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 یناز دِ رهایی

 با یک میراث ادبی چه باید کرد؟

 مهدی امیرخانلو

 

شدن آیند، همچون حروف سمجی که سر پاکهای قدیمی از نو به صحنه میشود و نامها گشوده میپرونده

ـ نامی  ای ــ سالگرد تولد یا مرگ، سالگرد انتشار یا ممنوعیتهای ادبی هر بار به بهانهشدن ندارند. پروندهو ناپدید

های تلفن بیرون کشیده هایی دیگر که از میان دفترچهکشند تا به کمک نامرا از میان دفتر تاریخ ادبیات بیرون می

فرستند و ها کنند. به بعضی درود و رحمت مییادی از آناند، های اولتر از نامداند چقدر زندهاند، و کسی نمیشده

این ترتیب خوراک صفحات ادبی این شماره از مجله یا سایت یا روزنامه را نیز کنند، به لعنت نثار بعضی دیگر می

 دهد.نمادینش ادامه می حضوربه  کند وکنند. میراث ادبی همچنان سایۀ سنگین خود را بر ما حفظ میتأمین می

 نخستا در وهلۀ بریم، اصالً نفس بودن مگفت ما تا جایی هستیم که ارث میهولدرلین، شاعر آلمانی، زمانی می

تا به آنچه  است که به انسان داده شده« داراییخطیرترین »و زبان مان بیاید چه نیاید. بردن است، چه خوشارث

مانع کند و نوعی تأخیر یا دیرآمدگی که نفس هستی ما را تعیین می iشهادت دهد. بردتا جایی که ارث میهست 

وارث  از بدو تولد کند که ماحکم میتمامی تجربه کنیم، خواهیم بهکه میطور مان را آنشود که زمان حالاز آن می

میراث همواره تصدیق دوبارۀ »چراکه  نوعی حالت دائمی دِین است، چیزی باشیم. این برای یکی مثل دریدا معرف

. شده استنشدنی و نازدودنی به یکی از اشباحی که نامش در حافظۀ تاریخی ما درج ، دینی پاکii«یک دِین است

واسطه داشته باشیم، البته این به آن معنا نیست که میراث صرفاً چیزی محصل باشد که ما به آن دسترسی بی

ها را برداریم، هر زمان اراده کردیم بتوانیم دست دراز کنیم و یکی از آن جموعۀ آثاری در کتابخانۀ ما کههمچون م
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شده نیست بلکه میراث امری داده»کند. به عبارت دیگر، د میبلکه چیزی است که در ما نوعی احساس تکلیف ایجا

جدا کرد؟ دیرآمدگی ما، که احساس گناه را از « حالت دِین»توان این اما چگونه می .iii«همواره یک رسالت است

، در چرخشی که زمان حال را به سوی ستهمیشه مقدم بر مابه آنچه را  دین ماکند، مان را تعیین مینفس هستی

 سازد.، دائم به گناه بدهکاری بدل میکندتک لحظات حال یادآوری میو حضور گذشته را در تک چرخاندشته میگذ

کوشند به طریقی آن را جبران دانند و در همۀ عمر میشان میهمچون فرزندانی که زندگی خود را مدیون والدین

 با این وصف، .ii«از آغاز دیر، و بنابراین محکوم به ارث بردن»زخم تولد خود یک نشان محکومیت است،  کنند.

بریم، چگونه مان چیزی به ارث میهستی موجب بههمۀ ما »: هولدرلینی معصومانۀ پرسش نای عجیب نیست که

به دنیا  مدیون ۀ ماهم»: به پرسشی شبیه این تبدیل شود وبر محور خود بچرخد « توانیم بدان شهادت دهیم؟می

 «دین خالص شویم؟ توانیم ازیم، چگونه میآیمی

احمد پدرخواندۀ دانست... آلهدایت سارق ادبی است... شاملو شاعر ملی نیست... گلشیری خود را ولی فقیه داستان می

. میراث همیشه کندمی تعقیبزمان حال را  همچون سایه، چیزی که ستمیراث هچیزی آزارنده در روشنفکری بود... 

نیست که کارکرد اولیۀ هر قانون  دلیلاندازد. مشکالت انحصار وراثت. تقسیم ارث و میراث. بیوارثان را به دردسر می

ت از مراقب)منع آمیزش با محارم( و ارث ) ، یا لذت اضافهتعیین تکلیف دو چیز بوده است: کیف احتماالً یا شریعتی

شود وارثان یکدیگر را بر سر کند، موجب میپسر(. اما قانون با این کار صرفاً آتش دعوا را تند می وپدر نسبت میان 

تقسیم ارث خلف و ناخلف بخوانند و روح درگذشته را نفرین کنند. هیچ میراثی از این قاعده مستثنا نیست. مخصوصاً 

فرسا برای بیرون آمدن از سایۀ پدر دارد، و برای دیگران، که الشی جانمیراث ادبی: برای وارثان بالفصلش همیشه ت

شود، تارانده می ودن، اول نبودن. شبح میراث دائمبرند، اضطراب دائمی دیرآمدن، بعدی بای قانونی از آن نمیبهره

 گردد.برمیماند، و شود، اما هنوز باقی میشود، تجزیه و تحلیل میتکه میتکه انمنتقد متنش زیر قلم
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مدارکی که در این محکمه  کمه کشند.به محی از دین، گذشته را رهایبرای  ،کوشندبرای همین است که وارثان می

ای از یک مصاحبه یا برشی از یک مقدمه است که در آن نویسنده یا شاعری بزرگ از پیروانش شود اغلب تکهرو می

ی که در کلیات آثارش آمده ها و شعرهایارند، نه به خاطر داستاناو را دقیقاً به خاطر خود او دوست بد هدخوامی

جا کند. در ایناعتبار کردن او را در محکمۀ منتقدان فراهم میگویی که اسباب بیخواهی یا گزافهاست! نوعی زیاده

د دربارۀ گذشته قضاوت کن در زمان حال در اختیار دارد وکند به نام حقیقتی که تنها ادیرآمدگی به منتقد کمک می

یت آدورنو این مز که بیخود نیستد. ذشته را در جای درست خود قرار دهه، گز موضعی برتر، و با رفتاری حاکمانو ا

را « پرسش مشمئزکننده»دهد این نامد، مزیتی که به آیندگان اجازه میمی i«بخت خوش مشکوک»دیرآمدگی را 

نه، یا تمایز  یآید و چه چیزبه کار زمان حال می ما رسیده است چه چیزاز گذشته به مطرح کنند که در آنچه 

ها با طفره رفتن از گذاشتن میان آنچه در یک میراث زنده است و آنچه مرده را به رسالت خود تبدیل کنند. آن

دهند، که به همین دلیل جایگاهی فروتر است. رودررو با یک میراث، خود را در جایگاهی باالتر از آن قرار می مواجهۀ

شکنی یا پندارند و تحت عنوان اسطورهمضر میبد و آنچه این دشمنان ادبیات، در مقام قضاوت، برای زمان حال 

کسانی که  که معدودی نویسنده را از خیلای است ند درست همان چیز اضافهاندازکنند و دور میتابوشکنی رد می

ای را در یک کوشند همان زائدهگونه میها به شکلی وسواسکند. آناند متمایز میشتن مشغولبه شغل شریف نو

دهد یا میراث ادبی پاک کنند که مخل برابری همۀ نویسندگان است و بعضی را در جایگاه اقتدارآمیز مؤلف قرار می

تر ای است که در آن از همه دردناکنقطه با یک میراث در مواجه شدن راستیبخشد. این بهها مرجعیت ادبی میبه آن

تمامی به شود که یک میراث بهاست که مانع از آن میاز قضا همان چیزی  آنچه موی دماغ تابوشکنان شده است.

ادغام شود. طرفه آنکه نویسندگانی که خود را در جایگاه مؤلف  دانشگاهاصطالح انتقادی تصرف درآید و در گفتار به

 ،کردندرا برجسته میپروا بر این مازاد مادی تأکید و دائماً آن گونه و بیدانستند متقابالً به شکلی وسواسیا مرجع می



www.thesis11.com 

بنیامین از آن جملۀ مشهور تز ششم  منظور . در نهایت،کندی را ناساز میاندامکه  درست مانند انگشت ششم یک پا

بارقۀ امید فقط از آنِ مورخی خواهد بود که اطمینان  رب عطیۀ دمیدن»که  یستچ« تزهایی دربارۀ مفهوم تاریخ»از 

؟ مردگان چگونه در امان نخواهند بود؟ زمانی که «دارد، در صورت پیروزی دشمن، مردگان نیز در امان نخواهند بود

دگی یک میراث محوشکوشد حتی رد زمانی که میدهد. قدرشده نیز دشمن را آزار میماندۀ یک میراث بیحتی باقی

جا پراکنده جا و آنماند؟ مشتی جمله و بیانیه و صدای مخدوش، که اینمیچه قدرشده کند. از یک میراث بی پاکرا 

مردگان، پاک کردن همین رد محوشدگی است. به محکمه کشاندن  اعتبار کردن گذشته، هتک حرمتاند. بیشده

زند. پس از انبوه تفسیرها پایان جا میبرتر از بازخوانی و تفسیر بیشود با ژستی که قضاوت را همراه میگذشته اغلب 

اندازند، اکنون منتقدانی جسور و را تا ابد به تعویق می دسترسی به معنای موعودهای جدیدی که و خوانش

است.  یگردهند. این هم شیادی دید قضاوت دربارۀ آثار ادبی و مهر پایان زدن بر تفسیر مییونبه ما  اللهجهصریح

نهایت موکول شده پایان تا ابد به تعویق افتاده باشد یا به بیواسطۀ تفسیرهای بیگونه نیست که قضاوت بههرگز این

در  iiکند.نهایت است که قضاوت را ممکن میباشد، برعکس، خود عمل به تعویق انداختن و حواله کردن به بی

مسیحا فقط »: نویسددر همان تز ششم می اوکه  ییجا، «دجال» نام درستی دارند: قاموس بنیامین، این شیادان

دجال از  iii«د.گذارکند پا به میدان میشود، او در نقش آن کسی که دجال را مقهور میدرمقام مسیحا ظاهر نمی

. مرجعیت ادبی، پایان ، پایان رمانسیاستآورد، ظهور او منوط به اعالم یک پایان است ــ پایان ها سر بر میدل پایان

ها باشد، همان انگشت ماندهپس اگر میراث همین باقیمانده است، بدون حرف. خواهد پایانی بدون باقیآنچه او می

جامانده را خطر بهکند تا متون بیشود، دجال کسی است که زیادت میراث را انکار میزائد ششم که پنهان می

 وار مال خود کند.همچون بدنی اندام
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 کند کهپایان حکم میپیوند درونی قضاوت و امر بی ، دجال همیشه در تئاتر تاریخ شخصیتی فرعی است.حال با این

بدل شده « قلمرو تعهدات حقوقی»ادبیات از پیش به  خود که شودمیراث ادبی زمانی ممکن  یک قضاوت دربارۀ

اصالً بری مسئوالنه است: دینی که معرف ارثد، ادای آیمیدر« ادای دین»صورت نوعی  به جا دیرآمدگیدر این باشد.

ما نیز باید با کوشش و فداکاری خود  ،وجود داردمیراث ادبی که یک  های نیاکان استها و فداکاریکوشش به سبب

نگهبان آن  حافظ و خواهدگان مییندآ از و کندمتصل میحال  را بهگذشته میراث، مان را به ایشان بپردازیم. دین

، حالی که در گرو دینی دکنبه حالی غیرحاضر بدل میتا ابد  زمان حال را همین عنصر پیشین گذشته، حضور .باشند

تأخیر مندرج در زمان به هیئت نوعی زیستن با  شود و. زمان حال همچون خسرانی دائمی تجربه میادانشده است

و  تواند سر پا بایستدگذشته می نها به اتکایخود تهی شده است، تآید. زمان حال، که از همۀ امکانات اشباح درمی

باور دارد  یگوی، «تزها»زیستن دائمی با اشباح، با وارونه کردن تعبیر بنیامین در  گونه. این تعلیق حال را تاب آورد

جای به «.ودناپدید شبرای همیشه  تا رودمی خود را در تصویری از گذشته بازنشناسد، اگر زمان حال هر لحظه از»که 

هایی که ه است که تنها با لولهگشتحال انباشته شود، زمان حال چنان تهی و ضعیف  آنکه گذشته از نیروی انفجاری

 و بدبینی ادامه دهد. نوعی ناامیدی تواند به حیات خودمی انداز دستگاه تنفس مصنوعی گذشته بدان وصل شده

درست نقطۀ مقابل  و اینگرایی است این گذشته شود، مالزمبه حال، به آنچه اکنون به نام ادبیات تولید می نسبت

از عنوان خصیصۀ کسانی که به گسستگی زمان و امکان توقف آن آگاهی دارند بهی است که بنیامین «حضور ذهن»

شده است:  گونه توصیفوضوح اینبه« جسمانی» حضور ذهن، مشخصات این طرفهخیابان یکدر  کند.آن دفاع می

خیلی  گاه اما از آنجا که ما همیشه معنای اتفاقات را دیرتر، «.دهدتوجه دقیق به آنچه در لحظه رخ می»توانایی برای 

 «.بینی کندزمان حال را پیش» ، به نحوی خالف عادت،بایدیا هوشیاری کنیم، این شکل از توجه دیر، درک می

به نام حقیقتی پیشگویانی است که سر به عقب چرخانده تاریخ را  عملکه هم خالف  : کاریبینی زمان حالپیش
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 .است گویانه به آیندهمعرفت پیش حصول تر ازکنندهکنند، و هم بسیار تعیینمی قضاوتند داردست  درحال الکه فی

بر این باور استوار است  شکبیاین سخن  iiii«ای منتخب از آینده است.حضور ذهن پاره»نویسد: بنیامین می

ای است. حضور ذهن بصیرتی است برای ای از آینده که در گذشته ثبت شده است بهرهرا از پاره یزمان حال هر که

 .یت بخشیدن به این وعده یا امکاناکنونی کردن یا فعل

اعتنایی تیرگی سترون بیای جاوید است که با وقاحت و ، همچون خمیازهگراگذشته ، زمان حال، برای منتقددر عوض

فردیت ناشاد  .ودشه میخواند« ناشاد فردیت»موجودی است که  تجسم او حالت کشد.خأل درونی خود را به رخ می

ین ای بارز از ا. نمونهترین عنصر متمایزکنندۀ او تذکار یا یادآوری استمهمه از محضر خویش غایب است و وارهم

ها دائم سری به گورستان دارد یت اصلی رمان که عادت، در شخصتوان یافتبراهنی میآواز کشتگان را در رمان  فرد

ها تجلی نیافته جا به اندازۀ این گورنوشتهکرده در زمان در هیچخسران نشت آخر، از نو بخواند. راها گورنوشته بزند و

جا همان تکرار یادآوری در این یابد.می ها شباهتی در گورستانزنبری مسئوالنه، به این ترتیب، به پرسهارث است.

، در شاد، که از زمین حال کنده شدهاست. آگاهی نا شده تهدائمی آنچه قبالً گفار تکر ،است و به عقبر گذشته

کند و به لطف این نخورده و غنی است جای پایی محکم پیدا میمیراثی دست همچونای ادبی که برای او گذشته

گرا علیه گذشته کارزاری که را بچشند. تلخی خسرانآموزد که چگونه با خاطرجمعی واردان نیز میآسودگی به تازه

 .نامدمی ii«سازیفن حافظه»را  که نیچه آن مند شودگمان باید از مواهب چیزی بهرهبیدهد فراموشی ترتیب می

 دهد. قرار را سرلوحۀ نوشتار خود «فراموش نکن»دو  ، برای آنکه به حساب آید، باید یکیواردیهر نویسندۀ تازه

دست  .i«پیمان نهادن توانند»کند که به قول نیچه سازی دیرآمدگان را به موجوداتی بدل مین حافظهف ،سانبدین

و پشت وارثان زیر آن  تر است،تر باشد سنگین، که هرچه غنییک بدهی عظیم چیست جزمیراث عظیم  آخر، یک

گرا در منتقدان گذشته بیند.بر این پیمان نظارت دارد و هر نوبودگی را به چشم تخطی از آن میآگاهی ناشاد . ترخم
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 قانون وفاداری خود مانع .ii«کنندهر تولدی را به بایگانی بدل می»لباس متحدالشکل کارمندان ادارۀ ثبت احوال، 

فوکو کند. یش غرق میهاو پرونده ا در آب یخ آرشیوهاشود و کارمند ادبی تکینگی هر رخدادی رهر آفرینشی می از

باور( از تاریخ وجود دارد که گرایش دارد عیار )الهیاتی و عقلسنتی تمام»زمانی در دفاع از تبارشناسی نیچه نوشت: 

اکنون که همه  iii«مند یا توالی طبیعی ــ حل کند.رویداد تکین را در یک پیوستگی ایدئال ــ حرکت غایت

 .وجو کردجست سوزان به آرشیوسازی یهای این گرایش را در میلاند، باید نشانهشده« پیوستگی»دشمن آشکار 

آرشیو راهی برای محفوظ نگه داشتن آید. جا میگون آن از همین دهد، وجه شبحآرشیو به فراموش نکردن فرمان می

پندارد از گذشته در . آرشیوساز، که میماندسرگشتگی و پراکندگی وامیشود از است و آنچه محفوظ نگه داشته می

شود در برابر هر خطری که ممکن است یک میراث کند، با آرشیوهای خود سدی میبرابر خطرات حال محافظت می

به وجود که آنچه  دهندرا تشکیل میای از نقدهایی پیکره های ادبیاش داشته باشد. پروندهبرای وارثان شکننده

ماند، چیز به روال سابق باقی میهمه هایی دیگر؛و نه هرگز تأثیری برای آفرینش آورند تنها نقدهایی دیگر استمی

کوشد خود را از یادآوری ماخولیایی گرای جدید البته میگذشتهاندازد. نمی هم میراث حتی وارثانش را به اضطرابو 

به هر امر نو  شور و شوق بیهوده ،کندخاطرۀ نوستالژیک امر کهنه احتراز می گذشته دور نگه دارد، اما همچنان که از

که هر زمان حالی را همچون موعد پرداخت آگاهی به بدهکاربودن و دینی هنوز نپرداخته،  کشد.را نیز در خود می

، فاتحانه، است وقف تکریم شده میراث درمقام تاریخی که یکسر کند، و، زمان حال را هر دم نزارتر میبیندخود می

قلمرو تعهدات »به یک  ادبیات ،سانبدین .کندمیها را ناتوان و بیمار حضور نمادین خود را بر تن وارثان حک و آن

هایی ند که همچون نقابیابشباهت می« یدکی یهایسمساری هویت»صفحات ادبی به  شود.بدل می iiii«حقوقی

 اکنوناز پدران ادبی بر دیوار تاالرهای ادبیات، که  بزرگ . نقشیدارندمیبودن زمان حال را از انظار مخفی نگه تهی
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واردان تازهرمز عبور از  را در هر ورودی همچون «نام پدر»، و نگهبانان شده، آویخته استیک بایگانی بزرگ  تنها

 .آورددجال از آن سر بر میبرهوتی است که « قلمرو تعهدات حقوقی»پرسند. می

هایی پرسش هاباید داد؟ اینها را چندان که میتوان آنتوان داد؟ آیا هرگز میمیا این نیاکان را در مقابل چه باز ام

بر اساس دین  کند، زمانی که میان گذشته و حال نوعی رابطۀ حقوقیها جلب مینظر ما را به آناست که نیچه 

ــ  واردان باید با فدا کردن ارزشمندترین چیزی که دارند بهای دیرآمدگی خود را بپردازندتازهبرقرار شده است. 

داری کنند، احساس گناه وامآساتری پیدا میهای غولان اندازههرچه پدر .وردآچیزی از دل هیچ بر تواندمی نیرویی که

ا قلب هر جوان گورستانی است که نام صده» نویسد:می آندره مالرو بر این اساس شود.دارتر میان ریشهدر پسر

آنچه  iii«اند.اش معدودی شبح قدرتمند و اغلب متخاصمساکنان حقیقی ، ولیاست هنرمند مرده در آن درج شده

در شود. ظاهر می همچون پایانی بر تعلیقامر نو در مقابل، ناپذیر است. کند، تعلیقی نامزیستن با اشباح تحمیل می

که با خشونت یک  رسندواردانی از راه می، تازهها شباهت یافتهگردی در گورستاندای دین به پرسههمان زمان که ا

ها ، آناست چیز در ادبیات پیش از این آغاز شدهگوید همهگرا میکنند. آنجا که گذشتهاعالم می زمان حال جدید

 artists of« )هنرمندان زورگوی»قول نیچه واردان آنارشیست، یا بهآغازیم! این تازهگویند ماییم که میمی

violence،)  فراموشی فعال»اند، همان بخشای سالمتیسازی آرشیوساز مسلح به قوههای حافظهتکنیکعلیه»ii ،

نوعی مواجه کردن  این گسلند.خود را با گذشته درمقام ادای دین و نهادن پیمان می بند تعلق آن ها به نیرویکه آن

گیرند ــ دیرآمدگی محکومیت ابدی دیرآمدگی را به هیچ می واردان نیرومندزمان حالی نامنتظر است. تازهگذشته با 

های مبدأ تاریخی را نه همچون ریشه هاتمامی نابهنگام بود. مبدأ تاریخی از زمانۀ خود پیش است. آناست. باید به

تر را از میدان به در ای ضعیفای معطوف به قدرت ارادهکنند که در آن ارادههویت ما، بلکه میدان نبردی تلقی می

سپارند، می« اتفاق مبارزه»ها، به گفتۀ فوکو، خود را به دست آن iiiشود.میلی نو بر میلی قدیمی چیره می و کندمی
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به  «های جدیدیوشع» این. iiii«کنددر میدان نبرد است که آدمی استعداد خود را نمایان می»دانند که می چرا

ها بر فراز آسمان . خورشید به خواست آنو تقویمی نو بیاورند کنند تا زمان را متوقف سازندها شلیک میساعت

این پیشقراوالن خوب ای به پایان رسانند. ها نبرد خود را با اسالف نیرومندشان در نوعی نیمروز نیچهماند تا آنمی

شود، برپا می از نو ادبیات درمقام میدان، میدان ادبیات،واسطۀ این مبارزه، این نبرد است که دانند که اصالً بهمی

قلمرو تعهدات حقوقی باشد  ادبیات را از آنکه که ،تقابل دوست و دشمن، بدهکار و بستانکار پیراسته از نبردی

 رهاند.می

بلوم  توان یافت.هارولد بلوم می «اضطراب تأثیر»ای از این تلقی از ادبیات را در نظریۀ تأثیر شاعرانه یا همان نمونه  

تاریخ ادبیات »که  استوار کرده است آمیزبر این حکم تحریک گویی شعر( را مشخصاً ونظریۀ خود در باب ادبیات )

)در  او. در این میان، نیچه یکی از دو منبع الهام اصلی هاستها و انحرافآنچه هست صرفاً گسست ،«وجود ندارد

جویانه ( است که یک خوانش ستیزهprophet of the antithetical« )تپیامبر ضدی»کنار فروید( است. نیچه 

کند که در کار خود تنها به شاعران نیرومند عالقه نشان داده است، د. بلوم تصریح میکنو مبارزطلبانه را ممکن می

بداعت نظریۀ بلوم در  .iiiii«اندبا اسالف نیرومندشان، حتی تا دم مرگ، پایداری نشان داده زاعدر ن»هایی که آن

شد و نظر به عالمی باال و متعال خوانده می« الهام»است. تأثیر یا آنچه در قدیم « تأثیر»دگرگون کردن خود معنای 

بلوم از تأثیر  واسطۀ تفسیر(، اکنون بهدانستندمیخدایان  هدیۀرا  شعر بندنخستین رومیان داشت )به یاد آوریم که 

شود و در قلمرو درونی شعر، در نسبت میان شاعران از تعالی قدیم پیراسته می ،بدخوانی یا سوءتفسیر منزلۀبهشاعرانه 

است، و بلوم با پیراستن قلمرو ادبیات از هرگونه تعالی البته مولد اضطراب گیرد. شان، جای میوارد و اسالفتازه

. در کنندرا از هرگونه وجه خطرناک پاک میرود که گذشته گرایانی میبه مقابله با تاریخ« اضطراب تأثیر»تأکید بر 

برای آنکه به  بدون اتکا به امر متعالی، وارد،نویسنده یا شاعر تازهدرجۀ صفر نوشتار است.  دقیقاًنظریۀ بلوم، اضطراب 
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 ط خواندن یا بدخوانیو به واسطۀ این پیچ یا انحراف، که نوعی غل پیچدمسیر سلف خود می ورطۀ ماخولیا نغلتد، از

آنجا که پای دو شاعر نیرومند در میان است، . iii«کندفضای مخیل را برای خود پاک می» ،است، به قول بلوم

انحراف ظاهر  و اعوجاج ،انواع تحریف صورتکه به  عملیتأثیر شاعرانه همیشه متضمن بدخوانی شاعر قبلی است، 

 ت یک فرزندهیئخالص کند، در  بدهکاری و بدوجدانیاز شود. به این ترتیب، شاعر دیرآمده برای آنکه خود را می

انحرافی که فرزند ناخلف بر این باور است که ادامۀ راه پدر تنها در گرو انحراف از مسیر اوست، د. کنر میوناخلف ظه

دهند. ها چارچوب تجدیدنظرطلبی ادبی را در نظریۀ بلوم تشکیل میاینشود. میل میسپس با جذب و ادغام سلف تک

است، « اضطراب تأثیر»ظاهراً نقطۀ مقابل « سنت و استعداد فردی»تی. اس. الیوت، که نظرش دربارۀ نسبت میان 

بدعت نیای  کند کهتصدیق می بلوم«. اند یک دین را نجات دهدتوتنها بدعت می یگاه»زمانی گفته بود 

فرزندان ناخلف ادبی، با اتکا به  با این حال،تفاوت دارند.  با هم تجدیدنظرطلبی ادبی است، هرچند از بعضی جهات

قول که، به مادامکنند که ناسپاسی و قدرنشناسی تنها راه وفاداری به یک میراث ادبی است. همین تبار، تأکید می

 اند و آن گناه ناسپاسی است.آلوده خالف ناخلف تنها به یک گناها رود،مارکس، تاریخ از سمت بدش پیش می

 واردتازهکند. نویسندۀ ای از این برخورد با گذشته را نمودار مینویس، نمونهظهور هوشنگ گلشیری درمقام داستان

. کرده استادبی اعالم  جدید این ظهور نو را در هیئت یک زمان حال (1346) «نویسیسی سال رمان»در مقالۀ 

. اکنون باید این متن را همچون مانیفستی ادبی خواند که محتوایی جز همین اعالم ندارددرست به همین علت، 

تاریخ ادبیات » بخش اعظم آنچه است،« فراموشی فعال»بخش نویسندۀ نوظهور، که مسلح به همان قوۀ سالمتی

اما این  iiخواند.می« ضایعات»ها را گیرد، و آننادیده مینوعی ریزد، یا بهشود دور میخوانده می« داستانی ایران

ی وجه. برجسته نشونداند قدیمی که از بند آن تاریخ رها شدهشود که چند نام آمیز مانع از آن نمیگسست خشونت

قابل  که تا پیش از آن چیزی درخشش آن در و کندکه ما را مسحور می وجهی وثی در هر ظهور نو هست،غیرمور
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برای توضیح این امر، نویسندۀ نوظهور نیاز دارد که تبار ادبی خود را از این شود. پذیر مینبود اکنون رؤیترؤیت 

 تعریفادبی خود  تبارعنوان ها را بهگذارد تا آن، گلشیری روی سه اثر دست مینقطۀ حال تشکیل دهد. به همین نحو

قول بورخس، هر نویسندۀ نیرومندی او نیز، به همچونچوبک.  صبورسنگ صادقی و  ملکوتهدایت،  بوف کورکند: 

گلشیری برای ادای  افزاید.د، بلکه برعکس به آن میکاهنمیچیزی از اصالت او  کند. این کاراسالف خود را خلق می

پیشگامان ه ادامۀ راه دهد کای که وصف شد نشان میکند، او به همان شیوهمی چنیندین به گذشتگان نیست که 

تعیین تکلیف »ای این رویارویی را ست. گلشیری بعدها در مصاحبهممکن نی هاانحراف از مسیر آن جز بافارسی  رمان

که مشغول  ،شازده احتجابخواستم بگویم که می»کند: اضافه می با تأیید نفسی چشمگیرخواند، و می« با گذشتگان

های آنچه این مواجهه با گذشته بر لبه iii«کی غرور برتر از آن.زمان است یا با اند بوف کورنوشتن آن بودم، 

جا کند، دقیقاً در همان سخن بورخس خالصه شده است. در اینمتمایز می گرایانهتاریخگرایی فراموشی را از گذشته

 ،نوظهورنویسندۀ  .سرپناهی که در دورۀ تعلیق بتوان آسوده در آن ساکن شد شده نیست،خبری از یک میراث داده

. دسازمیبراند به شکل رو به عقب کرده دت زمان حال تأکیدحور و بر ش او تبار پیشگامان خود را که همچون

 یتوان با اتکا به میراث گذشته برای خود اعتبارنمی« جهان روح»د که در کنمی ییادآور ترس و لرزکیرکگور در 

کند کس که کار نمیآید ــ بر آنپشتِ اصیل داشتن به کار نمیجا فرزند ابراهیم بودن یا هفده در این»کسب کرد: 

کند پدر خویش را متولد کس که کار میزاید، اما آنهمان حکمی رواست که بر دوشیزگان اسرائیل، زیرا او باد می

 دغدغۀ در بدو ظهورکه  ۀ جواننیچ مخصوصاً ،شودین مضمون در نیچه نیز یافت میقریب به هم iiii«کند.می

 تباری ها با گذشتهرویاروییاز دل این  iiiii.اشتد را )شوپنهاور و واگنر( اشتعیین تکلیف با پدران معنوی

خورده « هاها و سروری یافتنچیره گشتن»ها، مهر داریها و وامد که بر آن، به جای دیرآمدگییآمی پدید تاریخی

شوند. چنین ها زاده میها در نقاط تالقی راهها و الیوسای نو میان ادیپاست، مبدأهای جدیدی که هر بار از مواجهه
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کند نخواهد گرا برپا میبازی که منتقد گذشتهشبها یا نمایش خیمهی دیگر هیچ شباهتی به آن تئاتر سایهبارت

 داشت.

کرد. نویسندۀ  هسیقام، استدجال  کار در عین حال، نباید تعیین تکلیف با گذشته را با به محکمه کشاندن آن، که

مرده. به قول بلوم،  یخواند که ببیند چه چیز در آن زنده است و چه چیزنیرومند هرگز متن سلف را برای این نمی

. دجال گذشته را iiii«و قیاس کردن دون شأن برگزیدگان ،در مقام قضاوت نشستن نشانۀ ضعف است»برای او 

سازد، می شاعر نیرومند گذشته را هماورد خویش یاانگارد؛ نویسنده سازد و دشمن میاعتبار میکند، آن را بیانکار می

گوید. تفاوت این دو قابل کوشد نیرومند همچون او شود، و از راه ضدیت با آن به نیرو و توانایی خود آری میمی

نخست به آنچه  : دومی در قدمشده استوار قائل که نیچه میان منش اخالقی واالتبارانه و برده است با تفاوتی قیاس

 کند.گوید، حال آنکه اولی با آری گفتن ظفرمندانه به خود آغاز میمی نهغیر اوست، دشمن اوست،  آنچه بیرون است،

، نفسی که در کوران مبارزه محقق نفس اوست تأییددر او ــ عالمت  antitheticalمبارزطلبی او ــ نیروی امر 

، حالتی غیر از آری گفتن ظفرمندانه به خود و نه گفتن خصمانه باشددر کار  باید . با این حال، شق سومی همشودمی

، در چارچوب گون. این آخریبودگی تصادفی مادی یا ابژهبه غیرخود: آری گفتن به چیزی جز خود، به یک بیرون

 دین خواهد بود. و متعاقباً پرسشمعرف حالت چهارم از مواجهه با یک میراث  موردنظر ما،

اما پیش از آن، برای پرداختن به شق سومی  دیگری است.« هدیۀ»بلکه « خود»گذشتۀ  نه جا گذشته دیگردر این

ها و که در باال طرح کردیم، باید نخست خود را از آخرین مکر میراث رها سازیم. نظریۀ بلوم، با همۀ قوت

دانند که کشتن های بلوم البته خوب میپماند. ادیهایش، همچنان در چارچوب روابط پدران و پسران میجوییمبارزه

که در عالم واقع، و چه بسا در ادبیات بیشتر. با این حال،  نزدیک است یا فانتزیقدر به وهم بیات همانپدر در عالم اد

مولد یک « متولد کردن پدر خویش»نامد( از راه می« هاقله»ای که گلشیری آن را ورود به عرصۀ برگزیدگان )دسته
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کننده و پسران میان پدران اخته منزلۀ نسبتفانتزی دیگر است. به عبارت دیگر، تأکید بلوم بر پیوند درونی شاعران به

نام دارد. این آخرین ترفند میراث است، « رمانس خانوادگی»فروید  اصطالحدهد که در منحرف، به چیزی پروبال می

توان از این نسبت رها شد؟ منتقد اما چگونه می پسر است. وپدر  نسبت میانش در گرو مراقبت از که نفس بقای

 او دربارۀ ارتباط یک موج جدید ادبی با موج قبلید. کنپیشنهاد می یفرمالیست روس، اشکلوفسکی، راه حل جالب

در انحالل یک مکتب ادبی به دست مکتب دیگر، میراث نه از پدر به پسر، بلکه از عمو به برادرزاده »نویسد: می

واسطه خود تاریخ ادبیات است. حرکتی که هرگونه انتقال مستقیم و بی« یزاسبیگانه»این مانند نوعی  iii«رسد.می

در این ممکن کند. شکلی از وراثت ناتشبیه می« شطرنج دراسب  تحرک»سازد. اشکلوفسکی آن را به را منتفی می

برادرزاده زمانی از عمو ارث قانون،  طبقکند. زده میرانانتقال از عمو به برادرزاده نهفته است که نفس میراث را بح

پدر  مشکوک گوییم که از موهبتبرد که پدرش )برادر مورث( در قید حیات باشد. ولی ما از وارثانی سخن میمی

یا حتی قاتل پدر  جایگاه اند. وارثانی که اصالً عمو را درمقام غاصباند و پدری نیز برای خویش نیافریدهبهرهبی

 ندارد. انتظارش راد و برادرزاده نیز رد که خود نداگذاربرای برادرزاده به ارث می چیزیبر همین اساس  کهبینند می

حالت »زده کردن میراث ما را از آن آیا این قسم بحران کند.نسبتی کامالً نامتقارن که انتقال مستقیم را مختل می

اگر شبح همیشه شبح پدر مرده باشد، پدری که فراموش کرده است )دوباره( بمیرد، شاید این  سازد؟رها می« دین

موقعیت  خالص کند. اشباح ایم از زیستن بارابطۀ عجیب و غریب، طبق فرمول اشکلوفسکی، ما را که از آغاز دیر آمده

 اشباح مارکسبارۀ شبح را در در ششک موقعیت مشهور هملت است. بیخود نیست که دریدا بحثفرضی یادشده بی

را تکرار فرمان  اینشود و هر بار کند: پسری که شبح پدرش دائم بر او ظاهر میبا نظر به داستان هملت آغاز می

دیگر جست. خوانش  ی، بر اساس آنچه گفته شد، شاید بتوان برای تعلل هملت دلیلحالد: فراموش نکن! کنمی

کرده است که هملت آرزو او همان کاری را  چونکند در کشتن عمو تردید می روانکاوانۀ رایج این است که هملت



www.thesis11.com 

ــ  پدرش را کشته و با مادرش همبستر شده است. اما اگر تأخیر هملت دلیل دیگری داشته باشد چه داشت بکند:

داند وارث پدر باشد یا عمو. این است آنچه انتقام را به تعویق زیرا هنوز نمی ،او میان پدر و عمو دچار تردید شده

پیوستگی گناه و  بر تکیه تن دادن به منطق عدالتی است کهدر اینجا  ــ فرمان دیگر پدر . زیرا انتقام ــزداندامی

 گرفتار است یاهدر همان چارچوب بست طور کلی. چنین برداشتی از عدالت بهداردوراثت پسر از پدر  توأمان کیفر و

بدهکاران و بستانکاران  میان در معادلۀ حقوقی هایش را بایدریشه دهدمینشان  تبارشناسی اخالقکه نیچه در 

زند و انتقام را به تعویق هم می ه. تردید هملت به وارث عمو شدن به جای پدر، همین پیوستگی یا معادله را بجست

وارث یک غاصب خواهد شد که پیشاپیش یک وارث ناحق تاج و تخت و نوعی اندازد. ضمناً او، با وراثت از عمو، می

ای که عمو اگرچه برادر پدر است، اما در سلسله انحراف از مسیر مستقیم انتقال قدرت در سلسلۀ پادشاهی است.

مقام تردید دارد که پادشاهی را در هملت شود.محسوب می «خارجی»پیوندد پدران و پسران را زنجیروار به هم می

شود که پسری دیگر محروم می زمانی از موهبت تعلیق یا لغو پیوستگی . در نهایت،یا نه هدیۀ دیگری بپذیرد

  خواهد یکراست انتقام پدرش را از او بگیرد.)الیرتیس( می

سازد: کند، بلکه آن را محال مینمینهایت موکول پایان به بیبه جای پدر، دین را درمقام بدهی بی شدن عمو ثارو

یا ارث بردن از عمو  در قبال آن دینی هم نخواهد داشت. ،اش آن را نداردگیرد که دهندهکسی که چیزی را می

منتقم، که عدالت را با کیفر دادن برقرار  ، عموهایی نه«گویممی راعموهایت »عموها )یادآور آن سطر معروف، 

نخستین قدم برای خروج از یک سلسله است، امری که  (دهندآنچه خود ندارند میکنند، بلکه عموهایی که می

های گمشده از دودمان است که سرانجام به سلسله و جایگاه های اشتباهی و شاهزادهدرست نقطۀ مقابل داستان بچه

دهد. بنابراین این شکل از را تشکیل می« یرمانس خانوادگ»گردند. سنتی که تبار روایی همان حقیقی خود بازمی

باشد، داستانی خیالی که برای دفع اضطراب « رمانس خانوادگی»خنثی کردن  در حکمتواند میضمناً وراثت ناممکن 
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قول فروید خصوصیات پدر واقعی در او ترفیع و واالیش عمو همان پدر ایدئال نیست که بهتأثیر ساخته شده است. 

 .است رستهازدِین آمدنیازپیوراثت از او بیانگر  زدوده است.اساساً مورثی واالیش یافته باشد. او

دست آخر، در کار  .بحرانی ۀدر لحظشدن هویتناپذیر است، شکلی از همزیرا شکلی از ارث بردن ظاهراً اجتناب

منزلت  همین به موجب پس اضطراب نیست. اگر اضطراب به یک معنا درجۀ صفر نوشتار باشد، نویسنده گریزی از

، شازده احتجابن رماو « نویسیسی سال رمان» بعد از انتشار هاوقتی سال ،گلشیری گردد.ی دائم برمیاآستانه

بحرانی را  ۀلحظ همین گوید، بر لبۀ همین مغاک ایستاده است وسخن می« جوانمرگی»، از ای توانامقام نویسندهدر

خواند. در هر ای دیگر میاو این بار تاریخ رمان فارسی را به گونهگوید؟ چه می گلشیری در این باره کند.توصیف می

، نوعی تخطی ناب، است نویسی را تغییر دادهخود معیار داستان اثرکه با  کرده استای ظهور ده یا بیست سال پدیده

تا  گرفته زاده و هدایتجمال برد، ازگلشیری از آثار زیادی نام می شود.جدید بدل می یکه بعداً خود به هنجار

ویژگی همۀ این آثار درخشان این است که در جوانی نویسنده )قبل از چهل سالگی، عموماً  گلستان و چوبک و غیره.

هیچ یک از این نویسندگان نتوانستند  اند که دیگر تکرار نشده است.اند و به اوجی رسیدهزیر سی سال( نوشته شده

 د.رند که طنین رعدی از پی ندامامیبرقی  جرقۀبه  یجوانمرگ هانی ادبی خلق کنند.از پی آن درخشش اولیه ج

خورد، برخالف نیما مثالً که بعد از انتشار رود و شکست میفراتر نمی بوف کوراش هدایت که هرگز از حدود نمونه

نفس شاید به نفس ،iiii«میردکند، یعنی نمیآغاز می 1320اوجش را پس از »، با وجود سکوتی طوالنی، «سانهاف»

 از دوباره آن به کمک تدارک صعودی است کهبست نیست، بلکه بننوعی سکوتش  د؛گیرمی دوباره اوج اما افتدمی

ای که گلشیری از ، هرچند او ظاهراً ربطی به سلسلهشودنام نیما چند بار دیگر در مقاله تکرار می. ندکمی آغاز جاو

گیرد از تکرار این نام مدد می ،است ، که خود نیز با این سلسله بیگانه شدهگویی نویسنده .گوید نداردآن سخن می

مثابۀ معضلی بیرونی، که حوادث اش ایستاده غلبه کند. به کمک نیما، او جوانمرگی را نه بهر آستانهدتا بر بحرانی که 
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را « معنای ایجابی شکست»او  ،کند. با نیماتجربه می ادبیجزئی ذاتی از کار عنوان اند، بلکه بهتاریخی آن را رقم زده

 آثاری در کار باشد، شکست یا جوانمرگی سویۀ ضروری آن است. مند یا مجموعۀیابد: اینکه هرجا جهان نظامدرمی

آغاز به »توان هم می وضوح تعبیری دوپهلوست:به« اوج را آغاز کردن» ای که باالتر از او نقل کردیم، تعبیردر جمله

را. گویی این از آن فرایندهایی است که هدف و مقصد « از اوج آغاز کردن»را از آن استنباط کرد هم « اوج گرفتن

است که معنایی جز این  اندرکاردست جادر این ساختار دوریآن از پیش در خاستگاه و مبدأ آن نهفته است. نوعی 

، ساختمانی نیست که آجر به آجر بر بنیانی اولیه ق ادبی پیشرفتی تدریجی نیستتواند داشته باشد که فرایند خلنمی

همواره یک تأیید شود. اما خود این تکرار هر بار اوجی نو آغاز میبلکه حرکتی تکرارشونده است که در آن  باال رود،

ها، مرزهایی که آستانه و ری، یا تماس با دیگری در مرزهامرزی با دیگ یتماسیا تماس با دیگری است ــ  دوباره

فراموش نکنیم که نیما در اینجا )در رابطه با گلشیری( مورثی  .ندهم هست« نام پدر»ضمناً مرزهای قلمرو نمادین یا 

توان او را میتوان او را تأیید کرد، بود یا بر او چیرگی یافت. تنها می« برتر»توان )برخالف هدایت( از او است که نمی

آری گفتن به دیگری درمقام یک  ساختن دوبارۀ نفس از راه این تأیید این بار نه تأیید نفس، بلکه تکرار کرد؛ و

 .اب استن بودگیبیرون

این بار پای  کردند.در نیمۀ قرن بیستم تجربه می به نحوی دیگر نویسندگان اروپاییگلشیری را  بحران مشابه بحرانی

میالن کوندرا یکی از نویسندگانی است که به این بحران واکنش  بحران رمان در خود خاستگاهش در میان است.

کوندرا بحران رمان را در متن بحران خود «. قدرشدۀ سروانتسمیراث بی»ای با عنوان دهد، آن هم در مقالهنشان می

از  است توانناای برای کشف دوبارۀ هستی، اکنون هیلوس عنوانبهرمان . دهدقرار می «بحران انسان اروپایی»و  اروپا

دنبال و همۀ کسانی که به است نجات دهد. آوانگاردها «فراموشی هستی»که خاستگاه رمان را که مبتال به بیماری این

ماند می« معادن زغال سنگی»اند، و در نظر بسیاری رمان به مرگ رمان را اعالم کرده های جدید ادبی هستندفرم
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عنوان منبع انرژی در قرن هاست به پایان رسیده است )تشبیه جالبی که اهمیت زغال سنگ بهخائرش مدتکه ذ

یا  ناله سر دهد فقدانزند(. کوندرا به جای آنکه برای این رونق رمان اروپایی در همین دوره پیوند می را بهنوزدهم 

گورستان »رمان را به او بر همین اساس،  باقی مانده است.اندیشد چه چیز از این میراث می ،برای مردگان احیا بگیرد

مان نباید در اینجا به اشتباه« گورستان» تعبیر iiiiiکند.تشبیه می« های از دست رفته و نداهای ناشنودهفرصت

د، این زمینی است نزنپرسه میآن  درمتخاصم  که به قول مالرو معدودی شبحاین همان گورستانی نیست اندازد، 

با مادیت  که سرگردانی یهاداص، iiiiii«حفظ کرده است ها راصدای ریشه»شاعر مقتول ایرانی،  گفتۀه که، ب

گوید که عموماً جایی در کوندرا از نویسندگانی سخن می .دناندازما را به خطر می تاریخی هویت غیرقابل تملک خود

، رمان رئالیستی و رمان تاریخی و آموزشیز سروانتس به ی که اجریانهمان ، ندارند تاریخ رسمی رمان اروپایی

بیرون از این سلسله  (تریسترام شندیچون بروخ، موزیل و حتی استرن )نویسندۀ هم و رسد،مدرنیسم متعاقب آن می

، از پسِ پایان رمان، دعوت به سفری تازه و طوالنی «نداهای ناشنوده»این  که دهدنشان میکوندرا  .ندگیرمیجای 

 .کنندمی

اند. قدرشدهدهد وارثان حقیقی تنها وارث میراثی بیهم شکل دیگری از وراثت ناممکن است، شکلی که نشان میاین 

ها را از ماند، وارثان مذکور باید واجد نوعی پذیرندگی باشند، و این تا حدی آنبرای دریافت آنچه از این میراث می

داند که به می« مثبت ظرفیت» یک را واجد شاعران نیرومند کند. به عبارت دیگر، بلومنیرومندان بلوم متمایز می

« ظرفیت منفی»توانند اسالف خود را ببلعند و هضم کنند. در مقابل، برای وارثان ناممکن باید نوعی یاری آن می

گردند که این صداها، که به دنبال بدنی می iiiiکنند.را دریافت می« نداهای ناشنوده»تصور کرد که به لطف آن 

، تالشی اغلب به فرصتی از دست رفته چیزی که اند.قدرشدهماندۀ یک میراث بیه آن وصل شوند، باقیب

از سوی نویسنده یا شاعر، وضعیت فعلی خود را در زمان حال  .ماندمی ناتمامشده و فراموشخورده، یا کاری شکست



www.thesis11.com 

شدن با کوشد، از راه یکیاو می ایستاده است.تر بر لبۀ آن بیند که سلف او پیشهمان مغاکی در معرض تهدید می

قدرشده باقی مانده بی یسلفش در نقطۀ ناتوانی، از راه آری گفتن به یک ندای ناشنوده که همچون دعوتی از میراث

ماندۀ حادث مادی این قسم آری گفتن به یک رد محوشدگی یا باقی است، شجاعت آغاز کردن را از نو پیدا کند.

قول بنیامین نسل حاضر را نیز که به« توافقی سری»، باشدمانده  دوراز دید نیچه  شاید است که همچون پیمانی

ای که برای آغاز کردن یک ، تکانهiiiسازدمند میبهره« قدرت ضعیف»های پیشین از نوعی همچون همۀ نسل

 نوعی معاصرت نیست، بلکه جوسلطهای گذشته در حکم تن دادن دوباره به انقیاد پیمان یادشده. الزامی استعمل 

واسطۀ شود. بهای در گذشته همزمان میدررفته با نابهنگامی لحظهآن یک زمان حال ازجا دراست که  بخشرهایی

توانستند ای است از جانب کسانی که نمیاما این میراث هدیه ،برداز گذشته به ارث می، نسل حاضر چیزی این پیمان

و تکلیفی بر  درسمی از راهبینی پیشغیرقابل ای نامنتظر و ای که درست در لحظههدیه از وجود ما باخبر باشند،

به همۀ آنچه گفته شد، شاید بتوان خطر کرد و آن حکم اولیۀ  توجه با ،اکنون .گذاردکنندگان خود میعهدۀ تصدیق

ای هدیه« .باشدیک رسالت  باید است،شده تنها از آن رو که میراث امری )هدیه(داده»گونه بازنوشت: دریدا را این

 iiiiبری از دین و رسالتی بری از وظیفه.

نخست باید این فکر را از سر بیرون کنیم که ی نیفتاد؟ گرسازشتوان در دام در قبال چنین میراثی چگونه میاما 

دهندۀ آرشیو است، که از یک زمان حال تهی . این اصل سازمانiiiii«حقیقت هرگز از برابر ما نخواهد گریخت»

یک  تصویری کهشد،  مواجه« رؤیای بیداری»باید با گذشته همچون  کند.به گذشته را ممکن می مستقیمدسترسی 

گوید که او از آن سخن می« نجاتی»کند که بنیامین تأکید می. دزن چنگ بداو باید  زندآن در لحظۀ خطر برق می

از زمان حال به یک  ناپذیر از دست برود.طرزی نجاتست که یک لحظه بعد ممکن است بههمواره نجات چیزی ا

ی است. گون هر آفرینش حقیقۀ مغاکآستانی نگریست که و اضطرار توان از نقطۀ همان اضطرابمیراث تنها می
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کند و مضطرب مکشوف میتاریخ خود را تنها بر نگاه »داند که نگرد خوب میکس که از این نقطه به گذشته میآن

است، و این جای  . آرشیو میراث کسرشده از اضطرارiiiiii«دهدهای اضطراری پاسخی معنادار میتنها به پرسش

 پروپیمانروز و کوشد خود را بهکند. آرشیو دائم میپر می هاوگوها و ناگفتهها و گفتانبوه نقدها و بازخوانیخالی را با 

 نشان دهد.

های یک استخراج تکینگی کند. هدف از این خواندن،ی از خواندن را ایجاب میدیگرشکل  گرش،نقطۀ مقابل این ن

« متن یک رؤیا»شوند که گویی ای خوانده میها به گونهنظر، متناز این نقطه .شان استحدتور و ش همۀمتن با 

های یک جمله میراث باشد، همچون یا به بیانی که در خوراللفظ، ، یعنی به گفتۀ لکان کامالً به شکل تحتهستند

حضور » توجه دقیق یا ، به«های منتخبی از آیندهتکه»های یک متن، درست مانند کشف استخراج تکینگی. وصیت

اند تولید کرده»آلتوسر،  زیبای ، به تعبیرنیاز دارد. در اینجا سروکارمان با چیزی است که مؤلفان زنده یا مرده« ذهن

همۀ آنچه ممکن است در نظر اول خطا یا لغزش تلقی شود، با تغییر  .iiiii«اندچه تولید کردهبدون آنکه بدانند 

« بدخوانی» شباهتی بهبا این وصف، شاید این شکل از خواندن . هایی از آینده باشدها یا نشانهبسا تکینگیمنظر چه

با انحراف  ابتدا شاعر نیرومند، که بلوم،تجدیدنظرطلبی ادبی به روایت باشد. در مراحل چندگانۀ  داشته موردنظر بلوم

ف خود را به شاعری دیرآمده و سالا کوشدمی ، در نهایتکندفش فضای مخیل را برای خود پاک میسالااز مسیر 

او قدم به قدم با  و ناخلفی یگناه ناسپاسبه این ترتیب، فضل تقدم دارد تبدیل کند.  هاآنخود را به شاعری که بر 

 کندعمل می بلومطبق نظریۀ  ی کهاوج کار منتقد، نحوبه همین  شود.کاستن از اصالت نیاکان ادبی تکمیل می

استیونس را در شعری از  دهد، مثالً صدایمیزمانی است که صدای شاعری جدید را در متن شاعر قبلی تشخیص 

وارد از سلف ای که با بدخوانی و انحراف شاعر تازهحلقه در اینجا. ما، یا مثالً صدای رؤیایی را در شعری از نیویتمن

 کندشود و تأکید میدر همین جا وارد می درست بصیرت دیالکتیکی اماشود. نیرومند خود آغاز شده بود تکمیل می
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وارد با آن آغاز تازهشود که کار آنچه در نظر اول لغزشی ارادی تلقی میاست:  نهاییتکرار نقطۀ  صرفاً اولنقطۀ  که

شاعر شود. به عبارت دیگر، یده میدمتن سلف  دراست که  صرفاً تکرار لغزشیشود ، دست آخر معلوم میاست شده

که سلف در شعر خود به صدای  ای از مسیر سلف منحرف شدهدرست در همان نقطه که یابدجدید در نهایت درمی

لغزش کالمی نیاکان ادبی )صدای بیگانۀ متعلق به آیندگان( درست  باز به بیانی دیگر،او سخن گفته بوده است. 

 بدخوانی در نهایت چیزی جز، که واندنخشکل از ین اخواند.  جااز آن دوباره ها را بایدای است که متن آنهمان نقطه

 باشد که ما را از بار گذشته سبک و از آینده سنگین سازد. ای با میراثمواجههشاید همان  ،نیست

 

 

i نقل از:   

Jacques Derrida, Specters of Marx; The State of the Debt, the Work of Mourning and the New 

International, Routledge, 1994, p. 67. 

را نقل کرده است تا دربارۀ شهادت انسان به هستی « در جنگل»، این قطعه از شعر ناتمام «ماهیت شعرهولدرلین و »هایدگر نیز در مقالۀ 

 خود در قالب زبان تأمل کند.

ii Derrida, p. 114. 

iii Ibid, p. 67. 

iv Ibid, p. 24. 

i ، ص 1397خویی، نشر ققنوس، ، ترجمۀ محمدمهدی اردبیلی، حسام سالمت و یگانه ای در فلسفۀ هگلها؛ مطالعهسویهبنگرید به  

15.  

ii گونه نیست که قضاوت خودش به تعویق افتاده باشد، به فردا این«: »خالص شدن از قضاوت»قیاس کنید با این تعبیر دلوز در مقالۀ  

قضاوت را ممکن نهایت است که نهایت حواله شده باشد، برعکس، عمل به تعویق انداختن و حواله کردن به بیموکول شده باشد و به بی

 «.پایان باشدشود و قابل قضاوت است که وجودش در قید یک بدهی بیجا قضاوت میفقط تا آن» به گفتۀ او، موضوع قضاوت «کند.می

(264، ص 1396یمان گنجی، نشر بان، ، ترجمۀ زهره اکسیری، پیمان غالمی و اانتقادی و بالینی)  

iii .159، ص 1395، ترجمۀ مراد فرهادپور، امید مهرگان، نشر هرمس، زبان و تاریخ دربارۀدر « تزهایی دربارۀ مفهوم تاریخ»   

viii حضور ذهن »طور ترجمه کرده است: . فرازنده البته جمله را این75، ص 1393، ترجمۀ حمید فرازنده، نشر مرکز، طرفهیک خیابان 

و « های سیاسیبزنگاه»نسبتی خاص با به چنگ آوردن « ذهنحضور »، پروژۀ پاساژهارسد. در ، که نادقیق به نظر می«عصارۀ آینده است

 116، صص دربارۀ زبان و تاریخدر « در باب نظریۀ شناخت، نظریۀ پیشرفت»دارد. محض نمونه، بنگرید به « پذیریاکنون شناخت»نیز 

.132ـ  33و   

ii "mnemotechnics" .74، ص 1399، ترجمۀ داریوش آشوری، نشر آگه، تبارشناسی اخالق، بنگرید به   
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i .67همان، ص    

ii .47، ص 1396، ترجمۀ نیکو سرخوش و افشین جهاندیده، تئاتر فلسفهدر « اندیشۀ خارج»تعبیری از فوکو در مقالۀ    

iii .160، ص تئاتر فلسفهدر « نیچه، تبارشناسی، تاریخ»   

iiii گیرد. نیچه نسبت میان تبارشناسی به کار میاش راجع به که فوکو هم آن را در مقاله تبارشناسینیچه در  ی دیگر ازتعبیر 

کند که میان بدهکاران و ای حقوقی تشبیه میاستوار شده است به رابطه« داریاحساس گناه وام»را که بر « اکنونیان»و « پیشینان»

د.سازهای گذشته میبستانکاران جاری است و نسل حاضر را متعهد به بازپرداخت دین خود به نسل  

iii نقل از   

Harold Bloom, The Anxiety of Influence; A Theory of Poetry, Oxford University Press, 1997, p. 26. 

ii "active forgetfulness" (70ص  ،تبارشناسیترجمه کرده است. )« فراموشکاری کوشا»آشوری آن را ،   

iii اغلب  امروز  "will to power" ترجمه کرده است، با این « خواست قدرت»کنند و آشوری نیز آن را ترجمه می« خواست توان»را  

اراده به قدرت نیچه نه اراده »با این توضیح که:  رسدهمچنان دقیق به نظر می« ارادۀ معطوف به قدرت»یا « اراده به قدرت»حال، معادل 

شناسانه؛ بلکه نشانگر تأیید نفس حیات همچون حیات شناسانه است و نه قدرت به مفهوم جامعهاست نه قدرت؛ نه اراده به مفهوم روان

را در مفهوم مضاعفِ حفظ و  کوشد، بلکه خوداراده برای دستیابی به چیزی که فاقد آن است و لذا برای چیزی خارج از خود نمی ..است.

، ترجمۀ شجاعت بودن)پل تیلیش،  «کند.کند. این قدرت اراده و همچنین قدرتی است که اراده بر خود اعمال میخود اراده می تعالی

کند که را به میدانی بدل می« اراده»انتخاب این معادل، خود مفهوم  عالوه،به(. 61، ص 1387مراد فرهادپور، انتشارات علمی و فرهنگی، 

ود.رشان شوپنهاور ــ میدر رأساز آگوستین تا شلینگ، و در آن نیرویی جدید به نام نیچه به مصاف اسالف خود ــ   

iiii تعبیری از نیچه، به نقل از   Bloom, p. 52. 

iiiii Ibid. p 5. 

iii Ibid. 

xx .209، ص 1388، نشر نیلوفر، 1، ج باغ در باغبه هوشنگ گلشیری،  بنگرید   

iii .777-8، صص 2، ج باغ در باغدر « خواهدنوشتن رمان صبر ایوب می»   

iiii   .51، ص 1387، ترجمۀ عبدالکریم رشیدیان، نشر نی، ترس و لرز 

iiiii : اگر آدمی پدر خوبی نداشته باشد، باید یکی تصحیح طبیعت»: انسانی زیاده انسانیاز  381گویۀ محض نمونه، بنگرید به گزین 

«از آن خود بیافریند.  

Human, All Too Human, trans. R. J. Hollingdale, Cambridge University Press, 1996, p. 150. 

iiii Bloom, p. 19. 

iii نقل از     

Fredric Jameson, The Prison-House of Language; A Critical Account of Structuralism and Russian 

Formalism, Princeton University Press, 1974, p. 53. 

آمده است. نظریۀ نثر، در کتاب «ادبیاتی فاقد پیرنگ»اصل مقالۀ اشکلوفسکی، با عنوان   

xxvi .292، ص 1، ج باغ در باغ، «در نثر معاصر فارسی جوانمرگی»بنگرید به    

iiiii .37ـ  67، صص 1380پور، نشر گفتار، ، ترجمۀ پرویز همایونهنر رماندر « قدرشدۀ سروانتسمیراث بی»بنگرید به    

iiiiii .24، ص 1378، انتشارات طوس، منظومۀ ایرانیمختاری،  محمد   

iiii ) «ظرفیت منفی»  negative capability عصر اصطالحی است که جان کیتس برای متمایز کردن شکسپیر از شاعران هم (

و  میلتون فردهای منحصر بهتوانایی برای توصیف «ظرفیت مثبت» ، مخصوصاً کولریج، وضع کرده است. بلوم در مقابل از اصطالحشخود

بنگرید به:  .کنداستفاده می شاعران نیرومند Bloom, p. 34. 

iii های گذشته و نسل حاضر توافقی سری وجود میان نسل: »156در بنیامین، ص « مفهوم تاریخ تزهایی دربارۀ»دوم از بنگرید به تز  

«ایم...مند گشتههایی که بر ما تقدم داشتند، ما نیز از نوعی قدرت مسیحایی ضعیف بهرهدارد... چونان همۀ نسل  
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iiii شود پروژۀ جالب توجهی است. از دیده می« هدیه»و « شبح»اب میان بر اساس تنشی که در سرتاسر کت اشباح مارکسبازخوانی  

حالی غیرحاضر تجربه  زمان حالی که به همین دلیل مانند اند،جا که دو مقولۀ مذکور معرف دو نوع رابطۀ زمان حال با گذشته و آیندهآن

، درمقام دو تفاوتی است که کیرکگور میان یادآوری و تکرار نکته در همانشود، شاید یک میانجی کیرکگوری به کار این بازخوانی بیاید. می

شود اند، فقط در دو جهت مخالف؛ زیرا آنچه به یاد آورده میتکرار و تذکار )یادآوری( در حقیقت یک حرکت»گذارد: می متفاوت، ژست

شود. بنابراین تکرار، اگر ممکن باشد، ه یاد آورده میشود و حال آنکه تکرار راستین رو به جلو بقبالً وجود داشته است و رو به عقب تکرار می

(. تفاوت میان شادی و ناشادی، 20ص  ترجمۀ صالح نجفی، نشر مرکز،، تکرار)« کند...کند و حال آنکه تذکار او را ناشاد میآدمی را شاد می

 ایضربه در اثرشاید و غلب باالجبار، ا که مخالف جهتدر  نوعی سر چرخاندن د:بهتر از همه روشن کن اید ژستی ناب، را شو شبح میان هدیه

دهد.که با دست چپ نواخته شده است، رخ می  

iiiii گرایی به دست ماتریالیسم کند که در آن تاریخدقیقاً همان جایگاهی را اشغال می». از نظر بنیامین، این برداشت 158بنیامین، ص  

«.شودتاریخی به دو نیم می  

iiiiii .80، ص 1397، ترجمۀ مهدی امیرخانلو، محسن ملکی، نشر مرکز، سوی نقدی انقالبیبنیامین، یا بهوالتر تری ایگلتون،    

iiiii .172، ص 1395، ترجمۀ فتاح محمدی، نشر هزارۀ سوم، از نشانگان )سمپتوم( خود لذت ببرید!نقل از اسالوی ژیژک،    


