
 ١

  
  
  

   مردم ستمدیدهادبیات سیاسی، بالگردانِ
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شد، کاهنان با انتقال دادن بیماری به درخت بارهنگ و بردن درخت به زمین بایر آنجا را پاک  ای به طاعون آلوده می وقتی باغ یا خانه"
ی  کردند و در فاصله از چوب بارهنگ و نی درست میی کوچک  کاهنان نخست تعدادی سپر و نیزه. ی انتقال بیماری چنین بود نحوه. کردند می

های  اش را در راهی که به یکی از کلبه شکستند و ساقه خواست میوه دهد، می سپس نهال بارهنگی را که می. دادند ی اصلی قرار می باغ تا جاده
سپرهای ساخته شده از چوب بارهنگ را نیز به آن زدند و بعضی  ی نیی به آن می دادند و حداقل بیست نیزه شد قرار می طاعون زده منتهی می

برای . موسوم بود) کیونزیر(این درخت به بالگردان . انداختند بردند و در جای بایر و بی مصرفی می این درخت را سپس از آنجا می. بستند می
، کاهنان در محل انشعاب راه فرعی از راه اصلی گردد اطمینان از اینکه طاعون به صحرا منتقل شده و دیگر از همان مسیری که رفته است برنمی

  )ی زرین، جیم جرج فریزر، فصل بالگردان، انتقال شرّ شاخه(".پوشاندند ساختند و با برگ درختان می طاقی می
  

ایتها آمده است و در اغلب این روبه نقل از اساطیر به اشیا یا حیوانات ی از انتقال شرّ  ی زرین روایتهای مشابه در کتاب شاخه
به اولین فردی تر آن، این شرّ از طریق اشیا  رحمانه های بی  درخت و آب منتقل شده و در نسخه،به اشیایی از قبیل سنگشرّ 

  برای درک این اسطوره چه راهی برایمان گشوده است؟. ندک د، سرایت مینز که به آن دست می
توان یکراست از نام آن  ای را می د که ذات هر شکلِ اسطورهش های فراتر اسطوره، همیشه چنین پنداشته می در قلمرو پهنه

کند،  تنها بر یک موضوع داللت می ای ضروری و درونی باهمدیگر دارند و نام نه این برداشت که نام و ذات رابطه. فراگرفت
یکی از . ین استی یک چیز واقعی با نام آن عج توان گفت قوه میدر این حالت . هستنیز بلکه در واقع ذات آن موضوع 
ی یک اعتقاد زنده و بی  این همان چیزی است که در روح اسطوره به گونه. ساز همین است فرضهای بنیادی آگاهی اسطوره

یعنی اعتقاد به وجود . شود شناسی محسوب می ی علم اسطوره میانجی کارکرد دارد و اصل مسلم یک روش بازاندیشانه
  :کنیم ی باال بازاندیشی می در اسطورهمسلم با این فرض . ا و اینهمانی نهفته بین این دوه ها و ذات ی نزدیک میان نام رابطه

  
 ، برگ درخت و حیواناتها قابل انتقال به چوب، آب، پارچه آدمنین اساطیری بال و طاعون در باورباید دید چگونه در چ

  شود؟  می
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که قابلیت آنرا داشته باشد تا طاعون را با خود به درخت د یابد، چیزی  باید در چیزی تجسْطاعون در این اسطوره و شرّ
شود را   امکان یکی شدن ذات طاعون با نامی که بر آن نهاده می،میانجی در روح اساطیر اعتقاد زنده و بی. بارهنگ منتقل کند

و از شود،  ه درخت منتقل می بکلمه. گیرد ای که آن را به تمامی در بر می  با نام خود یکی است، کلمهطاعون. آورد به بار می
های  حتی ما در نسخه. ذات طاعون: همراه داد اینجا کلمه چیزی با خود به. شود طریق درخت بارهنگ از خانه دور می

  :خوانیم ی انتقال شرّ می دیگری از اسطوره
  
زند؛ وقتی که  ید، دست به چنین اعمالی میگناه بزرگی مرتکب شود و بخواهد از زیر بار این گناه درآ) بومی جزایر الیوت(اگر یک آتخان"

گوید شاهد باش و گناهان خود را اعتراف کرده و از این  کند و به خورشید می تابد و ابری در آسمان نیست، مشتی علف می خورشید می
   )همان کتاب(".سوزاند تا گناهش از میان رود کند و سپس علف را می طریق آنرا به علف منتقل می

  
ی   ادراک آتخان از گناه منجر به چنین عملی می شود، با اینحال ادراک او جدا از زبانی که بازگو کنندهتوان نوشت اینجا می

در واقع از آنجا که احساس ": معتقد استی زبان  ارتباط با مسئله در "ویلهلم فون هومبولت"چنان که . عملش است، نیست
های خود به همان سان که زبان  توان قاطعانه گفت که انسان با شناخته های او بستگی دارد، می و کنش انسان به ادراک

داند تا  تر می ای بنیادین درست  و ارنست کاسیرر این نظر را در مورد مفاهیم اسطوره."ارتباط برقرار می کند کند شان می ارائه
مفاهیمی " و "مفاهیم اسمی"ان در اینجا بین شاید بتو. کند آتخان با اعتراف و بازگو کردن گناهش آنرا به علف منتقل می.زبان
گر نیست، در توبه شخص با اعتراف به گناهش نزد  زبان آتخان زبان یک توبه.  منتقل شده در یک نام فرق قائل شد"فعلی

آتخان در بازگویی کلماتش دست . شود اما در اینجا گناه در هیئت یک نام به چیزی منتقل می. کند دیگری طلب بخشش می
 ،اسمی گیرد و اعترافش حامل هیچ مفهوم  عملی در اعتراف او صورت می. ) کلمه"مفهوم فعلی"ی  ارائه(برد  یک کنش میبه

   ؟افتد چنین نگاهی به اسطوره باید دید چه اتفاقی بر سر کلمه میاما با گذشت از .  از طریق زبان نیست و باواسطهناپذیر ادراک
ی  وردهآدر نگاه او اسطوره فر. برد کند، او دست به نمادپردازی می  دیگر گونه روایت میوقتی که ماکس مولر زبان اسطوره را

و . ی تاریک زبان بر اندیشه است برای همین معتقد است اسطوره حاصل سایه. یک کوتاهی بنیادین و ضعف ذاتی زبان است
وند، امری که هرگز رخ نخواهد داد و برای همین از شود مگر اینکه زبان و اندیشه کامال همطراز ش  هرگز ناپدید نمی این سایه

شود، بلکه به این خاطر که  در این حالت کلمه با ذات چیز اینهمان نمی. سازی هستیم نگاه مولر ما همچنان در حال اسطوره
اینجا کلمه . دشو تمامیت اندیشه و ادراک از چیزها قابل انتقال در یک کلمه نیست، پس کلمه تبدیل به نمادی از آن چیز می

ی تکرارند، این تکرار اسامی است که باعث  مفاهیم در این حالت تنها زاده. دهد خود را از دست می خصلت فعلی و کنشی
   .زند کلمه نابودی شئی را رقم میاز اینجا . شود مفهوم شئی را در اسم آن نمادپردازی کنیم می
  

با ادبیات ) استعاری(کنون وقت آن است که بین ادبیات داللتگر ا)اسمی و فعلی("کلمه"توجه به دو بار معنایی با 
  . تفاوت قائل شویم) مفهوم گریزی(سرایتگر
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سوژه ادبی در ادبیات داللتگر همان . ی ادبی این دو ادبیات را مشخص کنیم بهتر آن است برای درک بیشتر موضوع سوژه
اندیشم پس  من می" است که در "خود"این هویت یکسان ی دکارت  برای مثال در فلسفه. ی فلسفی عصر مدرن است سوژه
 در نهایت شناختی ی معرفت اندیشی فلسفه کند، در مدل جزم ریزی می کند و هماهنگی تمام قواها را پایه ، نمود پیدا می"هستم

 که یک در این حالت فرض براین است. شود حاصل میی کاربست هماهنگ تمام قوای مختلف بر یک شئی  شناخت بر پایه
ی  دهد که از فلسفه چیزی که به ما این امکان را می آن. ماند یکسان می) حسی، ذهنی و عقلی(شئی در تمامی بازنمودهایش

دلوز به جای انتخاب یک خود . است) تفاوت(ی دلوز بگریزیم، مفهوم ناهمسانی ی دکارت به تاسی از اندیشه اندیشانه جزم
ماندگار است که در  کند، این روش یک روش درون های متفاوت را مطرح می  نقشهیکسان، برساخته شدن سوژه در طرح و

ی  ی چندگانه کند و برآیند کار سوژه آن هر نیرویی خودش را در نسبت ناهمسانی کمی و کیفی با سایر نیروها تعریف می
  .کند ناهمسان است که میزان کمیت ناهمسانی نیروها، کیفیت آنها را تعیین می

شناخت او از .  است)های همسان"خود"ی  مجموعه(ی ادبیات داللتگر مدام در حال روایتگری یک کلیْت با این نگاه سوژه
های جزئی   در حال تعریف یک ادراک کلی است که کلمات در آن همچون حلقه،اش را به همراه ندارد ی زیسته جهان، تجربه

 ،ترین حالت بینانه در خوش .شوند تا همچون یک راوی نقالی کنند یده میدر کنار هم چی روایتگر هستند و  زنجیرهکل از 
اش را   طاعونی را بازنمایی کند که جامعهتاماند  میتحرک   نه مسکوت بلکه بی،ی کنشگری مولف در درون اثر کلمه به مثابه
نمایی خود از کلیت اجتماع بدان وفادار دهد و در باز ترین شکل ممکن روی می گرایانه ادبیات داللتگر در واقع. فراگرفته است

گذارد و این  ماند، او برای انتقال طاعون به زمین بایر و دور از اجتماع نقشی ندارد، او همه چیز را فقط به نمایش می می
 در .به ناهمسان بودن و ایجاد تغییر نیستاین ادبیات حاضر . پندارد  اجتماعی را امر سیاسی خود می معضلِروایتگریِ

وجود ] گزینش اجباری آزادانه [choix forcéی  سوژه و اجتماعی که او بدان متعلق است، همواره نقطهاین ی بین  رابطه
 چیز و. تو آزادی انتخاب کنی، اما به شرطی که چیز درست را انتخاب کنی: گوید ای اجتماع به سوژه می در چنین نقطه. دارد

ی میل  ابژه":ی هیستریک نباید پرسید این سوژهاز .  و راهی برای فرار از آن نیستشود ست که دیده میدرست همان واقعیتی ا
اش را  ی هیستریک میل ورزد؟ آن دیگری کیست که از طریق وی سوژه او از کجا میل می":  که باید سوال کرد"او چیست؟
 ه تمامی جوامع طاعون زده اطالق کردتوان ب ست که می  این نوع ادبیات مدام در حال تکرار است، روایتی"دهد؟ سامان می

کند نه   این سوژه بازنمایی امر موجود را می.اش کلمه از کنش جداست ی ادبی بدون هیچ تغییری، به این خاطر که برای سوژه
  .دستکاری آن را

ی  نمایشنامه: آورم نماید؟ مثالی می  که یک قدم جلوتر رخ می"ادبیات سرایتگر"ی  گری سوژه اما چگونه است آن تخطئی
محکوم به نابودی شده و کرئون خاکسپاری ) ادیپ(ی نفرین پدرش  برادر آنتیگونه بواسطه. آنتیگونه را در ذهنتان مرور کنید

اش  کرده و خودِ ناهمسان اجتماع خود را دستکاری  کلیکند، او روایت آنتیگونه از این فرمان تخطئی می. او را منع کرده است
زند، یک بار با عمل دفن کردن   معتقد است آنتیگونه دوبار دست به تخطئی می"جودیت باتلر" .سازد یرا از دیگران جدا م

اش را باردیگر بر زبان  پرسد که آیا او این عمل را انجام داده و آنتیگونه عمل برادرش و باردیگر زمانی که کرئون از او می
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او . شود ای است که کلمات آنتیگونه با اعمالش اینهمان می مان نقطهاینجا ه!) آری، من برادرم را دفن کردم. (کند جاری می
 کلمات او به هیچ چیزی . را انجام نداده است]از نظر کرئون[کند که چیز درست  اقرار میکند و  عملش را با زبان منتقل می

وقت تکرار و  ن، هیچو کلمات یک عمل ناهمسا. د، کالم و عمل او یک روایت ناهمسان استنکن جز عملش داللت نمی
اش بلکه با تخطئی از آن بر علیه نیروهای   اعمال شده بر جامعهیها ها و ستم او نه با روایت ظلم. دنشو پردازی نمی مفهوم

ی  ی ادبیات سیاسی نه آن سوژه سوژه.  است آنتیگونه یک ترومای ادبی. ست کلمات کنش مند او سیاسی. شورد مقابلش می
 در درست کردن قایق درختی و پرورش ذرت ها یهندمثال . گونه است ی دیگر بلکه سوژه... اندیشم تکرار شده در من می

برای او واقعیت از . هیچ کدام از این کارها را بلد نیستادبی همانند آن فرد هندی است که ناهمسان ی  سوژه. مهارت دارند
ی  رئالیسم اینجا دیگر به مسئله. شود دوباره باز تاسیس میآید و  ای بوجود می پیش موجود نیست بلکه واقعیت در یک زمینه

ی زمان و  ی دیرش زیسته کند بلکه به احساس زمان، به مکاشفه محاکات و یا برابری قیاسی بین نشانه و مصداق رجوع نمی
یی بلکه کاشتن واقعیت یک جامعه طاعون زده است و نقش ادبیات نه بازنما. گردد بازمیهای زبانی  به لغزش متحرک دوره

  . بیست نیزه از جنس نی و بستن سپرهای ساخته شده از چوب بارهنگ در راه طاعون است
  

توان تفاوت این دو نوع ادبیات را از منظر روانکاوی بررسی  ی تکرار و ناهمسانی، می حال بعد از درک تفاوت بین فلسفه
این کلمه دیگر . اش را ببازد، آنرا بدان بازگرداند یزی که هویتدر نزد روانکاوان نیز کلمه همه جا حضور دارد تا هر چ .کرد

ی  در امر نمادین روانکاوی فاصله. سازد شود که خود را جایگزین کلمات غیر داللتگر می تبدیل به همان عامل مستبدی می
نشیند و به آن   آن چیز میبین کلمات و چیزها وجود ندارد، اما کلمه در این تعریف با ذات چیز اینهمان نیست بلکه به جای

  . کند داللت می
ی برگ برای برگهای مختلف تکرار شود ما به مفهوم  وقتی کلمه. ای تکرارند ی گونه  دلوز مفاهیم زادهاز نظراز طرفی دیگر 

این همان روش دست یافتن به استعاره است، استعاره برای چیزهای متفاوت تکرار . واحدی برای برگ دست خواهیم یافت
اما برای دلوز مفهوم دسترسی ناپذیر است و از آن تحت عنوان . دهد ی آنها را به خود اختصاص می شود و جای همه می
جنبشی برای . این نادقیقی برابر با گنگی و ابهام نیست بلکه نشان از یک جنبش و حرکت دارد.کند  یاد می"مفهوم نادقیق"

  . تولید مفاهیم ناهمسان
  
  :وتها دو مثال ادبی را مطرح می کنمبرای درک این تفا 

خواهد   میآنجا استادی. رجوع کنید) رد کلمه درتئاترونمایشنامه نویس و خالق ابز(ی اتاق درس از اوژن یونسکو به نمایشنامه
بعد از . آورد و شاگرد ناتوان از یادگیری آن است استاد مدام این کلمه را بر زبان می. دهدبی چاقو را یاد   کلمهبه شاگردش
اینجا ما شاهد یکی شدن یک . شود ور می گیرد و به شاگرد حمله ، استاد چاقویی به دست میی این کلمه باره ینتکرار چند

ی چاقو در بدن شاگرد فرو  شود و کلمه طاعون از طریق کلمه به درخت منتقل می. شویم کلمه با یک چیز ناهمسان می
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 دیگر چاقوهایتوان به   مشخص است که نمییی چاقو  کلمه براینادقیق فهومگری کلمه است، م این دقیقا کنش. رود می
  . کند دهد و سرایت می ای از هیچ چیز نیست بلکه همان عملی است که روی می ی چاقو استعاره کلمه. اطالق کرد

  
 بدن تمام کردم می اساحس آوردم، می زبان بر را گیلبرت نام وقتی" :ویدگ یم کوچک نام ی هدربار "پروست"درجایی دیگر 

 با این .گری نیست کند، و کنش کلمه چیزی جز سرایت  سرایت میپروستنام او در . "ما  هداد جای دهانم در را او لخت
. شود که دیگر فرمی از بودن نیست بلکه شکلی از انجام دادن است تعاریف پس ادبیات آنجایی تبدیل به امر سیاسی می

ناپذیری محو شده  شود که موضوع نوشته به طرزپایان گر است، ادبیات سیاسی آنجایی آغاز میروایتگری کار ادبیات داللت
بازتاسیس و . رئالیسم انتقادی نوشتن به نفع مردم ستمدیده است  و این نوع ادبیات سیاسی نوشتن به جای آنهاست. باشد

مات بالی مردم ستمدیده را به سرزمین کل. ی کلمات شرکت کردن در یک امر سیاسی از طریق اجرا کردن آن بواسطه
  . ادبیات سیاسی، بالگردان مردم ستمدیده است. کند ستمگران منتقل می
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