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پیش درآمد

1-  از اعزاِم سفیِر سنای حکومِت ونیز به نزد امیر حسن بیگ معروف به اوزون حسن 
در نیمه ی دوم قرِن پانزدهم میالدی تا آمدِن برادراِن شرلی به ایران در اواخِر قرِن 
شانزدهم و عزیمِت اوروج بیگ به اسپانیا به همراِه آنها و تبدیل شدِن او به 
"دون ژواِن ایرانی"؛ از سفِر  دنگیزبیگ به اسپانیا و پرتغال و مثله شدن اش در 
بازگشت به دستوِر شاه عباس و خودکشِی نقدعلی بیگ از ترِس عقوبت به هنگام 
بازگشت اش از انگلستان در اوایِل قرِن هفدهم تا اعزام محصل به انگلستان و 
فرانسه و کارگر به روسیه از سوی دولت در عهِد فراهانی ها و امیرکبیر؛ از آمدِن 
کرت" با همکاری ُکنت دوگوبینو  مستشاراِن نظامی تا ترجمه ی "حکومِت دیا
پذیرِی تجّدد خواهاِن ایرانی از آثاِر عصِر روشنگری تا اوایِل  له زار؛ از تأثیر و مال ال
نهضِت مشروطیت به هنگامی که "جواناِن ُپرشور هرکدام رساله ای از انقالِب 
کنند"؛ و  ُرِل دانتون و روبسپی یر را بازی  فرانسه در بغل دارند و می خواهند 
سرانجام به صورتی فراگیرتر در سرتاسر قرِن بیستم و پیدایِش دو نقطه عطِف 
نیما و هدایت در پهنه ی شعر و شعوِر مدرِن ما؛ به طور کلی برهه هایی از رونِد 
دگردیسی ناهموار و نایکدست و ناتماِم ذهنیِت فردی و اجتماعِی ما به سوی 
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گوِن این روند یکی  "مدرن شدن" را تشکیل می دهد. از میاِن وجوِه بسیار و گونا
یخی گام نهاده که دیگر  این است که ذهنیِت ما چند قرنی است به دورانی تار
نمی تواند محصور در دیواِر چیِن " خود" بماند و به "آنچه خود داشت" بسنده 
کند. وجِه درخورِ توجِه دیگر این است که مهم ترین منبِع الهاِم "غیرخودی"ِ ما 
یژه در عرصه ی اندیشه و هنر خطه ای بوده است که از ابتدا  در این مدت به و

از فرِط غرابت و جذبه "فرنگ"اش نامیده ایم، یعنی کشور فرانسه.
یخی، پس از سیطره ی قدرت های استعمارِی  2- در همین دوره ی تار
یرانگری ها، قتل عام ها و انهدام های  یک، و به دنباِل و هلند، پرتغال، اسپانیا، بلژ
یکا،  بسیار، رفته رفته قدرت های دیگری چون انگلستان، فرانسه، روسیه، آمر
کنونی  صورِت  به  را  جهان  سیاسِی  اقتصادی-  جغرافیای  ایتالیا،  آلمان، 
کم بود، جهان را  که بر آنها حا درآوردند، یعنی براساِس حرکِت ذاتِی نظامی 
ه" کشیدند، آنهم نه به معنای 

ُ
گ ند و 

َ
ک و خون و آتش بلکه به "گ نه فقط به خا

ید بلکه به معنای حقیقِی کلمه.اما در همین  مجازِی مورِد نظر مارکس و فرو
ین دستاوردها در عرصه ی شناخت و هنر نیز برآمده از  دوران، دگرگون سازتر
یی این گفته ی مارکس چندان نادرست نیست  همین جوامع بوده است. گو
ید. ِگل و الی می رو یست، حیات از  یخ نیز همچوِن عالِم ز که در عرصه ی تار
یا آن" و نه "هم  "یا این  از عواقِب مرض- نشانه ی هاملت گونه در   -3
این و هم آن" دیدِن هستی، حذِف نگاِه مرکب و چندُبعدی به پدیده ها و 

درنیافتِن سرشِت هزارتوی حیات است.
 اندک کاوشی نقادانه در نحوه ی برخورد و نگرِش مسلط بر حوزه ی اندیشگِی 
تا نخ نما شدِن  کنجکاوی حیرت زده ی اولیه  از  که  ایرانی آشکار می سازد 
تئورِی "غرب زدگی" و سرانجام "پست مدرن شدن"ِ اهِل نظِر ما در سالهای 
اخیر، آمیزه ای مسلکی از عناد و پرستش در بستِر فانتاسم ها و اوهام موجِب 
سلطه ی تشّتتی سخت جان بر عرصه ی اندیشه و شعر و شناخِت ما و نوعی 

یشه ای بوده است. گاهی و نقادِی ر یخی در فراینِد آ ُکندی و تأخیِر تار
در  ماَنَوی،  نگاهی  سلطه ی  در  می توان  را  تشّتت  این  آشکاِر  نشانه ی 
یافت.  باز پایی  ارو جوامِع  یخِی  تار تحوِل  دیدِن  یمنی  اهر یا  خدایی  قالِب 
پی سازِی مثبت و منفی قدرِت درک  بی تردید هیچ یک از دو قطِب این اتو
و تشخیِص واقعیِت پدیده های مثبت و منفی در این جوامع را نداشته و 
زش و  گر واقعیاِت زندگِی اجتماعِی ما خود به خود ار نخواهد داشت. اما ا
اعتباِر عناِد مسلکی را از رونق افکنده است، در عوض تشدید نوعی جهالت 
پرمارکتی  و تجاهل در قطِب دیگر را دامن زده است. هم از این رو اطالعاِت سو
پا را در "عصِر  با چاشنِی تحلیل های مطبوعاِت مافیایِی "جهاِن آزاد" هنوز ارو
که باطرِی دستگاِه  روشنگری" جامی زند تا این واقعیت را پنهان نگاه دارد 
یسم، اکنون مدت هاست در بانِک  یک اندیشی و توتالیتار وهم و ستم، تار
ژ می شود. از سوی دیگر همین جهالت  پایی نیز شار صادراِت دموکراسِی ارو
یشه ای از دموکراسی های موجود را حرام می شمارد.  و تجاهل هرگونه انتقاِد ر
 دموکراسِی سیاسی، تازه به معنای واقعی و نه مافیایِی آن، هرگز 

ً
حال آنکه اوال

گذشتن از آن  زش و اعتباِر آن در امکاِن فرا نمی تواند هدفی فی نفسه باشد و ار
یِق امحای ارباب ساالری است.  یخی _ انسانی از طر و رسیدن به رهایِی تار
زه ی مؤثر علیه آن در  ثانیًا نه تنها حضوِر ارباب ساالری و غیاِب  نقد و مبار
دموکراسی های موجود هیچگاه به این شدت و وسعت نبوده است بلکه 
پایی و احزاِب سیاسِی آن، از چپ و راست و  کوس رسوایِی قدرت های ارو

کرده است.  یخ را سفید  یز و درشت، روی پلشِت حکاِم پیشیِن تار ر
می نامیم،  تندروی  و  افراط  فارسی  به  را  آن  که    extrémisme کلمه   -4
که  یاده روی را القا می کند  در قاموِس ما بیشتر باری منفی داشته و نوعی ز
یس در تقابل با اعتدال و عدل و میانه روی قرارگرفته  همچون مفهوِم کهِن ایبر
واژه  این  برد  کار نابخردانه محسوب می شود.  کاری  فزون خواهی  به مثابه  و 
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زی نیز به باِر ناپسندیده ی آن افزوده  در واژگاِن سیاسی به معنای تعصب ور
لت اش بر جهالِت مسلکی و تعصب  گر این مفهوم را از چنِگ دال است. ا
یم و افراط را در پرتِو مفهوِم نیچه ای توان و نیرو حّد و نهایِت ممکِن  درآور
یم و  بر کار یشه ای به  یکرد ر هر فراشد بدانیم آنگاه می توانیم آن را مترادِف رو
باِر مثبت یا منفِی آن را نه فی نفسه بلکه باتوجه به سرشت و خواسِت فعل 
ینندگی  گاهی و عشق و آفر و فاعِل آن بسنجیم. دراین صورت در شعر و آ

نیز می توان افراطی بود.

است  گرفته  خود  به  مبهم  باری  کج وکوله  بردی  کار با  که  دیگری  کلمه ی 
یروروکردن و براندازی( است. بدون شک نخستین  کلمه ی subversion )ز
که به تقلید از همکاراِن بین المللِی  مترجماِن این واژه مأموران امنیتی بوده اند 
خود آن را "خرابکاری" می نامیدند. لغت نامه های پیشین این واژه را به معنای 
کرده اند. اما در یکی از واژه نامه ی جدید  یف  یرانگری تعر انهدام، واژگونی، و
در برابِر این کلمه چنین آمده است: »عملیاِت براندازی، براندازنده، شورشی، 
بوط به براندازِی حکومت ها ازنظِر سیاسی، اقتصادی، روانی، اجتماعی و  مر
کمیت  یف غالب است برداشت از حکومت، حا فرهنگی«. آنچه در این تعار
باِر منحصرًا سیاسی  نهاِد دولتی است. هم ازاین رو  و سلطه در چارچوِب 
برِد این مفهوم باعث شده تا الگوی براندازی در ذهنیِت ما بیشتر با  کار در 
تداعِی چهره هایی چون نظام الملک و حسن صباح تبلور یابد تا خیام. رونِد 
استمرار  و  پیوستگی  اما  آغازشد  و هدایت  نیما  با  الگو  این  براندازِی خوِد 

نیافت و هنِر نقِد رادیکال در ایران ناشناخته ماند.
پذیری و الهام گیرِی شعروادِب پیشرو ایرانی از شعر و شناخِت  5- تأثیر
که در یوش و پرالشز آرمیده اند  رادیکاِل فرانسوی پس از دو نقطه ی عطفی 
گستره  رفا و  یخته در چندین دهه ی اخیر ژ دیگر جز در جرقه های جسته گر

پیشرو  اندیشه ی  شاخِص  ُدبره  یس  ژ ر بدترازهمه  و  آلتوسر،  سارتر،  نیافت. 
گردید. تِب آندره مالروشناسی چنان باال  فرانسوی در اذهاِن اندیشمندان ایرانی 
ین جنبش های شعر و نقد و  گرفت که دیگر مجالی برای مطرح شدن اصیل تر
رئالیست ها  شناخت، یعنی مباحث و مبانِی نظری و عملِی دادائیست ها، سور
و سیتواسیونیست ها باقی نگذاشت. این ناآشنایی و غیاب نه فقط در آثار 
منتشرشده ی نیم قرِن اخیر در ایران بلکه در آثاِر اهِل قلم ایرانیاِن مقیم خارج 

یس نیز منعکس است. حتا در ناِف پار
کم بر کشورهایی که شاهِد شکل گیرِی این جنبش ها بوده اند  6- اما اوضاِع حا
نیز این ناآشنایی و غیاب را به صورتی دیگر بازتولید می کند. اکنون آلودگی و 
مرگ نه تنها منابِع طبیعِی سّیاره بلکه اذهاِن آدمیان را نیز آغشته و ابعاِد واقعِی 
یخ از امکاِن تخیلِی آن فراتر رفته است. کاراترین  تخریب برای تخستین بار درتار
جنبه ی نیرنِگ عقل و مخّرب تریِن پیامِد شعوِر کاذب اینک در یکی انگاشتِن 
تراژدِی وجودی و جبرِی بشر با تراژدِی اجتماعی و اختیارِی او جلوه یافته است. 
انساِن محصور در ایده ئولوژِی سرمایه و سود، انقیاد به قوانیِن اقتصاِد موجود 
که حتا به سرش زده  گزیر و تغییرناپذیر تلقی می کند. موجودی  را تقدیری نا
کفر و تابو  تا بر قانوِن مقدِر مرگ چیره شود اما غلبه بر قوانیِن مرگباِر اقتصاد را 
که انسان از امکاناتی  یخی ای  و محاِل علمی می داند. درست در برهه ی تار
برخوردارشده که بتواند با آشتی و وحدِت استعالیِی خویش با طبیعت ازطریِق 
یِی خویش و به قول رمبو عیِد آسمانی را در زمیِن  شناخت و فرهنگ بهشِت آرزو
کی تحقق بخشد ، خود را به بندگی اختیاری در دوزِخ اقتصادی محکوم  خا
که هیچ ممکنی جز سلطه ی  ساخته و عاجزانه و مغبون به فرماِن بتی زانوزده 
کاال نمی شناسد. هرچه دامنه ی شناخت و امکاِن تحقِق جامعه ای انسانی 
که در آرزوهای اوتوپیایِی بهشِت زمینی در واقعیت بیشتر شده،  به صورتی 
افِق دید و مطالبه تنگ تر و تمکین و انقیاد در ذهنیت شدیدتر گردیده است. 
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یه هاشان از هوای آلوده ی ناشی از صنعِت سودجویانه برآماسیده  مردمی که ر
بی آنکه جیک بزنند ناظِر منفعِل تمدنی ضدانسانی اند. مواِد غذایِی بی کیفیت 
یروس جنون و حناق نیز آغشته اند اما واکنِش شهرونداِن  و تقلبی اکنون به و
دموکراسِی نمایشی همچون واکنِش انسان های دوراِن غارنشینی در برابِر بالیای 
طبیعی است. همین جعل و تحریف و مرگ صفتی در عرصه ی تولیِد مادی 
مدت هاست اذهان و افکار و معنویات را نیز آلوده ساخته است. بازاِر رنگارنگ 
فرهنگ عرصه ی جنگ های زرگری میان فیلسوفان، هنرمندان، دانشمندان 
کلبی منشی در حفِظ جامعه چنان  که با نیهیلیسم و  و روزنامه نگارانی است 
که هست با هم مسابقه گذاشته اند. در چنین شرایطی طبیعی است که، مثاًل 
در خود فرانسه نیز، فرهنگ و شناخت اصیل و نقِد رادیکال در پستوی خانه 
گاهی و  که امکاِن تأثیرگذاری بر آ گونه ای درآید  پنهان بماند، یعنی اجبارًا به 
یس،  شناخِت جمعی را نداشته باشد. تمامی رسانه ها،تریبون ها،کرسی های تدر
که با جهل و  یِر سیطره ی اندیشه ای است  اورگان های رسمِی فرهنگ و هنر، ز
پی پرورِش شهروندانی مطیِع اوامِر اقتصاد است.  جعل، تحریف و تحمیق، در
گاهِی عظیمی را  این همه در جوامعی صورت می گیرد که عصاره ی شناخت و آ
گاهی و شناخِت موجود در این جوامع را به  نیز در خود انباشته دارند. اگر حجِم آ
یع و تقسیِم اجتماعِی آن با حجِم تولیِد مادی و امکاِن دسترسی افراد  تناسِب توز
به فرآوردهای آن مقایسه کنیم می بینیم که سطِح شعوِر شهرونداِن کاپیتالیسِم 
یخی  پیشرفته نسبت به ثروِت فرهنگِی بالقوه موجود در این جوامع از لحاِظ تار
کی پایین است. در فرانسه طبِق آماِر رسمی ده میلیون نفر در فقر  به حِد هولنا
ِک این محاسبه حِد دست یابی  و تنگدستِی مالی و مادی به سر می برند. مال
کنون هیچ آماری از کّمیت  و استفاده ی افراد از فرآوردهای مادی است. اما تا
گاهی، یعنی سطِح شناخت و شعوِر  کیفّیِت فقِر "معنوی" و آ و به خصوص 
گاهی در این جوامع به مراتب  که فقداِن آ مؤثر تهیه نشده است تا نشان دهد 

شدیدتر از حرماِن مادی است. یعنی آنچه نخست از بردگان سلب می شود امکاِن 
گاهی از بردگی شان در جهِت امحای آن است. پس نقدی که به شیوه ی  کسِب آ
تقسیِم ثروِت برآمده از منابِع طبیعِی یک کشوِر ناپیشرفته معترض است و آن را 
با اوصافی چون "بی عدالتی" و "حیف ومیل" افشا می کند باید در قباِل تضییِع 
یخًا از انباشِت شناخت ها و  مخارِن فرهنگِی موجود در جوامِع پیشرفته، که تار
تجربیات بسیار فراهم آمده است، سراسر عصیان باشد. آنچه نوام چومسکی 
در باره ی مراکِز دانشگاهی ، فرهنگی، پژوهشی و رسانه ای آمریکا و جیره خوارِی 
آنها برای تضمیِن منافِع قدرِت سیاسی- اقتصادِی آمریکا می گوید در باره ی 
که آنها را احاطه  دیگر کشورهای دموکراتیک نیز صادق است. خفقاِن مدرنی 
کرده نهادهای  رسمی را وسیله ی تعمیِم حرِف بی اثر و سکوِت مؤثر قرارداده تا 
ِر باطِل حفاظت  اندیشه و اعتراض را باتیِغ ایده ئولوژِی اقتصاد اخته سازد و دْو
از وضِع موجود را تکرار کند. این اسارِت جهانشمول نیروی بالقوه عظیم عصیان 

گاهِی رادیکال بازداشته و سردرگم کرده است.  را از دست یابی به آ
که با شعِر رمبو و لوتره آمون  منظور از نقِد مدرِن رادیکال، ذهنیتی است 
شکل هایی  رئالیستی  سور سپس  و  دادائیستی  جنبِش  در  می شود،  آغاز 
مِه 1968  ماِه  و جنبِش  و سرانجام در حرکِت سیتواسیونیست ها  می گیرد 
که  کرداراندیشِی فرهنگِی نافروکاستنی تبدیل می گردد  به یک پراکسیس یا 
یستِن شعر بر نوشتِن آن تقدم می یابد و نقِد جدایی و انتزاع مبنای  در آن ز

هنر قرار می گیرد.
  Guy Debord بور یه ی سیتواسیونیستی، گی دو ین کنندگاِن اصلِی نظر تدو
بور و  گی دو و رائول َوِنِه گم Raoul Vaneigem هستند. در باره ی زندگی و آثاِر 
جنبِش سیتواسیونیست ها می توان به توضیحاتی که در مقدمه ی ترجمه ی 

کرد.  گه 1382( آمده مراجعه  فارسِی جامعه ى نمایش )نشِر آ
یک   یِخ 21 مارس  1934 در لسین  Lessines  واقع  در بلژ رائول  َوِنِه ِگم   به تار
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زاده  شده  است . در تحصیالِت دبیرستانِی رشته ی  علوم  انسانی ، یونانی  و 
کشف  می کند. در 1951 در دانشگاِه آزاِد  کافکا را  تین  می خواند. نیچه  و  ال
تش   بروکسل  به  تحصیل  در رشته ی  فیلولوژی  می پردازد. پایان نامه ی  تحصیال
که  متولیاِن دانشگاه  آن  را  را به  بررسِی شعِر لوتره  آمون  اختصاص  می دهد 
فقط  به صورِت سانسور شده  می پذیرند. از 1956 تا 1964 در مدرسه ی  عالِی 
یس  می کند. با ترِک این  نهاِد آموزشی  دیگر شغلی   شهِر نی ِول  Nivelles تدر
تی  برای  دانشنامه های  معتبر  یند و تنها با نوشتِن کتاب هایش  و مقاال نمی گز
َسر می کند. در 1961 با آتیال کتنیی ، گی  ُدبور و میشل  برنشتاین  آشنا می شود. 
کناره  می گیرد.  به انترناسیوناِل سیتواسیونیست  می پیوندد و در 1970 از آن  
که  در واقع  همه  شکل های   از آن  هنگام  تا کنون  کتاب های  بسیاری  نوشته  
گروهِی سیتواسیونیست ها  زه ی   یگانه اند و همان  مبار ِتِم  گوِن در یک   گونا
را این  بار به طوِر فردی  ادامه  می دهند: نقِد رادیکاِل جامعه ی  ضدانسانی ، 
ینی . او در حال  حاضر در زادگاِه خود  یب ، شوِر زندگی آفر عصیان  علیه  تخر

زندگی  می کند.
ین  نمونه ی   پای  امروزه  رائول  َوِنِه ِگم   چهره ای  کم نظیر و شاید تنهاتر در ارو
اونفره ،  میشل   از  بلندی 1  مقاله ی   او  معرفِی  برای   است .  رادیکال   نقاِد  یک  
کرده  و قرار  فیلسوِف معاصِر فرانسوی  و از معدود مدافعاِن َوِنِه ِگم   را ترجمه  
بود )با موافقت  و حتا ابراِز افتخاِر خوِد میشل  اونفره  از این  اقدام ( آن  را در 
کتاب  فقط  بخش هایی  از  کتاب  بگنجانم . اما به  دلیِل محدودیِت  همین  

آن  را در این جا نقل  می کنم :

▼

1.مشخصاِتمقالهوکتاِبمذکورچنیناست:
Michel Onfray, « Célébration du gaz lacrymogène » in Les vertus de la foudre, Journal 
hédoniste Tome 2, Paris, Grasset, 1998.

»رائول  َوِنِه ِگم   از زماِن نوشتِن رساله ى  زندگی دانی  براى  استفاده ى  نسل هاى  
که   اندیشه ای  است   و تدقیِق  کاِر تعمق   کنون  مدام  در  تا جوان  )1967( 
همه   که   درحالی   است ؛  مانده   باقی   بی آالیش   و  ُرک   و  راست   همچنان  
کوله گی  و پیچ وتاب  است . َوِنِه ِگم    کژ و  چیز در پیراموِن او در بزرگداشِت 
به  شرِح واقعیِت جاری  بسنده  نمی کند تا بخواهد پیچیدگِی آن  را نشان  
واقعیِت جاری   که   یسد  بنو ایده   این   از  اشباع شده   کتاب هایی   یا  دهد، 
گفت . او با طرِد  باره اش  نمی توان   که  هیچ  چیز در به قدری  پیچیده  است  
آرمان شهری ، طرفداِر  از هرگونه   به  آرماِن انصراف   با سرسپردن   که   کسانی  
می شود،  قلمداد  ممکن   و  زنده   ار معیاِر  یگانه   که   هستند  واقع گرایی ای  
که  جهاِن سرمایه دارِی سّیاره ای  است  به  باِد حمله  می گیرد تا  جهانی  را 
که  امیال مان   کتاِب مایی   که  او در  جهاِن دیگری  پیش نهاد کند. و جهانی  
زو می کند، صاف  و ساده  همگان  را فرامی خواند  بی انتهاست  )1996( آر
تا جنبِش مِه 1968 را همچون  به  پایان  رساندِن اقدامی  به  اتمام  نرسیده  به 
که  علم    فرجام  برسانند ] ... [ فرهنگ  در خدمِت براندازی ، این  در زمانه ای  
یختنی   یه ای  به  دارآو یبًا همیشه  جیره خواِر بازار است ، نظر و دانایی  در آن  تقر
کبیره   گناِه  و  نابخشودنی   فرهیختگان   یه ای  در دنیای   نظر است . چنین  
توانایِی  و  قدرت   مقاِم  در  غالبًا  دانایی   و  علم   که   هنگام   این   در  است . 
مورِد استفاده ی  جهاِن مسلط  عمل  می کند و در خدمِت دارندگاِن جاه  و 
که  طرحی  به کلی  برعکس  مطالبه   مقام  است ، خواندِن آثاِر اندیشمندانی  
گرامشی  به  می کنند، قوِت قلب  می بخشد: َوِنِه ِگم   بر آن  است  تا همچون  
 فرهنگ  تواِن تعلیم دهنده ی  براندازی  دهد. دولوز هم ، چنین  عمل  می کرد 
کردند. فرهنگ   و می اندیشید. پیش  از آن ها نیز مارکس  و انگلس  چنین  
بردهای  بازتولیِد اجتماعی ، چهره ی  زندگِی روزمره  را  کار با بیرون  آمدن  از 
گر علم  و دانایی  فقط  فرصِت قدرِت عمل  در حفِظ جهان   تغییر می دهد. ا
ــ چنان  که  هست  ــ به  انسان  دهد، الیِق سوزانده  شدن  است . همین  و بس .

یاسیونی  در مایه ی  براندازی  ساخته  شده  و بنایی  در  همه ی  آثاِر او به شکِل  وار
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گونه های   گاِز اشک آور پیش  می نهد. این  مجموعه  با استفاده  از  بزرگداشت  
گرفته  تا نامه  و خطابه  و  یه   گرفته  است : از هجونامه  و اخطار متفاوتی  شکل  
رساله . با این همه ، آثاِر َونِِه ِگم  از امکاناِت پژوهِش دانشورانه  نیز غافل  نیست ، و 
کتاِب  کارهای  میشل  فوکو می گردد.  ین   همین  زمینه  موجِب نزدیکی  آن  به  بهتر
جنبِش  آزاده روحی  )1986( را می توان  همچون  فتِح بابی  در شیوه ی  جدیِد 
که  در  مقاومت  در برابِر مسیحیت   کرد؛ شیوه ای   یخ  مطالعه   پرداختن  به  تار
)1993( یا ملحدان  )1994( به  چشم  می خورد. تِز مطرح شده  در این  کتاب ها 
بنیادی  است  و استوار بر پیامدهای  بسیار: »قرون  وسطا همانگونه مسیحی  
یخ انتشار: 1986 ( که  کشورهای  بلوِک شرق  کمونیستی  هستند«. )تار بوده 
کنار می گذارد قادر است   یخی  را  که  َوِنِه ِگم  قلم  و دواِت تار ] ... [ آنگاه  
کنونی  را موضوع   ین  می گشاید و دوراِن  بان  به  لعن  و نفر که  ز فیلسوفی  باشد 
بی انتهاست   امیال مان   که   مایی   کتاِب  مثاًل  می دهد.  قرار  خود  ترجیحی  
)1996( این  فرصت  را به  خوانندگانش  عرضه  می کند تا بروِز مجدِد تزهایی  را 
که  هنوز  که  زمانی  باعِث خوش وقتِی نسل های  دیگری  شده  بود و هنوز  ببینند 
است  می توان  آن ها را در رساله ى  زندگی دانی  براى  استفاده ى  نسل هاى  جوان  
باره ى   کتاب  لذت ها ]کامنامه[ )1979(، یا خطاب  به  زندگان  در  ،)1967(
کرد. این   کم  بر آن ها و فرصِت رهاشدن  از چنِگ آن  )1990(، مطالعه   مرِگ حا
از جهان   نفرت   بیانگِر همان   هربار  مایه های  چندگانه   در  یگانه   یادهای   فر
کهنه  و همان  اضطراِر رهاشدن  از چنِگ آن  به خاطِر ساختِن جهانی  است  

که  بیشتر به  فکِر اروس  ]= عشق[ باشد تا تناتوس  ]= مرگ [ .
یِک کنونی ، که   ] ... [ َوِنِه ِگم  همچنان  در مسیِر خود می راَند. در منظِر ایدئولوژ
همچون  مرده شوی خانه ای  به شدت  ضدعفونی  شده  است ، َوِنِه ِگم  هنوز جرأت  
که  بدبینان  بدان ها پوزخند می زنند، و در این  مورد هم   طرح  مفاهیمی  را دارد 
یرا َوِنِه ِگم   جرأت  می کند از کاال و بازار  رایحه ی  گاِز اشک آور به  مشام  می رسد، ز

برد و ارزِش مبادله  بگوید، از سرمایه  و گرایِش نرِخ سود به  حرف  بزند، از ارزِش کار
یا و فقیر شدن ، از پول  و انباشِت مالی . مضمون هایی  که  امروزه    کاهش ، از پرولتار
چنان  از آن ها اجتناب  می شود که  موقعیت ها و حالت های  واقعِی شاخص  و 
مرتبط  به  آن ها را نیز از رده  خارج  می کنند. چه  تعداد از فیلسوفان  در جهانی  که  

به  گرگ ها وانهاده  شده  است  کبک صفت  بر خِر مراد سوارند؟
کنونی  را  کژروی ها و انحرافاِت  رائول  َوِنِه ِگم   با این  دستمایه های  مفهومی  
تحلیل  می کند: از فرآورده های  سّمِی صنعتی  تا محصوالِت کشت  و صنعِت 
یست محیطی   کِن تحصیلی ، خرابی های  ز غذایی ، خشونت های  شهری  یا اما
یا هذیان های  دستکارِی ژنتیکی ، جنون های  نسل ُکشانه  و دیگر هیستری های  
افسار گسیختگِی جهانی   نشانگِر  آنچه   نظامی ـ صنعتی ، هر  معلوِل مجتمِع  
یده ، توسِط  گز که  در پشِت مرگ  و مذهب  سرمایه دارِی سّیاره ای  مأوا  است  
که  در مکتِب فرانکفورت  از آن  مستفاد  َوِنِه ِگم   در منطقی  انتقادی  ــ به  معنایی  
می شد ــ موشکافی ، بازخوانی  و رمزگشایی  می شود. سزای  هرآنچه  پیروی  از 

سائق  )رانه (های  مرگ  را مجاز بداند پیکان های  انتقادِی فیلسوف  است .
یی  که  َوِنِه ِگم   در انتقادهای  خود از لذت جو من  شخصًا افسوس  می خورم  
]ادونیسم[ و توان خواهی  ] خواسِت قدرت[ ، این  دو مفهوم  را به صورتی  به 
که  مورِد استفاده ی  محافظه کاران  نظیِر پاپ  ژان  پِل دوم  است .   کار می برد 
یا خواسِت قدرت  توان خواهی  نیز  و همانقدر  یی  درست  است ، لذت جو
کاپیتالیستی  باشد. در هر دو مورد، پاِی  می تواند یاری رساِن  مصرف گرایِی 
که  به راستی  از بت واره های   کاال و رانه های  مخرب  در میان  است   بزرگداشِت 
لیبرالیسم اند. اما در منطقی  غیرکاپیتالیستی ، این  دو مفهوم  می توانند معنایی  
برِد بدون   کار ییم  انقالبی ، باشند.  گر نگو یفی  تازه ، ا دیگر بگیرند و سزاواِر تعر
کردِن  احتیاط  و بدون  تمایزشان  از سوی  رائول  َوِنِه ِگم   ممکن  است  به  قیمِت پیدا

که  الیِق او نیستند. دوستانی  برایش  تمام  شود 
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کنون  بی چون  و چرا  که  او برای  جامعه  دارد از آغاز تا  یژه  آنکه  طرحی   به و
یشه ای  و رادیکال  از خواسِت قدرِت  یی  است  و به طوِر ر برخاسته  از لذت جو
کام خواهی  سرچشمه می گیرد. نشانه ی  شاخِص مجموعه ی  این   همخوان  با 
یشتن  به مثابه  یگانه  اثِر هنرِی  یسته شده ، تولیِد خو طرح ، شعر و شاعرانگِی ز
گسترِش ممکن   زشمند، دعوت  به  برآورده  ساختِن امیال  همراه  با تمامِی  ار
یش ، با همانندان ، و با  و قابل  تصورشان ، به منظوِر آشتی  دادِن انسان  با خو
یاِت نشاطی  ده چندان شده  است . کِل این  طرح  در خدمِت منو سّیاره  است . 
مهاجم   منفیات   با  که   واقعیتی   قرائِت  مقابِل  نقطه ی   در  َوِنِه ِگم    رائول  
پایه ی  بزرگداشِت  که  بر شکل  و معنا می گیرد، جامعه ای  پیش نهاد می کند 
پیا  گردآورنده ی  اوتو برانگیزاننده های  زندگی  ساخته  می شود. آیا این  اصل  
که  هرگونه  تمدِن مدرن  با اتکا به  )آرمانشهر( او نیست ؟ به  اعتقاد َوِنِه ِگم   آنجا 
یش  زنده  است ، باید اقتصاد را به  خدمِت   انصراف ، اختگی  و ُمثله کردِن خو
که  بزرگداشِت  پرنیکی  زد  کو یق  دست  به  انقالبی   انسان  درآورد و به  این  طر
که  َوِنِه ِگم    امیال  را امکان پذیر سازد. براین  مبناست  صفحه های  درخشانی  
ینی ، و حتا آموزش  و پرورش  نوشته   یح  و خودآفر کار و بیکاری ، تفر باره ی   در

است .
ین  مستلزِم پایان یافتِن فرمانروایِی کمیت  و فرارسیدِن  این  قرارداِد اجتماعِی نو
زِش مبادله   کمیابی  و برآمدِن فراوانی ، الغای  ار کیفیت ، از میان  رفتِن  عصِر 
برد، جلوگیری  از بخِش بوروکراتیک  و ارتقای  بخِش  کار زِش  و بزرگداشِت ار
غول آسا،  تولیدی   شیوه ی   به  جای   تعاونی   نشاندِن  ثروت ،  تولیدکننده ی  
یت  دادن  به  حفِظ سّیاره  به  انرژی های  مالیم  به  جای  انرژی های  آالینده ، اولو
 جای  استثماِر آن ، قرار دادِن تکنیک  در خدمِت آزادسازِی انسان ها و نه  به 
 بند کشیدِن تن  و زندگِی آن هاست . بدیهی  است  سکوی  نظری  و پرومته واِر 

که  باید به  فرجام  رسد، در این  نکات  می توان  بازشناخت .« مِه 68 را 

کتابش   کردم  تا برای  ترجمه ی  فارسی   در مکاتبه   با رائول  َونِِه ِگم   از او خواهش  
یی، دوستانه  این  نکته هایی  را برای  من  توضیح  دهد. او با دقت و گشاده رو
 خواسته ی مرا  برآورده ساخت. ساعت ها نیز حضوری  در این  باره  گفت وگو 
گفتم ، اقداِم من برای  ترجمه ی  سبِک  که  به  خودش  نیز  کردیم . اما همانطور 
که  می خواهد عمارتی  دقیق  و ُپرصالبِت او به  فارسی  به  سفِر مجنونی  می ماند 
باشکوه  را در  مخروبه ای  دل انگیز مجّسم سازد. به  هرحال   با توجه  به  توضیحاِت 
او مدام  با معادل های  فارسی  کلنجار رفته ام  و هرجا الزم  بوده  عیِن توضیحاتش  
یس ها و نیز آنچه  میان  دو قالب  ]  یرنو کرده ام . همه ی  ز یس ها نقل   یرنو را در ز

... [ آمده  در فراینِد ترجمه ی فارسی به متِن اصلی افزوده شده است.

کتابشناسِی  رائول  َوِنِه ِگم 
- رساله ى زندگی دانی )چگونه  زیستن(  براى  استفاده ى  نسل هاى  جوان   

 Traité de savoir-vivre à l’usage des jeunes générations, Paris, Gallimard, 1967, 
1969, avec la postface « Toast aux ouvriers révolutionnaires », 1973, 1974, 1975, 
1977, 1978, 1981, 1989, 292 p., rééd. coll. Folio Actuel n° 28, avec la préface 
« Quoti dienne éternité de la vie », 1992, 2003, 367 p.

- از اعتصاِب نارام تا خودگردانی فراگیر
De la grève sauvage à l’autogestion généralisée, Paris, UGE, coll. 10/18, 1974, 
125 p.

- تاریِخ بی پیرایه ى سوررئالیسم
Histoire désinvolte du surréalisme, Nonville, Paul Vermont, coll. Le Rappel au 
désordre dirigée par Jean-Claude Hache, 1977, 165 p., rééd. Paris, L’Instant, 
1988, 165 p.

- کتاب  لذت ها )کامنامه (
Le Livre des plaisirs, Paris, Encre, coll. L’Atelier du possible dirigée par André 
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Bercoff, 1979, 209 p., rééd. Bruxelles, Labor, coll. Espace nord n° 87, avec une 
préface de l’auteur. 

- جنبِش  آزاده _ روحی
Le Mouvement du Libre-Esprit. Généralités et témoignages sur les affleurements 
de la vie à la surface du Moyen Âge, de la Renaissance et, incidemment, de notre 
époque, Paris, Ramsay, 1986, rééd. Grenoble, L’or des fous, 2005.

- خطاب به زندگان درباره ى مرِگ حاکم برآنها و فرصِت رهاشدِن از چنِگ آن. 
Adresse aux vivants sur la mort qui les gouverne et l’opportunité de s’en défaire, 
Paris, Seghers, 1990, 2002, 263 p.

- مقاومت  در برابِر مسیحیت  ؛ جنبش هاى  الحادى  از آغاز تـا قرن  هژدهـم
La Résistance au christianisme. Les hérésies des origines au XVIIIe siècle, Paris, 
Fayard, 1993, 491 p.

- جنبش هاى  الحادى   )زندیکیان(
Les Hérésies, Paris, PUF, coll. Que sais-je ? n° 2838, 1994, 1996, 1997, 128 p.

- هشدار به  دبستانی ها و دبیرستانی ها 
Avertissement aux écoliers et lycéens, Paris, Mille et une nuits, coll. La Petite 
Collection n° 69, 1995, 1998, 79 p.

که  امیال مان  بی انتهاست   - مایی  
Nous qui désirons sans fin, Paris, Le cherche midi, coll. Amor Fati dirigée par 
Jean-Yves Clément, 1996, 163 p., rééd. Paris, Gallimard, coll. Folio Actuel n° 
59, 1998, 207 p.

-  ُنت هایی  بدون  خِط حامل   
Notes sans portée, Bruxelles, La Pierre d’Alun, coll. La Pierre d’Alun n° 30, 
illustrations de Roland Roure, 1997, 77 p., pre mier tirage port folio 600 ex. num.

- درباره ى  ناانسانی  بودِن دین  
De l’inhumanité de la religion, Paris, Denoël, collection Essai, 2000, 202 p. 

- براى یک بین الملِل نوِع بشر 
Pour une internationale du genre humain, Paris, Le cherche midi, coll. Amor 
Fati dirigée par Jean-Yves Clément, 1999, 189 p., rééd. Paris, Gallimard, coll. 

Folio Actuel n° 86, 2001, 269 p. 

- اعالمیه جهانی حقوِق موجوِد انسانی 
Déclaration universelle des droits de l’être humain. De la sou veraineté de la vie 
comme dépassement des droits de l’homme, Paris, Le cherche midi, coll. Amor 
Fati dirigée par Jean-Yves Clément, 2001, 208 p. 

  - فرهنگ  نقل قول ها در خدمِت سرگرمی  و درِک زمانه   
Dictionnaire des citations pour servir au divertissement et à l’intelligence du 
temps, Paris, Le cherche midi, coll. Amor Fati dirigée par Jean-Yves Clément, 
1998, 240 p.

- در ستایِش تن آسایی پاالیش یافته   
Éloge de la paresse affinée  in La Paresse, Paris, Éditions du centre Georges 
Pompidou, coll. Les Péchés capitaux n° 1, 1996, p. 12-29.

- حرف هاى  پیش پاافتاده ى  بنیادى   
Banalités de base, Paris, Ludd, 1995, Note préliminaire de l’auteur, 88 p., rééd. 
Paris, Verticales, coll. Minimales, 2004, avec une Préface à la présente édition 
(cette édition ne reproduit pas la note de 1995), 112 p.

- لویی  اسکوتنر 
Louis Scutenaire, Paris, Seghers, coll. Poètes d’aujour- d’hui n° 265 dirigée par 
Bernard Delvaille, 1991, 189 p.

- تروریسم  یا انقالب      
Terrorisme ou révolution, notes sur les conditions présentes et préliminaires à la 
lecture de Cœurderoy » in Ernest Cœurderoy, Pour la révolution, Paris, Champ 
Libre, coll. Classiques de la subversion n° 2/3, 1972, p. 7-44.

-  عصِر آفرینندگان 
L’Ère des créateurs, Bruxelles, Éditions Complexe, coll. L’Ivre examen, 2002, 113 p.

کاالیی. براى جامعه اى زنده - براى الغاى جامعه ى 
Pour l’abolition de la société marchande. Pour une société vivante, Paris, Payot, 
coll. Manuels Payot dirigée par Lidia Breda, 2002, 2004, 137 p.

- سالم بر رابله
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Salut à Rabelais ! Une lecture au présent, Bruxelles, Éditions Complexe, coll. 
Littérature, 2003, 168 p. 

گفته شود. تأمالتی درباره ى آزادى بیان - هیچ چیز مقدس نیست، هرچیزى می تواند 
Rien n’est sacré, tout peut se dire. Réflexions sur la liberté d’expression, Paris, La 
Découverte/Reporters sans frontières, coll. Sur le vif, préface de Robert Ménard, 
2003, 96 p.

- شوالیه، بانو، شیطان و مرگ
Le Chevalier, la Dame, le Diable et la mort, Paris, Le cherche midi, coll. Amor 
Fati, 2003, 264 p. 

که با اخاذى  - پیشنهادهایی ناچیز به اعتصاب گران، براى خالصی از چنِگ کسانی 
اموال عمومی مانِع زندگی ما می شوند

Modestes propositions aux grévistes, pour en finir avec ceux qui nous empêchent de 
vivre en escroquant le bien public, Paris, Verticales, coll. Minimales, 2004, 159 p.

 
نام های  مستعار  با  نیز  مقاله هایی   و  کتاب ها  َونِِه ِگم    رائول   این ها،  بر  افزون  
گون  ترجمه  شده  است . نکته ی آخر  کتاب هایش  به  زبان های  گونا نوشته  و 
که انتشاِر این اثر به فارسی در دهلیِز انتظار به سر ُبرد،  این که، در چندسالی 
رائول کتاب ها و مقاله های دیگری نیز به فهرسِت آثارش افزود که من به دلیِل 

گرفتاری های ناهمزمانی ذکِر آنها را می گذارم تا وقِت دگر...
ب.ص.

دیباچه ی  نویسنده  بر ترجمه ی  فارسی 

که  امروزه  از بقیه ی  جهان  برکنار مانده   کشور، خطه  و شهری  نیست   هیچ  
که   باشد. آهسته آهسته باهمستان ]کمونیته[ای  نایکدست  به وجود آمده 
سّیاره ای   شهرونداِن  ناخواه   خواه  ما  همه ی   است .  زمین   کره ی   میهن اش  

که،تناقض دارانه،   هرروز بیش از پیش با ما بیگانه  می شود . هستیم  
که  با چرکابه های  محاسباِت خودخواهانه   یم   گام  برمی دار ما روی  زمینی  
ین  خیابان های  هر دیار  کوچک  تر که   به میزانی   گشته  است .  آلوده   و  یران   و
گشوده  گیر و جهانی  فرا به  پنج  قاره ی  دنیا ره می برند و  اموِر محلی  به  اموِر فرا
امواِج سیل آسای   تلنبار می گردند.  بیشتر  پاهایمان   یِر  ز یرانه ها  و می شوند، 
به  قی   اخال و  یکی   ایدئولوژ دینی ،  اجتماعی ،  زش های   ار فروکاستِن  با  کاال 
زِش مبادله ی  صرف ، به  نوعی  قیمت ، راه ـ نشانه های  سنتی  را زدوده  است.  ار

یت هایی  شده   بر که  یخبنداِن پول  رقم اش زده جانشیِن بر یتی ُمدرن   بر بر
یِخ آدمیان  را پیش  از این  بس  به  خون  آغشته  بودند. نوسان های  بازاِر  که  تار
یاِن روزمره ی   کنون  به  جانشینِی قدرت های  اجدادی  در پِی آن اند تا جر بورس  ا
که  شاهد جدالی  کنند. آن  چنان   سرنوشت  های  فردی  و جمعی  را تعیین  
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که  اقتصاِد جهانی شده   سّیاره ای هستیم  میان  توحِش گذشته  و قساوِت سردی  
که ما فسخ اش می کنیم. نبرِد ما در  ینه ای است  گز یج  می دهد . این آن  ترو

که  از آِن ماست . عرصه ای  دیگر، در جهاِن  دیگری  است  
را  خود  َونِد  َر ایده ای   همچنان   اقتصادی ،  خفقاِن  گرفتِن  اوج   با  هم زمان  
می پیماید. ایده ای  که  از فرِط آشنایی  و الفت  با ما برما خوب شناخته نیست، 
که  از تهران  تا نیویورک  در حال  و هوای  زمانه  جاری  است  و هرچند بر  ایده ای  
گسترده  و امیدها می پروراند اما شجاعِت قبوالندن  و به  عرصه ی خیال  سایه  
 رسمیت  شناساندِن خود را ندارد. این ایده به سادگی تصریح می کند که  هیچ  
مردی ، هیچ  زنی ، هیچ  کودکی  نیست  که  برای  خوشبخت  بودن  و آفریدِن شرایِط 

مناسب  در پیراموِن خویش  برای  خوشبختی  همگان،  زاده  نشده  باشد.
یی  تازگی  ندارد. شماِر بسیاری  از ایدئولوژی ها و  یک  چنین  خواست  و آرزو
دین ها  پیاِم مهرورزی  ، ندای  برادری  و فراخواِن  همبستگی  پخش کرده اند. می دانیم  
کی سترون  به  هرز رفته  و فاسد شده اند.  که  این ها چگونه  همچون  بذری  بر خا
ک  خوِد ماییم ، زندگِی روزمره ی  ماست ، همین  زمینه ی  وجودی   حال آن که این  خا
که  با آِب  که  از آن  دم   که  زماِن آن  فرارسیده  تا همچون  زمینی   و هستی مندی  
زندگی  آبیاری  شود ایده ها را بارآور تواند ساخت، ]به  رسمیت[  بازشناخته  شود.

کِش کمان  و پیکاِن امیال و دلخواسته هایمان ،  یگانه  آماِج تمامی  اقداماِت ما، در کشا
ِک توانگری   باید انسانی تر شدِن بی وقفه  و بی قیدوشرط  باشد. ثروِت یک  ملت  با مال
و رونِق اقتصادش  محاسبه  نمی شود، بلکه  با مقیاِس  کیفیِت زندگِی مردم اش  
سنجیده  می شود. آنچه  ورای  خرابی و زواِل موجودات  و چیزها باِر دیگر در حاِل  
ابداع  شدن  است ، انسان  است . بین الملِل نوِع بشر پایه  و اساِس دیگری ندارد 

 جز کشش و آرزوی هرکس  برای  یک  زندگِی بهتر در هر بخِش جهان که باشد .
رائول  َوِنِه ِگم  

مه  2002

بین الملِل نوِع بشر


