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  *taslimy1340@yahoo.com تسلیمی علی دکتر
 

  گیالن دانشگاه دانشیار
  
  

  چکیده
ویکرد او اگرچه با زبـانی  ر. کند اش انتقاد می جورجو آگامبن در آثارش از جهان نوین و آثار ادبی     
ي ناب را در روزمرَگـی    وي کسب تجربه. کند  تازه ارائه شده است، مفهومی سنتی را بازتولید می        
اي که نخستین بار در کودکی رخ داده اسـت،          پس از جنگ جهانی ناممکن دانسته است، تجربه       

امکـان  . ان رخ داده اسـت باید در بزرگسالی ادامه یابد، اما این تجربه تنها در بزرگسالی گذشـتگ       
 در جهان معاصر است، همانی نیست که آگـامبن            صادق هدایت که رمانی    »بوف کور «تجربه در   

یابیم که او در عمل  کند، درمی  ي مرگ یاد می     که راوي بوف کور از تجربه       اما هنگامی . خواهد  می
هـاي   اسـته بـه هـر روي صـادق هـدایت خو    . این تجربه را در جهـان امـروزي نـشان داده اسـت        

صادق هدایت در این رمان بـه جـاي انـسان کامـل،             . گراي آگامبن را برآورده نکرده است       عرفان
  . انسان ناکامل را معرفی کرده است

این مقاله به روش تحلیلی به رمانی از ادبیات فارسی در کنار چند اثر دیگر، از دیـدگاه جورجـو            
  .پردازد آگامبن می
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  مقدمه
هـاي متفـاوت اروپـا و         جورجو آگامبن فیلسوف و نظریه پرداز ایتالیایی، استاد و مدرس دانشگاه          

ي  دربـاره : کـودکی و تـاریخ  «، 2»اجتمـاع آینـده  «، 1»محتوا انسان بی« چون   آمریکا داراي آثاري  
او گـاهی از فرویـد و مـارکس      . رندي جهانی دا     است که آوازه   4»زبان و مرگ  « و   3»نی تجربه ویرا

 »زبان و مـرگ «کتاب .  همه پیرو هایدگر استزمان بیش از ي تجربه و پذیرد اما درباره    ثیر می أت
 .نـک ( رود هاي هایدگري فراتر می اند، اما آگامبن از محدوده ترین کار آگامبن دانسته  هایدگري را

آگـامبن فیلـسوفی اسـت کـه      . کند  و حتی گاهی وي را فروتر و محدودتر می        ) 6: 1391ایمانی،  
ویژه پس از جنگ جهـانی را خـالی      وي جهان امروز به   . ود دارد خ را با  5هایی از بنیادگرایی    جنبه

 است که تنها در گذشته چونان کودکی پدیـد آمـده    تجربه از دیدگاه او چیزي. داند از تجربه می  
. خـورد   ي کـودکی بـه چـشم نمـی          بنابراین در آثار کافکا و نویسندگان هماننـد او تجربـه          . تاس

هـاي آگـامبنی را در آثـار     امـا جنبـه  . هاي ایرانی او صادق هدایت و فروغ فرخزاد تواند بود      نمونه
  . جو کرد و توان جست سپهري و نجدي بهتر می

اي پوچی و بیهـودگی روي آورده اسـت   ه هاي خود به جنبه   صادق هدایت در بسیاري از داستان     
 »نمـاد سرگـشتگی روشـنفکر ایرانـی    « را  هـا بـوف کـور اسـت کـه برخـی آن          ي آن     که از جمله  

  ).136: 1387فلکی، . نک( اند دانسته
ثیري اسـت کـه جهـان و ادبیـات اروپـاي پـس از جنـگ جهـانی بـر          أهدف این مقالـه بیـان تـ       

ضـرورت  . سردرگمی و دگرگونی در تجربه کرده استها را نیز دچار      روشنفکران ما گذاشته و آن    
شود که مـا از ناخودآگـاهی بـه     هاي این سردرگمی است که سبب می این کار نیز شناخت ریشه  

  . خودآگاهی برسیم تا بهتر بتوانیم از فقدان یا فقر ترجمه فاصله بگیریم
کـودکی  «هاي  ي کتاب  ایه اثر ایرانی بر پ     هدایت با اشاراتی به چند     »بوف کور «ي حاضر به      مقاله

  . پردازد  آگامبن می»زبان و مرگ« و »و تاریخ
  ي تحقیق پیشینه

هاي زندگی انـسان       به شکل  »روح  سیاست زندگی بی   وجورجو آگامبن   « اندرو نوریس در کتاب     
گــاه آگـامبن را بــه   نآپـردازد و   لغــزش مفـاهیم روزمــره مـی  معاصـر همـراه بــا آمیـزش و نیـز     

 »ي آگـامبن  فلـسفه « کاترین میلز کتابی به نام ).Norris, 2000( کند هم میهایی مت گویی گزافه
دارد که تمامی آثار وي را با اشاراتی ادبی شرح و تحلیل کرده است، در ایران هیچ اثري بـا نـام                
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ي بوف کور نیز آثار بسیاري نوشته      درباره. است  ه  هاي ادبی رو نیاورد     ارش به بررسی  آگامبن یا آث  
  .شان از دیدگاه حاضر به آن نپرداخته است کدام هیچ، اما  شده

  ي کودکی و مرگ تجربه
... تجربه کردن چیـزي  «ثیر گذاشته است؛  أگامبن ت آي تجربه دارد که بر        خنی درباره   هایدگر س 

شـود، در   دهد، بر ما مستولی می     شود، تکانمان می    بدین معنی است که آن چیز بر ما حادث می         
آگامبن در تعریف خود از     ). 42: 1393میلز،  (» کند  مان می   زد و دگرگون  سا  مان می ور  خود غوطه 

کـودك بـه   : گویـد   تجربه به کودکی که اقامتگاه و گذرگاهی براي تجربه است، نظـر دارد و مـی               
وي به بررسی و نقد آثار گذشتگان از ارسطو، هگل، کانت، بنیامین،           . یابد  ي ناب دست می     تجربه

اش  گاه نظریات برخی را انکار و برخی را در رسیدن بـه نظریـه           د و آن  پرداز  هایدگر و دیگران می   
ي مـورد   براي نمونه، دکارت با ثنویت و جدایی میان سوژه و اوبژه از تجربه. کند مفید قلمداد می 

گوید که انسان فقط سوژه اسـت،        او نمی . باور باشد   تا هایدگر به این ثنویت بی      شود،  نظر دور می  
ایـن اندیـشه   . شـود  ن در موقعیت درگیرشونده است، خود نیـز اوبـژه واقـع مـی      جا که انسا   از آن 
ي کودکی به معنی گـذر از سـوژگی بـه     ي کودکی؛ تجربه اي است براي بازگشت به تجربه    زمینه

  ازسـر ببـریم و   مـا بایـد در توانـایی بـه    «؛ زیرا انسان چونان امکان و توانایی اسـت    . اوبژگی است 
  ).See. Agamben, 1993: 43( »م، احساس گناه کنیمای چیزي که از دست داده

تکیـه  ...) بـع و    جیرجیـر و بـع    (ي حیوانـات فقـط بـه آوا           از دیدگاه آگامبن کودك انسانی وارونه     
تجربه رازي «. باشدي زبانی داشته  تواند تجربه  کند، بلکه در اقامتگاهی ایستاده است که می         نمی

  .)115: 1390آگامبن،  (»کند کودکی شهود میي داشتن  واسطهاست که هر فرد آن را به 
ایـن  . کند که مطلـوب نظـر آگـامبن اسـت     اي می   گوید، تجربه   کودك نخستین بار که سخن می     

کودکی یک امکـان  . تواند رخ دهد در بزرگسالی نیز می. یابد جا پایان نمی   کودکی و تجربه همین   
هـستیِ بـه سـوي مـرگ، بـه       ي دازایـن و       انسان در همـان دم کـه بـه واسـطه          .  است  همیشگی

ترین وجهی با منفیت یا نـابودگی        دهد، به بنیادي    ترین و تغییرناپذیرترین امکانش تن می       یقینی
انسان در این منفیت و با دو ویژگی زبان و مرگ جهـان را          ). 62: 1391آگامبن،(شود    رو می   روبه

شـود و ایـن سـخن     دور مـی  8 از هستی  7ست که انسان   6»آنجا«از دیدگاه هایدگر، با     . بدیا  درمی
 است که انسان، جایگاه منفیت است؛ به زبان دیگر، انسان با آنجا کـه مـرگ اسـت،                بدین معنی 

از دیدگاه هگل نیز هستی، از آنجا که کلی است، به لحـاظ جزئـی، چیـزي           . یابد  هستی را درمی  
 وجـود  »نایـ «، چیـزي منفـی در   »ایـن خانـه  «: گوییم براي نمونه، وقتی می   . ستجز نیستی نی  



  ویرانی تجربه در بوف کور                          رخسار زبان                       1398 پاییز، 10شماره    /
 

 

23

 به تنهایی، چیز مشخصی نیست و چیزي منفی و خالی دارد که باید بـا آن پـر        »این«ندارد، اما   
ا این تجربه نیز متفـاوت اسـت   دهد، ام ي مرگ نیز مانند زبان و در زبان رخ می       پس تجربه . شود
ي  ي تجربـه  ي هگلـی کـه آگـامبن آن را وارونـه     ماننـد تجربـه  (ي کودکی نباشد  بسا تجربه  و چه 

  ).پذیرد رو نمی هایدگري به هیچ
در ویرانـی تجربـه   . ي کودکی بار دیگر شکل نگیرد، ویرانی تجربه صورت گرفته اسـت    اگر تجربه 

کـه کـودك بـا ورود بـه       همچنـان . افتد  گونه تحولی اتفاق نمی     شود و هیچ    معنی می   تاریخیت بی 
ي   خودکار و فعالیت در تجربـه      هاي  کند، بزرگسال نیز با حذف اندیشه       زبان، تحولی را تجربه می    

بـه امـر   ) زبـان (ي النـگ  ا ي کودکی در اینجا همان تبدیل امر نشانه     تجربه. شود  تازه متحول می  
 ل می       . است) گفتار(ل  معنایی پارهـر انـسانی در هـر    . پـردازد   کودکی به شکاف میان النگ و پار
ارل را دریابـد و از یکـی بـه    تواند این تجربه را داشته باشد و تفـاوت میـان النـگ و پـ                سنی می 

اي چیـزي    امـر نـشانه   «به باور بنونیـست،     . و تجربی نیست  دیگري گذر کند، زیرا النگ تاریخی       
برد تا سخن بگوید، امـا بابـلِ     نیست جز زبان پیشاتبلبلِ محضِ طبیعت که انسان از آن بهره می         

 وجود ندارد مگـر طـی ظهـور    در مقابل، امر معنایی. کشد کودکی مدام او را از دل آن بیرون می      
ها تنهـا   زبان انسان مانند دلفین) ... پارل(ي سخن   اي در وهله    اش از دل امر نشانه      گذرا و موقتی  

اما انسان چیـزي نیـست جـز    . آورد هاي طبیعت بیرون می براي یک آن سرش را از دریاي نشانه    
: 1390آگـامبن،  (یخ اسـت  همین گذار از زبان محض به سخن؛ و این گذر، این وهله، همان تـار      

ایـم و   در روزگار مدرن به فقر تجربه رسـیده : گوید آگامبن به پیروي از بنیامین می ). 123 -122
بـه فاجعـه    امروزه دیگر ویرانـی تجربـه   گردد، اما می ي این فقر به جنگ جهانی اول بر        سرچشمه

. ي براي آن کـافی اسـت    آور در هر شهر     نیاز ندارد، داشتن یک زندگی روزمره، یکنواخت و مالل        
انسان معاصر به خاطر نیهیلیسمی که به او رو آورده، از مفهوم تجربه خالی شده است، امـا ایـن             

  .امکان از بین نرفته است
  بررسی و تحلیل

.  هـم دارد  هایی تـازه   گویی روي آورده است، گاهی حرف       که مانند هایدگر به مبهم      آگامبن با این  
شـده نـدارد    تعیینشدگی در هیچ است و او هیچ ماهیتی از پیش   ابدازاین هایدگر به معنی پرت    

 هستند و انـسان فقـط        شناختی ها هستی   این امکان .هایی دارد   اییها و توان    امکان  پس  ولی از این  
هـا در همـین    این توانـایی . هایی دارد هاي مرزي تا هنگام مرگ توانایی  در آنجا و در آن موقعیت     
دازایـن بـه   . ماهیت همان محدودیت است. کنند خشند، محدودش میب حال که به او ماهیت می   
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. دازاین به همین دلیـل همـان انـسان اسـت    . کند، آگاه است این محدودیتی که مرگ فراهم می  
 مـرگ و پـس از   پـیش از (فهمد که در میان دو نیستی    زیرا تنها اوست که در میان جانوران می       

ي  جبـر ایـن محـدوده افکنـده شـده اسـت، تجربـه       وي در عین حال کـه در  . برد به سر می  ) آن
ي آزادي یـا دسـت کـم زنـدگی در         هرچند محدود هم در این موقعیت مرزي دارد و این تجربه          

. اش بنـشینیم  ي آگـامبن نبایـد در روزمرگـی بـه مـاتم ویرانـی       که به گفته  . آزادي نسبی اوست  
ي زنـدگی، چیـزي    تجربـه . نیماي متفاوت تجربه ک همواره باید همانند کودك زندگی را به گونه      

ــ. ناگفتــه چــون مــرگ را در خــود دارد ــدگی را درمــی ان ــا مــرگ زن ــد سان ب راز الئوســی «. یاب
جا زبان قـدرت سـکوت را       شناسی روح همان راز الئوسیس است؛ با این تفاوت که در این           پدیدار

کنـون  کـرد، ا  چون حکمـت ژرف بیـان نیامـدنی جلـوه مـی             چه پیشتر هم    در اختیار گرفته و آن    
اي  هـر گفتـه  ... اش در کنه واژه پاس داشته شود و محفوظ بماند     از حیث ظرفیت منفی    تواند  می

ي  گـذارد بـه مثابـه    که هست به نمایش می  کند، یعنی آن را دقیقاً چنان       امر ناگفتنی را بیان می    
  ). 80: 1391آگامبن،  (»ستییک نی

اپیکـور   .شناختی است    مرگ غیر هستی   ي اپیکور از    فهم تجربه . است  ی  شناخت تجربه ناب هستی  
نـد یـا   میرد، دیگر نیـست کـه بدا     که او می    کند، زیرا هنگامی    کسی مرگ را تجربه نمی    : گوید  می

 مـا یـک تجربـه اسـت،     اما از دید هایدگر مرگ دیگران براي    . است اي کرده   بگوید که چه تجربه   
. تـر اسـت   شـناختی  اش هستی جربهتر باشد، ت اش قوي ههرگاه تکان و ضرب   . دهد   می مان  زیرا تکان 

از . شـود  ي امیل بنونیست به امر معنایی تجربی نزدیک مـی  اي مرگ به گفته جا امر نشانه در این 
اي تـازه ارائـه    تواند با گفتار تجربه آنجا که النگ آمادگی تبدیل به پارل را دارد و نظام زبانی می            

اي  هاي ویژه معناهـاي ویـژه   ها در موقعیت هگیرد که نظام زبانی و نشان دهد، بنونیست نتیجه می 
لغزندگی و همواره در کمون بودنِ یک نـشانه بـراي معناهـاي تـازه، یـادآور امـر        (دهند    ارائه می 

ي شاعرانه و انقالب آن، امکان بازگشت به کـودکی را     ايِ کریستواست که همواره در تجربه       نشانه
  ).ايِ بنونیست همخوانی دارد ر معنایی و نه نشانهاي کریستوا با ام در خود دارد و این امر نشانه

ي نـاب و راسـتین از جملـه آن اسـت کـه از درون       تجربـه . این معناي ویژه همان منفیت اسـت     
اي دارد که باید منتظر شنیدن آن باشیم تا   زندگی ناگفته . داي مرگ را بشنویم   همین زندگی ص  

ایـم و فریـب      اگـر آن ناگفتـه را نـشنویم، بـه تجربـه نرسـیده             . ي موهومات از میـان برونـد        همه
باید سکوت کنیم تا صداي مرگ را بشنویم، حتی در سنین کودکی که با زبان انسان        . ایم  خورده

  :گوید راوي بوف کور می. آشنا نیستیم
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   !گوید دروغ نمیتنها مرگ است که 
ي مـرگ هـستیم و    مـا بچـه  . کنـد  ي موهومات را نیست و نابود می       حضور مرگ همه  

دهد و در ته زندگی اوست کـه مـا    هاي زندگی نجات می مرگ است که ما را از فریب   
هایی که ما هنوز زبـان مـردم را     در سن -خواند    زند و به سوي خودش می       را صدا می  

کنیم، براي این است که صداي مـرگ        ن بازي مکث می   فهمیم، اگر گاهی در میا      نمی
 آیا براي هـر  -کند و در تمام مدت زندگی مرگ است که به ما اشاره می    ... را بشنویم   

کسی اتفاق نیفتاده که ناگهان و بدون دلیل به فکر فـرو بـرود و بـه قـدري در فکـر                       
ر چـه چیـز را   خبر بشود و نداند که فکـ     ور بشود که از زمان و مکان خودش بی          غوطه

کـه بـه وضـعیت و دنیـاي ظـاهري         وقت بعد باید کوشش بکند براي این        کند؟ آن   می
  )89: تا هدایت، بی. ( آشنا بشود، این صداي مرگ استخودش دوباره آگاه و

کند که آگـامبن بـوف کـور را خوانـده اسـت، امـا                 خواننده با خواندن نظریات آگامبن گمان می      
ي کافکایی پس  همین تجربه. ي ناب بوف کور را انکار کند        جربهخواهد رد گم کند و همین ت        می

اش را  ي کـودکی  کـم تجربـه     و دسـت   گیـرد   از جنگ جهانی است که آگامبن آن را نادیـده مـی           
انکـار  . رود که این مرزبندي میان کالسیک و امروزي زورگویانه است           گمان می . بیند  کمرنگ می 

خـورده از جنـگ جهـانی، همگـی دچـار       ان تـرس ویـژه جهـ   توان کرد که جهان امروزي بـه       نمی
فـروش، جگرکـی، رئـیس داروغـه،      ها فرقـی میـان سـیرابی    اند و در این روزمرگی    روزمرگی شده 

 پـز، رجالـه و خنزرپنـزري هـستند          سوداگر، فیلسوف، حکیم و حاکم نیست، همگی شاگرد کلـه         
ده اسـت، امـا راوي بـوف        و هدایت از این جهت به ویرانی تجربه اشاره کـر          ...)  و 59: همان. نک(

گویـد، از دیـدگاه    هدایت اگرچه از دیـروز شـهر ري مـی   . ها تفاوت دارد کور در میل تجربه با آن   
ي آگـامبن   شاید هدایت از دیروز پیش از جنگ جهانی نیـز وارونـه       . کند  امروزي به آنجا نظر می    

پز را داشـت،    شاگرد کلهي ي متافیزیکی و یگانه  ها نیز بو    آن زمان  است، زیرا همه چیز در      ناراضی
خواهـد   ست و می آگامبن بنیادگرا. بوي چیزهاي ساده، مشترك و همگانی و گرفتاري روزمرگی     

اي کـه    سـاده همـین کـودکی بـه معنـاي      . اش برگـردد    ها و کودکی به معناي سـنتی        به گذشته 
  . اش دارد گامبن تالش در پرگویی و دشوارسازيآگوید، اما  سپهري می

کودك پـیش از رسـیدن بـه زبـان، ماننـد بـشر       : کند ی فردي و بشري نظر می     سپهري به کودک  
دیگـر کـسی بـا     .کرد، اما امروز دیگر آن تجربـه نیـست   نخستین طبیعت را از نزدیک تجربه می    

تـوان   گوید مـی   کند و می    کند و سپهري احساس تنهایی می       درخت و آب و طبیعت زندگی نمی      
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سازد تا دوبـاره سـراغ زنـی     رو قایقی می از همین. رسیدبه این بنیادهاي کودکی فردي و بشري        
کنـد، امـروزي و لکاتـه اسـت،      زنِ شهري که در آن زندگی می   . برود که اساطیري و اثیري است     

: 1389سـپهري،  . نک( ي انگور نیست و مرد آن شهر اساطیر ندارد          زن آن شهر سرشار از خوشه     
ي آگـامبن نیـز    این بنیادگرایی در فلـسفه . تتوان به کودکی بازگش   بنابر نظر سپهري می   ). 341

 پیـشازبانی فرویـد   شود، اما شاعرانه؛ وي بازگشت به همین کودکی را شـاعرانه بـا امـر               دیده می 
  . نگرد  بدان میکند و با خودآگاهی را رعایت میاش فاصله  گامبن در بنیانگراییآاما . آمیزد می
  .داند زگشت به کودکی را آرزویی بیهوده میبرابر سپهري، فروغ فرخزاد قرار دارد که با در

بعد از تو هرچه رفـت، در انبـوهی از          / ي شگفت عزیمت    اي لحظه / اي هفت سالگی  "
میان مـا  / اي بود سخت زنده و روشن بعد از تو پنجره که رابطه/ جنون و جهالت رفت 

  ). 325: 1383فرخزاد، .("شکست شکست شکست/ میان ما ونسیم/ و پرنده
تواند چـون کـودکی کـه در پـیش از      ي حرف راوي بوف کور است که دیگر نمی     دامهاین سخن ا  

هـاي    جـز سـرفه  اي اکنون دیگر تجربه. دانایی است و فقط ظرفیت زبانی و فهم را دارد، بازگردد        
توانستم مانند زمانی که بچه و نـادان بـودم، آهـسته بخـوابم،              کاش می «. عمیق ترسناك نیست  

هایم سرخ به رنگ گوشت جلو دکان قصابی   شدم روي گونه    یدار که می  دغدغه، ب   خواب راحت بی  
). 62: 2536 هـدایت،  (»!هاي عمیق ترسناکی    چه سرفه . کردم تنم داغ بود و سرفه می     . شده بود 

گامبن و سپهري مخالف است، اما از این رو کـه در جهـان   آي در اینجا با بازگشت به کودکیِ  راو
  . صداست ها هم  با آن است، جدید ترسناکی پرتاب شده

بینـیم، ایـن پرسـش عجیـب      که راوي بوف کور را در دنیاي جدید، یعنی ريِ قدیم مـی       هنگامی
نگرد و بـدان بـاز    هاي کودکی می آید که چرا به آنجا که بازگشته است، فقط به گذشته    پیش می 

بـرد و از   مـی  گردد؟ به زبان دیگر چرا در آن جهان خیالی بزرگسالی و نه در کودکی به سـر               نمی
پاسـخ ایـن اسـت کـه ایـن کـودکی شـیرین حتـی در خیـال هـم                . نگرد  کودکی به حسرت می   

تواند با لکاته در بغل کسی شیر بخورد، سرمامک بازي کند، سـرش         دیگر نمی . بازگشتنی نیست 
قـراري    اکنون روزگـار بـی    . جا ببندد و آرام گیرد     را در دامن لکاته بگذارد، چشمانش را در همان        

و باید اشک بریزد در آرزوي بازگشت به بهشت گمشده و دامـن مـادر، و دیگـر کـسی بـه            است  
  . گردد زهدان مادر بازنمی
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 را  ي دیگري است که محصول دنیاي جدید است و آگـامبن آن        ي تنهایی راوي، تجربه     اما تجربه 
هان جدید است، ي ج زیرا تنهایی او محصول بودنش با لکاته   . آورد  شمار می   اي ناراستین به    تجربه

  .نه یگانگی با زن اثیري کهن
پـذیر   آگامبن به تجربیات گذشته، سـنتی و عرفـانی گـرایش دارد و در بزرگـسالی آن را تجربـه           

توانایی همواره در درون انسان پنهـان اسـت و ماننـد هـیچ و تهـی سـپهري و بـودایی                . داند  می
 »پیانیـست «ست، امـا  واخته نشده اهاي جنگ ن مانند پیانویی که در سال. آمادگی پیدایش دارد 

آگـامبن  . اش کند و خودِ پیانیست در میان جنگ جهانی به زندگی بازگردد      تواند دوباره زنده    می
صدا نیـست و از شـعر ریلکـه کـه هـدایت از آن نیـز اثـر          اش با هدایت هم     هاي عرفانی   با اندیشه 

نـد بـسیاري از آثـار دیگـري کـه           کـه مان  «ي بنیادین شعر ریلکه       تجربه: کند پذیرفته، انتقاد می  
اي نیست، بلکه به زنـدگی    ي عرفانی   اند، حاوي هیچ اندیشه    ي و باطنی دانسته شده    جهت سرّ   بی

آگامبن گـاهی از فقـر تجربـه و    ). 103: 1390 (»پردازد   یک شهروند قرن بیستمی می     ي  هرروزه
گریـزد و گـاه بـه     یک مـی کند، گاهی از متافیز گاه از عدم امکان تجربه در جهان امروزي یاد می    

بیند و چنـان مـشوش    گراید و گویی از کودکی فقط گذشته و عرفان را می         متافیزیک عرفان می  
امـا ایـن سـخن آگـامبن     . گوید که گویی گذر همیشگی از النگ به پارل شاعرانه است سخن می 

ه و بـه  انـد و آگـامبن او را عـارف ندانـست     ي آن است کـه برخـی ریلکـه را عـارف دانـسته            نشانه
ي ریلکه سبب شده اسـت    ي غیر عارفانه    شاید همین جنبه  . است نی از عرفان بر او تاخته     پشتیبا

ي نِروال یـا   برخالف نوشته «اما هدایت. که هدایت نظري بر او دارد، وگرنه بر عارفان تاخته است 
 کـه  ي وي ي عارفانـه  ي اشـراقی مولـف آن یـا حکایـت تجربـه             نامه  ریلکه، دیگر در حکم زندگی    

عالمی است خیالی و نه فقـط پـر از احـساس و بیـان،         . وبیش به گفتاري ماننده باشد نیست       کم
دارنـد و حـضورشان     برنمـی اویري معمایی که دست از سر مولّف  اي است سرشار از تص      بلکه قصه 

آزمـون همزمـانِ   : اي از پافشاريِ اساساً کافکاییِ عنصر کهن و اهریمنی در واقعیت اکنـون              نشانه
هاي سـنتِ گذشـته؛        فروپاشانِ گذشته در زندگی معاصر و زندگی معاصر در فروپاشیدگی          سنتِ

هاي عدالت و رستگاري از دیدگاه کافکـا،     زیرا عرفان ایرانیِ عشق از نظر هدایت، برخالف تمثیل        
هـوایی   و ي آب گمان آفریننده در جوي که مانند جو کافکایی همچنان آکنده از کابوس است، بی          

هـدایت  ). 43-42: 1373پـور،     اسـحاق  (»هایی دیگر    اشیایی دیگر و انگیزه    ي  پایه ست، بر دیگر ا 
ي نـاب و   دهد که آگامبن ممکن اسـت آن را خـالی از تجربـه    ي دیگري از عرفان ارائه می       تجربه

اي ضـد   بـرد، بـه تجربـه    سر مـی  هدایت اگرچه در روزمرگی جهان امروز به. شمار آورد  راستین به 
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شـود؛ آگـامبن بـا ایـن سـخن          کار آگامبن لرزان مـی     مقدمه، بنیاد با این   . یابد  میعرفانی دست   
یافـت  اي دسـت   شود به تجربه هاي مرزي نیز می  و اگزیستانسیال که در موقعیت     شناسانه  هستی

تـوان   ي دو حمله در یـک جنـگ هـم مـی      که در میانه»لذت متن«ي روالن بارت در      و به گفته  
شناسی هایدگري کـارش را   که با همین هستی درحالی. ورزد لفت میچیزي نوشید، در عمل مخا 

  .کند آغاز می
  گیري نتیجه

وي در پـی  . اي از بنیـادگرایی نـوین اسـت    گوید، گونـه  ي ویرانی تجربه می    چه آگامبن درباره    آن
معناگرایی امروز هم خـارج از     . ي معناگراست   بازگشت از جهان کافکایی و بوف کوري به گذشته        

 بازگشت را که وي با این  . جوي تجربه است  و  جست، همان جهانی است که در       هاي کنونی  دغدغه
هـاي عرفـانی عـصر حاضـر مخالفـت       هاي جهانی چه بسا ناممکن شمرده، با تجربه  پس از جنگ  

 بـا  شـود  اما هرگونه تجربـه را مـی  . اردباره د ي خود را در این رو، مبانی ویژه این  نورزیده است و از   
گامبن مرزبندي آ. ر آثار کافکایی نیز مشاهده کرد  دید، پس از جنگ جهانی آن هم د         تغییر زاویه 

خورد که گاهی بـا   م میهایی به چش در بوف کور صادق هدایت نیز تجربه     .  است  اي کرده   قاطعانه
گامبن مخالف و گاه نزدیک است، این نزدیکی چون تجربه و زبان مرگ در همـین                 آ هاي  اندیشه

 گـامبن دور اسـت، بـدان   آهـاي    ارد و از این جهت از اندیشه      پوچی را با خود د    ي    حال که تجربه  
  .سخت نزدیک است

  
  

                                                
  نوشت پی

 
1- The man without Content  
2- The Coming Community 
3- Infancy and History: On the Destruction of Experience 
4- Language and Death: The place of Negativity 
5- fundamentalism 
6- da 
7- dasein 
8- sein 
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