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ناپذیرپایانواالیشِ
)توضیحي یک (به بهانه

مهدي گرایلو

آن مضـمونیِ هاي قلمـی و  احتمال دارد مشخصهشود که ر دانشگاه تهران منتشر مید» رانه«نام اي بهست نشریهيچند
هـاي  در نوشتهمنمقاالت عناصري ازبه شبیه ی مضامیندرج؛دنوشواقعخالفهاي تداعیها وتفاهمسوءبرخیموجب 

ایـن  نظر مـن بـر   بهکه مشخصیشکلی و محتواییِ گذشته از نقدهاي گیرد؛ میتمایل من صورتومستقل از اراده،آن
کـه  تأکیـد کـنم  کتبـاً دیدمالزم سرانجام ، شخصاً چه برداشتی از این نوع نوشتار دارمکه نشریه وارد است و فارغ از این

ارتباطی به من ندارد.هیچ ي نامبرده فعالیت نشریه

بار بـراي  یکم و شمرفرصت را غنیمت می،مشابهاحتمالیِهايتداعیاز پیشگیريخاص و براي فراتر از این موضوعِاما 
علیـه  ي بحرانیِنقطهازکنم کهاشاره می،»صفرنوشتن با فرض مخاطبِ«ي قاعدهتر، یعنی یک موضوعِ کلیبه همیشه 
کـه پیشـاپیش اعـالم    منظـور آن ست بـه این توضیحیاست؛بوده حاکم بر نوشتار من ي مستبدانهاصل سوبدینخیابان

اي از تشـابه  شـود، بـا هـر درجـه    اي غیر از آنچه به قلم خـودم منتشـر مـی   کرده باشم که حتا در آینده نیز، هیچ نوشته
مطلقـاً  رعایـت سرشـت  مشـروط بـه   هـاي گذشـته همـواره    تالش من در سال.نخواهد داشتربطی به من ابداًمطالب، 
يکلیشـه از طریقفکريگرایشیک پرورشي دهفسمو پرهیز از ، نوشتاري خاص خود ازتجربهناپذیرِکلیتو شخصی

شرط اخالقیِ امـر نوشـتن اسـت و    پیشتامهي انزوایک انتخابباور من بوده است. بهمخاطب و جذبگسترشي کهنه
فـالن دسـتورالعمل،   ماديِي محتواي با تخلیهي خود روزمرهاز رفتارهايیدهد الاقل در یکمیست که اجازه موضوعی

کـامالً فرویـدي دارد،   یتوجیهدر ذهن، مخاطب حتا یکحضورِي شکلیِ تحریمِ اخالقیِ گرا باشیم؛ جنبهوظیفهیکسره
یافتـه و  کند: هـر ارضـایی شـکل واالیـش    آمیزي تبعیت میمحرَمسازيِ میل عامِ شبیهدقیقاً از الگوي اي هر رابطهچون 

بـا هـیچ   ،بیشترهرچهبخشیِ به واالیشمعمولابراهیمیِي من توصیهنظرِبهمیاندراینانحرافیِ همین میل حرام است؛ 
یافتـه  واالیش، امرِ سطح واالیشپس از کدامکه عبارت دیگر، صرف این پرسشبهد؛ شومشروط نمیي مشخصی آستانه

مواالیـش  ي ، به انـدازه کندرا پیدا میي اصلیِ ارضاي میل جاي نسخهبهشدن وزِ اخالقیِ اجرا ج ي نیافتـه بـدویت  خـود
از طریق مزاحمـت بـراي   حیوانیفالن میلِعطشِ اطفايپیش هم مثل امروز، ؛ پنجاه سال رورانه استشاصلیي نسخه

در » متمدنانـه «اصـطالح  از طریـق ایجـاد آشـناییِ بـه    مثالً اما تحقق این خواسته ،اي بودنکوهیدهرفتارِ،نوامیس مردم
شد؛ امروز یافته تلقی میواالیشانسانیِيگیريِ یک رابطهعنوان شکلبهسیاسیو روشنفکري یا محافلهاي ادبیحلقه

همــانحیوانیـت مکتـومِ   بازیـابیِ بـراي ي ارفتـه ـلُـو سـازوکار نیــز و سیاسـی  ي ادبـی  کسـی نیسـت کـه ندانـد حلقـه     
ي پایانهبنا به ملزومات خویشتن،فعلیت تمدنظاهراًواالیش کدام است؟ بسندگیِبعديِ ي هپس مرتبست؛ هادختربازي

کنـیم کـه   امـا فرامـوش نمـی   ؛کنـد ي را تعیـین مـی  حد، سرانجامعرفیات موجودبرآوردبا اجتماعی، حفظ انداموارگیِ
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 ي میـان شـهوات تمـدن و    منازعـه بینـیم کـه   سپس مـی .ناپذیر بودمسیح، واالیشِ پایانعیساي امثالِترِقويپیشنهاد
ه شاید بایـد گـزارش آن را در روایـاتی    گذرد کزیان رسوالن میآوري بهطرز یأسي ابراهیم، بهاللههاي باشکوه ستحریم
سـلیمِ رّي از جنس تشَشریعت در مسیحیت جستجو کرد؛ در هر توقف فرایند واالیشتشکیلجوان از هگلِشرح مانند

.کننـد رخالیِ آن محافظـت مـی  ي معینی از استمرارِ بدر مرتبهیک بدنِ پلیداز که ي نهفته استعقیدتی در برابر غرایز
گـذارد،  ي سیاسـت مـی  پـا بـه عرصـه   سرمایه آلِ ایدهست که وقتی از عالَمِ سکوت تعقیب اوع حتا در مارکس قابل موض

شود.مخالفت با مجازات اعدام، میمانند روشنگري، هاي بارزِبرخی شرارتتضمینِ ناگزیر از 

محتوابخشـی  ي اخالقیِ کانـت بـه   شبیه به گرایشِ غریزيِ سوژه،»تن با فرض وجود مخاطبنوش«فعلِ فساد مستقر در
توقف در :استخوددوستی تغییر مبدأ ایجابِ اراده از قانون مطلق اخالقی به خودبسنده و خودمبیِّن، و يبه یک وظیفه

کـه بـراي خـود    یافتـه تغییرشـکل چنان نحوي به،شدهارضاي یک میلِ تحریمنیتي هرقدر عالیِ واالیش، بهیک مرحله
تصـور حضـور مخاطـب    ي مـن،  تجربهاعتقاد و بهبه؛ نباشدقابل شناسایی ،بردلذت میي ذهنی اي که از این رابطهسوژه

:تر از ایـن وجـود نـدارد   سائقی کثیفنوشتنْامرِ شک دربیو،خودش استنوشتار تلذذ نویسنده از اي برايصرفاً بهانه
مخاطب است کـه در  حذفامکردهاي که من انتخاب آرمانیحل راه.هاي ادبیدر حلقهزدنالسجوهراً مشابه با چیزي 

ویژه اگر در برخورد بـا رونـدهاي واقعیـت در جهـان     بهي واقعیات سیاسی و اجتماعی موجود، با مالحظهنگاه و نخستین
ـ   و ،رویکرد قابلِ تجویزي نیستکانت باشیم، صلبِ گراییِ نقد هگل بر وظیفهپیگیرِبیرون همچنان هوادار  ر کسـی کـه ب

شرا درمـورد خـود  گرایانـه هاي وظیفههم که این بدبینیهرقدر کند، پافشاري میانحاللِ صنفاخالقمنديِهاي گُمانه
کـه  همه، نظـر بـه ایـن   بااین. دوصیه کنتشمولجهانعنوان یک قانونبهطورعام و آن را بهتواندنمیطبیعتاً، کار گیردبه

مطلـق ي اعـاده يدر دقیقهتوان گفت که، با اطمینان کامل میحقیقتی نهفته استها آلیسمترین ایدههمیشه در شدید
از چنگ انحصار اوباش سوسیالیسم فوريِکشیدنِبیرونبراي شناختیِ آن ضرورت اخالقی و روشاي که من از ــ دقیقه
قلمـروي حقیقـت   ،انداموارهخوابِ اتاقاز منافذکه حضور مزاحمی ز نیست جي زچیآخردستمخاطبزنم ــحرف می

اي بیعـه بنابراین بهتر اسـت بـه مابعدالط  مستقل از محتواي نوشتار است و غایتبهاین قضیهد؛پایمیبا چشم شیطان را 
اَشسـوي بـانی  بـه سـت کـه پیوسـته    فعـل برآیـد، شـکلی   که از مضـمونِ خیلی پیش از آنشَرّمتعهد باشیم که در آن 

بـه خیابـان بـاز    شوندمیخواندهمخاطب طبیعی سوسیالیسم معموالً که » فرودستانی«ه پاي ک96از پاییز گردد؛ بازمی
غیرقابـل  مخاطـب در کار من تا سـطح حـذف کلیـت مفهـومِ     مکافات، انتظامِ کیهانیِعقوبت موحشِ این ، اضطرابِشد

عنـوان دو  سـتان را، بـه  گُزار و نزولنزولي تنزیلی که دامنِکیفرِ مقَدر بر معاملهترس ازدرست ماننداست؛ بوده کتمان
گیرد.میشدتي قوامِ یک شکلِ حرام، به یک کنندهتضمین

هـر  حضـورِ از ماَتـرین احسـاس خرسـندي   کوچـک محالِنوشتارِ من با فرضِبرخالِ انداموارگی، دومِيالیهدر وانگهی 
ریـزد، مـی خـودش ي دومِمرتبـه بـا مخاطـبِ   شوقی ين را در قالب یک معاملههاي آایدهکه برخی ايفرضیمخاطب

پایانِ فراینـد  یانی احمقانه بر واالیشِ بیعمالً پااین و؛از همان نوع تبدیل خواهد شدي نامشروعدرنگ به یک معاملهبی
.خواهد بودبازگشت به مطلق
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