
 

 

  

 
 

 

 

 1امر گشودهعصیان: یادداشتی بر دریافت آگامبن از داستایوفسکی در 
  

 
 وایاُلگا سولوو
 دانشگاه شیکاکو

 ی محمدزمان زمانیترجمه

 

رج و امین و جوفئودور داستایوفسکی، والتر بنی ی اتصالی فراهم میکند بین سه چهره: : متن حاضر نقطهچکیده
ر ی تفاوت اماز دغدغه -کم در متن کنونیدست –ی این متفکران را به هم پیوند میدهد آگامبن. آنچه هر سه

امبن آگ گش وده  ام ر و کت ا برادران کارام ازو  انسانی با امر حیوانی برمیخیزد. آثار داستایوفسکی به ویژه 
هور ان فصل مشی یکدیگر خوانش شده پیوند میبخش بنیامین در سایهماتریالیستی و رستگاریهمراه با الهیات 

شین ت میان مادر برادران کاراماوز  با قدرت حاکمیتی در پرتو دیدگاه آگامبن بررسی و تفاو« مفتش اعظم»
ین جل وه ی والت ر بنی امانسانشناختی با آشتی عرفانی آنگونه که نزد آلیوشا کارام ازو  و تفک ر موعودباوران ه

ذّا  و فیگ ور ج  ی حاضر میتواند برای عالقمندان به این س هیابد به کاوش گذاشته میشود. از این رو مقالهمی
 خواندنی باشد.
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 ی پریشان هماهنگی )جانورسان(: ایوان کارامازوف و وعده 2تریومورفوس. 1

جورجو آگ امبن ارج اعی بیش تر مامّ اوار دارد ب ه ، انسان و حیوان: امر گشوده، فصل آغازین «جانورسان»در 
ی آمبروزیان. ای ن ای از انجیل عبری در کتابخانهداستایوفسکی، در بحثی راجع به توضیحی پیرامون دستنوشته

شرح و توضیح تصویرگرِ انسان صالح و پارسایی است نشسته در ضیافتی موعودباورانه در پایان ت اری،، ک ه ب ا 
حیوانات بازنموده شده است. در پایان همان فصل، آگامبن حدس میزند که این بازنماییِ غیرمامول تصویرِ سَرِ 

نهایی بین طبیات انسان و حیوان،  3از صلح و آشتی 6:2میتواند گریزی باشد به بشارت موعودباورانه در اشایاء 
(. او ب ه The Open 3« )وش آم دای وان کارام ازو  را بس یار خ »افزای د، همانطور که او در پرانتز می« که»

گرگ با گوسفند به سر خواهد برد، و یوز کنار کودک خواهد آرمید؛ و »عالوه از این بشارت نقل میکند که 
(. آگ امبن Ibid«. )ای کوچ   آنه ا را راه خواه د بُ ردگوساله و شیر جوان با هم بزرگ خواهند شد، و بچه

ی ]قومِ بنی[ اسرائیل، هد ِ هنرمندِ بت دادن سَرِ حیوان به بازماندهبا نس»که « پس محال نیست»اضافه میکند که 
ی آمبروزیان این بوده تا از این حکایت کند که در روز بازپسین، روابط می ان ی مذکور در کتابخانهدستنوشته

اش ب ه ص لح و حیوان و انسان صورت جدیدی به خود خواهد گرفت، و اینکه انسان خود ب ا طبیا ت حی وانی
ی یافتهی آش تی(. باداً در کتا ، آگامبن میکوش د ای ن ص ورت جدی د از رابط هIbid«. )آشتی خواهد رسید

 کند. درکامر گشوده طلبانه میان حیوانات و انسانها را در مقام صلح

ل از گفت ارِداشتِ چشمآگامبن پس از عرضه  اندازی از آشتیِ موعودباورانه، خواننده را از خالل تحلیلی مفص ّ
اش با این برداشت هایدگر تمثّل یافته که انس ان و حی وان ی تاریخی، که در آخرین نمونهغربی]دیسکورسِ[ 

مراتب[ و بن دی ]سلس لهش ود مبتن ی ب ر پایگانای ک ه مال وم میاند ول ی ب ه ش یوههمواره در پیوند با هم بوده
مینام د. « 4ماشین انسانش ناختی»همپیوندی را ی  سرکوبگرانه بوده است، هدایت میکند. آگامبن این شکل از 

( ب ین  13The Open) 5«وقف ه» ی ای دئولوییکش از مفص لبندی و بازمفص لبندیماشین انسانشناختی با شیوه
ن ه حی اتی »اش تولی د کن د، ک ه های عملیاتیای تهی از استثناء برای بازماندهانسان و حیوان، قادر است منطقه

حی ات تنه ا ی    -ای است که از خود جدا و طرد شده، بلکه فقط زندگی«ای انسانیحیوانی است نه زندگی
 .(The Open 38) برهنه

                                                           
2 Theriomorphous در برابر :anthropomorphic )م(  

3 Reconciliation   
4 anthropological machine   
5 caesurae   



 

 

3 

ای بسیار متفاوت بین طبیات انسان و حیوان پیشنهاد میکن د، ، آگامبن رابطه6از ماشیندر پایان کتا ، با بنیامین 
ی[ ]تنبل  ی؛ بیک  اری؛ بطال  ت[ توص  یفش میکن  د، ی  ا ]ب  ا کلم  ه 7ک  اهلیی فرانس  وی ای[ ک  ه او ب  ا وایه]رابط  ه
طبیا تِ انس ان و حی  وان را از پ یش مف رور میگی  رد،  9ای رهاس ازیِوری، گون  ه. ای ن ن اکُنش8ورین اکُنش
تافت ه همی بهتواند در شکنجه و سرکوبی توقّف ایجاد کند که تلویحاً در الگوی دوگان های[ که می]رهاسازی
که از رهگذر جدایی صورت میپذیرد میتواند بشارت اشایا را محقّق کند؛ تص ویر  ایچنین آشتی وجود دارد.
های حیوانی در ضیافت موعودباورانه، با کلّه -صالحکسی، بلکه به طور خاص انسان  هرنه فقط  -انسانِ صالح

 ای از ماشین انسانشناختی سایه افکنده است.سازیکه بر امکانِ چنان خنثی

یبا زیکدست و  اش به بشارت اشایا میتواندی کتا  آگامبن، ارجاع مقدماتیجویانهحیث هد ِ نهایتاً آشتیاز 
انای ایجاد ین امر ماهای نامرتب و مشوّش و در پرانتزِ آگامبن با تأیید ایوان کارامازو  در باشد، اگر همراهی

 ورس ختانه سارت را دوس ت ن دارد، بلک ه آن را کرد. مسئله این است که نه فقط ایوان کارامازو  این بشنمی
 آن را ، احتم ااًخشمگنانه رد میکند. بیشتر خوانندگان، اگر در اساس متوجه جمالت ماترضه و پرانتزها باشند
ه تن ی ک ه ب مخطا انگاشته از کنارش میگذرند یا تصحیحش میکنند؛ در اینجا بحث من این است که ای ن،  در 

 وی ج دی گ رفتن های داستایوفس کیایی، شایس تهرچند تلویحاً، متنی است با اندیشهی کلمه، همانای گسترده
ی ی   درن   در وع دهامتحان کردن است. چه آیرونی  باشد و چه صرفاً لغزش حافظه، ارجاع آگامبن بی

ت س خ تالل اافکند. ولی دقیقاً از رهگذر هم ین اکه در آغاز کتا  ظاهر شده خلل می صلح و آشتی اشایایی
 آورد. ، ربط و نسبت اخالقی نهایی خود را به دست میامر گشودهی آگامبن در که پرویه

 

 

                                                           
6  ex machinaBenjamin  : ساخته شده که در  دستگاهخدا از یا  خدا از ماشیناین اصطالح به سیاق اصطالح یونانی

 ه نمایش بهز صحنااصل به هنرهای نمایشی یونان باستان مربوط میشود، وقتی ناگهان قدرتی خدایی و امدادی غیبی خارج 
ه کتاب یامین را بای بنآید. در اینجا منظور این است که آگاتمبن هم در فصل پایانی کتاب ناکهان پیاری کاراکتر نمایش می

 (. )مباز میکند
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 آلیوشا 11«غفلت اعظم»ایوان در برابر  10«قدرت حاکم»همگام با داستایوفسکی: . 2

ن ب  رادرای ای  وان کارام  ازو  در فص  ل مش  هور آخ  رین رم  ان داستایوفس  کی، وس  یلهط  رد بش  ارت اش  ایا به
ای وان ب ه  (. در ای ن فص ل،4، فصل 5)بخش دو، کتا  « عصیان»( ظاهر میشود، زیر عنوان 1880) کارامازو 
 دند، مثلی رنج کودکان خُردی میگوید که تا حدّ مرگ شکنجه شمانندش آلیوشا دربارهو مسیحبرادر قدیس
ا جلوی ران اسالو اش تا پای جان شالق خورد، تُرکهایی که کودکای که توسط والدین تحصیلکردهدختربچه

ی ب و ای از س گان تاقای ک ه گلّ هافکندند و با شمشیر دو نیم میکردن د، و پس ربچهچشم مادرانشان به هوا می
 را ن ه« چ هبخُ رد »اند. چنان است که گویی بشارت اشایای نبی وارونه شده است، ایوان آن اش کردهمحاصره

ی چرا به راست ر شکلی از رستگاری یا آشتی میگرداند. پستاج هماهنگی بلکه سن ِ بنایِ طرد و انکارش از ه
ت امکان که بناس متحد، در آغاز کتابی-آگامبن به ایوان کارامازو  ارجاع میدهد به عنوان ی  متحد، یا نیمه

ب رای  یش بب رد ایدئولویی  بین طبیات انسانی و حیوانی را پ -مراتبی و ناسلسله-ویرانگر، نا-ی نای  رابطه
   در ب ا ه این پرسش و کاوش در با  آنچه اینجا مطمح نظر است باید بافت بحث ای وان کارام ازوپاس، ب

 هم اهمیتی حیاتی دارد.  امر گشودهبشارت اشایا را در نظر بگیریم، چیزی که در 

 را بدینسان مورد بحث قرار میدهد: امر گشودهآگامبن اهدا  و طرحهایش برای 

س ت، اآمیزی ی  جس م و ی   روح اندیش یده ش ده به عنوان مفصلبندی و همدر فرهن  ما، انسان همواره 
اعی ی ا آمیزیِ[ عنصری طبیا ی و عنص ری فراطبیا ی ی ا اجتم آمیزیِ[ ی  چیزِ زنده و ی  لوگوس، ]هم]هم

حاص ل  دو عنص ر الهی. در عور باید یاد بگیریم که به انسان به عنوان چیزی بیندیشیم که از ناهمخوانی ای ن
]ِب ین  سیِ جداییآمیزی بلکه، در عور، رمز و رازِ عملی و سیااست، و نه رمز و راز متافیزیکی ]این[ همشده 

های ها و وقف هتقس یم -و در عین ح ال محص ول -این دو[ را جستجو کنیم. انسان چیست، اگر همیشه جایگاه
سان از درونِ ان ببینیم چگونه انسان درها کار کنیم، که روی این تقسیم تر آن است کهوقفه باشد  اضطراریبی
اصطالح حقوق به انسان جدا شده است، و حیوان از انسان، تا اینکه بنشینیم و در با  موضوعات مهمی مثلِ-نا

ته است حوی وابسنبشر و ارزشهای انسانی موضع بگیریم. و شاید حتی روشنترین سپهر روابطمان با امر الهی به 
 (.The Open 16که ما را از حیوان جدا میکند. ) به ]سپهرهای[ تاریکتری
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های ت اریکش های روش ن و ه م جنب هانسان هم در جنبه-ها بین انسان و ناها و جداییتحلیل آگامبن از تقسیم
. دو الگوی رابطه ب ین برادران کارامازو ایست که قبالً داستایوفسکی آن را کاویده بود، به ویژه در درونمایه
الگوی ماشین سرکوبگر انسانشناختی در  -در برابر هم مینشاند امر گشودهان که آگامبن آنها را در انسان و حیو

 -آمیز )ه ر دو مبتن ی ب ر ی   منط قِ تقس یم و ج دایی(برابر الگوی آشتی عرف انی از رهگ ذر ج دایی ص لح
ایوان و آلیوشا کارام ازو   اند که در رمان داستایوفسکی توسطبازتولیدگرِ دو پارادایمِ طبیاتِ انسان و حیوان

ی انسان و حیوان را در قالب طرد و ایست از ماشین انسانشناختی. او رابطهاند. گفتارِ ایوان نمونهنمایندگی شده
کن د ک ه ای ن ن وع مراتب[. آگامبن از این بح ث میشمول در نظر میگیرد، یا بر حسب انقیاد و پایگان ]سلسله

و انسانشناسیِ غربی فراگیر است. چنین گفتاری اغلب به این منظور دستکاری شده گفتار تماماً در علم، فلسفه 
تولید کند، و از این رو مرگ را به عنوان کنشی پیشگیرانه « حیات برهنه»زدایی کند، تا شرایط را برای تا انسان
ای ک ه ب ه ش کلی ی رابط هتوجیه کند. گفتار آلیوشا از دیگرسو فراخ وانی دین ی اس ت از گون ه 12و بهداشتی

آمیز هرچن د مالیخولی ایی. شان در ح التی از ج دایی ص لحدیالوگی بین انسان و حیوان گشوده است، و آشتی
گفتار او به موازاتِ الگویی از آشتی عرفانی است که آگامبن از والتر بنیامین اقتباس میکند. گفتگو بین ایوان و 

ین، الح اد و ایم ان، خی ر و ش ر فهمی ده ش ده اس ت، و تلویح اً آلیوشا مامواً به عنوان گفتگویی بین علم و د
 گفتگویی هم است بین دو الگوی رابطه بین انسان و حیوان که آگامبن بدان پی برده است.

ی فالسفه است. ب ا ی انسان/ حیوان در داستایوفسکی مسلماً بسیار مورد عالقهگفتگو بین این دو پارادایمِ رابطه
ی ایوان، آگامبن به طرز غریبی الگوی صلح آلیوش ا را جانش ین پذیرشِ بشارتِ اشایا به وسیلهنقلِ به اصطالح 

این نیت را در سر دارد که صلح را جایگزین جن    امر گشودهالگوی جن  ایوان میکند، چنانکه گویی در 
کند و بدینترتیب وزن و « ایوان»را جانشین نام « آلیوشا»کند. البته در آن مورد آیا احتمااً باماناتر نیست که نام 

ناپذیر را حمل کند  برای جوا  دادن به این سوال نخست باید به خاطر داشته باشیم که بار ی  آیرونیِ آشتی
توانِ آن، ]یانی[ حیات برهنه. ایوان است و ]تئوریسینِ[ متضایفِ بی« قدرت حاکم»ایوان یکی از تئوریسینهای 

 Brothers« )شانی حق و حقوقهای کلیسایی و دامنهموضوع دادگاه»ی ی دربارهای مقالهبه عنوان نویسنده

Karamazov, 60 .مارفی شده که بحثش این است که کلیسا باید دولت و قانونِ جزا را در خود بگنجان د )
س ت ک ه از این قرار ا هد  نهایی این پیشنهاد تنبیه و مجازاتِ تمام و کمال جسم و روح است. استدال ایوان

اگر هر چیزی بدل به کلیسا گردد آنگاه کلیسا میتواند مجرم و نافرمان را طرد و تکفیر کند امّا سرشان را قط ع »
ی رحم و شفقت به نظر برسد، (. آنچه در نگاه نخست ممکن است پیشنهادی از روی انگیزهIbid, 63«. )نکند
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اس دای ل ای وان، انس ان مط رود و تکفیرش ده، در واقع اگر از نزدی  مالحظه گردد اینگون ه نیس ت. ب ر اس 
اش او احتمااً نه فقط علیه ی جرمواسطهاحتماا آنگاه باید نه فقط از انسان که از مسیح نیز رانده شود. زیرا به»

 (Ibid«. )هم عصیان ورزیده است کلیسای مسیحانسانها بلکه علیه 

قط از فرم را نه خواه از کیفر است که قادر است مجتمامیتچیزی که ایوان در اینجا بر آن تأمل میکند نظامی 
س ت دادنِ د، از «رانده ش دن از مس یح»اش خلع کند: بلکه همچنین از انسانیت حقوق مدنی و هویت اجتماعی

ب اور  در«. رهن هحیات ب»تصویرِ خدا که انسان بر قالب آن آفریده شده است، ماادل است با فروکاسته شدن به 
ی ک لّ دم نیز برا ازایی است برایِ نه فقط ظهورِ خارجیِ موجود انسانی بلکهویر خدا در انسان مابهمسیحی، تص

ان خ ارج ای که موجودات انسانی را هم از حیث فیزیکی هم فرافیزیک ی ب ه جه و دستگاه شناختی و ادراکی
 میشود. ی تفاوت انسان از حیوان پیوند میدهد. تصویر خدا در نهایت چیزی است که مایه

و بخش یده را که مسیح بد است که هراس آدمی از آزادی انتخا « مفتش عظم»ی شار ایوان همچنین سراینده
س ا ی ه راس و ض اف بش ر، نه اد کلی(. ب ه عن وان نتیج هpart 2, book 5, ch 5مورد بحث قرار میدهد. )

مپردازی وان مفهوقدرت مطلق بر سرنوشت انسانها را در دست میگیرد. همچنین این شار میتواند به آسانی به عن
مفتت  ور تفسیر شود. حاکمی ت مطل ق، در فیگ « حیات برهنه»ایوان از قدرت حاکم و وابستگی مطلق آن به 

ب ه  م مس یح راار میکند که از نو بر زمین ظهور میکن د. مف تش اعظ ، دیدمسیح، با فیگور قربانی مطلق، اعظم
اش ظری هنیکند تا اندازد تا وی را دوباره مجازات کند، ولی او را شبِ قبل از اجرایِ حکم مالقات مزندان می
ش دنِ ربانیق. دی دگاهِ ای وان ی چیزی را توضیح دهد که آگامبن میتواند آن را ق درت حاکمی ت بنام ددرباره

، ب ه ا ب ازخردرای عاری میکند. به جای اینک ه ]مس یح[ گناه ان آدمیزادگ ان مسیح را از هر بُاد رستگارکننده
 یسا میشود،کشته میشود، زیرا مرگ او منجر به قدرت حاکمیت انحصاری کل« حیات برهنه»عنوان مصداقی از 

ج ود خ ود وو استنطاق ب ه اب راز با کنترل نامحدودش بر حیات و ممات اعضایش، قدرتی که از طریق تفتیش 
 (1ادامه میدهد. )

رمانِ داستایوفس کی در مق ام ی   ک ل، ای وان کارام ازو  میتوان د ب ه عن وان گس ترش بیش تر  13متنِ-در فرا
(، نگریسته شود، کس ی ک ه ق درت ح اکمیتی را ب ه روش ی 1866) جنایت و مکافاتراسکولنیکو ، قهرمان 

کرد. الگوی راسکولنیکو  برای برتری، هیچ نیست مگر قدرت خودس اار پردازی تر نظریهتر و خشنروشن
(. تصمیم او به ابرازِ برتریِ خودش نیازمن دِ منقض ی و خ اموش Crime and Punishment 260ناپلئون )

                                                           
13 meta-text 
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ی آلیونا ایوانوای رباخوار، که در رمان باره ا و ی حیات نیست، حیات برهنهای است که شایستهکردنِ زندگی
(؛ و همانطور که راسکولنیکو  میگوید او باید مث ل ی   ش پش Ibid 65تشبیه شده است. )« شپش»به  بارها

ی ج رم هالک شود. بر خال  راسکولنیکو ، ایوان کارامازو  فقط به صورت ایدئولویی  دلمشغول ایده
لنیکو  ش بیه است، ولی رتوری  ایوان، مبتنی بر الگوی سرکوبگر ماشین انسانشناختی، به رتوری   راس کو

است. برای مثال ایوان در ستیز محتوم و مقدّر بین پدر و برادرش دمیتری دخالت نمیکن د، ب ا ااع ان ب ه اینک ه 
(. دمیتری و پدرش نه تنها Brothers Karamazov 143« )دو افای همدیگر را بخورند»برایش مهم نیست 

 رقیب یکدیگرند، که این اوضاع را بدتر میکند.   بر سر مال و منال با هم بگومگو دارند بلکه بر سر ی  زن هم

دل ب ه ین ای ن ب یابد که زندگی پدرش به حضور فیزیکی او وابسته است، و بنابرادر جایی از رمان ایوان درمی
ن اس ت برد، این فقط دخالت ای وااش میشود. وقتی دمیتری، پسر حسود، به پدرش حمله میمسئولیت شخصی

حض ور  د که فقططای نجات میدهد. وقتی ایوان با آلیوشا درددل میکند و به او میگویکه پیرمرد را از مرگ ق
 او باعث نجات پدرش از مرگ شده، آلیوشا شوکه میشود:

، و س یمایش از ش رارت در ه م رف ت. «چ را رح م »ایوان با نجوای مش ابهی ادام ه داد،  -« خدا رحم کند!»-
  14«. خورد، و این احتمااً به نفع هر دو است افای افای را خواهد»آلیوشا سخن آغاز کرد 

 بادتر در همین صحنه، آلیوشا و ایوان چنین ادامه میدهند:

ی انس انها ی بقی هبرادر، بگذار از تو چیز دیگری بپرسم: آیا چنین تواند بود که ه ر انس انی ح ق دارد درب اره»
 15«تر است ارزشی زندگی است و چه کسی بیتصمیم بگیرد، اینکه چه کسی شایسته

بس یار  ای این موضوع اغلب در دل آدمی ان ب ر مبناه اییکشی  دربارهچرا این سوال را پیش می -
س ی کچ ه –شود ]نه بر اساس ارزش و شایستگی[. و اما در مورد ح ق تر تصمیم گرفته میطبیای

 حق آرزوکردن ندارد  

                                                           
چرا خدا نکند؟ یک افعی، افعی »ایوان با زهرخند، ]...[ به زمزمه گفت: « خدا نکند!»ی فارسی: آلیوشا فریاد زد: در ترجمه 14

جلد  حسینی، ، فئودور داستایوفسکی، ترجمه صالحبرادران کارامازوف)« حقشان است.خورد. و هر دو هم دیگری را می
 (201، صفحه 1384اول، انتشارات ناهید، چاپ ششم، 

برادر، بگذار یک چیز دیگر را هم بپرسم: کسی حق دارد به دیگران نگاه کند و تصمم بگیرد کدام »ی فارسی: در ترجمه 15
  (204بلی، صفحه یک سزاوار زیستن است؟ )منبع ق
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 نه برای مرگ کسی دیگر   -

کنن د و چه  چون همگ ی آدمه ا ف الن ج ور زن دگی میحتی اگر برای مرگ کس دیگر باشد  -
ی زی چای جز چنان زندگی کردن ندارند، چرا آدم به خودش دروغ بگوید  داری به شاید چاره

بگذار    در آن صورت«خورنددو افای همدیگر را می»که  –کنی که همین حاا گفتم اشاره می
 انگاری  ن ازوپ و کشتن او میبپرسم که نکند مرا هم مثل دمیتری قادر به ریختن خو

کنم دمیت ری ه م گاه به اهنم خطور نکرده. فکر نم یگویی  همچو انکاری هیچایوان چه می - -
 قادر به انجامش باشد.

کنم. ام ا در برای همین هم ]که[ شده ممن ونم. مطم ئن ب اش ک ه همیش ه از او دف اع م ی»ایوان لبخند زد که:  
   16شوم. تام ]...[ برای خودم قائل میآرزوهایم در این مورد اختیار 

هایشان را با هم مقایس ه میکن د و در بینیاین دادوستد کوتاه به طرزی موثر شخصیتهای ایوان و آلیوشا و جهان
آلیوشا از شرّ چنان یر  است که خود این فک ر ک ه یک ی از ب رادران « غفلت اعظم»تقابل با هم قرار میدهد. 
های ش ر هرگز به اهنش خطور هم نمیکند. ایوان از دیگرسو همه چیز را در مورد رانهمیتواند پدرش را بکُشد 

ای حسّاس از ستیز میان پدر و برادرش دمیتری، ایوان سرانجام این در انسان، از جمله خودش، میداند. در نقطه
مس یر خودش ان را  را برمیگزیند که حمایتش از پدر را دریغ کند به این ترتیب که صرفاً اج ازه ده د ح واد 

ه ای ای دئولویی ِ او قت ل پ در را محتم ل میگردان د، و در پای ان او پیش بگیرند. عدم دخالت ایوان و انگیزه
 نامیده است. « انفاال محض»، 17خودش را مسئول چیزی میداند که، در مورد آگامبن، توماس وال

 امر گشودهایوان در  18اندیشیدن تا به آخر: دیلمای. ۳

ای، کسی که هم ه چی ز را هرچند قدیس نیست با این حال متفکرِ مطلق است، ]اندیشمندِ[ صداقتِ ریشهایوان 
ی[ موجبیّ  تِ علّ  یِ ی ش  رهایی ک  ه در وض  ایت انس  انی حض  ور دارد میشناس  د، ]هم  ه چی  ز را درب  ارهدرب  اره
تحلیلش از ش رّ را ت ا ب ه  اش به ماشین انسانشناختی. صداقتش او را وامیداردشناختیِ قدرت، و وابستگیزیست

اش، یا بهتر است بگوییم تا پایان مرگبارش، چنانکه گویی ب ا خ ود ش یطان ایآخر دنبال کند، تا پایان اسطوره
                                                           

 204-5به نقل از ترجمه فارسی، صالح حسینی، صفحات  16
17 Thomas Wall 

18 Dilemma: )قیاس دوحدّی، تنگنا، مخمصه، دوراهی و ... )م 
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میفهمد. ناتوانی ایوان از ق انع ک ردن خ ودش ب ا ه ر ارتباط برقرار میکند، چیزی که آن را خوار میشمرد ولی 
کش اند. اگ ر اش در با  شر، او را به جن ون میشفرضهایِ مارفتِ غاییحل ایجابی یا صلح و آشتی میان پیراه

ح اکی اس ت از درگی ری او ب ا  ام ر گش ودهاین را به اهن بسپریم، ارجاع آگامبن ب ه ای وان کارام ازو  در 
کنن ده ، کت ابی ک ه ب ه پای انی بدش گون و فلجهومو ساکرها، در ها و حساسیتای از اندیشهی پیچیدهمجموعه
اینکه گنجانده شدنِ حی اتِ برهن ه در »ناپذیر داستایوفسکی، د، سراسر در همراهی روحی با حقایق تحملمیرس

 (Homo Sacer 6«. )قدرت حاکم است -یحتی اگر پوشیده –های اصلی ی هستهقلمروی سیاسی، سازنده

نند ای وان ند، هماگفتگو مینشی اش بهایمانیی دایل بیآلیوشا کارامازو ، همان برادری که ایوان با او درباره
، و ی پ در مرش د زوس یما را نوش ته، م رد مقدس ی ک ه پ در مان وی اوس تی  نویسنده است. او زندگینام ه

ش ق و لم س عدر ب ا  دع ا، »( زوس یما ب ه ن ام vita) زندگیاش، آنگونه که آلیوشا در فصلی راجع به تاالیم
 آمیز بین انسان و حیوان:صلح یوصف کرده، متمرکز است بر رابطه« جهانهای دیگر

دردس ر عط ا ک رده اس ت. های اندیشه و ی  ش ادی بیحیوانات را دوست بدار: خداوند به آنها نخستین بارقه
شان را از آنها نگیر، بر خ ال  خواس ت خ دا عم ل نک ن. ]ای[ انس ان، برایشان مزاحمت درست نکن، شادی

گناهن د، و ت و، ت و ب ا آن ب اد و نخوت ت، زم ین را ب ا نها بیخودت را برتر از حیوانات مدان و ستایش مکن: آ
افسوس، ب ه تقری ب  -ات را پشت سر به جا میگذاریکنندهای، و ردّ آلودهظهورت بر روی آن به گند کشیده

هر ی  از ما چنین میکند! ]...[ به ویژه کودکان را دوست بدار، چون آنها نیز بیگناهند، همچ ون فرش تگان، و 
 Brothersای اس وه ب رای م ا. )ی گونهزندگی کن تا ما را به لطافت و پاایش دلهامان برسانی به مثابهچنان 

Karamazov 319) 

ار میکند که (، آلیوشا حکایتی را میگنجاند که در آن زوسیما با کشاورزی دیدvita) زندگیجای دیگری در 
 گوید:پرنده صید میکند و زبان پرندگان را میداند، و به او می

ار ب رایش ک  ایستد، ی ا گ او ک ه او را تغذی ه وبه اسب بنگر، آن حیوان عظیمی که آنقدر نزدی  به آدمی می
ت. ای در آن اس میکند، سربزیر و محزون، به سیمایشان نگاه کن، چه تواضای، چه عزّت نفسی، و چه زیب ایی

می یزی جز آدهر چیزی کامل است، و هر چحتی تأثرآور است اینکه بدانیم ایشان را هیچ گناهی نیست، زیرا 
ان گ ل س رگردگناه است، و مسیح حتی پیش از ]اینکه با[ ما باشد با ایشان است. خرس هولناکی ک ه در جنبی

 (Brothers Karamazov 295است مخو  است و وحشی، ولی او را هرگز گناهی نیست. )



 

 

10 

د نمادی است از مرز بین انسان و حیوان. تا الیم مرش د صیاد پرنده، به یُمن اینکه زبان پرندگان را میفهمد، خو
]زوسیما[ مبتنی است بر تصدیق بشارت اشایا، همان نگاهی به آینده ک ه اله امبخش ت الش آگ امبن اس ت در 

ی بین از رهگذر وارد کردن عرفان والتر بنیامین در آن. فهم زوسیما از رابطه امر گشودهبخشی در یست آشتی
را میتوان « جدایی اعظم»ی  نمونه از آن «. غفلت اعظم»و هم « جدایی اعظم»م ناظر است به انسان و حیوان ه

و خرسی که به س راغ وی رف ت  19ی قدیس بزرگ روس سرگیوس رادونژ ای دید که زوسیما دربارهدر قصه
آم د، قدیس بزرگ دلش بر حیوان به رحم »زیست بیان میکند: ای کوچ  در جنگل میهنگامی که در کلبه

و «. برو، مسیح نگاهدار تو باد»ای که انگار بگوید: ای نان داد، به گونهبی ترس و واهمه بیرون رفت و به او تکّه
( این Brothers Karamazov 295«. )آنکه آسیبی بزندجانور وحشی اطاعت کرد و با فروتنی دور شد بی

 بین حیوان و انسان. ایست از امر گشوده، ی  )نا( ارتباط عرفانی  البته نمونه

ی حی وان، هم ان ابل ه ما رو  ، ]فیگ ور کام لِ[ انس ان ص الحی ب ا کلّ ه«غفلت اعظم»در مقابل، فیگور کامل 
(. مویخکین ب رای جم اعتی از دوس تانش، ی   1869) 20ابلهداستایوفسکی است، شاهزاده مویخکین، قهرمان 

را  22اهنی ناش ی از نق ش ش دید عقالن ی 21خمودگیاش از سستی و مادر و سه دختر، داستان بازیابی سالمت
 تاریف میکند:

دار ه م را بی ک من به طورکامل از این تاریکی بیدار شدم، در شامگاه بازل، هنگام ورود به س وئیس، و چی زی 
س یار از آن ب کرد صدای عرعر ااغی بود در بازار شهر. ااغ به من شوک خوفناکی وارد کرد و به علل ی م را

م ان م ن در عین حال چنان بود تو گویی هر چیزی در سرم ناگهان پاک و روشن ش د. از آن ز خوش آمد، و
 (.The Idiot 66ای همدلی میان ما در جریان است. )ای خو  مالیم از ااغها دارم. حتی گونهاره

ی   »د: یگویده مدر واکنش به این داستان دخترها میخندند، و مادر با نگاهی خشمگین به دخترانِ در حالِ خن
یتوان د ب ه راحت ی م ااغ  عجیباً غریبا ]...[. هرچند در واقع چیز عجیب و غریبی در آن نیست، هر ی  از ما ب ه

اند ب ه ش بیه در داستایوفسکی همچون ای ن م وارد« غفلت اعظم»( مثالهایی از Ibid«. )عشق ااغی دچار گردد
اص ومیت می[ ای وان کارام ازو  ک ه خ ود ق ادر ب ه ه، ولی آنه ا از ]ناحی امر گشودهقصد و نیت آگامبن در 
 یراند.  ی جنون مآیند. این ناتوانی، همانطور که در باا اشاره شد، او را مستقیماً به سواخالقی نیست نمی

                                                           
19  Sergius Radonezh 
20 The Idiot 
21 torpor 

22 Idiocy)بی خردی، پخمگی، کانایی )در روانشناسی( و ... )م :  
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ه ر اث ر بزرگ ی ش امل »ی های دگر میگوی د ک ه اش از فلس فه، آگامبن از کش فلیبراسیونای با  در مصاحبه
بنیامین »و باز اعترا  میکند که « که برایش همیشه پادزهری پیشنهاد نمیشود –هر است عنصری از تاریکی و ز
ای از (. از رهگ ذر آمی زه 7Durantaye« )بود که مجال داد از هایدگر جان به در ب رم 23برای من پادزهری

بنی امین، ( و عرف ان یه ودی qtd in The Open 9« )هن ر، عش ق، ب ازی»ت اریخی ک ویو از -ی پسابازمانده
بخشی ب رای انس ان و حی وان پ یش کش د. البت ه آگامبن میکوشد به جای ماشین انسانشناختی الگویِ رستگاری

دعوتش از ایوان کارامازو  موضوع را تغییر میدهد. هرچند ایوان و آلیوشا در مقام فیگورهایی که به ترتی ب 
میتوان فرام وش ک رد ک ه ای وان همچن ین ب رای اند، ناند در مقابل یکدیگر نشانده شدهحاکی از سلطه و صلح
گرفته از قصش نجاتبخش قرون وسطی و ابتدای دوره مدرن درباره بخشایش ]حضرت[ الگویی از آشتی الهام
 م ادر خ دا ش اهد ش کنجه هاس تی ا  24 مریم بسیار مقدس و باعنایت یقضاوت دلسوزانهمریم میکوشد، مثالً 

(Brothers Karamazov 247 همانند .)ج دایی »ی ی   آگامبن، ایوان ای ن ص لح و آش تی را ب ه مثاب ه
دیده میشود. پایانِ ش ار نمای انگر ی   ج دایی اس ت ب ین « مفتش اعظم»مینگرد، آنگونه که در پایان « بزرگ

گوییِ مف تّش خ اموش میمان د، س پس برمیخی زد و مجریِ حکم و قربانی، همچ ون مس یح ک ه در ط ول ت  
تکان خورده است، در را میگشاید، و او را به بیرون به درون شب ه دایت میکن د،  اش را میبوسد. مفتّشگونه

ی آگ امبن «گشوده امر»بنیامین است که به طور ضمنی در  26ی«یافتهشبِ نجات» 25فیگوریستی که ظاهراً پیش
ل آنک ه حضور دارد. مجریِ حکم و قربانی یکدیگر را میبخشند و صلح میکنند. مسیح به راه خودش میرود حا

مفتش اعظم پشت سرش میماند همراه با ساختار قدرتش که بی آنکه به چالش کشیده شده باشد به حال خ ود 
رها شده، شاید حتی ]در این میان[ متبرّک هم ش ده باش د. ص لح و آش تی در تص ور ای وان، اگ ر ب ه م وازات 

 دارد: ی بنیامین قرائت شود، بُادی اهریمنی«شب نجات یافته»خوانش آگامبن از 

اش، ب ر اس اس یک ی نام این طبیات است که به خودش بازگردانده شده است، ک ه ویژگ ی« یافتهشب نجات»
رستگاریِ مورد بحث در اینجا ناظر ب ه  27های بنیامین، ناپایدار است و ضرباهنگش خیر و ساادت.دیگر از پاره

بایس ت فرای ادآورده ش ود؛ فراموش ش ده و میای که باید بازیافته شود نیست، چیزی که رفتههیچ امر ازدست
یافته یانی چیزی غیرقابل نجات. شب نجات -نفسهی فیشدهرفته و فراموشبلکه بیشتر ناظر است به امرِ ازدست

 (The Open 82ناپذیر. )نسبتی است با چیزی نجات
                                                           
23  antidote 
24  Le bon jugement de la tres sainte et gracieeus vierge marie 
25 prefigure  
26 saved night  
27  beatitude 
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« یافت هش ب نجات»ت ک ه خوانش آگامبن اگر روی شار ایوان کارامازو  به کار بسته شود حاکی از این اس 
دوباره روی صحنه آوردن ایثارِ بازخریدنی مسیح که از دست رفته و فراموش شده و باید یادآوری شود نیست 

غیر »گرانه است با خودِ ناکامیِ مسیح در نجات یافتن و رستگاری، و مرگِ ای بخشایشبلکه وارد کردنِ رابطه
ی گرانهی بخش ایشهمچن ین تلویح اً در رابط ه« یافتهشبِ نجات»بته ال«. حیاتِ برهنه»اش به عنوان «قابل نجات

بخش مسیح ب ر ی رهاییخودِ مسیح با ماشینِ تفتیشِ رستگارنشدنی، قدرت حاکم، یا کلیسا، وجود دارد. بوسه
، 28شده[زداییآمیز و سرخورده ]توهمی مفتّش اعظم ترجمه میشود به ی  مالیخولیا، عدمِ درگیری یأسگونه
اش فرم ی  شار فلسفی را میان آنها. تصادفی نیست که ایوان برای الگوی آشتی 29«یافتهی چیرگیرابطه»ی  

ام ر ی زیباشناختی، همانطور که آگامبن میتواند فرم جستار فلس فی را ب رای کت ا  برمیگزیند، فرمی از افسانه
انتخ ا  کن د. ب رای نویس ندگانی چ ون بنی امین و آدورن و، جس تار فلس فی قلم روی ب ود ک ه در آن  گشوده

در خواه گ ردد، فرم ی گش وده سوبژکتیویته میتوانست بدل به فرمی از مقاومت ف ردی در براب ر نظ ام تمامی ت
راگیر ]غیر جامع[، به اب ژه کننده و نافابزاری-؛ که سویه در آن میتواند به روشی بازیگوشانه، ناترین درجهعالی

آور نزدی  شود. جستار در مقام فرم پناهگاهی فراهم میکن د ب رای آنه ایی ک ه میکوش ند از ق درت خفگ ی
ی کوشش اوست برای بازخرید ]گناه ان[ موجبیت علّی سیستماتی  بگریزند. شار فلسفی ایوان ااتاً برسازنده

، آنسانکه ک ویو، بات ای و آگ امبن س ای «نر، عشق، و بازیه»ای غیردیالکتیکی از خویش از رهگذر بازمانده
 کردند اینها را در انتهای تاری، تصور و تجسم کنند.

آی د، ک ه در آن می« عص یان»بالفاص له پ س از فص ل « مفتش اعظم»ی البته تالش ایوان برای آشتی در افسانه
ودکان رد میکند. این دو فص ل منطق اً ب ه ایوان به طرزی رادیکال بشارت اشایا را بر اساس رنج بازنخریدنی ک

آگ امبن، ی ا مج اورت  یهوموساکر و ام ر گش ودهاند به نحوی که تجانس دارد با همجواری یکدیگر پیوسته
ی مقدم ه ی ا مارف ی آن افس انه ]مف تش را میتوان به مثاب ه« عصیان»ماشینِ انسانشناختی با جداییِ عرفانی. فصل 

به س یاقی  -قربانی خشونت ناموجه و غیرماقول را -یوان کودک را تصور میکنداعظم[ خواند. در این فصل، ا
نم ا، ن ه انس ان ی آگامبن. ک ودک، ب ه ش کلی متناقض«حیات برهنه»ای شبیه است به که به طرز مسحورکننده

دیده های ش کنجهای داس تانش را ب ا بچّ هاست نه حیوان، یا در آنِ واحد هر دوی آنهاست. ایوان به طور ویژه
ی اسبی که به شکلی بیرحمانه ب ه دس ت ص احب مس تش آغاز میکند همراه با استناد به شار نکراسو  درباره

( در ج ای دیگ ری ای وان  241Brothers Karamazovخ ورده ) 30«به چشمان س ربزیر و ن زارش»شلّاق 

                                                           
28 disenchanted  
29 mastered relation 
30 meek 
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ساان به طور دردناکی دور اند، برای مثال تا سن هفت سالگی، از بزرگها، در حالی که هنوز بچهبچه»میگوید 
(. از Brothers Karamazov 238« )و جدایند طوری که انگار موجوداتی متفاوت و از سرش تی دیگرن د

این رو کودک از جهان بزرگساان طرد شده است. کودکان در جهان داستایوفسکی ب ه خ اطر ماصومیتش ان 
به قربانی میکن د. ک ودک ه یچ ح ق و حق وق و بسیار به حیوانات نزدیکند، و همین آنها را خیلی راحت بدل 

ی لطف و رهن پدر و مادرش است، و به همین علت ای از آنِ خودش ندارد، و تماماً زیر سایههویت اجتماعی
ش ان در یکی از مثالهای ایوان، دادگاه والدینی را که دختر جوانشان را به خاطر شور و شر و تب و تا  تربیتی

ی ایثارگون ه و بازنخری دنی دلی ل ای ن اس ت ک ه چ را ای وان ه ر ط رح و برنام ه-رنجِ نامیکشند میبخشد. این 
ی ای وان از را طرد میکند. داستایوفسکی طرد و انکار عص یانگرانه« زندگی واقای»ای در با  آشتی در ایجابی
ای افس انه اش ب رای ص لح و آش تی از خ اللرا در تقابل مینش اند ب ا کوش ش« زندگی واقای»ای در هر آشتی

 .31خوانی ناجور مخالفزیباشناختی یا جستارهای فلسفی، به عنوان فیگور ی  وصله

 های آنآشتی و ناخرسندی. ۴

متن فلس فی آگ امبن از ن و -ستیز بین میل ایوان کارامازو  به آشتی اشایایی و عجزش در پذیرش آن، در فرا
ب ه  ام ر گش ودهآگ امبن در « غفل ت اعظ م»ی جویانهیی ستیز ایوان، فیگ ور آش تنمودار میشود. علیه پسزمینه

ی خیر فلسفی. آگ امبن مث الی از ی ارادهنشانگر ممارست مشابهی است در زمینه هوموساکری واکنشی به مثابه
، 33زن زیبای جوان و شبان: 32وری در نقاشی تیتیانامر گشوده به ما پیشنهاد میکند، یا ]مثالی[ از کاهلی/ ناکُنش

اس ت از ی   زوج عاش ق نومی د ول ی  . آن تص ویریهوموس اکردر مقام عزیمت ی حس ا  ش ده از مض مون 
ی تصویر آرام مشغول چریدن کرده در وضایت صلح پس از جماع، همراه با بزی گستاخ که در پسزمینهآشتی

مبن از ش اف و انگیزِ نقاش ی رویِ پوس تِ یوزپلن   لمی ده اس ت. آگ ااست. البت ه زنِ زیب ایِ ج وانِ ش هوت
ای از آش تی، ی ا بز حر  میزند، حیوانی که سرانجام مردم او را تنه ا ره ا میکنن د، ب ه عن وان نش انه 34ساادت

گشودگی بین طبیات حیوان و انسان. برای پوست یوزپلن ، او چیزی پیشنهاد نمیکند مگ ر ش رحی مبتن ی ب ر 
که این    ) 85The Open (است « و لیبیدو 35ی  نماد سنتی از بالهوسی»تاری، هنر به این مضمون که این 

 فرونشانده شده است. 

                                                           
31 dissonance  
32  Titian 
33 The Nymph and the Shepherd 
34 bliss  
35 wantonness   
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یر انور تفس ی ردّپای مستقیمی از قساوت، شکنجه و کشتار ی  ج پوست یوزپلن  را همچنین میتوان به مثابه
دآوری بخش میل جنسی عمالً و در واقع حاص ل ش ده اس ت. ب ا ای ن ی اکرد، که بر اساس آن، ارضای رهایی

رس ت حض ور دارد، و آن را د ام ر گش ودهی جویانهی آش تیهمچنان حتی در پرویه« برهنه حیات»خاموش، 
خ ود ی وزپلنگی  شده رویِ زمین میتوان د از آنِ( بنابراین پوستِ کشیده2همچون عصیان ایوان تسخیر میکند. )

را « ظ مل ت اعغف»آرام د؛ در ع ور، آن به ای باشد که گمان میرفت در بشارت اشایا در پایین پای بچ ه می
ی رن ج قایس هی کارامازو . ایوان ب ا مشدهشده در واقع شبیه است به کودکِ شکنجهمیپردازد. حیوانِ دباغی

 ی زیر را میگیرد:کودک با بشارت اشایا نتیجه

ه پاس ، و مقابل من هماهنگی نمیخواهم، از سر عشق به بشر آن را نمیخ واهم. م ن میخ واهم در کن ار رن ج بی
ام بمانم، حتی اگر نشدهنشده و خشم خاموشمانده و تالفیجوا ده بمانم. بیشتر میخواهم با رنجِ بدونِنشمثلبه

ب رایش چن ان  داریم ک هاند، ما توان آن را نبر خطا باشم. اینها به کنار، آنها هماهنگی را بیش از حد ارج نهاده
ب ه عن وان  ی من است، اگر فقطس دهم. و این وظیفهبهای گزافی بپردازیم. و بنابراین باید بلیطم را به شتا  پ

ل نداشته باشم ا را قبوانسانی امین، آن را تا آنجا که امکان دارد زودتر از وقتش پس دهم. ]...[ نه اینکه من خد
 (.Brothers Karamazov 245آلیوشا، من فقط با احترام بلیط را به او برمیگردانم. )

ان نق ل دبیات جههای اخالقی در ای یکی از مشهورترین اعالمیهمواً به مثابهاین کلمات ایوان کارامازو  ما
 «.این عصیان است»است. در واکنش به این اعالمیه است که آلیوشا میگوید  شده

را ب ه عن وان  ام ر گش ودهماکوس کردن پاس، مشهور ایوان کارام ازو  ب ه بش ارت اش ایا توس ط آگ امبن، 
مش ر  ب ا ک اراکتر داستایوفس کی گیریِ پویا و همخ و و همپرسشبه-ی  خودی کوششی فکری تحتِ رانه

( آگ امبن اش اره میکن د، 2003) وض ایت اس تثنائیآشکار میکند. همانطور که آنتونیو نگ ری در م رورش ب ر 
اش م رگ را در اه ن خ ود ش ناختیچگونه ممکن است کسی مثل آگامبن که همیش ه در توص یفات پدیده»

ی رستگاری را تأویل کند  بر این پرویه است که مسیر تئوری  آگامبن به حوی ایجابی ایدهحمل کرده، به ن
ه ا عب ارت اس ت از ها و تکانیکی از آن شوک«. بدیهی عرضه میکند 36ها و تکانهاییطرز روزافزونی شوک

هولناک. آن  پاسخی شاعرانه به حقایق در مقام« هنر، عشق و بازی»بخش تالش فیلسو  برای تفکر رستگاری
خوان ایوان هموار میکند و شکل میدهد. کوششِ البته راه خود را از خالل جستجوی اخالق ناهمساز و مخالف

                                                           
36 jolt  
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 37ی مان ای درون ی و زی رینِی ایوان کارام ازو  ب رای ص لح و آش تی، برس ازندهماندهای ناکامریشه طرزبه
.  (Kingdom and Glory 7) ی آن«ناگفت ه ام ر»، به بیان خ ود آگ امبن، امر گشودهنیرومندی است برای 

جویانه، باعث میش ود ک ه عص یان ای وان ه ر چ ه ی آشتییارگیریِ ایوان توسط آگامبن به عنوان متحدِ پرویه
 به کتا .  38اشپژواک یابد، با دادن بُاد اخالقی آشناغریب امر گشودهقدرتمندتر در بهشت جُستاروار 
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