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بزرگگرانشکاه

 موریس بالنشو

 سارا خادمی ترجمه:

 

 برای االهه

 

.ادبیاتوانقالب

ما را ، مهمهای دیگر کتاب کتابی که مانند است، به فرانسه ترجمه شدهاخیراً کتاب تروتسکی که  بفهممتوانم  می

و  ،شد واقعسنتی منتقدین  اینقدر مورد عالقهبه ویرایش موریس نادو، چرا  ،ساخت "نو ادبیات"  مجموعه مرهون

ادبیات و  که طی آن ،فراغتزمان در آن لحظات خستگی یا  ،ماست ی  همهمورد عالقه چرا  خواهم بگویم می

 این سرقت، جبرانی عمل. معنای این راضی هستیم دخو ی گذشتهاز و ، کنیم شناسایی میرا  مان میراثفرهنگ و 

، با دقت بیشتری کنیم تصاحب می ماندخو آنها به ساختنشبیه را با  نافرمانآثار بزرگ  آن، میانجیدرخشانی که به 

نه کامل  وست، نه کامل اناپذیر است، چرا  اجتناب  سازی شبیه: چرا شودبررسی باید اش  در راستای مکانیسم

 ،رو از اینشود؟  اجرا می های بسیار م، عملی که در فردساز را ممکن می همانندیو  وحدت کارشود، چرا همواره  می

تمندی که جمعی قدر آالت کند، ماشین کمک می بزرگ گران شکاهتداوم فعالیت  حفظ و به نیز ناپذیر کاهشحتا امر 
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نیز نقاط مقاومت  کند. اما خوشبختانه همواره خود را دنبال می  ، شب و روز، وظیفهطرزی نامحسوس آهسته و به

تسلیم هرگز اند با این حال  طرز ضعیفی رشد یافته میل، شعر، تفکر. این نقاط هرچند به بازیحضور دارند: سیاست، 

در دورانی دیگر سپس زمانی بود که بودلر طرد شد،  .تغییر دهدسانسور آنها را  اشکال مختلف اند. ممکن است نشده

به جز آندره برتون نداشت، بیات در اد، زمانی بود که تروتسکی تجسم ترس بود و هیچ همراهی آکادمی راه یافتبه 

 جماعتاز سوی  ، اماکرد القاء می و وحشت انقالبی، شاید همچنان ترسیک ، به عنوان او دورانی بود که آنگاه

 یافت. اطمینان جو با مرگی زیبا و صلحنقش خود  از و شد، پذیرفتهبا احترام نویسندگان 

 :چیز ایستادگی کند  در برابر همه تواند می ی ما یا ادبیات ما یا حتا فرهنگ ما  جامعهکه  فکر کنیمنباید با وجود این 

در ما  بیرونی که طور همین ، وها ، ساختاری از طرد، ارجاع مبهمی به محدودیتوجود داردهایی  ممنوعیتهمواره 

، این چند  هر. بریم پناه میو به آزادی ظاهراً نامحدود خویش شویم  گرد هم جمع میآن با  و در تقابلبا آن  نسبت

بار و   یک _ زنیم می پسآن را  نشناختهما  که  همان_ ستند؛ بیروننیثابت چندان رؤیت و  قابلچندان ها   محدودیت

رست د است،چیز   با همه سازی شبیهما به   ارادهدر خدمت  دقیقاًطردسازی ما   شیوهبرای همیشه تعیین نشده است، و 

 خود مفتخریم. کلّی دریافتاستعداد جایی که ما به  همان

~ 

روی  در چنگ این کل نیستاز آنچه ما  ؛بلکه واقعی( ،چیز )نه ظاهری  همه دریافتن .یابیم می درچیز را   ما همه

 برابردر  را و زمان فضاهمچنان  و تأیید شد فهمیدهچیز   همه ، وقتیکنیم که را فراموش می بنیادینی  و فاصله گردانده

 _شعر  عهده بر_ادبیات است   عهده بر. شود نقل میگفتار  میانجیبه که  (پرسش ترین ژرفگذارد ) باز می گری پرسش

مطلقاً ما بدین طریق ای که  تجربه، عرضه کند ق نداردتعل ادراکی این مکان و این زمان را که دیگر به کل  تا تجربه

از آنجا ها،  همچون دیگر زمان ما زمانگریزد. اما در  ای که از وحدت  می تجربه، گذاریم آزمون می  دیگری را به بوته

ی  تالش برای مصادرهبا هر جامعه و هر فرهنگی که  از آنجا و دارد،  بودنزیادی تا کامل   فاصله ،اتحاد عملکردکه 

این قانوناً  بنابر – گردد بازمیبه سوی وحدت ادبی نیز  اثرهر کند،  شرکت میآن در راستای منافع خود در این امر 

به که  دهد به دست می شباهتیکه از آنِ جامعه مسلط است، و  ی قید وحدتیبه سوی : کند می بازگردانیازخودش نیز 
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، هر نویسنده. است جامعه جهانی عاری از تفاوت یجستجو به طرز عبثی در، گریانه طور دیالکتیکی یا آرمان

از هولدرلین که  برحقی کار خیانتبسیار و اغلب بدون چهره،  های صورتا هیوالیی است بدانیم،  همانطور که همه می

خدمت  خصوص به  سلطهیک  مانور به تواند میگردانی  رویاین اما گردانی کرده است،  کسی که همواره روی، گفتاو 

دهد؟ پاسخ ساده است: او  تسکین میخوب  یک همراهبه عنوان  تروتسکی مورددر را  ماچیست که امروزه . کند

 اعاده حیثیتنیز  class واژهاز  ترتیب بدینباال )و رده)کالس( واقعاً  آثار ادبی سبک است، مرد صاحبای  نویسنده

حیرتِ از ادبیات سخن بگوید. چگونه ای  به عنوان فردی حرفهداند  باز هم بیشتر، منتقدی که میو شده است(؛  

این  ، کشف کردبعد از خواندن اتوبیوگرافی تروتسکی که به یاد دارمرا مان  یکی از مشهورترین افراد ادبیشادمان 

به یک لحظه  چه شادمانی قادر بود براینیز و  بود گونهچ یابی : این اطمیناناست ادبیاتحقیقی  ، مردترسناکانقالبی 

 ،و به راه انداختهمراه با لنین، قیام اکتبر را  که_ هم او. و تصادفی بود که دهدتروتسکی  به نزدیکیاحساس فرد آن 

یرون کشید که پیشتر توسط مارکس پیشنهاد شده بانقالب  ماندگارهای  اعالمیهرا از بطن  ینتایج پیش از لنین، تمام

 فقت کند:مواما در این باره با د تا حاضر ش_ چیز بود  همهی بود که انقالباما آرام  نشدنی رامبود، کسی که رهبر 

، در توافق با برتون و دیگو ریورا مدده بزمانی  اگرچه ،آزادی اصطالحاین . "هنر قلمرودر  مختار          خود مآزادی تا"

 مفسرانکه  استهمان اما   ،"چیز در هنر مجاز است  همه"که:  دست آورد بهرا نیرومندترین معنای خود  تروتسکی،

آزاد به  برای آنها البته، هنر د، چرا کهاند آن را به میراث خود اضافه کنن آماده همیشهآیند و  به وجد می به خاطرش

، آزادیِ ای که در حقیقت به کار رود، استفاده کمونیسم تواند علیه ضرورت میاش  آل آزادی که ایدهاست ری معنای هن

 تناقض هیچاین اما  کنند. می مطالبهکه آنها برای هنر  بدون کاربردی ، به قدرتکاهد میهیچ به  درنگ بیشده را  ادعا

 .آشوبد نمی کس را بر

~ 

زده  است، هنگامی که، وحشت تحقیر بسیار بزرگی برایش ،از آنیابی  اطمینان و اینگونهشیوه به این  فهمیدن ادبیات

، بلکه ترین نه آنچه بیگناهنوشتار  انگار ست.نیز هنویسنده  اوکه  کنیم کشف می با یک انقالبی، ناگهان رو شدن روبهاز 

و خوب نوشتن هم، همواره خوب نوشتن است،  ،فرهنگ، نوشتن صاحبان، برای که  خاطر به این .استترین  خطرناک
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ها. سارتر این مسأله را زمانی  در بد، در توافق با جهان ارزش خوب حتاتشخیص  ،یعنی خوب انجام دادن آن

گروگان ، به مورد ستایش قرار گرفتاز سوی منتقدان سنتی  ءتقریباً به اتفاق آرا، کلماتبا عنوان یافت که کتابش در

؟ . و چراستا شده گرفتنی پس  نامشروعی  که این نویسندهدر اختیارشان گذاشت و این مدرک را  ل شدیبدتآنها 

از من  ش واو از خود دارم؛نتی را به یاد وبا مرلوپ یگوی و ، گفت6491درخشان بود. حوالی  یاین کتابچون 

اد پاسخ دادم که کامو و از سارتر نفرت داشتند؛ من بدون فکر زی از کامو استقبال خوبی کردند منتقدانپرسید، چرا  می

، آنها کلمات کتاب . بارا نداشتخوب   یک نویسنده  ، درحالیکه سارتر شیوهداد میاطمینان به آنها  با سبک خود

های  از بهترین سنت بخشی؛ این شیطانو  سبُک یسبک ،بررسی فرمی زیبا: شان نزدیک شد رابطهاحساس کردند که 

 یا به هر ترتیب علیه سارتر جوانی ،نشاندسارتر را علیه خود  بار، این شیطنت نخستینبرای  انگارکه  قدرآن، استما 

  بچه اصالً نه، شمااما " :به نقل از نویسنده .شد به ترحم و پشتیبانی از او میدار وا ،زیباییهر روح  ،یکس  که هر

لوکزامبورگ نگاه   دلپذیر در پارک این راه؛ به دهستی انصمیمانه عاشق مادر و پدربزرگت شما، دنیستی ای فریبنده

در این کتاب وجود هایی  تأمالت و بازتاب؛ قبول نبود چیز در این کتاب قابل   آخر. روشن است که همه ، و الی"بیانداز

است.  انهرحم ؛ این حقیقتی بیبه آن خو گرفته بودیمچند  هر. بودنددهنده  که غیراخالقی، ناخوشایند، و آزار داشت

 کند،خالف آن عمل تواند  زحمت می  به برخوردار باشد، باالییاز شهرت اگر نویسنده،  که در آن وجود داردای  لحظه

، با او بگذاردکمترین وقعی به تقابل آنکه حتا  کند بی او را تسخیر می ی، و رژیم حکومتشود میبه یک نهاد بدل  او

را به خدمت خواهد  او شرساند، شهرت و افتخارآسیب  اوبه  شقدرتمند دشمنیاین اطمینان که بیشتر از آنکه 

برای  ،نوبل  تنبیه کردن سارتر بود، با جایزههدف  انگار. استسوئدی در نظر من اینگونه اخیر  آرایی صحنهگرفت. 

که سارتر  طور ود. )هماننبهم بدون سوءنیت البته که  صراحتسادگی و   همه با، اندازه درخشان  از بیش این کتابِ

تواند تمایز را بپذیرد، او  بود. نویسنده نمی واقعیساده و  ،نیز که این امتناع طور . هماناز آن امتناع کند برحق بود

اجتماعی  دستگاهاز فرهنگ و  مسلم ینه تنها بیانگر پذیرفتن فرم گزینشیو پذیرفتن چنین  ؛نخواهد بودمتمایز 

، انتخاب سیاسی.( تنبیهگزینش یک  بنابرایناز آزادی است، و  مسلم یمفهوم به معنای پذیرش حتا بیشتر: است، بل

به قبول وادارش های نخبه، با  به جماعت نویسنده ارد شدنبه و ساختنشمجبور با  یعنی پاداش دادن به نویسنده،
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کند، از دست  که به سوی گمنامی ضروری میل می یحقیقت نوشتار گوید می کههمان جماعت نخبه متعلق به  ی  هاید

 رفته است.

 

.صنعتآگاهی

کند، به ویژه در آن استثماری  اشاره می ای جالب توجه در مقاله 6مانطور که هانس مگنس آیزنشبرگرچنین صنعتی، ه

های هنری، تولیدات  کتاب باشند یا دیگر فرم، خواه آثارهمه به طور حتم است.  مادی به دنبال دارد اساساً غیرکه 

و  ،ها آن نیست بلکه عقاید، سپس ارزش معنایترین  شوند، اما آنچه تولید شده است تنها ثروت در عام محسوب می

تا  کنیم میسازی  را ساده. ما موقعیت ی در راه، گفتاراست  نانکار آیا  بخشیدنمعنا ها و قدرت مبهم  فرم به دنبال آن

 .استکار    مصادره صرفاً استثمار ی مسئلهسنتی،  داری سرمایهاستثمار روال معمول در . طبق شودتر  روشنچیز  همه

است که باید گیری  قضاوت و تصمیم قدرتِ ایند، ده می تکنیکی اجازه های جدیدی که پیشرفت هروی ر مبنایباما 

. صنعت به آنبا سپردن ظاهر ضروری آزادی تنها  :آنکه به قدرت فشار آورد، یا حتا مهارش کند بی، عملی شود

و  اشاعه، ی از اطالعاتبزرگ تشکیالت کند. آگاهی استثمار می تخریبِآشکار شدنِ  منع، آگاهی را تنها با آگاهی

سر تولیدگران  هنه ب ،یاز رابزرگترین ن که شود، قدرت نظارت میاز سوی  مستقیم یا غیرمستقیم که فشار وجود دارد

آثاری که به  انتشار بامند است.  سود از دو جهت عملیاتاین های سرکش دارد.  آثار نامعمول و اندیشه به بل راه به

که  درست همانطور، دبخش میعصب داوری و ت پیش عاری ازبه خود ظاهری فرد ، اند طغیانگرشناختی  لحاظ زیبایی

که  کرد دخواه تضمین یهمکاری خود را با روشنفکران مخالفو فرهنگ است؛ مهم و  دائمیمشتریان  درخور

از  ترتیب . بدیناستضرر  همیشه بی آنهابا ، اما همکاری ادبی دکن میرا رد  نابهنگام شان  های سیاسی اعالمیه

، دبر باال میرا  ترغیب اثر کارآیی، دهند دست میبه  روی سادگیاز که آنها  ضمانتی، و با دشو حمایت می شانسوی

هرچه بیشتر خدمات فرهنگی با امر سیاسی گره . دبخش افزایش می رارسمی های  گزارهکه اقتدار  درست همانطور

                                                           

 است. Détailsاین مقاله بخشی از کتاب منتشر شده در آلمان با عنوان .  1
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تا معرفی کند. اما راحت خوشحال و لحاظ ادبی و هنری  به همان اندازه ازخود را  ه دارد، بیشتر عالقباشدخورده 

 یک بازی ناشیانه است. هنوز ،اینجای کار

صنعت آگاهی، که از سوی قدرت  .سازی خود آثار است هدف خنثیکه  شود تر می  فاسدتر و  انهزیرکزمانی بازی 

 دراختیار برد و باخت بر سر: کند ایجاد خطر می ساز مشکل مسلماً آثارِ  شاعهبه ا با کمکشود،  نظارت می دولتی

، اش  تناقضاتتکثیر  باهمزمان ، تکثراین  و، است آگاهی تکثیر خطر ؛آنکه ضعفی آشکار کند است بیآگاهی  داشتن

 ،داستان با آنها ی هم  نویسنده_ برده ساختن نویسنده نیست هدف، در نتیجه 2.اردد امی و یبیشتر آگاهی را به نشاط

باقی شود دشمن  زمان که استفاده می ه همزمانی سودمند است ک، او تنها شود محسوب نمی یپیمان سودمند  همدیگر 

 معترضی نهایت بیبا قدرت مخفیانه  تا، بگیردرا به کار  تا آزادی خود، آزاد گذاشتن اوست هدف بلکه ،_بماند

ماهرانه ساخته و  یبه طرز ها برنامه مجموعه، شب آخرتا برای یک روز تلویزیونی که ادبیات است.  دست شود هم

تنها آگاهی بسیار مغشوشی نسبت به آنچه انجام  ،کنند تنظیم برنامه میها  در رسانهکه  افرادی  و آناند ) پرداخته شده

 دیدنپس از  وقتی،سیستم است که آگاه است(، خود  فقط، و کنند کار میدهند دارند، چرا که آنها درون سیستم  می

 که خوب است بدون توجه به اینکه صحبت کردن در مورد آنچه نوشتهکند  می فکرکه   ای نویسنده ی زیرکانه  مصاحبه

احتیاطی؛ پس  پس از شنیدن یک گزارش سیاسی خواه محتاطانه یا متمایل به بی سازد، میآزار  را بی آن بدین وسیله

گوید  رود در حالی که با خود می میبیننده به بستر ناچیز،  یور و اثرمتهّ یاثریکی پس از دیگری، از تماشا کردن، 

جالب و  ها باید رویداد اینجا. به دست آمده استنظر  موردنتیجه ، ی نیافتاداتفاق  هیچ رفته هم فقط روی روز خوبی بود

ی هر قدرت  چنین است فلسفه اینکند:  مختلما را بخواهد که  رخ دهدنباید  چیزحتا مهم باشند، و با این حال هیچ 

بتوانند  آشوبگرآثار که ضروری است برای دستیابی به این نتیجه،  ،هر سرویس فرهنگی. اما، در پس پردهمستقر و، 

 .سرگرمی  ، به سوژهبدل شودمنافع  عاملآرام و به  خودش آشوب تا ،دست شوند هم

قدرت مستقر، نسبت به  اعتراضاست:  اعتراض( قدرت گویم نمی آشکاراطور خاص یا  ضرورتاً )بهشاید ادبیات 

 شخود اعتراض بههای ادبی زبان، سرانجام  زبان و فرم اعتراض به(، وجودم واقعیت)و هست چهآن اعتراض نسبت به

                                                           

 برانگیز بلکه در واقع بسیار قدرتمند. کتابی نه رسوایی، پیر گویوتای   نوشته Éden, Éden, Éden  توقیف کتابدر باب .  2
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و زمانی که  در تثیبت کردن او سهیم هستندافتد که  هایی به کار می محدودیت علیه دائماً اعتراضاین قدرت.   به مثابه

 تمامیتِیک  شادمانیِدر معرفت و این قدرت نجام شوند، سرا ده مینعقب را محدود نا یها، برای مدت این محدودیت

که  شود، چرا می تر افشاگرانههرچه  ادبیات  نیروی سرپیچی آنگاه ،دشو ناپدید می آل تحقق یافته، طور ایده یا به واقعاً

افشا  گوید سخن می درونشکه  ی خنثاتأیید خاللاز شده است، که ل یبدت اش محدودیت به ،محدودیت نا خود

 دمِ سپیده ادبیاتِ در مقامبرای ما  مهمهر ادبیات  این بدین معناست کهگوید.  سخن می فراسواز ، که همواره کند می

، ماند پذیرندگی محفوظ میهمیشه  شدرون است، امامانده بیدار  دخو : فاجعه در شبِشود آشکار می واپسین

که  یعنیاین )رنه شار(. کند  داخل می نکردنی   باوروضعیت امتناع ما را به آن  صبور تخیلی مجهز به، من-نا رحمی بی

خورده اش شکست  پیروزی  ، به واسطهشکست خورده است شخود  خورده است، به واسطهادبیات همواره شکست 

هیچ فرهنگ  فرهنگ. اما سازیغنا در، سهیم است بدون انتها ی  ساله چندصد امانتسازی غنا درکه تنها ، است

تعیین شده است، در محدوده  برای او که شود اجرا میجایی شعر آن  اگرچیز است. و   نیست. برعکس، فرهنگ همه

برایش  است گنجاندن شکه کار یفرهنگ و و بیرون رانده شدن بیرون راندنقدرت  ،همها، باز  تمامی محدودیت

 است. و محتوم  مقدر شبرایکه  قدر آنحتا  ،ضروری است

 

.جیبیادبیات

که من  3بسیار خوبی  میش، در مقالههوبرت دا .در نظر بگیریمدر حیات ادبی خودمان را کوچکی   هپدیدبیایید 

باید نکنم  فکر می من در حقیقت، .نامید "جیبی فرهنگ" این پدیده راام  بعدی را از آن وام گرفتهبسیاری از  تأمالت 

 °کل ی یک به منزله چراکه-اند  جرأت و کمبسیار ترسو  که ناشران فرانسوی. برای این امر اهمیتی گذرا قائل بود

، اند کشف کردهبه تازگی  -اند زده وحشت دهد عاداتشان را تغییر می چیزی که از آنه همیش و گرا هستند، بسیار سنت

خود را سرگرم  بسیار سودآور استای که  هزیرکان اختراعکه با  ،شان آمریکایی و آلمانی همتایاناز  دیرتربسیار البته 

که  همان نبود در آرزوی توان می طورچد. زده ش ذوقباید با چنین موفقیتی  که البتهو د. وارد میدان شون و  ساخته

                                                           
3. Hubert Damisch, Mercure de France, novembre 1964 (no 1213). 
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قدرت در فرهنگ اومانیستی  اگرکه  فرد متوجه نیست طورچ دهد؟ می گسترش ( را ضعیف حتا )و بزرگانتشار آثار 

آنجایی که فرم حاضر بوده  مدامکه  است اریآثخاطر  به و از طریقِ تنهاو  _ وجود داردسازش  ی قاعدههمنوایی و 

 شتاب و  گسترشعکس، با  بر ، بلساخت به ضرب تپانچه محدودرا این  بایدن ،_ندکن آشکار میمحتوا  است،

بگذارید پس، ؟ کردبه فرآیندی انفجاری تبدیل باید دهد را  ی که تشکیلش میترمز و توقفسیستم ، آن به بخشیدن

، کوچک ای  ، اسطورهاسطوره دارد همچونکارکردی  جیبی. ادبیات لوح باشیم سادهکلی ه ب ه اینکه، اما نویمش خرسند

تحت  ای سازماندهی شده است که به گونه های روالن بارت تحلیل بقاطم این اسطوره،آور.   و سود، پر سر و صدا

چیست؟ کتابی که  جیبیکتاب کند.  عمل می تردید قابل و تکمیلیضمنی  معنای، یک آشکارگری  داللتیک پوشش 

قیمت برای مدت  های ارزان تواند مخالف آن باشد؟ اما کتاب ؟ چه کسی میچه چیزی بهتر از اینقیمت است.  ارزان

و  اغلب بسیار ناچیز استهمچنین )که  قیمت اختالفنه  دارداینجا اهمیت اند. آنچه  زمانی طوالنی وجود داشته

 اوکه   سیاسی ای نتیجهو کند  عرضه میرا  آنکه است فردی  مند نظامکارکتر  بلکه (،یابد کاهش می هرچه بیشتر هم

آزاد به فرهنگ را  رسیکند که دست چنان درست و دقیق عمل میما   ی جامعه" یعنی شود: موجبدر ما  خواهد می

سود  اتانتشارکه از نیستند  عوامانبوه های  تودهاین  چراکه، فریبی آشکار ".کند می افراد، تضمینترین  حتا برای فقیر

این برای آنهایی که  کننده دلگرمو  مایه  پر فریبی؛ هستند مرفهو همواره  شده مشخصبلکه جماعت بسیار  ،برند می

 که یمندگذاری سود سرمایهاست،  پرسودگذاری  سرمایه البته، بحث بر سر یککنند، چراکه  جریان را سازماندهی می

. دهد به همه مینهایت بشردوستی، امتیاز فرهنگ را  باو زند،  جا می نیک عملیبه عنوان سازی با ظاهر خود را

موجود در این ادبیات است، در راستای  ایدئولوژیِ تحمیل سیستم است،و کتمان  جیبی کتاب ی  مشخصه این بنابر

تمامیت ( این 2به فرهنگ دسترسی خواهند داشت؛ پس از این  مردم( 6کند  می اعالم منافع آن. ادبیات جیبی

فرد نگران  چه اگرو  ضمنی بیان شده است، صورتدوم صرفاً به  کید. این تأدستیابی همگانی داردکه  است فرهنگی

ن متقاعد نماید: از تمایل دارد ما را بدابا این حال ، پیش رود بعید بسیار ای تا این اندازه به سوی نتیجهآن است که 

های  کالسیک همزمان، (مطرح کرد خوبی بهکه دامیش  طور )همانهای جیبی  از کتاب ای پیچیده ی ملغمه، در این رو

جایی پیش تا  او .کند را پیشنهاد می "نورمان "آثار و ، ،انجیل رکُ از پرس دو مجلدی، های مائو نوشتهقدیمی، 

 ، اما کامالً آشکار استکند را منتشر می ساد از ضرری بی  منتخباست(  هوشمندیترین  )و این زیرکانهرود که  می
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ما کنیم،  یچیز را منتشر م ما همه است که اعالم کند: ببینید، برای آنخوانده شود بلکه نیست که  به این منظورابداً 

ادعاشده  تمامیت آنبا  ددار متفاوت یکسره هدفیکه اقتصادی  الزاماتالبته که  9ایم. را منتشر کرده نشدنی منتشر سادِ

پیدا کردن  با کهبل ،ها تک تک کتاباز  باالیی تیراژخود را نه با فروش و سود منفعت  جیبی. ناشر استهمخوان 

به بتوانند ها باید  مجموعه: کنیم را آشکار می حقهما  اکنونکند.  می تأمینها  مجموعه  همهبزرگ برای  یبازار

 یالتقاطبا گسترده،  ظاهراً، نامتجانس، ها باید با هم ترکیب شوند چیزبسیاری این  بنابرترین عموم دست یابند؛  متنوع

مجلل  یکند و  به خریدار لذت را خیره می ها چشم اش برقکه  درخشانی روکش وحدت ظاهری، بدون هیچو  فریبنده

سنتی(  اتها در انتشار ه)برخالف مجموع جیبی  . اما مجموعهتمامی افراددسترس ر : تجمل و کیفیتی ددهد می

موجودی انبار  فروش باید سریع باشد،": کند بیان میآن را اینطور . دامیش دررا دا خودشخاص مقتضیات تجاری 

 ها کتاب ".شود به سرعت تمام می حد ممکنببیند موجودی تا  امیدوار است ناشر عکس بر ،بماند تلنبارنباید 

میل داشتن به "ر ت موذیانه بلبپذیرم، م که نه تنها مجبورشوند: اکنون من  دهند، سپس ناپدید می را نشان می شانخود

، خواهند رفتدیگری   چیز سراغ آنها، فردا استفردا خیلی دیر  ؛"شده استبه من پیشنهاد درست همان لحظه  آنچه

امور با اطمینان به و  وفادارمها  مجموعهاین  افسونبه لوحانه  ساده، من، اما بکت پیشنهاد نخواهد شدمن دیگر به و 

ترتیب  بدین .خواهم کرداستقبال  ادبیات بردار فرمان اتتولید چنیناز  ،آمیخته به احترامفرهنگ، با روحی  مسلم

انتقال  نوع هر برای، غلطیا  ، درستکنونتا ما که ای  بلوغ و شکیبایی مهلت، رود تا منسوخ شود می زمان استمرار

زند  می باالخص فرهنگی آثار اشاعه نیروهای تخریبدست به  جیبیفرهنگ  ،در نتیجه" .دانستیمفرهنگی ضروری 

 ".با کارکردی متفاوت جایگزین کند تکنیکی یهای تا آنها را با مکانیزم

                                                           

اش را که امید جدی گرفتن فردی  ، که ساد تمامی توجه"رمان فلسفی"، یک Aline et Valcourهمچنین اشاره دارد به روایتی دلپذیر اثر ژیلبر للی به نام .  4

ی ساد هستند، این کتاب  های مسلم مؤثری که همواره شایسته ادبی برایش فراهم دیده بود معطوف آن کرد. به استثنای چند صحنه، چند ویژگی برجسته، و ایده

از مارکی دو ساد تحسین نشده بود. )امروز، با این حال من باید اضافه  این همهد، آنقدر که عیار در میان بقیه گردان ای تمام موفق شد که در حقیقت، ساد را نویسنده

 Lesو  [یا داستان ژولیت]  Les Prosperites du viceهای مشابهی از ساد مانند  کنم، از زمانی که این یادداشت به تحریر در آمده است، مجموعه

Malheurs de la Vertu [یا ژوستین] (اند نویسی شده توسط ژرژ باتای و ژان پالن مقدمهدر میان سایرین، های متعدد )که  منتشر شد: کتاب هایی با نسخه 

. فرد حماقت وزیر را در چاپ این آثار سرزنش خواهد کرد. اما حماقت وزیر، دنآشوب به هیچ وجه قدرت عمومی را بر نمی ،هرچند در زمان خود توقیف شدند

 قت رژیم است.(هوشمندی و حقی
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ایدئولوژی است که  باز هم ،توجه استدرخور آن  کاربست. اما آنچه در تکنیک وجود نداردچیزی برای گفتن علیه 

اعم از  تمامی مسائل ،تکنیک: کند معنای اساسی آن را، اخالق آن را فراهم میپوشاند و  میرا  امر جیبی ی   چهره

سیاسی نیست،  اغتشاشلزومی به هیچ  . دیگرکند حل و فصل می، مابقیرا، همچون  اش اشاعهمسائل فرهنگی و 

آثار بزنیم، به این تولید     کافی است دست به باز ؛شود در ساختار اجتماعی دیده می غییربه ت یترین نیاز حتا کم

 اما) ندآزادکه به نظر برسد کافی است این د، و آزاد باشن آثار تا، ترین قیمت ظاهر با پایین و به چاپلوسانهای  شیوه

تا آن چیزهای منحصر به فردی ، سازی کند  شبیهبا آنها  بتواند تا هر کسداری(  متعین بازار سرمایه کامالًدرون حدود 

از ؛ شروع کند دشوار غالباً آثارِ ازباید فرد که  شود نمیهم انکار )البته، که در اختیار دارند را به خود اختصاص دهد 

کردن   آسانبرای کدامشان  که هیچ چرا ند:نیست دشوارکه کمتر از خود کتاب  ها یا مبهم پیشگفتارنه فاضال  استفاده

 یفرهنگ" ارزش آن به عنوانست، ها بنگاهاین  آموزشی جهت تأیید ماهیتدر بیشتر بلکه  ها نیست خواندن کتاب

 فرهنگی با قیمت نازل اما بدون تخفیف(. :" عالی

 

.بعیدبدعت

ما را  صرفاًدهد و  فریب می ضرر ی بی ا ما را به گونه فقطو ضرر است،  بی به هر تقدیرکه _ جیبی کتاباختراع 

 بتوانیم تا دنک ما لطف میدر حق ، اش  ساده ابتدایی و مکانیزمبه خاطر  _کند می تر یافته تکاملاختراعات دیگر متوجه 

کتاب ". عنوان نمودتفکیک از هر فرهنگی را   توان آن می به سختیکه را درک کنیم  گری کاهشبهتر قدرت چه  هر

مترقی. تمامی آثار   جیب است. یک اسطوره اخلفرهنگی که دکند:  بیان می را از قبل همه چیز  مابیشک "جیبی

 جذب و بلعساده  یبا تماس انگارو شده  وصول ،هستند برای خودمانبهتر، فوراً  بازحتا و موجود، در دسترس، 

جانشین هر شخص ، غیرشخصینیروی عظیم این فرهنگ، ( 6 که کند خریدار. این فرض می  مخفیانه  اشارهبا : اند ه شد

، بخشد اند تحقق می کاهش یافتهها  آثاری که به ارزشبا  سازی شبیه ی آهسته عملکرد جایگاهش را باو ، شود می

ی کلی انسان درک بهو  ندا هه شدشنید قبل، از ندا هه شدخواند قبل، از ندا هشد دریافت پیشاپیش از قبلآثاری که 

  فاصله (2هستیم؛ ما  ودناگزیر خ به که در حقیقت یکسوجود دارد و  کردیمکه ما فرض  کاهش یافته است
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ما،  در خود یفقدان_ یابیم می درفقدان  ی منزلهبه تنها  هم او کهست و از اودوری  به او  یکه نزدیک، اثر ناپذیر کاهش

 صمیمیتیبه خود را ، گوید می شاندکی فراتر از خودکه تنها  گفتاریبیگانگی اثر، ، _زبانخأل ، و در آثار یفقدان

؛ فضایش سرشار ذاتی ذات است ویک . فرهنگ پذیر بیانو زبان معرفت ممکن  مناسب با، است ستهکا بختخوش

ادامه  نامحدود یزطر و به کند ، فرهنگ رشد میواقع به. و بدون انحنا نقصمتجانس است، بدون  پیوسته و یفضای

با این ، دارای خأل است حدیتا  در امتداد آینده سان بدینرود؛  فرهنگ پیش می آن است. هجذباین قدرت د؛ یاب می

او افقی است. شدن آن که  ، چرانیز هست حرکت بیاین حرکت  از طریق امادر حرکت است، فرهنگ  هرچند حال

 آل و ایده، است آن خود ،فراتر از آن؛ که باز فرهنگ است کند بازگشت می همانیبه و بلند  تا زمینِ باالیشخود را 

عملکرد  فرهنگ را دارد: آن تائیدحق باشد. فرهنگ  جز این تواند نمی. کند خود ادغام میبا را  همانندیو  اتحاد

ای که همواره  بگریزد )دایرهدایره این مادامی که از ، نیز اثر. و خجستهناگزیر  بهاست ای  ش هدیهاست، بخش واقعیت

انسانی که سخن گفتن را _نویسنده آیا . شایست استو نا ناسپاسخطایی  تنها نشان بندد(، گسترده و می خود را باز

 در خوردن شکست میانبدون هیچ انتخاب دیگری  ،سرنوشتی آزارنده محکوم خواهد شدبه   _اندازد به تعویق می

: خلق کردن"است:  پاسخ او اینو پرسم.  این سؤال را از رنه شار می نخستموفقیت؟ من  خودِشکست  یاموفقیت 

 شاید بمیرد؟ مجروح نمرده است؟ اما آیا به شرطی فرد ناامید است که امید  نااست که  خالقیکدام . خود کردنطرد 

طور  بهانسان ": پروراند باشکوهرا با سادگی  خوشبختی  آینده اتوپیای چه کسیپرسم،  و من از تروتسکی می "نه.

تغییر خواهد داد. دلیلی  خود  سلیقهاو زمین را بنا به  احتماالً .اصالح خواهد نمودجدی و بیش از یک بار طبیعت را 

به ارسطو دست خواهد یافت، به گوته،  بلندایبه  معمولیانسان ... باشد فقیر اش سلیقهکه  نیستاین برای ترس 

در باب هنر چه بود؟  تروتسکیاما سخن  "ای سر بر خواهد داشت. اوج تازه  ، نقطهها این بلندیمارکس. و بر فراز 

 خواند، فرا میما را  بلراند،  مینپس  صرفاً به افق آرام غیاب خدااندیشه ما را این  ".است هنری آتئیستی ،هنر نو"

 رفتنبیرون  و به تالش برای ستفقط یک حامی ابه خالصی از قید همه اینها، به کنار گذاشتن این اصل کلی که خدا 

 _ گذارد میباقی  وحدتافسون   احاطهدر  اومانیسم، مراقبتتحت و خود  تحت مراقبتهمواره، ما را  ای که دایره از

 5 فرهنگ.   شده معرفت جادوبیرون شدن از ؟( چنین بدعت بعیدیبه میانجی )تالش برای به عبارت دیگر، 

                                                           

ها  بلشویک"رغم ترس ناشی از انقالب اکتبر گفت:  ، که علی"گانهدوازده"تمایل دارم به متنی از الکساندر بالک اشاره کنم، شاعر بزرگ کتاب .  5
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الهام خود، و خلق خود را حمل شوند، اما مانع این هستند که کسی خودش را ارباب حس کند، ارباب کسی است که درون خود، کانون  مانع از شعر گفتن نمی

به دنبال تالش بعد بایست تحت نظارت حزب باشد.  جا نمود که از آن پس می به ، کانونی را جادر ابتداانقالب بلشویک،  "کند، کسی که صاحب ریتم است. می

ماند، و شاید  فاوتی کلی نشاند. اکنون یک مرحله باقی میت بیدر انقالب کمونیستی برای بازگرداندن اربابی به اجتماع بدون تفاوت، کانون را درون جنبش و 

شود.  با انقالب، زندگی بدل به اردوگاه می "ای از تروتسکی نقل قول کنم:  خواهم قطعه خوان باشد. می مرکز باید با غیاب هر مرکزی هم ترین: وقتی عجیب
. این اردوگاه موقّت ابدی، خصوصیت شود می، موقّت، گذرا، همه چیز متزلزل شود معمول می ناها، احساسات، همه چیز  ها، اندیشه ها، روش زندگی خصوصی، نهاد

متن بیشتر از  ".یپس انقالب کجاست؟ این است دشوار رسد. ، و امر تصادفی ناگهان عاری از معنا به نظر میاستعنصری تصادفی  حاوی اپیزودیک زندگی،

 پرسید.ی ادبیات و هنر  یافته باید از تمامی مظاهر اطمینانرا کنم سؤالی که تروتسکی مطرح کرد  میرسد رمزی است، و من فکر  آنچه به نظر می


