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  یباتا ژرژ با مصاحبه

  »شر و اتیادب« ی درباره

  سمانه مرادیانی: ترجمه

  

ادبیات بی گناه نیـست، او گنـاه   « می گوید ) La Littérature et le Mal, 1957(باتای در پیش گفتار ادبیات و شر 
 ژرفـی در آثـار چنـد    زنگـری یدر ایـن اثـر کلمـه، گوشـت، و شـیطان بـا ت      » .کار است و باید بر این خصلت خـود صـحه گـذارد    

  ... .بودلر، بلیک، کافکا، پروست، ژنه، دوساد و :  بزرگ بررسی و وانموده شده اندینویسنده 

ی موضـوعات  در او. نامنـد ی  مـ  »شـر  نیسیـ زیمتاف «گـاه  رای  فرانـسو  سینو رمان و فلسفه پرداز هینظر س،ینو مقاله ،یباتا ژرژ

ی پـا  نکتـه  نیا بر و تافتی  برنم رای  سنّت اتیادب او. کردی  م تأمل ابتذال تِیظرف و قدرت و زوال، مرگ، سم،یـسـیـاروت رینظ

 و گری  تخط عملِ در مدار عقل فرد کشاندنی  ستین به دیبای  مذهب یا ،یهنر روشنفکرانه، تیفعالیی  نها هدف که فشردی  م

. انـد  نوشـته ی  باتـا  اثـر  نیـ ا ی ارهدربـ  شـورمندانه  سـولرز  پیـ لیف و ستوا،یـ کر ایـ ژول بارت، روالن. باشد جماعت کیی ی استعال

 .ستودی م اریبسی متن و) کیسومات(ی جسمان انحرافات ختنیدرآم خاطر به زین رای باتا چشم داستان بارت روالن

 فراینـدی کـه بـدون آن    – تنها ادبیات می تواند فرایند شکستن قـانون را، بـی توجـه بـه ضـرورت ایجـاد نظـم، آشـکار کنـد                     «
  )ادبیات و شر(» .صور نیستبرای قانون پایانی مت

  
 

* * *  
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  د؟یزنی م حرف شر کدام از. بپرسم شما از کتاب عنوان ی درباره خواهمی م نخست: س

ـ فعال شـدن  انجـام  درسـت  ضـرورت  بـه ی  اول. دارد وجود شر از متضاد ی گونه دو من باور به: ب  بـه  و انـسان  تی

ـ بنی  تابوهای  برخ از عامدانه کردنِی  تخط زا است عبارتی  گرید و است مربوط مطلوب جِینتا بارآوردنِ  مثـلِ . یادی

  .یجنسی ها امکانی بعض هیعلی تابوها یا قتلی تابو

  شر؟ به کردن عمل و دادن انجام دری عنی: س

  .بله: ب

  اند؟ ریناپذیی جدا شر و اتیادب که است آنی ایگو کتاب عنوان ایآ: س

ـ ادب اگـر  من نظر به اما نباشد، آشکار چندان اول نگاه در امر نیا است ممکن. ام باور نیا بر من بله،: ب  شـر  از اتی

 معتقد وجود، نیا با. برسد نظر به بیعج باور نیا است ممکن. شود یم آور مالل درنگ یب کند،یی  جو کناره وی  دور

ی م جادیای  زیچ خاطرِ به شیتشو که نیا و. بپردازد شیتشو به است مجبور اتیادب که شود یم آشکار زودی  لیخ ام

 بـر  را خواننـده ی  وقت و شد خواهد لیتبد بار شرارت اریبسی  زیچ به شک یب کهی  زیچ رود، یم خطا راه به که شود

 دل را او کهیی  کاراکترها لحاظ به بار، شرارتی  انیپا بای  داستان امکان با را او کم دستِ یا ندیبب را آن که دیدار یم آن

 خوانندهی  وقت ،)پردازند یم آن به ها رمان که استی  زیچ آن منظورم نجایا در (د،یکن یم مواجه کنند، یم خود مشغول

ـ ادب که استی  تنش جادیا شود یم حاصل کهی  ا جهینت ردیگ یم قراری  ندیناخوشا تیموقع نیچن در  حالـت  از را اتی

  .آورد یدرم آن بار ماللت

  است؟ گناه ابارتک حال در نوشتن با ،یخوب ی سندهینو هری عن یها، سندهینو پس: س
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 نوشتن. دارد وجود اتیادب دری ژرف تِیمجرم امکان کنم یم فکر من اما. ستندین آگاه امر نیا از ها سندهینو شتریب: ب

 تـالش  مطرح،ی  ها کتاب ی همه حال، نیا با. نرسد نظر بهی  منطق است ممکن سخن نیا. است کردن کار مقابل نقطه

  .اند شده انجامی عواق کار خالفِی ریمس در که هستندیی ها

 چـون  انـد  کـرده  فکـر  کـه ی  کـسان  انـد،  کـرده  احـساس  را نوشـتن  گنـاهِ  کـه  دیـ ببر نـام  را سندهیـ نو دو یا یک دیتوان یم: س

  اند؟ مجرم هستند سندهینو

ـ  آنهـا ی  دو هـر . کافکـا  و بـودلر : ام نوشته ام کتاب در آنها ی درباره که هستند نمونه نظر نیا از سندهینو دو: ب ی م

 نیتـر  یاصـل ی  بـرا  کـه ی  عنوان از امر نیا بودلر مورد در. اند گناهکار جهینت در و اند گرفته را شر جانب که ددانستن

 فکـر  او. هـست  هم آشکارتر امر نیا کافکا مورد در. »شری  هاگل«ی  یعن است، آشکار کندیم انتخاب شیها نوشته

 کارانه گناهی  تیموقع در را خود رو نیا از و کندی  م عمل اش خانواده آمال خالف دارد سدینو یم کهی  هنگام کرد یم

 کـه  اسـت،  بـار  شرارتی   عمل نوشتن به عمر گذراندنِ که بودند فهمانده او به او ی خانواده قتیحق در. دهد یم قرار

ی دار ،یدهـ  انجـام ی  گـر ید کـار  اگـر  و است،ی  اقتصادی  ها تیفعال به خود دادن اختصاصی  زندگ در درست عمل

  .یکن یم شری کار

 نیا مستلزم نیهمچن بودن سندهینو بودلر و کافکای برا پس باشد،ی عمل خاطر به بودن کار گناه بودن سندهینو اگر اما :س

 نیـ ا.] بـود  آنهـا ی  هـا  خـانواده  ی دهیـ عق نیـ ا: کنـد  یمـ  قطـع  را او سـخن ی  باتـا . [نباشـد  ریپـذ  تیمـسئول ی  لیخ فرد که است

 شـان ی  کودکـانگ  خـاطر  بـه  نوشتن هنگام کافکا و بودلر دیکن یم فکر شما و. تاس کودکانهی  زیچ آنهای  برا گناه احساس

   کردند؟ یم گناه احساس

 یک تیموقع مشابهی  تیموقع در کردند یم احساس آنها ب،یترت نیا به است، روشنی  لیخ مسئله نیا کنم یم فکر: ب

 گاه چراکه کند، یم گناه احساس همواره و بوده گوشیباز و طانیش کهی  کودک. دارند قرار اش نیوالد برابر در کودک

 انجـام  که ندیگو یم که نیا ای بکند، دینبای  کار چه ندیگو یم او به شهیهم که کندی  م فکر هم زشیعز مادر و پدر به

  .است بوده رانهیشر کلمه،ی معنا نیمندترقدرت به ،یکار
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 زیـ ن معنـا  نیـ ا بـه  نیا کنند،ی  م گناه احساس شانی  نگکودکا خاطر به ها سندهینو اگر باشد، کودکانه اتیادب اگر اما: س

  است؟ کودکانه اتیادب که بود تواند

 و شودیم اتیادب از کهی  شیستا با است ممکن امر نیا. دارد وجود اتیادب در بچگانه ذاتاًی  زیچ کنمیم فکر من: ب

 اتیادب به اگر که است نیادیبن و ژرفی  قتیحق نیا دارم باور من اما. برسد نظر به ناسازگار هستم میسه آن در زین من

ـ ن معنـا  نیا به نیا. ستیچ آن یِقیحق یمعنا که دیفهم دینخواه گاهچیه د،ینشو کینزد کودک یک نگاه نقطه از  ستی

  .شود نگاه تر پستی منظر از اتیادب به که

  است؟ بچگانه اتیادب در زین سمیسـیـاروت دیکنیم فکر ایآ. دیا نوشته سمیسـیـاروت ی دربارهی کتاب شما: س

 خصلت دیبا کنمی م فکر اما باشد، سمیسـیـاروت ازی جدا و متفاوتی زیچ اتیادب لحاظ نیا از که ستمین مطمئن: ب

ی کـودک  همچون شدن افسون ،سمیسـیـاروت کردنِ احساس. میده قرار توجه مورد کل در را سمیسـیـاروت ی بچگانه

 اسـت ی  کـودک  هِیشب ،سمیسـیـاروت با شده افسون انسانِ یک و. کند شرکت ممنوعه یِباز یک در خواهد یم که است

 بـاز  کـار  آن انجام از گاهچیه اما ترسد، یم افتدیب اتفاق شیبرا است ممکن آنچه از او. شیخو مادرِ و پدر مقابلِ در

ـ  دهد انجام رای  کار تنها ستینی  کاف اوی  برا. کند دایپ خود دنِیترسی  برای  لیدل آنکه مگر ستدیا ینم  ساالنبزرگـ  هک

 کـه  ندیببی  تیموقع همان در را خود دیبا. شود مرعوب دیبا او. اند داده رضا آن به و کرده آن دلمشغول را خود نرمال

ـ غی  شـکل  بـه  شدن هیتنبی  حت و شدن سرزنش از ترس معرض در دائماً و د،ید یم بود کودکی  وقت  تحمـل  قابـل  ری

  .باشد

 عنوان به خواهمیم من اما نه، یا دیکن یم تخطئه رای کودکانگ نیا شما ایآ که کند خطور ذهن به سؤال نیا است ممکن: س

 دهیا ی درباره است ممکن. را شر نه و دیکنی م تخطئه را اتیادب نه شما من نظر به. شر و اتیادبی یعن بازگردم؛ شما کتاب

  د؟ییبگو مانیبرا شتریب کتاب نیای ها
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 را خطـر  کـه ی زمـان  اسـت  ممکـن  اما است، انیم دری خطر دیگوی  م. است خطر اعالم یک شکی  ب کتاب نیا: ب

ی خطر با که است مهم اریبس مای  برا نیا کنمی  م فکر من و. دیباش داشته آن کردن محکومی  برای  خوب لیدال دیبفهم

ـ ا بـا  اگر اما است،ی  واقع و بزرگی  لیخ خطر یک نیا کنم یم فکر من. است اتیادب خود که میشو مواجه  خطـر  نی

ـ کل در رای  انـسان  اندازچشم میتوانیم که است اتیادب در کنم یم فکر زین و. بود دینخواه انسان دینشو واجهم  آن تی

 آن ی جنبـه  نیتـر  گرانه یتخط دری   بشر عتیطب دنید بدون دهد ینم اجازه ما به... گذاردینم اتیادب که چرا. مینیبب

 وجـود  همی  گرید اریبسی  ها مثال ژانر نیهم در. ریشکسپ به ثالًم د،یکن توجه ها یتراژد به استی  کاف. میکنی  زندگ

ـ  مـا  به زین و میبشناس را ها نیبدتر که کند یم فراهم را آن امکان مای  برا که است اتیادب نیا ت،ینها در و. دارد ی م

 همان در کند یم شرکتی  باز در کهی  انسان آنکه، خالصه. میکن غلبه آنها بر چطور م،یشو مواجه آنها با چطور آموزد

  .آکند یم وحشت از رای باز که کندیم دایپ رای زیچ آن بر غلبهی روین که استی باز
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