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عنوان سرگذشت  با  اوِل کتابی  خواندن سی چهل صفحه ی  با  پیش  چندی 
سوررئالیسم، گفت وگو با آندره بروتون، به ترجمه ی عبدالله کوثری )نشر نی، 
چاپ پنجم، ۱۳۹۴(، نخست از روی ّشِم خود و برپایه ی حدوِد آشنایی ام با 
متون سوررئالیستی با خطاهای بسیاری در این ترجمه مواجه شدم و سپس 
برای اطمینان بیشتر به مقایسه ی چندین صفحه از این ترجمه با متن اصلی 
البته  پی خواهم گرفت.  فرصت  اولین  در  را  بررسی  این  پرداختم.  فرانسوی 
مترجم خوش نام و باسابقه ی این کتاب، یعنی عبدالله کوثری، این متن را از 
روی ترجمه ی انگلیسِی آن به فارسی برگردانده، و من نمی توانم درباره ی کیفیت 
ترجمه ی انگلیسی آن قضاوت کنم. اما ترجمه ی فارسی این اثر در مقایسه با 
این  از  نمونه هایی  پرخطاست.  و  ناامین  ترجمه ای  متن،  این  فرانسوی  اصل 
ناوفاداری ها و اشتباهات را در بررسی جداگانه ای ارائه خواهم داد. فعاًل این 
جمله ها از عبدالله کوثری را در مقدمه اش بر این کتاب نقل می کنم که می نویسد:

نوشته ی  ادبی  مکتب های  در کتاب  بار  نخستین  بودم  ساله که  »شانزده 
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با اصطالح سوررئالیسم آشنا  مترجم و نویسنده ی گرانقدر رضا سیدحسینی 
شدم. از آن زمان تا امروز برخی آثار شاعران سوررئالیست به فارسی ترجمه 
در  این جنبش فکری-هنری  از تجلیات  بسیاری  با  ما  براین،  افزون  و  شده 
عرصه ی هنرهای گوناگون آشنا شده ایم. ]…[ اما با همه ی اهمیت این جنبش 
در عالم اندیشه و هنر، تا آن جا که می دانم در زبان فارسی کتاب جامعی در 
باره ی چگونگی شکل گیری و تحوالت سوررئالیسم منتشر نشده است. کتاب 

سرگذشت سوررئالیسم می تواند این کمبود را تا اندازه ای برطرف کند.«
به نظر من نیز این کتاب، که شامل مصاحبه های رادیویی آندره بروتون 
است، در اصل متن بسیار مهمی در عرصه ی آثار سوررئالیستی است و به همین 
خاطر نیز ترجمه اش به فارسی سزاوار رویکردی دقیق تر و وفادارانه تر است. و 
از قضا همین خطاها و نادرستی ها در این ترجمه نشانه ای از ناآشنایی عمومی 

ما در عرصه اندیشه و هنر با مبانی اساسی جنبِش سوررئالیسم است.
من گمان می کنم یکی از دالیل اصلی تأخیر وروِد نقد و نگاه مدرِن رادیکال 
با  ما  نظر  اهل  شناخِت  و  آشنایی  همین ضعِف  فارسی،  ذهنیِت  و  زبان  به 
جریان های نقد و شعر مدرن بوده است. در مقدمه هایم بر ترجمه ی آثار جنبِش 

سیتواسیونیستی این موضوع را مفصل تر شرح داده ام.
باری، با گذشِت نزدیک به سه سال و انتشار تقریبًا دویست متن و مقاله 
انتشاِر  عرصه ی  در  فعالیت هایم  مکمِل  امکانِی  همچون  وب سایت،  این  در 
ترجمه ها به صورت کتاب، کاستن از وقفه و انتظار و موانِع ارتباط )خنثا کردِن 
این  با خوانندگان،  نزدیکی  پیوند و  ایجاد  به ویژه  زهِر حسرت و حرمان(، و 

روزها با پرسش هایی گالویزم.
در سرلوحه ی وب سایت نوشته ام: میل به اشتراک و تقسیِم شیفتگی ها که 
همیشه برای من انگیزه ی نوشتن و ترجمه بوده حاال مشوِق من در ایجاد این 

وب سایت شده است. تا از نفراتی که رزِق روح من شده اند بگویم.
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می توان  را  نوشته ها  این  این که  به  اشاره هایی کرده ام  نیز  جسته گریخته 
زیرنویس هایی دانست از متنی آتی یا مقدمه چینی و تدارک و حتا واژه نامه ای 
برای طرِح کلیت یا چشم انداِز تمامیتی  که در عرصه ی شعر و نقد و نظر  در 

زبان فارسی غیابی بارز داشته است.
گام هایی که من در حد توانم برای شناساندن و وارد کردِن این چشم انداِز 
مارپیچ به جغرافیای فارسی زبان برداشته ام، خود نوعی حرکِت مارپیچ و حلزونی 
است که در بنیان خود بر گرِد سه بُعِد درهم تنیده ی شعر ـ عشق ـ انقالب، یا 

زبان ـ پیوند ـ آزادی، یا آگاهی ـ شیفتگی ـ رهایی شکل و قوام می گیرد.
جنبِش  به  من  دل بستگی  و  شناخت  هم  ایِن کوشش ها  محور  و  هسته 
سیتواسیونیست ها یا موقعیت سازان، هم به لحاِظ میراِث نظرِی این تجربه و 
هم برپایه ی رابطه  و دوستی با آفرینندگاِن این جنبش بوده است. اما کوشیده ام 
تا پیوسته به گونه ای محسوس و مسّلم نشان دهم که این دل بستگی نه عالقه ای 
کور و ایده لوژیک، و بنابراین معبدی از یک »ایسم« جدید،  بلکه حلقه ای از 
همان حرکِت مارپیچ در منظومه یا هم اخترانی است که تاریخ و جغرافیایی 
چندگانه و بستا دارد. و سرشتاِر اصلی جنبش های پیشاهنگ در دوران مدرن، 
یعنی دادائیست ها، سوررئالیست ها و سنتِز دیالکتیکی شان سیتواسیونیست ها، 
نیز درست همین نگاِه مرکب و اشتهای سیری ناپذیر به جذب و بسِط شعر و 

شعوِر رهایی خواهانه، یا انقالب در درون و برون، بوده است.
از همان آغاز راه اندازی این وب سایت با دعوت و فراخوان به کاِر جمعی 
در این راستا گمان می کردم با تشکیل گروِه ترجمه گام هایی به مراتب بارآورتر 
از تواِن یک نفره ی من در تولید و انتشاِر آثار مهم و تاکنون ناشناخته مانده در 
زبان فارسی برداشته خواهد شد. اما این طرح و دعوت همچنان بالقوه مانده و 
عملی نشده است. پس کماکان باید از مهمانان و خوانندگان با همین سفره ی 

»پیش آَرک«ها، »پیش غذا«ها و »اشتهاآور«ها )apéritif( پذیرایی کنم!
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اما در همین مدت، دریافِت پیام ها و واکنش های همدالنه از سوی شماری 
از دوستاِن خواننده مرا به این یقین رسانده که ندا و صدای من ناشنیده نمانده، 
به دل هایی نشسته، در جان هایی پژواک یافته و رشته ای از پیونِد خواست ها و 
ذوق و ذائقه های مشترک، همدارگاِن کوچکی از »ما«یی که خواهاِن چشم اندازی 

دیگریم آفریده است.
انگیزه ی قدرشناسی از ایجاِد این پیونِد ظریف و نهانی مرا به یاد مفهوِم 
کتاِب کم نظیری  از  نه  مفهوم،  این  از  نه  اما  انداخت.  ِاگره ُگر،   ،égrégore
از   ،Pierre Mabille َمبیی  پی پر  آن،  نویسنده ی  از  نه  و  عنوان،  همین  با 
چهره های برجسته ی سوررئالیسم و دوسِت نزدیِک آندره بروتون، هیچ اثری 
در زبان فارسی نیست. پس به ناچار باید این اشتیاِق بالفاصله و خودانگیخته 
را مهار کنم و نخست برای معرفی این کتاب و نویسنده اش اقدام کنم. به یاِد 
مقاله ای می افتم به ناِم »پی یر مبیی یا نپذیرفتِن بدبختی« نوشته ی راُدوان ایوشیچ 
Radovan Ivsic. من به لطِف دوستم ونسان کَوتن و دوستِی دیرینه اش با آنی 
و راُدوان فرصِت آشنایی و دیدار با آن ها را به دست آوردم. راُدوان همراه و 
همسِر آنی لوبرن بود.  پیش تر در معرفی آنی لوبَرن و آثارش گام هایی برداشته ام 
)ترجمه ی متن »تئورِی زیادی« در کتاِب نقِد فرنچ تئوری( و اکنون خوشحالم 
که برای معرفِی راُدوان ایوشیچ و ترجمه ی متن عمیق و ماندگاری از او به زبان 

فارسی اقدام می کنم.
از سوی دیگر، چندی پیش ِایو ِرنو Yves Raynaud را در خانه ی رائول 
ونه گم دیدم. او از اعضای »انترناسیونال آنارشیست« بوده که سپس به هسته ی 
تراکت های  ناشِر  و  طراح  به خصوص  و  پیوسته  سیتواسیونیست ها  اولیه ی 
مشهوِر این جنبش در جریان رویدادهای جنبش ماه مه ۱۹۶۸ بوده است. او تا 
کنون چندین کتاب نوشته و شناختی گسترده در زمینه ی تاریخ ادیان و اساطیر 
)هم خوانی ها،   Correspondances بودلرِی  عنواِن  با  آخرین کتابش  دارد. 



5           www.behrouzsafdari.com

در  »هم َپتوازی ها«(  واژه،  این  برای  مالیری  حیدری  معادل گذاری  به  بنا  یا 
پاسخ و پژواک به آخرین کتاِب رائول ونه گم، یعنی »سرنوشت« است. پس 
از گفت وگو با او و سپس خواندِن کتابش، پی بردم که باید به درک و دریافِت 
سوررئالیست ها و سیتواسیونیست ها از فرهنگ ها و جهان بینی های موسوم به 
بدوی و ماقبِل تاریخی، و به خصوص به تعریِف جدید و رادیکالی که برای 
»کیمیاگری« قائل بوده اند بیشتر بپردازم. با این موضوع، به یاد چهره ای برجسته 
افتادم که پژوهش ها و آثارش بسیار مورد عالقه ی این دو جنبش ِ پیشاهنگ بوده 
است، زنی به نام لوتوس دو َپینی Lotus de Païni که با کتاب هایش در باره ی 
شکل گیری ذهنیت در آغاز تاریِخ انسانی در اعماِق زمان های گذشته، به قول 

رائول ونه گم »تمامیِت شعِر گذشته« را در اختیار ما می گذارد.
پس معرفی آثار و افکار کسانی چون پی یر َمبیی، راُدوان ایوشیج و لوتوس 
دو َپینی در هماهنگی و انسجاِم کامل با چشم اندازی است که طرح و تعمیِق آن 

در زبان فارسی محور فعالیت های من بوده و هست.

نخست مدخلی را که از قضا خوِد رائول ونه گم در دانشنامه  ی یونیورسالیس در 
باره  ی پی یر مبیی نوشته است می  آورم:

پی یر مبیی )۱۹۰۴-۱۹۵۲(

پی مبیی، انسان شناس و نویسنده، متولد ۲ اوت ۱۹۰۴ در شهر  َرنس، از شمار  
آن جان های بصیرت مندی است که سده ی بیستم دیر کشف شان کرد. مبیی 
رویکردی همزمان  با  دارد  با سوررئالیست ها  که مشغله های فکری مشترکی 
علمی و شاعرانه به مطالعه ی انساِن محسوس ]یا حس مند[ و قوای نهفته در 

او می پردازد.
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پی یر مبیی، که نخست در بیمارستان های پاریس انترن و مدیر درمانگاه 
)۱۹۳۱( و سپس پزشک جراح بود، در سال ۱۹۳۴ عضِو گروه سوررئالیستی 
می شود و با مجله ی مینوتور همکاری می کند. او  که از ۱۹۴۰ تا ۱۹۴۶ به 
آندره  عنوان وابسته ی فرهنگی سفارت فرانسه در هائیتی کار می کند میزبان 
استاِد   ،۱۹۵۲ در  مرگش  سال  تا   ۱۹۴۹ از  سپس  می شود.  آن جا  در  برتون 

مدرسه ی عالی انسان شناسِی پاریس است.
علوم  همچون  است که،  فراگیری  اندیشه ی  می جوید  مبیی  پی یر  آن چه 
چونان  را  اندیشه  »من  می نویسد:  او  باشد.  نشده  جدا  زندگی  از  تخصصی، 
بخشی برآمده از واقعیِت کّلِی کیهانی، بازنمودمان را چونان شهادت  و گواهی 

ما بر وجود اشیاء، و ایده ها را چونان امری موجود در چیزها تلقی می کنم.«
ماتریالیسم یا ماده باوری او یکپارچه و جامع است، به این معنا که قطِب 
مقابِل نوعی روح باوری  نیست بلکه روح باوری را نیز  به مثابه ماده ای انسانی در 
نظر می گیرد که زیر فشاِر یک نظام اقتصادی و اجتماعی به انکار خویش کشانده 
شده است.  بنابراین موضوع اصلی بازگشتن به طبیعِت بینادین موجودات و 

چیزهاست.
پی یر مبیی باعالقه  به هرمس باوری و قوه ی تخیل  و نیز با کندوکاو در 
این زمینه در کتابش آینه ی شگرفایی )۱۹۴۰(، به درستی حدس می زند که 
کیمیاگری چیزی به مراتب فراتر از عملیاِت طالسازی  و یا ریاضت عرفانی 
آشتی دادِن  به  است  فراخوانی   )۱۹۳۶( انسان  ساخِت  دیگرش  است. کتاب 
فرد  در سرنوشتی که  اکبر(  عالم  و  اصغر  مهین )عالم  و جهان  جهاِن کهین 
در آن از چنِگ تمدنی که موجب ازخودبیگانگی  و مانعی در برابر اوست رها 
می شود. دو کتاب دیگرش، ِاگره ُگر یا حیات تمدن ها، )نوشته شده در ۱۹۳۶ و 
منتشرشده در ۱۹۳۸( و ِترِز اهِل لیزی یو )۱۹۳۷( شایسته ی توجهی ویژه اند.

مبیی در توضیح معنای ِاگره ُگر می نویسد: »من این کلمه را، که زمانی توسط 
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هرمس گرایان به کار می رفت، برای نام گذاری گروهی انسانی به کار می برم که 
از شخصیتی متفاوت از شخصیِت افراِد تشکیل دهنده اش برخوردار است«، اما 
بالفاصله منظورش را از ادامه ی مطالعه اش بیان می کند و این که به چه معنایی 
ادامه دهد:  را  و غیرانسانی  انسانی  توده ی همزمان  این  دارد مطالعه ی  قصد 
»جوامع صرفًا برآمده از افرادی هستند که آن ها را تشکیل می دهند.« واکاوی 
مکانیسم هایی که هر کس را به ناِم خیر و صالح عمومی سرکوب می کنند به 
محضی که بر تحقق یابِی آرزوهاِی انساِن انضمامی استوار نباشد چیزی جز 
نظارِت ازخودبیگانگی نیست. بر این پایه، پی یر مبیی به بررسی این موضوع 
می پردازد که چگونه جامعه ای که قرار بوده انسان را از چنگ خوف و وحشت 
]ترورهای[ به ارث رسیده از دنیای حیوانی آزاد سازد خود تولیدکننده ی خوف 
انسانی  از شکوفاشدِن کیفیت های  اجتماعی می شود که  و وحشت ]تروری[ 

جلوگیری می کند.
بیمارگونه را  از طریق نمونه ی دین تکویِن حالتی  لیزی یو  اهِل  ِتِرز  مورِد 
نشان می دهد که تبدیل به الگوی هنجارمندِی اجتماعی می شود. پی یر مبیی با 
بصیرتی چشمگیر بر »دراِم عاطفِی معاصر« انگشت می گذارد. نتیجه گیری او 
در این کتاب چکیده ی پروژه ای است که خطور کردن اش به آگاهی و وجداِن 
جهان مدرن  تازه آغاز  شده است: »دیگر از طرفداری از ماده ی بی امید بدون 
از روح  یا طرفداری  دلیل معتبر چنان که ماده باوراِن عقب مانده می خواهند، 
و معنویِت واهی به پیروی از توصیه های ادیاِن مسیحی دست بردارید. ]…[ 
برعکس، خود را به سوی وحدِت وجودتان هدایت کنید. حوارِی عشقی مشکل 
پهناورتر و  از زندگِی  الگوی شکل هایی  باشید، عشقی که  اما همیشه ممکن 

ضامِن واقعِی پیشرفِت فردی بر علیه مرگ باشد.«
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راُدوان ایوشیچ متِن زیبای »پی یر مبیی یا نپذیرفتِن بدبختی«، را همچون 
مقدمه ای بر تجدید چاِپ کتاِب  اِگره ُگر در انتشاراِت Le Sagitaire )پاریس، 
۱۹۷۷( نوشته است. آخرین چاپ این کتاب را، بدون این مقدمه، نشری به 
همین نام، égrégores éditions در سال ۲۰۰۵ در شهر مارسی منتشر کرد. 

)درباره ی گرداننده ی این انتشارات، کلر اوزیاس، پیش تر مقاله ای نوشته ام(.
 Pierre Mabille ou le refus du malheur عنواِن فرانسوی این متن
است. باید به این نکته اشاره کنم که کلمه ی refus، که معمواًل آن را رد یا امتناع 
ترجمه می کنیم، و به طور کلی فعل های بسیاری که در این طیف معنایی جای 
در   ،refuser، réfuter، récuser، repousser، rejeter ماننِد  می گیرند، 
فارسی معادل های رسا و جاافتاده ای ندارند و ما حالت های اسمی را نیز با 
صورت های فعلی به کار می بریم. )کاری که من نیز در این جا در برابر کلمه ی 
refus کرده ام و به جای »رد« یا »امتناع« از فعل »نپذیرفتن« استفاده کرده ام. اما 
این عنوان را می توان »پی یر مبیی یا رِد بدبختی« هم ترجمه کرد(. شاید واکاوی 
افعالی که در فارسی در طیِف معنایِی »رد« و  این مسأله و سنجیدِن بسامِد 
»قبول« قرار می گیرند، و دشواری و ضعِف افعالی که بر »نه گفتن«، »سرپیچی 

و تن ندادن« داللت دارند، روشن گِر جنبه هایی از خصائل روانی ما هم باشد.
از فرانسوی به زبان صرب و  آثار ادبی  ایوشیج، که خود مترجِم  راُدوان 
ُکُرواتی بوده است، در نوشتن به زبان فرانسوی سبک خاصی به کار می برد که، 
شاید مثل هر نویسنده ای در کاربرِد زبانی غیر از زبان اصلی و مادری اش، »لحن 
و لهجه« ی نحوی و سبکِی متفاوتی نسبت به زبان »معیار« و رایج پیدا می کند. 
سبِک بسیار دقیق و فخیِم راُدوان ایوشیج در متِن حاضر برای ترجمه به فارسی 
بسیار »بدقلق« و پیچیده است. با این حال من بنا به شیوه ی همیشگی ام تا جایی 
که برایم مقدور بوده این ویژگی را حذف نکرده و متن را »آسان خوان« نکرده ام.

معانی  نیز  آن  در محتوای  متن،  این  زبانِی  و  پیچیدگی صوری  بر  افزون 

https://www.behrouzsafdari.com/?p=640
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و مفاهیم بسیار بدیع و عمیقی هست که کار ترجمه  و فهم اش به فارسی را 
دشوارتر می کند.

واژگانی  باید همان مسأله ی همیشگِی ضعف و کمبود  این ویژگی ها  بر 
در فارسی را هم افزود. برای بسیاری از واژگان این متن معادل های موجود 
فارسی نادرست و نارساست، اما من برای اجتناب از سنگین تر کردن خوانِش 
این متن از آوردن نوواژه ها خودداری کرده ام. با این حال، موجب تسالی خاطر 
من خواهد بود اگر خواننده به چند نمونه از این معادل گذاری های ناگزیر به 
هنگام خواندن این متن توجه کند و به این نکته ی باورنکردنی بیندیشدکه ما 
برای مفاهیمی بسیار اساسی فعاًل معادل درست و منسجمی در فارسی نداریم:

ملحدانه،   :hérétique برای  و  دگراندیشی؛  بدعت،  الحاد،   :Hérésie
بدعت گذارانه، دگراندیشانه.

Passion: شیفتگی، شور، شیدایی، عشق؛ و برای مشتقات اش: شیفته وار، 
شورانگیز، عاشقانه.

عجیب تر از همه این که زبان و ادبیاتی که گفته می شود سرشتاِر اصلی اش 
 sens، حس و حال« در برابر »قال و مقال« بوده است، برای واژه هایی چون«
sensible، sensibilité، sansation، و بسیاری واژه های دیگر در این طیِف 

معنایی، معادل های درست و رسا ندارد!
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�ت خ ِ بد�ب
خ ف�ت �پ یـر َمبـ�ی �ی نپـذ�ی

نوشته ی: راُدوان ایوشیچ

ِ �پ �ی مب�ی
ر، ا�ث

ُ
ِگره گ مقدمه ی کتاب ا

روز صفدری ه ی فاریس از: �ب �ب �ت

از  بهتر  مبیی هیچ چیز  پی یر  از  ارائه ی تصویری  برای 
همه ی  به  پره هایش  ستاره ای که  نیست،  ستاره  یک 
ترسیِم  برای  نیز  این صورت  در  تازه  و  جهت هاست. 

دقیِق سیمای او این پره ها باید گسترش پذیر باشند.
بنژاَمن ِپره.

کتاِب حاضر هر آن چه را که در سال ۱۹۷۷ باعث ناخوشایند بودن یک کتاب 
می شود در خود دارد: آینده نگرانه ]پیش گویانه[، روشن و شیفته وارانه است. 
بالاستفاده  بیش ازپیش  صفاِت  این گونه  به  بی اعتقادمان که  عالمه های  به 
خواهند خندید یادآوری می کنم که ِاگره ُگر در سال ۱۹۳۶ نوشته شده و در سال 
۱۹۳۸ منتشرشده است، یعنی به هنگامی که عالمه های بی اعتقاِد آن زمان در 
بن بست هایی فرو می رفتند که پی یر مبیی، و امروزه همه ی شواهد این را ثابت 

می کند، با اطمینانی آرام و در تنهایی توانست از آن ها دوری جوید.
من از خصلِت بسیار تماشایِی اغلِب پیش بینی های پی یر مبیی باشتاب 
می گذرم تا بیشتر به روشن کردِن پایه های حسِی  آن »ریخت شناسِی اجتماعی«یی 
بپردازم که به وی امکان دادند تا از همان سال ۱۹۳۶ شکسِت فاشیسِم ایتالیا، 



�ت12            خ ِ بد�ب
خ ف�ت ر، �پ �ی َمب�ی �ی نپذ�ی

ُ
گره گ ِا

فروریزِی آلماِن هیتلری، استقراِر خشونت آمیِز مسائل و تضادهای جهاِن غرب 
در قاره ی آمریکا، ضرورِت خطرناِک ماجراجویی در خاوِر دور برای ایاالت 
متحد آمریکا، رقابت میان چین و اتحاِد شوروی، فروریزِی تدریجِی امپراتورِی 
انگلیس، و شاید جنبش مه ۱۹۶۸ در گرته ی »شورشی موفق… برای مدتی« در 

فرانسه، را اعالم کند.
قبول کنیم که این کم چیزی نیست، به خصوص از وقتی که روشن فکراِن 
مشهود و معروف انگار اشتباه کردن را، و نمایان تر از هرجا در زمینه ی اجتماعی 
شتاب گیری  بدین سان  و  تبدیل کرده اند،  خود  برای  تخصصی  به  سیاسی،  ـ 
چنین  بنابراین  می دارند.  خود گرامی  شتاب  گیرِی گمراهی های  با  را  تاریخ 
آینده نگری هایی الجرم کسانی را عصبی و برآشفته خواهد کرد، به ویژه آن که 
شکی نیست که این آینده نگری ها نه به طور اتفاقی به دست آمده و نه حاصِل 
عملیاتی غیبی بوده که نویسنده اش اسراِر آن را چارچنگولی مخفی نگاه داشته 
باشد. برعکس، این کار با خواست و نّیِت  انجام گرفته و برای مبیی مسأله ای 
اصولی یا از روی پرنسیپ بوده است: »حاال دیگر معمول شده که اعالم کنند 
رویکرِد علمی با آینده نگری در تقابل است. من در مقابل چنین اظهارنظری 
موضع می گیرم.« من حتا گمان می کنم که احتمااًل این حرِف پی یر مبیی، بیشتر 
از درستِی پیش بینی هاِی برآمده از آن، برای خوانندگانی که ما باشیم بهت آور 
است؛ زیرا ما به پیش بینی های »علمی« یی عادت کرده ایم که پیش از تدوین 
آکروبات بازی های  و  نمایش ها  در  همان گونه که  می شوند،  تکذیب  شدن 
شناخت شناسی هم این گونه پیش بینی ها را با میمنتی برابر اما مصیبت بار تنفیذ 

و تکذیب می کنند.
موضوع این است که این حرِف پی یر مبیی اساسًا از سرشتی رمانتیک است، 
و در این جا منظورم به ویژه نزدیکی و تشابه حرف های او با آرای نوالیس است. 
در ضمن پنهان نمی کنم که با مطرح کردِن این نزدیکی و تشابه امیدوارم بتوانم 
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از فضای مه آلوِد کاماًل ادبی ِ موجود برِگرِد کشِف ناگهانی رمانتیسِم آلمانی در 
فرانسه اندکی بکاهم. از آن جا که مبیی از کسانی است  که منتظِر ُمِد اضطراب های 
متنی نبودند، چهره های گوناگوِن مسیِر زندگی اش در  »آینه ی شگرفایی«ها ُگم  
و از نو پیدا می شوند، همان آینه ای که بازتاب هایش را رمانتیسم بر ما آشکار 
ساخته بود. اکنون پس از یک قرن و نیم، این جا و آن جا، همان یقیِن شاعرانه ی 
مبنی بر »وحدِت عاَلم، همانندِی اجزای آن و عمومیِت سازوکارهایش« )مبیی( 
به همان بلندپروازی یی دامن می زند که خواهاِن دست یافتن به وحدتی است که 

همه ی نمودهای زندگی به سوی آن می همگرایند.
به  یا  است،  جهان  از  بخشی  ما  »تِن  نوالیس گوش کنیم:  سخنان  به 
]خودمختاری[،  خودداتی  بیان گِر  ما  تِن  است.  جهان  از  اندامی  بهتر،  زبان 
آنالوژی ]آناگویی، قیاس گری[ با ُکل،  و خالصه پنداره و مضموِن ریزکیهان 
]میکروکوسم[ است. این اندام باید با مجموعه هم َپتواز۱ باشد؛ کل نیز باید با 
این اندام هم پتواز باشد.« و اکنون سخناِن مبیی: »کاربرِد آناگویی ]آنالوژی[، 
یا به بیاِن بهتر، همتاشناسی ]هومولوژی[ به هیچ رو شکلی فروپایه  از فعالیِت 
ذهنی نیست، بلکه ضرورتی مبرم و کلیِد فهمیدن است. از آن جا که واقعیت نه از 
قلمروهای آبیزه مندانه ]spécifiquement[ متمایز بلکه از سطوِح برهم چیده 
همه جا  در  باید  ما  تجزیه ناپذیر  مغِز  پس  است،  شده  تشکیل  درهم چیده  و 

سرشتارهایی ]caractéristiques[ همانند و مشابه بازیابد.«

دگراندیشِی عاشقانه

حتا اگر بیاِن قطعه واِر نوالیس را در تقابل با گزارِش استداللی مبیی قرار دهند 
باز هم تطابق یا برهم افِت coïncidence و )نه یکسانی identité(  میان 
دیدگاه های این دو آن قدر گیرا هست که بتوان به باستان شناساِن مدرِن دانش۲ 
مظنون شد که فقط به اشکاِل کهتر و ناچیِز دانش عالقمند اند، یا دست کم 
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فقط به نمودهای بیرونی و گذرای قدرت ورزی توجه می کنند.
مبیی نیز همسان نوالیس مدعِی ساختِن اثری نو نیست و بر خویشاوندِی 
رویکردش با رویکرِد هرمس گرایان و نیز مشابهِت بسیاری از تلواسه هایش با 
تلواسه های سوررئالیسم تأکید می ورزد؛ تا بدان جا که دغدغه ی مبیی در کم رنگ 
نمودِن ویژگِی جست وجویش به سوِد پیوندهایی که در اعماْق این جست وجو 
را به دیگر جست وجوهای انجام گرفته در جاهای دیگر یا به صورت های دیگر 
که  بازمی گرداند  را  خودفرمانی یی  آن  انسانی  جان  و  روح  به  می زند،  پیوند 
زمانه ی کنونی با سماجتی بیش از پیش در پِی ستاندن اش از آدمی است. از 
این لحاظ آن چه به عنوان تذکر در دیباچه ی این کتاب آمده جای هیچ تردیدی 
باقی نمی گذارد: »]…[ من با  ناشناساانگارِی۳ مدرن سرسختانه مخالف ام: من 

شناخِت انسانی را به طور کلی امری ممکن و معتبر می دانم ]…[«.
سرچشمه ی این اطمینان را باید در آن چیزی جست که من نام اش را سّنِت 
و  می شود  پدیدار  به شکلی  بار  هر  سّنتی که  می گذارم،  عاشقانه  دگراندیشِی 
برای مثال جریان هایی چون آییِن گنوستیک، رمانتیسم، سوررئالیسم برخی از 
شکل های ظهوِر جمعِی آن اند. تواِن این سنت بیش تر شعله ورسازی است تا 
نفی گری. و تصریح این نکته کاِر بی فاید ای نیست در زمانه ای که ابراِز وجوِد 
تفاوت،انحراف،  ــ  منفی  واژگانی  مثله کننده ی  محدوده ی  در  فقط  هویت 
عوضی گرفتِن  و  َپشیدن  فرِط   از  آیا  است۴.  مجاز  ــ   .… بودن  حاشیه ای 
منفعالنه ی حال و روِز فعلِی جهان با هستِی واقعِی جهان به جایی رسیده ایم 
که به جای تمرکز از انفصال، و به جای جست وجوی شوریده واِر همگرایی از 

واگرایی حرف می زنیم؟
تا  فرامی خواند  را  ما  خوْد  به خودِی  عاشقانه  دگراندیشِی  این  پابرجایِی 
چیزها را دیگرگونه بنگریم: به گفته ی آندره بروتون »تاریخ همچو برف در بیرون 
می بارد]فرو می افتد[۵«؛ و زندگی در میان و مرکز، در گودی، در درون، همچو 
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این  فرامی گشاید.  آینده  از  در گردبادی  را  افِق ممکنات  آتش،  گوی، همچو 
سنت، که دگراندیشانه است زیرا خواِب جهان را برمی آشوبد و بیدارِی ذهنی 
برمی انگیزد، و عاشقانه است زیرا در نقطه ی رد و امتناع متوقف نمی شود و در 
پِی فتح کردن سایه ای است که امتناع آن را پنهان می سازد، سّنتی است که سن و 
زمان نمی شناسد و در دِل انسان خانه دارد، آن جا که بلوِر فردیت در شِب جهان 

رخنه می کند. شعْر پیوسته بر وجود این سنت گواهی می دهد.
واقعیِت  انحنای  در  دیگری  برای کشف کردِن  خود  سوی  به  بازگشت 
خویش و نه گشت و گذری به سوی دیگری برای پنهان کردِن حضوِرخویش 
از واقعیت. پایین رفتن، پایین رفتن به سوی شفافیِت ظلمات، برای برهم زدِن 
خواب واره ای۶ که کتاِب جهان را مهر و موم کرده است. با پاگرفتن فلسفه ی 
بر  ماسک  سازمان یافته ی  درخشِش  زمان  آن  تا  خواب واره، که  روشنگران، 
تحلیل   و کورِی  بریدگی  تأللِو  فقدان،  به درخشِش  بود،  اصِل یک خدا  گرِد 
تبدیل شد. رمانتیسم با لغزیدن بر لبه ی تیِز این پرتوهای نورانی نقطه ی کوِر 
همگرایی شان را می جوید و می یابد. صد و پنجاه سال درخشِش خیره کننده ی 
علمی و خواب واره ی ترقی خواهی مانع از آن نمی شود که پی یر مبیی، با این 
اطمینان که»سایه ی روشنایی فراموش می شود«، ماجرا را ازنو آغاز کند. این جا 
نیز برهم ُافت و تقارن دیگری میان رویکرد مبیی با رویکرِد نوالیس به چشم 
می خورد: هیچ یک از این دو شناخِت علمی را رد نمی کند، آن ها مسیِر تحوِل 
این شناخت را به سوی سرچشمه اش دنبال می کنند و می بینند که این رود بر 
کرانه های سخت و عبوس اش به آبراه های آنالوژیِک کثیری گشوده می شود تا 

سرانجام به آبیارِی کشتزاِر وحدِت محسوس برسد.
و این واژگونی مهمی در عرصه ی عالئم و نشانه هاست: آِب حیاِت کشف 
اکنون به خودش بازگردانده شده، سدهای قدیم اش را ملغا می کند و به گفته ی 
دیگر،  باِر  زمینه ها« ست.  همه ی  در  همزمان  »شناخِت  انتقال دهنده ی  مبیی 
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بی صبرِی نوالیس با صبورِی مبیی در نجاِت علم و دانایی تالقی می کند: »علمی 
]…[ که از عام به خاص و برعکس گذر می کند، و نیز به ما می آموزد تا در باِب 
مسائل درونی و بیرونی نتیجه گیری کنیم: چنین علمی وحدت مند است ــ و 
علِم برتر است« )نوالیس(. مبیی نیز که در جست وجوی این »علم وحدت مند« 
است برای آن که نمونه ای از این علم مثال بزند از توجه سوررئالیسم، و به ویژه 
آندره بروتون، به پدیده های »تصادِف عینی« یاد می کند تا نشان دهد که در 
این جا نه پای علِم جدیدی که با قوانین ویژه اش به »جداکردن انسان« از بقیه ی 
عالم گرایش دارد بلکه برعکس پای مالقات منقلب کننده ی انسان با خودش در 
میان است، و این بسی دور از از زنداِن نا اطمینانی ها و شرم های کاذبی است 
که عقل گرایِی علمی زندگی حسی را سرسختانه در آن نگاه داشته است: »فراتر 
از رشته های عقالنی با اهداِف محدود، در حال پی بردن به وجوِد دترمینیسمی 
عام هستیم که دترمینیسم های خاص را تنظیم می کند. این زنجیره بندی برتر، 
که در قدیم چونان اراده ی پایدار یا فانتزِی یک خدا تعبیر می شد، با روابطی که 
حاال دیگر می توانیم بشناسیم تفاوتی ندارد. ارزش و کیفیِت آن نه فراطبیعی بلکه 
برعکس بسیار طبیعی است« )مبیی(. آیا نوالیس نیز در قطعاِت ریاضِی خود 
از همین موضوع نمی گوید: »پدیده ی نامنظم نیز می تواند، همچون منحنی ها، 

قوانین خودش را داشته باشد«؟
پس سایه نیز فقط می تواند سایه ی چیزی جداکننده و حفاظی از سِر ترس 
باشد که شب را از ما پنهان می کند. لیکن این سخن بدان معنا نیست که از 
این پس باید روشنی جایگزیِن »روشنگران« شود. و من بی نهایت خشنودم از 
این که مبیی خود توضیح داده است که الزمه ی »این کاِر تجربی از سوی کسانی 
که در پِی تماسی عمیق تر با جهان هستند، حالتی از تنِش حسی است که می تواند 
چندین و چند علت داشته باشد اما همواره به افزایش پتانسیِل عاطفی به زیاِن 
کنفورمیسِم آسوده خاطر می انجامد«. مبیی با فراخواندِن سرشت محسوِس ما 
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به زدودِن محدودیت هایی که عینیت گرایِی  به تعمیِق شِک علمی و هم  هم 
علمی بر خود تحمیل می کند، تمامیِت وجود انسان را درگیِر چنین شناختی 
می کند. این مسأله ی روش شناسِی بسیار مهمی است که بر محور توانمندِی 
عاطفی انسان، یعنی تواِن »گسترِش بازنمایِی واقعیت فراتر از درک و دریافِت 
بالفاصله« می چرخد. همه ی مالحظات مربوط به مکان، زمان، و انواع تأثیراِت 
محیِط کیهانی را، که ما گاهی تحت تأثیِر تکانه ای عاطفی نخست آن ها را با 
دقتی حیرت انگیز ثبت   می کنیم و سپس در زندگی جاری با گنجاندن شان ذیِل 
واژه ی محزوِن آتمسفر۷ از رده خارج می کنیم، مبیی آن ها را در بررسِی حیاِت 
استفاده ی  می گیرد. همین  نظر  در  اقتصاد  و  زیست شناسی  تمدن ها همساِن 
همتاشناسانه )هومولوژیک( از شیوه های متفاوِت شناخت، به خودی خود ایده 
و انگاره ای را که ما از جهان و از خودمان داریم به سوی بافه ای از پرسش ها 
می گشاید، پرسش هایی که ما را به ورود به تاریکِی پیرامون برمی انگیزند: آیا ما 
صرفًا از آن رو ابزاِر زندگِی حسی مان باقی نمی مانیم که به زندگِی حسی به منزله ی 
ابزار شناخت وقعی نمی نهیم؟ آیا شدِت ظرافت و خشونِت توأمان موجود در 
ابراِز عاطفْی ما را چنان کور نکرده است که اکنون پدیده هایی را که فقط با ابراِز 

عاطفی قابل درک  اند نادیده می گیریم؟
آن جا که ما  به ضعِف نگاه مان یقین یافته ایم، مبیی ُبرِد دور و دراز آن را 
ـ در تلواسه ای مشابِه تلواسه ی نوالیس: »انسان باید به ابزاِر تام  کشف می کند وـ 
و کامِل وجوِد خویش تبدیل شود« ــ  بر آن است تا وسایل الزم برای در جهان 
بودن را به ما بازگرداند، همراه با اطمینانی که هم بر عینیت و هم بر شیفتگی 
متکی است. یعنی همان کیفیتی که علوم، چه علوِم َرزین ]دقیق[ و چه علوِم 
انسانی،  از آن جا که هرگز انسان و بنابراین واقعیت را در تمامیت اش  در نظر 
نگرفته اند،گمان کرده اند که می توانند نادیده اش بگیرند. مبادا درستی و صحِت 
چشم گیِر پیش بینی های بیان شده در این کتاب ما را از دیدِن این امر بازدارد که 
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همه ی این پیش  بینی ها به یمِن همان بصیرِت نو میسر شده است. شاید، آن گونه 
که نوالیس مدعی است، ما فقط »از آن رو نادانیم که خود چنین می خواهیم«. و 
»پیش گویی« های مبیی نیز ما را به طور ناگهانی به طرح این پرسش برمی گرداند: 
آیا کافی نخواهد بود نگاه مان را به فراسو یا فروسوی مرزهای برپاشده در بیرون 
و درون مان معطوف کنیم تا این مرزها فرو ریزند؟ مبیی در پژواک با این جمله ی 
آن کس  »هر  می نویسد:  دارد.«  نام  نهان بین  روشن بیْن  »انساِن کاماًل  نوالیس: 
آن ها  درمی آید«. هر دوی  نهان بین  به سیمای  آگاهی می یابد   واقعیت  از  که 
سرچشمه ی روشن بینی و نهان بینی را به ما یادآوری می کنند. همین که خود را 
به روی جهان بگشاییم جهان نیز به روی ما گشوده می شود. منوط به آن که به 
بدبختِی کوری مان، حتا اگر به منافِع متافیزیکی، فلسفی یا صرفًا زیبایی شناسی 
هم خدمت کند، با خرسندی تن در ندهیم. روشنِی عجیِب پی یر مبیی امروزه 
در نظرم همچون سالحی جلوه می کند که طرح اش هیچ ربطی به شیوه های 

موذیانه ی درخود خزیدن های وجود ندارد.
این که من این جا خطر می کنم و واژه ی “روشنی” را در باره ی مبیی به کار 
می برم، بدان معنا نیست که از درهم تنیدگِی تاریِک نهفته ترین ریشه ها و شیره ی 
تیره ای که با خود، حتا در دِل ایده ی “روشنی”، حمل می کنند هیچ واهمه ای 
مدعِی عقل گرایی  ایده ئولوژی های  همه ی  آسیب هایی که  و  ویرانی ها  ندارم. 
باره  این  در  احتیاط  اّشِد  به رعایِت  را  ما  آورده اند  بار  به  ما  در وجوِد حسِی 
ــ  از کمترین  فرامی خواند. با وجود این، به نظر من تاریکی و ابهامی که امروزه 
متن در معرفِی ناچیزترین نقاش گرفته تا ُپرطول و تفصیل ترین نظریه پردازی ها 
ــ  دست ودل بازانه نثارمان می کنند برآمده از همان »کنفورمیسم های متناقض«ی 
است که مبیی در آغاز این کتاب بی هیچ هراسی آن ها را از عوامِل مؤثر در 

ایجاِد نوعی بهت زدگی تقریبًا عمومی می داند.
از هر گونه سوءتفاهمی تصریح می کنم که منظور من در  برای اجتناب 
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این جا تاریکی یا به عبارت دقیق تر خواسِت تاریک  سازی یی است که، بر عکِس 
پروژه ی سوررئالیستِی »روشن سازِی پیگیرانه ی جاهای پنهان و تاریک سازِی 
پشیدن  به  مه آلوده  و  تار  بالغتی  از  واحد  پوششی  در  دیگر جاها«،  تدریجِی 
و خلط کردِن بداهت و رازآمیزی، نامقدس و مقدس، پیش پاافتاده و شگرف 
می انجامد و »گردِش دائمی در دِل منطقه ی ممنوعه« را برای مدتی طوالنی 
این  اثبات  در  می توان  نشانه هایی که  و  دالئل  میان  از  می اندازد.  مخاطره  به 
موضوع ارائه داد من فقط به ذکر یک نمونه بسنده می کنم و آن »خوانش ها« و 
»بازخوانی ها«ی بی شماری است که همچون روش های خِط بریل به ما پیشنهاد 
می کنند و کارشان این است که اغلِب کسانی را که بینایی دارند برای همیشه 
کور و نابینا کنند. برای زدودِن این سوءتفاهِم تراژیک هم دیگر نمی توان روی 
فعالیت هنری یی حساب کرد که بیش از پیش از خالِل »عینیت بخشِی« کاماًل 
ابراز وجود می کند. این بی بضاعتی،  ترفیعِی مستعمل ترین »حاالت روحی« 
برای پنهان کردن واقعیِت خود،  این جا و آن جا به عشوه گری های کاماًل مشروع 
و قانونی نیز رو می آورد. و برایش فرقی نمی کند که در این کار به دوز و کلِک 
کدام آرایِش انقالبی، متافیزیکی یا کیمیاگرانه متوسل شود. به گفته ی مبیی، 
از سویی: »شناخِت امروزی به اقیانوسی می ماند که در آن پاره یخ هایی زیبا، 
جداشده و سرگردان در رفت و آمد اند.« و از سوی دیگر: »بسیار بدیهی است 
که اگر بازنمودها، کلمات و تصاویر فقط ابزارهایی برآمده از قراردادی جمعی 
و فاقد پیوند با امور باشند، گذر از عرصه ی درونی به عرصه ی واقعیِت بیرونی 

ناممکن خواهد بود.«
خاستگاهی  با  ادعایی  روشنایِی  یک  تصّنِع  یک سو  در  دیگر،  بیانی  به 
عقالنی و روشن کننده ی همه چیز، و در سوی دیگر تصّنِع یک تاریکِی ادعایی 
با خاستگاهی روانی یا حسی و تاریک کننده ی همه چیز. این تاریکی به رغم 
ادعای جدال با آن روشنایی، به همان اندازه  جعلی و قالبی است زیرا توالِی این 
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تصنع های متناقض را می پوشاند و تشدید می کند، حال آن که موضوع بر سِر 
ازهم گسستِن همین تصنع برای گشودن راه هایی است که ما را به سرچشمه ی 
با  فردیت  متحرِک  اساسًا  تماِس  نقطه ی  به  یعنی  بازگردانند،  روشنی  و  سایه 

وحدِت جهان.
وسیله ای که مبیی برای پایان دادن به این تصنع می یابد انجاِم جابه جایی های 
همتاشناسانه ی پیاپی تا رسیدن به نقطه ای است که واقعیت از خودش روشنی 
یابد۸. آن گاه، این روشنی براثر شیوه ی پدیدآیِی اساسًا طبیعی اش، یعنی بیرون 
نبودن اش از واقعیتی که بر ما آشکار می سازد، این آکادمیسِم جدیِد تاریکی را، 
که آب های متالطم اش در واقع منبِع قوای مخفِی قدرت است، به شدت زیر 
سئوال می برد. مگر نه این است که ماشیِن قدرت به سوخت وساز دیگری رو 
آورده تا ما را متقاعد کند که اگر مثله کردن در روز روشن انزجارآور است، 
است؟  برخوردار  اجتناب ناپذیر  اموِر  جاذبه ی  از  تاریک  شِب  در  مثله کردن 
آیا این همه بازنمایی درباره ی غیاب و گریِز معنا به این قصد نیست که به ما 
بباورانند زندگی ِ مان نمی تواند هیچ معنایی به خود بگیرد؟ آیا اندیشه ی حاکْم، 
به جایی  بوده،  آمیخته  آن  به  تاکنون  از محدودیت های عقالنیتی که  معذب 
نرسیده که سالح های جدیدی برای خود بسازد تا بتواند به پیش روی در مناطقی 
که ورود به آن ها همواره برایش ممنوع بوده بپردازد و بدین سان موفق شود 
فضای شبانه ای را که تاکنون از آِن ما بوده تا مطمئن ترین دالیِل زندگی مان را در 

آن بجوییم، نه ویران بلکه از لحاظ دفاعی متالشی کند۹؟
مطمئنًا از پاسخ دادن به این پرسش های ناجور و آزارنده اجتناب خواهد شد. 
من حتا بعید نمی دانم که شماِر زیادی از هنرمندان و انتلکتوال ها ]روشنفکران[، 
آن قدر  چنین کسانی  او محسوب کنند.  ساده پنداری  را  مبیی  سادگِی سخنان 
بی خاصیت یا چاکرمنش اند که حاضرند نقِش خوکچه های ممتاز آزمایشگاهی 
و  مغشوش سازی  طریِق  از  عادی سازی  ظریف  عملیاِت  به  و  ایفا کنند  را 
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مخدوش سازی عالئم، دسِت یاری دهند. از نظر آن ها آن چه ارزش دارد شرکت  
تحت  و  نیست کجا  مهم  است،  نمایشگاه  برپایی  و  متن   انتشاِر  بحث  ،  در 
چه شرایطی باشد. بنابراین همه چیز یکسره  تیره و تار می شود زیرا همه چیز 
یکسره علی السویه و بی تفاوت شده است. و هیچ چیز تیره و تاری نیست که 
به منظور تقویِت سیاله ی بالغت حاکم۱۰ به آن نپیوندد، سیاله ی گیج کننده ی 
بالغِت تاریکی که تفاوت را به زیاِن تفاوت های فردی پیش می کشد تا بدان جا 
از این تفاوت ها را سرانجام از کالم، حرکات، امیال و واقعیِت  که هر یک 
از  ویژه اش بی بهره می سازد. شیوه ای ماهرانه و تعیین کننده در جداکردن ما 
وجودمان از طریِق به گردش انداختِن هم ارِز همه ی اشکاِل امتناع، تا برقراری 
یک تفاوت زدایی ]بی تفاوت سازی[ عملی. تا به جایی که اکنون نقِد واقعیت با 
نفِی صورِی واقعیْت خلط و مشتبه می شود و تاریکِی بیش  از پیش عظیِم برآمده 
از این وضع در خدمِت بازداشتِن ما از دیدِن شیِب جنون آمیزی است که جریاِن 

امور طی می کند.
مکث ما بر این جنبه ی زننده فقط به منظور بهتر دورشدن از آن و دیدن 
این نکته است که رادیکالیته ی مبیی مستلزِم روشنِی سخن اوست. این جا نه 
یا  فرمان روایِی گفتمان  به  زدن  دامن  برای  انسانی  تجربه ی  تقسیم کردِن  پای 
تئوری در میان است، و نه سودجستن از کمبودهای شناخِت عینی برای شرکت 
پایه ریزِی  از  سخن  این جا  ]بی تفاوت سازی[.  تفاوت زدایی  امت گرایِی  در 
»ریخت شناسِی عمومی«یی است که به یاری آن »بتوان سیستم ارتباطی نوینی را 
میان آدم و عالم ازپیش حس کرد«. و من دوست دارم که بار دیگر خویشاوندی 
مطالب که  از  فهرستی  یا  نظام  نوعی  »القاکردن  را که هدف اش  مبیی  طرح 
خواننده در آن شناخت های خود را در اختیار داشته باشد«، با طرح نوالیس که 
در پِی »نوعی گرامِر علمی، یا منطقی، یا پایه ی عمومی، یا آموزه ی ترکیب « یا 

»نوعی متافیزیِک انتقادی« است، خاطرنشان سازم.
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هم  نظرِی گیج کننده  آرامِش  این  می دانیم که  وقتی  تعجب  جای  چه  و 
از سادگِی رادیکاِل چشم انداِز آن هاست:  در مبیی و هم در نوالیس برخاسته 
بر شب ها،  میل  این  رمزگشایی هست.  به  میل  نگراِن خویش  انساِن  دِل  در 
راه ها، اندیشه ها، ناامیدی ها و عشق هایش مستولی است؛ او انسانی است در 
جست وجوی معصومیِت اعالی خویش و ثبِت هارمونی وارانه ی وجوِد خویش 
بر عرصه ی گیتی. و همین است منشاِء این احساِس ناخوشایند که نه مبیی و نه 
نوالیس، به رغِم دور بودن شیوه ی بیان شان از یکدیگر، با برانداختِن هر آن چه 
آموخته ایم هیچ به ما نمی آموزند، زیرا انگار آن چه می گویند را ما خود همواره 
می دانسته ایم. کافی است به آن جا که سکوت زاده می شود گوش فرادهیم، به 
آن جا که سایه پدیدار می شود نگاه کنیم.  سادگی، آسانی، روشنی؛ دانایی دیگر 
دانایی حجاب های  نیست؛  بر گرِد قدرت  راِز موجود  و  چیزی بدهکاِر رمز 
سازنده ی قدرت را برهم می زند. این دانشی ناسوتی است که شعر به ما ارائه 
با شب  نه  روشنِی روشن کننده ای که  دیدگاه.  روشنِی روشن کننده ی  می دهد. 
می ستیزد و نه آن را برمی انگیزد بلکه شفافیِت فراموش شده ی آن را به آرامی بر 

ما آشکار می سازد.
نسبیت گرایان،  شّکاکان،  حاِل  با  است  نامساعد  بس  روشنْی  این 
متخصصان، ناشناساانگاران و کثرت گرایانی که احاطه مان کرده اند و در همه ی 
عرصه ها با بردن و باختِن قطعاِت پازلی سازگارشده اند که طرِح کلِی آن جاودانه 
در  را  توتالیتاریسم  زور و ستم های  ما  آن جا که  از  برایشان مجهول می ماند. 
اشکال گوناگونش تجربه یا حتا مشاهده کرده ایم، بدون شک حق داریم به هر 
اندیشه ای که خود را براساِس عدد و رقم توجیه و تنفیذ می کند  مظنون باشیم. 
موجودات  تراژیِک  مثله شدگِی  به  اقتدارگرایانه  هم سطح سازِی  وقتی  منتها، 
به  ]بی تفاوت سازی[  تفاوت زدایی  آزادانه ی  اقداِم  هنگامی که  و  می انجامد 
مثله  شدگِی غمباِر موجودات منجر می شود، این حق را هم داریم که به تساهل 
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را همچون حرکتی  باشیم که زندگی  ایده ئولوژیِک کنونی مظنون  و شل گیرِی 
با لذت  از چنین دیدگاهی  را  آن  ِبراونی۱۱ می نگرد و هزار و یک پیچ و خِم 
ساخته شده  ابزاری  مبیی، چون  حرِف  روشنِی  این جاست که  می کند.  تفسیر 
در »ذهنی یگانه انگار، معنای واقعِی سنتز ]…[ مترادِف معنای شعر«، به نظر 
من ضروری ترین ابزار برای بازگرداندِن آن »فهِم حرکات و اعمالی«ی است که 
بی بضاعتِی توتالیتری و مجاورت مان با بی معنایِی حاکم بر جامعه ما را به یک 
اندازه از آن محروم کرده اند.  این روشنِی استعاری  بی آن که هرگز بدیهیات را 
ــ ،  انکار کند ــ مبیی می گوید »واقعیت برای من واژه ای است بدون متضاد« 
از زندگِی فردی به زندگِی جمعی، از زندگِی جمعی به زندگِی کیهانی، از زندگِی 
کیهانی به زندگی فردی، همچون گردِش خون در تن مان، در رفت و آمد است. 
با عمودیِت  آزادانه اش را در تقابل  راِه اورگانیِک بروِز  این روشنِی زیرزمینی 

ظفرمند یا ریشخند شده ی اندیشه ی فتح کننده می گذارد.
با  می شود  موفق  مبیی  نیست که  متفاوت  روشنایِی  همین  علت  به  آیا 
این همه سادگی ما را در فضا و منظری دیگر قراردهد؟ این جا، بدان سان که در 
طرزفکرهای توتالیتری، دینی، فلسفی یا سیاسی رخ می دهد، روشنایی از باال 
نمی آید. همچنان که به سوی ناپدیدشدن هم نمی رود، بدان سان که در جریاِن 
واکنش های فروپاشانه ی اجتناب ناپذیری رخ می دهد که تصنع و تصلِب همان 
طرزفکرها در اذهان خسته از سرسپاری و ناتوان از سرکشی ایجاد می کند. ما از 
این گونه عاداِت نورانی مجبوریم دست برداریم آن گاه که پی می بریم  ترانمایِی 
از  از جنبِش مداومی برمی خیزد که موجودات، چیزها و عناصر را  روشنایی 
بی نهایت  تا  را  آن ها  اتصال  و  تبادل  از  پویشی  در  و  می پیوندد  به هم  درون 
باید  نیز  انسان  بازنمودها،  نویِن  مجموعه ی  »در  می بخشد.  وحدت  و  تنوع 
مانند هر شیء یا هر موجوِد زنده  ، همچون جایی در نظر گرفته شود که در آن 
تبدیل سرشِت انرژی های کیهانی انجام می گیرد« )مبیی(. این حرف می بایست 
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به یک اندازه مایه ی اطمینان و اضطراب کسانی می شد که گمان می کنند امروزه 
شاهِد زدوده شدِن سیمای انسانی از گستره ی دانش و معارف اند، البته اگر 
فراموش نکرده بودند که اکنون مدت هاست »آواِز چهارم را انسانی، یا سنگی، 

یا درختی آغاز خواهد کرد« )لوتره  آمون، آوازهای مالدورو(.
ابراِز واقعیِت زنده ی این گذِر آنالوژیک میان دورترین عناصر از یکدیگر 
درباره اش گفتم  این  از  پیش  است که  عاشقانه ای  دگراندیشِی  عهده ی  بر 
این  و وسوسه ی دائمی  اش در شعر نمود می یابد. ادای سهِم عظیِم مبیی در 
چشم انداز در وهله ی نخست مالحظه ی این موضوع است که »علوم مدرن، که 
بر ذهنیت و روحیه ای کاماًل بیگانه و حتا مخالف با این طرزفکرها بناشده اند و 
آن ها را کهنه و منسوخ می شمرند، نه تنها با نتایج قدیمی تضاد و تناقضی ندارند 
بلکه آن ها را تأیید، پشتیبانی و گسترده تر می کنند«. این نقطه ی شروع از این 
جهت تشویش برانگیز است که بیرون از مقوله های پذیرفته شده ی فعالیِت فکری 
قرار می گیرد و مبیی را به جست وجو و فراهم سازی زمینه برای ایجاِد پیوند و 
تالقی میان اندیشه ی شهودی و اندیشه ی استداللی می کشاند. سخت به بی راهه 
رفته ایم اگر در این رویکرد چیزی جز اراده ای عبث به توجیِه پسینِی فرضیه ای 
شاعرانه از طریق اطمیناِن علمی نبینیم. بر این رویارویی های نامعمول هیچ چیِز 
امعان گرایی حاکم نیست. در این باره لوک ُهیش به درستی می گوید: »به نظر 
من تلواسه ی بنیادی پی یر مبیی این بوده که نوعی شعر و نوعی دانش اصیل و 
همتا را همزمان تعریف کند.« و من می افزایم که ویژگی رویکرِد مبیی این است 
که میان شناخِت علمی و شناخِت شهودی همان ُپِل آنالوژیکی را برقرار سازد 
که شعر میان دو واقعیِت متمایز برقرار می سازد. در هر دو عرصه، تلواسه ی 
کاهنده ی واحدی واقعیت را می گشاید و معنا را از زندان های بازنمایی، که ما 

بسیاری اوقات به اسارت معنا در آن ها رضایت می دهیم، آزاد می سازد.
من جز نوالیس کس دیگری  نمی شناسم که پیش تر به این کار شاعرانه در 
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باره ی شناخت اقدام کرده باشد، اما کسی که در تنهایی عظیم تری وجودش را 
وقف چنین کاری کرده مبیی بوده است. کاری کاماًل خالِف جریان در دورانی 
نیازش، آن جا  به علِت اهمیِت وسایِل فنی مورد  که پژوهِش علمی، درست 
هم که فعاالنه در خدمِت دولت ها نباشد بیش از پیش وابسته به آن هاست. و 
نظریه پردازِی هنری و فکرِی معاصر نیز، برخالف آن چه در این باره گفته شده، 
به آن تنهایی عظیم دامن زده است زیرا در این عرصه گرایش کنونی بر تحقیِر 
بی سابقه ی شهود شاعرانه ی آن وحدِت پویا و تمجید از ژیمناستیِک »شعریت« 
استوار است. اکنون در برابر تفکری قرار گرفته ایم که از دیدنِ  »پویِش انرژِی 
عرصه ی  در  )مبیی(، که  چیز«  همه  در  تبدیل سرشت  و  تغییرشکل    حاِل  در 
مطالعه ی ماده امری پذیرفته شده است، ناتوان تر از همیشه است. حتا به نظر 
می رسد که پیشاهنگ و آوانگارِد امروزه علِت وجودِی خود را در اکراِه تیره و 
تاری می یابد که او را وامی دارد تا صرفًا به نظاره گرِی حصارکشی های ملغاشده 
بپردازد، آن ها را همچون یگانه مراکِز همیشگِی گم گشتگی فهرست بندی کند و 
سپس بی معنایِی وجودی و هستیانه را از آن نتیجه  بگیرد. حتا وقتی زیر ضربه ی 
انفجاِر اعجازآمیِز هنری و فکری اوایِل قرن بیستم سیمای انسان همچنان در 
به دلخواِه  تا  اعالم می کنند  را گمشده  او  باز هم شتاب زده  باشد،  تغییر  حال 
خود در یک سو زبان، در سوی دیگر اندیشه، در این جا تن، در آن جا میل … را 
بازنمایی کنند و بدین سان در نهایِت سفسطه گری و غلط اندازی یکی از آخرین 

آواتارهای دوگانه باورِی غربی را تجسم بخشند.
اما این موضوع ما را به زندگِی تمدن ها و نگاِه مبیی به آن ها برمی گرداند. 
با استناد به پنداره ی ِاگره ُگر و دیدن این امر که در هر تمدنی »گروهی انسانی 
وجود  تشکیل دهنده اش«  افراِد  شخصیِت  از  متمایز  شخصیتی  از  برخوردار 
دارد که فقط پس از یک »ضربه ی عاطفِی نیرومند« به چنین شخصیتی دست 
می یابد، مبیی به اعاده ی  معنا می پردازد، آن هم درست آن جا که باور به غیاِب ِ 



�ت26            خ ِ بد�ب
خ ف�ت ر، �پ �ی َمب�ی �ی نپذ�ی

ُ
گره گ ِا

معنا باِب روز است. برای اجتناب از انواع اشتباه گرفتن ها و سوءظن هایی که 
ممکن است به خاطر واژه ای که در این جا به کار می برم ایجاد شود، یادآوری 
می کنم که به محِض شکل گیرِی یک اگره ُگر ــ حتا در ساده ترین شکِل آن از 
ــ  یعنی همین که پیوند و گردهمایِی دو یا  لحاِظ کّمی، یعنی در رابطه ی عاشقانه 
چند نفر معنایی می گیرد، »آن گاه دیگر موضوع  نه جمع  و تفریق و تعادل بلکه 
تکثیِر وجود و دست یابی به حالی متفاوت است«. یعنی پیچ وتاِب زندگی  در 
طیف و منشوِر کشِش شیفته دالنه، یعنی ظهور معنا در سرچشمه ِی ناامیدی مان. 
را  بلکه برعکس جهان  تثبیت نمی کند و نمی بندد،  را  معنایی که هیچ چیزی 
می گشاید و حرکتی را آزاد می سازد که قصدش تبدیِل خیالی به واقعی است 
در چشم اندازی که در آن ــ بازهم ــ به گفته ی نوالیس: »هر آن چه معنای درونی 
است معنایی برای معناهاست«.۱۲ معنایی که چون از شور و شیفتگی برمی خیزد 

ضامِن ازحدومرزگذشتگی، سرشاری و شعله ورشدگی است.
برای اثباِت این نظرم یادآوری می کنم که مبیی، همو که با کتاب ِتِرِز اهِل 
لیزیو یکی از سرسخت ترین بازخواست ها علیه تمدِن مسیحی را نوشته است، 
همو که به ما اطمینان می دهد که »هر آن چه که آگاهی و وجداِن انسانی می تواند 
از نجابت و واالگهری در خود داشته باشد برای همیشه از مسیحیت جداخواهد 
شد«، آری چنین کسی با هیجان عاطفی وصف ناپذیری از جوش و خروشی 
که بستِر زایش تمدِن مسیحی بوده یادمی کند و واهمه ای ندارد از این که همان 
جوش و خروش را در »بارسلوِن  ۱۹۳۶، با تقریبًا ده حزب مارکسیستی  اش 
با بیست  ببیند. علت اش آن است که مبیی  بایکدیگر«  و جنگ و جدال شان 
یعنی همان  را تشخیص می دهد،  معناجویی  تنِش جمعِی  فاصله همان  قرن 
میِل جمعی به این که زندگی دیگر کاریکاتوِر زندگی نباشد، که زندگی دیگر در 

خدمِت مرگ نباشد.
تمدِن  به ویژه  و  تمدن ها،  فرگشِت  و  تکامل  برمبنای  بخواهیم  چنان چه 
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مسیحی داوری کنیم، یعنی تمدنی که می دانیم در عمیق ترین الیه های وجودمان 
چه خساراتی به بار آورده است، آن گاه شاید چنین رویکردی زحمِت بی حاصل 
به نظر رسد. اما تمامِی عظمِت دگراندیشِی عاشقانه در این است که می خواهد 
این  بررسی  در  مبیی  »وحدت مند«  رویکرِد  و  ثابت کند  را  نظر  این  خالِف 
پدید ه ها ما را، به گونه ای که شاید هرگز سابقه نداشته، به دیدِن میداِن نبرد و داِو 

آن هدایت می کند.
انسانی«  از استعدادهای  این که هر تمدنی موجِب »کاربرِد چیره ی یکی 
می شود برای توجیِه رونِد دائمِی زواِل معنا ]حس[، آن چنان که در تاریِخ ایده ها 
هر  ویژگی  انگار  برعکس،  حتا  نیست.  می خورد، کافی  چشم  به  انسان ها  و 
تمدن این است که به هر یک از افراد تشکیل دهنده اش مجموعه ای منسجم 
پویِش  با  را  مادی  نیروهای  پویِش  ارائه دهد که می توانند  ابزارهای ذهنی  از 
واریاسیون های بی شماِر فردی برپایه ی یک تِم محسوِس مشترک هم نوا سازند 
]با آکورِد مشترکی کوک کنند و منطبق سازند[. منتها چنین آکوردی ]همنوایی 
و انطباقی[ تنها در صورتی تحقق خواهد یافت که آن تِم محسوِس مشترک به 
حالت اورگانیک باقی بماند، یعنی بتواند با نوعی هشیارِی محسوِس دائمی، 
سنگ شدگی یی را که پیامِد پیرشدگِی اغلِب ساختارهای زنده است به تعویق 
بیندازد. این جاست که ما با همان تراژدِی جاودانه ی »بقای دال ]نشانه[ پس 
از مدلول ]چیِز معناشده، نشان داده شده[« مواجه می شویم. چه بسا این تراژدْی 
اصاًل ماهوِی تحوِل هر ذاِت زنده ای انگاشته شود )بناها و اسکلت ها نیز پس از 
اتماِم زندگی شان همچنان باقی می مانند(، حال آن که چنین نیست و هر کسی، 
تأکید می کنم هر کسی، قادر است ــ از ژرفای اضطراب اش در برابِر رازوارگِی 
ــ   اندیشه اش  ناشناختگِی  برابِر  در  برابِر شب وارگِی عشق اش،  در  زندگی اش، 
جریان امور را با چنان شیفتگی یی به پرسش بگیرد که سرانجام به مقدربودِن این 
بدبختی مشکوک و مظنون شود. نتیجه گیری مبیی در کتاِب اگره ُگر از این لحاظ 
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جای هیچ ابهامی باقی نمی گذارد: »خواننده به آسانی پی خواهد برد که مطالعه ی 
دترمینیسم یا جبِر اجتماعی نه تنها به هیچ تقدیرگرایِی رضایت مندانه ای دامن 
دردناک  بسیار  و  ُپرمشقت  مبارزه ای  القاگِر ضرورِت  برعکس  بلکه  نمی زند 

به منظوِر تحقِق سرنوشِت ناگزیر عصیاِن مداوِم انسانی است.«
من که به چشم خود دیده ام که این عصیان، که پیوسته با درخشش های 
بار  هر  می گیرد،  قرار  انسانی  هستِی  غرابِت  با  مصاف  در  خود  صاعقه واِر 
ــ سرچشمه ی  ایده ئولوژیک  فکری،  ــ سیاسی،  قدرِت جدید  تثبیِت یک  که 
و  سرکوب شده  تحریف شده،  عصیانی  به  می سازد،  پنهان  را  آن  عاشقانه ی 
درهم شکسته تبدیل می شود، پس نمی توانم به شدِت مبیی در ۱۹۳۶ بر این باور 
باشم که روزی این عصیان تحقق خواهد یافت. من نه تنها ارتباط میان رونِد 
نهادینه شدن و رونِد سنگ شدگِی یادشده را مایه ی این شک و تردید می دانم 
به نیروهای لختی و ماند۱۳ در فضای حاکم برجامعه  بلکه توجه خواننده را 
جلب می کنم که موجِب استیالی هر دو رونِد مزبور بر واقعیِت زنده می شوند. 
وانگهی مگر خوِد مبیی نیز در سال ۱۹۴۹ با طرفداری از »یک تجربه ی انسانِی 
نمی رسد که  این مالحظه  به  انسان  با شناخِت  آشنایی  کتاِب  در  طوالنی تر« 
»اندیشه از آن رو که مطالبه ی شناختی همه جانبه و تام است، ماجرایی است 

دراماتیک که به اقلیتی از افراِد دستخوِش اضطراب اختصاص دارد.«
بالفاصله  حرف  این  از  بخواهد  که  باشد  بدسگال  بسیار  باید  شخص 
مشاهده ی  به  طبیعت  بررسِی  همان گونه که  استنتاج کند.  نخبه گرایی  نوعی 
با مرگ بر صفحه ی شطرنِج لختِی حاکم بر  بی ثباتِی زندگی و پیکاِر زندگی 
محیط می انجامد، به همان سان نیز سر و کار داشتن با آدمیان به مالحظه ی 
وجوِد درامی می انجامد که اندیشه ی انقالبی )به استثنای برخی از جریان های 
آنارشیستی( تا مدت ها گمان کرده بود می تواند با انکاِر آن از آن در امان بماند.  
تا بدا ن جا که اندیشه ی انقالبی بر اثر بی توجهی به واقعیاتی از قبیِل نیروی ثقِل 
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حماقت، رذالت یا صرفًا میان مایگی، کارش به تجدیِد استقراِر »تقسیم بندی 
قدیمی میان ناواردان و واردان« برپایه ی معیارهای منحصرًا »عینی« )سیاسی، 
اقتصادی، اجتماعی( می کشد تا اجرای قدرت را به آن ها که وارد اند بسپارد. 
اما هرچند با گذشت سالیان نگاِه مبیی الجرم به چنین واقعیِت جانکاهی عادت 
اما  به تاریکی عادت می کند(،  کرد )به معنای بصرِی کلمه، مثل وقتی نگاه 
مواضِع نظری او در ۱۹۳۶ و ۱۹۴۹ تناقض و تضادی با هم ندارند زیرا از 
»مطالبه ی  می شود که  نتیجه گرفته  این  تمدن ها  حیاِت  باره ی  در  مطالعه اش 
شناخِت تام و همه جانبه« با اعمال و اجرای قدرت در تقابل است زیرا این 
مطالبه برآمده از حرکتی حسی و محسوس است که قدرت همیشه می کوشد تا 

آن را در امپراتورِی مرده ی نشانه ها زیر فشار و اجبار بگذارد.
و به یاری مفهوم ِاگره گر درست به وجوِد همین تقابِل طبیعی پی می بریم: 
موجوداِت زنده برای آن که نگذارند زندگی شان توسط قوای مرگ بر باد رود، 
بیشتر بر پایه ی ارتعاشاِت درونی شان و نه براساِس الزاماِت متعدِد اقتصادی، 
اجتماعی یا سیاسی  که جواِز اعمال قدرت اند، یکدیگر را بازمی یابند و به یکدیگر 
رفیع ترین  دراِز دگراندیشِی عاشقانه تشکیل دهنده ی  و  دور  می پیوندند.سّنِت 
گاهی از همین روحیه ی سرکشِی مادرزادی در برابر هر آن شکلی از پنهان سازی  آ
است که لحظاِت زندگی های ما را به حیطه ی سازماندهی یی می کشاند که با آن 
ارتعاِش محسوِس خاستگاهی در ناهمسازِی تام و تمام است. بدین سان مبیی 
با نگاهی دربرگیرنده ی تمامیِت افق، در امتداِد این دگراندیشِی عاشقانه قرار 
می گیرد و به ما امکان می دهد تا به آن چه که شاید تاریک ترین علِت بدبختی مان 

است پی ببریم: قدرت، دزدی است، دزدِی معنا.۱۴ 
مبیی بازتاب های نگران کننده ی این دزدِی معنا بر تاریِخ جنبِش کارگری را 
به ما نشان می دهد: نه فقط »سرمایه داران، دولت ها، به تدریج اشکال الهام گرفته 
از جنبش کارگری )ماننِد تعاونی ها، سندیکاها( را با منحرف ساختِن آن ها از 
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هر گونه داللِت اجتماعی اقتباس کردند«؛ بلکه همچنین »از آن دوره به بعد، 
سراِن پرولتاریا در اواخر کارشان به کسانی که شهرِت آن ها را میسر ساخته و 
چشِم امید به آن ها دوخته بودند پی در پی خیانت ورزیدند«. سرانجام و به ویژه 
آن که، این سلب تصاحِب معنا وضعیتی را روشن می کند که ما در اغلِب روابط 
انسانی آن قدر شاهدش هستیم که هم  به کسانی که مدعِی پایان دادن به آن از 
طریق یک سازماندهِی مادِی جدید اند، و هم به کسانی که با افزایِش سردرگمِی 
باشیم: »شکستگی   بدگمان  به یک اندازه  یاری می رسانند،  آن  تداوِم  به  حسی 
می کشاند،  افتراق  به  را  ستم دیدگان  بین الملِل  مکرری که  گسیختگی های  و 
سهولتی که گروه ها و آدم ها با آن عهد و قول هایشان را نقض می کنند، همه 
گواِه آن است که همدارگان ]کمونیته[ از پیونِد مستحکمی برخوردار نیست 
و در حالِت انبوهه ای ناهمگن به سر می َبرد.« و این نحِو دیگری است از بیان 
این نکته که دزدِی معنا به دروِن ما دست یافته است، جایی که قدرت همچنان 
عرصه ی  مغشوش کردِن  و  محصورکردن  تکه تکه کردن،  فروکاستن،  در کاِر 
ممکنات است. مبیی نه تنها این جدایِی درونی را نادیده نمی گیرد بلکه با دقِت 
از ضرورِت  تهی شده  ناعقالنِی ساختارهای  »بقای  یادآوری می کند که  تمام 
عمیق شان، روآوردن به کاِر ُرفت  و روب، یا آن طور که در ترانه های انقالبی 

گفته می شود، کاِر راه سازی را الزامی کرده است«.
چهل سال پس از نوشته شدِن این سطور، به نظر می رسد که بازپس گیرِی 
فردی معنا الزامًا در راستای بازپس گیرِی جمعِی معنا، آن گونه که مبیی در این 
کتاب پیش می نهد، عمل نمی کند. کافی است ببینیم که جذاب ترین پیشنهادهای 
داِم گردِش جنون آسای نشانه های  به  با چه سرعتی  این عرصه  هنِر مدرن در 
ــ   هم ارزشده می افتند. حال که شبکه ی ظریفی از سرگشتگی مهیا شده است 
فمینیستی،  ناسیونالیستی،  پارودی های  جان فرساترین  با  حاکم  بی معنایِی 
سوسیالیستی، عرفانی، جبران می شود ــ من حتا شک دارم که ُبرد و دامنه ی 
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واقعی جست وجوی تک وتنهای مبیی را بتوان حدس زد. اما بااین حال مایل 
نیستم که بی صبری یا ناامیدی من ــ فرقی نمی کند ــ باعث ندیدِن حرکتی شود 
به داوگذارِی شیفته وار روی احتمال یک خیزِش جمعی کشانده  را  که مبیی 
بود، آن هم با وجودی که او از همان اولین صفحات این کتاب، از فاصله گیرِی 

تدریجی اش از مبارزه ی انقالبی به معنای اخص آن می گوید.
قرار گرفتن مبیی در تالقی گاِه بلندپروازانه ترین و ماجراآمیزترین راه ها - 
ـ که انسان در طوِل آن ها در پِی رمزگشایی از واقعیِت  شعر، دانش، هرمس گرایی ـ 
گاه شدن از  بی نهایت متغیِر سیمای خویش است، او را از اعالِم ضرورِت »آ
سرنوشِت جمعی« بازنمی دارد. چنین فراخوانی نه از سِر ساده لوحی است و نه 
از روی مردم فریبی، بلکه برآمده از وسعِت پروژه ای است که هدف اش چندبرابر 
کردِن امکان های تالقی میان ضرورِت طبیعی و ضرورِت درونی است. یکی از 
جمله های کلیدی در دیباچه ی این کتاب را نیز در پرتِو همین امر باید خواند: 
انقالبی - همچنان  پایه ی احساِس  ــ  به دگرگون ساختِن جهان  »اراده ی من 
باقی و بیش ازپیش است، اما به سوی اهداِف گسترده تر و دورتری جهت  گرفته 
است.« نگاهی که معطوف به چنین اهدافی است و بی آن که از بررسِی واقعیت 
منصرف شود با شدتِی تازه آن را معاینه می کند و می کاود، چنین نگاهی ناگزیر 
است تیزی و ژرفایی کسب کند که آشکارکننده ی ضرورِت پنهان مانده ی معنا 
باشد، معنای نهفته مانده در زیِر حرکت های بیش ازپیش نامنسجِم زندگانی یی که 
تواِن دیدِن خویش را از دست داده و کور شده است: »میلیون ها نفر در انتظاِر 
نشانه ای معتبر در شعور و در حساسّیِت خویش اند که به آن ها امکان دهد تا 
خود را برای همیشه متفاوت از اربابان شان و از بردگان، از پیشینیان شان، ببینند 
و بازشناسند.« چنین است که نگاه با کشف این ضرورت چنان شیفته ی آن 

می شود که به آن می آمیزد و با آن یکی می شود.
پس بر هرکس، و بنابراین بر همگان، است تا برای خود، و بنابراین برای 
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همگان، آن حفره های معنایی را بیابد که بر دشت های تهیایی حادث شده اند 
و در تِه آن ها »ایده ی تبدیل شده به حس کرِد زیسته شده« به آن »جسمیت یابِی 
باز هم  این کار  با  من  نظر  به  و  مبیی مطرح می کند  می پردازد که  ضروری« 
شود،  نائل  آزاد[  ]اراده ی  اختیار  به  باید  ما  »تن  می شود:  ملحق  نوالیس  به 
ُحکم  این  پیدا شوند که  اورگانیک شود.« ممکن است کسانی  باید  ما  روِح 
را، که چون خونی در رگ و پِی تمامی فصِل آخر این کتاب می دود، نتیجه ی 
شوریده سرِی کم وبیش هزاره باورانه ای بدانند که در برابِر نمایِش جان فرسای 
تمدنی که مدام در حال مرگ است بروز کرده است. اما چنین کسانی سخت 
آن روست که در وی همین ضرورِت  از  اشتباه اند. تعجیل و اصراِر مبیی  در 
معنا اندیشه اش را به تعجیل وامی دارد: روشن بینی به نهان بینی و توجه به تنش 
و شوق  به شور  زندگی  از شورانگیزساختِن  تحلیلی  دقِت  و  می شود،  تبدیل 
ابعاِد عالم گسترش می دهد و  تا  را  اندیشه ی ما  می آید. مبیی منبع و مقصِد 
را در چرخاچرِخ چشم اندازهایی  تا سرنوشت مان  را وامی دارد  این کار ما  با 
بنگریم که انگار طبیعی بودن شان بیش از پیچیدگی شان همچنان مایه ی خوف 
و وحشِت ماست. به گمان من از میان مقبول ترین ساخته های فکری یا هنرِی 
امروزه فقط تک و توکی قادرند آن باِد دریایی را تاب آرند که به نظِر مبیی باید 
بگذاریم بر آب های نامطمئِن شناخِت ما آزادانه بوزند تا طرح و نقش های پنهاِن 
زندگی هامان را  در دوردست ها، در اشکاِل کفالوده در کمین بنشینیم. از آن جا 
که من در پیش نهاده های پیاپِی نیروهای آوانگارِد کنونی چیزی جز شیوه های 
کمیاب یا ناشیانه ی فروریختن نمی بینیم، آرزویم این است که از مبیی نخست 
»آن هنِر باالرفتن به جای پایین رفتن« را به خاطر بسپاریم که اولین بار دوست اش 
آندره بروتون آن را ویژگی زندگی و پژوهش های مبیی دانسته بود. و سرانجام، 
پرسش ام این است که به موجب کدام افسون شدگی در قباِل بدبختی است که 
اندیشه ی ما با پیش رفتن در باتالِق ظواهر هر روز ناتوان تر می شود، حال آن که 
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مبیی با این باور که »هیچ تفاوِت بنیادینی میان عناصِر اندیشه و پدیده های 
جهان نیست« و با اتکا هم بر شناخِت سنتی و هم بر جست وجوهای شخصی 
خودش که مؤیِد داده های بنیادیِن آن شناخِت سنتی است، روح و جاِن ما را 
دارای توانایِی تغییر و تبدیِل قوای مادی »به امکاناِت اخالقی« می داند. و به 
گمان من نوالیس هم در یکی از منقلب کننده ترین اظهاراتش چیزی جز این 
تانژانت   ” ــ  مربیان اش  ما  شود.  اخالقی  طبیعت  است که  »الزم  نمی گوید: 

“های۱۵ اخالقی اش ــ محرک های اخالقی اش هستیم.«
این که آیا حاال دیگر به »سر برآوردگِی سحر«، چنان که در پایان این کتاب به 
آن اشاره شده، رسیده ایم یانه، موضوعی است که خواننده خود تصمیم خواهد 
گرفت؛ تا آن جا که به من مربوط می شود این را می دانم که سحر فقط به یمِن 

وجود کسانی چون پی یر مبیی سربرمی آَوَرد.
) فوریه ۱۹۷۷(

پی نوشت ها
هم پتوازیدن؛   :correspondre مالیری:  حیدری  پیش نهادی  معادل های  از   .۱

correspondance هم پتوازی. برپایه ی واژه ی »پتواز« به معنی پاسخ و جواب.

باستان شناسی دانش ) دانایی، معرفت (، نام کتابی از میشل فوکو است. و البته منظور   .۲
نویسنده هم نقد و استهزای جریان فوکویی و نظریه بافان موسوم به فرنچ تئوری در آن 
را »دیرینه شناسی دانش« هم  این عنوان  ایران  سال هاست. مترجمان شیفته ی فوکو در 

ترجمه کرده اند.

agnosticisme ،الادری گری  .۳

بار دیگر، اشاره به جریانِ پست مدرن و واژگان کسانی چون دریدا، فوکو، و همانندان.  .۴

فعِل tomber  ) فرو افتادن، ریختن ( وقتی با فاعل هایی چون برف و باران همراه باشد   .۵
به معنای »باریدن« است. اما در این جمله ی نقل شده از بروتون مفهوم »فروافتادن« نیز 

وجود دارد.

hypnose: خوابِ مصنوعی، هیپنوز  .۶



�ت34            خ ِ بد�ب
خ ف�ت ر، �پ �ی َمب�ی �ی نپذ�ی

ُ
گره گ ِا

www.behrouzsafdari.com

جَوّ ، فضا، حال و هوا  .۷

s’éclaire d’elle-même : خود به خود روش شود؛ با خودش روشن شود؛ خودش   .۸
منبعِ روشنایی اش باشد.

 démanteler به خاطر معنای اول و قدیمِی فعِل : non détruire mais démanteler  .۹
که در اصطالح نظامی به معنی درهم شکستن حصار و تجهیزات دفاعِی برج و باروها 

بوده است.

توسط  است که  بالغتی  یا  رتوریک  نقِد  عمدتًا  بعد،  سطرهای  و  این جا  در  منظور   .۱۰
و  تفاوت”   ” واژه ی  گرِد  بر  دریدا،  ژاک  به خصوص  فرانسوی،  پست مدرنیست های 

“تفاوط” به راه افتاد.

mouvement brownien )به انگلیسی Brownian motion (: تئورِی مطرح شده   .۱۱
) در سال ۱۸۲۷( توسط گیاه شناسی به نام رابرت براون در باره ی حرکت تصادفی ذرات 
امور مالی  به  تئوری در ریاضیات و سپس در معادالت مربوط  این  غوطه ور در مایع. 

کاربست های جدیدی پیدا کرد.

جا دارد بار دیگر یادآوری کنم که کلمه ی sens فرانسوی و معادل آلمانی اش sinn هم   .۱۲
»معنا« و هم »حس« معنی می دهد.

inertie ، اینرسی.  .۱۳

با تداعیِ جمله ی معروف پرودُن : »مالکیت، دزدی است«.  .۱۴

در متن اصلی نوالیس و در ترجمه هایی آن به زبان های دیگر همین اصطالح هندسی   .۱۵
»تانژانت« به کار رفته است. گرچه می توان معناهای استعاری این اصطالح، مانند »لمس 
کردن و بسیار نزدیک«، »خط و نقطه ی تماس«، »ظل«، »اتکا«، »گریزگاه« را برایش به 

کار برد، اما بهتر است رنگ و جنس خاص این واژه حفظ شود.


