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شدن آ گاهی اوست.
حیوان میمیرد .اما مرگ حیوانِ ،

ژرژ باتای

باتـــای در ســـال ُ 1962مـــرد .در مـــورد او چـــه میتـــوان گفـــت؟
فیلســـوفی دگرســـان و نامتعـــارف؟ نیمـــی سوررئالیســـت و نیمـــی
مردمشـــناس؟ نظریهپـــردازی ادبـــی كـــه رمانهـــای فلســـفی
مینوشـــت؟ انســـان شـــریفی كـــه میانمایگـــی كتابـــداری را بـــه
فعالیــت شــرافتمندانه در آ كادمــی ترجیــح داد؟ یــا همانطــور كــه
برت ــون او را نامی ــد« ،فیلس ــوف مدف ــوع»؟ راس ــت آن اس ــت ك ــه در
م ــورد او هم ــه چی ــزی میت ــوان گف ــت و بس ــیار ه ــم گفتهان ــد .و ب ــاز
میت ــوان ب ــر حج ــم ای ــن گفتهه ــا اف ــزود :ب ــا لحاظك ــردن گرای ــش
ماركسیســـم ضداستالینیســـتی او ،دســـتكم در طـــی ســـالهای
 ،1931- 34و همراه ــیاش ب ــا س ــازمان سیاس ــی «ضدحمل ــه» ،و
ً
عجالت ــا چرخ ــش او از مارك ــس ب ــه نیچ ــه ،عضو ی ــت در انجم ــن
«آس ــفال» ،و چیزهای ــی از ایـ ـن دس ــت.
س ـ ّـر  ی ِ
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بهقطع ،آنچه از «مقدمۀ» كتابی كه هماینك در دست دارید
انتظار میرود ،ارائۀ اطالعاتی زندگینامهای از همین دست است،
همراه با مروری كلی بر آراء فیلسوف؛ اطالعاتی كه ،خوشبختانه
امروز ،استخراج و صورتبندی آنها بهلطف «ویكیپدیا» و امثال 
آن چندان دشوار نیست .از قرار معلوم ،معمول است كه چنین
مقدمهای بتواند ،در حكم چیزی شبیه تابلوهای راهنمایی رانندگی،
بورسوم ورود به بحث ،و درواقع
خواننده را در تعیین جهت ،آدا 
متن ،یاری رساند .فارغ از اینكه چنین اطالعاتی ارزشمندند یا نه،
در اینجا مقدمهای در فرم مذكور در كار نیست.
از نظـر مترجـم ،راهگشـاتر ورود مسـتقیم بـه متـن ،بـدون هیـچ
مقدمـهای ،و در نظـر گرفتـن خـود متـن همچـون مقدمـهای بر دیگر
آثـار باتای اسـت.
در اینجــا خــودداری از نوشــتن مقدمــه را در فــرم فو قالذكــر
و ســر بــاز زدن از ارائــۀ توضیحــی كلــی در مــورد باتــای و آثــارش،
ً
نبایــد صرفــا ناشــی از نوعــی اســتراتژی عــام نوشــتن دانســت
كــه مقدمــه را پرگو یــی ،و متــن را از حاشــیۀ آن اصیلتــر تلقــی
میكنــد .ایــن خــودداری بیشــتر  بــه موقعیــت باتــای در حــوزۀ
زبــان فارســی باز میگــردد .باتــای در ایــران كمابیــش ناشــناخته
اســت :جــز  چنــد مقالــه و آن هــم بیشــتر در «حــوزۀ نظریــۀ ادبــی»
و نیــز  شــبههنری ،و آن هــم در حاشــیه ،چیــزی از او ترجمــه نشــده
بوغریــب در
اســت .بدین جهــت ،كژفهمــی و حرفهــای عجی 
مــورد او كــم نیســت؛ مثــل مــوارد مشــابه ،در نبــود متــن ،او نیــز  بــه
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قوبــرق ،امــا توخالــی ،بــدل
فیگــوری رمزآلــود و پوســتهای پرزر 
شــده اســت .همیــن كژفهمیهــا و درعینحــال ،كلیگو ییهــا و
گزافهگو ییهــای بیربــط و خطــر افتــادن در دام آنهاســت ،كــه
مترجــم را از نوشــتن چیــزی هرچنــد كوتــاه ــــــ در قالــب درآمــد،
مدخــل ،یــا دیباچــه ــــــ دربــاب باتــای منصرف كــرده اســت .بهطور
كلــی ،میتــوان گفــت تــا اطــاع ثانــوی امتنــاع از نوشــتن و اصــرار بر
ترجمـه بهتریــن موضعــی اســت كــه میتــوان در مواجهــه بــا باتــای
(و البتــه در قبــال بســیاری دیگــر) اتخــاذ كــرد .بــرای دســتیابی بــه
اطالعــات و یكیپدیایــی در مــورد باتــای ،بهتــر اســت خواننــدۀ
محتــرم بــه خــود و یكیپدیــا و نظایــر آن مراجعــه كنــد.
امیدوارم قرائت باتای از فاشیسم ،كه با خوانش دستراستی
ماركسیسـتی كالسـیك پوالنزانـس از
و لیبـرال پو پـر ،یـا خوانـش
ِ
فاشیسـم ،تفـاوت دارد ،بـه كار خواننـدگان احتمالـی كتـاب بیایـد؛
البتـه اگـر خواننـدهای در كار باشـد.
سمانه مرادیانی
بهار 89
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ژرژ باتای

مارکسیسـم بـا تصریـح اینكـه درنهایـت ایـن زیربنـای جامعه اسـت
کـه روبنـا را تعییـن کـرده یـا آن را مشـروط میكنـد ،توضیـح عامـی از
الگوهـای خـاص شـکلگیری جامعـۀ مذهبـی و سیاسـی بهدسـت
نـداد .ماركسیسـم در عیـن تصدیـق واكنشهـای احتمالـی روبنـا،
از تصریـح صـرف بـه تحلیـل علمـی نرسـیده اسـت .ایـن جسـتار
میكوشـد بـا نظـر بـه فاشیسـم ،یـک بازنمایـی دقیـق (اگـر نـه كامل)
از روبنـای اجتماعـی و روابـط آن بـا زیربنـای اقتصـادی ارائـه کنـد.
این حقیقت که این جستار تنها قطعهای از یک کل بزرگ است،
بسـیار
شـاید توجیهـی باشـد بـرای ازقلمافتادگیهـا و حذفهـای
ِ
نبـود هیچگونه مالحظات روششـناختی ]1[.حتی الزم
آن ،بهویـژه ِ
میبینـم از بیـان اسـتدالل كلـی این دیدگاه تـازه صرفنظر کنم ،و به
یرکشیدن
ارائۀ موضعگیری اصلیام بسنده كنم .بااینحال ،به تصو
ِ
صرف سـاختار فاشیسـم هم مسـتلزم آن است که پیشتر  توصیفی
ِ
از سـاختار اجتماعـی بهمثابـه یـک کل بهدسـت داده باشـیم.
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ناگفتــه پیداســت کــه مطالعــۀ روبنــا ،شــرح و بســط تحلیلــی
مارکسیســتی از زیربنــا را ایجــاب میكنــد.

