
رِز او یه و غیاِب �ب شارل فور
ان از میداِن لکی�ش �ت ا�ی
روز صفدری �ب

»شارل ُفوریه )۱۷۷۲-۱۸۳۷( از آن جا که تنها کسی است که به رؤیای 
هارمونِی جهان شمول شکل و انسجام داده است در تاریخ عقاید جایگاِه یکتایی 
دارد. او با غنای ذهنِی خود طرِح جامعه ای دیگر را درافکنده است، جامعه ای 
که قادر باشد زمینه ی مساعد با امیال هرکس را با مدوالسیون ]ُمدگردانی[ و 
کوردسازی ]کوک کردن[ آن ها مطابق با اصوِل هنِر موسیقایی، فراهم سازد.  آ
فوریه با گسسِت ریشه ای از قرن ها سلطه ی مذهبی و ایده ئولوژیک برتری و 
اولویِت زندگی را در مرکز مشغله های ما نشانده است، یعنی همان چیزی که 
تنظیِم هستی برطبِق جبروِت ایده های انتزاعی ما را از آن دور ساخته است. نبوِغ 
فوریه در واقعیتی کاوش می کند که از ریشه متفاوت است . او بر آن است تا 
به جوهِر جسمانی، به رانه ها، به حس های عاطفی، به شورها و شیفتگی ها، آن 
فضا و مکانی را بازگرداند که انساِن اسیر در چنِگ عقالنیِت کاالیی هرروزه 
از آن طرد و تبعید می شود. هیچ کسی نمی تواند به آثاِر فوریه نزدیک شود مگر 
از خود زدوده باشد که  از درک و دریافِت واقعیت را  ازپیش شیوه ای  آن که 
هزاران سال است بر ما تحمیل می شود، شیوه ای که زین پس می دانیم آن را نه 
طبیعت بلکه نظامی تعیین می کند که به قصد بهره کشی از طبیعت از آن سلِب 

ماهیت ]سرشت زدایی[ می کند.« )رائول ونه گم(
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چند سال پیش، در تدارک سفری به ایران بودم تا پدرم را، که گرفتار بیماری 
سختی شده بود، ببینیم و شاید برای وداِع آخر، بر بالیِن او باشم. در همان 
 Simone Debout روزها وعده ی دیداری داشتم در پاریس با سیمون دوبو
، بزرگ بانویی که زندگی و نامش با نام شارل فوریه گرده خورده و کاشِف متنی 
بزرگ و درخشان در میان دست نوشته های فوریه بوده که آن را با عنواِن »دنیای 
نویِن عاشقانه« منتشر کرده است.سیمون دوبو در شناخت و شناساندِن شارل 
فوریه همان جایگاه تعیین کننده ای را دارد که َانی لوبرن Annie Le Brun در 
مورِد مارکی دوساد. و من عمیقًا خرسندم از این که بخِت آشنایی و دوستی با 
این دو بانوی پژوهشگر نصیب ام شده است. خوِد این دو نیز رابطه  ای دوستانه 
این دو سیاره ی گدازاِن  با یکدیگر دارند. گویی فوریه و ساد،  و قدرشناسانه 
در سپهر اندیشگِی فرانسوی،همچون دو رویکرد و پاسِخ متفاوت به پرسشی 

یکتا،در وجوِد این دو زن تداوم یافته و با هم به گفت وگو نشسته اند.
درست شبی که قرار بود فردایش به دیدار سیمون دوبو بروم، خبِر فوِت 
پدرم را شنیدم. هرچند دستخوِش امواِج عواطِف بیان ناپذیری بودم که با چنین 
اتفاقی در هر انسانی به تالطم درمی آید، اما تصمیم گرفتم قرار مالقات را تغییر 

ندهم. پس به اتفاق دوستم ونسان کوَتن به دیدار سیمون دوبو رفتیم.
در  قدیمی اش  آپارتمان  فضای  در  دوبو  سیمون  با  دیدار  آن  حال وهوای 
پاریس و گفت وشنوِد سه نفره ی ما ، خود شرحی جداگانه می طلبد. قصدم این جا 
اشاره به فضای عاطفِی خاصی است که برای من تداعی و تدواِم رابطه ام با آثار 
و افکار شارل فوریه بود. طنیِن سوگ آمیزی که آن روز، به خاطر آن خبر ناگوار، 
در اعماق وجودم می شنیدم، با صدای گرِم بانویی سال خورده به هم می آمیخت 
که متکی به عصایی خوش ریخت، همراه با ریختن چند پیک کنیاک، و گیراندِن 
توتوِن خوش بویی در پیپ اش، با سادگی و بی پیرایه گِی انسانی از شیفتگِی خود 
به شارل فوریه و ارتباط اش با آثاِر او می گفت. لحظه ای که به لطف این دیدار 
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پیراموِن نگرش فوریه به انسان و زندگی ایجاد شده بود، خود لحظه ای فوریه ای 
بود: احساسات و عواطِف انسانی می توانند به جادوی هارمونی، به هم بیامیزند. 
اجتماعی، چشم انداِز  فردی هم  انسانی، هم  و همامیزی هماهنِگ شورهای 

اساسِی نگرِش شارل فوریه است.
بدیهی بود که پای صحبت ترجمه ی آثار فوریه به فارسی نیز به میان آید. 
وقتی تأسف خودم را از این که شارل فوریه در ایران تقریبًا مطلقًا ناشناخته 
است مطرح کردم، و علِل این فقدان را کم وبیش تا جایی که به نظرم می رسید 
برشمردم، طبیعی بود که از اشتیاق خودم نیز برای ترجمه و معرفی آثار و اندیشه ی 
شارل فوریه حرف بزنم. و این که چه نقطه ی آغازی بهتر از پژوهش های خوِد 

سیمون دوبو در این زمینه.
یله گردی، که به نظرم معادِل خوبی برای مفهوِم Dérive سیتواسیونیستی 
است، در پاریس همراه با ونسان همیشه برایم دلنشین و جذاب است. ذهنیِت 
شاعرانه ی او نسبت به پاریس یادآور و نوستالژی این شهر پیش از »قتِل پاریس« 
است. این عنوان کتابی است که لویی شوالیه در باره ی بی ماهیت شدن شهِر 
پاریس نوشته است. ونسان با سابقه و تجارِب دیرینه اش در جنبِش لیبرتری 
پیموده که شنیدن خاطرات اش  را  فردِی ویژه ای  فرانسه، مسیر  آنارشیستی  ــ 
را برای من بسیار جذاب می کند. عالیِق فکری و فعالیت های عملی ونسان 
آمیز ه ای از ارتباِط همزماِن او با سوررئالیست ها و سیتواسیونیست ها بوده است. 
روز بعد از دیدار با سیمون دوبو، همراه با ونسان در گورستاِن مون مارتر، که 
در همان نزدیکی های خانه ی ونسان بود، پرسه ای زدیم. به سنِگ قبِر شارل 
به تازگی توسط دوستدار ناشناسی  فوریه رسیدیم، چند شاخه گِل سرخ، که 
روی سنگ گذاشته شده بود، در کنارش اناری خشکیده، و برگ ها و خاشاِک 
پراکنده و فورموِل معروِف فوریه حکاکی شده روی سنگ: »کشش ها در تناسب 

با سرنوشت ها هستند«.
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کشش نامی است که فوریه به امیال و شور و شیفتگی ها می دهد، شبیه »کوناتوس« 
ِ اسپینوزا؛ و معنایی که برای »سرنوشت« قائل است در تناظر با مفهوِم »خدا« 
نزِد اوست که مترداف با معنا و ایده ی نیرویی است که پیوند دهنده ی اجزای 
هستی در یک کلیت است و نزدیک به معنای کهِن »دین« یعنی ارتباِط درونی 
میاِن تمامی موجوداِت کانی، گیاهی، جانوری، انسانی، سیارات و بی کرانگِی 

گیتی.
ضمن قدم زدن به میدان کلیشی رسیدیم. با دیدِن سکویی خالی که زمانی 
مجسمه ی فوریه روی آن قرار داشته، هردو به یاِد شعری افتادیم که آندره بروتون 
در ستایش از فوریه سروده است.  ونسان ضمن یادآوری نوشته ای از بروتون که 
گفته است مدت ها مرتبًا پای مجسمه ی فوریه چند شاخه گل می گذاشته است، 
بار دیگر از خاطره و مشارکت خودش در ماجرای نصِب مجسمه ی فوریه در 

این میدان برایم تعریف می کرد.
مجسمه ساِز   ۱۸۹۹ ژوئن   ۴ در  است:  قرار  این  از  ماجرا  خالصه ی 
آنارشیست، امیل ِدِره، به یادبود و گرامی داشِت شارل فوریه، مجسمه ای از او را 

با همیاری طرفداران و پیرواِن فوریه در میداِن کلیشی نصب می کند.
این  نازی[  اشغال گران  ]همکاِر  ویشی  حکومِت   ،۱۹۴۱ اکتبر   ۱۱ در 
مجسمه را برمی دارد. بهانه ی این اقدام حکومت این است که با ذوب کردن 
مجسمه هایی که آلیاِژ مس دارند آن ها را به مصارِف تسلیحاتی برساند. ولی 
علِت اصلی برخورِد ایده ئولوژیک و ارتجاعی حکومت است، زیرا مجسمه های 
دیگری هم در آن زمان به زیر کشیده می شوند، تندیس های کسانی چون کامی 

ُدموَلن، ولتر، زوال، روسو و کلود برنار.
پس از دوران جنگ، مجسمه های دیگری به جای مجسمه های برداشته شده 
گذاشته می شود. در میدان کلیشی به جای مجسمه ی فوریه تندیس ژنرالی به نام 
مونسه را می گذارند. به رغم درخواست های بی شمار و پافشاری عالقمنداِن 
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فوریه، شهرداری پاریس با نصِب مجدِد مجسمه ی او موافقت نمی کند.
انترناسیونال  این که در سال ۱۹۶۹ ماجرایی رخ می دهد که نشریه ی  تا 
سیتواسیونیست I.S در شماره ۱۲ خود در سپتامبر ۱۹۶۹ آن را چنین گزارش 

می دهد:
]بازگشِت شارل فوریه

دوشنبه ۱۰ مارس ۱۹۶۹، در ساعت ۱۹، درست همزمان با آغاِز یک 
»اعتصاب عمومی«، که در واقع با رسیدگی های همه جانبه ی بوروکراسی های 
شد،  تبدیل  ساعت  چهار  و  بیست  به  محدود  سرگرمی  یک  به  سندیکایی 
مجسمه ی شارل فوریه روی سکوی خود در میدان کلیشی قرار گرفت، سکویی 
که از وقتی نازی ها مجسمه ی اولیه ی فوریه را از رویش برداشتند خالی مانده 
بود. یک لوِح یادبوِد حک شده در پاییِن مجسمه گویای خاستگاِه چنیِن اقدامی 
است: »به گرامی داشِت شارل فوریه، از طرف سنگرگرفته های خیاباِن ِگلوساک«. 

هرگز سابقه نداشته که فِن دخل وتصرف در چنین عرصه هایی اجرا شود.
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کاِر نصِب مجسمه در لحظه ی ُپر رفت وآمِد میداِن کلیشی و در حضور 
حدوِد صد نفر شاهد انجام گرفت، شاهدانی که بسیاری شان تجمع کرده بودند 
اما هیچ کس حتا از خواندن لوِح یادبود تعجب نکرده بود )در فرانسه ای که مِه 
۶۸ را به چشم دیده دیگر کسی چندان تعجب نمی کند(. مجسمه که لنگه ی 
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دقیِق مجسمه ی اصلی است گچی است ولی رویه ی بیرونی اش برنزی است. 
با نگاه معمولی مجسمه اصل به نظر می رسید. به هرحال بیش از صد کیلویی 
وزن داشت. پلیس کمی پس از حضوِر مجسمه متوجِه آن شد و تمام طول روز 
و فردای آن روز در اطراف مجسمه نگهبانی داد. در سحرگاِه پس فردای آن روز 

مأموران خدماتِی فرمانداری مجسمه را برداشتند.
به گفته ی روزنامه ی لوموند، کوماندویی متشکل از بیست نفر »ناشناس« 
برای اجرای این عملیات، که یک ربع ساعت طول کشیده، کافی بوده است. 
روزنامه ی فرانس سوار به نقل از یک شاهد عینی می نویسد »هشت جواِن تقریبًا 
بیست ساله آمدند و به کمِک الوار مجسمه را نصب کردند. و براستی شیرین 
کاشتند زیرا فردای آن روز نیروِی سی نفره ای از نگهباناِن صلح و یک جرثقیل 
الزم بود تا سکو باردیگر عریان شود.« روزنامه ی لوُرر، که برای یک بار هم 
شده حقیقت را گفته، خاطرنشان کرده که ماجرا شایان توجه است زیرا آنَرژه ها 
بسیار  بود  نام گروهی   Les Enragés( نیستند.[  اهِل گرامی داشت  چندان 

نزدیک به مواضع و فعالیت های سیتواسیونیست ها(.
۱۹۶۹-statue fourier

نشریه ی آنسیکلوپدی ِد نویزانس )دانش نامه ی زیان مندی ها(، که در راستای 
تدواِم انتقادی تجارب سیتواسیونیستی فعالیت می کرد، سازنده ی مجسمه را 
پی یر ُلو ُپتی معرفی می کند که از اعضای گروِه لیبرتری محله ی منلی مونتان بود 
)و درضمن از دوستان بسیار عزیز ونسان(. یکی دیگر از کوماندوهای نصب 
مجسمه، فرانسوا ُد بولیو، از اعضای I.S بود، و کسانی چون ژاک لوگلو، و 

کریستیان سباستیانی.
در سال ۲۰۰۷، گروه ناشناسی به ناِم »جمِع هواُبرد« به نصِب »غیرقانونی« 
ِ مجسمه ی دیگری از فوریه در میدان کلیشی دست زد. این گروه اقدام خود را 
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نقد عملِی نهادهای رسمِی هنری اعالم کرده بود. این بار مجسمه از یک اتاقک 
با پلکاِن متصل  این حجم شیشه ای همراه  شیشه ای خالی تشکیل شده بود. 
به آن، هم اشاره به غیاب فوریه و هم نشانه ی دعوتی بود از رهگذران برای 
باالرفتن از پلکان و ْپر کردن این فضای خالی، تا به این ترتیب هر گذری خود 

تبدیل به یک اثر شود.
اما شهرداری پاریس دستور داد این چینِش هنری برداشته شود.

مجسمه ی  یک  پاریس  شهرداری  سفارِش  به  سال ۲۰۱۱،  در  سرانجام 
رسمی در میدان کلیشی نصب شد، طراح و سازنده ی آن ،فرانک اسکورتی، 

مجسمه ای از یک سیب ساخته بود.
وی در توجیه انتخاب خود این جمله ها را از فوریه نقل کرده است: »چهار 
سیب معروف را می توان برشمرد، دوتای آن ها به خاطر پیامدهای شوم شان 
شهرت دارند: سیبی که حوا به آدم داد، و سیبی که پاریس ]پرسوناژ داستان 
یونانی[ به ونوس هدیه کرد. دو سیِب دیگر به خاطر خدمتی که به علم کرده اند 
معروف اند: سیِب نیوتون و سیِب من.« و منظور فوریه از سیب خودش آن است 
که وی با دیدن تفاوِت مهِم قیمِت یک سیب در دو شهر مختلِف فرانسه به 

تحلیلی انتقادی از کلیِت نظاِم اقتصادی پرداخته بود.
البته فرانک اسکورتی توجیه های دیگری نیز در دفاع از انتخاِب خود ارائه 
داده است. از جمله این که بلواِر کلیشی در مسیِر میداِن پیگال است، پیگال هم 
محله ای است که تجارِت سکس در آن معروف است، پس مجسمه ی سیب 

می توان همچون »توتمی« برای اهالی محله محسوب شود.
به این ترتیب ماجرای مجسمه ی فوریه با مصادره ی رسمی خاتمه یافته، تا 

شاید روزی دوباره دوستاران فوریه اصالت را به آن بازگردانند.
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اما ماجرای رابطه ی ما فارسی زبانان با شارل فوریه از سرشتی دیگر است، 
یا بهتر است بگوییم از سرشِت غیاب، چون اصاًل ماجرایی در کار نبوده. در 
حیطه ی تجربه ی شخصِی خودم گاهی خرافاتی می شوم نکند طلسمی ملسمی 
فرانسوی  زباِن  به  آثاری که  و  نویسندگان  تقریبًا همه ی  باشد! چرا که  در کار 
به  ندرت،  به  یا  نیافته اند،  راه  فارسی  زبان  به  دل بسته ام  آن ها  به  و  خوانده ام 
زحمت و جسته گریخته راه یافته اند. آن هم نه به علِت موانِع ممیزی و مجوز، 
که در آن صورت جای نقد و گالیه نمی بود، بلکه به دلیِل ضعِف شاخک های 
در  ایران.  به خصوص  نظِر  و  نقد  عرصه ی  در  حسی،  هوشمندِی  یا  حسی، 
عرصه ی آن چه »چپ« نامیده می شود. قباًل این جا و آن جا اشاره هایی کرده ام 
به این که از چه مسیرهای سنگالخی و نامساعدی گذشتم تا سرانجام بتوانم 

جنبِش سیتواسیونیست ها یا موقعیت سازان را به همزبانان خود معرفی کنم.
زبان  به  درشت  و  ریز  آثار  این همه  از  ترجمه  این همه  میان  در  باید  چرا 
فارسی در طی سالیان، اثری از شارل فوریه نباشد؟ امیدوارم از روی بی خبری 
اشتباه کنم، ولی تا آن جا که می دانم در سال های اخیر نیز جز اشاره های گذرا 
در بعضی کتاب ها، که تازه آن هم فقط برای نام بردن از فوریه به عنوان یکی 
از نظریه پردازاِن مفهوِم تعاون است، هیچ متنی از یا درباره ی فوریه به فارسی 

نداریم.
تنها استثناء در این میان، ترجمه ی احمد میرعالیی از متنی در زمینه ی نقِد 
ادبی نوشته ی اکتاویو پاز است به نام  کودکاِن آب و گل، که در آن می توانیم 

صفحاتی را که پاز در باره ی شارل فوریه نوشته است بخوانیم.
اما به گماِن من سِم اصلی و عنصِر گل آلود کننده ای را که به روِد نقد و 
نظر در ایران ریخته شده باید در سرچشمه ها پی گیری کنیم: مارکسیسِم حزِب 
توده ای و منشعباِت مخالف سرای آن. یعنی از همان هنگام که تجارب سهمناِک 
کسانی چون مهرعلی میانجی از اردوگاه های استالینی و فریادهای مستأصِل او 
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در غوغای بندگاِن خودخواسته ی استالینیسم در ایران مسکوت ماند.
مارکسیسم،  ایده ئولوژی  به  مارکسیستی  نقِد  تبدیِل  دیگر، وقتی  از سوی 
چهره های شامِخ تئوریک در غرب را نیز سترون ساخته بود دیگر چه انتظاری 
می شد از انواع میم الم  مائوئیست های ایرانی داشت که جهان و هر چه در او 
هست را در چند جلد کتاب و جزوه ی شرعیاِت مارکسیستی خالصه می دیدند.

نام بردِن انتقادآمیز از پرودون توسط مارکس در فقر فلسفه کافی بود تا اسم 
پردون همچون مفهوم ناشناخته اما نحس و نجسی در اذهاِن مارکسیسِت ایرانی 
انگلس  به کار بردِن صفِت »سوسیالیست های تخیلی« توسط  یا  بندد.  نقش 
درباره ی کسانی چون فوریه و اون کافی بود، که این صفت به لغت نامه ی نهی 
از منکراِت چپ  های ایرانی افزوده شود. غافل از این که اواًل مارکس و انگلس 
از »سوسیالیست های اوتوپیست« می گویند و نه »تخیلی«، که البته هیچ کدام از 
این دو واژه نیز داللت بر دشنام و تحقیر ندارند؛ دوم این که از طرِح مارکس و 
انگلس در ۱۸۴۵ برای انتشاِر مجموعه ای برای معرفی پیش گامان سوسیالیسم 
و  مارکس  مکاتبات  دورینگ،  آنتی  و  حزب کمونیست  مانیفست  تا  گرفته 
انگلس، و کتابی که سی سال بعد توسط پل الفارگ با عنوان سوسیالیسم علمی 
و سوسیالیسم اوتوپیایی به فرانسوی ترجمه شد، مارکس و انگلس مدیون بودن 
خود را به آرای سوسیالیست های متعلق به »دوراِن کودکی« سوسیالیسم )و به 
این خاطر، اتوپیایی(، به خصوص »نبوغ«ِ  شارل فوریه کتمان نکرده اند. و اتفاقًا 
سیر بعدی تاریخ نشان داد که همان »جوانه های نبوغ آمیز اندیشه« که انگلس در 
فوریه دیده بود، باید پیوسته در خاِک مبارزاِت اجتماعی کاشته و بالیده شوند.

دعا می شود که آن تنگ نظری یا بی نوایِی نظری، یا تأخیِر آگاهی، ریشه در 
کمبود شناخت و اطالعات داشته و مربوط به شرایِط دیکتاتوری سلطنتی در 
ایران بوده است. اما پس از آن، »رخداد«ی بزرگ رخ داده و اکنون دیگر ما به 
آخرین و رادیکال ترین دستاوردهایی نقد و نظر مجهز شده ایم و بر تارِک این 
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فتوحات، تئوریسین های پسامدرنیست جاودانه می درخشند.
اما این ادعا نیز ادامه ی همان آب های گل آلوده است. مارکسیسِم حزِب 
توده ای حاال با هایدگریسم پسامدرنیستی ملغمه ای به مراتب فریبنده تر ساخته 

است.
با تمام این احوال، بیرون از حوزه ی رسمِی انتلکتوئل ها، و با فاصله از 
غوغای انتزاع گری، مطالبه ی محسوِس دیگری جاریست که سرانجام راه را بر 

وروِد اندیشه هایی چون اندیشه ی شارل فوریه نیز خواهد گشود.
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