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 یرسم یگورسپار

 تیوگو با مراد فرهادپور درباره اشباح هداگفت

 مندبهره مایش

 

 تیرو درباره هدااز آن کنیحرف بزنم... ل تیآثار هدا یرا که درباره ارزش ادب تشیکه من نه قصد دارم و نه صالح میبگو دیبا زیاز هر چ قبل»

اشباحش هنوز بر دوش ما و بر دوش فرهنگ  میبهتر بگو ایشبح و  نیسنگ هیسا ینحوبلکه به ست،ین سندهینو کیکه او صرفا  میگویسخن م

 کندیم کسرهیخود و مخاطبش را  فیو همان ابتدا تکل دیگویسخن م تیاست که مراد فرهادپور از اشباحِ هدا 1382بهار سال . «تما اس

ما به دست دهد.  یِمثابه نماد روشنفکرمدرن به سندهینو نیاز ا هگرگونید یخوانش خواهدیچندان سر و کار ندارد و م یادب تِیکه او با هدا

به  دیاز ام یاکار بود و روزنه یموجود که هنوز اصالحات رو یاسیما برخالف اوضاع س اتیهشتاد است که ادب ۀاز همان اوانِ نخست ده

و هرگونه  یروشنفکر اتیادب دتریهرچه شد گر،یاز طرف د. و وستیپگرفت و به نظم بازار فاصله  استیاز س شتریوجود داشت، هرچه ب رییتغ

به  «تیاشباح هدا»که سخنان مراد فرهادپور که بعدها در قالب مقاله  روستنیزد. از ارا پس  یروشنفکر فهومو م هیبا نظر اتینسبت ادب

کرد.  دایپ یشتریب یو فرهنگ معنا استیس با اوضاع یبدل شد، در خوانشِ انضمام تیاز متون مهم درباره صادق هدا یکیو به  دیچاپ رس

 روشیپ یوگواضافه کرد که در گفت رامونشیو پ تیدر مورد هدا اریبس یهاثیبه بحث و حد یاهتاز هیزاو اش،شهیهم اقیسفرهادپور به

بوف » یاست که راو اشهیو سا تیفراتر از بحث هدا آورد،یم انیکه فرهادپور از آن سخن به م ی. اما اشباحمیاپرداخته ایزوا نیمفصل به ا

 سمیو بحران مارکس استیبه س کشدیو م رودیم تیوگو فراتر از بحث هداگفت نیهم درطور که سخنان او . هماننوشتیاو م یبرا« کور

« ارغنون»ت که ازقضا با مرگ جنبش اصالحا یو دوران اصالحات و ورشکستگ« فصلنامه ارغنون»است، و  یاسیمنطق س بتیاز غ یکه ناش

به  ه،یو سرانجام تسلطش بر نظر است،یفلسفه و س یهادرس السدر ک اشیو استاد یچندوجه تِیاعتبار شخصبسته شد. فرهادپور به هم

انسجام و خط و ربطِ بحث  آنکهیو ب رودیم گرید یهابود و اشباحش، به راه تیصادق هدا نجایکه ا یدرباره موضوع ندینشیوگو که مگفت

. اندازدینو درم یبا تمام مکررات و ابداعات، طرح که دهدیبه دست م یتیو کل ندیچیبحث را کنار هم م یهاو تکه گرددیمفقود شود، برم

با  خیو دوران اصالحات و نسبت تار یروشنفکر انیبا جر وندیو اشباحش در پ تیاز هدا یاتازه یبندصورت روشیپ یوگوکه در گفتچنان

 د.دهیما به دست م استیس

*** 

 

  رانیاز آغازگران رمان مدرن ا یکیدر مقامِ  تیصادق هدا گذرد،یمدرن ما م اتیقرن که از ادب کیچرا از پس 

انداخته  هیسابر فرهنگ ما  تیاشباحِ هدا تر،قیدق ایشما شبح  رِیاست و به تعب یرانیا سندهینو نیترهمچنان برجسته

 است؟
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 «تیاشباح هدا»تحت عنوان  1382را تکرار کنم که سال  یاهمان مقاله یگریبه نوع د دیبا م،یبگو تیبخواهم درباره هدا اگر

 یمقدارکیکه متأسفانه -« فکر یهاپاره»چاپ شد و بعد هم در کتاب « کارنامه»صورت درسگفتار بود و به شکل متن در ابتدا به

 نیا یهادهیاز ا یبرخ دی. شاشودیم یها موجب بدخوانغلط فعل شدنیهم مثبت و منف واردم یدارد و در برخ یپیهم غلط تا

. در مقاله میها بگوبخش نیدر مورد ا خواهمیم نجایهمراه باشد که ا ییناخوانا ایمقاله، به خاطر فشرده بودن آن با تناقض 

با  یاشباح تا حد نیا دیکه شا کنمیم یرا معرف تیمن دو جور شبح از هدا د،یآیطور که از عنوانش برمهمان «تیاشباح هدا»

هنرمندان مدرن دارد، و بر اساس خط  گریمانند د یهنرمند مدرن که سرنوشت کیعنوان به یکینداشته باشند.  یهم همخوان

معنا شکست را  نیبه ا تواندیهنرمند م کیفقط  نکهیخوردن است و ااو جرئت شکست یام، کار اصلکه از بکت گرفته یفکر

 نیاز کنش در ع یناتوان نیو ا« ادامه دهم، ادامه خواهم داد. دیادامه بدهم، با توانمینم»تجربه کند، همان جمالت معروف بکت 

شکست  ای در کنار مرگ ستادنیو ا «یسَر کردن با امر منف» یهگل ریبه تعب ایماندن در کنار شکست است،  یادامه کنش و باق

نام هنرمندِ مدرن در جامعه  است به یگوریف ۀصیخص نینکردن، سرکوب نکردن و واپس نراندنِ آن. ا یپوشانتناقض، و ال ای

 کییدر موزا یفرهنگ نیسیتکن گاهیجا یعنیجدا شده،  یدارهیهنرمند در جامعه ماقبل سرما گاهِیکه اکنون از جا یاتوده ییبورژوا

و  شدیخدمه طبقه حاکم محسوب م ینحوبود و به شدهنییتع شیکه هم محتوا و هم فرم کارش از پ سایاشراف و کل یفئودال

 یبود که در فضا نیبر ا دمیتأک م،یریفاصله بگ یسنت یفضا نینداشت. اگر از ا شخدمتیپ ایبا آشپز  ینظر چندان فرق نیاز ا

تناقض  نیو ا ستدیتناقض با نیا ۀدر لب ،یفدر کنارِ امر من تواندیم یبکت ۀویش نیمدرن، هنرمند به ا یو فردگرا یاجامعه توده

حول محور آن  ،یکل تیو زبان و هر نوع هو خیتار ای ،یفرهنگ یاست که جامعه، فضا یمرکز یاگسست، حفره ای یامر منف ای

 نیمه ۀنشان شانداتین و تولو کارشا کنندیکه کنار آن حفره هستند و با آن سَر م یکسان لیدل نی. و به همردیگیشکل م

 یخیتار تیاست که کل یاطور که آن حفره نقطههمان یعنی. کنندیم دایپ یمرکز یاست، نقش یامر منف نیدر کنار ا ستادنیا

است  نیهم ی. براکنندیم یکل را باز یندگیها هم نقش نماچهره نیا شود،یجامعه گرد آن ساخته م کی یِو زبان یو فرهنگ

 -یتحول جوامع غرب خیو چه فراتر از آن، تار یادب خیچه تار- یخیدوره تار کیعنوان نمادِ را به کتب ایبودلر  ایکافکا  یکه ما اسام
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شبح،  نی. منتها در کنار اکندیم فایرا ا ینقش مرکز نیا ران،یتر اشکل، در محدوده کوچک نیهم به هم تی. هدامیکنیمطرح م

 نیگفت ا شودیو م کنمیاشاره م یگریبه شبح د« توتم» یدیبا استفاده از مفهوم فرو «تیاشباح هدا» ۀمقال انیدر پا بایتقر

. شودیاصال باز نم« توتم و تابو»و کتاب مربوط به  دیو فرو یروانکاو یهاشده و خود بحث یمعرف یسردست یمفهوم آنجا قدر

هم از آن استفاده کرده  دیدارد، اما فرو علقت یعموم یِشناسبه انسان شتریمفهوم را آوردم که ب نیا صورت ابزارگونهدرواقع من به

مناسک  کی یعنوان توتم دارند و طبه یاهیگ ایجانور  یبدو لیاز قبا کیاست که بر اساس آن هر  یجیاست. توتم مفهومِ را

 نیا ی. روکنندیم دیرا بازتول شانتیهو ایخودشان  نینماد یفضا اه،یگ ایجانور  نیکردنِ ا یخوردن و درون قیاز طر ینییآ

 یدرون شانیبرا یشکلکردن و خوردن به یمناسک قربان قیاز طر دیو هم با هاستنیا تِیهو ۀندیتوتم، هم نما ایاصل، آن جانور 

 نیا خواستمیصورت فشرده مناخوانا باشد، اما من به ییآمده در جاها دیکه در کتاب فرو یاتیبا جزئ دیشا فیتعر نیشود. ا

 یۀعنوان سابه تیهدا یعنیاست.  یدر نقطه مقابلِ شبح قبل یاش، شبحگونهتوتم یمعنا نیدر ا تیموضوع را مطرح کنم که هدا

 ینمادپرداز یبر اساس نوع تیعمال هدا نجایما. ا یابیتیشدن و هو یکیو  یپندارهمذات یبرا یمرکز ایبر ناخودآگاه ما  ینیسنگ

حساب حالت توتمِ ناآگاه را  نیا ی. روشودیو مظلوم شدن، مطرح م مغبونعنوانِ اسطوره رنج و به ،یبدو سمیبر رمانت یمتک

عوض تکرار شکست به نکهیاست و ا یما در نگاه کردن به امر منف یما دارد که درست برعکسِ حالت نخست، نشانگر ناتوان یبرا

وار نشان توتم تِیبا هو مارگونهیرفتن ب رخودش را در وَ نی. و امیو از آن فراتر برو میرو شوبا آن شکست روبه میتوانگذشته ب

با  ییارویفرار از رو نیا اتِیاز تجل یکیباشد، چراکه  هیقض نیا دیهم مؤ تیهدا یاعتقاد یاز محتوا ییهابخش دی. شادهدیم

 ییطال رو عص یاست، همان نقطه شروع متعال باستانرانیعنوان اخودساخته به یاخاستگاه اسطوره کیتناقض، رفتن به سمت 

 یهانوع ساختن اسطوره نیبازگشت به آن خاستگاه است. درواقع ا ایاکنون ما، تکرار  تیو هو میاو گم کرده میاکه ما داشته ینیزر

. ما هم شوندیاست که هرگز درمان نم ییهابا زخم وارفتهیابطه خودشاز ر یخاستگاه، خودش جزئ یالیخ یوجوو جست نیآغاز

و  یتوزنهیشدن و کاحساس مظلوم واقع یبا نوع برند،یم وارفتهیخودش یلذت شانیهازخم یکندن کبره رو زکه ا ییهامثل بچه
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شکست. البته نشان دادن  نیعنوان نماد ابه تیبا هدا خوردیکه گره م میمواجه مانیخینفرتِ ناخودآگاه نسبت به سرنوشتِ تار

 د. باز کن شتریشده را بمطرح میبتواند مفاه هاست ک یتریدو شبح مستلزم کار طوالن نیتفاوت ا

  و در  ستین هیسا نیدر حضور ا یشک چیه نکهیو ا تیهدا نیحضور نماد دییضمنِ تأ «تیاشباح هدا»شما در مقاله

 دیشماریبرم نیحضور نماد نیا یرا برا لیدال یسرکیاند، دهه گذشته اشباح گوناگونش بر دوش ما بوده نیچند

بوف »و رمان  نشاندیم کینمادِ رنج رمانت گاهیجا دراست که او را  تیپرمشقت و رنجِ هدا یها زندگکه ازجمله آن

 یرهایکه ازقضا تاکنون وجهِ غالب نقد و تفس یلیاو. دال یِتر خودکشو از همه مهم تیهدا یو اعتبار جهان« کور

 نِیحضور سنگ» یاصل لیها را دال. چرا آندیزنیرا پَس م لیدال نیبر آن استوار بوده است، اما شما ا زین تیهدا

 د؟یدانینم «تیهدا نیمادن

 یجزئ تواندیشان، مها و باز کردنبازگشت به آن کنمیوجود دارد که فکر م تیهدا نیو نقشِ نماد تیمعروف یبرا یکاذب لیدال

کار تا حد  نیدر زمان حال، اما ا یحت مانیاسیس -یاجتماع یهایما و گرفتار یخیباشد از سروکله زدن با ابهاماتِ سرنوشت تار

و  تیهدا یِسئله خودکشاش اشاره کنم و آن منکته کینباشد که به  جایب دیاست. شا تیبحثِ هدا ازمستلزم فراتر رفتن  یادیز

« کارنامه»که در متن  یپیغلط تا کیمطرح کردم و باز، بر اساسِ  «تیاشباح هدا»با مرگ است که من در مقاله  تیرابطه هدا

فکر »کرد که  ریاش با مرگ تفسبر اساس رابطه شودیم را تیهدا «کنمیفکر نم»چاپ شد، حرفِ من ناخوانا شد. من گفتم 

 یبه مرگ دانست و خودکش لیم یبرا یارا واقعا بتوان نشانه تیهدا یخودکش کنمیبود که فکر نم نیحرفم اچاپ شد.  «کنمیم

مطرح  نهیزم نیدر ا که یاریبس اتیداشتم به فرض یابحث اشاره نیباشد، و در ا تیهدا نیحضور نماد یاصل لیدل تواندیاو نم

. ییو کامو یسارتر یهایبازالیستانسیدر انواع اگز نیو همچن میداشت یدگریها اناتِیالس زدنِ با مرگ را در جر نیشده؛ ما ا

هم مثال  تیاز فرهنگِ ما هم خواناست. در موردِ خاص هدا یدر بخش یو حضور بارز سوگوار یعیش یِفرهنگ یامر با فضا نیا

 د.انکرده یبه مرگ بررس لیعنوانِ نماد مرا به تیاند و هدانوشته نهیزم نیدو تا کتاب در ا یکیاست که  یصنعت یبارزش آقا
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هم دارد. طرح  یاسیو س یخیرا روشن کنم که جنبه تار یافرصت استفاده کنم تا نکته نیاز ا خواهمیم ت،یاز بحث هدا فراتر

شما  نکهی. ااوردیرا رو ب یکنش بشر یناتمام بودن و شکست ذات تیاست که واقع نیا یکاوانه براروان وهیبه ش «لیم»مسئله 

حالت  نیا لینبود. چراکه منطق م خواستمیآنچه من م نیا دییگویباز در آن لحظه م دیرسیم دیکه به آنچه خواست یزمان یحت

باز کردن ارتباطش  قیاز طر یهر کنش یحساب، شکست درون نیهم یبه مازاد ناآگاه را در خود دارد. رو دنیناتمام بودن و نرس

. ستین طورنیالکان گفتم، وضع اصال ا یآرا یانجیطور که در آن مقاله به مهمان ی. اما در مورد خودکششودیآشکار م لیبا م

رو با آن روبه تیکه شما درنها یزیو چ کندیم داینهفته در پس آن تحقق پ لیاست که ازقضا م یواقع تنها کنشبه یخودکش رایز

در « !خواستمیم یگرید زِیمن چ» ای ،«ستین خواستمیآنچه من م نیآره، اما ا» دیکه برگردد بگو ستین یاسوژه دیشویم

 چیه گریاست که د ینیجسد ع کی ماندیم یکه باق یزیو چ افتدیاتفاق م زیمعطوف به مرگ است و مرگ ن لیم ،یخودکش

اصطالح نوع به نیبه نظرم ا ن،یاست. بنابرا دهیکامل رس تیکه کنش به موفق دهدیو نشان م آوردیرا تاب نم یریابهام و تفس

 .است موردیب تیهدا یکاوانه در مورد خودکشروان یرهایو تفس یدبازیفرو

الس زدن با مضمون مرگ است که من خودم آن را از  نیبارز هم قیاز مصاد یکیبه آن اشاره کنم  خواهمیکه م یخیتار نکته

بارها و بارها  نکهیچاپ شد. باا« درباره مرگ»که ازقضا با عنوان « امه ارغنونفصلن»تجربه کردم: همان شماره آخر  کینزد

که در آنجا کار  یکسان شتریاست از نظر ب« ارغنون»شماره  نیمعنا بدتر کیبه  شماره نیکه ا میطرف اشاره کردو آن طرفنیا

 یآگاهانه انتخاب شده و معمار یلیشماره خ نیبه مرگ باعث شده همه فکر کنند موضوع ا یفتگیش نیاما هنوز هم ا کردند،یم

 لیانتخاب مقاالت و دال یگریکمتر از هر شماره د« ارغنون» یهاشماره ریبا سا اسیگفت در ق شودیکه م یدارد. در حال یقیدق

 یصنعت یقاکه خود آ دیعقا خیمشهور تار یهابود از نام ییابتدا یلیمجموعه خ کیها مورد بحث قرار گرفت. عمال آن نشیگز

استقبال از  رد ی. نکته اصلردیصورت بگ یبحث نکهیبدون ا م،یطرف سرهم کردو آن طرفنیکه ما از ا یآورده بود، با اضافات

 نیدنبال ا قایدق آوردند،یرا درم« ارغنون»بود که آن موقع مقامات وزارت ارشاد که  نیمرگ، از نظر من ا یمضمون سراپا تصادف
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اتفاقا تمام  نکهیا یآن را به خاک سپارند. برا« ارغنون» یفرمال برا یمراسم سوگوار یمرگِ محترمانه با نوع کیبودند که با 

 یرو گریجنبش، و از طرف د نیا یاسیس یِهمراه بود با تمام شدن جنبش اصالحات و آشکار شدن ورشکستگ« ارغنون»شدن 

که  اورندیرا در جامعه ب یظاهر استِیسشبه ینوع خواستندیم قیطر نیا که از نژادیطلبانه احمدعدالت سمِیکار آمدن شارالتان

حرف  استیاز س یشکلبه خواستیم انهیگراچپ هیاز زاو ژهیوکه به ییداهر ص ن،یآن خأل شکست اصالحات را پُر کنند. بنابرا

را کردند که  شانیمقامات ارشاد تمام سع نیهم ی. براندازدیرا به خطر ب نژادیاحمد نیدروغ استِیسشبه نیا توانستیبزند، م

اصل،  نیهم یدوران خوانده شود. رو یاسیسبا تالطماتِ  وندیدر پ ایکند،  دایپ یاسیس یمعنا ینحوبه« ارغنون»مبادا حضور 

بود و تمام  استیو استوار بر سرکوبِ س یمصنوع پشتش، همه تِیو هم فرمش و هم ن شی، هم محتوا«درباره مرگ»شماره 

شماره شرکت  نیکه در ا دندیرس جهینت نیموقع به ا آن کردند،یکه در ترجمه مقاالتش مشارکت م یجوان یگراچپ یهابچه

افتخار  کیعنوانِ به« ارغنون»و اجازه ندهند  اورندیرا رو ب یمصنوع انیپا نیکنند و عمال ا کوتیترجمه نکنند، آن را با ند،نکن

از  یهر شکل یپا ریاصالحات و ز یهم ورشکستگ یو تا حد تیو رعا یطاقچه گذاشته شود. اما دوست یرو دفن شود و یفرهنگ

شماره شرکت  نیبود و بهتر بود در ا یاشتباه میهم تصم دیکه شا مین کار را نکنیشدن، باعث شد که ما ا یمقاومت خال

 نیا یموضوع را برا نی. اردیآلتِ دست قرار بگ طورنیمرگ، ا نیا ان،یپا نیا میدادیو اجازه نم میکردیاعتصاب م م،یکردینم

که  دهدیکاوانه با مرگ تَن مو روان یفلسف صطالحابه یهایاست که به باز ییهااز چهره یکی تیگفتم که اتفاقا هدا نجایا

 .سازش با صاحبان قدرت است ۀجینت میرمستقیغ ای میمستق شیهایلیخ

 فرهادپور شما در همان  ی. آقادیبعد از آن باز کرد استِیسدوران اصالحات و شبه یاسیدرباره شکست س یبحثِ جالب

ما شکست را  نکه،یا یکی. دیپردازیو چندان به آن نم دیکنیرا هم مطرح م گریچند نکته د «تیاشباح هدا»مقاله 

هزارساله سخن سه یحت ایصدساله و  یاز شکستِ فرهنگ نکهیا ای. میریبپذ میتوانیو نم میکنیآگاهانه تجربه نم

 نیا خواهمیم رد؟یگیم هیتجربه آگاهانه شکست از کجا ما ایبه درون مغاک  ستنیما از نگر یناتوان نی. ادییگویم
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تفکر چپ  درکه  میشما خاصه از آدورنو آموخت یرهایها و تفسما ازقضا از ترجمه«. ارغنون»بزنم با  وندیمسئله را پ

و « فرم همان رسوب محتواست»آدورنو  رِیتعبدارد و به  یکیالکتیتنگاتنگ و د یااست و رابطه یکیفرم و محتوا 

کم دست ینظر ریلحاظ نفوذ و تأثبه« ارغنون»فرم شروع شود.  ریبا فهم و تفس دیاثر با یخیسرشت تار یوجوجست

عنوان به شیهااز شماره یاریو همچنان بس دیآیشمار مبه رینظیب یادو نسل که نسل ما هم بود، تجربه یکی یبرا

تبع آن و به« ارغنون» رامونیکه همواره پ ییهااز بحث یکیحال،  نی. با اشودیآن شناخته م نیمضام یمنبعِ نظر

چپ  یکرف انیجر کیاست که چطور  نی، مطرح بوده ا«ارغنون»از افراد مؤثر  یکیعنوان شما به یکارنامه کار

اصالحات پا گرفت؟  یِفرهنگ تیچپ در مرکز یچطور محتوا شود؟یدر ارشاد اصالحات ممکن م« ارغنون»واسطه به

درباره »سرنوشت را که با چاپ شماره  نیا شدینم ها،دگاهیکم تفاوت ددست ایخاطر تناقض در آن دوران به ایآ

 تصور کرد؟ دیبه آخر رس« مرگ

در ذهن من شکل گرفت  دهیا نیچگونه ا نکهیاشاره کردم، ا« ارغنون»خودم از  یشخص خچهیه تارب یمختلف یوگوهادر گفت من

در « فرهنگ» ۀمنتشر شد و بعد در چند شمار 1359سال « جدل» ۀوجود داشت و در قالبِ دو شمار« ارغنون»قبل از  یلیو خ

« ارغنون»که  دیری. اما در نظر بگدیدارتر رسوتهسر یشکلبه« ارغنون»در قالب  تیاکرد و درنه دایانجمن حکمت و فلسفه ادامه پ

کتاب،  نِیع« ارغنون»داشت. هر شماره  یاکرد و نه اصال داخلِ خود ارشاد پرونده دایپ یرسم تیموقع نه جواز گرفت، نه هو چیه

استوار بود و آن  یاشخاص و قول و قرار شخص یبر رو امالپروژه ک نی. ادیرسیو به چاپ م شدیاز سانسور رد م ریوز یبا امضا

که بتواند  یاهیمن گره خورده بود با نشر یبرا دهیا نیبود. البته در آغاز ا یفرهنگ هینشر کیدرآوردنِ  دهیقول و قرار هم ا

را بازتاب بدهد. اما بعد به هر حال مثل  یجهان یکارگر یهامتفاوت درون جنبش یمتفاوت و روندها یستیالیسوس یهادگاهید

شد. اما باز هم در  شتریو ب شتریمدام ب اشیو فلسف یجنبه عام و انتزاع ط،یو کنار آمدن با شرا طیدر آن شرا ،یگرید زیهر چ

د که سنتِ بو نیما سوار بود( ا یعمدتا رو هیکه قض یاباذر وسفیما )من و  شرط میکار گذاشت یکه ابتدا یهمان قول و قرار
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 مینکن یسع ییبا ترفندها ای یرآبیشکلِ زو به مینکن لیتحم وجهچیهبه م،یآمدیرا که از آن م یمکتب فرانکفورت یانتقاد هینظر

 نیو با ا میبود سنت نیروشن است که خود ما در ا یعیطور طبتر شود. اما خُب، بهبرجسته یخاص یهر سنت فکر ایتفکر  نیا

 یاهیتنها نشر« ارغنون»فکر کنم  نکهیکما ا م،یکار را باز گذاشت یحال فضا نی. با امیکردیها کار مسنت گریبهتر از د یسنت فکر

موحد و  اءیبه ض میرا کال سپرد یلی( داشته؛ ما فلسفه تحلهمانیم راستاریو) Editor Guest یصورت جدکه به رانیاست در ا

 ی. کارمیداد انیملک یاز شماره اخالق را به آقا یعیبخش وس ای ،یوکپاز یبه آقا میراه داد یادیتا حد ز اتیشاپور اعتماد، در اله

 ،یو چه عموم یخاص خود را دارد، چه خصوص سمیو پ سمیو رسم و ا و اسم یکه رانتِ فضل دانشگاه یگریگروه د چیکه ه

مطرح شوند  ندیایب میاجازه داد ب،یرق یفکر اناتِیجر ای یدگریها اناتِیجاها هم به جر یلیجا نکرده است. خ چیاصال و ابدا در ه

 یهاکم بود: بحث ایاصال نبود  ای م،یآورد« ارغنون»را هم که در  ییهااز بحث یلی. خمیها را ترجمه کردو خودمان آثار آن

 لیبود که بعد هم تبد یاخرهمس یبازار یهادر کار نبود، بلکه فقط بحث یشکل جدبه سمیمدرنو پست سمیمدرن ای یکاوروان

و  میها را ترجمه کنسنت نیا یمقاالت اصل میکرد یو رنگارنگ. ما در تمام موارد سع دهیفایب یهااز کتاب یشد به انفجار

را همراه با سنت خودمان  یغرب یهاو تنوع سنت میسوءاستفاده نکن تیموقع نیبود که از ا نیما هم بر ا ی. قرار اصلمیاوریب

 نیامیبن یبرا اتیو اله سمیما نبود که مارکس ریتقص گرید نی. اما خُب، ادانستندیم همها که سنت چپ بود و آن میاوریب

که  داستیپ جانیاز هم ینید یروشنفکر ی. فقر فکرکندیرا هم جلب م ینیخود توجه روشنفکران د نیاست و ا ختهیآمدرهم

را بخواند؛ همان  ینید یشناسمربوط به معرفت یِستیویتیپوز اتیو اله کایامر یهامجبور شد برود دانشگاه اتشیمباحثِ اله یبرا

 رانیکلمه درباره اسالم و ا کی هینشر نیبود که در ا نیدنبالش رفتند. اما نقطه مقابلش هم ا هانیکه سروش و ا یفکر خط

 ،یاسیگونه امکان سهر بتیغ ولاستوار بود بر قب هیکل قض کنمیمن فکر م ن،یبنابرا. میبود بندیدو قرار پا نینخواهد آمد. و ما به ا

در جامعه، که بعدا به جنبش  یدرون یطلبانه، همراه با باور به حضور حرکتسلطنت یهادگاهیطرف برخالف دو البته از آن

 همدتِ نُه ماه به رابه یرا به بار آورد که کارگر و دانشجو و کارمند همگ 88 یاسیهم اعتراضات س تیخورد و درنهااصالحات گره 

مانده را هم به عقب یِارتجاع یفضا کی یهاو حقارت هاینیببود. البته تمام کوته یخیتار-یاسیس تیواقع کی نیانداختند. بنابرا
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فضا داخل  نیدر ا یفلسف یهابحث نیهم یِانجیمو به یفرهنگ هیحاش کیعنوانِ به دادیهمراه داشت که فقط به ما اجازه م

 ،یفرهنگ هیحاش کیعنوان به میکردیدر جامعه وجود داشت، ما هم فکر م یدرون یِاسیس انیک جریکه واقعا  یی. تا جامیشو

با مسائل  ریتر شود و ناگزو خودآگاه ترکالیتا جنبش اصالحات راد م،یندازیو جا ب میرا مطرح کن هادهیا یکم برخدست میتوانیم

 لیکار صورت گرفت. درواقع به هزاران دل نیهم ا یانظرم تا مرحله هرو شود و بو اسالم روبه انهیخاورم یو انضمام یخیتار

 کیملتِ ما و ارتباطش با -دولت یریگشکل یچگونگ ه،یخاص مملکت ما، نقش صفو خیتا تار یاسیاز سرکوبِ س -متفاوت 

 یو مهم دارد. من حت ینقشِ اساس «هینظر»همه ما  یبرا ،یخیدوره تار نیدر ا -دو سه هزارساله یخیتار بیوغربیعج تیهو

 کردمینکته را مطرح م نیا شهیهم د،یکنینم یو کار عمل دیهست نینشکه شما برج عاج گرفتندیم رادیکه ا یدر مواجهه با کسان

در  یمحفل نظر کی یپا شیمعنا تنها راه ممکن که پ کیو به  نیمؤثرتر ن،یبهتر ن،یترکردن، مهم یکار عمل یبرا قایکه دق

 ایدهقانان  ایبا کارگران  یآدم جذب کند. ما اصال ارتباط ،یو جذبه فلسف هینظر قیاست که از طر نیشده، ا شتهگذا رانیا

با دانشجوها و طبقه متوسط  -باشند چه در داخل نینشچه خارج- یگرید «سمِیا»ارتباط ما هم مثل هر  م،یزحمتکشان نداشت

اگر  نیبود. بنابرا بخشییو رها کالیراد استیها به سجذب آن یبرا یانجیم نیبهتر ،یبود. و اتفاقا فلسفه و کالس فلسف

حساب،  نیهم یبود. رو یریهمان عضوگ ایجذب مخاطب  یابزار برا نیبهتر «هینظر» م،یهم نگاه کن یو ابزار یستیپراگمات

 یلحاظ فکربسته و به یباشد. اما متأسفانه اصالحات جنبش رگذاریتأث عینسبتا وس یدر حد توانستیم یادوره کیدر  هینظر

بودن،  ینیردیو غ ینید ،یرخودیو غ ی. خودمیشو یدرون ییوگووارد گفت یبا آن حت دادیاجازه نم وقتچیبود و ه ریو فق یجزم

مرز  نیاگر ا میدانستیم نکهیا یبرا میبود دهیکش یگریخود ما هم مرز د گریع بود. از طرف دقاط یدر جنبش اصالحات مرز

و  یفلسفشبه غاتیدر تبل گریبار د زیچو همه دیآیم انیبه م رهیو غ ینید لسوفانیصد هزار مقاله از عرفا و ف شود،کمرنگ 

 یکار درست نیا یا. به نظر من تا دورهمیکردیرا پُررنگ م یاصل، ما خط و مرز نظر نیا ی. روشودیوگور مگم جیرا یهاجزم

 اشیاسیس ۀنهفت نیریز یۀآن رو میکردیم یسع ای م،یکردیرا تمام م« ارغنون»زودتر  دیبود که با نیتنها اشتباه ما ا دیبود. شا

تنها  کنمیفکر م نی. بنابرادانمینم ر،ییتغ کیبه  ای دیکشیبحران و انفجار و تمام شدن م کیکار به  نیحال ا م،یاوریرا رو ب
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به سانسور حساس بودند با ما همراه شدند.  یلیکه خ یکسان یحتدر آن دوره،  هینظر تیخاطر اهمبود، وگرنه به نیاشتباه ا

به آن وضع  یارهیزنج یهابود و قرار بود با ما کار کند، که در قتل« ارغنون» کیشماره  راستاریکه اصال و ندهیازجمله روانشاد پو

را هم پرداختند، بعد  متشیو ق لتحساس بودند به کار کردن با دو یلیکه خ یریمانند هوشنگ گلش یکسان ایکشته شد.  عیفج

 دیکرد. چون د رییتغ« ارغنون»نظرش نسبت به  ،«ینقد ادب»بعد از آن شماره  یریاز چند شماره نظرشان عوض شد. خود گلش

 یغنا نکهیا یبرا خوردیبه درد م یلیو در عوض خ ستیدست در آن ن نیاز ا یو مسائل یو دولت یاسیس غیاز تبل یخبر چیه

 ا.نجیا یِاسیو س یفرهنگ یهاو به دنبالش بحث یاسیو س یروشنفکر یهابدهد به بحث ینظر

زائده  کیو به  میریآلت دست قرار بگ میتوانیتا چه حد م نکهیما کم بود نسبت به ا تیحساس دیبود که شا نیتنها نکته ا 

 دی. و شازدیریبساط به هم م نیو کل ا دیآیکار م یرو ینژادیاحمد سمِیفاششبه یکه نوع میدانستی. نممیشو لیتبد یشینما

 هیعل یدوره اوج فشار جهان ی. و البته آن دوره تا حدمینبود نیبودنِ جنبش اصالحات بدب یالقدر که الزم بود نسبت به توخآن

. و آمدیدرم انیهمسو با آن جر رهیو غ رهیها از هانا آرنت و غو کتاب اتیهم انواع نشر رانیبود، و در ا سمیبرالیچپ و اوج نئول

 دارانههیضد سرما استیاز س یبه چپ شده بود، رنگ 2008از بحران  لکه تا قب یو هجوم در بحبوحه آن حمله میکه بتوان نیهم

هم مثل « ارغنون»کار با  دیفشارها شا نیبود. به خاطر ا یلیخ م،یآدورنو حفظ کن یشناسییبایو ز نیامیبن اتِیاله قیرا از طر

و  کنمیم دییو هم عواقب و اثراتش را تأ هیدر خود داشت. اما امروزه هنوز هم اصلِ قض ینینشاز عقب ینشان گریموارد د یلیخ

ارتباط  یِانجیمپروژه به نی. چون امیآوردیرا رو م استیبا س« ارغنون»ارتباط  دیکار با انینظرم تنها در پا ، بهطور که گفتمهمان

مطالب  هیبق یالالبه یواشکیرا  ییزهایچکی میدر کار نبود که مثال بخواه یرکیرزیو ز یپنهان زیچچیاشخاص شکل گفته بود و ه

 دیهم داشتند. ما با یاسیتعهد س کی تیدرنها نوشتندیو م کردندیکه مطالب را ترجمه م یبود که کسان نی. مسئله امیبگنجان

را « ارغنون»خود ارشاد  میو فشارها باعث شد اجازه بده یتجربگیو ب التی. اما نداشتن تشکمیرا نشان بده نیا میتوانستیم

 یریگموضع نیکردند. البته ا یهمراه یرسم یگورسپار نیاز روشنفکران هم با ا یلیبه گور بسپارد. هرچند خ یمطور رسبه
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 ترشیوپرداخته امروز است و پنهفته صرفا ساخته یاسیس تین نیا ندیبگو یبرخ دیبر نگاه به عقب است و شا یوضوح مبتنبه

ها و بخت کوشدیکنش رو به پس است که م یمنظر نوع کیاز  یاسیسگفت هرگونه کنش  دیدر پاسخ با یوجود نداشت، ول

 د.کن ایرفته را رستگار و احازدست یهافرصت

 ما را از بحثِ  یرا طرح کنم که تا حد یدر ادامه آن پرسش خواهمیم د،یاشاره کرد یمهم فرهادپور به نکته یآقا

 یانجیمو جذبِ مخاطب به هیرا تمرکز بر نظر یستی. شما کار پراگماتکیبه آن نزد گریو از جهت د کندیدور م تیهدا

 ...طبقه متوسطِ جامعه بودند یروهاین ای انیو آن مخاطبان، دانشجو دیدانستیفلسفه م

هم وجود نداشت. در همان بحث  یاسیبا جامعه نداشتند و امکانِ کار س یتماس چیبود، ه یخال شانیپا ریکه ز یروشنفکران یبرا

است که اصال اجازه  یاسیانتقال تجربه، سرکوب س ایما از نگاه آگاهانه به شکست  یناتوان یام که مسئول اصلشکست هم آورده

مختلف آنجا  یهاگروه نیخارج از کشور، در تظاهرات ب دیانتقال دهند. شما اگر برو گریکدی بهخود را  اتیها تجربنسل دهدینم

اند. آن حالتِ صلب و سنگ و آمده رونیب رانیاز ا ینکه چه زما دیفهم توانیافراد م یریگکه چگونه بر اساس موضع دینیبیم

 نیبه هم منتقل نشده. و ا شاناتیاست که اصال تجرب نیا ندهدهکه به هم دارند، نشان یکه در نگاهشان هست و نفرت یتیجزم

ها نتوانستند نسل نیاز ا کدامچیکه ه گرددیهم برم 1332 یو حزب توده و ماجراها تیاست که به قبل، به دوران هدا یامسئله

 .خود را انتقال دهند اتیتجرب

 بخشییرها استیبا س قیطر نیبودند و قرار بود از ا هیبحثِ شما درباره طبقه متوسط که مخاطبان نظر یرو یکم 

هم، در  شیپ یاست. چند یو در سطح جهان رانیدر ا یکه همچنان از موضوعات جدل میبخورند، درنگ کن وندیپ

 یخیفلسفه تار یمنتشر شد که به بازخوان ینوشته مراد ثقف« نه متوسط -نه طبقه»که با عنوانِ  یکتاب نهیزم نیا

خواند.  رانیا استیس تیبا وضع یطور انضمامآن را به توانیآن پرداخته، اما م یخیتار تِیو واقع یطبقات لیتحل

بر دوش  بخشییرها ید و بار عمده دستاوردهاانمهم تمدن حضور داشته عیجامعه در تمام وقا یِانیطبقه م نکهیا
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 یانیم یهاگروه» یمراد ثقف ریتعببا « طبقه متوسط» یِخیبه تفاوتِ مفهوم تار یکار نجایاست. )ا بودهطبقه  نیا

 ایمتوسط بودن  ۀرا از سرکوفت نهفت یاسیگروه مؤثر س نیدارد ا یسع لیتفصندارم که او در کتاب خود به« جامعه

 خواهمیکند(. م تیثیگروه اعاده ح نیاز ا ینوعبه وبورژوا در تفکر چپِ ارتدکس برهاند مترادف بودن با مفهوم خرده

جامعه  یانیطبقه م شکیو ب خوردیگره م ینحوجامعه به یبا حرکت درون یقولبرگردم به جنبش اصالحات که به

صحه  کالیراد استیتبع آن سو به هیبا نظر وندیطبقه در پ نیبر نقشِ ا ینوعبه زیداشت. شما ن ییدر آن سهمِ بسزا

بست؟  دیطبقه ام نیبه ا بخشییرها استیو ظهور س رییهرگونه تغ یبرا توانیم زی. به نظر شما همچنان ندیگذاریم

و  یاسیانسداد س یو با نوع شودیما منتقل نم یاسیس اتیتجرب نکهیبا توجه به ا ،یکنون تیدر وضع گر،ید انیبه ب

 قیتنها از طر یاسیهرگونه رخداد س ایآ م،یبنگر اهانهبه شکستِ خودمان آگ میتوانیو نم میمواجه یخأل روشنفکر

است که  یجدل نیکرد؟ و تازه ا یپافشار یو مبارزات طبقات لیبر تحل دیهمچنان با ایطبقه متوسط ممکن است، 

 .هم هست یگریمعارضِ د یاسیس اناتیها و جردر درون تفکر چپ مطرح است و گروه

 یبحث نیگروه و دسته هست. بنابرا نیچند ره،یو غ ایهم در برخورد با سنتِ خود چپ، طبقه، پرولتار ییداخل چپ اروپا االن

منطق  یو نداشتن نوع سمیمسئله طبقات، نقد بحران مارکس نی: همدهدیم یرا در خود جا یاریاست که موارد بس یطوالن

نقد  ایاست که در جامعه مدرن گفته شده،  یزیچ ایداد،  تیسرا خیبه تمام تار توانیطبقات را م هیقض نکهیاصال ا ای ،یاسیس

 ...یخیتار سمیالیماتر

 هیگفتم نظر نکهی. منظورم از استین گرید یهامنطق یِناف کدامچیو طبقه متوسط، ه هیبحثِ من در مورد نظر ران،یدر مورد ا اما

کار  توانستیکه نم یمحفل روشنفکر کی یما، برا یبرا تیدر آن موقع هیاست که نظر نیو خوب بود، ا رگذاریتأث یدر دوران

هم  یِناف هانی. اساختندیم هیاتحاد رفتندیم دیتپه باهمان موقع هم کارگران هفت رنهداشت. وگ یکند، نقش مؤثر یگرید

 یحت ای شناسانهیمنطق هست کیبر اساس  یاشدهنییتع شیشکل از پ چیاست که ما به ه نی. اتفاقا همه مسئله استندین
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. درواقع خوردیطبقه گره م نیسوژه فقط با ا ایاست  یبطبقه ذاتا انقال نیا مییکه بگو میمقدر ندار شیاز پ یهاگاهیجا ،یاقتصاد

 ریها هم زاز آن یاریمسائل که بس نیاز ا یاست که چگونه انبوه نیاست، هم یخال سمیدر مارکس شیکه جا یاسیمنطق س نیا

بحث هنوز  نی. اندرا شکل بده یتیکل کیبرسند و  یارزهم کیبه  گریبا همد توانندیاند، مپنهان« طبقه متوسط»مفهوم  نیهم

 رهایهمه مزدبگ ایاست  یهمان کارگر صنعت ایپرولتار ای ،یضرور ایبود، حادث بود،  یخیتار یاست که شکست جنبش کارگر یباق

مردم و  ای تودیانبوهه خلق و مالت ندیگویم یاعده شوند،یمطرح م یگوناگون می. امروزه مفاهشودیرا شامل م رهایبگو حقوق

 نیدهنده انشان سمیمارکس خِی. ازقضا تارستندیک هانیوسط معلوم باشد ا نیا نکهیبدون ا ا،یپرولتار ندیگویم هنوز گرید یاعده

 روزیانقالبِ پ نیعنوان اولکه به سمینمونه بلشو یادینشده و تا حد ز یبررس یاسیمنطق س نیا د،یدوشایچنان که بااست که آن

 یستینیاستال تیروا نیهم در بدتربدل شده است، آن ینییآ یاارزشمند است به نسخه ییاهنوز هم استثن خیفرودستان در کل تار

قاعدتا قرار بود طبقه  سمینیکه در استال یدر حال ا،یجهان سوم شدند پرولتار یهاملت سمینسخه. در مائوئ نیا شدهیستیو مائوئ

 سمیبحث دارد که ما در کنار نمونه بلشو یجا یلیهنوز خ یخیو هم تار یباشد. خالصه، هم به لحاظ نظر ایپرولتار یکارگر صنعت

مسئله  نیاو حول محور هم« هوموساکر»آگامبن و کل پروژه  یهاهمه بحث .میبرو یاسیدرباره منطق س یپردازسمت مفهومبه

درست  هانیکدام ا ندارم که جوابِ یمحور است. حاال کار نیحول هم سمیالکالئو درباره پوپول یهابحث ایشکل گرفته است. 

منطق  نیا بتیاز غ یبحران ناش سمیکه بحرانِ مارکس کنندیپرسش را مطرح م نیاست که آنان ا نیمسئله ا نیتراست. مهم

شود و  یپردازمفهوم دیو چگونه با ستیمنطق چ نیخود ا نکهیمسئله به نظر من کامال درست است. اما ا نیاست. ا یاسیس

 یدهقان یهااست، جنبش یادهیگوارا چه پدچه کند،یرا پُر م شیکجا یو تروتسک نیچقدر آن از مارکس گرفته شده، تجربه لن

است  یخیتار تِیآن واقع یبه نظرم غنا هانیا د،یگویوسط چه م نیتجربه خود ما ا ست،یچ ی، طبقه متوسط شهرچه هستند

 یسینونسخه جورکی ای شدهنییتع شیاز پ سمیدگمات یوعاست که آدم با ن نیکار ا نینشده. و بدتر یپردازکه هنوز مفهوم

 .برود بیغروبیمجموعه عج نیبخواهد سراغ ا
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  یرانیرا سرآغاز رمان مدرن ا تیاثر هدا نیا یاریبس نکهیباا«. بوف کور»و شاهکارش  گردمیبرم تیبحثِ هدابه 

دارد و در ادامه سنت شعر است  یشعر هیرمایخم شتریداستان ب نیمعتقدند ا« بوف کور»از منتقدانِ  یبرخ دانند،یم

به نظرتان چقدر  د،یشعر دار نهیدر زم یپردازهیو نظر شعردر سرودن و ترجمه  یتا رمان. از آنجا که شما هم دست

 یهارگه نیشما ا ای: آدیدانیرا چطور م کیزیبا متاف« بوف کور»ارتباط  گریبا شعر نسبت دارد؟ از طرف د« بوف کور»

در  تیدابه نظرتان ه ای د،یدانیعرفان م ای یرانیا کیزیمتاف ینوعاصالت دادن به « بوف کور»را در  یکیزیمتاف

 دارد؟یبرم زیسنت از درون خ نیا یفروپاش ینوع یو برا آشوبدیسنت برم نیا هیشاهکارش عل

  Syntax  مشکلِ تیزبانِ هدا ندیگویکه م شود،یمربوط م« زبان»نظرات و انتقادات به بحث  نیاز ا یبخش دیآیم نظرمبه

 ایزبان به زبان ترجمه ارتباط دارد،  نیا یکیبه نزد شترینظرم بداشته باشد، به یوجه شعر تیزبان هدا نکهیحو( دارد. اما ا)ن

لبه تنش و حفره است که  ایبر مرز تناقض  ستادنیاتفاقا نشانگر همان ا نیفرانسه و ا ژهیوبه ییااروپ یهااو از زبان یریرپذیتأث

عنصر  کی. انگار که مینیبیرا م ییتنش و ناخوانا نیهم ا تیما در زبان هدا یعنی. دهدیدر فرم کار هم نشان م ینوعخودش را به

را در زبانِ فرمال  یسَر کردن با امر منف نی. درواقع ما استین یشعر اصال« بوف کور»لحاظ زبان  نیو از ا شودیوارد م گانهیب

 م.ینیبیدر نثرش م هایها و ناهمخوانشکست نیهم قیاز طر ت،یهدا

قبل از  رانیاز ا شیو ستا ییگراباستان رانیاز ا ییهارگه یهم گاه تیهدا دیگفت، در عقا شودیهم م کیزیمورد بحث متاف در

و  یو هم فرمال شاهد فروپاش ییشکل محتواهم به« بوف کور»اما داخلِ  د،یایبه چشم ب کیدئولوژیشکل ااسالم ممکن است به

 یدگیکه همراه با ابتذال و گند یخیتار یانضمام ریتصو کیبه  یمتعال ریتصو کیاز  گذار ینوع م؛یهست یجهان عرفان یرانیو

و کل  ییو حافظ و سنا امیاز خ شیستا تیهمان عرفان، ما در هدا ای میبگذار یرانیا یسنت کیزیاست. حاال اگر اسمش را متاف

 .میجهموا امیاز خ یستیالیماتر ری. برعکس، با تفسمینیبیرا نم یسنت عرفان
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 یتعلق دارد و معدود آثار یشناختکاوانه و جامعهروان یرهایبه تفس« بوف کور»درباره  هالیفرهادپور عمده تحل یآقا 

که  «تیاشباح هدا»و مقاله خودِ شما  یپور و شاهرخ مسکوب و رضا براهناسحاق وسفی یرهایهستند ازجمله تفس

 یاسیس یهاهیاگر ممکن باشد درباره سو خواستمی. ماندو شاهکارش دست گذاشته تیکار هدا یاسیس یهاهیبر سو

 .دیهم صحبت کن تیکار هدا

جان »و  ماندیم تیاست که در واقع یهمان شبح ت،یاز اشباحِ هدا یکی نکهی. اامهیباز برگردم به بحث اول دیپاسخ شما با در

رمان  نیعنوان نخستبه تیهدا« بوف کور» تیحساب، اهم نیهم ی. روماندیم یباق یزخمِ درون نیو در کنار ا شودینم «بایز

و  یماد یکه محتوا مینیبیم میوجو کنرمان جست یصدق یرا در محتوا یخیتار قتی. اگر رسوب حقداستیمدرن مهم پ

 یفلسف ریآوردنش محتاج تفس رونیندارد که ب یو تعجب شود،یم لیرمان تبد یدرون قتیحق جورکی آن عمال به یِخیتار یمحتوا

هم که گفتم  یاهیشناخته شود. آن سو مرمان مه نیا یصدق یمحتوا یفلسف یهابحث نیا یِانجیماست تا به« بوف کور»از 

افتادن  ریگ جورکیدر فرهنگ ما حضور دارد، عمال  مانیهاما با زخم وارفتهیعنوان توتم همراه با وَر رفتن خودشبه تیشبح هدا

در حضور  هدو جنب نیاز ا کیکدام نکهی. حاال اشودیمنجر نم ییتفاوت و امر نو چیکه به ه یاست. تکرار یکنش تکرار کیدر 

که اکنون نوشته و چاپ  یکوتاه یهاها و داستاناست که با رمان یشده است، در گرو برخورد کسان تیتقو شتریب تیهدا نینماد

دهند که  صیتشخ دیبا یرا کسان نیما به کدام طرف است. ا اتیدهند جهتِ حرکت ادب صیتا بتوانند تشخ ند،یآشنا شودیم

 یرخدادِ شعر کیعنوان را به ییمایشعر ن توانمیمربوط به شعر نو، م یها. من در مورد بحثستامروز دستشان ا اتینبضِ ادب

حضور کمرنگ  ینوع ییطرز استثناهم به یرانیا اتیادب انیاست و در م ییاثر استثنا کیخودش « بوف کور»درک کنم. منتها 

رخداد  کیما با  زین نجایکرد، در ا جادیدر شعر ا مایکه ن یمانند آن رخداد دیآیفرانسه دارد، اما به نظر نم ای ییدر فرهنگ اروپا

 یا: سوژهمیرف شوط هیبا کدام سو تیهدا نیاست که سرانجام در مواجهه با حضور نماد نی. پس مسئله امیمواجه باش ییویبد
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و همراه با  وارفتهیخودش یصورتهکه ب یاسوژه ای دهد،یقرار م یتفاوت را مورد بررس جادیکه رابطه تکرار اسطوره و امکان ا

 ت.اس «ییباستان و گذشته طال رانیا نیزر یهاخاستگاه» یوجوسرگرم جست یگریو نفرت از د یینمااحساس مظلوم

 

 

 

 

 


