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 ترجمه سارا خادمی

 

 

 در باب فراموشی

 

 

 غیاب.-حضور، نا-فراموشی: نا

 ی کهخدادر آنهر ازای در  شود. فراموشی، چیزی است که پنهان مییکی شدن با آنبه فراموشی همچون  راه یافتن   

فراموش کردنِ  امکان تواناییبا  ، مواجه شدنکلمهیک . فراموش کردن استفراموشی  رخداد °خودشده،   فراموش

به  شدن که گویی فراموش شده بودند، و همچنین نزدیک هایی گفتار تمامیبه  ماندن نزدیک، ها است ی گفتار همه

در  ،شده فراموش ی واژه گردبه  اش ی جمع شدن واسطه به دارد تا می زبان را وا ،گفتار. فراموشی ی فراموشی به مثابه

 .علم کند قدتمامیت خویش 

. شود ناشی میکه از خود فراموشی  انحرافیهمچنین گرداند و  چیزی وجود دارد که از ما روی می آن ،در فراموشی   

، گفتن درست هنگام که شود نتیجه آن میاز این رو وجود دارد. رابطه میان انحراف از گفتار و انحراف از فراموشی 

 گوید. سخن میبه خاطر آن  بل ،خورد در فراموشی شکست نمیاما گفتار  اند. شدهچیزها فراموش 

* 
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 فراموشی. سیر حرکت

ما در حقیقت  دهد؛ فقدان نشان می خود را از طریق همچنانکنیم، کلمه  شده را گم می ی فراموش که ما کلمه هنگامی  (1)

 رسید به نظر می که کنیم تأیید می باز یآن را در غیاب رو از اینشده در اختیار داریم، و  چیزی فراموش همچونکلمه را 

فضای بیرون از ما ای که فراموش شده است  . در کلمهشد باید پنهان شود آن تصور میمکان و  ن بودپر شد ناگزیر به

که اکنون ما را به سکوت خویش زنیم  چنگ میچیزی  آنبه گوید، و  سخن میدر آن که کلمه کنیم  تصرف میجایی را  آن

 .، ممنوع و همچنان پنهانگرداند، به معنای ناموجود میباز 

یم گوئ ما سخن میضروری است.  امری برای گفتار ،فراموش کردن ظرفیتکه  کنیم احساس میکلمه، ما  در فراموشیِ   

فراموشی عمل  خالفدر مسیر  جویانه فایده ای به گونههایی که  چرا که قدرت فراموش کردن داریم، و تمامی گفتار

 _ناپذیر اجتنابخطری با این حال _کنند  المعارفی( خطری را قبول می ةش دایر، دانیادآوریهای  کنند )تمامی گفتار می

یش با فراموشی را فراموش کند؛ به این ی خو رابطهراز نباید هرگز گفتار  رو از این گفتن. گفتار منهای اجرایخطر 

خود را در فراموشی نگاه دارد، در نسبت با که تری فراموش کند، که باز هم فراموش کند،  گفتار باید به طرز عمیقکه  معنا

 لغزشی که به فراموشی تعلق دارد.

-هب-قادریابیم که این  می ریم که قادر به فراموشی هستیم، همچنین دگوئ رو سخن می نآاز بریم  ما پی میکه  هنگامی  (2)

است: ما قادر به فراموشی هستیم ، فراموشی یک ظرفیت . از سوییتعلق ندارد ها امکانی به قلمرو صرفاًفراموش کردن، 

قادر هستیم به نحو سودمندی  ما این بنابر :به بودن _ آوردن یاد هو ب کار کردن،، عمل کردنقادر به زیستن، ، آن به لطف و

از  یامکان فراموشی، معنا نسیت که بر اثر کند. این ابداً بدان فرار میشود.  فراموشی دور میاما یم. از دیگر سو، گوئسخن ب

 به بیرون از امکان لغزیدنی شود میامکانی که فراموش به جای  ، بلاست آشکار شده یو ناتوانی مسلم سلب شدهما 

از  ،فراموش کردنبریم، ظرفیت  مینفع قدرت  ی یک در همان حال همچنان که ما از فراموشی به مثابه. کند خطور می

: شود و ربوده میلغزد  میدائماً که شود  اگذار میوآن حرکتی ، به شود سپرده میما به یک فراموشی بدون قدرت دستان 

  از خود. انحراف

* 

 امکان فراموشی. عدمرنج: فراموشی بدون فراموشی، زمانه ی 

* 
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، و با این حال هم حضور و هم سازد متمایز میهم از غیاب و هم از حضور خود را که یزی چ آن فراموش کردنِ"   

تحقق خواهیم  است که ما می این همان حرکت گسستی ؛درس پیشتا از طریق ضرورت فراموشی  دارد می واغیاب را 

 . بخشیم

وقتی وش کند، چیز را فرام همهتواند  میآدمی چگونه اصالً چیز؛ و  همهراحتی  بهنه  _ آنگاه؟و چیز،  فراموش کردن همه _

محدود،  عملی هب ،یک نتیجه همچونآن نیز تنها که فراموشی هم خواهد شد،  "واقعیت"شامل خود  "چیز همه"که 

 _. باشدفراموشی  همه چیز شاید فراموش کردنِ فراموش کردنِ _ن و محروم از فهم کل تقلیل خواهد یافت؟ عیّمت

کنم در حال فراموش  فراموش می جز آنکه کنم کاری نمی کنم، من هیچ فراموش می که : هر زمانهشد فراموش فراموشیِ

فراموشیِ اما فراموش کردن در  فراموش کردن نیست؛دو بار  ، اگرچهمضاعفحرکت فراموشی این  آغاز بهکردنم. 

است که از هر امکانی گردانی از این ژرفایی که فاقد  روی ی واسطه بهتر،  عمیق یژرفای فراموشی است، فراموش کردن

به دنبال ما باید  _. جو کنیم و دیگری جستجای در  بایست می پس _دست آمده باشد.  به فراموشیترین نواحی  پایین

 ی فراموشیِ واسطه با این حال تنها به رخدادی که، دست یافتن به رخدادی که فراموش نخواهد شد، چیز باشیم همان

کار خود را با فراموشی به پایان د میر به نظر رسد. فردی که می خوبی پاسخچه بسا مردن  _ .یافتن خواهد نامتعین تعی

مردن است،  °گاهی فراموش کردنِ مردن _شود.  رگ رخدادی است که در تحقق فراموشی حاضر میو م، رسانده است

چیست؟ ما ی میان این دو حرکت  فراموش کردن، و آنگاه هم مردن است و هم فراموش کردن. اما رابطههم گاهی 

 "است. دانیم. معمای این رابطه، معمای ناممکن نمی

* 

عکس،  بر .ندارد به امکان مرگ نسبتفرد آمیز  و طفره اصالت بیگرانه،  رفتار غفلت ربطی به ،فراموش کردن مرگ   

 حضور وعدم  ، حضوراست اصالت بیناپذیری  به رخدادی است که به طرز اجتناب وارد شدنفراموش کردن مرگ 

تا به سوی  دهیم به خودمان اجازه می رباید ( را مخفیانه میفراموشی)از طریق حرکتی که ما . امکان عدم ی دشوار تجربه

به  ،صالتا بیبه این رخداد  صالتا بیراه دسترسیِ تنها  ی، چنانکه گویگریزد می (مرگ)که از  روی آوریم چیزی آن

کند  محدود می ی راحدود فضای نامحدود ،فراموشی حاضرِ زمانِ .مطلق . فراموشی، مرگ: انحرافردفراموشی تعلق دا

  گرداند. باز می حضور به فقدانِ ، آن راکه مرگ
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 هبهمچنین  در پراکندگی خویش جمع شود وتا  دهد به فراموشی اجازه می، گفتارای که  نقطهآن در  دنگاه داشتن خو

 1به سوی گفتار رسد. اجازه می دهدفراموشی 

 

 

 

 

                                                           

گذشته و پشت کردن به گوید نه نفی نگریستن به  گیرد. اما فراموشی که بالنشو از آن سخن می شاید تصور شود فراموشی، سیاست یادآوری را نادیده می.  1

فراموشی به  شوند. ی مردگانشان به آن دچار میها ی اهالی ماکوندو بعد از به خاک سپردن استخوان ای است که همه ی تاریخ است و نه حتا زوال حافظه فرشته

امر غایبی را به خاطر  فراموشیاندازد.  ر به کار میی آن است هرچه بیشت ساخته معنای دور شدن از مصالح تاریخی نیست. امکان فراموشی، انکاری را که خود بر

و درست در همین نقطه است که نسبت میان است از این رو فراموشی بیانگر گسست تواند از هستی ساقط شود.  آورد که چون خالی است پس هرگز نمی می

 کنند.  ری، بل در تفاوت با خود نیز خلق میکه هر یک نه تنها در تضاد با دیگ بیرونیشود. در آن  خردی آشکار می فراموشی و بی

ی میان انسان با انسانی  فرستد که ناظر بر فاصله آید، و آدمی را به درون شکافی می ای است که در جستجوی معنای غرابت و خروج برمی فراموشی بیانگر فاصله   

ی غرابتی دورفهم، بل انفصالی نامتناهی، ارتباطی ناب. از  شوند؛ جدایی نه به مثابه جدا میی ارتباط از یکدیگر  دیگر است. گویی با امکان فراموشی، افراد در آستانه

 کند. ی آغاز است و بالنشو از فراموشی آغاز می این رو مسأله بر سر نقطه

تواند  گردد. جایی که هیچ حضوری نمی میوقفه در آن سرگردان است، جایی که آدمی به سکوت خود باز  داند که میل بی بالنشو فراموشی را فضای صامتی می   

کند دریافت نشده باشد، بل در یادآوری خودِ  ی فراغ بالی که حافظه را از خاطره آزاد می آن را به چنگ آورد و تصرف کند؛ مشروط به آنکه فراموشی به واسطه

 است.دست آید. از این رو فراموشی نه عملی خنثی که به زعم نیچه کنشی فعال  فراموشی به

گو  ی سخن ی زبانی است که سوژه ی مصرانه فراموشی همچنین در به گفتار نیامدن با جنون قرابت دارد، جنونی که کلماتِ بدون زبان است، یا در حقیقت زمزمه    

های زائد، و  های ناجور، اندام امی وصلهآید. زمانی که تم ندارد. در حقیقت فراموشی در گفتار همچون جنون در نوشتار است. تالش دردناکی که به کلمه در نمی

دهند. همان چیزی که از گفتار و نوشتار و از تاریخ پوشیده مانده است. اما به ضرورت راه  ها حکومت سکوت تشکیل می ها و اعماق دره اجزای ناهمخوان در غار

نتیجه بودن نیست. اگر به زعم هایدگر سرآغاز کار هنری  اثر و بی ردی، به معنای بیخ بی  یابد. از این رو فراموشی/ خود را باز هم از طریق گفتار و نوشتار باز می

شود. تنها یک معنای  شود و بعد هم با فراموشی تمام می چیز شروع می داند. این بدان معنا نیست که همه نیازمند خاطره است، بالنشو جوهر خاطره را فراموشی می

ادراک دست به  و شود فراموشی دقیقاً هوشیاری خاطره است، نیروی محافظی که به برکت آن، پوشیدگی چیزها حفظ می تواند اینطور بگوید. دور و ساده می

زند و چیزی را به محاق فرستاده و به چیزی  زند. انتخاب امری ضروری، و فراموشی انتخاب است. آدمی در مقام سوژه به بازروایی خاطرات دست می انتخاب می

آب  مردگان تنها با نوشیدن ازتنها همچون رود لته در سرحدّات هادس جاری است و  گوید عمیقی که بالنشو از آن سخن میفراموشی  اباند.ت دیگر نور می

  و در جهان زیرین ساکن شوند.از یاد برده توانند هستی پیشین خود را  یابد می های رؤیا ادامه می که در غار فراموشی

داند، قدرتی شادمان. اما مراقبه می-زند. شاید به همین دلیل باتای آن را نیروی بازتاباش خاطره سوسو میکننده در بازتاب نور خیرهفراموشی خورشید است و    

که باید بتواند از کارکردی واحد دست کشیده و به یک رخداد بدل شود، به آن چیزی  خودش شناخته و فهم شود، این که فراموشی در جایگاه پوئتیکبرای 

کنیم، نمیگر است، باید با گذشتن از یک فراموشی ساده و سودمند همچون اعماقی بدون مسیر و بدون بازگشت تأیید شود. هبوط در فراموشی: ما فراموش مداخله

 کنیم بدون امکان فراموشی.)مترجم(تنها میان هر خاطره و هر غیاب خاطره در تعلیق هستیم، ما فراموش می
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 بزرگ حبس

 

 

 

واند ت می که  چیزی با آن  نزدیکی، بیرون از خاطره ثبت شده استپیشتر که  چیزی است در قرابت با آنفراموشی  میل به

فراموشی  و به  کردهپاک از خاطره را  یابیی رد تجربهحال  در عینو  پیش وجود داردبدون خاطره باشد، که همواره از 

ی بیرونی بودن نسبت به خود،  به مثابه ، خود راطرد از طریق کند، و می طردکه خود را است حرکتی همان این  .سپارد یم

بودگی  گنگ" رسد به نظر می همهگنگ. با این : است نشده مند هرگز بیان به ناگزیربودگی  بیرون ،از این رو کند. میتعیین 

که بازداشت را به ساختار  بودگی ؛ همان گنگدهد مینیز خود را نشان  ها ساختارترین  محدودترین و بستهدر  "امر بیرونی

متمایز ( تصمیمی از آن فرهنگ مسلط) ناگهانیاز طریق تصمیمی  که، آن زمان ،کند و ساختار را به بازداشت بدل می

مسکوت گذاشتن  ضرورت. شود  ممنوع می کند تجاوز میکه از حدود آن هر آنچه و  در فاصله نگاه داشته شده ،شود می

اضطراری استثتاء، حقیقت  دریا  ،بینی از پیش بودگی بیرونی  تعیین کردن آن به مثابهو ، واقعیت داردبیرونی که  بیرون،

 ممکنآن را  یا به عبارتی،، بخشد هستی میجنون را دهد که  سمتی سوق می  بهرا  _عقل ناپایداریا  _است که جامعه 

 ،برای ما روشن شده است، کتابی در ذات خود استثنایی انتشار کتاب میشل فوکو به بعدسازد. اضطراری که تقریباً از  می

دکتری، این اثر  ی الهدر مقام یک رس، وانگهیعقالنی.  تقریباً نا اش های ضروری تکرار به خاطرارزشمند، ماندگار، و 

، آورم را به یاد میاین کتاب ای  حاشیه ی . من نخست ایدهنزد ما مطرح کردرا  خردی بیو  دانشگاهمیان  برخورد معنادار

 تاریخ حدود ،باشد نیست حدودتاریخ "ی طرحی بیرون از آنچه ممکن بود  به مثابهچندان هم تاریخ جنون این که 

ی  واسطه اند، فراموش شده به به ناگزیر فراموش شده اند یافتههایی که به محض آنکه تحقق  ژستمبهم،  های ژست

خالی که  فضای همان در _ است کهبر این مبنا  "خواهد بود. بیرونیبرایش  زند که چیزی را پس می که همواره فرهنگی

را  تجربیات-حدّسراین  دبتوان یات و هنرادب چنانچهاز خود بپرسیم اگر  ما باید _ه استایجاد شد خردی بیمیان جنون و 

د که فرهنگ کن میچیزی فراهم  فرهنگ، بستری برای رابطه با آن فراسوید بود، قادر خواه از این رو ،دبپذیردر خود 

 نوشتار.  از ، بیرونها ی مرز بر لبه زند: گفتار پس می

ی  دیوانه تحت نظارت شیوهفرد قرون وسطا،  بخوانیم، یا دوباره بخوانیم. در از چنین منظریاین کتاب را  اجازه دهید   

 یحرکت طرد به دنبال ، میراث گذشته بود.بازداشتی  تری نسبت به گذشته قرار گرفت. اما ما دیدیم که ایده یافته نظام

تقریباً به طور در انزوا نگه دارد و سپس، زمانی که جذام )افراد جذامی را تا  بود ار کردهوادجامعه را  ترکه از پیش
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، بسیاری اوقات "د.همچنان حفظ شوجه تاریک انسانی از مابقی جامعه  رفت، ضرورت بیرون گذاشتنِ میانناگهانی( از 

د به لحاظ روانی فراا: فقیر، مجرم، و استطرد به طرز عجیبی مشابه  های مرسوم شیوههای مشابه،  فضاو در 

رسد که این  نظر میبه  ".رها شده بود آن دیگر ازفرد جذامی افسارگسیخته نقشی را به عهده خواهند گرفت که 

در همچنان  ای حاشیه مرزی این  واسطه به با این حال که طبعی افتاده.  مطلقاً جدا طبعی تکین باشد، یبرای طبعممنوعیتی 

را  جنون کهتعلق دارد  هایی انسانبه طرز اسرارآمیزی به که  ای انسانی  غیر امکان باقی مانده است، مجاورتی مسحورکننده

ی  طرد به مثابه _طرد کردن است به  الزامهمان تواند بگوید این  . از این رو آدمی میاند تأیید کرده و به نمایش گذاشته

بوده که باید مطرود متعلق به آن دسته از موجوداتی است تنها و ، انگیزاند می کند، بر که کشف می _ی ضروری"ساختار"

حقیقت همواره  ،ی قدسی . حلقهکاربردیی محکومیتی اخالقی است، نه موضوع جدایی ساده و  نه مادهطرد این باشند. 

تهدید حقیقت دارد هر قدرتی را که است که  حدّ غایی حقیقتیاما فرد بیگانه و خطرناک همچون کند،  می را محصور

، هنگامی که زمان همچنین واست.  مطرود(امر جذامی )همان  ،مرگی  حضور زنده مرگ است. °کند. این حقیقت می

جدیت و سختی خود  که حتا در غایتمرگی بیشتر درونی،  مرگیاست، اما  مرگ باز همحقیقت رسد، این  می جنون فرا

 به جایی فرد دیوانه  ه، قهقهشود می وحشتناکای  جمجمه جایگزینی تهی انسان احمق  : کلههیچ نقابی بر چهره ندارد

 2یوریک، دلقک مرده، دوباره دلقک. برابر درزده، هملت  کجی ماتم دهان

نیرویی که طغیان  ،شده است بازگواز طریق جنون جنون نیست بل که صرفاً  افسونینیروی  نیافتنی، دستحقیقت    

 از تجربیات گستراند. یکی میتا مرز دو نوع تجربه خود را ی  دامنهو  رسد می  کرده است، همچون رنسانسی حقیقی سر

، دانشی که ند، خشونتی زیرزمینیک را آشکار می ژرفایی بهت انگیز °تراژیک یا کیهانی نامیده شود )جنونتواند  می

فرض  پیشرا اخالقی  هجو ی سویهای انتقادی است که  آن دیگری، تجربه گر، و مخفیانه(. است، ویران مرز   و   حدّ بی

 توان هیچ آن نمی که ازای وجود دارد "دیوانه جنونِ"مضحک؛ اما اگر چیزی )زندگی احمقانه است،  ، اینکهگیرد می

 .(محقّ است آمیز تعلق دارد و نسبت به ستایش تمسخر خردای نیز وجود دارد که به  "جنون خردمندانه"انتظاری داشت، 

 تمامی آنها و همزمان، آمیز و مبهم را آزاد رنسانس است، رنسانسی آنگونه که تمامی صداهای اسرار حقیقتاًجنون این    

نزد تاسو به  مونتنیمیشل ن کیشوت: امروز، روز بزرگ جنون است. ، همچون آهنی گداخته. شاه لیر، دکند را آبدیده می

بیش  روشنیبه خاطر  انگیز اخیر رقت وضعیت ممکن استآیا پرسد  از خود میو  کند او را تحسین می، پردازد مراقبه می

 تمرین توانایی هم بدونرا  تاسو نادر برای تمرینات روحی که آن استعداد به خاطر"را کور کرد،  اوکه باشد  اش از اندازه

                                                           

ی گورستان که صحبت از مرگ و حقیقت آن است. گورکنان در حال کندن گور برای دفن افیلیای جوان،  ی هملت در صحنه ی پنجم نمایشنامه پرده. اشاره به  2

دست هملت  ی یوریک، دلقک شاه را از زیر خاک بیرون کشیده و به کنند و در همان حال یکی از آنها جمجمه رو می   و     های مردگان پیشین را زیر استخوان

 (ترجمدهد. و بعد آن مونولوگ هملت در باب مرگ. )م می
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ی    ضربه با. دکارت، هستند گیری شکلرسد؛ دو جنبش در حال  می فرا کالسیکدوران  3".دگذار می وا روحبدون و هم 

امتناع از  است، یعنیدکارت  نخست تأمالت سهمگینِ این شکستِدهد؛  جنون را به سکوت تقلیل می ،غریب نیرومندی

و دقت  گیری سختچنین وجود با دکارتی امتناع این  .است (ratio)عقل  ظهور مستلزمکه  ناعقالنیتیبا  نسبتهر نوع 

این  "آنان نامعقول نیستم. به مثال آنها اقتدا کنم، کمتر از اند، و من اگر بخواهم آخر، آنها مجنوناما ": دهد رخ می مثالی

از کنم که درحال رؤیا دیدن هستم،  توانم همچنان تصور اگر، بیدار شوم، می"کید شده است: تأ دیگری ی در جمله

توانم از طریق تفکر خود را دیوانه فرض  ، من نمیناسازگار است و با واقعیت تفکر ،گی با تمرین شکدیوان آنجاکه

یید تأ در مقام، خردتحقق  در مقام _انسان ی. تفکر غربکه به دقایق قطعی  گونه گوش دهیم همانبه این جمله  باید ".کنم

ممکن است افرادی باشند که دیوانه  جنون است. البته، امکان °خود _حقیقت است  پذیرایای که  شهریاری سوژه

تواند انسانی باشد که خود را از  او تنها می تواند اینطور باشد؛ در عوض ی درون انسان، نمی هستند، اما خود انسان، سوژه

شکست خوردن در است:  خردی بیمخالف او  در نخستین انتخاب،شناسد و  می ( بازI) منگویی شهریاری  طریق آری

 4انتخاب انسان نبودن.، خواهد بود "از امکان انسانی بیرون افتادن"، به هر صورتاین انتخاب، 

ار نفر دستگیر و بازداشت شش هز ،یک صبح در پاریستنها افتد ) اتفاق می سر بزنگاهگویی ی که "حبس بزرگ"   

اند، اما در  شده ساکت. آنهایی که دیوانه هستند کند می ییدمشخص تأ ی حیطهیک  را با انتقال آن به جنون °تبعید ،شدند(

 کند، از آمیخته و مخلوط می هم درآنها را  که اخراجی حکم با اند،  شدههمچنین حبس ها  همان زمان و در همان مکان

 راست راه که به انیآنتمامی  و ،ی مستها باره زندین، و  ، بیگرد های دوره هرزهتا ، هبیکار و زده های فقر انسان

                                                           

اندیشد  می و پریشانی ذهن تاسو ثیر هیجانأت رود. او تحتایتالیایی به دیدار تاسو شاعر دیوانه مونتنی، او را وادار کرد  گسیختگی تأمالت . شکاکیت عمیق و عنان 3

ی خودم  گوید این که من قاطعانه باور داشته باشم جنون، ناممکن است انگار برای اندیشه دهند. مونتنی میاه بجنون را به خود ر ،شاید بتوان تصور کرد برخی اذهان

 تر است.  ی الهی است. و این خود جنون آمیز ام که در حدّ اراده ای قائل شده  اندازه چنان وسعت بی

ی دوران، از همان تمایالتی برخوردار است که خرد را بر آن نیرویی نیست،  همه بشرِ"گوید:  دهد می جهنم! رخ میگویی خیالی با سقراط که در  و مونتنی در گفت

 (ترجمم)آمد. ی اندیشیدن و شکاکیت به حساب می این دوران هنوز جنون شیوه رد "ها وجود دارد. خردی خردی و بی بنابر این هرجا که انسان هست، بی

ی  کند به رؤیا و جنون رسید. او رؤیا و جنون را از حیطه های مختلفی که ذهن را دچار خطا می ی فلسفی، در کنار صورت دکارت در مسیر شک و اندیشه.  4

ها فریب  ر رؤیا چشمتر از رؤیا است. به زعم دکارت، د ی جنون بسیار خطرناک  در تمرین عقل، مهلکهاما برای دکارت  راند. ییرون میو منزلت فلسفی آگاهی 

توانیم فرض کنیم که در حال رؤیا دیدن هستیم و این  رود. چرا که ما می نمی شمول در ظلمت فرو دارند اما حقیقت تام و جهان می خورند و آدمی را به خطا وا می

ایم چرا که جنون وضعیت امتناع  در فکر هم فرض کنیم دیوانه توانیم حتا ای از واقعیت بر تن خود دارد. اما نمی خود دلیلی برای شک کردن است و به عبارتی تتمه

شود. دکارت قاطعانه جنون را در  از تفکر است، یعنی در حقیقت چون جنون اساساً ناممکن است پس دخلی هم به تفکر ندارد. با فکر کردن، جنون منتفی می

 (ترجمادن بود.)معی نیز در حال رخ دکند، همان حبسی که در عینیت اجتما فلسفه حبس می

 



8 
 

اگرچه به  .خواهد شد و ریشخند استهزاانزجار یا موجب  ،ریختگی هم در، این دوران پیشرفت در، از آن  عد. باندیشند نمی

قرن هفده جنون را به جنون  دهد نشان می ای تا اندازه، این حرکت یآوری نیست. به لحاظ مفهوم موضوع خندهوجه  هیچ

تجربیاتی که به  ،یابد می با دیگر تجربیات بنیادین حفظ کرده است در که جنونرا د بلکه، برعکس، روابطی کن میخالصه ن

طور  طور که فوکو به به عبارت دیگر، همان هرزگی اشاره دارد.(، یا به توهین به مقدساتجنسیت، مذهب )آتئیسم و 

داللت دارد. قدم نهادن در مسیری میان تفکر آزاد و نظام شور و عاطفه ی  کند، تجربیاتی که بر رابطه خالصه بیان می

دکارتی  به تبعیدپاسخی ، و از طریق حرکتی که حبس بزرگدر انزوای  ،یابد شکل میکه در سکوت  مسیری_دیگر 

 °کالسیسیم در مقابل آناست و  تنها یک بخش از آنجنون  جهانی که ست:ا  خردی بی جهانهمان درست  _است

 کند. تسخیر میرا  قلب و تفکری مازاد  های دینی، و همه محرومیت، های جنسی ممنوعیت

 آرایشِاین  به موجبو  اجرا شدی دیگر کالسیسیم است، به طور ضمنی  ه، که سویخردی بیاخالقی با  ونآزمچنین    

 ملحدشر، و ، عیاش، یک دیوانه در مجاورتکه  محصوری: فضای خود را آشکار ساختود که بنامرئی اجتماعی تقریباً 

 از خود های بلند دیوار بادر برابرش  خِردکه  ینامعلوم تهدید،  گر در قلب کلمه ای خالء همهمه گونه _ واگذاشته شده

فاصله  امر سلبی ندارد؛ نسبتی بان هیچ ارتباط. ای-بدون :کند   را نمادینه می ها گو و گفتامتناع از تمامی  و ،کرده دفاع

یک ، استچیزی است که ناچیز  های گذشته بل آن کیهانی قرن شبحنه این دیگر پس زده شده با تحقیر و بیزاری، ، هگرفت

توقیف که تمامی نیروهای نابخرد را این  _و تاحدودی برای خود آن قرن  _مانزد  . و اکنونمعنا نا ی افتاده  پا پیشچیز 

به طرز مبهمی این آنها نیز  که ، اند شده ذخیره ها نیروآن تمامی که برای  ای محاصره شده های وجودی  همه، شود شامل می

. درون حدود این حصار که به آنها تعلق دارد گرداند می را دوباره به آنها باز یی"معنا"و غایت  کرده را حفظ ها نیرو

 زبان جدید، ا:آزادی. در سکوت انزو ها: ها و سیاهچال : در زندانوجود داشته استانتظار  یزی بیش از حدّچ محدود

که برای جنون مقرر شده  مجاورتیی  ناحیهو همچنین  .یداللتهیچ  بازنمایی و بیهیچ گفتار خشونت و گفتار میل بدون 

که  هم آنهایی، شوند می نشان ی داغ لکه باترین نیروهای سلبی باالدرست همانطور که : است نتایجی خواهد داشت

باقی  گناهآسمان ی  زیر پهنهدر همواره  هایشان همدستو تمامی ، هرزهو  در زنجیرهای فاسد یرفقادیوانه هستند، 

را  ی بنیادینی ، هرگز پایهروانی های یبیمار از تمامی فراموش نخواهد شد؛ دانش علمی این رابطه هرگز به .خواهند ماند

همانگونه که میشل فوکو ، متقابالً . بلکهاستشده ریزی  یپ تقاضاهای اخالقی کالسیسیم حسب برکه  انکار نخواهد کرد

به معنای  ."کند می فراهمرا نخستین الگو  ،بیگانگی روانی خود ازبرای است که  اندیشه مسلمِ آزادیِاین " کند بیان می

 .کردبیگانگی کمک خواهد  به تداوم نیروی رازآمیز مفهوم مدرن ازخود همین واقعیت است که ،دیگر

ها ارجاع  دان فیزیک به "بیگانگی خود از"ی میان  در قرن نوزدهم رابطهاین یک مورد صرف نیست، ولی به هر حال،    

عمل  تا زمان اصالحات فیلیپ پینل،  با میان علم و جنونی   رابطه. اثر و خنثی شد فیلسوفان بی "بیگانگی خود از"و  یافت
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 میان خاموشگوی  و این گفت اما اکنون ،نمایی شد باز عقلدر تماس با موجودات بدون  گریز عقل اتموجودقرار دادن 

؛ بسیط و یابد میویژگی  °. جنوناست پایان یافتهدیگر با بیماری،  نسبتو جنون در  ،افسارگسیختگیبا  نسبتجنون در 

آرام چیزها قرار  ی پوزیتیویتهبه جای آن در و  یدوش دست می سلبیشود، از بیگانگی  شود، به حقیقت مبتال می محض می

اخالق بورژوایی باقی های  پوزیتیویسمی که هرچه بیشتر در پیوند با فرمگیرد تا شناخته شود. این پوزیتیویسم ) می

های  ی مکانیزم فراگیرتر از همه یدترمینیسم به از طریق اجبارشک  بی دوستی، انسان رسد، در کسوت اند( به نظر میم می

)همچون در اجرای صامت آن  باعمالً ، خواه به سکوتجنون تقلیل ، تر آنکه مهم. یابد ، بر جنون تسلط مییشینتأدیبی پ

حرکت های عقالنی )مانند سراسر عصر روشنگری(،  گونه های موزهآن در حبس ی  یا به واسطه( دوران کالسیکسراسر 

  پردازد. می ها فاصل تقسیم و حدّ وطخط حفظبه درون خود از  که هموارهدائمی هر فرهنگ غربی است 

* 

تا آن را بشنود، تا زبان جنون را بشنود،  روی آوردآثار تیره، اندوهگین و بزرگ ادبیات و هنر آدمی باید به سوی    

که جنونی با جذب به سوی نه تنها وجودها این  رلین، نیچه، نروال، ون گوگ، آرتو،هولدگویا، ساد،  از نو. شاید، دوباره

حفظ چیزی  آنخردی و  بیمیان دانش مبهم ای که گویی هر یک  ی رابطه ی آن بودند، بل همچنین به واسطه خود سوژه

هر یک به روش خودشان، کشند.  فسون کرده و به سوی خود میما را ا ،شنامد جنون می °علم که دانش صریحِاند  کرده

که  چیزی گشوده و آن ی در برابر ماکه انتخاب دکارت برند پیش می پرسشیسوی به آدمی را ای مشابه،  و نه هرگز به گونه

طرد ناممکن  خودِی  مثابه بهرا  جنون  کههمان قدرتی است   اندیشهاگر ، خردکند: اگر  جوهر دنیای مدرن را تعریف می

 یعنی_ تجربه کند قدرت عدمقدرت ی  به مثابه تری به طرز بنیادینخود را تا کوشد  اندیشه میکه  یزمان حال، کند می

از باید  در این صورت، _کند میتلقی  سانیک ،امکان صرفاً بااندیشه را  تأییدی که دوباره برای زیر سؤال بردن یتالش

که گیج و  آوردجویی رو  و به جستروی گردانده و در عوض از تأمل و کار صبورانه  کند؟ یعنی گیری خودش کناره

ممکن است اندیشه قادر نباشد به آن چیزی که آیا  بدون کار، بدون صبر، بدون نتیجه و بدون اثر؟ سرگردان است؟

بدون ابتالی به  ،شود چیزی که جنون نامیده می از میان آن بدون عبور خودغایی عد بُبه شاید، یا هست دست یابد، 

و جنون حفظ  خردی بیرا در تفاوت میان  تواند خود میحد تا چه اندیشه ، دیگر اینکه؟ یا را نادیده بگیرد آن و جنون،

متفاوت  همامر خنثایی که با خودش  ،باشد تفاوتی بیشود درخواست  آشکار می خردی بی قعردر چیزی که  اگر آن ،کند

 یآنگاه، چه چیزپس یا بار دیگر بازگشتن به کلمات میشل فوکو: ؟ کند متمایز می "چیز هیچ"در را  است؛ که آن هم خود

 ؟پذیرند میرا  خردی بیی دشوار  که تجربهخواهد کرد را محکوم آنانی جنون  یقلمرو

های ناآشنا، همواره از پیش  نامآن هنرمندان )چرا شود و  نوشته می اینهاچرا  بپرسداز خود  آدمی ممکن است   

ها  به این پرسشتا  اند اشتهاند و دیگران را واد با خود به دوش کشیده طرزی پنهانیهایی را به  ( چنین پرسشهنگام نابه
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نه کسی است که  هنرمندحال آنکه اما غیاب اثر است،  "°جنون"ساده است.  تقریباًی نخست  . پاسخ در وهلهتوجه کنند

از آن دست ای  او را وارد تجربه ی اثر، دغدغه همچنین ، بلکهشده استتعیین یک اثر  بر حسبای  برجسته زرط بهتنها 

کشاند، جایی  اثری می بی را به درون ژرفای تهی شود و همواره اثر عث ویرانی اثر میباپیشاپیش  نیز تجربه کند که آن می

 از وجود ساخته نشده است. هیچگاه چیزی که هیچ

 _( حقیقت دیالکتیکیاز زمان تاریخی،  معنایی انحراف از)و به  ،مطلق اثر محکومیتتواند بگوید این  آیا آدمی می   

 وقتیکند، و در  می محبوسشود، گاهی خود را برای انحراف و لغزش  ر ادبی گشوده میکه گاهی به روی اث محکومیتی

ای میان  مبادله کند که در آن نقطه مشخص می اثرای را در  قطهدقیقاً ن _کند می أییددیگر خود را در هر دوی آنها ت

مردد همچنان ، ی صرف و گفتار اصیل میان وراجی بیهودهها  تمامی زبان، جایی که، خواهد شدانحراف و آفرینش برقرار 

درخشندگی خود، تصویر و  از خاللبه سوی غیاب زمان،  بازگشتو  ، جایی که زمان، دور شدن از زمانماندد نخواه

رفتن در تاریکی،  پیش از فروای برای لحظه که نیچه ممکن بود خیالی از بازگشت عظیمی را عرضه خواهد کرد یصورت

مطمئن تواند  میهرگز آدمی  مگرتواند اینطور بگوید. هرچند،  نمی آدمی؟ طبیعتاً باشدچشمانش نگاه داشته  مقابلدر 

 ای عقیم جز رابطه چیزی عنوانبه  اثری آن بی اساسِاز  ،یا میان جنون و اثر را ،و جنونخردی  بیی میان  مواجه کهباشد 

که وجود  جز این انجام دهدکاری تواند  مینیچه باشد(، آدمی یک  هم همان انسان )که ایندر ، مگرتعریف کند، و 

به  تسلیم شدنجز یعنی کاری  _تفکری تراژیک و وجود دیوانگی را )یکسان و بدون هیچ نسبتی( به حال خود واگذارد 

خود تا  فرارسیدهدارد که وجود  رخدادیبا این حال  است. رنجکه  ای زدگی خاموشی چهره و به چهره غریب مالقاتیک 

که دوران کالسیک، بدون شناختن یید کند تأرا  ای خردی بی شگفتی  تجربهارزش این که یید کند، أرا برای فرهنگ ت

 . این رخداد روانکاوی است.، یا خود را از آن معاف کرددار شد آن را عهدهتأیید مسئولیت آن، 

انبوه پیوستن  پس ازگفته شود.  بایدکند که  چیزی را بیان می آنی  همهباره  در این به روشنیمیشل فوکو، همچنین    

طرز  بهاینها  ، همگیاستعالی شبانهشکال انزوا، و تمامی اَ آشوبخشونت ذهن، ، احساس های شوریدگیها،  دیوانگی

این  بیگانگی روانی را به وضعیت ابژه تحمیل نموده و بنابر ،پزشکی پوزیتیویست متأخر روان شوند. تکه می تکهای  فزاینده

خردی را با هم  بیو  جنون" کند تالش می ی کهرسد: فروید می حال فروید سر .دچار بیگانگی ساخته استشک آن را  بی

بت کردن است که چیزی در تالش برای صح آنبار دیگر  ".گوی میان آنها را دوباره زنده کند و و امکان گفت آشتی دهد

در "افسون هنر.  الّانداشته و فرمی ، ی غنایی درخشش اندیشهجز است یا زبانی نداشته  ساکت بوده زمانی طوالنی

، به خردی بیی  نسبت به تجربهدقیقاً روانشناسی مدرن  ، بلآید به حساب نمیدیگر موضوع روانشناسی  روانکاوی این

جفت به هم نویسندگان و آنهایی را  ،همدستی جور یک از این رو همچنین "پوشاندن و نقاب زدن معروف بوده است.

اکراه دارند که روانکاوان  آنقدر ،نیست بدون بدفهمیالبته ای که  همدستیای هستند،  زبان تازه به دنبالکه د کن می
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در  جنون را دقیقاًتدریجی  طوربه  کوشند که میهایی  تقاضا، نامیم رها کنند می علمیتقاضاهای دانشی را که ما 

 در حقیقت، جنون. بگذارند اجتماعیچهارچوبی زمانمند، تاریخی، و  دررا جنون  تصویرو  دنطبیعت قرار ده مندی ذات

 .آید وز هم موضوع علم به حساب نمیهن

با آن  روانکاوانکه  سازد می آشکار ی را، چرا که یکی از مسائلحائز اهمیت استبسیار از سوی روانکاوان این اکراه    

حاکی یکی از اینها  .را داشتدو حرکت متضاد  انتظار ناگزیر باید ،و جنون خردی بیشوند: گویی در مواجه با  مواجه می

دانش  درست همان اینو  ،غیرشخصی وری غوطه، مبدأ-ت، بازگشتی به سوی نااس غیاب زمانرو به عقب  از جریان

اش تکرار  دقایق و این تاریخ را در بعضی از  یابد میشکل معنای تاریخ  بر حسب؛ دیگری، برعکس، است خردی بی

بیش با  و روانکاوی، کممختلف مکاتب  ی ای یافت شده که به وسیله اهیم کلیدیدر برخی از مفاین دوآلیته کند.  می

با هگل، هایدگر، و  ارتباط در انهروانکاو ادبی اثر جدیدگیری  جهتافزود که هم باید است. این را  یافته رواج موفقیت

در پرسش چه بسا ممکن است  _عارجتجانس آشکار ا رغم عدم علی_دلیل آن و  هشناخته شدشناختی  بررسی زبان

جز  چیزیبندی کنیم: اگر جنون دارای زبان است، و اگر حتا جنون  صورت آن را اینگونهباید  که پیدا شودای  موازی

تر،  دیالکتیکی، یا به طور دقیق کند تقاضای گفتمان دیالکتیکی و وجود زبان غیر که جنون تالش می زمانیزبان نیست، 

طور که ادبیات، اگرچه در  فرستد )همان آیا این زبان ما را به عقب نمیدیالکتیکی زبان را با هم پیش ببرد  ی غیر جربهت

 ؟با آن درگیر بوده استی ما به طرز دراماتیکی  زمانهبه سوی یکی از مسائلی که سطحی دیگر( 

 .بیدرنگ در دوران ما مطرح کرد، اثر دنی دیدرو راموی  زاده برادر در پی کتابساد، که است تند و مبهمی بحث  این   

یک قرن بیش از  بعد ازو  ،تسلیم آن شد شده بود، او حبسدر آن ساد در یکی از سلول هایی که  خردی بی بامواجه 

حقیقت آن است که و ، حدّ بی پایان، میل بیگفتار ؛ داشت خردی را به میل و گفتار وا بیسکوت و دهشت همگانی، 

ی  رابطهی  این حال، تنها بر پایهبا  اما .اظهار شدند دنده ماندن پایانی نمی دار مسئلهکه به  این پیمان با گفتار و میل

ای را به چنگ آورد که  اثر هنری تکین عاماهمیت  کوشد آدمی میکه  یِ میان اندیشه، عدم امکان، و گفتار استمعمای

این  کند، انکار میآنها را  °انگاری ی ابژه به واسطه که، زند پس می کند میدریافت  در همان زمان که آن را فرهنگ 

گوید. من به یکی از  زمانی که آدمی از آنها سخن میمانند حتا  آثار اغلب گمنام، آثاری که منزوی می ،سرحدّ را تجربیات

ش را ، نامه شوخیببیرون از دوستی و تنها ژرژ باتای، گویی به یکی از آن آثاری که اندیشم،  ترین آثار موجود می منزوی

 5امانت داد.به آنها 

                                                           

ی درونی است. اثری که به زعم فوکو بیشتر از آنکه خوانده شود نفرت برانگیخت.  انگیز ژرژ باتای با عنوان تجربه ی بالنشو در اینجا به یکی از آثار بحث . اشاره 5

 و گوهای بی پایان با ز از آن گفترد، بالنشو نیی آنها اشاره دا گوهای خود با بالنشو و تأثیرات متقابل اندیشه و ها و گفت سوای آنکه باتای در آن کتاب به مالقات
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