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یادداشت مترجم فارسی

»البته که برخی اشخاص این کتاب را محکوم خواهند کرد ]...[؛ 
]زیرا[ شر، شر را بازمی شناسد، و بازشناختن همواره دردناک است. 
بااین حال، من نگران این اشخاص نیستم؛ انگیزه هایم در نظر تو - و 

دیگرانی چون تو - آشکار و شفاف خواهند بود.
اثر پیش رویت یکتاست. در رمان های دیگر می بینی که فضیلت 
این جا  جزا.  شر  و  می بیند،  پاداش  خیر  می شود؛  پیروز  خباثت  بر 
دختری  می یابی؛  درهم شکسته  را  فضیلت  و  فاتح،  را  خباثت  تو 
مفلوک و بیچاره را، که غرق در فضیلت است، می بینی که بازیچه ی 
شده  آنان  هوس های  هیوالیی ترین  قربانی  و  تبهکاران  وحشی ترین 
است؛ اصول اخالقیاتِی اعصاِر گذشته را می بینی که با سفسطه هایی 
بود که  این خواهی  لکه دار می شوند؛ در کوته زمانی، شاهد  مبرهن 
زندگی وارونه می شود، و سیاْه به سفید و باال به پایین بدل می گردند 
- و همه ی این ها به جسورانه ترین و گستاخانه ترین شیوه ی ممکن 

ارائه شده اند.
چرا؟

چون تنها با مقابله کردِن خیر با شر است که هرکدام از آن ها را 
به طور کامل درک می کنیم. در اتاقی پر از پلنگ، کیست که نقطه ای 
امن بیابد؟ و در بهشتی پر از قدیس، کیست که به عملی شریف و 

فضیلت مند اعتنا کند؟«1

1. Marquis de Sade, “Justine” from The Complete Marquis de Sade vol.1, 

trans. Paul Gillette (Los Angeles: Halloway House Publishing Company, 

1966), p. 49-50.
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این کتاب در سال 1947 نگاشته شد و اصالتًا فاقد مقاله ی »فیلسوف تبهکار« 
بود؛ کلوسوفسکی آن را در سال 1967 به نسخه ی تازه منتشرشده ی آن اضافه 
همین  نگارش  دوران  در  آرای خودش  به  انتقادی  نگاهی  که  مقاله ای  کرد، 
کتاب است. پِیر کلوسوفسکی، با نگارش این کتاب، بدل به یکی از نخستین 
فالسفه ی پساجنگ شد که پرسش جدی گرفتن عقل ساد را مطرح کرد، و 
عماًل راه را برای مطالعه ی اندیشه ی سادی در سال های پس از خود باز کرد.
و  می برد،  بهره  شهرتی  و  اصالت  چنان  از  دارید  دست  در  که  کتابی 
چنان تأثیر تکینی بر مطالعات پیرامون مارکی دو ساد داشته است که مقدمه 
لینگیس، و خوِد  آلفونسو  که  به عالوه   بیهوده می آمد؛  نظر  به  برایش  نوشتن 
کلوسوفسکی، گفتنی ها را، در آغاز این کتاب، به خوبی گفته اند. تنها چیزی 
که برای گفتن باقی می ماند این است که پیش تر مقاله ی »فیلسوف تبهکار« 
در کتاب مارکی شرور و با عنوان »ساد، یا فیلسوف-شرور«، و با ترجمه ی 
پیمان غالمی1، و ضمیمه ی نخست، »همسایه ام کیست؟«، با ترجمه ی بنده 
در سایت پروژه ی پوئتیکا، در سال 1398، منتشر شده بودند )نسخه ی حاضر 

در این کتاب ویراست تازه ای از نسخه ی منتشره در پوئتیکاست(.
15 مرداد 1400

1. پی یر کلوسوفسکی، »ساد، یا فیلسوف-رشور«، مارکی رشور، ترجمه ی پیامن غالمی، 

نرش چشمه، 1396، ص.59-23.



مقدمه ی مترجم انگلیسی

فهِم  نقیضه ی  با  را  اروپایی  متفکران  نه تنها  دوم،  جهانی  جنگ 
تکنولوژیک  توسعه ی  از  آن ها   آزادی بخِش  و  مترقی  روشنگرانه ی 
مواجه ساخت؛ بلکه به نظر می رسید که حدود نهایِی قساوِت بی دلیل 
و خودتخریبِی صنایع و ملل اروپایی، اروپایی ها را با امر اندیشه ناپذیر 
مواجه کرده است. به نظر می رسید که، زین پس، انگاره1 یا پادانگاره ی2 
فالسفه ی  باشد.  فلسفه  مهم  و  حیاتی  مقوله های  از  یکی  ابسورد  امر 
تاریخشان  که  فالسفه ای  بودند،  بازگشته  مطالعه  کانون  به  تاریخ 
تناقض هایی را به دنبال داشت-تناقض هایی که هرچند حاال ]می دانیم[ 
الزامًا به پیشرفِت روح منتهی نشد. به مقوله ی کهن و قدیمِی تراژدی، 
به عنواِن یکی از مقوله های مهِم تاریخ نگاه شد. روان کاوی، بدین خاطر 
کرد،  وضع  انسان  روان  ساختار  در  را  کودک صفتی3  قسمی  که 

قابل استناد و معتبر تلقی شد.
قرن  تخیِل  که  داشت  وجود  متأخر  اروپایی  تاریخ  در  فیگوری 
رفت،  شرارت  و  خشونت  منتهای  تا  که  نظر  این  از  هجدهمی اش، 
که،  نگاشت  را  ادبیاتی  تعمدًا  که  کسی  بود،  بیستم  قرن  طالیه داِر 

1. notion

2. anti-notion

3. infantilism
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به گفته ی بالنشو، نمی توان آن را در هیچ نظام اجتماعی ای متصور شد. 
باور  ساد  که  چنان  و،  دست نوشته  است.  ساد  دو  مارکی  فیگور،  این 
داشت، همه ی نسخه های شاهکارش، صدوبیست روز در ُسدوم1، که 
در دوران طوالنی زندانی بودنش در باستیل آن را نوشته بود، همان وقت 
که خودش زنده بود نابود شدند )در قرن بیستم نسخه ای از آن در آلمان 
شدند،  پیدا  اثرش  از  که  نسخه هایی  تمام  او،  مرگ  از  بعد  شد(؛  پیدا 
توسط خانواده اش سوزانده شدند؛ بازماندگان و میراث برانش، تا پایان 
که  او  از  نوشته هایی  قدغن بودِن  از  فرانسه،  در  میالدی   1950 دهه ی 
جان سالم به دربرده بودند اطمینان حاصل کردند. اکنون، بعد از جنگ 
تا  می پردازند  او  آثار  به  متفکران  مستأصالنه،  تالشی  در  دوم،  جهانی 
کابوس هایی را درک کنند که گویا روشنگرِی اروپایی آبستِن آن ها بوده 
به طور  تفوق ناپذیرند،  هیوالوارگی ای  جنس  از  که  ساد،  آثار  است. 
هایپرراسیونالیست  حتی  راسیونالیست،  ساختاْر  در  پارادوکسیکال، 
و  شر،  الیب نیتسِی  کلِی[2  ]علِم   mathesis universalis یک  است، 
1. 120 Days of Sodom

mathesis .2 در یونانی باستانی به معنای »آموخنت« و در التین به معنای »علم« است؛ 

 mathesis universalis .نیز در التین به معنای »کلی/جهان شمول« است universalis

علم کلی یا جهان شموِل فرضی ای است که برمبنای ریاضیات مدل پردازی شده و توسط 

در  الیب نیتس  کار  عمده ی  بخش  است.  شده  تصور  و  مطرح  الیب نیتس  و  دکارت 

زمینه ی منطق، رشح و بسط یک علم کلی یا یک ریاضیات عمومی یا یک حساب 

 characteristic) عام  الفبای  یا  زبان  یک  قالب  در  قیاسی  استنتاج  عمل  برای  عام 

universalis) بوده است. این زبان عام به عقیده ی وی می تواند بر مبنای چند اصطالح 

و تعبیر نسبتاً ساده ساخته شود و پس از ساخته شدن برای فیلسوفان و علام در استدالل 

و نیز در ارتباط و انتقال معانی اهمیت فراوان دارد. مطالعات الیب نیتس در موضوع 

علم کلی یا ریاضیات عام، منشأ پیدایش و گسرتش منطق منادی یا منطق ریاضی در 

فلسفه ی جدید شده است. (غالب منت باال از این جا برداشته شده: ویلیام ریس، فرهنگ 

فلسفه، ترجمه ی گروهی از مرتجامن، مؤسسه ی پژوهشی حکمت و فلسفه ی ایران، 

1399، ص. 716.) -م.
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ساد  به  می توان  آیا  بنابراین  است.  آموزشی[  ]یا  پداگوژیک  سبْک  در 
اندیشید؟ آیا اهمیت ساد برای اروپایی که ماتم زده ی استیصاِل مردمانش 
و برنامه های عقل محورانه اش است در اعالم او در این باره نهفته است 
که چه گونه راسیونالیسم1، یک هایپرراسیونالیسم2، حدود نهایِی شر را 
فرامی گیرد و با آغوش باز پذیرایشان می شود؟ یا این که ]اهمیت ساد در 
این است که[ در متنش، تحِت صورِت عقل گرایی، چیز دیگری-اغوا 
یا آالیش-درکار است؛ یا این که در نوشتار او، خوِد صورِت عقل گرایی 

است که تبدیل به اغوا3 و آالیش4 می شود؟
این  »مادران  او،  اتاق خواِب5  در  فلسفه  عنواِن  زیِر  نوشته ی  در 
تلویحًا  گزنده  لحنی  با  ساد  داد«،  خواهند  دخترانشان  به  را  ]کتاب[ 
اثری است که  نوشتن  درباره ی  رویایش  تحقِق  کتاْب  این  که  می گوید 
هرچند، به قصد ترغیب، به ظاهر خوش آینِد قوه ی عقلِی خواننده اش 
همه جای  که  طوری  می آالید،  و  مبتال  می کند  را  او  بااین حال  است، 
می شود؛  ممنوع  تشکل یافته،  قرارداد  با  که  جامعه ای  هر  در  جهان، 
به  کسی  روزی  و  بود،  خواهد  کافی  وجودداشتنش  برای  همین 
سراغش خواهد آمد، و بازکردِن صفحاتش برای آن کس کافی ا ست 
تا نفرین شود. ما امروزه از دیدِن این که پیشرفِت روشنگرِی علمی ماْن 
زرادخانه ای اتمی را روی سیاره مان انبار کرده که قابلیِت منهدم کردن 
دارا است  را  دیگر،  تا 550سال  به اندازه ی هیروشیما، هرروز  شهری 
وحشت زده ایم. با استفاده از عقلمان، قدرتی را به دست آورده ایم که 

rationalism .1 (عقل گرایی)

hyperrationalism .2 (عقل گرایی افراطی)

3. seduction

4. contamination

5. Philosophy in the Bedroom
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تا  -دقیقًا  آورد  ارمغان  به  برایمان  را  موجودات  کل  انقراض  می تواند 
قاطعانه کل حیات را پاک کند از روی این تنها سیاره ای که می دانیم 
نهایِی  و  کامل  حد  تنها  نه  قدرت  این  دارد.  وجود  حیات  آن  روی 
هر  امکان پذیرِی  هرگونه  انهدام  قدرِت  که  است،  خباثت  و  قساوت 
قساوت و خباثتی نیز است؛ قدرِت انهدام هرگونه امکان پذیرِی توجیه 
نتیجه رسیده ایم که  این  به  یا محکوم کردن. ما، وحشت زده، همچنین 
شود،  نابود  بین المللی  توافقی  طریق  از  موجود  زرادخانه ی  باید  اگر 
منحل  اسلحه هایی اند  چنین  ساختِن  به  قادر  که  صنایعی  همه ی  و 
وقتی  تا  شوند،  سوزانده  صنایعی  چنین  برای  طرح ها  تمام  و  شوند، 
را  قدرتی  دارد،  تسلط  بشر  اذهان  بر  عقالنْی  علم  بنیادیِن  اصول  که 
را  موجودات  انواع  می تواند  که  را  قدرتی  می کند،  بازآفرینی شان  که 
آیا، از ابتدا، در  منقرض کند هرگز نمی توان از روی زمین محو کرد. 
دالیلی که ما به وسیله شان به خویش اجازه دادیم تا از آن اصول اطمینان 
به واسطه ی  که  نبود،  کار  در  پنهانی  اغواگِر  نیروی  کنیم،  حاصل 
غیرقابل بازگشتی  به طور  تا  آمد  ضدانسانْی  مطلقًا  غایِی  قدرت  آْن 
که  هرجامعه ای  در  زین پس  کند؟  مبتال  را  انسانی مان  نیروهای  تمام 
برادر خویش  و  قرارداد تشکل یافته، وقتی درنگ می کنیم  به وسیله ی 

را می نگریم، این ساد نیست که می بینیم؟
پِیر کلوسوفسکی اولین فیلسوفی بود که، در فرانسه ی جنگ زده، 
به سیاهِی آثار ساد نفوذ کرد، تکلیفی که مبرم تر و پرزحمت تر از ورود به 
ابهامات کانت و هگل بود. در این مطالعه ی موجز، همسایه ام ساد، که 
اکنون ]1991[ به انگلیسی ترجمه شده است، کلوسوفسکی رِد چیزی را 
می زند که در بدنه ی عظیِم نوشتاِر ساد تکین است: فلسفه ی طبیعتی که 
مستمرًا در حرکت است، طبیعتی که، در قباِل شر، نه معصوم و نه خنثی 
است؛ الهیاِت شِر اعال و انسان شناسِی منحرفی متمرکز بر فیگور های 
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باکره ی هرمافرودیت1 و سدومیت2؛ اخالِق 3دستور به طغیان و اخالِق 
ارباب بودن به مثابه ی هیوالوارگی تام؛ قسمی روان کاوِی عقده ی ادیپ 
آن  در  که  تامی  عقل گرایِی  دروِن  سیاه چاله ی  نمادشناسِی5  و  منفی4؛ 
همه ی این ها بسط داده شده است. بنابراین، تعجبی ندارد که این کتاب، 
در چهل سال گذشته، یکی از منابِع تعدادی از اصیل ترین آثار در فرانسه 

بوده باشد.
باید گفت که عقِل ساد کژرو و منحرف است، و برده ی شورهای 
استنتاجِی  و  نامنسجم  جنبش های  که  داشت  باور  روشنگری  شرور. 
عقْل  براهیِن  که  داشت  باور  هستند،  نیز  آزادی  مقدمات  عقل، 
و  است  فضیلت6  آزادی  که  باورداشت  خیرند،  امر  دست آوردهای 
نمایان  را  تکنولوژیک، عقلی  آزادی. خیزِش عقِل مخصوصًا  فضیلْت 
کرد که مستقل-از-ارزش بود، عقلی که نسبت به فضیلت و معصیت، 
نیروی مهیِب جنگ  به راستی،  به آزادی و بردگی بی اعتنا بود.  نسبت 
که  نهاد  هایدگر  چون  متفکرانی  روِی  پیِش  را  این  گویی  تکنولوژیک 

1. در ارگانیسم هایی که به طور جنسی تولیدمثل می کنند، نرها اندام هایی دارند که 

گامت های نر تولید می کنند، معموالً اسپرم. ماده ها اندام های جنسی متفاوتی دارند که 

گامت های ماده تولید می کنند، که معموالً آن ها را تخمک می نامند. یک هرمافرودیت 

ارگانیسمی است که اندام تناسلی نر و ماده را با هم دارد. -م.

2. سدومیت (sodomite) اصالتاً به اهالی سدوم گفته می شد، یعنی، اهل سدوم. بعدها 

به کسانی اطالق می شد که به سدومی می پرداختند. سدومی (sodomy)، برخالف 

چیزی که عموماً در فارسی به اشتباه به »لواط« ترجمه می شود، از نقطه نظر الهیات 

جز  باشد  داشته  می تواند  هدفی  هر  که  می شود  اطالق  جنسی ای  عمل  به  عموماً 

تولیدمثل. -م.

3. ethics

4. negative Oedipus complex

5. semiotics

6. virtue
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نابودِی  به  انسانی،  غایت مندِی  و  قصد  هر  به  ذاتًا  تکنولوژیک  عقِل 
هر غایت مندی ای بیگانه است. پس ایده]ی اصلی[ از این قرار است 
که  است  عقلی  فروخته شده،  شر  به  و  است  گمراه  که  ساد،  عقل  که 
هر  برجسته کردن  به  کلوسوفسکی  گرفت.  جدی اش  باید  به هرحال 
برهانی که همچون برهانی آموزشی برساخته  شده بود، به برجسته کردِن 

نظام عقلی در نوشته های ساد، حتی در آثار ادبی اش، مبادرت ورزید.
جنگ زدْه  اروپای  روشن فکرانه ی  اضطراب  حتمًا،  اگرکه، 
پیش زمینه ی برانگیزاننده ی تقبِل مطالعه ی جدِی نوشته های ساد بوده 
باشد، نیِت روشن کردِن اتصال و جفت شدگِی حاضر در این نوشته ها، 
بسنجد  خودشان  اجتماعی  بستر  در  را  آن ها  که  است  کسی  نیازمنِد 
وحشِت  و  روشنگری  امیدهای  از  متشکل  بستری  کند،  تحلیل  و 
انقالب فرانسه. کلوسوفسکی اقدام به تنویر این مسئله کرد که چه گونه 
بزرگی  تجربه ی  به مثابه ی  را  آن  فیلوزوف ها 1  که  انقالبی،  شورهای 
معطوف به آزادسازی بشِر طبیعی و قاعده ساختِن هنجارهایش دیدند، 
نیز پرورش دهند، کسانی که در  را  انسان هایی همچون ساد  می توانند 
دگرگونی های شدید اجتماعی، شانِس به تمامی باطل کردِن بشِر طبیعی 

را می بینند.
بشر طبیعی همان است که بهنجارشده، به عبارت دیگر، همان است 
و  می کنند،  فعالیت  کْل  یکپارچگِی  برای  برسازنده اش  اندام های  که 
همان است که یکپارچگی اش در خدمِت ابقا و بازتولید نوع بشر است. 
یکپارچگِی نوع بشر، امر به ابقا و بازتولید نوع بشر، مبناِی جسمانِی 
هر فرد برای ]برقرارِی[ ارتباط ها و هنجارها است، به خصوص برای 

]ایجاد[ صورت عقلِی ارتباط و هنجارهای عقالنی.

1. les philosophes
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عقل گرایِی ساْد آِتئیست1، حتی ضد-ِتئیسم2 است.3 به اندازه ای که 
خدْا  نیست.  خدا  انکاِر  و  طرد  لیکن  است،  خدا  به  مستمر  حمله ای 
عام  امر  قلمروِی  نقطه ی مقابِل  خدا  است.  هنجارها  غایِی  فرموِل 
]the general[ و امر ژنریک ]the generic[، قلمروی نوع بشر، امِر 
]مطلِق[ نوع بشر در فرد است. خدا فرمول یکپارچگِی بشر طبیعی در 

فرد است، بشری که یکی از انواع است.
تازه  عقلی  فرمول بندی کردِن  پروژه ی  سادی،  عقل گرایِی  بنابراین 

1. atheist

2. anti-theism

3. تِئیسم (theism)، یا خداشناسی توحیدی یا وحیانی، اعتقاد به خدا به عنوان تنها 

آفریدگار قادر مطلق و عامل مطلق کل موجودات است. در این نگرش، خدا را موجودی 

متامیز از جهان آفرینش می شامرند؛ هرچند او خود را از طریق همین جهان آفرینش 

متجلی می سازد. همچنین او را دارای هویت و متشخص می دانند که به نوع انسان 

اعتنا و با او ارتباط دارد. بدین سان تئیسم عنرص اساسی در کل سنت دینی یهودی-

مسیحی ]و اسالم[ است. ِدئیسم (deism)، یا خداشناسی طبیعی، از deus التین (به 

معنای خدا) گرفته شده است. این اصطالح را نخستین بار سوسینی ها (Socinians) در 

قرن شانزدهم برای بیان نظرگاه خودشان که با تئیسم و با آتئیسم، فرق و بلکه تضاد 

داشت، به کار بردند. درحال حارض این اصطالح به نهضت فکری ای که در قرن های 

هفدهم و هجدهم درگرفت و عمدتاً انگلیسی بود، اطالق می شود. این نهضت درصدد 

بود پرتوی عقل را جانشین وحی گرداند. به طور خالصه، این نهضت به خدایی اعتقاد 

داشت که جهان را آفریده است، ولی در عملکرد کنونی جهان دخالتی ندارد؛ یعنی 

نه از طریق وحی و نه از طریق معجزه. فرق نهادن عینی بین حق و باطل، بزرگ ترین 

در حیات  و وضع برش  بقای روح  و  است،  از حق  دفاع  که  وظیفه و هدف حیات 

اخروی که به سلوک اخالقی اش در حیات دنیوی ربط دارد، از اصول این مذهب است. 

بدین ترتیب تفاوت میان تئیسم و دئیسم در تفاوت باور آن ها به مداخله ی خدا در 

امور این جهانی و انسانی است. آتئیسم (atheism) باوری است که وجود خدا را نفی 

می کند. (غالب منت باال از این جا برداشته شده: ویلیام ریس، فرهنگ فلسفه، ترجمه ی 

گروهی از مرتجامن، مؤسسه ی پژوهشی حکمت و فلسفه ی ایران، 1399، ص. 276 و 

1167.) -م.
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ملغی  را  او  پاسخ گوی  خداِی  و  ژنریک،  بشر  طبیعی،  بشر  که  است 
ژنریک  امر  وساطت  و  عامیت1  وساطت  از  استفاده  پروژه ی  می کند. 

است تا زیِر پای بشِر ژنریک را خالی و امِر تکیِن هیوال را بر پا کند.
که  است  مقاله ای  آخرین  واقع  در  ساد  همسایه ام  در  مقاله  اولین 
نگاشته شده،2 و همان است که اندیشه ی کلوسوفسکی را به بعیدترین 
جاها می برد. در »فیلسوف تبهکار«، کلوسوفسکی شروع به نشان دادِن 
این مسئله می کند که چه گونه، در زبان عقالنی ساد، نشانه ای از تخریب 
 mathesis  .و نابودِی نشانه ها و هنجارهای ژنریک فرمول بندی می شود
universalis ]علم کلِی[ ترکیِب تاِم شورهای ساده و مرکب، که ساد در 

120 روز در سدوم بسط داد، حول نشانه ی محورِی سدومی حاصل شده 
است. سدومی صرفًا اروتیسیسِم مقعدی یا یک لذت طبیعی و حیوانی 
به صورت  و  مقدس  کتاب  در  که  است  مقعدی ای  اروتیسیسم  نیست؛ 
به  معطوف  نه  عملکردش  که  می شود  تفسیر  عملی  به عنوان  الهیاتی 
برای  عملی  است،  بشر  نوع  الفت  به  معطوف  نه  و  بشر  نوع  بازتولید 
دریدِن شریک جنسی و تخلیه ی تخِم نوِع بشر در دفع گاِه او. بدین ترتیب 
سدومی، اگرکه الهیاتی تفسیر شود، به خودِی خود تجاوز به نوع انسان 
است، عملی از نوِع تکینگی ای هیوالگون، و عملی که رو به ضِد خدا 

دارد، خدایی که فرمول غایِی همه ی هنجارها است.
الهیاتِی  نشانه ی  مادی سازِی  سدومیتی اش،  انحراف  در  لیبرتین، 
ژنریِک  زیربنا ِی  نابودِی  عقالنِی  گفتاِر  دروِن  نشانه ای  است،  سدومی 

1. generality

2. برروی مقاالت متعددی از 1933 به بعد دوباره کار شد و در همسایه ام ساد در سال 

1947 گردآوری شدند. »فیلسوف تبهکار« ابتدائاً به صورت یک سخن رانی در انجمن 

تِل کِل ]Tel Quel[ ایراد شد و بعدها در نسخه ی 1967 همسایه ام ساد به آن اضافه 

 Paris:) شد. مقاله ی کذایی در جلد شانزدهم آثار کامل مارکی دو ساد نیز منترش شد

.(1967 ,Cercle de Livre Précieux



14    |ششششهمقدیگشفمشادا

همه ی عامیت ها. پروژه ای برای چنین لیبرتیناژی را می توان در مدیوم 
گفتار عقالنی فرمول بندی کرد-و به راستی فقط می توان فرمول بندی اش 
کرد. کلوسوفسکی نشان می دهد که گفتار عقالنی، امکان پذیرِی درونِی 
و ذاتِی چنین نشانه ای، سیاه چاله ای در مدیوم گفتار، را شامل می شود. 
پروژه ی  همچون  پروژه ای  امکان پذیرِی  بنابراین،  عقل گرایی،  خوِد 
انسان  نوع  نابودِی  بدین لحاظ،  و،  طبیعی  بشِر  نابودِی  راسیونالیستِی 

را شامل می شود.
نوشته های  در  فقط  نه  عقل گرایی ای  چنین  که  است  ممکن  آیا 
و  هالوکاست  درباره ی  ما  زمانه ی  تاریِخ طویِل  در  که  ممنوعه ی ساد، 
انقراض ناشی از بمب اتم نیز در کار باشد؟ آیا عقل گرایی، که نشانه هایی 
تولید می کند تا همه چیز را تصدیق و بهنجار سازد، خودبه خود آبستن 
مادِی  زیربناِی  آن ها  در  که  است  سرگیجه آوری  نشانه های  حاوِی  و 
این  نیروی جذبه ی خاِص  است،  اگر چنین  نابود می شوند؟  هنجارها 
بزرِگ سادی،  لیبرتین های  نشانه های سرگیجه آور چیست؟ درخشِش 
چه نوری بر همه ی پروژه های عقل محورانه ی حاکمیِت فردی می اندازد؟
کاِر  استثنایِی  اهمیِت  فرانسه،  اثرگذاِر  متفکران  از  تعدادی 
کلوسوفسکی را به رسمیت شناختند. سیمون دوبووار و موریس بالنشو 
درباره ی اهمیِت درِک ساد برای نظریه ی سیاسی نوشتند؛ ژرژ باتای و 
گفتند.  سخن  جامعه شناسی  برای  ساد  اهمیت  از  کلوسوفسکی  خوِد 
ژاک لکان، در بازسازِی نظریه ی روان کاوانه، کار کلوسوفسکی را مکررًا 
مورد توجه قرار داد؛ ژیل دلوز اثری نوشت تا ساختاِر خاِص مازوخیسم 
را برجسته کند و نشان دهد که مازوخیسم فقط نقطه ی مقابِل سادیسم 
نیست.1 کتاب کلوسوفسکی نه تنها خاستگاِه تماِم این ادبیات درباره ی 

1. ژیل دلوز، رسدی و سبعیت، ترجمه ی شهریار وقفی پور، نرش رازگو، 1394. – م.
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همچنین  بلکه  است،  عقل گرایی  در  سادیسم  و  سادیستی  عقالنیت 
ثابت کرده که از منابع دائمی و بنیادیِن تفکِر سیاسی، جامعه شناختی و 

روان کاوانه ِی عصر ما است.
پیر کلوسوفسکی، در سال 1905، در دودمانی لهستانی )ُکنت های 
ُبنار2 و راینر ماریا  پیر  آندره ژید،  کلوسوفسکی دو ُرال(1 متولد شد، و 
سلِک  دینِی  علوم  مدرسه ی  وارد  او  می شناخت.  بچگی  از  را  ریلکه 
دومینیکی شد، اما پیش از َکهنوت ]مراسم انتصاب به کشیشی[ آن جا 
شغلی  کرد.  بازی  برسون  کارگردانِی  به  فیلم هایی  در  گفت.  ترک  را 
تکیه  درآمد  منبع  به عنوان  ترجمه  بر  بیش تر  و  نکرد  پیشه  دانشگاهی 
داشت. همسرش، ِدنیس، فیگور مرکزِی رمان ها، و هنر او است، که 
شامل طراحی هایی با مداد در ابعاد بزرگ می شود. برادرش، بالتوس3، 

نقاشی تحسین  شده است.
و  نیچه  کرد:  منتشر  نیچه  درباره ی  اساسی  آثاری  کلوسوفسکی 
هایدگر  اثر  از  نیچه،  درباره ی  اثر  مهم ترین  به عنوان  او  خبیثه 4ی  دوِر 
را  نیچه  که  هایدگر،  تفسیر  برخالف  است.  شناخته  شده  این سو،  به 
کلوسوفسکی  می کند،  وارد  متافیزیکی  مفاهیم  تطوِر  سیِر  در  دوباره 
همه ی آن چه را که به شکلی ریشه ای خارج از نظاِم جزمِی متافیزیک 
سلسله  این  از  پیش  کلوسوفسکی  می کشد.  بیرون  نیچه  دارد،از  قرار 
نوشته هایی درباره  و ترجمه هایی از مؤلفان کالسیسیسم یونانی و رومی 
چه  از  هستند  عبارت  او  اصلِی  نظرِی  آثار  دیگر  است.  منتشرکرده 

1. Klossowski de Rola

2. Pierre Bonnard

3. Balthus Klossowski

4. Nietzsche ou le cercle vicieux
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 .3)1984( همانندی   ،2)1970( زنده  ارِز   ،1)1963( فاجعه باری  میل 
 ،)1954( Roberte ce soirرمان های متمایز و، همین طور، تأثیرگذارش
الغاِی قانوِن نانت )1959(4، سوفلور یا تئاتر جامعه )1960(5 و بافوِمت 
)1965(6 را شامل می شوند. او آثاری از ویرژیل، هولدرلین، پل کله، 
کافکا، هایدگر، ویتگنشتاین و نیچه را به فرانسوی ترجمه کرده است.

آلفونسو لینگیس

1. Un si funeste désir

2. La monnaie vivante

3. La ressemblance

La Révocation de l’Édit de Nantes .4؛ قانون نانت، قانونی بود که آزادی های دینی 

و مدنی به پروتستان ها می بخشید. هرنی چهارم در سال 1598 آن  را وضع، و لویی 

چهاردهم آن را در سال 1658 باطل کرد. – م.

5. Le souffleur

6. Le Baphomete



ُرِبرت: این کتابی که آنتوان دیشب می خواند را چه کسی بهش 
یا این که ویکتور قباًل بهش داده؟ عنوانش  داده؟ تو بودی، 
کافی ست تا هرکسی را به استفراغ بیندازد: »همسایه ام ساد«!

ُاکتاو: مثاًل چه کسی را؟
آِتئیست باعزت نفسی را! تا آن جا که به ساِد تو  هر  ُرِبرت: 
مربوط باشد، خوشحال می شوم که به خودت واگذارمش. 
قانعمان کنی که هیچ کس  تا  استفاده کنی  او  از  این که  اما 
بدون این که همزمان منحرف باشد، نمی تواند آِتئیست باشد 
پذیرفتنی نیست! منحرف به خدا اهانت می کند تا وجوِد او 
را امکان پذیر کند؛ او به خدا باور دارد! این می تواند سندی 
باشد مبنی بر این که او مخفیانه خدا را گرامی می دارد! در آن 
صورت، داری حاِل یک المذهب را با یقیِن معقوِل خودت 

به هم می زنی...
Roberte ce soire



پیش گفتار

با فاصله گرفتن از وضعیت ذهنی ای که باعث شد »همسایه ام ساد« را 
بنویسم، دیگر خودم را به کسانی که همیشه آتئیسِم ساد را امری بنیادین 
اندیشه ای  آزادی بخِش  نیروی  بر  سندی  به عنوان  را  آن  و  می دانند، 
آزاد  خدا  از  که  کسی  نمی بینم.  نزدیک  می آورند،  حساب  به  آزادشده 
شده ــ خدایی که اظهار شده که آتئیسم اش هیچ1 است ــ فکر کرده که 
خودش را از هیچ نیز آزاد کرده است؟ آیا آزادی چنین کسی نیز ... هیچ 

]و بی حاصل[ خواهد بود؟
به  پاسخ دادن  به  تبهکار«،  »فیلسوف  تنظیم شده ی  اخیرًا  پژوهِش 
این پرسش می پردازد. پژوهشی که در نسخه ی جدیِد اثری قدیمی تر جا 
داده  شده، و مأموریتش نه تنها بازنگری در مفهوم پردازی ابتدایِی مؤلف، 
بلکه، در صورت امکان، پرکردِن حفره ای مهم نیز است. حفره ای که 
بر روی آن  مؤلف آن را در طرح اصلی اش حفظ کرد، طرحی که کار 
در  که  پژوهشی  -قدیمی ترین  کرد  آغاز  ساد«  نظاِم  کلِی  »طرِح  در  را 
سخت گیرانه تری  تحلیِل  زمان،  آن  در  او،  شاید  گردآمده-؛  کتاب  این 
می کرده  دنبال  پیِش رو  مالحظات  برمبنای  را  عقل  با  ساد  رابطه ی  از 
که  است،  یکتاپرستی  هنجارهای  وارث  عقالنْی  آتئیسم   )1( است: 

1. nothing
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حامِی اقتصاِد وحدت محوِر روح1، درکناِر تملک و این همانی با ِاگویی 
آتئیسِم  هدِف  و  اصل  بشْر  حاکمیِت  اگر   )2( است.  مسئولیت پذیر 
به دنبال  می کند،  منحل  را  عقل  هنجارهای  که  ساد،  است،  عقالنی 
به  مفهومی،  فرمول بندِی  هرگونه  غیاب  در   )3( است.  بشر  فروپاشِی 
غیر از فرمول بندِی ماتریالیسِم عقالنِی رایِج زمانه اش )چنان که ]بخِش[ 
»طرح کلی« پیشاپیش گویای همین است(، ساد آتئیسم را به »مذهِب« 
هیوالوارگی یکپارچه مبدل می سازد. )4( این مذهب، ریاضِت تکراِر 
بی احساس و دل ُمرده ی اعمال است، که بر ناکافی بودِن آتئیسم صحه 
می گذارد. )5( آتئیسم ساد، از طریِق این زهد، شاخصه ای الهی را از نو 
در هیوالوارگی وارد می کند، الهی به این معنا که »حضور واقعی«اش 
تنها از طریق مناسک، به عبارت دیگر، از طریق اعماِل تکرارشده است 
که بالفعل می شود. )6( بدین ترتیب آشکار می شود که این آتئیسم نیست 
که هیوالوارگی ساد را مقید یا آزاد می کند؛ بلکه، این هیوالوارگی ساد 
را برآن می دارد تا، به محض این که تالش کند هیوالوارگی خودش را 

به وسیله ی آتئیسْم عقالنی کند، آتئیسم را عقل زدایی کند.
ساد  سادیسِم  توصیف  و  است؛  چیز  یک  ساد  اندیشه ی  توصیِف 
تقلیل ناپذیر  و  نخستین  واقِع  امر  این  که  است  ضروری  دیگر.  چیزی 
می دهد،  بسط  را  سادی  ]عاطفِی[2  حِس  سدومْی  که  بازشناسیم  را 
حاصل  سترون  ابژه ی  یک  از  سترون  لذت  آن  طبق  که  سدومی ای 
می شود.  تجربه  هنجارها  نابودِی  از  وانموده ای3  به عنوان  و  می شود 
زیِر  که  داد  نشان  می توان  که  است  واقع4  امِر  این  بازشناسی  از  بعد 

1. unitary economy of soul

2. emotion

3. simulacrum

4. fact
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یکتا،  که خدای  دارد  انحرافی عاطفی وجود  پوشش داللت عقالنی، 
می کند.  باطل  و  متهم  عقل  انحراف  به عنوان  را  هنجارها،  ضامن 
]خبیثه ی[  دور  در  اندیشه،  قانوِن  خوِد  با  تطابق  در  باطل سازی،  این 
هرگز  اندیشه  آیا  است.  شده  تقریر  جنایت[  یا  گناه  ]در  همدستی1 

می تواند چنین چرخه ای را بشکند؟
گشود،  ساد«  نظام  »طرح کلی  که  مسیری  پی گرفتِن  به جای  اما 
تأمالِت  به وسیله ی  را  ابتدایی  مطالعه ی  این  که  تصمیم  این  با  مؤلْف 
تحلیلِی معطوف به روح ساد و با استفاده از شاکله ی روانی-الهیاتی از 
میلی مطلق، که توسط ابژه ای مطلق )خدا، اعماق روح( تعین یافته، 
انداخت.  اشتباه  مسیر  به  این گونه  را  خویش  مطالعه ی  دهد،  ادامه 
آخرین بخِش اثر )»زیر نقاب آتئیسم«(، اکنون به نظر مؤلف چنان می آید 
که انگار مسئله ی کذایی را به رمانتیسیسمی شبه-واگنری می کشاند. 
به بهانه ی توصیِف چیزی از جنِس »آگاهِی ناخشنود«  بخش کذایی، 
]یا »وجداِن معذب«[ در ساد، در نهایت سادیسم را به بی باوری نسبت 
می دهد. چنین نتیجه ای از طریق استدالل برای این مسئله که سادیسم 
فی نفسه منسجم است نیز حاصل می شود: داللتی که ذهن ساد برای 
این  است؛  برساخته شده  درونی  منع  یک  براساس  می کند  مقرر  خود 
ذهن با سانسورکردِن خدا در ابژه ی مطلق، علیه میل مطلق حمله ای را 
ترتیب می دهد؛ اما به موجب آْن اصرار و ماندگارِی این میل را خدشه دار 
نمی کند. چراکه این جا میل کذایی همان بی اخالقیاتِی ردشده ای است 
که در آن ذهن ساد دیگر نمی تواند خویش را بازشناسد، ذهنی که اما 
از این پس تا منتهای رنج و محنت خود را تجربه می کند. به وسیله ی 
منِع »باورداشتن به خدا«، که ساد آن را بر دوش خود می گذارد و آن 

1. complicity
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را نوعی داللت عقالنی برمی شمرد، اگوی سادی یکپارچگی و کلیِت1 
خودش را می شکند؛ چنین چیزی منجر به تخطی متقابل و دائمی ذهن 
از میل می شود -ذهنی که فقط در صورتی می تواند حافظ این داللت 
همچنین  چیزی  چنین  بخواهد-،  را  مطلق  ابژه ی  نابودی  که  باشد 
به  چسبیدن  در  تنها  که  -میلی  می شود  ذهن  از  میل  تخطی  به  منجر 
لقای  در  ناسازگاْر  این همزمانِی  ذهِن ساد،  در  می آورد.  دوام  ابژه  این 
نابودِی  به وسیله ی  میل  خالص سازِی  ترکیب کردِن  یکه ی  طلِب  همان 
ابژه اش سربرمی آورد، نابودی ای که تنها تا آن جایی تحریک کننده است 
که تحریک کنندگی از میلی آسیب دیده نشأت بگیرد و آزردگِی روح از 

خسراِن ابژه ی مطلق را پوشش دهد.
شکی نیست که نیِت آزادکردِن ساد از محدودیت های تنگ نظرانه ی تفسیِر 
عقالنی بود که، چنان که وی بعدها فهمید، مؤلف را سوق داد به روشن کردِن 
از منظر گرایش به خلوص غیرجسمانی در گنوسیِس2   تجربه ی سادی 
1. wholeness

2. گنوسیس یا نوسیس (gnosis) واژه ای یونانی به معنای »دانش یا معرفت« است که 

اغلب، در مقابل دانش خردورزانه و روشنفکری (eídein)، برای دانش شخصی به کار 

به دانش روحانی،  اشاره  برای   gnosis واژه ی از  پدران نخستین مسیحیت  می رود. 

یا دانشی از امر روحانی استفاده می کردند. در آغاز شکل گیری مسیحیت فرقه های 

متعددی توسط رقبایشان گنوسی (gnostics) خوانده شدند، که یعنی بر گنوسیس 

 (pistis) از شعله ی الهی درون انسان در مقابل ایامن (gnosis) یا معرفت روحانی

دفاع می کردند. آن ها دانش شخصی را مهم ترین بخش فرآیند رستگاری می دانستند. 

گنوسیس گرایی (gnosticism) متایزی میان خدای ناشناختنی، که می خواهد انسان ها و 

جهان را نجات دهد، و دمیورگ (demiurge) قائل می شود که خدای یهودیت، خدای 

مستکربی که خالق جهان مادی است (دمیورگ در واژه یعنی صنعتگر). گنوسیس گرایی 

خود به فرقه های جزئی تری تقسیم می شود که در قرون اول و دوم قبل از میالد و نیز 

در قرون اول و تا سوم پس از میالد در فلسطین، سوریه، بین النهرین و مرص وجود 

داشته اند. گنوسی های مسیحی توسط پدران اولیه ی مسیحیت تکفیر و مرتد شناخته 

شدند. -م.
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رفتار سادیستی که مشابِه  در  یافتِن چیزی  و  مانی گرایانه ی1 مرقیون2، 
فرقه ی لذت محوِر کارپوکراتی ها3 باشد، رفتاری که هدفش  آزاد کردِن 

1. مانویت یا مانی گرایی، آموزه ی دوگرایانه ای بود که نزاع میان جهان نیک و روحانِی نور، 

و جهان رش و مادِی تاریکی را توصیف می کرد. مانی گرایان باور داشتند که طی فرآیندی 

ادامه دار، که طی تاریخ برشیت رخ می دهد، نور کم کم از جهان مادی ناپدید می شود و 

برمی گردد به جهان نور، جایی که از آن آمده بود. مانی پیامرب ایرانِی این مذهب پرطرفدار 

زمانه ی خود بود، و رسآخر در زندان بهرام اول، درحالی که منتظر اعدام بود، جان سپرد. 

گنوسیس گرایی یکی از جنبش هایی بود که روی این آموزه تأثیر به سزایی داشت. -م.

بود.  مسیحیت  اوایل  مهم  فیگور های  از  یکی   (Marcion) مارسیون  یا  مرقیون   .2

مرقیون موعظه می داد و تبلیغ می کرد که خدایی که مسیح را به این جهان فرستاده، 

ربی متفاوت و واالتر از خدای خالق یهودیت است. او خودش را از پیروان پل رسول 

می پنداشت و باور داشت که پل تنها رسول حقیقی عیسی مسیح است. او نخستین 

مجموعه ی ترمیم شده و به جامانده ی کتاب های »عهد جدید« را منترش کرد، که همین 

مسئله او را به یکی از فیگورهای حیاتی تاریخ مسیحیت تبدیل می کند. پدران کلیسا، 

کسانی مثل ژوسنت شهید، ایِرنائوس و تِرتولیان، او را کافر خواندند و، حوالی سال 144، 

از کلیسای روم بیرونش انداختند. مرقیونی ها نیز مانند گنوسی ها باور داشتند که خدای 

عهد عتیق، پایین تر از خدای عهد جدید، یک دمیورگ است. -م.

گنوسی  فرقه های  از  یکی  بنیان گذاران  از  مقدونی،   (Carpocrates) کارپوکراتِِس   .3

بود که در اواسط قرن دوم آن را ایجاد کرد. مانند بسیاری از فرقه های گنوسی، ما 

کارپوکراتی ها را از طریق نوشته های پدران کلیسا، مشخصاً ایِرنائوِس لیون و کلِِمنِت 

بودند،  گنوسی  آیین  مخالف  شدیداً  نویسنده ها  این  چنان که  می شناسیم.  مقدونی، 

مسئله ی منفی نگاری و تعصب ورزی مطرح می شود، بااین حال یکی از چیزهایی که 

با رجوع به مراجع مختلف از کارپوکراتیسم دستگیرمان می شود، لیربتنیسِم این فرقه 

است. ایرنائوس در علیه کفر می نویسد که آن ها باور داشتند که عیسی الوهی نبود؛ 

بلکه چون روحش »ثابت قدم و خالص« بود، »چیزهایی که در قلمرو و ساحِت خدای 

واحد دیده بود را به یاد می آورد«. به همین خاطر بود که عیسی قادر بود تا خودش 

می توانند  خودشان  که  داشتند  باور  کارپوکراتی ها  برهاند.  مادی  قدرت های  از  را 

قلمروی مادی را تعالی ببخشند، و بدین ترتیب به قانون موسی، که براساس قدرت های 

مادی بود، و به هیچ اخالقیاتی، که فقط نظر و اندیشه ی برشی بود، مقید نبودند. 

او می گوید که  بر رفتار بی بندوبارشان می پنداشت.  را توضیحی  باور  این  ایرنائوس 

پیروان کارپوکراتس باور داشتند که برای ترک کردِن این جهان، روح ابدِی هرکس، که 
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»نور آسمانی« بود. اما این ارجاع به مرتدها تنها وقتی حقیقتًا روشن گر 
می بود که مؤلف فاصله اش را با همه ی نمونه ها حفظ می کرد، خصوصًا 
آن  در  بودند.  راست کیش  یا  ارتدکس  دگماتیسم1  نوع  از  که  آن هایی 
دفاعیه ی  یک  پرتو  در  را  ساد  ناخشنوِد«  »آگاهی  که  می بود  صورت 
»درباری« -اما بیشتر »روحانی«- از بکارت تصویر نمی کرد، چنان که 
و  است؛  کرده  چنین  باکره«  »تکریم  بخِش  در  انکارناپذیری  به طور 
تصویر  با  رجولیت2  عقده ی  مواجهه ی  به عنوان  را  »ناخشنودی«  این 
پارادکسیکاِل باکره  بازنمی نمود. او ندید که این تصویر، تا آن جا که دال 
از  تولیدمثل است، یک هنجاری سازی3 )توحیدی(  بر مرگ غریزه ی 
اسطوره ی آندروژینی4 است. مؤلْف درون مایه و موتیف سدومی را -که 

زندانِی این جهان است، باید همه ی رشایط و موقعیت های ممکن این زندگی خاکی را 

از رس بگذراند، و باور داشتند که چنین چیزی در یک زندگی یک باره نیز ممکن است 

که تحقق یابد. در نتیجه، کارپوکراتی ها »دست به متام کارهایی می زدند که ما نه 

جرئت گفتنش را داریم، نه شنیدنش را«، آن ها چنین می کردند تا وقتی مردند، وسوسه 

نشوند که دوباره به این جهان بیایند، بلکه به جایش نزد خدا بازگردند. کلمنت نیز از 

کتاب درباب تقوا، که به گفته ی او نوشته ی اِپیفانِس (پرس کارپوکراتس) است، درباره ی 

کارپوکراتیسم اطالعاتی به دست می دهد؛ کتابی که هیچ کپی ای از آن، غیر از هامنی 

که در دست کلمنت بود، وجود ندارد، بااین حال منت به جا مانده در نوشته های کلمنت 

از نوشته ای قویاً قانون ستیز خرب می دهد. یکی از مسائلی که در منت کذایی به آن اشاره 

می شود باورداشنت کارپوکراتی ها به غیرطبیعی بودِن تفاوت طبقاتی و مالکیت است. -م.

dogmatism .1 (جزم اندیشی)

2. complex of virility

3. normalization

در  زنانه  و  مردانه  ]ظاهرِی[  خصوصیاِت  از  ترکیبی   (androgyny) آندروژینی   .4

شکل و فرمی است که حدس زدِن جنسیت شخص را غیرممکن می کند. گاهی اوقات 

اشتباه  که  می شود  استفاده  هم  هرمافرودیت  هم معنای  به عنوان  اصطالح  این  از 

است. آندروژین ها به لحاظ جنسی اغلب خود را نان بایرنِی (non-binary) ]خارج از 

دسته بندی معموِل جنسیت ها[ یا خنثی اعالم می کنند، و بقیه شان ممکن است خودشان 

را تراجنسی (transsexual) یا حتی مطابق با جنسیت بیولوژیک مادرزادشان بدانند. -م.
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در ساد بنیادین است- در حالی احضار کرد که ذیل مضمون رجولیتی 
چنگ  به  را  تصاحب نشدنی1  باکره ی  تا  نفرین شده  نه  می کرد  پنهانش 
را  قضیه  این  وی  است؛  آسمانی  خلوص  تجسم  که  باکره ای  آورد، 
همین طور  نهاد.  پیش  ساد  روان شناختِی  آرایش  به عنوان سرچشمه ی 
مقصود  امروز  و  بود،  درگیرش  زمان  آن  در  مؤلف  که  رمانتیسیسمی، 

وارسته ی آن را رد می کند.

1. کلوسوفسکی بعدها به این مضمون در حامم دایانا ]Le baine de Diane[ می پردازد.



فیلسوف تبهکار

رسالت ما در این مقال این خواهد بود که تجربه ی ساد را، آن چنان که 
تالش  ابتدا،  بکشیم.1  تصویر  به  بود،  شده  بیان  و  ثبت  او  نوشتاِر  در 
خواهیم کرد تا موضع فلسفی ای را که او در رمان هایش اتخاذ یا وانمود 

به اتخاِذ آن کرده، تبیین کنیم.
پرسش این خواهد بود که: اندیشیدن و نوشتن -در مقابل احساس2 

یا عمل کردن- برای ساد چه معنایی دارند؟
ساد، برای این که تألیف رمان ژوستین  را قاطعانه انکار کند، اعالم 
می دارد که تمام »فالسفه ی« آثاری که »به او تعلق دارند«، »مردمانی 
که  توجیه ناپذیری  ناشی گرِی  درستکار« هستند، درحالی که »به خاطر 
موجِب درافتادِن مؤلف ]ژوستین[ با خردمندان و احمق هایی چون آنان 
استخوان  مغِز  تا  رمان  این  فیلسوف مآِب  »تمام شخصیت های  شده«، 

تبهکارند«.3

 Sign and Perversion in) »1. گریزهایی از مقاله ای به نام »نشانه و انحراف در ساد

Sade) در تاریخ 12 مه 1966 برای انجمن تِل کِل قرائت شدند.

2. feeling

 (Note concerning My Detention) »3. بنگرید به »یادداشتی درباره ی بازداشت من

]نوشته ی ژیلرب لِلی[ در کایه ِپرسوِنل (Cahiers personnels) ]1804-1803[ از مارکی 

لِلی  ژیلرِب  از  یادداشت هایی  و  پیش گفتار  با  منترشنشده،  ویراسته ی  متون  ساد،  دو 

]Gilbert Lély[ (Paris: Corrêa, 1953). ترجمه ی انگلیسی:
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قدمِت تقابل »فیلسوِف درستکار«1 و »فیلسوِف تبهکار«2 به زمان 
به عنوان  را  اندیشیدن  عمِل  درستکاْر  فیلسوف  برمی گردد.  افالطون 
تنها فعالیِت معتبر و موثِق هستِی خویش مطرح می کند. تبهکاری که 
فلسفه پردازی می کند، صرفًا ارزِش فعالیت قدرتمندترین شور را برای 
فقدان  قسمی  فقط  درستکار،  نزِد  که  -چیزی  می گیرد  مسلم  اندیشه 
هستی3 است و همیشه خواهد بود. اگر حد اعالی تبهکاربودن جازدِن 
اندیشه ی  به نوبه ی خود،  تبهکار،  اندیشه است؛  به جای  شوِر خویش 

درستکار را چیزی جز لباِس مبدلی برای شوری ناتوان نمی پندارد.
برای این که انصاف و عدالت را در حق ساد رعایت کرده باشیم، 
آثار  در  که  فلسفه ای  بگیریم.  را جدی  تبهکارانه«  این »فلسفه ی  باید 
پرسش  به  را  نوشتن  و  اندیشیدن  به  تصمیم  و  شده،  پیاده  متعددی 
می کشد، خصوصًا توصیف و اندیشیدن به یک عمل به جای ارتکاِب آن.
تصمیم کذایی این معما را حل نمی کند: چه گونه کسی با پرداختن به 
َاعمالی که به آن اندیشه خیانت می کنند، می تواند گزارشی مفصل از عمِق 
کاستی ناپذیِر ادراک حسی4 ارائه دهد؟ به نظر می رسد که هرگز نمی توان 
جز با َاعمالی که خارج از ]حدوِد[ اندیشه انجام می گیرند، در چنین عمق 
کاستی ناپذیری تأمل یا آن را درک کرد-َاعمالی نیندیشیده و درک ناپذیر.

Marquis de Sade, The Complete Jusline, Philosophy in the Bedroom, and 

Other Writings,  trans. Richard Seaver and Austryn Wainhouse (New 

York: Grove Press, 1965), p, 153.

آثار  از  انگلیسی  زبان  به  منترششده  انگلیسی  نسخه های  نقل قول ها رستارس  متامی 

مارکی دو ساد توسط مرتجم اضافه شده اند.

1. the philosopher-decent man

2. the philosopher-villain

3. lack of being

4. sensibility



ادمقبتشفوسلدد    |    27

عمل نوشتن در آثار ساد
که  می گیرد  پیش فرض  را  عامیتی  نوشتن،  انسانِی  به طورخاص  عمِل 
امری تکین خواستار پیوستن به آن است، و با تعلق داشتن به این عامیت 
تکین،  امری  به عنوان  ساد  می شود.  خویش  درِک  مدعِی  که  است 
ظرف  می کند.  درک  تعلقی  چنین  تصدیِق  به عنوان  را  خویش  عمل 
ساختاریافته ی1  منطقًا  زباِن  همان  ساد،  زمانه ی  در  عامیت  مدیوِم  یا 
سنِت کالسیک است؛ این زبان، در ساختارش، در حوزه ی ژست های 
بازتولید و  افراد  انسان را در  نژاد  یا[  تعاملی2، ساختاِر هنجارِی ]نوع 
کارکردهای  انقیاد  توسط  هنجاری3،  ساختار  این  می کند.  بازسازی 
که  انقیادی  است،  کرده  پیدا  نمود  روان شناختی  به شیوه ای  حیات، 
تولیدمثل  به  نیاز  این  می کند.  تضمین  را  انسان  نژاد  توسعه ی  و  حفظ 
و تداوم بخشی به ]نژاِد[ خودمان، که به قوت خود در هر فردی وجود 
دارد، با بازتولید و تداوم بخشی به خودمان توسط زبان تطابق دارد. همان 
دوسویگِی موافقت4 ، که تبادل تکینگی های فردی در چرخه ی عامیت 
را ممکن می کند. این دوطرفه بودن یا دوسویگی، تنها، نتیجه ی تطابق با 

1. logically structured language

2. communicative gestures

3. normative structure

4. چنان که خود کلوسوفسکی جلوتر می گوید، سخن، و زبان، برای ساد مظهر عامیت 

است. کاراکرتهای ساد که ژست هایی تکین دارند، چون در جهان هنجارِی روزمره 

قرار گرفته اند و مجبورند با جهان اطراف تعامل کنند، گاهی اوقات ژستشان را با کالم 

جایگزین می کنند تا تکینگی آن را بپوشانند، آن ها برای انجام چنین امری به »دوسویگی 

موافقت« نیاز دارند، نیازی پوچ که در حقیقت ُجورش را به خاطر پادعامیِت ژست 

کاراکرتهای منحرف  برای همین است که، در داستان های ساد،  است که می کشند؛ 

با  تا  دارند،  قربانی  توجیه  در  سعی  بی وقفه  شنیعشان،  اَعامِل  اِعامِل  با  همزمان 

متقاعدساختنش، او را همدست خود کنند؛ برای تصدیق تکینگی ژست شان ازسوی 

قربانی هایشان به وسیله ی عامیت کالم. -م.
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اصل این همانی1 یا عدم تناقض2 است، که زباِن منطقًا ساختاریافته را با 
اصل عاِم فهم کردن3، به عبارت دیگر، با عقل جهان شمول یکی می کند.

به  ساد  ذهن،  در  انسان  نژاِد  هنجارِی  عامیِت  اصل  این  داشتِن  با 
خاص بودگِی  که  می زند  دست  پادعامیتی4  یا  تقابلی  عامیتی  تأسیس 
کند.  ممکن  را  انحراف  تکین  امور  میان  تبادل  و  فراهم  را  انحراف ها 
در عامیت هنجارِی موجود، این مسائل توسط غیاب ساختار منطقی 
تعریف می شوند. بدین ترتیب انگاره ی ساد از هیوالوارگی تام این گونه 

]توسط غیاب ساختار منطقی[ درک و دریافت می شود.
ساد این پادعامیت را، که برای خاص بودگِی انحراف معتبر است، 
چراکه  می داند.  ملحوظ  موجود  عامیِت  در  ضمنی  به طور  پیشاپیش 
آزادی  ناِم  به  آتئیسمی که عقل هنجاری مدعی آن است،  فکر می کند 
این  دروِن  موجود  عامیِت  واژگون کردِن  به  محکوم  بشر،  حاکمیِت  و 
هنجاری،  عقل  عالی  عمل  این  آتئیسم،  بدین ترتیب  است.  پادعامیت 

محکوم به تأسیس فرمانروایِی غیاِب تاِم هنجارها خواهد بود.
به عنوان  عمل کردن  و  احساس کردن  منحرف  شیوه ی  انتخاِب  در 
شهادتی بر عمِل عقالنی، عاری از منطق، ساد عقل کلی را بالفاصله 
به پرسش می کشد؛ او با تأیید عقل کلی، آن را با خودش دچار تناقض 
می سازد. او همچنین رفتار انسانی را تا آن جا به پرسش می کشد که از 

انقیاِد کارکردهای حیات درگذرد.

1. identity

2. noncontradiction

3. the general principle of understanding

4. countergenerality
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نقد آتئیسِم ساد
چه گونه عقل به آتئیسم می رسد؟ با پذیرفتِن این که انگاره ی خدا هنوز 
می تواند در جهتی غیرمنطقی و، ازاین رو هیوالگوْن، خودآیینِی عقل را 
دستکاری و دگرگون کند. عقل اعالم می کند که از انگاره ی خدا، که 
فی نفسه خودکامه است، رفتاِر تمامًا بوالهوسانه، منحرف و هیوالگون 
از عقِل  برآمده  به عنوان تصمیمی  آتئیسم می تواند  اگر  نشأت می گیرد. 
خودآیینی  این  که  است  بدین خاطر  شود،  کامیاب  و  پیروز  خودآیین 
مدعی است که، خود به تنهایی، از طریق انقیاد کارکردهای حیات در 
هر فرد برای برابری و آزادِی همه ی افراد، هنجارهای نوع بشر را در 
فرد ابقا و رفتار انسان ها در پیروی از این هنجارها را ضمانت می کند. 
عقِل  مفهوِم  دگرگون شدِن خوِد  بدون  می تواند  عقل خودآیین چه گونه 
خودآیین، پدیده ی درتناقض با حراست از نوع بشر و بیگانه با ساختاِر 
نقدی  تدارک  با  پنهانی، ساد  به صورتی  دربرگیرد؟ هر چند  را  خویش 
در  می سازد.  دگرگون  را  خودآیین  عقل  مفهوم  هنجارمحور،  عقل  از 
وارونه شده،  یکتاپرستی  جز  نیست  هنوز چیزی  آتئیسم  این  ساد،  نظر 
که ظاهرًا تنها از عبدوارگی1 خالصی یافته و به سختی می توان آن را از 
ِدئیسم یا دیِن طبیعی متمایز کرد. به محض این که ِدئیست2 انگاره ی خدا 
را تصدیق کند، این آتئیسم به عنوان ضامن هویت فردی، اگوی مسئول و 
تسلِط آن قد علم می کند. چراکه خالصی یافتِن آتئیسم از این یکتاپرستی 
انسانی چه  بر سر رفتار  باشد. پس  بنیادین  تمام وکمال و  باید  وارونه، 
خواهد آمد؟ ممکن است کسی بیندیشد که ساد پاسخ خواهد داد که: به 
هیوالهایم بنگر. و بی شک خوِد او بود که کارت ها را به قدرکافی ُبر زد 

تا او را قادر به دادِن چنین پاسخ ساده لوحانه ای بپنداریم.

1. idolatry

2. deist
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مفاهیم  جز  کلی،  عقل  مفاهیم  با  مطابق  خودش  بیان کردِن  در 
نمی تواند  هرگز  ساد  می گیرند،  نشأت  عقل  این  از  که  منفی ای 
و  کند  توجیه  را  کثیرالشکل1،  حسی  ادراک  انحراف،  مثبت  محتوای 
توضیح دهد. بدین خاطر، وقتی که خودش را در طرِف کاماًل مخالف 
لعن ونفریِن  از  نمی تواند  می دهد،  قرار  تراشیده سر«  »مریدان  با 
آتئیست های راست اندیش دوری جوید، کسانی که هرگز او را به خاطر 
بیراهه ی  طریق  از  الهی،  خودکامگِی  هیوالوشِی  به  دوباره  پیوستِن 
خدا  از  کامل  به طور  دارد  تمایل  عقل  بخشید.  نخواهند  آتئیسم، 
از  را  اندیشه  می خواهد  زیرکانه،  بسیار  به شیوه ای  ساد،  یابد.  رهایی 
پایان  تام،  آتئیسم  برهاند:  ازپیش تأسیس شده  هنجارمحوِر  عقل  تماِم 
عقل انسان ریخت2 خواهد بود. بااین که این اراده ی مبهم در او در کار 
اندیشیدن را از عمِل ارجاع به عقل کلِی مجسم در  است، ساْد عمل 
مفهوم خوِد طبیعت متمایز نمی کند، و نمی خواهد هم که چنین کند. 
این تمایز تنها در اعمال منحرفانه ای که توصیف می کند نمود می یابد؛ 
در  او  می دهد.  پوشش  را  تجربی  حوزه ای  اندیشه  که  است  این جا 
به  را  تبهکارند«  مغزاستخوان  تا  که  »فالسفه ای  وجهه ی  رمان هایش 
شخصیت هایش می بخشد، چه از طریق بی اعتنایی و خیره سری، چه از 
طریق لذت کین توزانه ای که از موقعیت های متناقض حاصل می شود.

هنجارمحور  عقل  به  را  نابهنجارشان  َاعماِل  اگر  این شخصیت ها 
ارجاع و نسبت می دهند، طوری چنین می کنند که خودآیینِی عقل را 
ویران کنند. آن ها تکبر عقلی را نشان می دهند و ریشخند می کنند که، 
در عمل عالی اش، ]یعنی[ آتئیسم، مدعِی ضمانت از صور رفتاِر انسانی 
رد  و  پس  می زند  را  آن  عقل  که  پدیده ای  مبنای  بر  آتئیسم  اگر  است. 

1. polymorphous sensibility

2. anthropomorphic
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می کند دوباره درک نشود، به تقویت کردِن در نهادهای موجوِد مبتنی بر 
هنجارهای انسان شکل ادامه خواهد داد. بنابراین با این معما مواجهیم: 
کنارگذاشته شده،  -آتئیسم-  خویش  خودآیین  تصمیم  از  عقل  خوِد  یا 
را  انسان  درون  هیوالوارگی  جلوی  است  قرار  که  خودآیینی  تصمیم 
بگیرد، یا این که هیوالوارگی باری دیگر از همه ی استدالل های ممکن 

حذف شده است.

تعریف ساد از تجربه ی سادی
ارائه  آفریده  که  کاراکترهایی  در  خودش  تجربه ی  از  ساد  که  تعریفی 
بازنمایی  آزمایش  را پوشش می دهد: )1(  آزمایشی دووجهی  می دهد، 

امر حسی1 در عملی منحرفانه؛ )2( آزمایش بازنمایی توصیف شده.
از  در یک عمل  امر حسی  فعلیت یابی2  میان  رابطه ای  بدین ترتیب 
طریق نوشتن و اجراکردن آن عمل مستقِل از تعریِف آن ایجاد می شود.

نیست،  )ابژکتیو(  توصیفی3  نوشتارْی خالصانه  ازنظر ساد، چنین 
بلکه تفسیری4 است. در تفسیر عمل منحرفانه به مثابه ی تقارن طبیعت 
حسی با عقل، ساد عقل را به وسیله ی طبیعت حسی و طبیعت حسِی 
»عقالنی« را به وسیله ی عقل منحرف ریشخند و تحقیر می کند. عقل 
را  حسی5  طبیعت  که  عقلی  نقطه ی مقابل  جز  نیست  چیزی  منحرف 
و  می کند  ابقا  را  سانسور  منحرْف  بدین ترتیب، عقل  می کند.  سانسور 
به طبیعت حسِی »عقالنی«، فرمان کیفری را به مثابه ی هتک حرمت6 

1. the sensuous

2. actualization

3. descriptive

4. interpretive

5. sensuous nature

6. outrage
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هنجارها  از  تخطی  به عنوان  را  آن  ساد  که  می کند-چیزی  عرضه 
می فهمد.

تقلیل ناپذیر  عنصِر  ]همان[  حس کردن،  واقع  امِر  ساد،  نظر  در 
از  برآمده  منحرفانه ی  عمل  این  شود.  توجیه  نباید  لزومًا  انحراف،  در 
طبیعت حسی است که ساد می خواهد اخالقیاتی سازی اش کند. چنین 
عملی در چشم خود ساد عملی منحرف است، چراکه عقل-حتی عقل 

آتئیست-نمی تواند خود را در آن بازشناسد.
در  که  است  عمل کردن  به  میل باطنی  فرم  در  تنها  حسی  طبیعت 
به  تعریف  این  از  ساد  مترقی،  به شکلی  است.  توصیف پذیر  ساد  آثار 
توضیِح اخالقیاتِی عمل کذایی گذر می کند. بدین ترتیب او میان شیوه ی 
رابطه ای  عمل کردن،  منحرفانه ی  شیوه ی  و  حس کردن  منحرفانه ی 
سویی،  از  کس،  هر  درونیِت  نمودیافتن  که  می کند  ایجاد  دووجهی 
به وسیله ی  دیگر،  از سوی  و،  منحرفانه  بیرون بودگِی عمل  به وسیله ی 
بیرون بودگِی عقل هنجارمحور، آن را برقرار و حفظ می کند. بنابراین 
سادیسم  می توان  که  است  هنجارمحور  عقل  مداخله ی  طریق  از  تنها 
سنجیده و عمل سادیستِی نسنجیده و فکرنشده را متمایز کرد. نتیجه 
یک کِل تجزیه ناپذیر است، که در آن امر حسی )به عبارتی، امر تجربی یا 
تجربه ی مختص ساد( تا آن جا مبهم و گنگ شده است که گفتار1 مجبور 

است عمل را توجیه کند.
به خاطر روش او در درک عمل، عمل برآمده از حس کردِن منحرفانه، 
است که ساد خود را آتئیست معرفی می کند. درحالی که  عمل منحرفانه 
درک  ایده،  یک  تبعیت  اخالقیاتی،  دستوری  از  اطاعت  به مثابه ی  را 
منحرف  ادراک حسی  از  تازه  مفهومی  ایدْه  این  برمبنای  می کند، ساد 

1. Discourse 
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برمی سازد. او آشکارا نافرمانی از کارکردهای حیات را برمبنای عقل 
آتئیست دوباره سازمان می بخشد و به صورتی پنهانی عقل هنجارمحور 
می کند. سازمان زدایی  و  مختل  کاربردْی  نافرمانِی  این  براساس  را 

انحراف  از  مثبتی  مفهومِی  فرمول بندِی  به دنبال  ساد  چرا 
)به عبارتی، از کثیرالشکلیت حسی1( نبود؟

ضرورت هتک حرمت
به دنبال  بوده(  چیزی  چنین  درگیر  همیشه  این که  به  )باتوجه  ساد  اگر 
فرمول بندی مفهومِی مثبتی از انحراف بود، از معمایی که ایجاد می کند 
می گذشت و رد می شد؛ ]به عبارتی[ پدیده ی سادیسم را به قول معروف 
و  است،  مبهم  بسیار  امر  این  انگیزه ی  نمی کرد.  عقلی سازی2  کاماًل 
گره ی تجربه ی سادی را شکل می دهد: این انگیزه هتک حرمت است. 
در هتک حرمت، چیز حرمت شکستْه حفظ می شود تا به عنوان پشتیباِن 

تخطی3 انجام وظیفه کند.
ساد خود را در ساحِت عقِل هنجاری حبس می کند نه فقط چون 
متکی بر زباِن منطقًا ساختاریافته باقی می ماند، بلکه بدین خاطر که جبر 
ِاعمال شده توسط نهادهای موجود در بدفرجامِی وجوِد خودش فردیت 

می یابند.
نیروهای ویران گر  و  بیان گر  نیروهای  میان  تبانی درونی  اگر کسی 
که  شد  ایجاد  بدین خاطر  ساد  ذهن  در  که  بگیرد-تبانی ای  نادیده  را 
نابهنجاری4  به  ارجاعی  به عنوان  خدمت کردن  به  مجبور  را  عقل  او 

1. sensuous polymorphy

2. intellectualize

3. transgression

4. anomaly
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می کند، و نابهنجاری را مجبور به ارجاع دادن به عقل از طریق بیراهه ی 
باشد،  داشته  وجود  تخطی  این که  برای  می کند-زان پس،  آتئیسم 
می شود  تبدیل  بود. هتک حرمت  نخواهد  دیگر ضروری  هتک حرمت 
انقالب  آستانه ی  در  اذهان  عاِم  شورِش  با  که  ناب1  عقالنِی  تخطی  به 
خلط  شده است. درآن صورت خوِد سادیسم چیزی نمی بود جز یکی از 

ایدئولوژی های آرمان شهرانه یا اتوپیایی.
که  بایستی  پس  است،  ضروری  هتک حرمت  ساد،  در  اگر،  اما 
تخطی بر اصول موضوعه ای که منطقًا از اعالن های آتئیستِی او نشأت 

می گیرند پیروز شود.

مضمون تخطی، در اصل موضوعه ی آتئیسم تاِم ساد تناقض 
ایجاد می کند

این همانی[،  ]یا  هویت  اصل  خوِد  که  است  معنا  این  به  تام  آتئیسم 
به همراه ضامن مطلِق این اصل ناپدید می شود؛ به همین خاطر خواست 
ملغی  فیزیکی  و  اخالقیاتی  به لحاظ  نیز  مسئولیت پذیر  اگویی  داشتِن 
نیز خودفروشی جهانِی موجودات2 خواهد  آن  پیامد نخست  می شود. 
بود. و این چیزی نیست جز نقطه ی مقابل هیوالوارگی تام، که منوط 
است به نافرمانی از کارکردهای حیات در غیاب هرگونه مرجع اقتدار 

هنجارمحوِر نوع بشر.
نیاز به تخطی، اکنون به شکل پارادکسیکالی منجر به مقابله با این 
و  جسمانی  نفس  مصادره ی  چراکه  می شود.  آتئیسم  دووجهی   پیامد 
برای خودفروشی جهانی3، چیزی  ]همان[ شرط ]الزم[  اخالقیاتی، 

1. pure intellectual transgression

2. beings

3. universal prostitution
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»تعامل  با  مطابق  که  فوریه1،  فاالْنْسِتر  اتوپیایی  معنای  در  که،  است 
شورها« اساس یافته بود، هنوز می تواند برنهاده شود. به محض این که 
بین  از  هتک حرمت  برای  الزم  تنش  گرفت،  بنیاد  شورها  ائتالف  این 
قواعد  این که  شد-مگر  خواهد  متالشی  سادیسم  و  رفت،  خواهد 
محِض شکسته شدن ایجاد شده باشند، و همه ی این ها »بازی« باشد 

)همان طور که در جوامع خفیه ی تصورِی ساد چنین است(.
تخطْی نظم موجود، ابقا و پایداری آشکار هنجارها که درنتیجه ی 
پیش فرض  را  می گردد،  الزامی  تخطی  و  می شود  انباشته  انرژی  آن ها 
تصاحب  به لحاظ  تنها  جهانْی  خودفروشی  بدین ترتیب  می گیرد. 
اخالقیاتِی بدنی منفرد است که معنا پیدا می کند. بدون چنین انگاره ای 
از تملک، خودفروشی جذابیتش را از دست می دهد، و هتک حرمت 
در وضعیت  به عبارتی،  این که،  مگر  نخواهد شد.  به هیچ چیزی  منجر 
درونِی  مالکیِت  تحمیِل  شامل  هتک حرمت  خودفروشْی،  رسمی شدِن 

یک بدن به فردی شود که از ائتالف جهانی بیرون گذاشته  شده باشد.
Phalanstère .1 (به فرانسوی) یا Phalanstery (به انگلیسی) نوعی ساختامن بود که 

برای قسمی اجتامع اتوپیایِی جامع و بی نیازی بود که به طور ایده آل از 500 تا 2000 

نفر تشکیل می شد، کسانی که برای منافع مشرتک با یک دیگر کار می کردند. فوریه 

از  فاالنسرت متشکل  پروراند. ساختار  نوزدهم  اوایل قرن  را  ایده ی چنین ساختامنی 

سه بخش بود: یک بخش مرکزی و دو بال جنبی. بخش مرکزی برای فعالیت های کم 

رسوصدا طراحی شده بود و شامل اتاق های غذاخوری، سالن های برگزاری جلسات، 

کتابخانه ها و اتاق مطالعه می شود. بال جنبی طراحی شده بود برای کار و فعالیت های 

پررسوصدایی چون نجاری، چکش کاری و آهنگری. این بال میزبان بچه ها هم بود، 

یک  شامل  دیگر  بال  بودند.  نظرگرفته شده  در  بازیگوش  و  پررسوصدا  آن ها  چراکه 

کاروانرسا با سالن های رقص و تاالرهایی می شد برای مالقات با افرادی که ساکن آن جا 

نبودند و مبلغی پرداخته بودند برای رسزدن و دیدار با اهالی اجتامع فاالنسرت. چنین 

شامل  همچنین  فاالنسرت  بگرداند.  را  فاالنسرت  خودگردان  اقتصاد  بود  قرار  درآمدی 

آپارمتان های شخصی و تعداد زیادی تاالر اجتامعی بود. فوریه تاالر اجتامعی را یک 

رُسیْسرِت (seristère) می خواند. -م.
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نهفته  پادعامیِت  به عنوان  تام  هیوالوارگی  درباره ی  همین طور 
در  حیات(،  کارکردهای  از  )نافرمانی  انحراف  موجود:  عامیت  در 
سدومیستی(،  عمل  )خصوصًا  آن هاست  برانگیزاننده ی  که  اعمالی 
)مانند  می کند  اخذ  هنجارها  دوام  از  تنها  را  تخطی محورش  ارزش 
افراد  در  انحراف  که  آن جا  تا  جنسیت ها(.  هنجارِی  متفاوت نمایِی 
کمابیش پنهان و ناپیدا باشد، تنها به عنوان مدلی که به افراد »بهنجار« 
به کار گرفته می شود،  برای تخطی پیش نهاد می شود  به عنوان شیوه ای 
مانند این امِر واقع که اگر یک منحرف منشی یک سان در منحرفی دیگر 

بیابد، تفوقی دوطرفه بر مورد خاِص آن ها ممکن می شود.
یابد«، اگر کسی جز  به مثابه ی یک کل »انحطاط  انسان  نژاد  اگر 
پیروز  تام  اگر هیوالوارگی  نماند-به عبارتی  باقی  منحرفان قسم خورده 
شود-ممکن است فکر کنیم که به »هدف« ساد جامه ی عمل پوشانده 
»سادیسم«  و  داشت  نخواهد  وجود  »هیوال«یی  هیچ  دیگر  که  شده، 
از  تفسیر »خوش بینانه«ای  تله ی  دقیقًا  منظر  این  ناپدید خواهد شد. 
آسیب شناسِی  »ارزش  به  ارج نهادن  به  میلش  به خاطر  که  است،  ساد 
احضار  را  کذایی  معمای  ساد،  آثار  درمانی-در  ازاین رو  روانی1«-و 
می کند. اما حیله و نیرنگ، پدیده ای که سیماشناسی2 ساد را تشکیل 
می دهد در تظاهر به داشتن »هدف« نهفته است، هدفی حتی »علمی«. 
این حیله در این بینش زیربنایی نهفته است که هیوالوارگی تام می تواند 
درون  می کنند،  ممکن  را  سادیسم  که  یابد  تحقق  شرایطی  درون  تنها 
فضایی متشکل از موانع، به عبارت دیگر، در زبان منطقًا ساختاریافته ی 
هنجارها و نهادها. غیاب ساختار منطقی را تنها می توان از طریق منطق 
داده شده تصدیق کرد، حتی وقتی که منطقی کذب باشد که ]همزمان[ 

1. psychopathological

2. physiognomy
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یا  هیوالوارگی  مقابْل  در  می کند.  تحریکش  هیوالوارگی  پس زدِن  با 
نابهنجاری، به عقیده ی ساد، هنجارهای داده شده را افشا و خودش را 
تنها به صورت منفی تأیید می کند. بنابراین تعجب برانگیز نیست که در 
انحراف ها  فرِم  خوِد  موجود،  نهادهای  ]و[  هنجارها،  ساْد  توصیفات 
هیچ  ساد  که  نیست  تعجب برانگیز  همین طور  می بخشند.  ساختار  را 
به وسیله ی مفاهیم جدید  انحراف را  تا محتوای مثبت  تالشی نمی کند 
پدیده ی  که  نیست  طبیعت  مفهوم  این  ساد،  آثار  در  کند.  فرمول بندی 
تخطی را توضیح می دهد-مفهومی که برآمده از اسپینوزا است و ساد 
نابود می کند« مراد  و  را تخریب  آثار خود  به عنوان »طبیعتی که  آن  از 
که  می کند  نابود  و  تخریب  به این دلیل  طبیعت  که  می گوید  او  می کند. 
»به دنبال ترمیم و بازیابی فعال ترین قدرت خویش است«. این مفهوم 
همین طور  و  قتل،  بی معنابودِن  برای  قتل،  برای  برهانی  به عنوان  تنها 
می آید.  به کار  که  است  موجودات  انواع  زادوولد  قانون  نقض  برای 
درپی  که  لذتی  نمی کند،  روشن  را  تخطی گرانه  لذت  کذایْی  مفهوم 

هیچ چیز نیست، تا بدین سبب خودش را بازتولید کند.
خودش  کردن  حل  و  تبدیل  در  وقتی  )هتک حرمت(،  تخطی 
و  ابسورد  به نظر  نمی شود،  موفق  نیست  الزامی  دیگر  که  وضعیتی  در 
وضعیتی  چنین  نمی تواند  هیچ گاه  تخطی  این که  اما  می آید.  نابخردانه 
را بیابد، سرشت آن است. بنابراین، تخط چیزی است غیر از انفجار 
تخطْی  مانع.  یک  با[  ]مواجهه  براثر  انباشت شده  انرژی ای  خالِص 
موجوْد  که وضعیت  آن جا  است-تا  ممکن  امر  بی وقفه ی  احیای  خوِد 
امکان پذیرِی صورت دیگری از وجود را ازمیان بردارد. در  آن چه وجود 
امکان،  جز  باشد  دیگری  چیز  نمی تواند  هیچ گاه  ممکن  امر  ندارد، 
از  تازه ای  به مثابه ی صورت  را  امکان  این  باشد که عمْل  اگر قرار  زیرا 
وجود احیا کند، متعاقبًا باید از آن تخطی کند. بدین ترتیب، امر ممکن 
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به خودِی خود نابود می شود و بااین حال بایستی دوباره احیا شود. عمل 
احیا می کند،  ندارد  آن چه وجود  امر ممکِن درون  از  را  تخطْی چیزی 

که همانا  امکان پذیرِی تخطِی خودش از چیزی است که وجود دارد.
ضرورتی  می دهد،  به دست  آن  از  که  تفسیری  از  مستقل  تخطی، 
نیست  بدین خاطر  فقط  امر  این  می ماند.  باقی  سادی  تجربه ی  مالزِم 
هیچ گاه  که  شده  نهاده  پیش  آتئیسم  بر  شهادتی  به عنوان  تخطی  که 
نمی تواند و نباید وضعیتی بیابد که در آن حل شود؛ چنین انرژی ای باید 
مدام پیش روی کند تا سطح خود را تأیید و محقق کند. انرژی کذایی 
به محض این که دیگر با مانعی برخورد نکند، به پایین تر از سطحی که 
به آن رسیده بود سقوط خواهد کرد. یک تخطی بایستی آبستن تخطی 
دیگری باشد. اما اگر قرار است که تخطی تکرار شود، در ]قاموس[ 
از  تکرار می کند.  را  که خودش  است  همان عمل  از طریق  تنها  ساد، 
خوِد این عمل هرگز نمی توان تخطی کرد؛ تصویر چنین عملی، هربار 

چنان بازنموده می شود که انگار هرگز اتفاق نیافتاده است.

نقد ]سوژه ی[ منحرِف ساد1، مقدمه ی خلق کاراکتر سادی
نوعی  خلق  و  تام  هیوالوارگی  از  انگاره اش  به  دست یابی  به منظور 
کاراکتر اصیل برای ارائه، ساد ابتدا باید به قول معروف نقد ]سوژه ی[ 

منحرف2 را برعهده می گرفت.
آثار ساد جست.  در  نمی توان  را  انحراف3  لفظ  پاتولوژیِک  معنای 
اخالقیاتی4  روان شناسی  نوِع  از  زمینه  این  در  او  اصطالح شناسِی 

1. Sade’s Critique of the Pervert

2. the pervert

3. perversion

4. moral psychology
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سوفیست ها  توسط  که  آگاهی  محک زدن  نوع  از  می ماند،  باقی 
ساخته وپرداخته  شده بود.

خوانده  شور1  انحراف،  از  متفاوتی  موارد  سدوم  در  روز   120 در 
تا شورهای  شورهای ساده شروع می شود و  از   شده اند، گستره ای که 
پیچیده ادامه پیدا می کند. کل این مجموعه شجره نامه ی معصیت ها و 
جنایاتی را شکل می دهد که قباًل در اَلین و َولکور2 احضار شده بودند. 
سوژه ی متأثر از انحراْف تبهکار، گمراه و »جنایتکاری شهوت پرست« 
خوانده می شود، کسی که در »کشتارهای عیاشانه« زیاده روی می کند. 
بیش ترین  مدرن  پاتولوژی  انگاره های  به  که  تکرارشونده ای  اصطالح 

قرابت را دارد، اصطالح مانیاک3 است.
به راستی منحرفی که ساد در 120 روز در سدوم می بیند و توصیف 
در  اپیزودهایی  و  درباره  حکایاتی  روایت  در  می کند-به عبارتی، 
که  گرفته می شوند  به کار  درون مایه هایی  به عنوان  که  فاحشه خانه ها، 
گویند-،  بداهه  و  یابند  تنوع  آن  طبق  می توانند  اصلی  کاراکتر  چهار 
یک  همچون  اساسًا  شدْه  مستند  و  مشاهده  بدین سان  که  منحرفی 
مانیاک رفتار می کند. او به لذِت اجرای تنها یک ژست است که اقتدا 

می کند.
تثبیت شدهی  ایده ی  مرسوِم  و  لگام گسیخته  اطالِق  طِی  منحرف، 
خاصی است که متمایز می شود. این ایده هنوز به معنای آن »ایده«ای 
را  آن  اکنون  آن چه  بستر  در  می کند.  استفاده  آن  از  ساد  که  نیست 
»لیبرتیناژ« می خوانیم، چیزی نیست که رهاتر از ژست منحرف باشد. 
زیرا اگر کسی منظورش از لیبرتیناژْ میل باطنی ساده و ناب به عشرت 

1. passion

2. Aline and Valcour

3. maniac (شیدا)
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باشد، در آزادترین حالت ممکن از محذوریات اخالقی، میل ]سوژه ی[ 
منحرف تنها در تمایل وسواسی به، و جست وجو برای، یک جزئیت1 
است که سیراب می شود، در ژستی که به نحوی وسواسی و موشکافانه 
تا این جزئیت پیش می رود. کسانی که خودشان را به فوران تمایالت 

نیازموده ی خود وا می گذارند، این قضیه را فراموش می کنند.
منحرف درپی اجرای تنها یک ژست است؛ ژستی که تنها در یک 
لحظه انجام می گیرد. موجودیِت منحرف تبدیل می شود به انتظار مدام 

برای لحظه ای که این ژست بتواند در آن اجرا شود.
منحرف بدین ترتیب تنها با این ژست است که می تواند به خویش 
معنا ببخشد؛ اجراکردن این ژسْت کل وجوِد اوست. درنتیجه، منحرف 
درباره ی این ژست، که درسطح رابطه ی متقابل میان افراد قابل فهم است، 
چیزی برای گفتن ندارد. منحرف هم مادون و هم ورای سطح »افراد« 
انقیاد هنجارهای  است، سطحی که مجموعه ای از کارکردهای تحت 
نوع بشر را دربرمی گیرد. او پیروی اختیاری کارکردهای مرسوم حیات 
ابژه ای  برای  بازنمایی می کند، عطشی  را  نافرمان  کارکرد  تنها یک  از 
ناجور. در این رابطه، او هنوز در سطح خام ترین و بدوی ترین افراد است. 
اما از آن جا که این پیروی از تنها یک کارکرد فقط می تواند در مورد او 
عینیت و بدین ترتیب فردیت یابد، وی امکان پذیری چندوجهِی بازتوزیع 
کارکردهای حیات را پیِش روی تأمالِت ساد قرار می دهد. ورای افرادی 
می گشاید،  گسترده تر  منظری  او  یافته اند،  قوام  »بهنجار«  به طور  که 
منظِر ادراک حسی کثیرالشکل. در شرایط حیاِت نوع انسان، منحرف 
در  این شرایط  نابودکردن  با  را  می تواند خودش  که  است  همان کسی 
خودْش تصدیق کند. وجودش، درون او، مرگ نوع بشر به مثابه ی یک 

1. detail
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است  حیات  خود  تعلیِق  به مثابه ی  هستی اش  می کند؛  تقدیس  را  فرد 
خواص  از  یکی  با  مطابق  بدین ترتیب  انحراف  می شود.  تصدیق  که 
هستی می شود، خاصیتی مبنی مصادره ی کارکردهای حیات. تصاحِب 
بود. خواهد  هستی  خاصیت  این  معنای  دیگران،  بدن  و  خویش  بدن 

متأثر  را  که  انحرافی  نوع  هر  از  منحرف-فارغ  که  می رسد  به نظر 
سنجِش  نوعی  و  وجود  از  تعریفی  ژستش،  باشد-به وسیله ی  کرده 
با  باید هم خوان  او  بر وجود را فرمول بندی می کند. ژست  اعمال شده 
را  وجودداشتن  واقع  امِر  روْش  بدین  ]بتواند[  تا  باشد  بازنمایی  یک 
نیست.  قابل درک  فی نفسه  می کند،  تعیین  آن چه ژست  کند.  تصدیق 
اگرچه در ساحت جواز1 است که تولیدشده، بااین حال ژست منحرف 
را تنها می توان به عنوان ژستی فهم کرد که از محتوای غیرقابل درکش 
منحرف شده2 است. در این ساحت، در ژست کذایی، تنها بیراهه ای به 
سیراب کردِن ولعی دیده می شود که به همان راه حل تمایالت »بهنجار« 

می رسد.
باید معنا و داللتی داشته باشد که در  از نظر ساد، ژست منحرف 
چرخه ی بسته ی موردی خاص از انحراْف مستور شود. ژست منحرف، 
از  متشکل  حافظه ای  کر-و-الل ها  است.  کر-و-الل  زبان  قسمی 
رمزگانشان دارند، اما ژست منحرف هنوز به هیچ رمز و دستورالعملی 
تعلق ندارد. انحراف او ]همان[ حافظه ی خودش است. بیش تر مواقع 
این منحرف نیست که ژست خود را فرامی خواند تا دوباره عنان آن را 

رها کند، بلکه این خود ژست است که منحرف را فرامی خواند.
به یک  پاسخی  اگر  بر چیزی فهم ناپذیر است،  این ژست دال  اگر 
بازنمایی است، و، درنهایت، اگر یک حکم است، به این معناست که 

1. license

2. diverted
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ژست کذایی دارد چیزی را تفسیر می کند. برای آشکارساختن این امر، 
ساد تفسیِر مفروِض از ]سوژه ی[ منحرف را تفسیر می کند؛ بر مبنای 

آن چه در ژست منحرف رمزگشایی می کند.
است،  انحراف  مرکزی  و  اصلی  موارد  از  یکی  مسلمًا  سدومی 
موردی که ساد از آن به عنوان اساِس تفسیرکردن موارد دیگر انحراف 
استفاده می کند، به عنوان اصل پیوستگی1 در آن چه به هیوالوارگی تام 

شکل می بخشد.
الهیات اخالقیاتی است،  این اصطالح کتاب مقدسی، که مختص 
کنشی را پوشش می دهد که محدود به عمل همجنس خواهانه نیست. 
سدومی  از  باید  نیست،  درون زاد  انحراف  یک  که  همجنس خواهی، 
رفتاری  صور  مانند  است.  درون زاد2  انحراف  یک  که  شود،  متمایز 
یک  ایجاد  برای  را  راه  همجنس خواهانه  اعمال  دگرجنس خواهانه، 
نهاد3 باز می گذارند، همان طور که در تاریخ جوامع انسانی بارها دیده  
پادعامیت  از  خاصی  ژست  به وسیله ی  که  سدومی  اما  است.  شده 
فرمول بندی  شده و مهم ترین ژست در نظر ساد است، دقیقًا به قانون 
در  بشر  مرگ  شاهد  بدین ترتیب  و  می برد  حمله  بشر  نوع  زادوولد 
نه تنها  که  است  برخوردی  طرز  برانگیزاننده ی  سدومی  می شود.  فرد 
درعین حال  سدومی  هست؛  نیز  پرخاشگرانه  بلکه  است،  امتناع  از 
هست.  نیز  آن  مضحکه ی  است،  تولیدمثل  عمل  از  وانموده ای  که 
به این معنا، سدومی همچنین وانموده ی نابودی ای است که سوژه آرزو 
بر  محدودیت هایشان،  از  متقابل  تخطی  نوعی  به وسیله ی  را،  آن  دارد 
سوژه ی همجنس دیگر تحمیل کند. اگر سدومی بر سوژه ای از جنس 

1. affinity

2. intrinsic (ذاتی)

3. institution
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مخالف ِاعمال می شود، وانموده ی دگردیسی1 است، که همیشه همراه 
با نوعی افسون سحرآمیز است. ژست سدومیست، درحال تخطی از 
یک دیگر  به  موجودات  دگردیسی  اصل  افراد،  ارگانیک  خاص بودگی 
مایل  تام  هیوالوارگی  که  اصلی  می کند،   ]existence[ وجود  وارد  را 
ِاعماِل  ]همان[ حدنهایی  و خودفروشی جهانی،  است  آن  بازتولید  به 

آتئیسم، آن را وضع می کند.
به منظور رمزگشایی از ژست منحرف، ساد کد ]یا دستورالعملی[2 
برای انحراف تدارک می بیند. نشان کلیدی آن به وسیله ی قوام یافتن ژست 
سدومیست است که آشکار می شود. در نظر ساد، همه چیز، چه دور چه 
نزدیک، جذب این ژست می شود-ژستی که به خاطر تهدید میرابودنی 
که برای هنجارهای نوع بشر وضع می کند، و همچنین به خاطر نوعی 
نامیرایی که تکراِر آن پیش می گذارد، مطلق ترین ژست است؛ مبهم ترین 
ژست است، زیرا تنها به خاطر وجود چنین هنجارهایی است که قابل 
درک و دریافت است؛ مناسب ترین ژست برای تخطی ای است که تنها 
کردند. ایجاد  هنجارها  این  که  یابد  تحقق  می تواند  مانعی  به واسطه ی 

می توانیم ببینیم که ساد به هیچ وجه نه درپی کشف خاستگاه انحراف 
نظر به هنجارهاست، نه می خواهد توضیح دهد که این هنجارها چه گونه 
تباه شوند. او انحراف را پدیده ای )به طور ساختاری  می توانند در فرد 
یا مادرزادی( معین، که، مانند همه ی چیزهایی که توسط طبیعت رخ 
نظر می گیرد.  به لحاظ عقالنی توضیح داده شود در  بایستی  می نمایند، 
انحراف  را درون  زبان منطقًا ساختاریافته  به همین دلیل است که ساد 
باتوجه به این زبان، ظاهرًا ساختاری خالی  وارد می کند، انحرافی که 

از منطق است.

1. simulacrum of metamorphosis

code .2 (دستورالعمل، رمز)
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تأثیرات  شده،  ترجمه  کلمات  به  اکنون  که  کذایی،  دستورالعمل 
به خصوِص ژست منحرف را دریافت خواهد کرد، تأثیراتی که براساس 
یافت، همان طور که زبان منطقْی ژست منحرف  آن ها ساختار خواهد 
را  آن  از  ساد  نوشتاری  بیان  و  کرد  خواهد  ساختاربندی  دوباره  را 
ژست  به  عقل،  زبان  همچون  منطقی،  زبان  آن چه  داد.  خواهد  شکل 
به عنوان  است،  آتئیسم  کرد،  خواهد  اطالق  منحرف  کدگذاری شده ی 
از  از روی عقل مشترک2«.  یا »عملی  از روی عقل سلیم1«  »عملی 
طرف دیگر، آن چه ژست منحرف بدین ترتیب به صورت کدگذاری شده 
وارد زباِن »عقل مشترک« می کند، نازبان هیوالوارگی است، که مطابق 
زبان  میان  اکنون،  می دهد.  حیات  ادامه ی  دستورالعمل  یا  کد  این  با 
عقالنی هنجارها و نابهنجاری، نوعی ُاسُمز3 وجود دارد که فقط ساد 
می تواند از پسش برآید-آتئیسم تنها به همان اندازه که انحراف شروع به 
عقالنی شدن کند است که تام و یکپارچه4 می شود، و تنها وقتی تبدیل به 

هیوالوارگی تام می شود، که شروع به عقالنی شدن می کند.
اکنون ساد مخلوق اصیلش را با ترفندی تأثیرگذار معرفی می کند: 
برای خلِق کاراکتر خیال پروری که مطابق است با آن نوع منحرفی که 
او درک می کند ، ساْد منحرف را از جامعه ی بی بندوبار مرسوم و به طور 
این جاست  می کند.  برجسته  و  می کشد  بیرون  فاحشه خانه  از  خاص 
انحراف را درون  لیبرتین می گسلد و مضمون  ادبیات  از سنت  که ساد 
درون  را  کاراکترش  ساد  می کند.  وارد  زندگی  مرسوم  آداب  نمایه ی 
جهان روزمره قرار می دهد؛ وی کاراکترش را درمیان نهادها می یابد، 

good sense .1 (عقل برتر، عقل نیک)

common sense .2 (عقل عمومی، عقل عرفی)

osmosis .3: خاصیت ترواندگی، جذب و نفوذ را گویند. -م.

4. integral
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جهان  خود  بدین ترتیب  اجتماعی.  زندگی  تصادفی  موقعیت های  در 
خودفروشِی  خفیه ی  قانون  آن  در  که  می شود  ظاهر  مکانی  به مثابه ی 
برای  بلکه  نهادها،  نقد  برای  نه  جهانِی موجوداْت تصدیق شده است. 
اعالِم این که نهادها فی نفسه پیروزی انحرافات را ضمانت می کنند، ساد 
پادعامیت را چنان درک می کند که انگار پیشاپیش در عامیت موجود 

آشکار است.
خویش  تکین  ژست  با  که  می کند  اختراع  منحرف  نوعی  ساد 
تحت لوای عامیت سخن می گوید. اگر این ژست به عنوان یک حکم1 در 
نظرگرفته شود، حکم تنها در آن لحظه به زبان می آید و گفته می شود که 
انگاره ی عامیت مداخله می کند. چراکه اگر ژسْت تکین، ]و[ غیرقابل 
رمزگشایی باشد، تنها باتوجه به عامیت ژست هاست که چنین است. 
عامیت ژست ها با سخن2 یکی است. حقیقت دارد که اگر ژست منحرف 
برایش معنایی داشته باشد، او، برای بیان آن چه به خودِی خود دال بر 
آن است، به سخن نیاز ندارد. اما ژست تکیِن منحرف دقیقًا آن ژستی 
همراهی  را  سخن  که  باشد  گرفته  شکل  عامیتی  مدیوم  در  که  نیست 
گاهی اوقات  و  می شود  جایگزین  کالم3  با  گاهی اوقات  بلکه  می کند، 
از  سخن را فوراً  پیدا می کند. ژست تکین منحرْف  با آن ضدیت  حتی 
محتوا خالی می کند، زیرا در نظر او ]خوِد ژست[ فی نفسه تمام وجود 

است.
اما به محض این که به عنوان الگوی کاراکتر ساد به کار گرفته شد، 
منحرف ژست تکینش را مطابق با عامیت ژست ها تأویل می کند. طبق 
در  به دوسویگی دخیل  او  که وی سخن می گوید،  واقع  امِر  این  خوِد 

1. judgement

2. speech

3. the word
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موافقت نیاز پیدا می کند و ]بدین خاطر[ تعلقش به نوع انسان را احضار 
می کند.

کذایی،  تکینگی ژست  می گوید،  که وی سخن  لحظه ای  درنتیجْه 
چنین  چراکه  می شود،  انکار  و  طرد  بود،  گفتارش  برانگیزنده ی  که 
محتوای  زان پس  می شود.  نظرگرفته  در  همه کس  مختص  تکینگی ای 
اکنون  او تکین نیست، زیرا در سکوت هنوز معنایی نداشت-و  ژست 
در سخْن معنا می طلبد. اگر، همان طور که منحرف می گوید، تکینگی 
که  دهد  نشان  باید  هنوز  وی  است،  همه  مناسب  و  مختص  او  ژست 
هرکسی می تواند به آن شیوه ی تکینی عمل کند که او می کند. بااین حال 
به عکس  بدین خاطر است که  تنها  هربار که منحرف سخن می گوید، 
دقیقًا  تنهاست.  عمل کردن  بدین شیوه  در  او  این که  دارد-به  باور  آن 
به خاطر سخن گفتنش، او درباره ی ابژه ی گفته ی خویش اشتباه می کند 
که  منحرفی  برای  می کند.  َعَلم  را  دارد  ریشه  او  خوِد  در  که  مانعی  و 
باید به عامیت در  بلکه  نباید تکین باشد،  سخن می گوید، مانع کذایی 
تکینگی خودش تعلق داشته باشد. او چه گونه می تواند بر این مانع1 فائق 
آید؟ اگر او سخن می گوید، آیا می تواند تحت لوای عامیت نشان دهد که 
عامیتی درکار نیست و هنجارهای نوع بشر وجود واقعی ندارند؟ اگر 
بگوید که چنین  نمی توانست  دیگر  بود، هیچ کس  این موضوع درست 
تکینگی ای مختص و مناسب همه است. چه گونه می توانیم نشان دهیم 
است،  شده  برقرار  دوباره  ژست  تکینگی  ندارند؟  وجود  هنجارها  که 
منحرف،  گردد.  روشن  به هیچ وجه  تارش  و  مبهم  هستی  این که  بدون 
تنها کسی که باید صدق و اعتبار ژستش را نشان دهد، در اجرای ژست 

کذایی عجله می کند.

1. obstacle
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عقل  تابع  می خواهد  که  واقع  امِر  این  به خاطر  منحرف،  گفتار 
چراکه  می ماند،  باقی  سفسطه بازی  یک  سطح[  ]در  باشد،  مشترک 
می توان  وقتی  تنها  بگریزد.  هنجارمحور  عقل  مفهوم  از  نمی تواند 
انکار  را درون خویش  متقاعد کرد که خود وی هنجارها  را  مخاطب 
کند. به وسیله ی برهان ها نیست که کاراکتر ساد می تواند موافقت طرِف 
چنین  که  است  همدستی1  به وسیله ی  بلکه  کند،  جلب  را   صحبتش 

می کند.
باتوجه به فهم کلی، همدستی نقطه ی مقابل موافقت است. کسانی 
به  نیازی  یک دیگر،  فهم  برای  همدست اند،  انحراف  در  می دانند  که 
ژست  به وسیله  که  قرابت هایی  علی رغم  بااین حال،  ندارند.  برهان 
را  خود  ساد  کاراکترهای  می بینند،  یک دیگر  در  )سدومی(  یکتای 
مؤظف می دانند که هربار غیاب خدا، ضامن هنجارها، را نشان دهند و 
اعالم کنند، و بدین ترتیب آتئیسم تام را به وسیله ی اعمالشان فاش کنند، 
آتئیسمی که مدعی اند به آن شهادت می دهند. اما میان خودشان، ژست 
که،  زبانی  است،  گسسته  ساختاریافته   منطقًا  زبان  از  کدگذاری شده 
به عنوان یک عامل احتیاط بالغی2، ژست کذایی را به تأخیر می اندازد، 
درجایگاه  می کند،  بازنمایی  را  آن  ژست  این  که  کلیدی ای  نشان  و 
حقیقی اش دوباره ظاهر می شود: در جامعه ی خفیه. این جا ژست بدل 
را  آن  خفیه  جامعه ی  اعضای  که  آیین،  یک  وانموده،  یک  به  می شود 
به یک دیگر توضیح نمی دهند، مگر به وسیله ی عدم وجود ضامن مطلق 
هنجارها، عدم وجودی که به عنوان رخدادی که تنها می توان به وسیله ی 

این ژست بازنمود گرامی اش می دارند.

1. complicity

2. oratorical precaution
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وی  بهنجار،  مخاطب  در  منحرف  با  همدستی  نمودارشدِن  برای 
یک  با  تنها  امری  چنین  بپاشد.  ازهم  »عاقل«  فرد  درمقام  باید  ابتدا 
او  در  که  جهشی  است،  ممکن  به پس2  جهش  یک  یا  به پیش1  جهش 

توسط کالم منحرف برانگیخته می شود.
این مخاطب »بهنجار«  را در  منحرف چه گونه می تواند همدستی 
در  می گوید،  آن چه  با  تناقض  در  سوژه،  یک  که  ژستی  با  بازشناسد؟ 
عامیت ژست ها به خود می گیرد. مخاطبی که سفسطه گرِی منحرف را 
پس می زند، ژستی به خود می گیرد که بدین معنا متناقض است، چراکه، 
لذا جسمانی،  و  فیزیکی،  به صورت  بروز می دهد،  که  برائتی  علی رغم 
شاهد تکینگی خویش است-که مانند همه، در اون پنهان و ناپیداست. 
زیرا اگر پس زدِن سفسطه گری تحت لوای عامیِت عقل مشترک انجام  
شده، مخاطب، که در این لحظه بدل به یک سوژه ی منفعل گشته، از 
خود در برابر چه چیزی محفاظت می کند، مگر این تکینگی پنهان در 
خودش؟ او تنها به وسیله ی تصدیق تکینگی خودش است که می تواند 
ژست برائت کذایی را به خود بگیرد و آن را خفظ کند. منحرف برای 
ژست  این  غیرارادی3،  ژست  این  می کند،  کمین  متناقض  ژست  این 
می کند:  رمزگشایی اش  بدین ترتیب  او  که  الل،  ازهمین رو  و  جسمانی 
»همه ی کشته هایی که ما را وحدت می بخشند را به یاد بیاور و مالحظه 
کن طبیعت قربانی ای با سرشت منحصر به فرد من پیِش پایت می گذارد 

یا نه.«

1. leap of impulsion

2. leap of repulsion

3. reflex gesture



ادمقبتشفوسلدد    |    49

برمی سازد:  اذهان  برای  فضایی  چه گونه  تام  هیوالوارگی 
ریاضِت بی احساسی

عمل سدومیستی، در نظر ساد، صورت اعالی تخطی از هنجارهاست 
عمل  می گیرد(؛  فرض  را  آن ها  پارادکسیکاِل  پاس داشت  )که 
ازاین رو  و  انحراف  مختلف  موارد  از  تخطی  راه  باید  همزمان  کذایی 
عمل  این  چراکه  باشد.  انحرافات  میان  قرابت  اصل  قوام دهنده ی 
جنسیت ها  میان  مشخص  مرزهای  بر  کپل سنجی1،  ]عمل[  مانند 
تمام  برای  کلیدی  نشان  ساد،  ادعای  طبق  و،  می گذارد  سرپوش 

برمی سازد. انحرافات 
ساد بعد از تفسیر این عمل به عنوان شهادتی بر آتئیسم و یک اعالن 
درون  را  انحراف  یکتاپرستی،  از  به ارث رسیده  علیه هنجارهای  جنگ 
فضا  نوعی  تام  هیوالوارگی  آن جا،  می کند.  فرافکنی  اندیشه  قلمروی 
ایجاد می کند برای اذهانی که به وسیله ی درک متقابِل این نشان کلیدی 

با یک دیگر درارتباطند.
جایی که کاراکترهای تعلیمی آثار ساد و موقعیت های آموزشی ای 
که وی ایجاد می کند؛ جایی ورای تمام تبعیض های ابتدایِی بالفعل در 
این آکادمِی تکیْن که متخصصان هیوالوارگی به وسیله ی آن ها یک دیگر 
منزوی  آلونک  در  محبوس  منحرِف  از  را  خودشان  بازمی شناسند،  را 

خویش متمایز می کنند، و مریدان خویش را برمی گزینند.
هیچ نامزدی برای هیوالوارگی تام وجود ندارد که دارای صالحیت 
شیوه های  از  یکی  به عنوان  را  عمل کردن  شیوه  بدین  و  شود  شناخته 
بروز آتئیسم درنیافته باشد؛ ارِج آن آتئیستی که قادر به عمل کردِن آنی و 
بی واسطه نباشد شناخته نمی شود. وقتی مریدان برگزیده شدند، مجبور 

1. callipygian test
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کاربست  در  که  می شوند  مترقی ای  تشرِف  مراسم  به  گردن نهادن  به 
قسمی ریاضت کشْی عالی است-ریاضت بی احساسی.

را  این  دارد،  نظر  در  را  آن  بی احساسی1، چنان که ساد  به کاربستن 
فرض می گیرد که چیزهایی که »جان«2، »آگاهی«، »ادراک حسی« 
و »دل«3 نامیده می شوند، صرفًا ساختارهای گوناگون و متفاوتی اند که 
تجمِع همان نیروی های تکانشی به خود می گیرد. این نیروها می توانند 
ساختار قسمی ابزار ارعاب را تحت فشار جهان نهادمحور یا ساختار 
قسمی ابزار سرنگونی و براندازی را تحت فشار درونِی این نیروها وضع 
کنند، و آن ها این ساختارها را در یک حرکت آنی وضع می کنند. اما 
همیشه همان تکانه هایی4 که ما را مرعوب می کنند که همزمان ما را به 

طغیان برمی انگیزند.
چه گونه این شورش رعب انگیز یا این ارعاب شورشی در ما عمل 
عمل کردن  به  را  ما  که  اعمال،  از  پیش  تصورات  به وسیله ی  می کند؟ 
اعمال  تصاویر  به وسیله ی  که  همان طور  می کنند،  ترغیب  انفعال  یا 
کذایی  تکانه های  بطالِت  هروقت  که  مغفول مانده ای،  یا  مرتکب شده 
نادم  را  وجدانمان  و  می آیند  ما  یاد  به  می دهند،  قوام  دوباره  را  آن ها 
بس  ساختاری  دیگران  آگاهی  و  خویش  آگاهی  بدین ترتیب  می کنند. 

شکننده و عریان است.
از آن جا که تکانه هایمان، به وسیله ی تصاویر اعمالی که محقق شده 
»ترحم«،  »ترس«،  صورت  به  را  ما  شوند،  محقق  می توانند  یا 
می خواهند  تصاویر  وقتی  می کنند،  مرعوب  »ندامت«  و  »وحشت« 

1. apathy

2. soul

3. heart

4. impulse
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این  جویند،  پیشی  آن ها  از  بدین ترتیب  و  شوند  اعمال  جایگزین 
تصاویر  جایگزین  باید  که  باشند،  می خواهند  هرچه  هستند،  اعمال 

منزجرکننده کنیم.
ساد این جا از لفظ تصویر1 استفاده نمی کند؛ این ما هستیم که این 
الفاْظ  این  زیرا  می دهیم،  قرار  ندامت3  و  ترس2  الفاظ  جای  را  لفظ 
بازنمود عملی را پیش فرض می گیرند که انجام شده یا باید انجام شود. 
به  همچنین  بلکه  ندامت،  صورت  به  فقط  نه  تصویر  یک  بااین حال، 

صورت یک پروژه4 است که مداخله می کند.
تکرار5، ابتدائًا، شرط الزم برای هیوالست تا در سطح هیوالوارگی 
باقی بماند؛ اگر تکراْر خالصانه شورمندانه باشد، متزلزل و مبهم باقی 
می ماند. هیوال برای این که بتواند به فراسوی سطحی که به آن رسیده 
نباید از آن حتی اندکی پا پس کشد؛ برای انجام  ابتدا  پیش روی کند، 
چنین امری، او باید عمل خویش را در بی احساسی محض تکرار کند. 
را در وضعیِت تخطی دائم نگه  او  تنها چنین عملی است که می تواند 
امر  نقِد  تام، ساد  نامزد هیوالوارگی  بر  تازه  این شرط  ِاعمال  دارد. در 
تخطی- منفعت عمده ی  نقد  وارد می کند، خصوصًا قسمی  را  حسی 

]همان[ لذت جدایی ناپذیر از عمل.
چه گونه می توان همان عمل ارتکاب یافته در مستی و در هذیان را 
در حالت معقول و مسلط به خود تکرار کرد؟ مگر نه این که برای ممکن 
را در  این عمل، تصویر کذایی که دوباره خود  ارتکاب دوباره ی  شدن 

1. image

2. fear

3. remorse

4. project

5. reiteration
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برابر ذهن نمایان می کند، هرچه قدر منزجرکننده که می خواهد باشد، 
بایستی به عنوان یک طعمه و وعده ای برای لذت عمل کند؟

دوباره  می توانیم  که  عملی  بی احساس  تکرار  ماکسیِم1  ساد  آن چه 
ساختارهای  تناوب  ساد  است:  چنین  می کند  تلقی  دهیم  انجام  را  آن 
گوناگونی را بازمی شناسد که نیروهای تکانشی2 در حرکت شورشی و 
همزمان رعب انگیزشان به خود می گیرند. اما در یکی از ساختارهای 
کذایی که این نیروهای فردیت یافته در سوژه، آن ها را تحت فشار محیط 
ساخته وپرداخته اند،  هنجارها،  فشار  تحت  به عبارتی  ]یا[  نهادمحور، 
این  باشد.  بازشناخته  را  خودآگاهی3  قسمی  وی  که  می رسد  به نظر 
ساختار از تغییر و بی ثباتی رنج می برد، هرچند که این مسئله تنها پس 
را  سوژه  گاهی اوقات  نیروها  این  می شود.  روشن  که  است  رخداد  از 
بیرون از خویش قرار می دهند و او را به عمل کردن علیه خویش مجبور 
و  متالشی  را  آن  و  می کنند  تخطی  آگاهی  ساختار  از  آن ها  می کنند؛ 
تجزیه می کنند. گاهی اوقات، خصوصًا وقتی که نیروهای کذایی او را 
به عمل کردن علیه خویش مجبور می کنند، آگاهی )به خاطرسپارنده (ی 
سوژه را طی انفعالش4 دوباره سرهم بندی می کنند و می سازند؛ در این 
مورد، این نیروها معکوس  شده اند. وارونگی همین نیروها، آگاهی ای 
ِاعمال  را  سانسور  آن چه  می کند.  سانسور  را  سوژه  که  برمی سازد  را 
می کند، احساسی است که سوژه دارد مبنی  بر این که بیرون گذاشته شدن 
از خویشتن تهدیدی است برای سوژه، سوژه اي که متکی بر هنجارهاي 
نوع بشر است. این سانسور پیشاپیش در خوِد عمل تخطی ِاعمال شده 

maxim .1: یا به قول آقای عزت الله فوالدوند: »آیین رفتار«. -م.

2. impulsive forces

3. self-consciousness

4. inaction
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است و انگیزه ی الزم آن است. در نظر ساد، وجدان اخالقیاتي به سادگي 
با تحلیل رفتن نیروهاي تکانشی هم خوان است )»آراِم حس ها«1 (؛ این 
وضعیت فرسایشی، وقفه اي مي گشاید که تصویر منزجرکننده ي عمل 

مرتکب شده خودش را به صورت »ندامت« بازنمایي مي کند.
به عنوان  را  خودش  شد،  انجام  عمل  که  اولین باري  از  واقع،  در 
وعده ي لذت  نمایاْند، زیرا تصویرش ناخوشایند بود. و حال، اگر تکراِر 
که  است  به این خاطر  کند«،  »نابود  را  وجدان  است  قرار  عمل  همان 
هربار همان نیروها، به وسیله ي معکوس شدِن خود، هستند که وجدان 
تبدیل  نیروها، درحالي که وارونه و  برقرار می سازند. همان  را دوباره 

به سانسور شده اند، بعدًا ]همان[ عمل کذایي را دوباره برمي انگیزند.
عمیق تر  نگرانی ای  نموِد  بی احساس  تکرار  از  ساد  فرمول بندی 
است: ساد کاماًل آشکار احساس می کند که تخطی همبسته ی سانسور 
پیش فرض  او  فرمول بندی  که  منطقی ای  خالصٌا  تحلیل  اما  است، 
می گیرد، همزمانی متناقض آن دو را درنمی یابد. ساد این همزمانی را 
شورش2-تخطی3- می کند:  تجزیه  و  توصیف  متوالی  وضعیت های  به 

وابسته ی  متقاباًل  تنگاتنگی  به صورت  تخطی  و  ارعاب  اما  ارعاب4؛ 
یک دیگر باقی می مانند، و یک دیگر را برمی انگیزند. به همین دلیل است 
بی احساس عمل محو  تکرار  به وسیله ی  را  ارعاب  تا  دارد  آرزو  او  که 
کند. سپس وی ظاهرًا تخطی را از سودی که می پردازد خالی می کند: 

لذت.
وجدان  بازگشت  جلوی  باید  بدین ترتیب  حسی  امر  عنصر  حذف 

1. calm of the senses

2. insurrection

3. transgression

4. intimidation
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آن،  بازگشت  از  درجلوگیری  می رسد  به نظر  اما  بگیرد.  را  اخالقیاتی 
چنین ریاضتی انگیزه ی تخطی را ازبین ببرد. عمل سدومیستی )که نشان 
کلیدی همه ی انحرافات را شکل می دهد( هیچ ارزش مهم و معناداری 
توسط  بازنموده شده  هنجارهای  از  آگاهانه  تخطی  قسمی  جز  ندارد 
عمل،  در  مطلوب،  بدین سان  خویشتِن  از  بیرون  تبعید شدن  وجدان. 
هم ارز قسمی فروپاشی وجدان سوژه به وسیله ی اندیشه است. اندیشه 
باید نسخه ی بدوِی نیروهای تکانشی را دوباره برقرار کند، نسخه ای 
که وجدان سوژه وارونه اش کرده است. برای مرید )نه منحرفی که خود 
آلونک تکین خویش حبس کرده( که دکترین و تعالیم کذایی را  را در 
به کارمی بندد، هیوالوارگی منطقه ی بودن بیرون از خویش است، بیرون 
از  همان عمل  تکرار  با  تنها  منطقه  این  در  می تواند  هیوال  از وجدان؛ 
ساد  ادعای  طبق  که  تحریک کننده«،  »جدیت  کند.  صیانت  خودش 
میان  تمایزی  نیست: »جدیت«1  دیگر چیزی حسی  است،  آن  ثمره ی 
اندیشه و وجدان اخالقیاتی را پیش فرض می گیرد؛ »تحریک کنندگی«2 
به خلسه ی اندیشه در بازنمایی عمِل »به خون سردی« تکرارشده اشاره 
قرار  ارگاسم،  کاربردی اش،  نظیر  مقابل  در  این جا  که  دارد-خلسه ای 

می گیرد.
خلسه ی  از  بیرون  اندیشه  افتادن  به  منجر  ارگاسم  لحظه ی  زیرا 
ارگاسِم  به  که  است  خلسه  از  افتادن  بیرون  این  می شود.  خودش 
ساد  کاراکتر  که  افتادنی  بیرون  می شود،  منتهی  بدن  عملکردهای 
که  می داند  او  بگیرد.  را  جلویش  بی احساسی  طریق  از  می خواهد 
و  بشر،  نوع  هنجارهای  به  احترامی  ادای  جز  نیست  چیزی  ارگاسم 
ارگاسم  این که  اندیشه.  خلسه ی  بدِل  جز[  نیست  ]چیزی  بدین ترتیب 

1. harshness

2. voluptuousness
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در عمل سدومیستی همان قسمی خسران نیروها، یک لذت بی فایده1، 
از ارگاسم جداشده، تکرار  این بار  است کافی نیست؛ وقتی عمل، که 

می شود، این لذت بی فایده با خلسه ی اندیشه یکی می شود.
تکرار بی احساس عمل، فاکتور جدیِد تعداد، به طور خاص رابطه ی 
میان کمیت و کیفیت در سادیسم، را آشکار می کند. عمِل شورمندانه 
تکرارشده برروی همان ابژه ، به نفِع کیفیت ابژه، کم ارزش )یا دگرگون( 
می شود. به محض تکثیرشدن ابژه و به محض این که تعدد ابژه ها از ارزش 
آن ها می کاهد، زان پس کیفیت خود عمل، تکرارشده در بی احساسی، 

بهتر تأیید و تصدیق می شود.

درس بی احساسی: آیا تخطی از عمل ]تکرارشونده[ ممکن 
است؟

می تواند برای اندیشه این گونه باشد که، تکرار بی احساس چیزی نیست 
تخطی کردن  با  تخطی  که  باشد[  این گونه  ]می تواند  و  تمثیل  یک  جز 
از  را  تو  فضیلت  »خوِد  می رسد:  پایان  به  ]تکرارشونده[  عمل  از 
ندامت حفظ خواهد کرد، زیرا تو عادت ِاعمال شر را در اولین ندای 
فضیلت خواهانه ات به دست آورده ای؛ برای پایان دادن به ِاعمال شر باید 

که فضیلت را خفه و خاموش کنی.«2
بگذارید ببینیم که آیا این ماکسیم دوم، ماکسیم تکرار بی احساس را 
نقض یا تأیید می کند. دقت می کنیم که می گوید، »باید عادت ِاعمال شر 
را به دست آورده باشی ... برای دست کشیدن از ِاعمال شر«. این جا دو 
روش عمل کردن وجود دارد که اولی خودش را جایگزین دومی می کند 

1. useless

2. Marquis de Sade, Juliette, trans. Austryn Wainhouse (New York: Grove 

Press, 1976), p. 450.
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و توبه نکردن1 را به فضیلت بدل می کند، که اکنون شامل »دست کشیدن 
از ِاعمال شر« می شود.

بند هم پایه که با »برای« )qua re(2 آغاز می شود، به عنوان انگیزه ی 
گناه آلود  فضیلت«  فراخوان  درنخستین  شر  ِاعمال  »عادت  از  توبه 
می شود. بدین خاطر رابطه ای وجود دارد میان دو نوع واکنش: توبه3، 
که چیزی نیست جز واکنشی که سوژه متحمل می شود؛ و عادت ِاعمال 
آنًا  عادت  است،  غیرارادی4  واکنش  که یک  فضیلت،  دیدرس  در  شر 
باید  نتیجه ای که  با قسمی  بی حرمتی. اولین  واکنش نشان دادن همراه 
گرفت این است که توبه و عادت ِاعمال شر به طور مساوی واکنش های 
غیرارادِی منفی ای هستند. اگر موضوع این باشد، ماکسیم دوم )فضیلت 
با  را خفه کن( هدفْش جایگزین کردن واکنش غیرارادِی هتک حرمت 
واکنشی به این واکنش است )واکنشی علیه ضرورت هتک حرمت(، که 

بدین ترتیب کنشی مثبت خواهد بود.
»باید عادت ِاعمال شر را به دست آورده باشی...«-آیا این همان 
این  چه وقت  پس  نیست؟  عامدانه  بی احساس  تکرار  هدف  و  قصد 
تکرار دیگر قسمی عادت ِاعمال شر نخواهد بود؟ اگر این یک قلب و 
جابه جایی5 است، یک واکنش غیرارادِی عامدانه، چه گونه می توان آن را 
از عادت ِاعمال شر، از عادت ارتکاب بی حرمتی، تمیز داد؟ اگر واکنش 
غیرارادی عامدانه نمی تواند از عادت تمیز داده شود، پس نهِی6 دوم در 
واقع به عنوان نقیضه ی تکرار بی احساس ظاهر می شود. برعکس، برای 

1. nonrepentance

2. for

3. repentance

4. reflex

5. transposition

6. injunction



ادمقبتشفوسلدد    |    57

ببینیم که چه گونه،  باید  این که عبارت دوْم توضیِح تکراِر کذایی باشد، 
به وسیله جلوی خود-نمایِی1 فضیلت را گرفتن، از خصیصه ی واکنشِی 
هتک حرمت  بدون  مثبت  عمل کردن  قسمی  هتک حرمت،  ساده ی 
کدام  می دهد-در  نشان  را  خودش  چه گونه  فضیلت  می آید.  بیرون 
نشان  انسجام2  همچون  را  خودش  فضیلت  غیرقابل تحمل؟  سیمای 
طبق  است.  خیر  نماینده ی  انسجام  آگاه(؛  سوژه ی  )انسجام  می دهد 
فردیت یابی3 می آید، عدم انسجاْم شر است.  پی  این همانی که در  اصل 
اما در نظر نیروهای تکانشی که علیه فردیت یابی خصومت می ورزند، 
را  عدم انسجام  تکانشی  نیروهای  که  آن جا  از  است.  عدم انسجام خیر 
می بخشند،  تجلی  انسجام  به  نظر  تنها  را  خودشان  اما  می کنند  حفظ 
باید  بدین ترتیب  آن ها  است،  غیرقابل تحمل  خودشان  برای  که  امری 
ثبات4 را خودشان در عدم انسجام به دست آورند. به عبارت دیگر، ساد 
آرزو داشت تا از عمِل هتک حرمت به وسیله ی وضعیت دائمِی حرکت 
»معصومیت  را  آن  بعدتر  بسیار  نیچه  که  کند-حرکتی  تخطی  مستمر 
بود که نظرش جلِب  برای یک لحظه  تنها  اما ساد  نامید.  صیرورت« 
این تخطی کردن از تخطی شد؛ اغراق اندیشه اش او را بازمی گرداَند به 
هسته ی حس پذیرِی تقلیل ناپذیرش که وابسته ی بازنمایی اش از عملی 
هتاکانه است-که همان انگاره ی معصومیت را طرد و حذف می کند. به 
تکانشی می توانند جلوی خود-نمایِی  نیروهای  که  همین خاطر است 
فضیلت، به عبارتی، انسجام، را فقط از طریق ثبات یک عمل و تکرار 
آن بگیرند، تکراری که هرچند بی احساس است، اما چیزی نیست جز 

1. showing itself

2. consistency

3. individuation

4. constancy
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قسمی بازسازی مکرر سیمای غیرقابل تحمِل فضیلت و بی حرمتی ای 
که سیمای کذایی برمی انگیزد.

آندروژینی در بازنمایی ساد
در آثار ساد، انواع اصلِی انحراف عمومًا توسط مردان بازنمایی شده اند؛ 
تعداد زنان غیرطبیعی حاضر در آن ها، چنان که بایدوشاید نابهنجاری 
می کند،  تفکر  که  اوست  تنها  سنتًا  چون  مرد،  نمی کند.  بازنمایی  را 
تنها کسی است که برای  ازاین رو  او  نماینده ی جنسیت عاقل1 است؛ 
که  هم  زن هرچه قدر  می شود. یک  فراخوانده  از عقل  ارائه ی طرحی 
نظرگرفته  در  »نابهنجار«  هرگز  باشد،  متوهم  و  منحرف  هیوالیی، 
نمی شود، چراکه طبیعت در هنجارها نوشته که او فاقد ]قوه ی[ تأمل 
جز  نیست  چیزی  نماینده ی  هرگز  و  ندارد،  تعادل  و  است  سنجش  و 
طبیعت حسی کنترل نشده، که کمابیش توسط تأملی که مرد تجویز کرده 
تضعیف  شده است. به راستی، مطابق با بازنمایی سنتی که همیشه بوی 
باشد،  دیوانه  و  هیوالوش  بیش تر  هرچه  زن  یک  می دهد،  زن ستیزی 
نخواهد  هرگز  مرد  که  دارد  منابعی  او  حال  این  با  است.  زن  بیش تر 

داشت، منابعی که با منحرف در اشتراک است.
و  بی واسطه  اثر  مانند  ساد،  توسط  درک شده  تاِم  هیوالوارگی 
جنسیت هاست.  از  خاصی  کیفیت های  تبادِل  کارکرِد  دارای  آنی اش، 
نتیجه فقط واژگونی متقارن و ساده ی ِشمای فرق گذارِی دروِن هریک 
از دو جنسیت، همراه با بچه بازِی2 فعال و منفعل در سویی، و ِلزبَینیسم3 

1. the rational sex

2. pederasty

lesbianism .3 (همجنس گرایی زنانه)
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پروژه ای  به عنوان  تام  آتئیسم  در  نیست.  دیگر،  درسوی  طبق زنی1  و 
آموزشی برای کثیرالشکلیِت حسی2، دو نماینده ی نوع بشر، ]سوژه ی[ 
مدل  یک  با  یک دیگر  با  رابطه شان  در  مؤنث،  ]سوژه ی[  و  مذکر 
به خاطر  فقط  نه  جنسیت ها،  این  هردوی  می شوند.  مواجه  دووجهی 
به  ساد  که  آرایشی  به خاطر  بلکه  هریک شان،  خاص  دوظرفیتی بودن3 
این دوظرفیتی بودن می دهد نیز هست که این مدل دووجهی کذایی را 

درونی سازی می کنند.
عقل  اولویت  ظاهرًا  گرچه  منحرف،  سادی  الگوی  به عنوان  مرد 
اثبات طبیعت  به عنوان  بااین حال زین پس خودش را  را حفظ می کند، 
حسی عرضه می کند، اما در این معنا که طبیعت حسی خودش را در 
دورنمای ذهن به او پیشکش می کند: در چشم انداز امر خیالی. چنان 
هستی اش  که  واقع  امِر  این  که  آن جا  تا  انحراف  گفتیم،  آغاز  در  که 
به وسیله ی قسمی تعلیق کارکردهای حیاتی تحقق یافته را به رسمیت 
پیدا می کند که  تطابق  بودْن  از خاصیت های  با یکی  بشناسد است که 

معنایش مصادره ی بدن خویش و بدن دیگری است.
به لحاظ  هنجارها،  مطلِق  ضامن  واپس زنی  ]همان[  تام،  آتئیسم 
ایدئولوژیک این مصادره را تأیید می کند. چراکه در الغای حدوِد اگوی 
بدِن  هویت  منطقی  به طور  هم سان-باخود4،  اگوی  و  مسئولیت پذیر 
خوِد سوژه را ملغی می کند. بدن، به طور فی نفسه، محصول انضمامِی 
نوع بشر  با هنجارهای  تکانشی است که مطابق  نیروهای  فردیت یابِی 

1. tribadism

2. sensuous polymorphousness

3. ambivalence

4. self-identical
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محقق  شده اند. از آن جا که ما فی الواقع درحال سروکله زدن با تسمیه1 
با  تکانشی  نیروهای  این  که  بگوییم  می توانیم  اکنون  هستیم،  زبان  در 
یغما  به  را  بدن  این  نهادها  زبان  منحرف سخن می گوید:  با  الفاظ  این 
برده، به طور خاص آن چه در بدن »من« کاربردی است را برای بقای 
را هضم کرده  بدنی  زبان  این  برده است.  یغما  به  نوع بشر  بهتِر  هرچه 
ابتدا  از  »ما«  که   ]I am[ هستم«  »من  آن جایی  تا  آن،  به وسیله ی  که 
طرق  به  این که  از  پس  تنها  بدن  این  شده ایم.  مصادره  نهادها  توسط 
خاصی تصحیح شد به »من« بازگردانده شده-نیروهای خاصی توسط 
ازاین رو »من«،  انقیاد آن درآمده اند.  بقیه تحت  زبان حذف  شده اند و 
نیستم؛ زبان در »من«  نهادها، صاحب بدن »خودم«  جز تحت لوای 
صرفًا مباشری است که نهادها در »من« قرار داده اند. زباِن نهادمحور 
به »من« آموخته که این بدن که در آن »من هستم«، »مال من« بوده 
است. بزرگ ترین جنایتی که »من« می توانم مرتکب شوم این نیست که 
این است که بدِن »خودم« را  بلکه  بربایم؛  از »دیگری«  بدن »او« را 
از این »خوِد« ]myself[ نهادیافته-توسِط-زبان برهانم. آن چه »من« 
با  آنًا در روابط متقابل  را  به دست می آورم  توسط بدن داشتِن »خودم« 

»دیگری« ازدست می دهم، همو که بدنش به »من« تعلق ندارد.
سوژه  خوِد  بدِن  وضعیِت  وضعیتش،  که  بدنی  داشتن  بازنمایی 
بدن  غیریِت  منحرف  گرچه  است.  انحراف  مختص  آشکارا  نیست، 
به مثابه ی  بیش تر  را  بدن دیگری  بااین حال  را احساس می کند،  بیگانه 
بدن خودش احساس می کند، و بدنی که به صورت هنجاری و به صورت 
او  به  نسبت  انگار  که  می کند  تجربه  چنان  را  اوست  به  متعلق  نهادی 
که  به عملکرد سرکشانه ای  نسبت  به عبارت دیگر، غریبه  غریبه است، 

1. denomination
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او را تعریف می کند. وی برای این که بتواند اثِر خشونت اش بر دیگری 
واکنش های  در  گزیند.  سکنی  دیگری  در  باید  کند،  هضم  و  درک  را 
فوراِن  او  می کند؛  تصدیق  را  غریبگی  این  او  دیگری،  بدن  غیرارادی 
هم  و  درون  هم  او  می کند.  تجربه  »خودش«  درون  را  غریبه  نیرویی 

بیرون است.
البته  نه،  ابتدائًا  شد؟  چیزی  چنین  به  منجر  می توان  چه گونه 
پیش  قتل  تا  می تواند  که  خشونت  به  متوسل شدن  با  نه  به هیچ وجه 
امر  می گیرد.  پیشی  خشونت باری  عمل  هر  از  که  تخیل  با  بلکه  رود، 
اولویت  می توانیم  ما  کرد.  خواهد  پیدا  اولویت  عقالنی  امر  بر  خیالی 
فرافکندِن  تکانه طی  که  ببینیم، جایی  را  لذت  بازنمایی  در  امر خیالی 
تصویری از خودش دوچندان می شود، لذت را تا اندام هایی می گستراند 
که در زادوولد کاربرد ندارند و اندام های کاربردی را مطیع می کند، و 

بدین ترتیب لذِت بدون فایده تولید می کند.
تخیل الزمه ِی ژسِت منحرف براساس مشابهت های بین شدت هایی 
تا  بود  شده  آن ها  حذف  به  مجبور  کاربردی  عقل  که  است  یافته  قوام 
خودش را براساس نافرمانی و سرکشی از کارکردهای حیاتِی نوع بشر 
توازنی را نمودار و همچنین  بنا کند. درحالی که عقل )زبان منطقی( 
تخیْل  است،  یافته  تجربی اش  عادت  در  بشر  نوع  که  می کند  تضمین 
ِشماهای کاربردی خیالی را درمی یابد که در آن ها، آلت یا ارگاِن موجود 
»کاربردِی«  ساختاِر  جای  که  می شود  به کارگرفته  بدین خاطر  تنها 
غیبِت ساختاری  ِشماها،  این  در  کند.  پر  ایده آل-را  ازاین رو  غایب-و 
ساختارهای  است؛  برانگیزاننده  فاکتور  آشکارا  است،  تخیل  شده  که 
ناِم چیزی  به  آن هتک حرمت  در  پیش می نهند که  را  زمینه ای  موجود 

غایب تحمیل می شود: ساختار ایده آِل سوژه ی آندروژین.
اگر حضور این ساختار خیالی در منحرف و قطع ارتباطش با بدن 
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خودش به اندازه ی کافی برای او قدرتمند باشند تا وی با قریِن مذکرش 
مانند یک زن رفتار کند، او انفعال زنانه را به صورت ژرف تری در خویش 
احساس خواهد کرد. او زان پس تنها می تواند فعاالنه رفتار خودش را 
مدیریت کند تا با قرین مذکرش چنان رفتار کند که با یک زن می کند، 

یا با یک زن چنان رفتار کند که با یک پسر می کند.
براساس این مورد اخیر، ساد وانموده ی ترکیبِی1 موجود آندروژین، 
نه یک مرِد-زن2، بلکه یه زِن-مرد3، را شرح می دهد. او ژولیت را چنین 
منحرف  برخالف  خاص  به طور  مرد،  برخالف  بود.  یافته  موجودی 
تعریف طبیعت حسی  به عنوان  تام،  در هیوالوارگی  که،  سادی، کسی 
کاربرد دارد، قهرمان زن سادی عقل را تبیین و برپا می کند. او از عقل 
استفاده می کند، طبیعت  تملِک طبیعت حسی  بهتِر  بازیابی  برای  تنها 
حسی ای که اصالتًا و سنتًا )مطابق با هنجارها( ]همان خوِد[ اوست؛ او 
تملِک طبیعت حسی کذایی را تنها وقتی بازمی یابد که در حس ناپذیری 
بی احساسی  اخالقیاِت  بی نقِص  نمونه ی  نماینده ی  او  کند.  پیش روی 
این جا  است،  زن  پنهان  مقتضیات  از  یکی  که  اخالقیات  این  است. 
بی احساسی  اخالقیات  می شود؛  بسته  به  کار  دکترین  یک  به عنوان 
]همان[ کاربسِت روش منِد سردمزاجِی جنسِی زنانه است. درنهایت، و 
مهم تر از همه، این قهرمان زن سادی است که آتئیسم را در تمام مسیر تا 
آری گویی تام به دوش می کشد، آن را از عقل هنجارمحور و انسان شکل 
رها  تجربِی هیوالوارگی  در ساحت  را  اندیشه  ]و[ خوِد  جدا می کند، 

می کند.
الغای هنجارها، که این اندیشه بر آن داللت ضمنی دارد، در نظر 

1. synthetic simulacrum

2. woman-man

3. man-woman
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زن مهم تر است تا در نظر منحرف، همو که در وی هنجارها در قسمی 
حداقل  زن،  یک  به عنوان  او،  دارند.  وجود  که  است  زوال  وضعیت 
به صورت ارگانیک تابِع هنجارها باقی می ماند، دراصل به خاطر شرایط 
رفتار  بی احساس  پیش  از  بیش  حتی  آن موقع  باروری پذیری اش. 
خواهد کرد، که اثر اولیه اش ریشه کن کردِن تاِم غریزه ی مادرانه است. 
دوباره این جا این امِر واقع مؤثق را می بینیم که خوِد هنجارها )این جا 
هنجارهای جسمانی( به عنوان نهادها، نیروهایی که قرار است نابودشان 
کنند را ساختار می بخشند. »هنجارًا« فروختنی1، »هنجارًا« خبیث، 
هنجارًا ِلزبَین و طبق زن، این عقل، این جا »عقل سلیم«، است که به او 
دیکته می کند که این همه سرد باشد. در آموختِن تحمِل خون سردانه ی 
مردانه ی2  انرژی  او  خویش،  بدِن  بر  ارتکاب یافته  منحرفانه ی   اعمال 

گورسرینی رسیده را پرورش می دهد.
عمل  آن چه  وانموده ی  به عنوان  را  خودش  ژولیت  بدین ترتیب 
این  به منحرف سادی عرضه می کند. در  سدومیستی گویای آن است 
گرفته  شکل  فعال  تفکر  به  حسی  انفعال  واژگونی  توسط  که  فیگور، 

است، کنش برتِر تخطْی تصویر مکمل خویش را پیدا می کند.

چرا تجربه ی سادیسْت صورت مرسوم ارتباطات را ناخوانا 
می کند؟

در آن چه گذشت، به دنبال این بودم تا خصلِت تفسیرِی توصیفی را که 
ساد از تجربه ی سادی ارائه می دهد، بسنجم. این تجربه ظاهرًا شامل 
بازنمایِی طبیعت حسی در عملی  آزمایش  آزمایشی دووجهی می شد: 
منحرفانه، و آزمایِش بازنمایِی توصیف شده ی آن. باید به این امِر واقع 

1. prostitutable

2. virile
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اثر چیست؟  این  ادبِی  بازگردیم که ساد اثری ادبی می نویسد. خصلت 
از  بلکه  معاصرش  ادبی  بستر  از  فقط  نه  را  آن  چه گونه  تکینگی اش 
یا  است،  مدرن  ذاتًا  آیا  می کند؟  جدا  می نامیم  ادبیات  که  هرچیزی 
پیش تر  که  سؤالی  به  بیایید  می سازد؟  روشن  نیز  را  مدرن بودن  مفهوم 
چه گونه  حسی  طبیعت  بیندازیم:  نزدیک تر  نگاهی  شد  فرمول بندی 
این  چیست  و  می یابد،  فعلیت  نوشتن  به وسیله ی  منحرفانه  عملی  در 

رابطه ی میان فعلیت یابی کذایی و ارتکاب عمل مستقل از شرح آن؟
توسط  که  می زد  تجربه ی شخصی ای سروکله  با  که  درحالی  ساد 
به  تصمیم  بماند،  باقی  ارتباط ناپذیر  تا  محکوم شده  خودش  طبیعِت 
ترجمه ی این تجربه به صورت مرسوِم خاص تمام ارتباطات می گیرد. 
ارتباط ناپذیر خودش  تجربه ی  ارتباطات مرسوم، هربار که  بدین ترتیب 
تجربه  این  که  وقتی  بااین حال  می شود،  »ناخوانا«  می کند،  اعالم  را 
دوباره ناپدید می شود، بیش ازپیش خوانا می شود. تجربه ی ساد چه گونه 
صورت مرسوم ارتباطات را »ناخوانا« می کند؟ با استفاده از این امر که 
صورت کذایی تمامًا براساس تکرار است که ساخته شده. ابژه ی تکرار، 
به دست  زبان  توسط  نمی توان  را  این خلسه  است.  برانگیختن خلسه 
به خلسه است،  زبان توصیف می کند شیوه های دست یابی  آن چه  داد؛ 
فرم  آن چه در  اما  فراهم می کند.  آن  به  برای ]دست یابی[  مواضعی که 
مرسوم نوشتن ساد به روشنی پیش کشیده نمی شود این است که خلسه 
در  خلسه،  متحمل شدِن  و  تکرارکردن  واقع  امِر  چیزند.  یک  تکراْر  و 
تعریف، دو وجه متفاوتند. تنها چیزی که برای خواننده باقی می ماند، 
ارگاسم  همان[  ]یا  خلسه،  خارجِی  کاماًل  وجه  و  توصیف شده  تکراِر 

توصیف شده، است که جعل خلسه است.
به نظر می رسد ساد خواننده اش را همچون کسی بازنمایی می کند 
بیندازد.  نَفس نَفس  به  را  او  دیگر  شوکی  وعده ی  با  باید  مدام  که 
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خویش  مطالعه ی  نتیجه ی  به عنوان  پایان  در  خواننده  آن چه  بااین حال 
متْن  کل  که  است  لحظه ای  در  توجه  لغزِش  نوعی  است،  آن  به دنبال 
توجه تعلیق شده را می طلبد، قسمی لغزش اندیشه که با زحمت بسیار 
دنبال  شده است. آن چه این جا الزم است این است که عمل نوشتن را 
با اصل تکرار بی احساس اعمال مقایسه کنیم. اصل کذایی اثری آنی و 
بالواسطه بر بیان ادبی ساد دارد؛ این اصل در آن چه بیان ادبی شامل آن 
می شود درکار است، که ظاهرًا غیرادبی و ناخوانا، در معنای گسترده ی 
این لفظ، است. تکرار بی احساس، تقالی خود ساد برای بازپس گیرِی 
آن چه در تجربه ی او تقلیل ناپذیر است را می رساند. تکرار بی احساس، 
منحرفانه  عمل  تحقق  می کند؛  تعریف  را  تجربه  این  زیرین  الیه ی 
این عمل  بی احساس خود  تکرار  با  است  هم خوان  نوشتن  به وسیله ی 
انجام شده است. در فعلیت یابی عمل، نوشتْن  از تعریفش  که مستقل 
اندیشه را وارد خلسه می کند؛ این خلسه که در سطح زبان تکرار شده، 
ساد.  داستانی  کاراکترهای  توسط  تکرارشده  تخطی  با  است  مقارن 
بدین ترتیب زبان منطقًا ساختاریافته، که ساد به وسیله ی آن خودش را 
بروز می دهد، برایش به زمینه ی هتک حرمت بدل می شود، همان طور 

که زمینه ی هنجارهاست.
می دهد،  بروز  ساختاریافته  منطقًا  زبان  در  را  خودش  ساد  اگر 
بدین خاطر است که این زبان به نفع و باتوجه به عمق تجربه ی خود ساد 
است که ساختاریافته. برای این که تجربه ی کذایی را، از طریق نوشتن، 
برای خودش شفاف سازی کند، تنها مطابق با قوانین زبان کذایی است 
این  از  هیچ گاه  او  آن ها.  از  تخطی کردن  بفهمد-با  را  آن  می تواند  که 
قوانین تخطی نمی کند مگر در ژستی که به وسیله ی آن قوانین کذایی را 
در تخطی از آن ها بازتولید می کند. پس تکرار هتک حرمت را کدام یک 
اراده می کند، زبان منطقًا ساختاریافته یا خوِد هسته ی تجربه؟ بی شک 
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این هسته ی تجربه، که پیشاپیش به وسیله ی زبان ساختار یافته، است 
که تکرار هتک حرمت را اراده می کند، اما منطق آن را بر مبنای عمل 

منحرفانه دوباره ساختار می بخشد.
می کند،  استفاده  آن  از  فوق العاده ای  تبحر  با  ساد  که  سنتی،  زبان 
می تواند متحمل هرچیزی شود که با ساختار منطقی اش مطابق باشد. 
را  آن  و  تخریب  را  کذایی  ساختار  است  ممکن  که  هرآن چه  زبان  این 
بی معنا کند را تصحیح، سانسور، حذف یا ساکت می کند. برای توصیف 
انحراف، به صورت ایجابی، باید غیاب عناصری را پیش بکشیم که یک 
چیز، یک وضعیت، یک موجود را بی دوام می کنند. این ساختار منطقی 
را ساد بدون بحث می پذیرد و حفظ می کند؛ به عالوه، او ساختار کذایی 
نظام مند می کند. چراکه  و  آن، بسط می دهد  به  را، حتی حین هتاکی 
او با نگه داشتن آن تنها به عنوان یکی از ابعاد انحراف به آن بی حرمتی 
که  است  ساختاریافته  منطقًا  زبان  این  در  انحراف  چون  می کند-نه 
توصیف می شود، بلکه بدین خاطر که عمل منحرفانه در آن بازتولیدشده 

است.
قسمی  اعطاِی  به  منجر  بدین شیوه  منحرفانه  عمل  بازتولید 
امکان پذیری کنش به زبان می شود؛ ازهمین رو ]منجر به[ فوران نازبان1 

در زبان ]می شود[.
توصیف  را  ِنرو  یا  کالیگوال  منحرفانه ی  اعمال  اگر  سوتونیوس2 
می کند، به منظور ایجاد و حفظ امکان پذیری این اعمال در متن خویش، 

1. nonlanguage

2. گایوس سوتونیوس ترانکیلوس، مشهور به سوتونیوس (69 تا 122 بعد از میالد)، 

بیوگرافی ها  از  مجموعه ای  سزار،  دوازده  مشهورش،  اثر  که  بود  رومی  تاریخ نگاری 

کالیگوال،  تیرِبیوس،  آگوستوس،  سزار،  ژولیوس  از  (عبارت  رومی  سزارهای  درباره ی 

کالدیوس، نِرو، گالبا، اوتو، ویِتلیوس، وسپاسیَن، تیتوس و دومیتیَن) را دربرمی گرفت. -م.
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بعد از این مردان، نیست. برای یکی کردِن متن خود با این امکان پذیری 
هم نیست.

از  می بخشد،  فعلیت  را  عمل  این  نوشتْن  که  آن جا  تا  ساد،  متن 
امکان پذیری عمل منحرفانه پشتیبانی و آن را حفظ می کند. بااین حال 
عمل  سانسوری  دستگاه  همچون  نوشتن،  به وسیله  فعلیت یابی  این 
می کند که ساد بر خودش تحمیل می کند، سانسوری که بر عملی ِاعمال 
شده که می تواند مستقل از تعریفش انجام شود. تصویر عمل منحرفانه 
که  انحرافی  می شود.  ساختاریافته  منطقًا  انحرافی  به  تبدیل  درابتدا 
را می فرساید؛ کلمات  تفکر  یافته است،  بدین ترتیب در گفتار ساختار 
هستی  از  لحظه ای  ]تنها[  گفتار  که  می شوند  چیزی  به  تبدیل  دوباره 
تصویر  که  عملی  همان  برای  کرد-میلی باطنی  جلوگیری  آن  یافتِن 
ارتکاب خودش را در سکوت1 دوباره می سازد. چرا در سکوت؟ زیرا 
گونه ای  در  هتک حرمت،  همان  شود،  انجام  باید  که  عملی  انگیزه ی 
سخن،  که  نمی شود  بازشناخته  کنش  امکان پذیرِی  از  یادبودسازی 
کلمات و جمله بندِی گفتار تولیدش می کند. گفتار، عملی که بایستی 
تجلیل  را  آن  تصویر  که  وقتی  حتی  است،  کرده  دفن  را  می شد  انجام 
می کرد . میل باطنی به عمل منحرفانه بدین ترتیب این تصویر سوگوارانه 
انگیزه ی  برای  را  فرمان برداری  و  تمکین  باری دیگر  و  نابود می کند  را 
عمل  تعریِف  نوسازِی  میل باطنْی  این  بدین سان  می کند.  خویش طلب 
تنها  اما  می کند  تسریع  را  است  آن  ارتکاب  مظهر  این جا  که  را  کذایی 

به طریقی چنین می کند که سفارش شده2 است.
توازی میان تکرار بی احساس اعمال و تکراِر توصیفِی ساد، دوباره 
این مسئله را ایجاد می کند که تصویر عملی که باید انجام شود هربار نه 

1. muteness

2. recommended
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فقط چنان باز-نمایان1 می شود که انگار هیچ گاه اجرا نشده است بلکه 
همچنین هربار چنان باز-نمایان می شود که انگار هیچ گاه تعریف نشده 
زبان حک  را در  نازبان  فرآینْد حضور  این واژگون پذیرِی همان  است. 
حک  زبان[  ]در  را  زبان  توسط  زبان  طرد2  و  مالکیت  سلب  می کند؛ 

می کند.
بیرون  آن چه  ]یعنی[  که  بماند.  باقی  بیرون  چیزی  یعنی  »طرد« 
عملی  شود.  انجام  باید  که  است  عملی  ]همان[  باری دیگر،  می ماند، 
تهی بودگی  دِر  می کوبد-بر  در  بر  بیش تر  شود،  انجام  کم تر  هرچه  که 
با  که،  کلماِت ساد هستند،  در کوبیده می شوند  بر  که  ادبی3. ضرباتی 
ضرباتی  به هرترتیب  اما  اندازند،  می  طنین  ادبیات  درون  اکنون  این که 
هر  با  که  است  چیزی  آن  بیروْن  می مانند.  باقی  بیرون  از  کوبیده شده 
تفسیر و گزارشی، از خودش انتشار می یابد. آن چه به متن ساد اصالِت 
آزاردهنده اش را می بخشد این است که از طریق او، این بیرون4 به عنوان 

چیزی که درون اندیشه تولید شده تفسیر می شود.
را  بالزاک  و  استاندال  الکلو5،  که  می خوانیم  چنان  را  ساد  آیا 
می خوانیم؟ آشکارا نه! ما پاییِن صفحات فراز و نشیب های فاحشه ها6]ِی 
بالزاک[ دنباِل یادداشت هایی نمی گردیم که فرمول ها و دستورالعمل هایی 
تجویزی برای پیروی در رویه ها و شیوه هایی برای چه گونه عمل کردن 
در اتاق خواب ارائه می کنند. ما این گونه یادداشت های تقریبًا پراگماتیک 
را این جا و آن جا در پایین صفحات ژولیت می بینیم. شاید بعضی از این 

1. re-present

2. foreclosure

3. literary vacuity

4. outside

5. Pierre Choderlos De Laclos

6. Splendors and Miseries of the Courtesans
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تبلیغاتی اضافه شده اند؛ شاید حتی آن ها را ساد  یادداشت ها به دالیل 
ننوشته. بااین حال آن ها در نسخه های منتشر شده طی حیات او حضور 
یافتند. اشتباه است اگر بخواهیم از متن حذف شوند؛ آن ها به محتویات 
و مطالب کتاب تعلق دارند. گفتِن این که آن ها خالی از بهره و جذبه ی 
ادبی اند، نشان از این دارد که شخص هیچ از اصالت ساد نمی فهمد. این 
یادداشت های عملی به کاربسِت آیرونِی فوق العاده ناِب او تعلق دارند. 
یادداشت ها کاربرد عملی  این  ابژه ای نمی داشت اگرکه  آیرونی او هیچ 
به هیج وجه دروِن »اتاق خواب«، جایی  بیروْن  این  نمی داشتند.  واقعی 
که فلسفه پردازی می کنیم، نیست؛ این که هیچ چیز از »اتاق خواب« جدا 

نمی شود، همان درونیِت اندیشه است.
آثار  در  اتاق خواب  است؛  یک چیستان  واقع  در  اتاق خواب1  لفظ 
یگانه  که  کسی  است،  سیکلوپس  منحوس  غار  نشان دهنده ی  ساد 

چشمش، چشم سیری ناپذیِر اندیشه است.
بدین ترتیب طرد زبان توسط خودش به آثار ساد پیکربندِی تکینش 
را عطا می کند-ابتدا مجموعه ای از حکایات و گفتارها، بعد دنباله ای 
از تابلوها که به طور زیرکانه ای خواننده را دعوت می کند به دیدِن بیروِن 
در  جز  هیچ جا  هیچ چیز  که  نیست-جایی  نهفته  متن  در  ظاهرًا  آن چه 
]خوِد[ متن رؤیت پذیر نیست. این گونه است که آثار او به طرح عظیمی 
که  نمایشگاهی  می مانند،  شهر  یک  قلب  در  خیابانی  نمایشگاهی  از 
ابژه های  از  شویم  متوجه  این که  بدون  که  جایی  دارد،  درخود  را  شهر 
می دهند  نمایش  را  خودشان  تصادفًا  که  ابژه هایی  به  نمایش داده شده 
که  درمی یابیم  باالخره  می کنیم.  گذر  باشند  قابل نمایش  این که  بدون 

راهروهای نمایشگاه به این ابژه هاست که راه می برند.

1. bedroom



همسایه ام ساد



ساد و انقالب

.1
مطالبات  گسترده ی  ترکیب  به واسطه ی  تنها  ]فرانسه[1  انقالب  ظاهرًا 
متناقض بود که توانست رخ دهد. اگر نیروهای روانِی موجود در ابتدا با 
هم یکی شده بودند، بسیج شدِن متفق القوِل آن ها هرگز اتفاق نمی افتاد. 
به خاطر قسمی سردرگمی میان دو مقوله ی متفاوت از مطالبات بود که 
آن َجِو برانداز شکل گرفت. در واقع، دو گروه متفق وجود داشت. در 
طرفی، توده ی بی شکِل انسان های متوسطی که طالِب نظم اجتماعی ای 
اثبات برساند. »بشر  به  در آن خودش را  بشر طبیعی  ایده ی  بودند که 
طبیعی«2 چیزی نبود جز ایده آل سازِی بشر معمولی3، ایده آلی که خصوصًا 
آن قسم از مردمی را جذب کرد که پیش ازآن مادون سطِح بشر معمولی 
زندگی می کرد. اما دسته ی دیگری از انسان ها نیز بودند که به طبقات 
حاکم تعلق داشتند و در سطح باالتری از زندگی اگزیستانس داشتند، 
کسانی که، به واسطه ی رذالتشان، قادر به گسترِش درجه ی اعالیی از 
روشن بینی4 بودند. این مردان، بورژواهای واالمقام یا آریستوکرات های 

1. The Revolution

2. natural man

3. ordinary man

4. lucidity
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یا  ذهن  در  لیبرتین هایی  نظام مند،  اذهان  یا  رؤیاپردازان  منورالفکر، 
عینیت  خویش  آزرده ی  وجدان  محتوای  به  تا  بودند  قادر  عمل،  در 
را  خویش  وجوِد  متزلزِل  اخالقیاتی  به لحاظ  محتوای  آن ها  ببخشند؛ 
می شناختند، همان طور که ساختار پروبلماتیکی که درون خویش بسط 
داده بودند را می شناختند. اگر اعضای این گروه می خواستند خودشان 
را در سیر تحول اجتماعی احیا کنند و جواب های خودشان را در تحول 
هرچیزی  از  باالتر  برعکس،  بقیه،  شامفور1(،  )مانند  بجویند  کذایی 
ضرورتی  به مثابه ی  خویش  پروبلماتیک  ساختاِر  پذیرفته شدِن  فکر  به 
که  بودند  چیزی  به مثابه ی  انقالب  منتظر  آن ها  بودند؛  جهان شمول 
تغییرشکِل کامِل ساختاِر بشر را به ارمغان آوَرد. این دست کم درباره ی 
اهِل  بشری  بود،  کرده  تسخیر  را  او  تام2  بشر  تصویر  بود؛  صادق  ساد 

ادراک حسی کثیرالشکل.

1. نیکوال شامفور (Nicolas Chamfort) که فردی زیرک و جاه طلب بود، در سال 

1784 به منشی گری خواهر لوئی شانزدهم، مادام الیزابت، منصوب شد، اما در سال 

1786، به خاطر رابطه ی عاشقانه ی مرموز و ناموفقی از دربار خارج شد. بعد از رشوع 

ناگهانی انقالب فرانسه، وی وارد جنبش آزادی خواهان شد و دوستان قدیمی اش در 

دربار را فراموش کرد و پس انداز اندک خود را به پروپاگاندای انقالبی اختصاص داد. 

نیکوال در خیابان ها سخرنانی می کرد و حتی از اولین کسانی بود که هنگام شورش 

باستیل وارد زندان شد. وی تا 3 اوت 1791 منشی انجمن ژاکوبن ها بود. با رسکار آمدن 

مارا و روبسپیر، او منتقد ژاکوبنیسم سازش ناپذیر شد، و با سقوط ژیروندن ها زندگی 

سیاسی اش خامته یافت. وی که منی توانست جلوی زبانش را بگیرد، و جمهوری خواهی 

معروفش هم در توجیه نیش وکنایه هایش به نظم جدید امور شکست خورد، به زندان 

مدولونِت افتاد، اما به زودی آزاد شد. وی از ترس این که دوباره به زندان بیفتد در 

سپتامرب 1793 سه بار خودکشی کرد؛ ابتدا تالش کرد با تفنگ به صورت خود شلیک 

کند، که تفنگ کار نکرد، سپس با کاغذبر بارها به گردن خود کوفت اما از شکافنت رگ 

خویش بازماند. درنهایت وی هامن کاغذبر را درون سینه ی خود فرو کرد، و این بار 

موفق شد. -م.

2. integral man
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در سیر انقالْب دوره ای از نهفتگِی جمعی1 هست که طی آن اولین 
می دارد  وا  فکر  این  به  را  ما  می شوند،  مرتکب  توده ها  که  تخطی ای 
گشوده اند.  ماجراجویی ها  انواع  به  نسبت  را[  خود  ]آغوش  مردم  که 
تقریبًا موقتی است،  معلوم  قرار  از  که  روانی2،  واپس روی  این دوره ی 
اذهان لیبرتین را درون گونه ای سرخوشی غرق می کند: قدری شانس 
عملی  فردی  اندیشه ی  پردازش های  جسورانه ترین  که  دارد  وجود 
به خاطر  اذهانشان،  آن چه در  آن ها آشکار می شود که  بر  اکنون  شوند. 
یافته است  نمو  به آن رسیده اند،  به طور فردی  مرتبه ای اضمحالل3 که 
تشخیص  نمی توانند  آن ها  بکارند.  حاصل خیز  زمینی  در  می توانند  را 
گندیده ای  پیشاپیش  میوه ی  علی الظاهر  آن ها  برعکس،  که،  بدهند 
هستند که دارد خودش را از درخت جامعه جدا می کند؛ آن ها سقوط 
خواهند کرد بدین خاطر که قسمی غایت و پایان اند، نه یک آغاز، پایان 
تکاملی طوالنی. آن ها فراموش می کنند که زمین تنها دانه را می پذیرد، 
آنان می تواند  تنها آن بخش از درس جهان شمولی که مثال  به عبارتی، 
بشریِت  قسمی  زاییدن  بر  مبنی  آن ها  آرزوی  دارد.  نگاه  آیندگان  برای 
در  خودشان،   روشن بینی  با  یا  بلوغ،  مبنای  خوِد  با  خوشاْن  همانند 
تناقض است. تنها در سیِر بحران هایی همچون بحران هایی که آنان از 
دورریز  آن ها محصوالت  مانند  که  دیگر،  افراد  که  سر گذراندند است 
فرآیند جمعی هستند، قادر خواهند بود تا به همان درجه از روشن بینی 

برسند و سپس نسبتی اصیل با آنان برقرار کنند.4
حاال که تصمیمات شقاوت بار و غیرقابل پیش بینِی توده ها مداخله 

1. collective incubation

2. psychic regression

3. decomposition

4. ضمیمه ی 1 را ببینید.
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می کنند، حاال که اقنوم های1 جناح های جدید مجسم و بدل به قانون 
پیشین  سلسله مراتب  دینِی  و  اخالقیاتی  مراجع  درحالی که  می شوند 
را  خودشان  ناگهان  پروبلماتیک  مردان  این  شده اند،  خالی  محتوا  از 
شدیدًا  آن ها  واقع،  در  می یابند.  حیران  و  خویش  اصل  از  جداافتاده 
می انداختند.  تف  رویش  که  بودند  مقدسی  ارزش های  آن  وابسته ی 
لیبرتیناژِ آن ها صرفًا در آن مقام و مرتبه ای که در جامعه ی سقوط کرده 
داشتند معنا داشت. اکنون که تاج وتخت واژگون شده، سر جداشده ی 
مقدسات  به  توهین  و  غارت   کلیساها  لگدمال شده،  در خاک  پادشاه 
نامتعارف  اخالقیات ناباوران  بدل شده،  توده ها  هرروزه ی  مشغله ی  به 
ظاهر  بودند  واقعًا  که  چنان  آن ها  می رسند.  به نظر  عجیب وغریب  و 
آن  از  پارادکسیکالی  به شکل  که  زوال  از  سمپتوم هایی  می شوند: 
فرآیند  در  را  خودشان  نمی توانند  که  کسانی  برده اند،  به در  سالم  جان 
و  عام  اراده ی  حاکم،  مردم  اقنوم های  که  کنند  ادغام  انسجام یابی ای2 
غیره را برای اذهان انسان ها به ارمغان می آورند. کافی است این مردان 
پیشاپیش مردم حرکت کنند و پیشاپیش آنان نظامی از ضرورِت بنیادین 
که  کسانی  برسازند،  توده ها  برای  تجاوز  و  خون ریزی  حرمت شکنی، 
فالسفه  این  علیه  تا  شده اند،  مرتکب  را  اهانت ها  همین  پیش  اندکی 

بشورند و با کمال رضایت آن ها را تکه پاره کنند.
در اولین نگاه معلوم می شود که این جا معضلی حل ناشدنی وجود 
خودآگاهی  اعالی  درجه ی  به  که  سعادتمندی  و  ممتاز  انسان  دارد: 
تا  کند  کاری  نیست  قادر  اجتماعی،  تحول  یک  به دلیل  است،  رسیده 
افراد  نمی تواند  او  شوند.  منتفع  روشن بینی اش  از  اجتماعی  نیروهای 
لحظه  یک  حتی  را  امکان هاست،  از  مملؤ  اما  بی شکل  که  توده،  یک 

1. hypostases

2. recomposition
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با خودش این همان کند. توگویی موضع به لحاظ اخالقیاتی مترقی ای 
از  صیانت  نقطه نظر  از  باشد.  کرده  اتخاذ  انقالب  خسارات  به  نسبت 
حاِد  صورِت  انساْن  ذهن  هربار  چراکه  است،  برحق  توده  خودش، 
خطِر  می گیرد،  به خود  را  ساد  سیماشناسی  همچون  سیماشناسی ای 
تسریِع پایان یافتن وضع بشر را فعال می کند. درعین حال توده دراشتباه 
است، زیرا فقط وفقط از افراد تشکیل شده است، و فرد فطرتًا نماینده ی 
که  خطراتی  از  بشر  نوع  که  ندارد  وجود  دلیلی  و  است؛  بشر  نوع 

محض خاطر ترقی فرد درگیرشان شده بگریزد.
هرچه یک فرد موفق تر و مترقی تر باشد، هرچه انرژی های پراکنده و 
غیرمتمرکِز زمانه اش را متمرکزتر کند، برای زمانه ی خویش خطرناک تر 
متمرکز  در خودش  را  پراکنده  انرژی های  آن  بیش تر  اما هرچه  است. 
 کند تا با استفاده از آن ها سرنوشت خویش را تاب آورد، عصر خویش 
را از آن انرژی ها بیش تر می رهاند. ساد سرنوشت شخصی خویش را 
از مجرمیِت بالفعل1 معاصرانش رقم زد؛ او می خواست به اندازه ای که 
آگاهی اش درگیر گناه جمعی2 شده بود تقاص آن سرنوشت را پس بدهد.
بناپارت، برعکس، می دانستند چه گونه هر چه زمانه  سن ژوست و 
توده ها  از نظر  بر سر هم نوعانشان خالی کنند.  را  تلنبار کرده  آن ها  در 
آن ها مردانی کاماًل عاقل و سالم بودند، و آن ها خودشان می دانستند که 
بهترین شاخص سالمتی مردی که توده ها سرسپرده  اش هستند عزم وی 
در قربانی کردن آن هاست. از نقطه نظر توده ها ساد آشکارا مرد ناسالمی 
بود. فارغ از کسب نوعی رضایت اخالقیاتی در خشونت انقالبی، وی 
نظام  از  کاریکاتوری  به عنوان  وحشت3  قانونِی  کشتار  تجربه کردِن  از 

1. virtual criminality

2. collective guilt

3. Terror
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زمان  در  پیکپوس1،  در  حبسش  دوران  طی  وی  نبود.  به دور  خودش 
برروی  »بهشتی  کرد:  توصیف  چنین  را  اقامتش  روبسپیر،  حکومت 
زنانی  برجستگان،  از  جماعتی  شکوهمند،  باغی  زیبا،  زمین-خانه ای 
درخور ستایش-و ناگهان محل اعدام ها درست زیِر پنجره هایمان قرار 
داد و قبرستاِن گیوتینی ها درست وسط باغ است. دوست من، ما هزار 
و هشت صد گیوتینی، شامل یک سوم اهالی ناراضی خانه مان، را چال 

کردیم« )29ام برومر، سال 3(.
بعدها، نوشت: »در بحبوحه ی این چیزها حال خوبی ندارم؛ حبس 
از  بیش تر  بار  صد  مرا  چشمانم،  جلوی  درست  گیوتین  با  من،  دولتی 
پلوویوز،  )دوِم  است«  داده  عذاب  کشیدم  زجر  باستیل ها  در  هرآن چه 
سال 3(. او سپس احساس می کند که باید در نوشته هایش جلوتر برود. 
بلکه  بگوید،  را  همه چیز  می توانست  باالخره  که  بدین خاطر  فقط  نه 
برای داشتِن وجدانی آسوده به وسیله ی برمالکردِن دروغین بودِن حقایق 
ژوستین اش را  تندترین نسخه ی  انقالب بود که وی  اعالن شده توسط 
انقالبی  پنهانِی توده ی  از تکانه ی  باید جایی پرده  منتشر کرد. باالخره 
برداشته می شد. چراکه این تکانه در تجلی های سیاسی اش آشکار نشده 
بود، زیرا حتی وقتی توده ی انقالبی را تا سرحد مرگ کتک می زدند، 
می کردند2،  تحقیرش  عام  مأل  در  می زدند،  دارش  می کردند،  غرقش 
آتشش می زدند و به وی تجاوز می کردند، به نام مردم حاکم بود که چنین 

می کردند.

1. Picpus

pillory .2: پیلوری درحقیقت اسم خاص وسیله ای ساخته شده از چوب یا فلز است که 

بر تیرکی قرارداده شده است. سوراخ هایی برای قرارگیری رس و دست ها در آن تعبیه 

تا شخص را ثابت نگه دارند. از پیلوری برای تحقیر شخص در مأل عام، بین 2 تا 6ساعت، 

استفاده می کردند. -م.
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مداومت همیشگی ساد در مطالعه ی دقیق صور منحرِف طبیعت 
انسانی این را ثابت می کند که فقط یک چیز برای وی اهمیت داشت: 
نیاز به اعطای تمام شر ممکن به انسان. دولت جمهوری خواه مدعی 
است که محض خاطر خیر عموم است که وجود دارد؛ اما اگر آشکارا 
مشکوک  کسی  بیاورد،  ارمغان  به  را  خیر  حاکمیت  نمی تواند  دولت 
نمی شود که شاید در اعماق خویش درحال پرورش تخم های شر باشد. 
با تظاهر به جلوگیری از جوجه شدِن تخم های شر، نظم اجتماعی جدید 
مدعی پیروزی بر شر می شود. تهدیدی دائمی در اعماق این نظم نهفته 
کند.  چنین  است  ممکن  هرلحظه  اما  خیزد  به پا  نمی تواند  شر  است: 
این شانِس به پاخواستِن شر ابژه ی اضطراب دائمی ساد است؛ شر باید 
یک بار و برای همیشه به پا خیزد، دانه ها باید جوانه زنند تا روح تکه تکه 
و نابودشان کند. ضروری است که یک بار و برای همیشه شر را حاکم 
گیرد.  آرام  باالخره  ساد  ذهن  و  کند،  نابود  را  خودش  تا  کنیم  جهان 
است  غیرممکن  نیست؛  ممکن  آرامش  و  صلح  این  به  اندیشیدن  اما 
که لحظه ای به آن اندیشید چراکه هر لحظه ی آن از تهدید شر ُپرشده 
است، درحالی که آزادی منکر تصدیق این است که تنها به واسطه ی شر 
است که زنده است و مدعی است که تنها محض خاطر خیر است که 

وجود دارد.
تجربه  منفور  رقیبی  را ضرورتًا همچون  ژاکوبنی  انقالب  باید  ساد 
کند که ایده هایش را بدشکل می کند و پروژه اش را به خطر می اندازد. 
درحالی  که ساد می خواست پادشاهِی بشر تام را بنیان گذارد، انقالب 
می خواهد کاری کند که بشر طبیعی بزید، انقالب همه ی نیروهایی که 
در واقعیت متعلق به بشر تام هستند و باید در بالندگی او بکوشند را به 
خدمت خود درمی آورد. برای بشر تام هیچ دشمنی بدتر از خدا نیست، 
کشته  آگاهی  در  نیز  خدا  خدا،  موقت  نماینده ی  پادشاه،  کشتن  در  و 
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شد. این قتل قیاس ناپذیر تنها می توانست نتیجه ای قیاس ناپذیر داشته 
بدین ترتیب حامِل نشان جنایت است،  تام  تام. بشر  باشد: ظهور بشر 
زمان  این  »در  می نویسد:  ساد  شاه کشی.  جنایات:  مهیب تریِن  نشاِن 
غریب تریِن اندیشه ها به ذهن می آید، که بااین که بی پرواست حقیقی نیز 
خویش  اداره کردِن  با  که  »ملتی  کرد،«.  خواهم  بیانش  من  و  هست، 
خواهد  فضایل  به واسطه ی  تنها  می کند،  آغاز  جمهوری  یک  همچون 
پایید، برای دست یافتن به حداکثر، همیشه باید با حداقل شروع کرد. 
اما ملتی پیشاپیش پیر و تباه که شجاعانه یوغ ُمنارشی1 را کنار می گذارد 
تا یوغ جمهوری خواهی را به گردن گیرد، تنها به واسطه ی جنایات دوام 
خواهد آورد؛ چراکه پیشاپیش جنایتکار است، و اگر بخواهد از جنایت 
به فضیلت، به عبارتی، از وضعی خشونت بار به وضعی آرام و صلح آمیز 
به زودی  نتیجه اش  که  کند  َلختی2 سقوط  به قسمی  بایستی  کند،  گذر 

فنای بی چون وچرای خودش خواهد بود.«3
در نظر ساد، انقالبی که ملتی پیر و تباه از سر می گذراند به هیچ وجه 
طبقه ی  از  ملت  که  آن هنگام  باشد.  نوزایی4  برای  فرصتی  نمی تواند 
مبارِک  عصر  آغاز  برای  امکانی  نیست  ممکن  شد  پاک  آریستوکرات 
معصومیت طبیعِی بازیافته وجود داشته باشد. در نظر ساد، رژیم آزادی 
نباید چیزی جز فساد منارشیستی باشد که به سرحدات خود برده شده 
است، و فی الواقع هم چنین خواهد بود. »ملتی پیشاپیش پیر و تباه«، 

monarchy .1 (حکومت مطلقه، حکومت سلطتنی)

inertia .2 (ایرنسی)

3. Marquis de Sade, Philosophy in the Bedroom, in The Complete Justine, 

Philosophy in the Bedroom, and Other Writings, p. 333.

نقل قول های بعدی از فلسفه در اتاق خواب از این نسخه هستند و با حروف اختصاری 

PB ذکر خواهند شد.

4. regeneration
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به عبارت دیگر، ملتی که پیشاپیش به سطح مشخصی از جنایتکاربودن 
گذاشت«،  خواهد  کنار  را  منارشی  یوغ  »شجاعانه  است،  رسیده 
نایل  آن  به  را  ملت  گذشتهْ   اربابان  که  مجرمیتی  سطح  به عبارت دیگر، 
دارای حکومتی جمهوری خواه- تا  را ممکن می کند  کردنْد شاه کشی 

را  آن  شاه کشی  ارتکاب  که  اجتماعی ای1  وضع  دارای  به عبارت دیگر، 
اجتماع  بنابراین  رساند-باشد.  خواهد  مجرمیت  از  باالتری  سطح  به 
انقالبی زمام امور را به دست خواهد گرفت اما باطنًا وابسته ی فروپاشی 
اخالقیاتِی جامعه ی منارشیستی خواهد بود، زیرا از طریق این فروپاشی 
را  خون بار  تصمیمات  برای  الزم  انرژِی  و  نیرو  آن  اعضای  که  است 
به دست آورده اند. و این جا فساد چه معنای دیگری می دهد جز وضعیت 
از جامعه ای که ساد معاصر آن است-]همان[  مترقِی مسیحیت زدایی 
آتئیسم،  در  نه  اگر  افسارگسیخته ای،  به شکل  که  خودکامگی  مشق 

حداقل در ژرف ترین شکاکیت ریشه داشت؟
این شکاکیت اخالقیاتی، این آتئیسم برانگیزاننده یا مجاب کننده، به 
میزانی در جامعه ی منارشیستی گسترش یافت که جامعه ی منارشیستی 
به وضعیت قسمی از اضمحالل رسید، به گونه ای که روابط فئودال میان 
بودند  تقدیس شده  تئوکراتیک4  سلسله مراتب  توسط  که  بنده3  و  ُلرد2 
عماًل پیشاپیش شکسته  شده بودند: ]و[ رابطه ی کهن ارباب5 و برده6 

فی الواقع دوباره برقرار شده بود.

1. social state

2. lord

3. servant

4. theocratic

5. master

6. slave
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2. اضمحالل نظم فئودال تئوکراتیک و زایش فردیت گرایی 
آریستوکراتیک

سلسله مراتب  که  بود  انقالب  و  برده داری  قدیمی  وضعیت های  بین 
برای  کلیسا  ازسوی  تالشی  شد،  تأسیس  غرب  در  تئوکراتیک 
هر  برای  بتواند  که  نظمی  در  موجود  اجتماعی  نیرو های  گردهم آوری 
می شد  گفته  کند.  تضمین  را  خودش  اخالقیاتی  اعتبار  افراد  از  دسته 
است؛  داده  پایان  جنگل  باستانِی  قانون  به  تئوکراتیک  سلسله مراتب 
انسان آفریده شده در تصویر خدا نمی تواند انسان ]دیگری[ را استثمار 
سلسله مراتب  آستانه ی  بر  هستند.  خدا  بندگان  انسان ها  همه ی  کند، 
از خداوند سرآغاز ِخرد است.  َمَثل حک شده: ترس  این  تئوکراتیک 
پادشاه، برگزیده ی خدا، بنده ی موقت اوست؛ لرد، برگزیده ی پادشاه، 
بنده ی پادشاه است؛ و هر انسانی که بازشناسد که بنده ی لرد خویش 
نظامی،  عملکرد های  کذایی  سلسله مراتب  خداست.  بنده ی  است، 
آن ها  به واسطه ی  که  می کند  تفویض  لرد  به  را  اجتماعی ای  و  قضایی 
تعهداتی  او  برای  که  پادشاه منصوب  شده است، عملکردهایی  توسط 
این عملکردها  به کاربستن  اما  ایجاد می کند؛  و مردم  پادشاه  به  نسبت 
حِق بازشناخته شدن1 و حِق وفادارِی غالم و بنده اش را برای او ضمانت 
می کند. در سوی خویش، بنده، تحت محافظِت لردش که وفادار و مطیع 
بدین ترتیب،  پادشاهش عمل می کند.  و  به خدا  ایمان  ازروی  اوست، 
پایین ترین مرتبه ی سلسله مراتب کذایی، او اعتبار فردی خویش را  در 
می یابد زیرا در ساختاری شرکت جسته که سنگ بنایش خداست. دیر 
یا زود پادشاه قدرت بیش تر و بیش تری را در خودش متمرکز می کند، 
خویش  عملکردهای  و  وظایف  دیگری  از  پس  یکی  لرد  که  درحالی 

1. right to recognition
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به  از تعهداتش نسبت  به طور تصاعدی خودش را  را رها می کند؛ لرد 
پادشاه می رهاند بااین حال هنوز مدعی حفظ امتیازات و حقوقی است 
که از آن ها نشأت می گیرند. بنابراین، برای لرد کافی است تا وجودی 
بدهد  امتیازات خویش صورِت کیف1  به  و  ببیند  تدارک  برای خودش 
چراکه دلیلی ندارد آن را به خدا یا کس  دیگری ببخشد-کم تر از همه 
به بنده اش-کافی است که لرد در وجود خدا شک کند، تا کل ساختار 
بلرزد. در نظر بنده، خدمت کردن در قعر مراتب اجتماعی همه ی معنایش 
را از دست می دهد. سرآخر، آن هنگام که به نظر می رسد لرد می خواهد 
بی ثمر  وجوِد  محض خاطر  صرفًا  را  تئوکراتیک  سلسله مراتب  ساختاِر 
است،  سلسله مراتب  این  نفِی  همان  که  وجودی  کند،  حفظ  خویش 
سرآغاز  خداوند  از  ترس  این که  اثبات  جز  نیست  چیزی  که  وجودی 
روابط  برای  شرایط  بازمی گردد.  قویًا  جنگل  قانوِن  است،  جهالت 
می شود. فراهم  دوباره  برده،  و  ارباب  ضعیف،  و  قوی  میان  کهنه ی 

لرد بزرگ لیبرتین در آستانه ی انقالب، به طور خاص، اربابی است که 
می داند صاحب قانونی قدرت است اما همچنین کسی است که می داند 
که هرلحظه می تواند همه چیز را ببازد و می داند که او پیشاپیش تقدیرًا یک 
برده است. از آن جا که از نظر خودش دیگر اقتداری بالمنازع ندارد، اما 
همچنان صاحب غرایز چنین اقتداری است، و از آن جا که اراده اش دیگر 
تقدسی برای آن قائل نیست، او زبان عوام را فرامی گیرد و می گوید که 
 یک هرزه است. او در آثار فالسفه دنبال حجت می گردد؛ هابز، ُدلباک2

1. enjoyment

2. بارون ُدلباک (Baron d’Holbach) فیلسوفی فرانسوی-آملانی، و یکی از فیگورهای 

مهم روشنگری است. او که به آتئیسم و ماتریالیسم سفت وسخت خویش شهره است، 

در سال 1761، در مسیحیت افشاشده )Christianisme dévoilé(، مسحیت و به طور 

کلی دین را مانعی برای پیرشفت اخالقیاتِی انسانیت اعالم کرد. ولرتِ دئیست، منکر 

تألیف این کتاب شد و بیزاری اش از فلسفه ی ُدلباک را با نوشنت »]این اثر[ متاماً با اصول 
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برآن  ندارد،  باور  الهی2  به حق  َلِمتری1 می خواند؛ درحالی که دیگر  و 
است،  همگان  اختیار  در  که  عقل،  سفسطه های  به وسیله ی  تا  است 
در  لیبرتین،  بزرگ  لرد  ببخشد.  مشروعیت  ممتاز خویش  به وضعیت 
را  خویش  وجود  نباشد،  آتئیست  یک  واقعًا  اگر  ممتازش،  وضعیت 
همچون فتنه ای علیه خدا و به طور همزمان علیه مردم درک خواهد کرد. 
بنده اش چنان که  ترتیب دادِن زندگِی  باشد، در  آتئیست  اگر واقعًا یک 
میلش می کشد، در بدل ساختن او به یک برده، به ابژه ی لذت خویش، 
او  را در ذهنش کشته است و بدعت های  به مردم می فهماند که خدا 
چیزی نبودند جز مشق جنایِت بدون کیفر. اما انسانی که، در پایین ترین 
مرتبه ی سلسله مراتب، برای خدمت کردْن به خدا ملحق شد، حاال که 
خدا در صدر سلسله مراتب مرده است، به وضع یک برده سقوط کرده 

من در تناقض است. این کتاب به فلسفه ای آتئیستی راه می برد که از آن متنفرم« 

 Le Système de la( اعالم کرد. ُدلباک در سال 1770 مهم ترین کتابش نظام طبیعت

nature( را تحت نام ژان-باپتیست دو میرابو، منشی آکادمی فرانِسز که 10سال قبل 

از آن مرده بود، منترش کرد. وی در این کتاب وجود هرگونه ِدئیتی را انکار کرد و از 

پذیرفنت صدِق براهین پیشینی امتناع کرد؛ ُدلباک جهان را چیزی جز ماده ی در حرکت، 

و آن را تابع قوانین تغییرناپذیِر طبیعِی علت و معلول می دید. نظام طبیعت را »اوج 

ماتریالیسم و آتئیسم فرانسوی« می خوانند؛ دیدرو، که از دوستان نزدیک ُدلباک بود، 

از این اثر شورمندانه حامیت کرد. (نظام طبیعتی که پاِپ داستان ژولیت از آن سخن 

می گوید، و در ادامه ی همین کتاب مرتباً به آن اشاره خواهد شد، قرابت بسیاری با 

اثر ُدلباک دارد.) –م.

نخستین  از  یکی  فرانسوی،  فیلسوف  و  فیزیکدان   ،(La Mettrie) لَِمرتی   .1

ماتریالیست های فرانسوی روشنگری بود. ملرتی را بیش تر به خاطر موضع او مبنی بر 

این که انسان ها، حیوانات پیچیده اند و به هامن اندازه از روح بهره مندند که حیوانات، 

می شناسند. او ذهن را جزئی از بدن می پنداشت، و باور داشت زندگی را محض خاطر 

تولید لذت است که باید زیست. آرای او چنان مناقشه برانگیز بودند که مجبور شد از 

فرانسه بگریزد و در برلین سکنی گزیند. –م.

2. حق حاکمیتی که مدعی بودند خدا به پادشاه تفویض می کند. -م.
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است. او، تا وقتی که خدا در ذهنش زندگی می کند، همچنان یک بنده 
برده  به یک  تنها وقتی عماًل بدل  او  لرد.  بنده ای بدون  باقی می ماند، 
می شود که، با تجربه کردن مرگ خدا را در آگاهی خویش، به تبعیت از 
کسی که در واقع ارباب است ادامه دهد. این انساِن قعرنشین، که به 
به طور  تنها در صورتی  داده،  قتل خدا در صدر سلسله مراتب رضایت 

بالفعل بدل به یک ارباب می شود که خواهان نابودی ارباب باشد.
بنده ای که درنتیجه ی آتئیسم، یا درنتیجه ی وجود هتاِک اربابش، 
بدل به یک برده شده است بدون شک شورش می کند؛ آن گاه است که 
به  را  اربابش  تا  اما وقتی که تالش می کند  را می پذیرد.  او مرگ خدا 
محاکمه بکشاند، به نام چه چیزی چنین می کند، جز ارجحیت جنایت؟ 
علیه  اربابش  شورش  در  همدست  یک  به  بدل  آنًا  می تواند  صرفًا  او 
خدا شود و به جای او بار جنایت را بردوش کشد. محاکمه نمی تواند 
هیچ نتیجه ی دیگری داشته باشد جز تصاحب امتیازات اربابان توسط 
مزورانه  ای  و  خطرناک  تز  خبیثه ی  دور  است  چنین  گویا  بردگان. 
تنها  گذاشته،  کنار  را  منارشی اش  یوغ  که  ملتی  که  است  مدعی  که 
پیشاپیش جنایتکار  زیرا  آوَرد  بسیار می تواند دوام  به واسطه ی جنایات 

است-دور خبیثه ای که ساد می خواهد انقالب را در آن محصور کند.
تنها  انقالب  آغاز شود؛  نمی تواند  این که جمهور1 هیچ گاه  مختصر 
درصورتی حقیقتًا انقالب است که منارشی ای دائمًا درحال تجدید باشد. 
ارزشی مقدس تنها وقتی می تواند زیر پا لگدمال شود که شخص آن را 
زیر پای خود داشته باشد. اصل تئوکراتیک مورد پرسش نیست؛ بلکه 
درغیراین صورت  چراکه  می کند.  تعیین  را  ساد  واژه شناسی  برعکس، 

واژه ی جنایت2 چه معنایی می داشت؟

1. The Republic

2. crime
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3. شاه کشی، وانموده ی کشتِن خدا
است  فرآیندی  فاِز  آخرین  صرفًا  ملت  توسط  پادشاه  کشتن  بنابراین، 
که فاز اول آن کشتن خدا به وسیله ی شورِش لرد بزرگ لیبرتین است. 
اعدام پادشاه بدین ترتیب بدل می شود به وانموده ی1 کشتن خدا. پس از 
داوری کردن پادشاه، که تا پیش از تعلیق منارشی گزندناپذیر بود، هنگامی 
یا رد حکم مرگ را  تأیید  تا  که مردان کنوانسیون2 فراخوانده می شوند 
اخذ  مجازات  اشد  نفِع  به  را  رأی  بیش ترین  که  نهاده ای  کنند؛  اعالم 
می کند، حدوسطی میان نقاط نظری سیاسی و حقوقی است، و فقط 
می تواند چنین باشد. فقط معدود شرکت کنندگان منزوی، پرچم داران 
مقاومت علیه اروپای منارشیستی، جرأت پیدا می کنند که همراه دانتون 
را  او  می خواهیم  ما  کنیم،  محکوم  را  پادشاه  نمی خواهیم  ما  بگویند: 
بکشیم. حتی سن ژوست، که بیش از هر چیز درگیر القای تمایلی راسخ 
به ملت برای ]تحقق[ حقوق خویش بود، تصدیق می کند که داوری کردِن 
پادشاه اهمیت کم تری نسبت به مبارزه با او به عنوان دشمن دارد-چراکه 
از  که  روبسپیر،  این  اما  کند.  حکومت  معصومانه  نمی تواند  هیچ کس 
که  است  بود،  آگاه  عمومی  قانون  از  تازه ای  انگاره ی  خلِق  ضرورِت 
لویی  ندارد.  وجود  برگزاری  برای  »محاکمه ای  می کند:  حل  را  معما 
و فقط  دولتمرد هستید،  نیستید. شما،  نیست؛ شماها قاضی  بزهکار 
می توانید چنین باشید، نمایندگان ملت. شما حکمی ندارید که علیه یا 
به نفع مردی اعالمش کنید؛ شما مسئله ی سالمت عمومی را دارید که 
به آن رسیدگی کنید، کنشی از روی مآل اندیشی ملی. چراکه اگر لویی را 

1. simulacrum

Convention Nationale .2: کنوانسیون ملی فرانسه در بحبوحه ی انقالب فرانسه 

نقش مجلس مؤسسان قانون اساسی و قانون گذاری را به عهده داشت. این کنوانسیون 

از 20 سپتامرب 1792 تا 26 اکترب 1795 تشکیل می شد. -م.
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بتوان محاکمه کرد، می تواند تبرئه شود، می تواند بی گناه باشد-منظورم 
این است که، او تا زمانی که قضاوت شود بی گناه فرض می شود. اما 
بر سر  بی گناه فرض کرد، چه  را  لویی  بتوان  اگر  تبرئه شود،  لویی  اگر 
انقالب می آید؟ اگر لویی بی گناه باشد، همه ی مدافعان انقالب بدل به 
مفتری می شوند، ]درحالی که[ شورشیان، دوستاِن حقیقت و مدافعان 
عصمِت سرکوب شده بودند...« پادشاه، در فروختن مردمش به حکام 
مطلقه ی خارجی، عهد اجتماعِی1 حافِظ انسجام ملت را ملغی کرد. از 
آن موقع قسمی وضعیت جنگ میان مردم و حاکم مستبد برقرار شد؛ 
حاکم مستبد باید مانند یک دشمن نابود می شد. نقطه نظر انقالب چنین 

است؛ تحکیم قسمی نظم جمهوری خواه را ممکن می کند.
ساد  اندیشه ی  داخِل  ندارد  امکان  که  است  مالحظاتی  این ها  اما 
شود. وقتی تیغ سر لویی شانزدهم را قطع می کند، این شهروند کاپه2، یا 
حتی یک خائن، نیست که در نظر ساد می میرد. در نظر او، همچون در 
نظر ژوزف دو َمسْتر3 و همه  ی اولترامونتانیست ها4، نماینده ی خداست 
که می میرد. و این خوِن نماینده ی موقت خدا، و به معنایی عمیق تر، این 
بر سر مردم جاری می شود. فالسفه ی  خون خداست که در شوریدن 

1. social pact

2. Capet

Joseph de Maistre .3: یکی از فیگورهای کلیدی ضد-روشنگری بود که منارشی را 

نهادی می دانست که پشتوانه ی الهی دارد و آن را تنها فرم پایدار حکومت می پنداشت. 

او فراخوان بازگشت خاندان بوربون به تخت پادشاهی فرانسه را داد و خواستار اعطای 

قدرت مطلق به پاپ در امور کوچک و موقت شد. َمسرت می گفت که انکار عقالنی 

مسیحیت مستقیامً مسئول اغتشاش و خونریزی های پس از انقالب فرانسه بود. -م.

Ultramontanism .4 یا پاپ ساالری نهضتی ایتالیایی در کلیسای کاتولیک رومی بود 

که بر مرجعیت پاپ تأکید و ملی گرایی در کلیسا را رد می کرد. -م.
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ضدانقالبی کاتولیک همچون ژوزف دو َمستر، بونالد1، و ِمن دو بیران2 
رستگاری بخش  شهادت  قسمی  به مثابه ی  شانزدهم  لویی  کشتن  از 
سخن می گویند؛ در نظر آن ها لویی کفاره ی گناهان ملت را می پردازد. 
نابخشودنی غرقه می کند؛  امر  در  را  پادشاه ملت  نظر ساد، کشتن  در 
شاه کشی همان پدرکشی است. ساد بی شک در امر نابخشودنی نیرویی 
قهری دید؛ بنابراین خواست تا همبستگی پدرکشی را جایگزین اخوت 
باشد  برادرانه  نمی تواند  که  اجتماعی ای  همبستگی  کند،  طبیعی  بشر 

چراکه منتسب به قابیل است.

4. از جامعه ی بدون خدا تا جامعه ی بدون جالد
انقالب می خواهد اخوت و برابری میان فرزندان سرزمیِن آباء مادری3 
برقرار کند. عجب بیان غریبی، سرزمین آباء مادری! این عبارت داللت 
ضمنی دارد بر الوهیتی هرمافرودیت که به نظر می رسد طبیعِت گنگ آن 
از دوظرفیتی بودن  بیان کذایی  پادشاه است.  پیچیدگی کشتن  بر  حمل 
کنوانسیون  مردان  آشکارا  که  دوظرفیتی بودنی  می آید،  انقالبی  عمل 
نمی توانند از آن باخبر باشند اما روی آن به وسیله ی جایگزینی سرزمین 
می کنند.  حساب  پادشاه،  به عبارتی  پدر،  مقدس  تمثال  با  مادری  آباء 

عموماً  که  بود  ضدانقالبی  سیاستمداران  و  فالسفه  از  یکی   :Louis de Bonald  .1

به خاطر بسط چارچوب نظری ای به یاد آورده می شود که جامعه شناسی فرانسوی از 

آن نشأت گرفت. -م.

2. Maine de Biran

la mère patrie .3 در معنای ساده یعنی »رسزمین مادری« اما واژه ی patrie، به معنی 

موطن یا کشور، از ریشه ی père به معنای »پدر« برگرفته شده و کلوسوفسکی روی 

همین مسئله دست می گذارد. آلفونسو لینگیس هم برای هم ساز بودن با کلوسوفسکی 

عبارت کذایی را به معادل به راستی غریب mother fatherland برگردانده است. از 

همین رو برای حفظ این مفهوِم جزء، معادلی که در منت آمده را برگزیدم. -م.
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خدا  علیه  شوریدن  با  که  شورشی-کسانی  بردگان  که  می شود  آیا  اما 
همدست اربابانشان شدند تا نوبتشان که رسید ارباب شوند-فی الواقع 
باشند؟  بی گناهان  و  معصومان  از  متشکل  اجتماعی  تأسیس  مدعی 
را  پادشاه  نابخشودنی  کشتِن  کفاره ی  باید  آن ها  شدن،  بی گناه  برای 
بپردازند. همه ی آن چه از دست آن ها برمی آید این است که تکامل شر 
روبسپیر  پادشاه،  محاکمه ی  به  ارجاع  در  بکشانند.  به سرحداتش  را 

می گوید:

اگر ملتی مجبور به توسل به حق شورش شده باشد، در ارتباط 
با حاکم مستبد، وارد وضعیت طبیعی می شود. حاکم مستبد 
چه گونه می تواند به عهد اجتماعی تمسک جوید؟ او آن را 
ملغی کرده است. ]اما[ ملت، درصورتی که در رابطه با آن چه 
به روابط شهروندان بین خودشان مربوط است آن را معتبر و 
الزم االجرا تشخیص دهد، همچنان می تواند عهد اجتماعی 
از  اما معلول استبداد و شورش گسستن تام  را حفظ کند. 
استبداد و شورش  قراردادن  آن  حاکم مستبد است؛ معلول 
در قسمی وضعیت جنگ علیه یک دیگر است. تریبونال ها و 

رویه های حقوقی تنها به اعضای شهر تعلق دارند.

این جا است که نقطه ی حیاتی اختالف بین ساد و انقالب، ساد و 
میان  از  اگر حاکم مستبد  دید.  را می توان  و روبسپیر  وحشت، و ساد 
برود، آیا عهد اجتماعی می تواند به طور یک جانبه برای شهروندان بین 
خودشان وجود داشته باشد؟ آیا تریبونال ها و رویه های حقوقی می توانند 
برای اعضای شهر ادامه یابند؟ ساد پاسخ می دهد: چه طور می توانند؟ 
شما علیه ستمگری شورش کردید. برای شما ستمگری در حذف شما 
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از ِاعمال ستمگری خالصه می شد. در شوریدن علیه ستمگری، شما 
در  را  اربابانتان خدا  که  همان طور  زیرا  دادید،  پاسخ  با ستمگری  تنها 
آگاهی شان کشتند، شما نیز اربابانتان را کشتید. اگر برآن نیستید که به 
بندگی بازگردید، برای شما-و شما مدارک خونینی از این مسئله ارائه 
مبتنی  فردی  ستمگرِی  اشتراکِی  عمل  بر  می تواند  تنها  دادید-عدالت 
این همان  نظمی  نظر  به  حداقل  خدا،  نظر  به  نه  اگر  چه گونه،  باشد. 
خواهید آمد که کیف آسوده ی امتیازاِت شورش را برایتان ضمانت خواهد 
داشت. برخود خواهد  را  قتل  نشان  دهید  انجام  هرچه  زین پس  کرد؟ 

این ساد در رساله اش به نام »ای فرانسوی ها، تالشی دیگر باید، اگر 
تشریح می شود- کاِر  به  باشید«1 دست  که می خواهید جمهوری خواه 

رساله ای که بیش تر از خودش ازآِن ُدلمانسه2 است، یکی از کاراکترهای 
است.  شده  واقع  آن  در  رساله  که  کتابی  ساد،  اتاق خواِب  در  فلسفه 
هنوز، از آن جا که دالیل خوبی داریم تا فکر کنیم که در این داستان است 
داشته  َتهی  اندیشه اش  )اگر  کرده  بیان  را  اندیشه اش  منتهای  ساد  که 
قائل شویم نسبت  این متن عجیب  برای  بیشتری  اهمیت  باید  باشد(، 
جمهوری خواهانه   مدنی  محکومیت های  به  بسیارش  اعتراض های  به 
که مراجع اقتدار انقالبی را طی ُنه سال آزادی اش به آن ها مفتخر کرد.

پیشاپیش عنوان دکلمه اِی »ای فرانسوی ها، تالشی دیگر باید...« 
به راستی مبهم به نظر می رسد و به ما تنها گوشه ای از نیات واقعی مؤلف 

نام   Yet Another Effort, Frenchmen, If You Would Be Republicans  .1

جزوه ای است که ُدملانسه صبحِ آن روز خریده است و، در جواب به درخواست اوژنی 

مبنی بر تعلیم او درباره ی قانون و دین، آن را به اسب سوار می دهد تا قرائت کند. این 

بخش از فلسفه در اتاق خواب، از آن رو چنان مشهور است که حاوی چکیده ی اندیشه ی 

و  مقاله ای سیاسی  همچون  است، و رصاحتاً  دین  و  قانون  اخالقیات،  درباره ی  ساد 

فلسفی نگاشته شده است. -م.

2. Dolmancé
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می پردازد،  دین  به  اولی  دارد:  دو قسمت  فصل  این  می دهد.  نشان  را 
دومی به اخالقیات. در قسمت نخست، که در آن ساد می خواهد اثبات 
نیست،  جمهوری خواه  حکومتی  مناسب  هیچ وجه  به  تئیسم  که  کند 
جامعه ی  ریشه های  تا  می کند  استفاده  ایجابی  عقالنی  براهین  از  او 
تئوکراتیک را بخشکاند. مسئله چنین بیان شده: مسیحیت باید پس زده 
آتئیسم  تنها  اجتماعی اش غیراخالقیاتی اند؛  نتایج  که  بدین خاطر  شود 

است که می تواند مبنایی اخالقی را برای آموزش ملی تضمین کند.

خداترسانه،  حماقت های  با  فرزندانتان  خسته کردن  به جای 
تعلیِم  به جای  کنید؛  آشنا  عالی  اجتماعی  اصول  با  را  آن ها 
دعاهای عبث...، اجازه دهید آنان درباره وظایفشان در قبال 
در  شما  که  فضایلی  تا  کنید  تربیتشان  یابند؛  تعلیم  جامعه 
گذشته به ندرت به آن ها اشاره کردید را پاس دارند، فضایلی 
فردی شان  سعادت  برای  دینی تان،  حکایات  بدون  که، 
کافی اند؛ کاری کنید تا حس کنند و دریابند که این سعادت 
چیزی نیست جز سعادتمند ساختن دیگران چنان که خودمان 
می خواهیم سعادتمند باشیم. اگر بخواهید این حقایق را بر 
مبنای خیاالت مسیحی بنا کنید، چنان که به طور احمقانه ای 
چنین می کردید، شاگردان شما دیرهنگام به بیهودگی پوچ 
بنیان هایش پی خواهند برد و کل بنا را ویران خواهند کرد، 
و به این دلیل ساده بزهکار خواهند شد که باور دارند دینی 
که سرنگون کردند آن ها را از بزهکاربودن منع می کند. در 
از  را دریابند،  تا ضرورت فضیلت  اگر کاری کنید  مقابل، 
را  آنان  ِاگوئیسم1  است،  آن  گروی  در  که سعادتشان  آ ن جا 

1. egoism
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این  و  کرد،  خواهد  بدل  راست کردار  و  صادق  مردمی  به 
قانون که رفتار آن مردم را به انسان ها دیکته می کند همواره 
1)PB, 303-4( .مطمئن ترین و سالم تریِن قانون ها خواهد بود

به طور  اول  نگاه  در  که  هستند  مثبتی  ماتریالیستی  اصول  این ها 
نو  جامعه ای  برای  مبناهایی  تأمین  به  قادر  و  نقض ناپذیر  عقالنی ای 
نویدبخش  بدعت های  به  شوند  منجر  می توانند  آن ها  می رسند.  به نظر 
پیوندهای  به  مشروعیت بخشی  خانواده،  سرکوب  مانند  برجسته ای 
برای  زنان  اجتماع  و  زنان  برای  مردان  اجتماع  آزاد2-به عبارتی، 
مردان-و خصوصًا میهن پرست ساختن از کودکان، که پدری جز دولت 
نخواهند شناخت. تمام این معضل ها را ساد مطرح کرده است )می توان 
نشانه هایی از برخی ایده های فوریه برای فاالنستری را مشاهده کرد(؛ 
راه حل های ساد را بعدتر می بینیم. در قسمت دوم مربوط به اخالقیات، 

او بالفاصله »جمهوری خواهان« را گیر می اندازد:

بیندیشید که آیا بایستی آزادی عمل را همچون آزادی وجدان 
یک  عماًل  )چراکه  کنیم  عطا  شهروندان  به  مطبوعات  و 
چیزند( یا نه: در این صورت، جز درگیری های مستقیم با 

1. در ترجمه ی پُل ژیلِت (Paul Gillette)، که تفاوت هایی با ترجمه ی مرجع آلفونسو 

لینگیس دارد، این بند چنین پایان می یابد: »در مقابل، اگر آن ها دریابند که فضیلت برای 

سعادتشان رضوری است، اِگوئیسم از آنان انسان های صادق خواهد ساخت-و جهان 

صادق تر از کسانی منی شناسد که محض خاطر خویش صادقند!« -م.

2. پیوند آزاد (free union) پیوندی عاشقانه است میان دو یا چند شخص بدون تصدیق 

و نظارت قانون یا دین. از این اصطالح، از قرن نوزدهم به این سو، برای توصیف 

رابطه ای استفاده می شود که طرفین آزادند تا به آن وارد، در آن ابقا، یا از آن خارج 

شوند. -م.
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اصول زیربنایی حکومت، جرایم بسیار کم تری برای مجازات 
وجود خواهد داشت، در جامعه ای که بنیان هایش آزادی و 
وجود  اندکی  بسیار  مجرمانه ی  اعمال  فی الواقع  برابری اند، 

)PB, 307( .دارد

آیا سعادت فردی می تواند عبارت باشد از سعادتمند کردن دیگران 
چنان که خودمان می خواهیم سعادتمند باشیم-همان طور که اخالقیات 
داشتن  دوست  به هیچ وجه  »موضوع  است؟  کرده  ادعا  آتئیستی 
برادرانمان همچون خودمان نیست.« قسمت دوم، درحالی که نخستین 
می دهد  پاسخ  بالفاصله  می کند،  ِهجی  را  آتئیستی  اخالقیات  نتایج 
زیرا  و  است،  طبیعت  قوانین  همه ی  برخالف  چیزی  چنین  »چراکه 
صدای طبیعت تنها صدایی است که باید راه بِر تمام اعماِل زندگی مان 
از  اجتماعی  و  مردان  برای  زنان  از  اجتماعی   .)PB, 309( باشد« 
عمومِی  تاالرهای  پرکردن  به منظور  کنید-اما  برپا  زنان  برای  مردان 
را  آن ها  اطمینان-تا  محض  کودکان؟  از  اجتماعی  ملی.  روسپی گری 
بیش تر در معرض سدومی قرار دهیم. سرکوب خانواده؟ قطعًا، اما با 
استثنایی که قاعده را اثبات می کند: محرم آمیزی1. اجتماع ثروتمندان؟ 
کسانی که از طریق دزدی مال اندوخته اند، چراکه »به چه حق کسی 
که هیچ ندارد در بنِد توافقی است که تنها از آن کس محافظت می کند 
که صاحب همه چیز است؟« )PB, 313( »مردی که چنان سهل انگار 
هیچ  اما  کنید؛  مجازات  را  شود  دزدی  او  از  می دهد  اجازه  که  است 
جزایی برای دزدی تعیین نکنید. بیندیشد که آیا سوگند شما2 به عمل 
کذایی مشروعیت نمی بخشد، و آیا کسی که عمل را مرتکب می شود، 

1. incest

2. سوگندی که برای محافظت از اموال خصوصی در کنوانسیون سال 1792 یاد شد. -م.
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تنها کاری که می کند این نیست که خودش را با مقدس تریِن جنبش های 
طبیعت در هارمونی قرار می دهد، همان حفاظت از وجود خویش به هر 
قیمت« )PB, 314(. اما اگر قرار نیست که افترازدن، دزدی، تجاوز، 
زنا، محرم آمیزی و سدومی در حکومتی جمهوری خواه تنبیه و مجازات 
شوند، جنایتی که حکومت کم ترین حق را برای مجازات آن دارد قتل 

است.

گفته شده که برخی فضایل هستند که انجام آن ها برای برخی 
راه کارها  بعضی  که  همان طور  است،  غیرممکن  انسان ها 
این  با  ندارند.  هم خوانی  اجتماعی  ساختارهای  بعضی  با 
اوصاف، این که قانون را مأمور کنی تا با کسی برخورد کند 
بی عدالتی  اوج  است،  قانون  برابر  در  تعظیم  از  ناتوان  که 
قوانین  ایجاد  ضرورِت  که  می شود  احساس   ... نیست؟ 
قساوت  از  خالص شدن  خصوصًا  و  معتدل،  و  منعطف 
مجازات اعدام از این اصول اولیه ناشی می شود،... چراکه 
به  قادر  که  شورهایی  با  کاماًل  غیرشخصی  و  سرد  قانوِن 
تطبعات  انسان  ناآشناست.  هستند  قتل  شنیع  عمل  توجیه 
خویش را از طبیعت می گیرد، همو که قادر به بخشش عمل 
اوست؛ قانون، برعکس، همواره با طبیعت مغایرت دارد و 
هیچ چیز از او نمی گیرد، ]و[ نمی تواند مجاز باشد تا همان 
انگیزه هایی  ریخت وپاش ها را به خود روا دارد؛ قانون، که 
یکسان ]با طبیعت[ ندارد، نمی تواند حقوقی یکسان داشته 

)PB, 310( .باشد

حکومتی که از قتل خدا زاده شده و به واسطه ی قتل وجودش ادامه 
می یابد، پیشاپیش حِق تحمیل مجازاِت اعدام را از کف داده است؛ این 
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حکومت متعاقبًا نمی تواند مجازاتی علیه هر جرم و جنایت دیگری را 
اعالم کند: »جمهوری که دائمًا از بیرون توسط حکام خودکامه ای که 
خود  جنگ  به وسیله ی  تنها   ... می شود  تهدید  کرده اند  محاصره اش 
نیست«  اخالقیاتی  جنگ  از  کم تر  هیچ چیز  و  کرد،  خواهد  حفظ  را 
که،  کنیم  اذعان  باید  است؟  سیاسی  جرمی  ]قتل[1  آیا   .)PB, 315(
و  مصلحت اندیشی2  ابزار  عالی ترین  از  یکی  برعکس، صرفًا  متأسفانه 
آزاد  فرانسه  امروز  که  نیست  به ضرب کشتارها  مگر  است.  سیاست3 
است؟ ... »کدام مطالعه، کدام علم، بیش ترین نیاز را به حمایت قاتل 
دارد جز آن که قصدش فریب دادن است، که تنها غایتش توسعه ی یک 
ملت به واسطه ی قربانی کردِن ملتی دیگر است؟ ... بشر عجیب کور 
که  تدریس می کند، همو  به طور عمومی  را  هنر کشتن  که  است، همو 
چیره دست ترین قاتل را پاداش می دهد، و همو که کسی را تنبیه می کند 
را  »"تو   .)PB, 332( است!«  ساخته  را  دشمنش  کار  هردلیلی  به  که 
به قصد  به َشُروله4، کسی که  پانزدهم  عفو می کنم،" چنین گفت لویی 
عفو  نیز  بکشد  را  تو  که  هرکسی  "اما  بود؛  کشته  را  مردی  سرگرمی 
می کنم". همه ی مبناهای قانون علیه قاتالن را می توان در این گفته ی 
به موقع،  کاماًل  که،  می بینیم  را  ساد  این جا   .)PB, 337( یافت«  واال 
اصولی را به یاد می آورد که در منارشی ای که گذشت بر زندگی حکم 
را  آن ها  اخالقیات ستیزِی5  می خواهد  جمهور  که  اصولی  می راندند، 

تقدیس کند:

1. کروشه از آلفونسو لینگیس. -م.

2. policy

3. politics

4. Charolais

5. immorality
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می پرسم چه گونه کسی قادر خواهد بود نشان دهد در دولتی 
شده،  اخالقیاتستیز  وظایفش  و  تعهدات  به واسطه ی  که 
حیاتی است که فرد اخالقیاتمحورباشد؟ ... پایم را فراتر 
می گذارم: خیلی هم خوب است که فرد ]اخالقیات محور[ 
نیست. ... شورش ... به هیچ وجه شرایطی اخالقیاتینیست؛ 
بنابراین  باشد.  جمهوری  یک  دائمِی  شرایط  باید  هرچند، 
است  خطرناک  است،  پوچ  و  ابسورد  که  همان  اندازه  به 
باشیم  کسانی  بودِن  اخالقیاتمحور  خواهان  و  نیازمند  که 
نظِم  مستمِر  اخالقیاتستیز  واژگونِی  ضامِن  تا  برآنند  که 
مستقر باشند؛ چراکه وضعیت انسانی اخالقیات محور آرام 
اخالقیاتستیز  انسانی  وضعیت  ]اما[  است،  صلح آمیز  و 
آشوب و ناآرامی ای مستمر است که او را هویت می بخشد، 
و به شورشی ضروری سوقش می دهد که جمهوری خواه در 
آن باید همیشه حکومتی را حفظ کند که خودش عضوی از 

)PB,315( .آن است

در آغار رساله اش، ساد تصدیق کرد که به وسیله ی آتئیسم می توان 
اصول اجتماعی عالی را به کودکان تلقین کرد. او سپس، یکی پس از 
دیگری، نتایج متعاقب این اصول را استخراج می کند: آن ها جامعه را 
به قسمی وضعیت تحرک مستمر می کشانند، قسمی اخالقیات ستیزی 
خودش  ویرانی  به  اجتناب ناپذیری  به طور  را  جامعه  دائمی-به عبارتی 

سوق می دهند.

.5
اخالقیات  با  ستیز  وضعیت  در  جامعه ای  منظره ی  دیگر،  عبارت  به 
خودش دائمًا را همچون قسمی اتوپیای شر می نمایاَند. و این اتوپیای 
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اما  دارد.  تطابق  ما  مدرن  جامعه ی  بالفعل  وضعیت  با  پارادکسیکال 
درحالی که وجه  اتوپیایِی امکان های انسانْی عواقب قسمی پیش َروی 
واپس روی  قسمی  عواقب  سادیستی  ذهن  می دهد،  توضیح  را  بالفعل 
بالفعل را توضیح می دهد. هنگامی که از روش کذایی برای واپس روی 
استفاده می شود، این پیش بینی ها وهمی تر می شوند. هرچند، برخالف 
اتوپیاهای خیر که گناه و واقعیات شر را نادیده می گیرد، اتوپیای شر نه 
فقط امکان های خیر، بلکه عامل مهم مالل1 را نادیده می گذارد. زیرا 
می رسد،  به پایان  شر  که  هنگامی  اما  می زاید،  شر  اغلب  مالل  اگرچه 
صرفًا  جنایت  وقتی  که  همان طور  می یابد؛  افزایش  همچنان  مالل 
از پی آن می آید.  انزجار2  محض خاطر ارتکاب جنایت انجام می شود، 
زمان مند  که خصلت  درحالی  می دارد،  نگه  را  واقعیات شر  فقط  ساد 
به تنهایی هر لحظه  بدین ترتیب شر  را سرکوب می کند.  آن ها  و موقت 
لحظه ی  به وسیله ی  را  هرلحظه  و  می کند  پر  را  اجتماعی  زندگی  از 
بعد نابود می کند. اتوپیای جامعه ای در وضعیت مجرمیت دائم چیزی 
است که نطفه اش در مالل و انزجار ساد بسته می شود. اگر قرار باشد 
تحت اللفظی و جدی گرفته شود، اگر قرار باشد ایدئولوگ های شر آن 
را به کار بندند، این جامعه ی اتوپیایی به طور محتوم در انزجار و مالق 
غرق خواهد شد. انزجار و مالل هیچ عالجی ندارند جز پیش رفتن در 

جنایات تازه، همین طور الی آخر.3

1. ennui

2. disgust

3. این بند، همچون بند بعدی، بر انحراف مغرضانه ی قوه ی استدالِل مؤلف در زمان 

تألیف این مطالعه صحه می گذارد. آن چه »اتوپیای رش« در نظر منی گیرد مالل نیست 

بلکه کاراکرت کاربردی، یا سودمندی است که نهادهای محیط اجتامعی ای مشخص به 

اتوپیای »رش«  از قسمی  پرسشی  این جا  اگر  اعطا می کنند.  تکانشی  نیروهای  اِعامِل 

وجود داشته باشد، بدین خاطر است که ساد، بااستفاده از زبان نهادها، ایده ی قسمی 
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.6
می توانیم در زیربنای انقالب گونه ای توطئه ی اخالقیاتی را تصور کنیم 
خویش  گناه  از  آگاه شدن  به  عاطل  انسانیتی  مجبورکردِن  هدفش  که 
باشد، انسانیتی که وجه ضرورت اجتماعی اش را ازدست  داده بود. این 
توطئه از دو روش استفاده می کرد: روشی آسان فهم که توسط ژوزف دو 
به کار برده شد، و یک روش  او  مستر در جامعه شناسی گناه نخستیِن 
بی نهایت پیچیده ی سخت فهم که نقاب آتئیسم را به چهره می زند تا با 
آتئیسم مبارزه کند، که به زبان شکاکیت اخالقیاتی سخن می گوید تا با 
شکاکیت اخالقیاتی مبارزه کند، تنها بدین خاطر که تا می تواند به عقل 

ارج بگذارد تا بطالنش را اثبات کند.
منگ  و  گیج  بیش تر  می دهیم،  ادامه  رساله ی  خواندن  به  چه  هر 
می شویم. وسوسه می شویم تا شک کنیم که نکند ساد نمی خواست به 
روش خودش اصول اخالقیات ستیِز 1798 را بی اعتبار کند، نکند این 

دسته بندی انسانی را طرح می کند که به خاطر »وضعیت حرکت مستمِر« اعضایش، 

خود را »شورش دامئی« معرفی می کند، وضعیتی که از این که بر چیزی  جز به کارگیری 

آگاه خواهد  بنانشده  ایدئولوژیک  متام مرشوعیت بخشی های  از  رهاشده  تکانه های 

شد. درنتیجه، رفتار افراد مانند طبیعِت کنش هایشان تغییر خواهد کرد؛ این هامن 

چیزی است که از پروژه ی ساد، پروژه ای اتوپیایی می سازد. زیرا اگر انزجار و مالل 

از »جنایتی که رصفاً محض خاطر ارتکاب جنایت انجام می شود« پیروی کنند، تنها در 

جهان نهاد محوِر موجود است که ایده ی چنین جنایتی رسبرمی آورد، که دنباله اش مالل 

یا قسمی سقوط در شدت]مندی[ است. گرایش کاربردِی انگیزه های نهاداً ساختاریافته 

چنان قدرمتند است که، به محض این که تکانه به عنوان وسیله ای برای نیل به هدفی که 

توسط نهادها تعیین شده از پاسخ دادن وا می ماند، فرد هرگز، یا بسیار به ندرت، در 

حفظ خویشنت در سطح قسمی شدت تکانشی موفق می شود-عموماً، هدفی که عموماً 

حفاظت از خودشان، قسمی داللت استعالیی، یا خیر همه است. معضل واقعی دانسنِت 

این است که چیست که در وضعیت »شورش دامئی« نیروهای تکانشی را همچنان 

ساختار خواهد بخشید، و در کدامین اعامل است که این نیروها به عنوان نیروهایی که 

هیچ غایتی جز خودشان ندارند بازشناخته خواهند شد.
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تنها  نمی کرد  جانب داری  روشنگری  فلسفه ی  از  خلع شده  بزرگ  لرد 
بدین خاطر که سیاهِی بنیان هایش را برمال کند.

این جاست که دوباره پرسش هایی برای ما ایجاد می شود که در آغاز 
داشتیم. از طرفی، می توانیم ساد را تحت اللفظی و جدی بگیریم، در آن 
ثانوِی1  بیانگرترین پدیده ی  صورت وی در نظر ما همچون نافذترین و 
فرآیند گسترده ای از اضمحالل و انسجام یابی اجتماعی ظاهر می شود. 
بدان ترتیب او همچون ُدملی بر بدنی رنجور نمایان می شد که می پنداشت 
او  سیاسی  نیهیلیسم  است.  خویش  بدن  نام  به  سخن گفتن  به  مجاز 
چیزی نمی بود جز یک مرحله ی ناسالم از فرآیندی جمعی؛ دفاعیه ی 
نمی بود جز  ثبات قدم در جنایت، چیزی  به  ناب، دعوت  از جنایت  او 
به عبارتی، غریزه ی جمع  تالشی برای منحرف کردن غریزه ی سیاسی، 
برای صیانت از خود. زیرا مردم کسانی را که با آن ها مقابله کرده اند را با 
رضایت خاطر محض منهدم می کنند؛ جمع2، درست یا اشتباه، همواره 
بدین خاطر  می کند.  را حس  است  زیان بار  و  برایش خطرآفرین  آن چه 
بدون  را  عدالت  و  قساوت  اعتقاد،  راسخ ترین  با  می تواند،  که  است 
کوچک ترین پشیمانی درهم آمیزد. مناسکی که می تواند پای چوبه ی دار 
ابداع کند آن را از قساوت ناب می رهاند؛ ]جمع[ می داند که چه گونه 

صورت و آثار قساوت را بپوشاند.
بیانیه ای  چنین  که  مشخصی  بندهای  در  می توانیم  دیگر  طرف  از 

عرضه می کنند درنگ کنیم:

باشد که کسی مرا متهم نکند که بدعت گذاری خطرناکم؛ 
تا  برآنم  نوشته هایم  از  بااستفاده  من  نگوید  که کسی  باشد 

1. epiphenomena

2. collectivity
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عطوفت را در قلب تبهکاران کم اثر کنم، که اخالق خلیق 
به  تبهکاران  است چراکه عطش همان  انسانی من شریر  و 
جنایت را افزون می کند. من می خواهم همین جا و همین 
حاال رسمًا تصدیق کنم که هیچ کدام از این نیات منحرف 
را ندارم؛ من ایده هایی پیش می گذارم که، از زمانی که برای 
خویش  در  را  آن ها  کردم،  استدالل  به  شروع  نخستین بار 
این همان کرده ام، ایده هایی که استبداد شنیع جبارها با بیان 
و تحقق آن ها طی قرون بی شمار مخالف بوده است. بدا به 
حال آنان که می ترسند ایده ای فاسدشان کند؛ بدا به حال آنان 
که به هیچ چیز دقت نمی کنند جز زیان در نظرات فلسفی، 
چه  کسی  کند.  فاسدشان  هرچیزی  احتمااًل  که  همان ها 
می داند؟ ممکن است خواندن سنکا و شارون1 مسمومشان 
کند. روی سخنم با آن ها نیست؛ من تنها با مردمی که قادر 
به شنیدن من هستند صحبت می کنم، آن ها با خیالی آسوده 

)PB, 311( .آثار[ مرا خواهند خواند[

چنان  می دهد،  نشان  این جا  را  آگاهی خودش  از  اعالیی  درجه ی 
که می تواند تمام فرآیند اضمحالل و انسجام یابی را دربرگیرد. بنابراین، 
وقتی در ساد نقش جالد را بازمی شناسیم، باید عملکرد تقبیح نیروهای 
ارزش های  به عنوان  جمع  دفاعی  مکانیسم های  توسط  که  سیاهی 
سیاِه  نیروهای  این  دهیم.  نسبت  وی  به  را  پنهان  شده اند  اجتماعی 

Pierre Charron .1: یکی از متألهین کاتولیک فرانسوی-رومِی قرن هفدهم بود که 

به خاطر صورت مناقشه برانگیز شکاکیت اش و جداکردن اخالق از دین و معرفی اش 

بنیان گذاران  از  یکی  وی  است.  مشهور  فلسفی  مستقل  رشته های  از  یکی  به عنوان 

سکوالریسم مدرن بود؛ او باور داشت که حاکم منبع قانون است و آزادی عمومی 

خطرناک است. -م.
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را  دوزخی شان  رقص  دایره وار،  خأل،   در  می توانند  پنهان  بدین ترتیب 
تنها  اما  نمی هراسید،  نیروها  این  با  درگیرشدن  از  ساد  دهند.  انجام 
تا نقاب هایی را بشکند که انقالب به  بدین خاطر به این رقص پیوست 
چهره زده بود تا قابل قبول جلوه شان دهد و به »فرزندان وطن« اجازه 

دهد تا این نیروهای سیاه را به کمک معصومیت مجسم کنند.



طرح کلی نظام ساد

بدون این که مدعی پی گیری دوباره ی مسیر توسعه ی اندیشه ی ساد در 
گذر زمان باشیم، تا جای ممکن تالش خواهیم کرد تا فازهای متفاوت 
متفاوت  الیه های  و  کنیم،  تعیین  و  تعریف  را  آن  دیالکتیکی  فرآیند 
تجربه ای که همچنان مبهم مانده را رمزگشایی کنیم. برای انجام چنین 
کاری، باید به ترمینولوژی ساد احترام بگذاریم و، با تحت الفظی گرفتن 
دارد  اشاره  آن  به  او  ترمینولوژی  نظام  آن چه  که  باشیم  این  به دنبال  او، 
و تبیینش می کند را آشکار کنیم. اما این ترمینولوژی واقعًا تا چه حد 

متعلق به اوست؟
برانگیخته شده توسط وقایعی که بیرون درجریانند )حمله به اصول 
می کنند،  طغیان  مردی  در  سیاه  نیروهایی  اجتماعی(،  اقتدار  و  دینی 
معاصران  به  آن ها  شناساندِن  به  مجبور  می کند  احساس  که  کسی 
خویش است، حتی اگر مجبور باشد در میان آنان همچون قاچاقچی ای 
نیک کردار بزید. وی اگر برآن نشود تا زبانی مناسب این نیروها ابداع 
برای  خویش، حداقل  معاصران  برای  نه  اگر  را،  آن ها  که  زبانی  کند، 
آیندگان قابل فهم سازد، مجبور خواهد شد تا خودش را در ترمینولوژِی 
فلسفی  کلیات  به واسطه ی  به عبارت دیگر،  دهد،  بروز  پذیرفته شده 
درون  کاراکترهای  که  فلسفی ای  نظام های  در  بدین خاطر،  مستقر. 
ولتر و  از عقل گرایِی  تفکر می کنند، ساد  آن ها  به وسیله ی  کتاب هایش 
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دایره المعارف نویسان1 و از ماتریالیسم ُدلباک و َلمتری بهره می جوید. 
و کاراکترهای او با آرامش کامل، تحت سلطه ی فرمان های شورهای 
خود، بدون کوچک ترین نگرانی ای درباره ی نتیجه، از نظامی به نظام 
دیگر می روند. ساد بدین ترتیب می خواهد نشان دهد که روحیه و مزاج 
خود  که  دهد  نشان  و  می شود،  فلسفه  یک  انتخاب  موجب  که  است 
عقل، که فالسفه ی زمانه ی خودش به آن توسل جستند، چیزی نیست 
جز یکی از صور شور2. بدین خاطر او به طور قابل تعویضی کاراکترهایش 
نام  فداییان عقل  لذا همچنین  و  فداییان شرارت،  فضیلت،  فداییان  را 
می نهد. اما به طور کلی، ساد همان قدر اسیر ترمینولوژی قرن خویش 
بود.  زمانه ی خود  سیاسی  رژیم های  زندانِی  که جسمًا  می رسد  به نظر 
درحالی که او ]پیش تر[ با حکم جلب3 زندانی پادشاه و با خواست مردم 
زندانی قانون بود، بیش از هرچیز اسیر عقل و فلسفه ی روشنگری بود، 

1. نامی بود که به روشنفکران فرانسوی ای اطالق می شود که از ژوئن 1751 تا دسامرب 

فرهنگ  یا  آنسیکلوِپدی  تدوین  به  ویراستار،  به عنوان  دیدرو  ُدنی  نظر  زیر   ،1765

شهرتش  غالبه ی  کذایی  دایره املعارف  زدند.  دست  صنایع  و  هرنها  علوم،  نظام مند 

»آنسیکلوِپدی«  مقاله ی  در  دیدرو  است.  روشنگری  اندیشه ی  بازمنایاندن  مدیون  را 

می گوید که هدف از تألیف این کتاب »تغییر شیوه ی تفکر مردم« و اعطای این امکان 

به مردم (بورژوازی) بود تا خودشان را تعلیم دهند. بخش ها و رشته های مختلف این 

کتاب به شخصیت های مختلفی سپرده شده بود، مثالً ولرت به تاریخ، ادبیات و فلسفه 

و روسو به موسیقی و نظریه ی سیاسی، و خوِد دیدرو به اقتصاد، هرنهای مکانیکی، 

فلسفه، سیاست، دین و غیره پرداخته بودند. -م.

2. passion

3. حکم جلب پادشاهی (letter de cachet)، یا چنان که پل ژیلت ترجمه می کند »حکم 

مرگ«، نامه ای بود که پادشاه فرانسه، همراه با یکی از وزرایش، آن را امضا می کرد و با 

مهر سلطنتی مهروموم می شد. این نامه حاوی دستوراتی مستقیامً از سوی پادشاه بود. 

مشهورترین احکام جلب کیفری بودند و شخص موردنظر ر ا محکوم به زندان و تبعید، 

بدون برگزاری محاکمه می کردند. بدین خاطر احکام جلب یکی از منادهای برجسته ی 

ظلم و بی عدالتِی پادشاهی فرانسه بودند. -م.
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زیرا می خواست آن چه حس مشترک باید ناگفته بگذارد و نابود کند تا 
مشترک بماند را به زبان حس مشترک ترجمه کند، مبادا خودش نابود 
شود. در زمان ساد این که دین قسمی نهاد رازورزی1 است و این که اعمال 
انسانی هیچ محرکی جز نفع شخصی ندارد امری مقبول تلقی می شده 
است. این ها دو نتیجه ای هستند که اندیشه ی پایان قرن ]هجدهم[ به 
با  را  روح  شخصی2،  نفع  ایده ی  نام  به  اندیشه،  این  بود؛  رسیده  آن ها 
زجرکشیدن  متناقض-برون ریزی ها،  ظرفیت های  تمام  بی اعتبارکردن 
برای دیگران، فداکاری-که از سخاوت و غنای هستی نشأت می گیرند 
طبیعت  و  انسان  ]مقوالِت[  ماشین گرایانه ی3  توضیح  می گذارد.  کنار 
بنیادین  ضابطه ی  ساد  می شود.  تبدیل  معتبر  توضیح  تنها  به  این گونه 
شک4-که یکی از  این اندیشه ی درجریان را بدل به ضرورت می کند، 
خصایل غالب در کاراکترهای خودش نیز هست. دارم فریب می خورم؟ 
پس باید فریب دهم. دیگران پنهان کاری می کنند؟ پس باید پنهان کاری 
کنم. دیگران وانمود می کنند و نقاب می گذارند؟ به ما ماسک و نقاب 
ترمینولوژی  وانموده،  بهترین  نقاب،  بهترین  معلوم  ازقرار  اما  بدهید. 
پذیرفته شده ی عقل مشترک است. ما گفتیم که ساد هیچ ترمینولوژی 
دیالکتیک  و  ترمینولوژی  جز  نداشت  اختیار  در  دیگری  دیالکتیک  و 
را  او  آثار  امروزه  بسیاری  که  است  بدین خاطر  روشنگری؛  فلسفه ی 
غیرقابل خواندن می یابند. اما ساد، با خشونت همیشگی اش، این زبان 
را مجبور خواهد کرد تا همه ی آن چه می تواند انتقال دهد را بیان کند؛ 
و  می برد،  پیش  هذیان  نقطه ی  تا  را  انسان  ماشین گرایانه ی  توضیح  او 

1. mystification

2. self-interest

3. mechanist

4. suspicion
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طردشان  مشترک  عقل  که  آنانی  دقیقًا  دستان  در  را  آن  عملی  کاربرد 
می کند نشان می دهد. بدین روش او پوچی روان شناسی ماشین گرایانه ی 
این  زمانه ی خویش را برمال می کند و کذب بودن آن را تقبیح می کند: 
از  انسان می تواند چنان عمل کند که  نیست که  نفع شخصی  به خاطر 
به  توجهی  کوچک ترین  بدون  برعکس  بلکه  می بریم  لذت  توصیفش 
آگاهانه  اگر فکر کند که  نفش شخصی خویش چنین می کند. و حتی 
نیروهایی  از  همچنان  انسان  می کند،  پیروی  خودش  اگوئیسم  از  تنها 
اطاعت خواهد کرد که به تنهایی برای عقل غیرقابل درک اند. درصورت 
فداکاری ای  و  سخاوت  می کرد  را  فکرش  آن چه  از  فاخرتر  او  لزوم، 
به نظر  لحظه ای  برای  بی تردید  گذاشت.  خواهد  به نمایش  را  منحوس 
می رسد که ساد با تعین گرایی ماشین گرایان موافق باشد هنگامی که، با 
پیروی از فرمان های به پیِش عصر خویش، می گوید که انسان نمی تواند 
طور دیگری عمل کند. اما هنگامی که وی اعمال و احساسات غریب 
نظام  به سینه ی  رد  بالفاصله دست  را تصویر می کند،  انسانی منحرف 
واکنش های  در  آزادی  فقدان  گستاخی،  به  که،  نظامی  می زند،  آن ها 
روان شناختی را ]اصل[ قرار می دهد. بدین خاطر است که او، از زمان 
خودش تا کنون، نه تنها غیرقابل خواندن که همچنین نفرت انگیز انگاشته 
بی نهایت  واکنش های  تصور  ظرفیت  در  که  است  راست  است.  شده 
هیوالیی است که به نظر می رسد که انسان، که محروم از آزادی است، 
به هرترتیب به دنبال آزادی ای است که از کف داده، آزادی ای که قدرت 
تخیلش او را از آن آگاه می کند و برایش جایگزین می جوید. و اگر این 
فقدان آزادِی اصیل او را در معرض نیروهای سیاه رها کند، این نیروها، 
هنگامی که تخیل را اشغال کردند، آن چه اصالتًا در اختیار بوده و اکنون 
همان  به اندازه ی  اشاره  این  اما  می دهند.  نشان  را  است  ازدست رفته 
نیروها مبهم باقی  می ماند، نیروهایی که به هیچ توضیح عقالنی ای قابل 
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تقلیل و تحویل نیستند. ماتریالیست ها و ماشین گرایان فکر می کردند که 
در نظام عاِم طبیعت و بشِر خود می توانند پدیده ی تقلیل ناپذیری که ساد 
باور داشت احیا کرده است را تقلیل دهند. به عالوه، نظام ماتریالیستی 
یا مکانیستی در نهایت صرفًا نموِد ذهنی است که کسوف اخالقیات که 
با  البته تا حدی که  پِی این فقدان آزادِی درونی می آید را می پذیرد،  از 
بیرونی در ساحت اجتماعی در صدد جبران  ]تحقق بخشی به[ آزادی 
آن باشد. حاالست که منظره برای ما تغییر می کند؛ این ساد نیست که 
همچون یکی از مریدان ماشین گرایان و ماتریالیست ها ظاهر می شود، 
بلکه نظام های آن هایند که ظاهرًا در خدمت آن نیروهایی هستند که ساد 

هم احضار و هم تقبیح می کند.
بر  متکی  می دانست  که  کرد  رشد  جامعه ای  در  ساد  دو  مارکی 
بسیاری  دالیل  که  جامعه،  این  اخالقیاتی  مرض  است.  خودکامگی 
برای ترسیدن از کلبی مسلکی شدید بعضی نمایندگان آن هست، منشأ 
وضعیت  بر  دال  ابتدا  دغدغه ها  این  است.  ساد  فلسفی  دغدغه های 
وجدانی  لیبرتین،  بزرگ  لرد  معذب  وجدان  هستند،  معذب  وجدان 
که در ساد، از آن جا که او از فشار نیروهای غیرعقالنی در شخصیت 
به توجیه، ساد  نیازی عمیق  پرتوقع است.  خویش رنج می برد، بسیار 
را به پیداکردن برهان برای دفاعیه اش در فلسفه ی َلمتری یا ُدلباک و، 

حتی بهتر، اسپینوزا، سوق می دهد.
اگر محاکمه های درباری و محکومیت هایی که طغیان های مختلف 
او موجب شد، به خصوص در آرکوی1 و مارِسی؛ حبس های  متعدد؛ و 
درآخر بازداشت طوالنی او با حکم جلبی که مادرزنش2 به دست آورده 

1. Arcueil

2. به این بیوگرافی تا به امروز بی رقیب نگاه کنید:

Gilbert Lely, Vie du marquis de Sade (Paris: Jean-Jacques Pauvert, 1965).
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بود-اگر همه ی این سرکوب های مستبدانه،  او، این مدافع خودکامگی 
قوانین  همه ی  و  نهادها  همه ی  علیه  قیام شورشی  به  مجبور  الزامًا  را 
بیرونِی  فرافکنی  جز  چیزی  بایستی  آیا  می کند،  الهی«  یا  »انسانی 
علیه  وجدانش  که  محاکمه ای  ببینیم،  آن  در  را  او  درونی  محاکمه ی 
او  بر  ناخودآگاهش  که  ناعادالنه ای  مجازات  شاید  می کند؟  برگزار  او 
تحمیل می کند برایش ضروری است تا در محاکمه ی درونی اش تبرئه 

شود.
در  موجود  انسانِی  اخالقیاِت  ماتریالیستْی  آتئیسم  به  پایبندی  آیا 
این ماکسیم را از کار می اندازد: باشد که با دیگران چنان رفتار نکنیم 
که خودمان از آن ها نمی خواهیم؟ مگرنه این که انکار خدا شامل انکار 
همسایه می شود؟ به نظر می رسد که این مسئله معضل اساسی ای است 
آن  به  بسته،  را  او  دهان  مستبدانه  انسان ها  عدالِت  درحالی  ساد،  که 
اشاره می کند هنگامی که او در تریبونال وجدانش حضور می یابد. اما 
او بعدتر می پرسد که: هنگامی که وجود خدا، به عبارت دیگر، قاضی، 

انکار شود، بزهکار را چه می شود؟
او در گفت وگویی بین کشیش و مرد محتضر1، نوشته شده در سال 

1782، می نویسد:

به من ثابت کن که ماده اینرسی دارد و من به تو آفریدگاری 
خودبسنده  طبیعت  که  کن  ثابت  من  به  کرد،  خواهم  عطا 
نیست. ... خدای تو ماشینی است که به نیابت از شورهایت 

1. مارکی دو ساد، گفت وگویی بین کشیش و مرد محترض، ترجمه ی سامی آل مهدی، 

پُل ژیلت،  انگلیسی  از ترجمه ی  مجله ی پوئتیکا، 1399. (این نسخه ترجمه ای است 

 Austryn) ِوین هاوس  آسرتین  ازآِن  آمده  در منت حارض  که  انگلیسی ای  ترجمه ی  و 

Wainhouse) است و از آن جا که تفاوت هایی بین دو ترجمه ی کذایی وجود دارد، 

بندهایی که لینگیس از ترجمه ی ایشان آورده را دوباره ترجمه کرده ام.) -م.
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ساختی، و برای خوشایش آن ها دست کاری اش کردی؛ اما 
روزی که او مانع خوشایش من شد، از سر راهم کنارش زدم. 
... این جان1 و من همیشه دوستان خوبی برای هم بوده ایم، 
طبیعت می خواسته که چنین باشد؛ بنابراین او آن را آشکارا، 
نتیجه ی  من  جان  چراکه  کرد،  طراحی  هست،  که  چنان 
گرایشاتی است که ازبرای پیگیری اهداف و نیازهایش در من 
شکل داد؛ و چون او نیازی برابر به شرارت ها و فضیلت ها 
می کرد،  چنین  کند،  پا  به  شر  می کشید  دلش  هرگاه  دارد، 
هرگاه از من عملی نیک می خواست، میل به انجام آن را در 
من برمی انگیخت، و من درهرصورت چنان می کردم که امر 
شده بودم. برای یگانه علِت رفتار دمدمی انسان، در جایی جز 

عملکردهای خود کندوکاو نکن. ...2

آرامش این وجدان در زیبایی سبک این دیالوگ بازتاب یافته است. 
اما هنگامی که این وجدان می گوید، »بدین ترتیب ممکن است چیزها 
و  باشند،  یافته  تعین  برتر  عقلی  توسط  لزومًا  این که  بدون  دهند  رخ 
بنابراین ممکن است همه چیز منطقًا از علت العللی3 نشأت گرفته باشد، 
بدون این که عقل یا خردی در علت العلل وجود داشته باشد« )169(، 
آیا این وجدان درمی یابد که توفان نزدیک شونده در این جمله چه اندازه 
سهمگین است؟ به هر ترتیب، برای این وجداِن ظاهرًا بسیار آرام، »عقل 
1. soul

2. این داستان برای نخستین بار در تطابق با دست نوشته ی امضاشده ی منترشنشده، 

با پیش گفتار و یادداشت، توسط موریس هاینه (Paris: Stendhal, 1926) منترش شد. 

نقل قول های مربوط به این منت از ترجمه ی زیرند:

Dialogue between a Priest and a Dying Man, in The Complete Justine, 

Philosophy in the Bedroom, and Other Writings, pp. 168-169.

3. primary cause
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به تنهایی باید به ما هشدار دهد که آسیب به هم نوعانمان هرگز نمی تواند 
برای ما سعادت به ارمغان آورد؛ و دل باید به نهیب زند که مشارکت 
در نیک بختی آنان بزرگ ترین کیفی است که طبیعت به ما برروی زمین 
ارزانی داشته است؛ تمامیت اخالقیات انسانی در این یک عبارت نهفته 
و  باشی،  شاد  خودت  داری  میل  که  کن  شاد  چنان  را  دیگران  است: 
بر  را  کنی  دریافت  دیگران  از  داری  میل  آن که  از  بیش  دردی  هیچ گاه 
نشان می دهند که ساد  آشکارا  بندها  این  نکن« )174(.  تحمیل  آن ها 
این که  باور دارد بدون  به امکان پذیرِی حفظ مقوالت اخالقیاتی  هنوز 
پی آمدهایی که می توانند از عدم وجود خدا منتج شوند را استخراج کند. 
اما پنج سال بعد اولین نسخه از ژوستین1 را تدوین می کند، که آن موقع 
بداقبالی های فضیلت2 نام داشت، و با این الفاظ درباره ی آن اظهارنظر 
می کند: »اثری برآمده از ذوقی کاماًل نو؛ سرتاسر آن معصیت پیروز و 
فضیلت تحقیر می شود. تنها پایان داستان است که به فضیلت تابندگِی 
در  َبرد  پایان  به  را  کتاب  خواندن  که  هرکس  می بخشد.  را  آن  درخور 
تنفر از پیروزی دروغین جنایت و پاس داشت خوارشماری های فضیلت 

شکست نمی خورد.«3
بدنام«  »ژوستین  نسخه ی  نخستین  در  حاشیه ای  یادداشت  این 
در  که  است  نزاعی  خشونِت  نشان دهنده ی  گفت وگو  از  بعد  سال  پنج 
ساد آغاز شده بود و نشان می دهد که ذهن او وارد درامی دیالکتیکی 
شده است که شاید تا آخر عمرش ادامه داشته باشد. در بداقبالی های 

1. Justine

2. The Misfortunes of Virtue

3. Marquis de Sade, Les infortunes de la vertu, Introduction, pp. KXXV 

ill — XXXlX (Paris: Editions Fourcade, 1930).

این منت برای نخستین بار توسط موریس هاینه با دست نوشته ی امضاشده تطابق داده 

و، با مقدمه ای از او، منترش شد.
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وجود  اخالقیاتی  مقوالت  نخست-نه تنها  نسخه ی  فضیلت-عنوان 
این  پیدا می شود.  دوباره سروکله شان  نیز  که مقوالت مسیحی  دارند، 
اندیشه ی  توسعه ی  برای  مبنایی  به عنوان  تنها  درهرصورت،  مقوالت، 
اثر به کارگرفته می شوند؛ آن ها البته، توسط کاراکترهایی که قهرمان زن 
گذاشته  بحث  به  می شود،  مواجه  آن ها  با  ماجراهایش  طی  پاک دامن 
پیله ای  به نظر  ژوستین  از  نسخه  این  بدین خاطر  می شوند.  نقض  و 
هنوز-اخالقیاتی  ذهِن  می آید؛  بیرون  آن  از  ساد  فلسفه ی  که  می رسد 
چیزی نیست جز پوشش سختی که می شکند زیر فشار رشد دیالکتیکِی 
معضل هایی که این ذهن خود را درگیرشان می کند. بااین حال، اگرچه 
است،  متأخر  نسخه های  آنارشیستی  عناصر  شامل  پیشاپیش  اثر  این 
عرضه  مسیحیت  بنیادین  دگمای  از  طرحی  همچون  را  خودش  هنوز 
بی گناه  قربانی کردن  محسنات  قلِب  قابلیت  از  است  طرحی  می کند، 
در  را  دگما1  این  بعد  سال  بیست  َمستر  دو  ژوزف  گناهکار.  به نفع 
در  باهم  بعدها  َمستر  و  ساد  می گیرد.  به کار  سن پترزبورگ2  شب های 

ادراک حسی خواننده  ی اخوی شان دوباره ظاهر می شوند.
به عنوان  هرگز  این که  بدون  ژوستین،  بداقبالی های  ازاین رو 
باشد«  نهفته  آن ها  در  خردی  این که  بدون  می دهند  رخ  که  »اتفاقاتی 
قضاوت شوند را ژولیت3-کسی که بعدها قهرمان زن خوش اقبالی های 
معصیت خواهد بود-همچون معماهای بی شمار مشیت الهی4 می بیند. 
هنگامی که در ادامه ی مشقت هایش صائقه ای باعث مرگ ژوستین در 
مقابل چشمان خواهرش، ژولیت، می شود، ژولیت که کل زندگانی اش 

dogma .1 (اصل جزمی)

2. Saint Petersburg Nights

3. Juliette

4. Providence
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سوی  از  هشداری  واپسین  ضربه ی  این  در  گرفته،  شکل  معصیت  در 
آسمان را تشخیص می دهد:

 در نامالیمات غیرقابل تصوری که این مخلوق بدشانس تجر
باعث  که  دارد  وجود  نامعمول  بسیار  چیزی  کرده  به شان 
که  نکنید  فکر  شود؛  باز  خودم  به روی  چشمانم  می شود 
طی  که،  است  کرده  کورم  تبهکارانی  گول زننده ی  سعادت 
ماجراهای ِتِرز1، دیدیم از او سوءاستفاده کردند. این جبرهای 
بلکه  نیستند،  گشوده شدن  برای  معماهایی  آسمان،  دسِت 
هرگز نباید ما را فریب دهند. ای دوست من! کامیابی جنایت 
چیزی نیست جز آزمونی سخت که مشیت الهی به واسطه ی آن 
فضیلت را آشکار می کند، مانند صائقه ای که برق فریبایش 
برای لحظه ای فضا را زینت می دهد تنها تا خیره های غمگین 

را به ژرفناهای مرگ پرتاب کند.2

وضعیت ذهنی ساد را چه گونه قضاوت می کنیم، هنگامی که پنج 
کرد،  تألیف  را  شبه-یانِسنیستی3  این صفحات  گفت وگو،  از  بعد  سال 

1. تِِرز (Thérèse) ناِم ژوستین در نسخه ی نخست این داستان است. -م.

2. Marquis de Sade, Justine in The Complete Justine, Philosophy in the 

Bedroom, and Other Writings, p.742.

3. یانسنیسم (Jansenism) جنبشی الهیاتی درون کاتولیسیسم بود که غالباً در فرانسه 

فعال بود. یانسنیست ها بر گناه نخستین، بدکرداری انسان (منظور مختاربودن آدم و 

حوا در رسپیچی از دستور خداست)، رضورت رحمت الهی و تقدیر تأکید می کردند. 

 Cornelius) این جنبش پس از انتشار و متأثر از آثار الهیات دان هلندی کرنلیوس یانِسن

مسیحی  مراتب  از  بسیاری  گرفت.  سال 1638، شکل  در  او  مرگ  از  پس   ،(Jansen

با یانسنیست ها مقابله می کردند، خصوصاً یسوعی ها. آن ها خود را پیروان رسسخت 

سن آگوستین می دانستند. -م.
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صفحاتی که به آگوستین گرایی کاماًل بی ربط نبودند؟ در پرتوی نظراتی 
که باال ذکر شد، به نظر می رسد که اهمیت این نتیجه گیری از اهمیت یک 
مانور ساده ی ادبی درمی گذرد. حداقل ما از باور این که ساد می خواسته 
پرده ای مسیحی برروی فلسفه ی خویش بکشد امتناع می کنیم. اگر غیر 
از این بود، این پرده در ذهنش نیز وجود می داشت و بی پروایی های او 
آن را پاره نمی کردند. این ذهن عذاب دیده، که یکی از اذهان تأثیرگذار و 

عمیق زمانه اش بود، بی شک آماج تردیدهای قدرتمندی بود.
در  ]خاص[  مرحله ای  نشان دهنده ی  ژوستین  نسخه ی  نخستین 
تکامل آگاهی سادی است. معضل شر ]در آن[ به صورتی شبه الهیاتی 
ابتدا  که  کذایی،  معضل  است.  شده  فرمول بندی  بسیار  صالبتی  با  و 
به لحاظ  شاید،  و،  بود،  شده  انکار  گفت وگو  در  خدا  وجود  با  همراه 
دست نخورده  فضیلت  بداقبالی های  در  بود،  شده  حل وفصل  عقالنی 
نخستین  طرح  داشت  ازپیش  ساد  وقت،  همان  تقریبًا  می ماند.  باقی 
که  اثری  سدوم1،  در  صدوبیست روز  می دید،  تدارک  را  عظیمش  اثر 
اثر  این  است.  غیرقابل مقایسه  او  پسین  آثار  با  حیرت آورش  معماری 
بنیان های نظریه ای درباره ی انحرافات را پایه می ریزد و متافیزیکی که 
تعریف  اثر  این  در  می کند.  آماده  را  می یابد  بسط  ژولیت  در  خصوصًا 
دقیق معضل شر در ذهن سادی را می یابیم: بداقبالِی بافضیلت بودن در 
جنایت و خویش را جنایتکار یافتن در مشق فضیلت. بااین که ساد ابتدا 
از  این نفی راضی نیست. دلیلش  از  بااین حال هنوز  انکار کرد،  شر را 

1. Marquis de Sade, Les 120 journées de Sodome ou l’Leole du libertinage, 

vol. 1 (Paris: Stendhal, 1931). ]English translation by Austryn Wainhouse 

and Richard Seaver, The 120 Days of Sodom (New York; Grove Press, 

1966).[

این نسخه ی انتقادی براساس رونویس دست نوشته ی اصلی توسط موریس هاینه تدارک 

دیده شد.



دمسشممیشیدمشادا    |    111

قضا دخالت همسایه است، و تا وقتی که همسایه برای اگو وجود داشته 
باشد، وی حضور خدا را برمال می کند. در نسخه های پسین ژوستین1 و 
در داستان ژولیت2، تجزیه وتحلیل انگاره ی شر فازهای متعددی را طی 
و صور متعددی اختیار می کند: یک بار صورت الهیات تخریب گِر زاده ی 
وجدان معذب لرد بزرگ لیبرتین؛ یک بار صورت آتئیسم، ماتریالیسم، 
یک بار  ناب(؛  شر  )نظریه ی  جامعه گریز3  ناتورالیسم  و  رواقی گری 

صورت ریاضت، ریاضِت بی احساسی.
آمد؟  بیرون  »پروبلماتیک«  دوره ی  این  از  چه وقت  شخصًا  ساد 
چنین  ژولیت  داستان  نوشتِن  به وقت  که  کنیم  تصور  تا  داریم  دالیلی 
شد، به عبارتی، طی سال های آزادی اش بین 1790 و 1798 بود که وی 
همه ی فازهای مذکور را ازسرگذراند. بااین حال امروزه برای ما ممکن 
نیست تا مشخص کنیم که آیا او هرگز به چاره ی تأثرِی4 شر در خویش 

دست یافت یا نه.

.1
نماینده ی قسمی وضعیت  لیبرتین عیاش  آثار ساد، وجدان معذِب  در 
انتقالِی ذهن میان وجدان بشر اجتماعی و ذهن زیباشناختِی فیسلوِف 
که  می کند  بازنمایی  را  منفی ای  عناصر  لیبرتین  رفتار  است.  طبیعت 

1. Marquis de Sade, La Nouvelle justine on les malheurs de la vertu, 

followed by Histoire de Juliette sa soeur, 10 vols. (Holland, 1797). ]Marquis 

de Sade,  Justine, trans. Austryn Wainhouse (New York: Grove Press, 

1978); Juliette, trans. Wainhouse (Grove Press, 1976).[

این مجموعه شامل دومین نسخه ی ژولیت و سومین نسخه ی ژوستین است.

2. The Story of Juliette

3. asocial naturalism

4. affective
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اندیشه ی ساد، در حرکت دیالکتیکی اش، تالش می کند آن ها را ازمیان 
بردارد، همراه با عناصر مثبتی که رفتن ورای این وضعیت میانجی ذهن 
و رسیدن به فلسفه ی طبیعِت آتئیستی و جامعه گریز، ]همان[ اخالقیات 

حرکِت مستمر1، را ممکن می کند.
ذهن لیبرتین رابطه ای منفی، از طرفی، با خدا، و از طرف دیگر، با 
همسایه برقرار می کند. هردو انگاره ی خدا و همسایه اجزاء الینفک 

آن هستند.
می توان  است:  اجتناب ناپذیر  و  ضروری  خدا  با  منفی  رابطه ی 
نیست؛  آتئیست  »به سردی«2  لیبرتین  ذهن  که،  ساد  با  گفت  هم صدا 
ازروی  یعنی  است،  آتئیست  که  است  سرزندگی اش3  به خاطر  ]بلکه[ 
حرمت شکنی5.  از  صورتی  جز  نیست  چیزی  آتئیسم اش  کینه توزی4. 
فقط بی حرمت سازی6 نمادهای دین می تواند آتئیسِم واضِح ذهِن لیبرتین 
را در نظر خویش قانع کننده سازد. بدین لحاظ ذهن لیبرتین آشکارا از 
ذهن فیلسوف آتئیست قابل تشخیص است، زیرا حرمت شکنی هیچ معنا 
و اهمیتی ندارد جز برمالکردن ضعف کسی که به آن مبادرت می ورزد.7

و  می شود  آن  دستخوش  لیبرتین  ذهن  که  آتئیسمی  گاهی اوقات 
توهین هایی که کاربست آن موجب می شود به مثابه ی تحریکاتی متوجِه 
وسایل  رسوایی  و  تهمت  توگویی  می شوند،  نهاده  پیش  غایب  خدای 

مجبورکردِن خدا به آشکارکردِن وجود خویش است.

1. perpetual motion

2. coldly

3. effervescence

4. resentment

5. sacrilege

6. profanation

7. بنگرید به: Justine, p. 52. و همین طور نگاه کنید به فلسفه در اتاق خواب.
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اگر خدایی وجود داشت و این خدا قدرتی داشت، آیا اجازه 
می داد فضیلت که ثناگوی اوست، و همان که شما تعلیمش 
می دهید، پیِش معصیت و لیبرتیناژ قربانی شود، همان طور 
که چنین خواهد شد؟ آیا این خدای قدرقدرت به موجودی 
یک  در چشم  کرمی  او چون  مقابل  در  که  من،  نزار چون 
فیل ام، اجازه می داد که به او توهین کنم، مسخره اش کنم، 
برنجانم،  را  او  و  بکشم،  به چالش اش  بطلبم،  به مبارزه اش 
چنان که به اراده ی نوشین خودم، هرلحظه از روز، گستاخانه، 

چنین می کنم؟1

مصونیت از مجازاْت حظ نفِس این نوع از ذهن را افزایش می دهد؛ 
هرچه حمله و توهین الیق مجازات بزرگ تری باشد، ارزش آن در نظر 
است  فعال  ذهن  این  در  همواره  وجدان2  سرزنش  است.  بیش تر  ساد 
لیبرتین عیاش، شْر  برای  باشد.  انگیزه ی جنایت  به نظر می رسد که  و 
هدف اساسِی توسعه ی قلمروی کام یابی ها3 است، نه کنشی که به نظر 
توسط  که  است  بی تفاوت  اخالقیات  به  بدین خاطر  آتئیست  فیلسوف 
حرکت مستمر تعیین شده. »ابژه ی لیبرتیناژ نه، بلکه ایده ی شر است 
که الهام بخِش ماست.« ابژه ی لیبرتیناژ موردتوجه قرار نمی گرفت اگر 
نمی توانست شخص را به انجاِم بیش تِر اعمال شر راه برد. نه تنها امکان 
جنایت  به  که  است  امکان  همین  که  نمی رود،  کنار  خیر  اعمال  انجام 
همه ی ارزشش را عطا می کند. ازاین رو، ذهن سادیست عیاش، در کنار 
آزاد  اراده ی  اخالقیاتی،  مقوالت  با  همراه  می تواند،  شر  اعمال  انجام 

1. The 120 Days of Sodom, p. 253.

remorse .2 (ندامت، پشیامنی، حرست)

3. gratification
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خودش را حفظ کند. ذهن لیبرتین عیاش، آن طور که ساد آن را می بیند، 
آتئیسم ظاهر می شود، که رابطه ای  با  نه تنها این جا در مجاورت کامل 
دارد با آن واکاوی شر محض خاطر شری که در اعترافات سن آگوستین 

می یابیم.
تخریب گِر  الهیات  شرح وتفصیِل  به  قادر  متعاقبًا  ذهنی  چنین 
که  الهیاتی  تنها  است،  شرارت1  خداوندگار  دیِن  الهیاِت  چون  کاملی 
تعلیم  خواستار  عیاش،  بزرگ  لرد  و  لیبرتین  اعالی  نمونه ی  سن ُفن2، 
هنوز  مستمر،  حرکت  فلسفه ی  برعکس  شر،  مذهب  این  است.  آن 
جنایت  به  اقرار  بر  است  مبتنی  بلکه  نیست،  شر  انکارکردن  به  منوط 
به عنوان گذار از وجود خدایی دوزخی. الهیات کذایی، نقض دگماِی 
ضرورِت قربانی کردِن بی گناه محض خاطر رستگاری گناهکار نیست-
تز نسخه ی نخست ژوستین-بلکه برعکس: الزاِم ناعدالتی در خدا را 
تجلیل می کند. چراکه عقِل جاخورده3، درحالی که با معمای مکاشفه4 

1. Marquis de Sade, Juliette, trans. Austryn Wainhouse (New York: Grove 

Press, 1968), p. 399.

قول های آورده شده از این کتاب با حرف اختصاری J مشخص خواهند شد. (»خداوندگار 

رشارت« لفظی است که، این جا، سن فُن به طبیعت اطالق می کند. -م.)

 Mother) یکی از پنج مرشد ژولیت است که پس از مادر ُدلِب (Saint Fond) 2. سن فُن

Delbène)، مادام دوِورژیه (Madame Duvergier)، نوآرسوی (Noirceuil)، و قبل 

از کلِرویل (Clairwill)، ژولیت را در مسیر رش راه می برند. وی یکی از جاه طلب ترین 

و عیاش ترین لیربتین هایی است که در کتاب های ساد به آن ها برمی خوریم، چنان که 

در اواخر کتاب ژولیت به پیش نهاِد او مبنی بر پیاده کردن طرحی برای رواج و گسرتش 

تردید می نگرد  به چشم  آن  پاک کردِن نصف جمعیت  به منظور  فرانسه  در  قحطی 

و همین باعث خشم سن فن و فرار متعاقب او از قرص این میلیونر رشور می شود. 

(فراموش نکنیم که ژولیت تا بدین جای داستان با رویی گشوده به انجام چنان اعاملی 

مبادرت کرده که فقط از ذهن ساد می گذرد.) -م.

3. scandalized reason

4. Revelation
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مواجه شده، اگر بخواهد دگمای آن معما را به زبان رسوایی1 بیان کند، 
می تواند محتوایی بارز را تنها با محتوایی کفرآمیز جایگزین کند که نمود 
دقیِق تأثیری خواهد بود که آن معما بر عقِل رها شده به حال خود به جا 
می گذارد. سپس، پیش از جنایت در سویی و رنجش ها در سوی دیگر، 
به وسیله ی کفاره دادن  به جنایات گناهکاران  ادعای مشروعیت بخشی 
مصیبت های  کفاره اِی  فضیلِت  می دهد،  نسبت  عامه2  مذهب  به  را 
و  گناه کردن  آزادی در  به  را  بی گناهان. در واقع، مذهب عامه جنایت 
می دهد.  نسبت  بی گناهان  مصیبت های  به  را  جبرانی  جنایِت  فضیلت 
آن چه عقل جاخورده به مذهب عامه منتسب می کند دقیقًا چیزی است 
این دکترین سزاوار  به عنوان قسمی دکترین اعالنش می کند.  که خود 
بناشدن بر خاستگاه مابعدالطبیعِی گناه به نظر خواهد رسید، اما نتایجی 
که به دست می دهد برخالف نتیجه گیری های مذهب عامه خواهد بود: 
به آن دچار کرده فدیه ای  انسانیت را  این که تمام شری که خدا  مگرنه 
است که خدا به زور طلب می کند پیش از آن که به انسان حق عذاب دادِن 
دیگران و خباثت بی نهایت را عطا کند؟ ازاین رو شخص می تواند بزهکار 
اصلی را در خدا تشخیص دهد، همو که پیش از آن که بشر به او حمله 
کند به وی حمله کرد؛ ازاین رو، بشر حق و قدرت حمله به هم نوعش 
را به دست می آورد. و این تعدی الهی چنان غیرقابل اندازه گیری خواهد 
بود که مصونیِت گناهکار و قربانی کردِن بی گناه را مشروعیت می بخشد.

که  روزی  از  را  گریبانم  که  بداقبالی هایی  بی تفاوتِی  اگر 
اثبات  من  به  می میمیرم گرفته اند  که  روزی  تا  آمدم  دنیا  به 
شود، به احتمال زیاد در آن چه شرمی خوانم اشتباه کرده ام. 

1. scandal

2. orthodoxy
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آن چه بدین سان به خود نسبت می دهم گویا به راستی تمامًا 
مربوط به موجودی است که مرا به این جهان آورده؛ اگر از 
دیگران شری به من رسد، از این حق که به همان ترتیب تالفی 
پرتاب  را  باشم که سنگ  اولین کسی  این حق که  از  کنم، 
می کند، مستفیض می شوم: بنابراین، زین پس، شرخیر است، 
همان طور که برای خالِق هستی من چنین است: شری که به 
بقیه می رسانم مرا خرسند می کند، چنان که خدا از شری که 

)J, 396( .به من می رساند خرسند می شود

شر »بااین حال، موجودیتی اخالقیاتی است نه موجودیتی مخلوق، 
وجود  جهان  این  از  پیش  فانی:  موجودیتی  نه  است  ابدی  موجودیتی 
توانسته  که  بخشیده  قوام  کریه  و  هیوالیی  موجودی  به  است؛  داشته 
چنین جهان مضحکی بیافریند« )J, 400(. این شر تنها به واسطه ی شر 
است که می تواند این جهان را برپا دارد، تنها محض خاطر شر می تواند 
به آن تداوم بخشد، و تا آن جا به خلقت اجازه ی وجود داشتن1 می دهد 

که آبستِن شر باشد.

همگی، همه باید شرور باشند، وحشی، ناانسانی، مانند خدای 
تو: این ها پلیدی هایی است که شخصی که خواهان رضایت 
اوست باید بپذیرد، هرچند، بدون این که امیدی به موفقیت 
داشته باشد: زیرا شریکه همواره زیان بار است، شری که 
جوهر خداست، هرگز نمی تواند پذیرای عشق و حق شناسی 
باشد، و نخواهد بود. اگر این خدا، این مرکز شرو سبعیت، 
انسان را در طول زندگی اش به وسیله ی طبیعت و انسان های 

1. to exist
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به  نیز  انسان  این که  در  می توان  چه طور  دهد،  عذاب  دیگر 
همین شیوه و شاید بی اختیار علیه این باد هوا که از او بیش تر 
عمر می کند و... چیزی نیست جز خوِد شر دست به عمل 

)J, 397( می زند شک کرد؟

پس شخص نیک چه می شود؟

او که خودش را پارسا می خواند به هیچ وجه نیک نیست، یا، 
از منظر خدا چنین  باشد، قطعا  از نقطه نظر شما نیک  اگر 
هیچ  شر است، همو که جز  شر نیست، خدایی که مطلقًا 
از  انسانی که  است.  شر نمی خواهد، همو که فقط طالب  
او سخن می گویی عاجز و نحیف است، و عجز قسمی شر
تمامًا  و  مطلقًا  موجوِد  از  ضعیف تر  که  انسان،  این  است. 
یک  بکشد...  بیش تری  بسیار  عذاب  باید  است،...  خبیث 
انسان، هرچه بیش تر پرده از پلیدی ها و جنایاِت در این جهان 
بردارد، بیش تر با سرنوشت ناگزیر خود، که همان شرارت1 
باشد، در هارمونی خواهد بود، چیزی که به نظر من ماده ی 

.)J, 398( .اولیه ی ترکیب و ساخت این جهان است

تبرئه ی  یا  آتئیست،  مانند  خدا  انکارکردن  از  »فارغ  بدین ترتیب، 
موافق  عیاش  لیبرتین  ذهن  ِدئیست،«  مانند  تقصیرهایش  از  او 
به رسمیت شناختن خدا به همراه تمام پلیدی های اوست. وجود شر در 
جهان، این ذهن را مجهز به ابزار باج گیری از خدا، این متجاوز اصیل 
ذهن  خاطر  همین  به  و  می کند،  است،  گنا هکار  تاابد  جبهه ی  در  که 

1. wickedness
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توسل می جوید که گویی  به مقوالت اخالقیاتی  لیبرتین همواره چنان 
عهدی است که خدا زیرپا گذاشته است. رنج تبدیل به سفته ای می شود 

که علیه خدا به اجرا می گذاریم.
برقرار  همسایه  با  منفی  رابطه ای  باید  همچنین  ذهن  این  ازاین رو 
سازد: »شری که به بقیه می رسانم مرا خرسند می کند، چنان که خدا از 
شری که به من می رساند خرسند می شود.« این ذهن کام یابی اش را از 
تقابل مداوم با انگاره ی عشق به همسایه کسب می کند، تقابلی که از آن 
در نظریه اش، لذت مقایسه1، بهره می برد. یکی از چهار عیاش 120روز 

در سدوم می گوید:

مقایسه  لذت  آن  دارد.  کم  اساسی  چیز  یک  ما  سعادت 
از دیدن اشخاص مفلوک حاصل  لذتی که می توان  است، 
او که  از دیدن  از آن ها را نمی بینیم.  این جا هیچ یک  آید، و 
زجر می کشد و لذت نمی برد از آن چه من لذت می برم است 
که فریبایی گفتِن »من از او سعادتمندترم« نشأت می گیرد. 
وجود  تفاوت ها  این  و  باشند،  برابر  انسان ها  که  هرکجا 
نداشته باشد، سعادت نیز هرگز وجود نخواهد داشت: مانند 
داستان مردی که تنها پس از افتادن به بستر بیماری است که 

قدر سالمتی را به خوبی می داند. )362(

پس، چه گونه به بیچارگان کمک کنیم؟

حظی که می برم و نتیجه ی این مقایسه ی شیریِن وضع آن ها 
با وضع خودم است، اگر آن ها را یاری دهم از بین خواهد 

1. pleasure of comparison
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بهنر  را هرچه  این تمایز  این که  برای  به نظر من،   ... رفت. 
الزمه ی سعادت شود، کسی باید به هر ترتیِب ممکن فالکت 

آن ها را تشدید کند.

را  اخالقیاتی  مقوالت  آتئیست  ذهن  که  درحالی  بدین ترتیب، 
بدین خاطر که ساخته ی بیچارگان است تقبیح می کند، آگاهِی لیبرتین 
عیاش راضی به باقی ماندن در ساحت آن مقوالتی است که وارونه شان 
می کند. بااین حال به واسطه ی نیاز به مقایسه، انسان قوی قدرت خویش 
موقعیت  با  خویش  موقعیت  مقایسه کردِن  با  می کشد؛  پرسش  به  را 
بیچارگان، انسان خوش بخت ناگزیرًا خودش را با انسان مفلوک یکی 
از  به منظور کسب لذت  ابژه ی هوس هایش،  می کند. در شکنجه کردن 
درد و رنج او، عیاش رنج خود، هستی معذب خود، را برای خویشتن 
بازنمایی  نیز  را  امر مجازات خویش  این  انجام  در  و  بازنمایی می کند، 
با خانواده ای فقیر  به شکل وحشتناکی  این که  از  می کند. سن ُفن، پس 
بدرفتاری کرد، به شکلی ساختگی توسط دو مرد غافلگیر می شود که 
او  که  ترسی  ازاین رو  بزنند.  تازیانه  را  او  تا  کرده  امر  آن ها  به  او  خود 
در ضعفا برمی انگیزد، بدل به ترس خودش در بازنمایی اقویا می شود: 
من  وجود  که  کنم  تجربه ی چیزی  به  مجبور  را  آن ها  که  اینم  »عاشق 
بر  این سطح، ذهن  را بی رحمانه آشفته می کند و درهم می کوبد.« در 
واقعیِت دیگری1 متمرکز باقی می ماند، ذهنی که به دنبال انکاِر ]واقعیت 
دیگری[ است اما با عشق-نفرتی2 که به دیگری ابراز می کند فقط آن را 
شدیدتر می کند. عیاش به قربانِی هوس هایش، و به فردیت او، وابسته 
باقی می ماند، کسی که او خوش دارد مصیبت هایش را »ورای مرزهای 

1. the other

2. love-hate
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ابدیت، اگر ابدیتی درکار باشد«، طول دهد. آتئیست حقیقی، اگر واقعًا 
وی  نمی کند؛  وابسته  ابژه ای  هیچ  به  را  خودش  باشد،  داشته  وجود 
درحالی که در حرکت مستمِر طبیعت گیرافتاده، از تکانه هایش تمکین 
می کند و مخلوقات طبیعت را به چیزی بیش از حباب نمی گیرد. ذهن 
لیبرتین عیاش نمی تواند از امیال و آرزوهای انسانی، ]یا[ زیاده انسانِی، 
خود دست بکشد؛ تنها آتئیست رواقی قادر به انجام چنین کاری است. 
بدین خاطر نه تنها به طور وسواسی دل مشغول همسایه به مثابه ی قسمی 
قربانی می شود بلکه همچنین مسخِر ایده ی مرگ می شود. ذهن کذایی 
از آرزوی تکیِن یک آینده، از یک آینده ی دوزخی، از یک زندگی، چشم 
بپوشد، به عبارت دیگر، به خاطر میل دیوانه وار ابدی اش به خالی کردِن 
گناه«  »ساختار  نابودی  به  نمی تواند  قربانی،  همان  برسر  خود  خشم  

.)J, 369( خویش رضا دهد
اما در این مرحله، ذهِن لیبرتین عیاش، تا آن جا که یکی از مثال های 
آگاهی خوِد ساد را بازنمایی کند، نیازی مبهم به کفاره را فاش می کند. 
اگر بتوان این نیاز را توضیح داد، باید گفت چنین کفاره ای هیچ معنایی 
جز انحالل نفس نخواهد داشت، قسمی رهاسازی نفس از خودش. 
کفاره،  به  نیاز  بدین لحاظ،  هستند.  چنین  آگاهی  این  مثبت  مضامین 
رضایت دادن به تحمل نفرین ابدی است. بی شک، ذهن کذایی رضایت 
این  بااین حال  شود؛  محظوظ  قربانی اش  مصیبت های  از  تا  می دهد 
رضایت به طور ضمنی به میل ]او[ به اشتراک در این مصیبت ها اشاره 

دارد.
رو  را  لیبرتین  ذهن  ویژه ی  خصایل  از  دیگر  یکی  سن ُفن  کاراکتر 
آغشته  تنفِر  هم نوع،  از  بیزاری  موقعیت خویش،  به  غره بودن  می کند: 
می خوانند.«  مردم  را  آن ها  که  فرومایه ای  »خالفکارهای  از  ترس  به 
تطابق  تحقیرآمیِز عیاشی  اعمال  با  متکبرانه  رفتار  این  مؤلفه های  تمام 
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دارند، و طرح شده اند تا اخالقیات مردم را شوکه کنند: »تنها اذهانی 
که چون ما سازمان یافته اند به خوبی می دانند که حقارت تحمیلِی یک 
آن چه  عماًل،  است.«  تکبر  و  غرور  خوراِک  گستاخانه،  اعمال  سری 
ذهنیت عوام، یا ذهنیت بورژوایی، نمی تواند بپذیرد یا بفهمد این است 
مقام  تنزل  با  اجتماعی اند،  نظم  نگهبانان  می کند  تصور  که  کسانی  که 
داوطلبانه ی خود، می توانند نظم اجتماعی را به چالش بکشند، و طی 
آن همه ی ارزش های اجتماعی را واژگون کنند. در این تنزل مرتبه-که 
هرچند در ]ذهِن[ سادیست لیبرتین خیالی خواهد بود-همچنین تجلی 
نیازی برای خفت خودخواسته و، در این نیاز، احساس حق داشتنی1 که 
ایده ی برتربودِن شخص تفویضش می کند وجود دارد: حق به بازنگری 
به  اگر  که  تجربی2،  حق  یک  شخص،  منفرِد  نفس  در  بشر  انگاره ی 
میرنده های عام تفویض شود خطرناک خواهد بود. استفاده از این حق 
به تجربه های ممنوعه، که زاده ی آگاهی لیبرتین است، یکی از تعهدات 

پایه اِی آگاهی سادی را شکل می دهد.

.2
هروقت آتئیسم شهید بخواهد، کافی ست لب تر کند؛ خون 

من آماده ی جاری شدن است.
-ژوستین جدید، جلد 1

اکنون بیایید ویژگی های خصلت نمای آتئیسم ماتریالیستی ساد، چنان که 
گفت وگو آمده، را بررسی کنیم.  انتشار  از  آثاری که در دهه ی پس  در 
نخواهد  بروز  رساله  این  متین  سبک  به  را  خودش  هرگز  دیگر  ساد 

1. feeling of right

2. experimental right
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در  وقتی  ساد،  معاصران  دایره المعارف نویسان،  و  ماتریالیست ها  داد. 
وضعیِت حرکت مستمر، ماده را به مثابه ی عامل کلی ای می پذیرند که 
می گویند  ضمنی  به طور  می گذارد،  کنار  را  خدا  وجود  به  نیاز  هرگونه 
این که  بر  عالوه  می رانند،  حکم  ماده  این  بر  که  قوانینی  دانستِن  که 
اخالقیات اجتماعی و فردی بهتری را ممکن می کند، موجب استثمار 
عقالنی نامحدوِد طبیعت به دست بشر می شود. اما وقتی آرای َلمتری، 
ِالِوسیوس1 و ُدلباک با اندیشه ی ساد تالقی می کنند، دستخوش پیشرفتی 
نامنتظره می شوند. در نظر ساد، جایگزینی خدا با طبیعت در وضعیت 
بلکه  انسان نیست،  برای  بر آمدن دورانی فرخنده  حرکت مستمر دال 
تنها بر آغاز تراژدی و پذیرش آگاهانه و تعمدی آن داللت دارد. این جا 
می توانیم پیش بینی مضمون نیچه ای را ببینیم که وجدانی را مقابل رنج ها 
و مصیبت های بی گناهان قرار می دهد که موافق تاب آوردن گناه خویش 
است چراکه احساس می کند تنها بدین قیمت است که وجود دارد. این 
معنای پنهان آتئیسم ساد است، که او را به وضوح از معاصرانش متمایز 
می کند. اقرار به ماده در وضعیت حرکت مستمر به مثابه ی یکه  و تنها 

1. کلود-آدریان الِوسیوس (Claude-Adrien Helvétius) یکی از فالسفه ی برجسته ی 

فرانسوی قرن هجدهم و از دوستان نزدیک ُدلباک بود. فلسفه ی او را جزو مکتب 

اگوئیست ها می دانند؛ از آرای او می توان دریافت که تأثیری محسوس بر اندیشه ی 

ساد داشته است. وی معتقد بود: متام قوه های انسان را می توان به حس پذیری فیزیکی 

فروکاست، حتی قوه های حافظه، مقایسه و حکم (وی معتقد بود تنها تفاوت ما با 

حیوانات مادون ما در سازمان دهی خارجی ما نهفته است)؛ نفع شخصی، بناشده بر 

عشق به لذت و ترس از درد، تنها رسچشمه ی داوری، کنش و عاطفه است، او می گفت 

»این دو تنها اصول کنش در انسان اند و خواهند بود«؛ ما هیچ آزادی انتخابی میان 

خیر و رش نداریم، هیچ چیزی به عنوان حق مطلق وجود ندارد و ایده های عدالت و 

بی عدالتی مطابق با رسوم و قراردادها تغییر می کنند. جنبه های ماتریالیستی فلسفه ی 

او، و ُدلباک، بر مارکس تأثیر گذاشت؛ وی که الوسیوس را در پاریس خوانده بود، بعدها 

ماتریالیسم الوسیوس و ُدلباک را »بنیان اجتامعی کمونیسم« خواند. -م.
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عامل کلی، برابر است با رضا دادن به زندگی به عنوان یک فرد در قسمی 
وضعیت حرکت مستمر.

از  گذر  به واسطه ی  بدنی،  شود  معلوم  این که  محض  به 
می خوانند،  مرگ  ناکافی  به طور  آن چه  به  حیات  وضعیت 
بی حرکت شده است، بدن کذایی، از همان لحظه، شروع 
به تجزیه شدن می کند؛ بااین حال تجزیه یکی از وضعیت های 
بسیار عالی حرکت است. بنابراین، لحظه ای وجود ندارد که 
بدن حیوان در سکون باشد؛ هرگز نمی میرد؛ بلکه بدین خاطر 
که زان پس برای ما وجود ندارد، ما باور می کنیم که به کلی 
وجود ندارد. بدن ها تغییرشکل می دهند... دگرگون می شوند، 
ناممکن  ماده  برای  مطلقًا  َلختی  نیستند.  َلخت1  هرگز  اما 
است، چه ماده شکل یافته2 باشد چه نه. این حقایق را به دقت 
بسنج و به زودی خواهی دید که به کجا راه می برند و خواهی 

دید که چه چرخشی به اخالقیات انسانی می بخشند.

امر  آستانه ی  در  موضع،  این  به  ساد  اندیشه ی  این که  به محض 
ناشناخته، رسید، درحالی که خود را مرور می کند و از نتیجه گیری های 
ناگزیر خود جا می خورد، پا پس می کشد. سپس این اندیشه را می بینیم 
می پذیرد.  را  خود  اکتشافات  و  می کند  جمع وجور  را  خودش  که 
در  کاراکترها  برخی  ماتریالیستِی  و  آتئیستی  سخن رانی های  ازاین رو 
تقال  او  ذهن  که  می آیند  بسیاری  لحظات  همچون  ما  به چشم  آثارش 
می کند تا از مقوالت اخالقیاتی بگریزد؛ این همان چیزی است که به 

1. inert

2. organized
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ماده  این  آیا  را می بخشد.  دراماتیکشان  لحن خاص  این سخن رانی ها 
و  لرزه می اندازد  به  را  آن  لذت  که  ماده  این  مستمرًا در حرکت است، 
کام یابی را تنها در تجزیه و تخریب به دست می آورد، این ماده که واقعًا 

کور و بی اراده است؟ آیا هیچ نیت و قصدی در این عامل کلی نیست؟
غریِب  منظره ی  بود،  کرده  اهانت  خدا  به  پیش تر  که  چنان  سپس 
را می بینیم. چراکه ساد در طبیعت ویژگی های  به طبیعت  اهانت ساد 
انسان ها می آفریند  از  بدین منظور کثرتی  بود که  را کشف کرده  خدایی 
»علی رغم  شوند،  ابدی  شکنجه هایی  متحمل  کند  مجبورشان  که 
عدالت  و  عقل  خیر،  با  بیش تر  گیاهان  و  سنگ ها  آفرینش  این که 
می تواند  تنها  رفتارشان  که  بسازد  انسان هایی  این که  تا  داشت  تطابق 
موجب مجازات هایی بی پایان شود.« اما طبیعت ما را در چه موقعیت 

دهشتناکی قرار می دهد،

زیرا انزجار از زندگی چنان در جان قدرت می یابد که حتی 
یک نفر هم نیست که بخواهد دوباره زندگی کند، حتی اگر 
چنین پیش نهادی روز مرگش به او داده شود... بله، من حالم 
از طبیعت به هم می خورد؛ و از او متنفرم چون به خوبی آن را 
می شناسم . آگاه از رازهای دهشتناکش، به خویش پناه برده ام 
و... در تقلید از کرده های شنیعش نوعی لذت را احساس و 
تجربه کرده ام... چه نفرت انگیز و کریه است موجودی که 
مرا زنده نگه می دارد تا مجبورم کند در هرآن چه به هم نوعانم 
آسیب می زند لذت بیابم.کهچه؟!1تازه به دنیا آمده بودم... 
تازه از گهواره بیرون آمده بودم که او مرا به سوی دلهره هایی 
کشاند که مایه ی شعف اویند! این ورای فساد است ... این 

1. Eh quoi!
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وحشی  دست  وافر.  میل  یک  است،  گرایش  و  عالقه  یک 
باید  آیا  اوست.  بازیچه ی  برویاند؛ شر  می تواند شر  تنها  او 
به چنین مادری عشق بورزم؟ نه؛ اما، در تمام مدتی که از 
او بیزاری می جویم، از او تقلید خواهم کرد. همان طور که 
خودش می خواهد، از او عینًا تقلید خواهم کرد، اما پیوسته 

نفرینش  می کنم.

آرایش  که  کاراکتری  است،  شیمی دان  َالمانِی1  سخنان  این 
روان شناختی اش به طور اعجاب انگیزی بازتاب دهنده ی یکی از مواضع 
هنوز  شیمی دان  َالمانی  عیاش،  لیبرتین  مانند  است.  ساد  اندیشه ی 
ایده هایش را در ساحت مقوالت اخالقیاتی به کار می گیرد. شر به نظر 
او تنها عنصر در طبیعت است، همان طور که برای ذهن لیبرتین عیاش 
تنها عنصر در خدای »غایب« بود. و این شیمی دان جنایتکار، همانند 
لیبرتین عیاش، باور دارد که چاره ی معضل شر، ِاعمال شر است. این جا 
نوع شورش  از  که  ما می نهد  پیِش روی  را  رفتاری  اندیشه ی ساد  نیز 
سرزنش  از  بیش تر  حتی  طبیعت،  مالمت  چراکه  است.  انسانی  ناب 
معطوف به خدا، آشکارا قرار است که بی پاسخ، و حتی بدون هرگونه 
نفع روانی، باقی بماند، چراکه معطوف به نمونه ای است که انگاره ی 
خودش هر بهانه ای را رد می کند. روح آتئیست که طبیعت را آماج لعن 
و نفرین قرار می دهد نیز می خواست مالمتی را بی معنا کند که نمی تواند 
بااین که  ذهن،  این  بگریزد.  آن  از  خودش  علی رغم  و  کند  سرکوبش 
طبیعت را به عنوان نمونه ی اعال می پذیرد، هنوز قید مکانیسم مقوالت 
با خدا، ضروری و  نزاعش  نزده است، مقوالتی که، در  را  اخالقیاتی 
بدل  انتقام  ابژه ی  به  را  خدا  می تواند  آن ها  به وسیله ی  زیرا  کارآمدند، 

1. Almani
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کند. اما به محض این که خدا پس زده شد، این مانور انتقام جویانه توسط 
حرکت مستمر بی اثر می شود. انگاره ی حرکت مستمر هر پنداشتی از 
را  ماده،  اصالح صور  قسمی  به صرفًا  می شود  بدل  اکنون  که  انهدام، 
جذب و ادغام می کند؛ انسان بنابراین دیگر نمی تواند به آن چه به نظرش 
هتک حرمتی است که طبیعت انجام می دهد، با بی حرمتی پاسخ گوید. 

او خودش را بی انتقام می یابد.
می توانیم در سخنان َالمانی فاکتور دیگری را ببینیم که وارد اندیشه ی 
ساد می شود. شر در سخن َالمانی همچون لفظی درک می شود که دال 
آن یکی می شود.  با  اثِر دینامیسمی طبیعی1  است که ذهن دانشمند  بر 
اقدامی  طبیعت،  شنیِع«  »کرده های  تقلیِد  بر  مبنی  َالمانی  تصمیم  در 
جهانی2،  آشوب  با  آشتی  یا  جهانی،  نظم  با  آشتی  در  که  می بینیم  را 
خالصه شده است. با این که هنوز برانگیختگِی غیظ آمیخته به تعجب 
آشکار  را  خودشان  دانستن  به  نیاز  و  کنجکاوی  اکنون  پابرجاست، 
می کنند. ذهن دانشمند به این که خودش را جزئی اساسی از طبیعت، 
پیدا  تمایل  بیش تر  و  بیش تر  کند  تصور  او،  تحقیقات  دامنه ی  ]همان[ 
نه فقط قوانین کور  پدیده های طبیعی، دیگر  می کند. ذهن کذایی، در 
به عبارت دیگر، تالقی  را کشف می کند.  نیات خودش  که  و ضروری، 
می کند.  کشف  طبیعی  پدیده های  و  خویش  نیات  میان  را  تطابقی  و 
پدیده های طبیعی در نظر این ذهن همچون پیش نهادات بسیاری ظاهر 
می شوند که ذهن احساس می کند مأموریت دارد تا آن ها را به واقعیت 

بیاورد.
همیشه  جنایت  و  است،  جنایت  با  تناسب  در  همیشه  »مجازات 
جنایاتی  نوح  طوفان  گناهکار؛  فرِد  دانِش  میزان  با  است  تناسب  در 

natural dynamism .1 (پویایی طبیعی)

2. universal disorder
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بی نهایت  دانشی  جنایات  این  و  می گیرد،  پیش فرض  را  غیرعادی 
این ها  می گیرند.«  پیش فرض  را  داریم  اختیار  در  ما  آن چه  از  عظیم تر 
بیایید  است.  نخستین  گناه  سوژه ی  درباره ی  َمستر  دو  ژوزف  نظرات 
آیا  بررسیم؛  به دقت  را  دانش-جنایت1  رابطه ی  قسمی  انگاره ی 
نمی شود،  بازنمایی  ساد  اندیشه ی  توسط  تکین  به صورت  انگاره  این 
با  دانش  اگر  او؟  مشخِص  قهرمانان  برخی  توسط  علی الخصوص 
بدل شدن به یک جنایت پایان می یابد، آن چه جنایت می خوانیم بایستی 
بیش تِر  هرچه  توسعه ی  با  تنها  بنابراین  باشد.  دانش  کلید  حاوی 
قلمروی جنایت است که ذهن، با رسیدن به آن »جنایات غیرعادی«، 
از  بی نهایت عظیم تر  دانشی  یافت، »  بازخواهد  را  ازدست رفته  دانش 

آن چه ما در اختیار داریم.«

.3
سوق  نقطه ای  تا  را  ماتریالیستی  آتئیسم  ساد  نیات،  این  راستای  در 
می دهد که شکل قسمی جبرگرایی متعالی2 را به خود می گیرد، مانند 
در ژولیت، شرح می دهد  پاپ مفصاًل،  نظام طبیعتی3 که  در  همان که 
انسانی  وضع  از  قاطعانه  ساد  اندیشه ی  این جا   .)J, 756ff( می بینیم 
کیهان شناسی  قسمی  در  خود  واردکردِن  درصدد  و  می گسلد  خویش 
را  که می تواند خود  راهی است  تنها  این  برمی آید. ظاهرًا  اسطوره ای4 
از محاکمه ای خالص کند که در پایان، بعد از این که عدم صالحیتش 
ازسوی تریبوناِل اخالقیات محور انسان ها اعالم شد، درحالی که به طور 

1. knowledge-crime

2. transcendental fatalism

3. System of Nature

4. mythical cosmogony



128    |ششششهمقدیگشفمشادا

آغاز  از  بیش  را  خود  کند،  تبرئه اش  که  است  قاضی ای  به دنبال  عبث 
مورد ظن و اتهام می یابد.

قلمروی1  از سه  را خارج  ابدی  و  اصیل  ابتدا وجود طبیعتی  ساد 
موجودات و مخلوقات را به رسمیت می شناسد. »اگر طبیعت به قوانین 
تحت  کنونی اند،  قوانین  محصول  که  مخلوقات  این  شود،  مقید  دیگر 
قوانین متفاوت، دیگر وجود نخواهند داشت، اما طبیعت درهرصورت 
 .)J, 766-767( متفاوت«  قوانین  با  هرچند  داشت،  خواهد  وجود 
مخلوقات، که »نه خیرند، نه زیبا، نه ارزشمند«، صرفًا نتیجه ی قوانین 
کور او هستند. طبیعت، سپس، بشر را برخالف خویش خلق می کند؛ 
نقطه  آن  از  و  کارآمد می کند  بشر  برای  اختصاصًا  را  کذایی  قوانین  او 
طبیعت  این  به  پاپ،  سخنرانی  آغاز  در  ندارد.  او  بر  سلطه ای  بعد  به 
اصیل همچون موجودی تمامًا متمایز از طبیعت بشر نگریسته می شود. 
نمی تواند  هنوز  نیست،  اصیل  وابسته ی طبیعت  دیگر  بشر  بااین که  اما 
و  از نفس2  از قوانین صیانت  بگریزد،  او هستند  از قوانینی که خاصِّ 
تکثیرشدن3. ولی، این قوانین به هیچ وجه برای طبیعت ضروری نیستند. 
این قضیه پیشاپیش اولین گواه از عدم تعلِق4 بشر در جهان است. بشر 
می تواند گونه ی خویش را چهاربرابر یا آن را بالکل منهدم کند، و جهان 

1. کارل لینائوس (Carl Linnaeus)، با نام ارشافی کارل فُن لینه، بنیان گذاِر سوئدی 

نام گذارِی بیولوژیک مدرن، در سال 1735، دو قلمروی (regnum) موجودات زنده 

گیاهان  قلمروی  و   (Regnum Animale) قلمروی حیوانات  کرد:  تفکیک  از هم  را 

(Regnum Vegetabile). لینائوس هم مواد معدنی را در نظام خود در جایگاه سوم 

قرار داد: قلمروی کانی ها (Regnum Lapideum). نظام او امروزه، با کشفیات جدید، 

بسیار گسرتده تر شده است. -م.

2. self-preservation

3. multiplication

4. irrelevance
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کوچک ترین تغییری نخواهد کرد. اما اکنون ساد می بیند که این طبیعت 
از این رقیبی که حرکت خودش برایش دست وپا کرده آگاه شده است:

در نظر بشر، کار غلطی است که خودش را نابود کند. اما نظر 
طبیعت درباره ی این مسئله چنین نیست. به نظر او، اگر انسان 
تولیدمثل کند است که مرتکب اشتباه شده است، زیرا بشْر 
افتخاِر ]خلِق[ پدیده ای نو، مخلوقاتی که نتیجه ی ضروری 
آن موجودات،  اگر  او غصب می کند.  از  را  اویند،  کارهای 
او  نمی کردند،  تکثیر  را  خودشان  مخلوق اند،  خودشان  که 
موجودات جدیدی را طرح می زد و از قوه ای لذت می ُبرد که 

.)J, 767( دیگر قادر به استفاده از آن نیست

خود،  تکثیر  با  اوست،  مالزم  فقط  که  قانونی  از  پیروی  با  بشر، 
آسیبی آشکار به پدیده های طبیعی ای می زند که در ظرفیِت طبیعت اند. 
ساد، با پیش بینِی این نزاع، ترمینولوژی خود را اصالح می کند تا برای 
توصیف فرآیند کذایی دقیق تر باشد، فرآیندی که اکنون به قسمی درام 
بدل می شود: »اگر مخلوقات یک دیگر را نابود کنند، از منظر طبیعت 
آن ها  بر  تولیدمثل  بر  مبنی  تکلیفی  هیچ  چراکه  کرده اند؛  درستی  کار 
تحمیل نشده است، آن ها صرفًا برخوردار از قوه ی تولیدمثل هستند؛ با 
روکردن به نابودی، آن ها از کاربست قوه ی تولیدمثل دست می کشند، 
برای  که  می دهند  را  زادآوری ای  ازسرگیرِی  فرصت  طبیعت  به  و 
 J,( ندارد«  نیاز  آن  به  توگویی  بود،  کرده  اجتناب  آن  از  مدتی طوالنی 
768-767(. دیگر به تکثیر موجودات همچون قانونی که یک مخلوق 

نمی تواند از آن معاف شود نگاه نمی شود؛ تکثیر صرفًا قوه ای است که 
تشریِح  به  پاپ  که  با قوه ی اصیل طبیعت است. همان طور  رقابت  در 
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وصف خویش از این نزاع می پردازد، بیش تر و بیش تر آشکار می شود 
که طبیعت، که درابتدا به مثابه ی تبعیت از قوانین کور تصدیقش کردیم، 
به اندازه ی »تکامل خالقه«1 قصدمند2 است. بهتر از آن، ساد آشکارا 
می گوید که بشر، در انتشار خویش یا در نابودنکردن خودش، طبیعت را 
نسبت به قوانین ثانوِی موجودات کور می کند و او را از فعال ترین قدرت 
خویش محروم می سازد )J, 768(.3 طبیعت، اگر بدین ترتیب دریابد که 
خود اولین برده ی قوانین خویش است، به نظر می رسد که بیش تر ]از 
شکستِن  به  میلش  بی پروایانه  هنوز  و  هست  آگاه  آن ها  از  موجودات[ 

زنجیرهای آن قوانین را حفظ کرده است.

آه، آیا شکی در این وجود دارد که او از افزایش ما  ناخشنود 
می شود؟ آیا نمی بینیم چه مشتاق است تا تکثیر ما را متوقف 
کند و از اثرات سوء آن خالصی یابد؟ ... قضیه از این قرار 
است که این کشتارها که قوانین ما شدیدًا توبیخ می کند، این 
کشتارها که می پنداریم بزرگ ترین بی حرمتی ای هستند که 
می توانیم نثار طبیعت کنیم، چنان که خواهید دید، نه تنها به او 
آسیبی نمی رسانند و هیچ اثری بر او ندارند، بلکه به شیوه ای 
او می آیند، زیرا او خودش قاتلی بزرگ است  به کار  خاص 
و زیرا تنها دلیل او برای کشتار کسب شانسی دوباره برای 
خلق دوباره ی موجودات مخلوق از طریق انهدام تمام وکمال 
نفرت انگیزترین،  زمین،  روی  فرد  شرورترین  آن هاست. 

1. creative evolution

2. intentional

این جا  او  تکامل گرایی سخن می گوید، که  پیشگامان  از  نه تنها ساد همچون یکی   .3

کنونِی  و  از قوه های گذشته  امروزه   برخی مفاهیِم  با  که  پیش می گذارد  را  ایده ای 

طبیعت برای تولید نوع برش تطابق دارد: آیا انسان واقعاً یک پایان و مقصد است؟
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درنده ترین، وحشی ترین، و مصمم تریِن آن ها ازاین رو کسی 
و  او،  اراده ی  َمرکِب  طبیعت،  امیاِل  نیست جز سخن گوِی 

.)J, 768-69( مطمئن ترین عامِل1 بوالهوسی هایش

در این صفحات مسیری که ذهن ساد از الهیات خداوندگار شرارت 
ابتدا دیدیم که  این مفهوم از طبیعت طی کرده است را می بینیم. ما  تا 
از  و  کند  اعالم  گناهکار  را  خدا  تا  می پذیرد  را  خدا  وجود  ذهن،  این 
گناه ابدی خدا سوءاستفاده کند؛ ما سپس آن را دیدیم که، با سازمان  
دادن خود از نقطه نظر مقوالت اخالقیاتی، این خدا را با طبیعتی یکی 
از طبیعت  این شیطان سازی  اما  نیست.  او درنده خو   از  می کند که کم 
تنها به خاطر انحالل مقوالت انسانی ترتیب داده  شده است. زیرا مفهوم 
طبیعت هرقدر که مشتاق تجدید فعال ترین قدرت خود است، نشانگر 
که  است-انسانیت زدایی ای  ساد  اندیشه ی  از  انسانیت زدایی2  قسمی 
اکنون شکِل یک متافیزیک تکین را به خود می گیرد. اگر ساد، برخالف 
بشر  که  می رود  پیش  آن جا  تا  اکنون  می گوید،  آری  آن  به  عادتًا  آن چه 
را کاماًل متمایز از طبیعت در نظر بگیرد، بدین خاطر است که، به طور 
اثرگذارتری، ناسازگاری ای ژرف میان انگاره ی انسان و انگاره ی جهان 
را بیرون بکشد، و توضیح دهد که چه گونه تمام اقداماتی که به طبیعت، 
باید  می کند  منتسب  خویش،  حقوق  دوباره ی  به دست آوردِن  به عنوان 
در تناسب با این ناسازگاری3 باشند. ممکن است که در همه ی این ها 
اراده ی ساد را ببینیم که برای جداکردن خودش از همبستگی با بشر، 

1. agent

2. dehumanization

3. discord
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امر مطلِق1 قسمی تریبونال کیهانی را به خود تحمیل می کند که خواهان 
انهدام هر آن چه انسانی است. ساد بی شک، مانند طبیعت، درحالی که 
برده ی قوانین خویش است، آرزوی آزادی تام وتمام خویش را دارد. اما 
اگر بدین ترتیب، چنان که در نظام پاپ پیوس ششم گفته شد، طبیعت 
به وسیله ی  جمعیتی  هالک کردِن  با  را  نیروهایش  گه گاه  که  بخواهد 
بیماری، فجایع طبیعی، جنگ، ناسازگاری عقاید، یا جنایات  تبهکاران 
بازیابد، فی الواقع تنها طبیعت ثانوِی سه قلمروِی تحت سلطه ی قوانین 
طبیعت  که  هنگامی  و  می برد.  سود  نابودی ها  این  از  نفس2  انتقال 
جنایتکاران یا بالهای بزرگی که قادر به انهدام آن سه قلمروی هستند 
را نازل می کند، تنها عملی دیگر از روی ناتوانی انجام داده است. برای 
او چنین  نابود کند، و  تمامًا  را  باید خویش  ناپدیدکردن آن ها، طبیعت 

تبحری ندارد.

به  نه تنها  کشتارهایش  طریق  از  شرور  انسان  بدین ترتیب، 
طبیعت کمک می کند تا به اهدافی دست یابد که درهرصورت 
تمامًا محقق نخواهند شد، بلکه همچنین از قوانینی حمایت 
را  آن ها  خود  اصلی  خلقت  در  قلمرو  سه  که  کرد  خواهد 
دریافت کردند. می گویم خلقت اصلی تا فهم نظام خود را 
آسان کنم، زیرا، از آن جا که طبیعت و هیچ مخلوقی جاودان 
طول  آن جا  تا  موجودی مشخص  خلقِت  نخستین  نیستند، 
می کشد که نسل آن موجود دوام آورد؛ و آن جا پایان می یابد 
که که آن نسل منقرض شود؛ انقراض همه ی موجودات برای 
خلقت های جدیدی که طبیعت می طلبد جا باز می کند؛ تنها 

1. categorical imperative

2. metempsychosis
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وسیله ی نیل به این هدف نابودی تام است، و آن سرانجامی 
است که جنایت به سویش خیز برمی دارد. سرانجامی که در 
آن آشکار می شود که آن جنایتکاری که می تواند سه قلمرو 
را با انهداِم خودشان و ظرفیتشان برای تولیدمثل تباه کند، 

)J, 770-71( .هموست که بهترین خادم طبیعت است

به  نسبت  بیش تری  زیان  همواره  بی نقص  زیادی  هارمونِی  یک 
زمین  از روی  و جنایات  عقاید،  ناسازگاری  اگر جنگ،  دارد؛  آشوب 
محو شوند، روِح سه قلمرو، که زیادی خشونت طلب شده است، تمام 

قوانین دیگِر طبیعت را نابود می کند.

اجرام آسمانی همگی متوقف خواهند شد، تأثیراتشان به خاطر 
امپراتوری بیش ازحد عظیِم یکی از خودشان معلق خواهد شد؛ 
جاذبه وجود نخواهد داشت، و حرکتی نخواهد بود. زان پس 
این جنایات بشر، که جلوی به پاخیزی قلمروها را می گیرند، 
از  به غالب بودن،  آن ها  با تمایل  با مقابله کردن  هستند که، 
تبدیل نفودشان به چیزی که باید هرچیز دیگری را مختل کند 
 rerum جلوگیری می کنند، و آن تعادل بی نقصی که هوراس
چیزها[1می نامد را  concordia discors]ناسازگارِیسازگارِ

1. دکرتین »ناسازگارِی سازگار« (concordia discors)، این ایده که تصادم های متعدد 

چهار عنرص طبیعت (هوا، خاک، آتش، آب) به طور پارادکسیکال هارمونی ای کلی در 

جهان ایجاد می کند، را می توان تا فالسفه ی یونانی پی گرفت، پیتاگوراس (500-580 

قبل از میالد)، هراکلیتوس (544-483 قبل از میالد)، و امپدوکلس (490-430 قبل از 

بار در توسط هوراس در رساله ی  ایده ای که نخستین  میالد). عبارت التین کذایی، 

دوازدهِم نخستین کتابش (20 قبل از میالد) استفاده شد را در خود متمرکز می کند 

تا فلسفه ی امپدوکلس مبنی بر این که جهان به وسیله ی نزاع مستمر میان چهار عنرص 

توضیح و شکل داده شده است را توصیف کند. -م.
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در روابط جهانی برقرار می سازند. بنابراین جنایت در جهان 
ضروری است. اما کارآمدترین جنایات بدون شک آن هایی 
هستند که بیش ترین اختالل را ایجاد می کنند، مانند امتناع
خواهید  بدین ترتیب  و   ... نابودی  و تخریب و  زادوولد از
دید که این جنایات ... برای قوانین طبیعت حیاتی هستند. 
خون ریزی،  به  طبیعت  سوزان  اشتیاق  به  نظر  ]بااین حال[ 
یا بیش ازحِد کافی قتل و کشتار روی زمین  به اندازه  هرگز 

)J, 771-72( .وجود نخواهد داشت

این جا ساد به سطح اسطوره ارتقا پیدا می کند. فلسفه ی قرن وی، 
دیگر  کند،  رفع  را  قساوت  توسط  ایجادشده  معضل  باید  که  هنگامی 
بسنده نیست. چنان که اندکی پیش دیدیم، او خوش دارد قساوت را در 
ادغام کند که در آن، با بازیابی عملکرد کیهانی اش،  قسمی نظام کلی 
به مثابه ی قساوت ناب درک شود. متعاقبًا، شورها-از ساده ها گرفته تا 
پیچیده ها-معنایی متعالی دارند: بااین که بشر فکر می کند که با پیروی 
از آن ها درحال ارضای خویش است، ]اما[ در واقعیت درحال برآوردن 

آروزیی است که از نفس منفرد او درمی گذرد.

است؛  نابودی  به ارمغان آورنده ی  که  می پندارد  قاتل  این 
می پندارد که مصرف می کند، و این اعتقادات گاهی اوقات 
را  او  بیایید  می کند؛  ندامت  و  پشیمانی  آبستِن  را  قلبش 
دادم  بسط  اکنون  که  نظامی  اگر  و  کنیم،  آسوده  بااطمینان 
اندکی از دسترس او خارج است، بیایید به وسیله ی آن چه پیش 
چشمانش درحال وقوع است به او ثابت کنیم که حتی افتخار 
نابودی و تخریب را ندارد؛ ثابت کنیم این انهدامی که وقتی 
سالمت است به آن می بالد، یا از آن به لرزه می افتد هنگامی 



دمسشممیشیدمشادا    |    135

که بیمار است، به هیچ وجه انهدام نیست، شوربختانه انهدام 
1)J, 769( .چیزی است که ممکن نیست او به آن دست یابد

1. در این برداشت سادی از طبیعت ابدِی اصیلی که مستقل از مخلوقاتش، علی الخصوص 

 Deus sive »برش، وجود دارد، جالب خواهد بود که قطعه هایی از دکرتین »آتئیستِی

بالغی  تدبیری  به مثابه ی  را   Deus-کنیم دنبال  را  اسپینوزا  یا طبیعِت[  ]خدا   Natura

تفسیر می کنند. این تفسیر باعث می شود بفهمیم که چرا، در بخش نخست ژولیت، ُدلِب 

 ]Vanini[ پیشنهاد می کند که ژولیت آثار مؤلف کتاب اخالق را، با تشبیه او به وانینی

و ُدلباک، بخواند: »خودت را با اصول عالِی اسپینوزا تغذیه کن. ...« بحث ساد درباره ی 

طبیعت را با گزاره های اسپینوزا مقایسه کنید: »هامن طور که او بی هیچ غایتی وجود 

دارد، بی هیچ غایتی نیز دست به عمل می زند. به عبارت دیگر، هامن طور که او هیچ 

مبدأ یا غایتی از وجودداشنت ندارد، به همین دلیل هیچ اصل و هدفی برای عمل کردن 

نیز ندارد. آن چه علت غایی نامیده می شود چیزی نیست جز آرزویی انسانی، تا جایی 

 Benedict[ ».که به عنوان قسمی مبدأ، یا علت العلِل، چیزی در نظر گرفته می شود

 Spinoza, Ethics, 4, Preface, in The Collected Works of Spinoza, ed. and trans.

 ]Edwin Curley (Princeton, N.J.: Princeton University Press, 1985, p544.

»نتیجه ی این قضیه همچنین این است که خدا به برش قوانین را منی دهد تا هنگامی 

که به آن ها عمل کرد او را پاداش دهد. واضح تر بگویم، قوانین خدا چنان نیستند که 

نتوان هیچ وقت از آن ها تخطی نکرد. زیرا قواعدی که خدا در طبیعت بنا گذاشت، که 

بنا بر آن ها همه چیز هستی می یابد و می پاید-اگر بخواهیم آن ها را قوانین بخوانیم-

باید تسلیِم  ضعیف ترین  از آن ها تخطی کرد. برای مثال،  چنان اند که هرگز منی توان 

قوی ترین شود، هیچ علتی منی تواند بیش از آن چه در خود دارد مولد باشد، و غیره، چنان 

هستند که هرگز تغییر منی کنند، هرگز آغاز منی شوند ]و پایان منی یابند[، اما همه چیز 

تحت الشعاع و تحت سلطه ی آن هاست. اگر خالصه راجع به آن ها بگویم، هر قانونی 

که نتوان از آن تخطی کرد قانونی الهی است. زیرا هرآن چه برش برای بهروزی خود به 

آن دست می یازد، لزوماً همچنین برای بهروزی کل طبیعت نیست. برعکس، می تواند 

مخرب و نابودکننده ی خیِل چیزهای دیگر باشد.« »پس برش، به عنوان چیزی جزئی، 

هیچ قصدی ورای توانایی به دست آورِی جوهرش ندارد؛ اما به عنوان ابزار و جزئی از کل 

طبیعت، این غایت او منی تواند غایت غایِی طبیعت باشد، زیرا طبیعت نامتناهی است 

و بایستی از برش همراه با چیزهای دیگر، به عنوان ابزار و وسایل خویش، استفاده کند.« 

Short Treatise on God, Man, and His Well-Being, 2, chap. 24, in The 

Collected Works of Spinoza, pp. 142-143.
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بگذارید برای لحظه ای اصل حیات و مرگ1، که موضع تازه ی ساد 
درباره ی معضل مرگ را تعیین می کند، را با انگاره ی رانه ی مرگ در 
اندیشه ی فروید مقایسه کنیم، فرویدی که این رانه را در تقابل با اروس، 
نظریه ی  و  داد،  قرار  ارگانیک(،  حیات  )یا  حیات  غریزه ی  ]همان[ 
انگاره تأسیس  این دو  برپایه ی  را  یا هستی شناسانه ی خود  انتولوژیک 
کرد. درحالی که فروید حیات را تنها در وضعیت ارگانیک تصور می کرد، 
ساد-که برخالف ظواهر، بیش تر یک متافیزیسین است-تفاوتی میان 
حیات در وضعیت ارگانیک و غیرارگانیک قائل نمی شود، و مالحظات 
اجتماعی  محیط  متوجه  سرآخر  به عبارتی  که  بشر،  نوع  متوجه 
دارد: وجود  اصل  یک  تنها  او  مفهوم  در  می گیرد؛  نادیده  را  است، 

در همه ی موجودات زنده اصل حیات چیزی نیست جز اصل 
نیز  را  دیگری  همزمان  می کنیم،  دریافت  را که  یکی  مرگ: 
دریافت می کنیم، آن ها را پهلو به پهلوی هم پرورش می دهیم. 
َدمی که مرگ را فرامی خوانیم، انگار همه چیز از هم می پاشد؛ 
علِت این تصور، تغییر مفرطی است که ظاهرًا در این حجم از 
ماده ای اتفاق افتاده که دیگر جان دار به نظر نمی رسد. اما این 
مرگ صرفًا خیالی است، جز به َمجاز وجود ندارد. ماده، محروم 
از بخش دیگری از ماده که حرکت را به آن پیوند داد، به خاطر 
مرگ نابود نمی شود؛ صرفًا فرم خویش را رها می کند، زوال 
می یابد-و در زوال یافتن ثابت می کند که َلخت نیست؛ خاک 
را غنی  می کند، آن را بارور می کند، و به تجدیدنسل قلمروهای 
دیگر و همین طور تجدیدنسل خود کمک می کند. در وهله ی 
آخر، تفاوت اساسی ای میان این حیات نخستینی که دریافت 

1. the principle of life and death
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می کنیم و این دومی، که آن را مرگ می خوانیم، وجود ندارد. 
چراکه اولی معلول شکل یافتِن بخشی از ماده است که خودش 
را درون امعاء و احشاِء زمیِن مادر از نو احیا می کند و سامان 
می بخشد. ... اولین نسل، که ما آن را حیات می خوانیم، به 
یک مثال می ماند. تنها به واسطه ی فرسودگی است که قوانینش 
عملی می شوند؛ تنها از طریق تخریب و نابودی است که این 
می طلبد،  فاسد1  ماده ی  نوعی  اولی  شده اند؛  منتقل   قوانین 
این گستردگی  علِت  تنها  ُصلب2.  ماده ی  نوعی  آخری،  و 
مخلوقاِت متواتر بدین قرار است: هریک از آن ها مبتنی است 
)J, 769-70( .نابودی یا  اولیه ی فرسودگی  بر تکرار اصول 

فساد، پوسیدگی، ازهم پاشیدگی، فرسودگی، و انهدام-این سویه های 
پدیده ی حیات برای ساد به همان اندازه معنایی اخالقیاتی خواهد داشت 
که معنایی فیزیکی. تنها حرکت است که واقعی است: مخلوقات چیزی 
نیستند جز فازهای متغیر آن. وسوسه می شویم تا، بی شک با مالحظات 
سامسارا3  هندوی  دکترین  با  را  مستمر  حرکت  از  مفهوم  این  بسیار، 
مقایسه کنیم. آیا آرزوی طبیعت فرار از خودش و بازگشت به وضعیت 

1. corrupted matter

2. petrified matter

3. سامسارا (Samsara) در بودیسم و هندوئیسم چرخه ی بی آغاِز تکراِر زایش، هستی 

دنیوی و مردن است. سامسارا دوکا (dukkha)، یعنی رنج و عذاب، است. سامسارا 

عموماً نارضایتی و درد ناشی از میل و آویدیا (avidya)، یعنی جهالت، است، و منجر 

می افتند،  اتفاق  وجود  ساحِت  شش  در  دوباره  زایش های  می شود.  کارما  ظهور  به 

سه ساحت نیک (آسامنی، نیمه خدایی، انسانی)، و سه ساحت رش (حیوانی، اشباح، 

یابد؛  نیروانا (nirvana) دست  به  پایان می یابد که شخص  دوزخی). سامسارا وقتی 

نیروانا با دست کشیدن از امیال و کسب بینش نسبت به موقتی بودن و تغییر مدام 

واقعیت است. واژه ی سامسارا هم یعنی »جهان«، و هم یعنی »رسگردانی«. -م.
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بی قیدوشرِط رؤیابودن همچون وضعیت نیروانا نیست-تا آن جا که یک 
رؤیابین غربی قادر به دیدِن چنین رؤیاهایی است؟ اما به جای پاگذاشتن 
در مسیری که شوپنهاور دنبالش بود، ساد مسیری که نیچه به آن می رسد 

را می گشاید: پذیرش سامسارا، پذیرش بازگشت ابدِی همان1.

.4
خداوندگار  مانند  دیگر  که  طبیعتی  انگاره ی  به  ساد  ذهن  که  هنگامی 
شرارت و مانند مینوتور سیری ناپذیر نیست، بلکه اولین برده ی قوانین 
ذهن  این  آیا  یافت،  دست  است،  جهان  این  قربانی  اولین  خودش، 
خودش را نمونه ی ُخردی از این طبیعت در نظر نخواهد گرفت که از 
حرکت خویش در عذاب است؟ این حرکت، به جای این که طبیعت را 
قادر به تحقق کامل خویش کند، به او صرفًا اجازه ی خلق، نابودی و 
خلق دوباره خواهد داد، در همان حال که مخلوقات او اثبات ناتوانی 
خوِد او هستند. نظامِ پاپ دو نیروی رقیب را به ما نشان داد: آرزوی 
یافتِن دوباره ی فعال ترین قدرت خویش، و اصل حیات  برای  طبیعت 
]خلق[  موجب  که   مستمر  حرکت  اصل  قسمی  قلمرو،  سه  مرِگ  و 
جز  نیستند  چیزی  واقع  در  نیروها  این  اما  می شود.  متواتر  مخلوقات 
همان پدیده: حرکت مستمر کور است، اما آرزوی رهایی از قوانین این 
حرکت به وسیله ی تخریب ها و جنایات چیزی نیست جز همین حرکت 
که به خود آگاهی پیدا می کند. ذهن سادی در این دوگانگْی نزاع درونِی 
خود را کشف خواهد کرد و شاید راه حل نهایی خود را درآن پیدا کند. 
واقعیِت  معضل  همان  مخلوقات  خلق-نابودِی2  با  طبیعت  معضل  آیا 
که  همان طور  شود؟  درگیر  آن  با  باید  سادی  ذهن  که  است  دیگری3 

1. the Same
2. creation-destruction
3. reality of the other
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طبیعت به وسیله ی اراده ی خالقه ی خویش موانعی ]در راه خود[ ایجاد 
می کند، ذهن سادی همسایه را به اراده ی خود می آفریند تا خویش را 
خلق کند-فرآیندی که متضمن لزوم نابودی دیگری است؟ ذهن سادی 
آرزو داشت این ضرورت را بشکند؛ اما از طریق این آرزوی معطوف به 
معصومیت و بی گناهی، وجود دیگری را به رسمیت شناخت، به دیگری 
پابرجا  دیگری  نابودی  ضرورت  در  بدین ترتیب  و  بخشید،  واقعیت 
ماند. و بااین که خواست دیگری را حفظ کند، به محض این که دیگری 
به ]سوژه ای[ گناهکار شد.  بدل  نابودش کند،  بتواند  تا  را حفظ کرد 
آن  آرزوی فعال ترین قدرت خویش را دارد و همزمان  طبیعت همواره 
از دیگری و  به دست شستن  قادر  آیا ذهن سادی  را پس می زند؛ پس 

درعین حال مصمم به نابودی خواهد بود؟

.5
احساس  تا  است  لیبرتین  ذهن  الزمه ی  که  بیچارگان،  با  قیاس  اگر 
قدم  اولین  می گیرد،  پیش فرض  را  همسایه  وجود  کند،  سعادتمندی 
واقعیِت  که  بود  خواهد  این  قساوت  بازطبیعی سازِی1  قسمی  به سوی 
همسایه را انکار کنیم، و انگاره ی همسایه را از محتوایش خالی کنیم. 
می شود؛  شر  به عنوان  همسایه  واقعیت  بر  داللت  باعث  مقایسْه  لذت 
ذهن لیبرتین مرتکب اشتباِه تبدیل کردِن عشق به همسایه، آن »کیِمرا«2 

1. renaturalization

2. کیِمرا یا چیِمرا (chimera)، در اساطیر یونانی، هیوالیی با رس شیر، بدن بز و دم 

افعی بود که نفسش آتش بود. از اصطالح کیمرا در گذشته برای توصیف موجودات 

از اجزاء حیوانات مختلفی تشکیل شده  استفاده می کردند که  یا اسطوره ای  خیالی 

بودند؛ امروزه این اصطالح برای اشاره به هرچیزی که از اجزایی بی ربط تشکیل شده، 

یا افکار و وهم های ناخوشایند و غیرقابل تصور به کار می رود. -م.
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عشق- می شود.  عشق-نفرت1  قسمی  به  می کرد،  تعقیب  را  ساد  که 
نفرت به همسایه فقط می تواند قدمی در مسیر به سوی انحالل واقعیت 

دیگری و خود باشد.
دست  دیگری،  خویش،  ابژه ی  از  می تواند  چه گونه  سادی  ذهن 
به  نیاز  از  رهاشده  طبیعتی  از  بازنمایی اش  با  تطابق  تا-در  بکشد، 
بگیرد؟  نابودی  و  تخریب  به  تصمیم  به سادگی  و  خلق کردن-باخلوص 
ذهن سادی نه فقط به وسیله ی انکاِر دیگری، که همچنین با دست شستن 

از وضع فردِی خودش به عنوان یک اگو است که چنین خواهد کرد.
به کمک واژگان ظاهرًا من آیین2، بسیاری از اعالن های کاراکترهای 
ساد به طور ضمنی به دکترینی با نتایج کاماًل مخالف اشاره می کنند. این 
دکترین، درحالی که مقید به طبیعِت آرزومنِد فعال ترین قدرت خویش 
است، میل ناب و حاکم را به عنوان اصل خویش قرار می دهد. اما به نام 

این اصل، بین نفس و دیگری دوسویگی ای منفی برقرار می کند:

محاصره  را  ما  که  داریم  مخلوقاتی  از  که  کذبی  تصورات 
مبنای  که  است  احکامی  بی نهایت  منشأ  هنوز  کرده اند، 
اخالقیاتی شان غلط است. برای روابطمان با این موجودات، 
وظایفی واهی برای خودمان می سازیم، صرفًا بدین خاطر که 
می پنداریم آن ها نیز همین وظایف را درقبال ما دارند. اگر 
قدرت این را داشته باشیم که از هرآن چه از دیگران انتظار 
داریم دست بشوییم، تمام وظایفمان در قبال آن ها آنًا از بین 
خواهد رفت. آخر، همه ی مخلوقات زمین در قیاس با تنها 
یکی از امیال ما چه ارزشی دارند؟ به چه حقی باید خودم را از 

1. love-hatred

2. solipsistic
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کوچک تریِن امیالم محروم کنم تا موجودی را راضی کنم که 
در نظر من هیچ است و هیچ ارزشی برایم ندارد؟1

اما اگر دیگری در نظر من هیچ است، پس نه تنها من برای او هیچ ام 
ازآِن  دیگر  آگاهی  آن  واقع  در  هیچ ام-و  نیز  خودم  آگاهی  نظر  در  که 
من نیست. زیرا اگر از دیگری در سطح اخالقیات بگسلم، از تصرِف 
نفِس2 خویش در سطح وجود خواهم برید. هرلحظه ممکن است تحت 
سلطه ی یک دیگری قرار گیرم که همان اعالن را انجام می دهد: »باشد 
که تواِن دست شستن از ... را داشته باشیم.« این ریسکی پراگماتیک 
است. اما اندیشه ی ساد که راه را برای این نوع اعالن آماده می کند، در 

تحقیقات خویش بسیار فراتر می رود.
آگاهی  و  نفس  آگاهی یک  به سرکوب  که  اخالقیاتی ای  نیهیلیسم 
اندیشه ی  تناقضات  بر  است، ضمنًا  متمایل  در سطح کنش ها  دیگری 
ساد داللت دارد. این نیهیلیسم اخالقیاتی به عنوان نتیجه ی نهایی ظاهر 
می شود. چون ساد نتوانست خودش را محدود به انکاِر وجوِد خدایی 
شخصی کند که به مثابه ی اصل اگوی مسئولیت پذیر، به مثابه ی ضامن 
مالکیت و اختفای چنین اگویی، عمل کرد؛ ساد به این اگو نیز حمله 
می کند. چنان که دیدیم، او به حفظ و انتشار نوع بشر حمله می کند؛ 
به  تا  ببرد،  زیر سؤال  نیز  را  فردیت یابی  باید اصل هنجارِی  اکنون  وی 
نابهنجاری ها- به  انحرافات،  به  کرد،  توصیف  که  فاسدی  نیروهای 

او  به کمک  که  حسی،  کثیرالشکلیِت  اهل  فرِد  در  ]آن ها[  ظهور  به 
بدهد.  عمل  می آید-آزادی  به دست  موجودات  در  آگاهانه  فردیت یابِی 
ساد از توصیف آن نیروهای فاسد راضی نبود؛ ]بنابراین[ به آن ها بالغِت 

1. Justine, p. 81.

2. self-possession
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قسمی  وجود  کاراکترها  این  کرد.  عطا  را  کرد  خلق  که  کاراکترهایی 
خدا، که ضامن هنجارها باشد، را نقض می کنند اما سپس به زبان همین 
می کنند،  بازنمایی شان  که  هستند  ناهنجاری هایی  علِت  که  هنجارها، 
ناهنجاری هستند  آن جا  تا  ناهنجاری ها  درخواست بخشش می کنند. 
که در این زبان، که زبان آگاهی است، بیان شوند. زبان آگاهی می تواند 
به روشی  تنها  را  باشد،  کثیرالشکلیت حسی  که  آن ها،  مثبت  محتوای 
بدان  ساد  که  ترمینولوژِی عقالنی ای  فرمول بندی های  به کمک  منفی، 
متکی است، توجیه کند. ما درحال پرداختن به پرسِش رابطه ی تکین 
تالقی  مدام  اندیشه  و  نابهنجاری  که  همان جا  هستیم،  عقل  با  ساد 
می کنند، همان جا که عقل، که می خواهد کلی باشد، در تناقض است 
با افراطی ترین صورت عقل که به مرتبه ای تنزل یافته که به خاطر مورد 
خاِص نابهنجاری البه می کند. و ما همزمان شاهد ماجرایی هستیم که 
آگاهی از سر می گذراند؛ درحالی که آگاهی نیروهای برضد فردیت یابی 
را تاب می آورد، به محض این که آن ها را، در گفتاری که یک حامل1  نیاز 
دارد، در فرمی وارونه فرمول بندی کند، ما سوءفهم ها و دام هایی که در 

آن ها گیر می افتد را می بینیم.
کند،  گره گشایی  سوءفهم  این  از  به وضوح  این که  بدون  ساد 
به کمک  را  مسئله  این  در  دخیل  داِم  وی  اما  می دهد،  توضیح  را  آن 
گیرافتاده،  آن  در  سادی  ذهن  که  دامی  زیرا  می پوشاند.  کاراکترهایش 

همچنین، همان چیزی است که آن را تغییر می دهد.
میزان قساوتی که طبیعت، به طرق مختلف، هر فرد را به آن مجهز 
می شود  نگریسته  میلی  تحلیل رفته ی  تکانه ی  به چشِم  زان پس  می کند 
که با آن هر ]فرد[ خودش را با خودمداری آغازین2 این همان می کند، 

1. bearer

2. primary egocentrism
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انگاری که تنها حامل آن بوده باشد. اما در واقع این تکانه به همان اندازه 
به نابودِی آن فرد تمایل دارد، که به نابودی دیگران.

تنها  با  قیاس  در  زمین  مخلوقات  همه ی  آخر  می پرسد  که  کسی 
یکی از امیال مان چه ارزشی دارند؟، پیشاپیش یکی از قربانیان سوءفهم 
است، بازیچه ی تکانه ای است که خود را به پرسش می کشد، تکانه ای که 
فردیت یافته اما از فردیت یافتگی خود بیزار است. تکانه ی میل می تواند 
کاراکتر مطلق خود را به فرد ببخشد، کسی که درعوض به جای میلی 
می کند،  فرمول بندی  فرد  که  پرسشی  ندارد.  زبانی  که  می گوید  سخن 
خشونت  از  که  کسی  می گیرد،  فرد  در  اسیر  تکانه ی  از  را  خشونتش 
متحمل  را  دیگران  دارد  خوش  که  می برد  رنج  اندازه  به همان  کذایی 
را  می دهد  ترتیب  خود  برای  که  چالشی  بدین ترتیب  او  کند.  رنج  آن 
به سمت دیگران معطوف می کند: باشد که توان دست شستن از هرآن چه 
از  برای گسستن  فرمولی  باشیم. ...  را داشته  داریم  انتظار  از دیگران 
دیگران که تاواِن من آیینِی بالغی اش را با به پرسش کشیده شدِن دوباره ی 

آگاهی خودش می پردازد.
با این حرکت، ساد، که مفهومش از طبیعتی که نابودگر آثاِر خویش 
است نابودی را با خلوص میل این همان کرده است، اکنون برآن می شود 
این  بیابد.  نابودی  ضرورت  برای  مفری  نابودی،  نفِی  قسمی  در  تا 
پروژه  این  پروژه ی اخالقیاِت بی احساسی1 اوست؛ روش های درمانِی 

باید موجب چشم پوشی از واقعیِت نفس شود.
مشق بی احساسی، چنان که کاراکترهایی که ساد خلق کرد توصیه 
ادراک  وجدان،  جان،  آن چه  که  می گیرد  پیش فرض  را  این  می کنند، 
که  ناهمگونی  ساختارهای  نیستند جز  می خوانیم چیزی  دل  و  حسی 

1. morality of apathy



144    |ششششهمقدیگشفمشادا

جهاِن  فشار  تحت  می گیرد.  خود  به  تکانشی  نیروهای  همان  تمرکِز 
دیگران، این نیروهای می توانند ساختار قسمی وسیله ی ارعاب را طرح 
کنند؛ این نیروها اگر درونی باشند، می توانند ساختار قسمی وسیله ی 
واقع  در  می کنند.  چنین  آنًا  همواره  آن ها  کنند-و  طرح  را  براندازی1 
تکانه هایی که ما را مرعوب می کنند درآِن واحد از ما یاغی و شورشی 

می سازند، و تکانه ها هرگز تغییر نمی کنند.

هرآن چه  در  را  لذت  کنید  گردانید-سعی  پاک  را  روحتان 
دلتان را آشوب می کند بیابید؛ هرچه زودتر ... به حداعالی 
در  بسیاری  تازه ی  لذات  برسید؛  رواقی گری  از  نوع  این 
کاماًل  اما  مطبوع اند  که  کرد  خواهید  کشف  بی احساسی 
متفاوت از آن لذاتی که می پندارید در سرمنشأ حس پذیری 
مصیبت بارتان پیدا کرده اید. فکر نمی کنید که من هم به وقت 
کودکی دلی چون شما داشتم؟ اما من این ارگان را به بند 
کشیدم، و در این زمختی لذت بخش، سرچشمه ی انحرافات 
و لذات متعددی را کشف کردم که از ضعف من مهم ترند. 
... بر اساس اشتباهاتم، اصولم را بنا کرده ام؛ و از آن موقع، 

سعادتمند شده ام.

ما  در  چه گونه  شورشی  ارعاب  این  یا  مرعوب کننده  شورش  این 
عمل می کند؟ از طریق تصورات2، که پیش از اعمال شکل می گیرند و ما 
را به عمل کردن یا به تاب آوردِن اعمال برمی انگیزند، و از طریق تصاویر 
به همان اندازه  و  بازمی گردند  ما  ]مخیله ی[  به  که  انجام شده  اعمال 

1. subversion

images .2 (تصاویر، تخیالت)
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آن  باطْل  تکانه های  که  می دهند  عذاب  ندامت  به وسیله ی  را  وجدان 
از  جبران،  امکان ناپذیرِی  ]به خاطِر[  طرفی،  »از  اما  می کنند.  احیا  را 
باید  شما  که  جنایاتی  آن  درک  امکان ناپذیری  ]به خاطِر[  دیگر،  طرف 
به خاطرشان بسیار توبه کنید، وجدان، که ابتدا سردرگم می شود و سپس 
فرومی افتد؛  مطلق  سکوت  به  نهایتًا  می دهد،  دست  از  را  انسجامش 
بدین ترتیب می بینیم وجدان از تمام امراِض جان متمایز است، می بینیم 

.)J, 641( »که اگر زیادی باِر آن کنیم، نیست می شود
ادراک  درباره ی  کذایی  قضیه ی  که  می کند  ذکر  ساد  دیگر  جایی 
مسئله  این  آن.«1  نابودی  یعنی  آن  »گسترش  است:  صادق  نیز  حسی 
هردو  در  یکسان  تکانه هایی  که  است  دراین باره  او  عقیده ی  تأییدگر 
ساختاِر ارگان ارعاب2 و ساختاِر ارگان تخریب3 درکارند. بدین خاطر 
آگاهی ما و آگاهی دیگران شکننده ترین و شفاف تریِن کارکردها هستند. 
طریق  از  ندامت،  یا  ترس  ایجاد  با  تکانه هایمان  این که  به محض  پس، 
مرعوب  را  ما  شده اند،  انجام  یا  شوند  انجام  باید  که  اعمالی  تصاویر 
اعمال کنند  را جایگزین  کردند، هرگاه که تصاویر خواستند خودشان 
یا سِر راهشان قرار گیرند، باید اعمال، ازهرنوع که باشند، را جایگزین 

تصاویر اعمال کنیم. بدین خاطر ژولیت تشویق می شود تا

انجام دهی که، درحالی  را  با سردخویی همان کاری  آنًا و 
که در اوج شور انجامش داده ای، قادر بوده تا بعدًا، هنگامی 
که درست اندیشی ات را بازیافتی، باعث پشیمانی ات شود. 
بدین روش تو مستقیمًا و به سختی به تکانه ی فضیلت محور، 

1. فلسفه در اتاق خواب.

2. the organ of intimidation

3. the organ of subversion
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هنگامی که خود را عیان و عریان می کند، ضربه می زنی؛ و این 
شیوه ی حمله ی شاخ به شاخ با اولین نشانه از ظهور دوباره ی 
آن، چراکه تمایل دارد هنگامی که حس ها فروکش کردند 
دوباره ظاهر شود، به نظر من، یکی از مطمئن ترین شیوه های 
نابودکردِن قطعی آن است؛ از این راز استفاده کن، همیشه 
کارآمد است: لحظه ی آرامش و سکون احیای معصیت، که 
خود را زیر لعاب ندامت آشکار می کند، را تسهیل می کند، 
زیرا ]ندامت[ لباس مبدلی است که ]معصیت[ همواره برای 
پس گرفتن استیالیش بر ما می پوشد-پس، به محض این که 
به آن پی بردی، بی درنگ کاری را انجام بده که بعدًا حسرتش 

)J, 450( ... .را نمی خوری

عملی  روشی  به  تبدیل  می تواند  چه گونه  بی احساسی  مشق  این 
برای دست یابی به »سنگ دلی لذت بخش« شود؟ فی الواقع، چه چیزی 
را  آن  که ساد  باشد  ناقض خود  دیگرانی  از  از گسستن  بیش  می تواند 
سفارش می کند؟ در نظر او، الغای وظایفمان نسبت به دیگران و حذف 
دیگران از حس پذیری خود همیشه به اعمالی ترجمه می شوند که، برای 
بدین ترتیب،  کذایی،  اعمال  دارند.  نیاز  دیگران  به  بودن،  خشونت بار 

واقعیت دیگران و واقعیت من را دوباره تأسیس می کنند.
دیگری هیچ ام،  نظر  در  و من  نظر من هیچ است،  در  دیگری  اگر 
این اعمال، که از یک هیچ صادر می شوند و به سمت یک هیچ هدایت 

می شوند، را چه گونه می توان موجب شد؟
من  واقعیت  و  دیگری  واقعیت  توسط  دوباره  هرگز  هیچ  این  اگر 
پر نمی شود، نه با کیف و نه با ندامت، الزم است که در قسمی تکرار 
بی پایان اعمال محو شوم-اعمالی که ممکن است حسرتشان را بخورم، 
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را  خودش  دیگری  واقعیت  می شوند،  متوقف  این که  به محض  زیرا 
منشأ  این که  به محض  است،  ممکن  یا  می کند.  تحمیل  من  به  دگربار 
کیف یا ندامت کذایی را به خودم یا به دیگری نسبت دهم، در کیفی که 

آن اعمال برایم حاصل می کنند اغراق کنم.
پس اشتباه سن ُفن، آن فیگور بی نقِص لیبرتین منحرف که از سطح 
به  به همان اندازه که  این که  نرفته، چیست؟  همذات پنداری منفی1 فراتر 
خودش واقعیت می بخشد، به قربانی اش نیز واقعیت می بخشد. چیزی 
که اتفاق افتاد این است که آگاهی او توسط تکانه های خودش مرعوب 
شد، چنان که انگار می خواهد تا ابد قربانی اش-همیشه همان قربانی-
باقی  بازنمایی  او قسمی عملکرد  افکند. خودآگاهی  به زیر خویش  را 
می ماند که او پیوسته آن را به وسیله و ازروی خودآگاهی قربانِی درحاِل 
یک  به  بدل  را  قربانی  آن  که  رنجی  می دهد،  شکل  خود  رنج کشیدِن 

همدست در لذت جویی های شکنجه دهنده ی خویش می کند.
تکرار  اعمالی  چنین  که  می دهد  دستور  بی احساسی  اخالقیات 
بود،  دریافته  به خوبی  را  معما  به چه هدفی؟ ساد سختی  شوند-]اما[ 
دیگری  با  منفی  ارتباط  که  کیفی  از  باید  نکرد:  حل  را  آن  این که  با 
دوری  پشیمانی  و  ندامت  به اندازه ی  می کند  حاصل  برایم  همچنان 
جست. زیرا این جا ندامت چیزی نیست جز سویه ی دیگر کیف؛ آن ها 
تکانه ها شکل می دهند.  ازروی همان  به وسیله  و  را  رفتار متفاوت  دو 
یک  خاِص  صفت  از  که  باشند  کیفی  تحت تأثیر  نباید  اعمال  زین پس 
بانی چنین  ابژه هایی که  از نفی  تنها  باید  قربانی حاصل می شود، بلکه 
اعمالی می شوند تأثیر بگیرند. بنابراین، برای این که تکرار اعمال بتواند 
نابودی-]یعنی[ خالی کردن همه ی  نفِی خود  اهمیت و معنای قسمی 

negative sympathy .1 ( هم حسی منفی)
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قربانی شده،  ابژه های  کمیِت  تعداد،  باشد،  داشته  نابودی-را  محتوای 
می کند؛  بی ارزش  را  ابژه ها  کمیت  می شود.  اعمال  این  ابژه ی  به  بدل 
واقعیت دیگری و واقعیت نفس ازهم می پاشد. بدین خاطر اخالقیات 
می خواهد  است،  تکانشی  خشم  بزرگ ترین  طالب  که  بی احساسی، 
خلوص  تا  دهد  تالقی  افراطی  به همان اندازه  احتیاطی  با  را  خشم  این 
آن تکانه ها را ضمانت کند. و اگر مشق این اخالقیات شامل انجاِم آنی 
و خون سردانه ی همان چیزی است که، وقتی در جنون و هیجان انجام 
باشد  نادم کند، چنین قاعده ای، هرجا که ممکن  را  بود ما  شد، قادر 
انگیزه ای فضیلت محور برایمان حسرت و ندامت به بار بیاورد، می تواند 
به همان اندازه به کار فضیلت بیاید که به کار معصیت. »خوِد فضیلت تو 
اولین  را در  ِاعمال شر  تو عادت  زیرا  ندامت حفظ خواهد کرد،  از  را 
ندای فضیلت خواهانه ات به دست آورده ای؛ برای پایان دادن به ِاعمال 

.)J, 450( »شر باید که فضیلت را خفه و خاموش کنی
آیا این می تواند چاره ای برای درام دیالکتیکِی ذهن سادی باشد-
نکند؟  حذف  را  راه حلی  هر  تعریف،  به  بنا  ذهن،  این  اگر  به عبارتی، 
به  مشروط  که  شر،  انگاره ی  از  فراروی  برای  ذهن،  این  که  دیده ایم 
درجه ی واقعیِت اعطا شده به دیگری است، اگو را تا سرحدات آن باال 
بی احساسی ای  در  بود  قرار  تجلیل  و  باالبردن  این  اوِج  اما  می کشد. 
باشد که در آن، هنگامی که دیگری نابود می شود، اگو نیز همزمان ملغی 
می شود، که در آن کیف از نابودی جدا شده است، و نابودی با میل در 
ناب ترین شکل اش یکی شده است. بدین شیوه ذهن سادی در بازتاب 
خوْد دست به بازتولید حرکت مستمر طبیعتی می زند که خلق می کند 
اما به وسیله ی همان مخلوقات برای خودش موانعی ایجاد می کند و، 

برای یک لحظه، رهایِی خویش را در نابودکردن آثار خویش می یابد.



زیر نقاب آتئیسم

1. نابودی و خلوص
بیایید دوباره به خود ساد بازگردیم. ما صرفًا با گفته ها و عادات عملی 
کاراکترهای او نظامی برساخته ایم، که خود او از آن بهره برد تا زندگی 
حرکت  و  طبیعت1  الفاظ  کند.  قابل درک  را  ازسرگذراند  که  سختی 
مستمر2 تنها به منظور انتقال رازگونگی و دریافت ناپذیری خدا به درون 
موجودات متافیزیکی به کار گرفته شده اند، بدون این که راز موجودی که 
]همان[ امکان پذیری شر و هیچ بودن است را حل یا مرتفع کند. اکنون 
ترمینولوژی  به وسیله ی  که  بازنمایی ها،  سیرتکاملی  این  در  بگذارید، 
پیدا  نمود  آن  در  مرتبًا  که  پاتوسی3  به  را  توجه مان  بیان شده،  دوره  آن 
زنجیرهایش  که  دربند،  روِح  پاتوِس  قسمی  کنیم.  معطوف  می کند 
مخلوق  یک  تنها  دارد  سکنی  آن  در  که  جهانی  در  و  می کند  تلق تلق 
طبیعت  تصویر  در  که  مخلوقی  می بیند،  بند  در  را همچون خود  دیگر 
همیشه  برای  و  بار  یک  را  خود  نیست  قادر  که  شده  ساخته  خالقی 
تحقق ببخشد. قسمی پاتوِس حبس و ناتوانی، قسمی پاتوس ناشکیبِی 
مخلوق بودن. زیرا دقیقًا هستی است که این جا به عنوان زندان فرجامین 

1. Nature

2. perpetual motion

3. pathos
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تجربه می شود، به عنوان بیرونی ترین و دورترین دیوار؛ و تحمل دیرِش 
بودن.  بنِد وضِع خویْش  از در  ناپاییدنی و پوچی زمان تجربه ای است 
ورای این دیوار، آزادِی نابودن1 قرار دارد، آزادِی خدا، که متهم است به 

محبوس کردِن مخلوقاتش در زندان هستی.
در روِح این لرد بزرِگ لیبرتین قرِن روشنگری، ساختارهای ذهنی 
بسیار قدیمی دوباره پدیدار شدند؛ غیرممکن است که کل نظام کهِن 
خصوصًا  و  َوِلنتینوس3،  باسیلیِدس2،  بصیرت های  مانوی،  گنوسیس 
مرقیون را بازنشناسیم. چنین مفهومی باری دیگر در احساس4 قسمی 
وضعیت  دارد.  ریشه  اصیل  خلوص  مبهِم  خاطره ی  و  روح  هبوط 
غیاب  در  را،  و عصر حاضر  می دهد،  گواهی  هبوط  به قسمی  حاضر 
هرگونه آمرزش، تنها می توان با انتظار پر کرد-تنها با احساس هبوطی 
برخالف  مفهومی،  چنین  مترقی.  نزول  قسمی  احساس  پایان ناپذیر، 
با قرن خود به طور ریشه ای  همه ی ایده های ترقی و پیشرفت، ساد را 
درتقابل قرار می دهد؛ او را مقابل روسو، ولتر، روبسپیر قرار می دهد و 
او را به شکلی استثنایی به سن ژوست، و حتی بیش تر به ژوزف دو َمستر 

و بودلر نزدیک می کند.
عمل  خلق کردن  است؛  هبوط  نتایج  از  یکی  خلق  عمل  خوِد 
کل  ازاین رو  است.  ارواح  ناِب  خدای  علیه  دمیورگ5  یک  شورشِی 

1. nonbeing

2. باسیلیدس ]Basilides[ یکی از مبلغان گنوسِی آغاز مسیحیت، در اسکندریه ی مرص 

بود. می گویند مدت زمانی در میان ایرانی ها تبلیغ می کرده است. -م.

آغاز  در  گنوسیس گرایی  مبلغان  موفق ترین  از  یکی   ]Valentinus[ ولنتینوس   .3

مسیحیت بود. وی مکتبی را در روم بنیان گذاشت. شاگردان و پیروان او را »ولنتینی ها« 

می خواندند. -م.

4. sentiment

5. به پانویس های »پیش گفتار« نگاه کنید. –م.
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همه ی  مانند  انسان،  بدن  دارد؛  برخود  را  نفرین  یک  ُمهر  خلقت 
ارگانیسم های فیزیکی، نه تصویری از خالق بلندمرتبه و آسمانی، بلکه 
تصویر محبوس بودن ارواح است. تمام این مضامین را می توان به راحتی 
در اندیشه ی ساد پیدا کرد. گرچه این احساس قسمی هبوط و احساس 
قسمی نفرین اندیشه ی ساد را با اندیشه ی َمستر خویشاوند می کند، اما 
این احساس، درون نظِم ترمینولوژی عقالنی، بیش از حد مبهم تجربه 
می شود تا بتواند خودش را، درحالی که در دگمای گناه نخستین نمود 
یافته است، بازشناسد، دگمایی که َمستر بر آن صحه خواهد گذاشت. 
این احساس به اسطوره-که تنها فُرمی است که فراموشی و ناآگاه بودن 

از یک حقیقِت برمالشده به خود می گیرد-متوسل می شود.
ساد  بی امضای  و  خفیه  آثار  چرا  که  می فهمیم  بدین گونه  ما 
دارند.  گنوسیس گرایی  بزرِگ  مرتدان  با  بیش تری  طبیعی  قرابت 
به وسیله ی  بدن،  از  نفرت  به وسیله ی  که  اروتیکی  صحنه های  خود 
شکنجه  آن ها  به دست  که  شکیبایی  زنان  و  مردان  که  ناشکیبی ای 
دیوانه وار  کیش  به وسیله ی  و  برمی انگیزند،  او  قهرمانان  در  می شوند 
بعضی  در  که  کیشی  قابل تمایزند،  زمانه اش  ادبی  ژانر  از  ارگاسم 

فرقه های مانوی کیِش نور اصیل1 بود.
جنایات  در  علی الخصوص  ساد،  امضادار  و  عمومی  آثار  در 
اسطوره ی  قسمی  اصلی  موضوع  او،  خفیه ی  آثار  مانند  عشق2، 
و دل مشغولِی  دسترس ناپذیرشدِن خلوصی3 اصیل است؛ که وسواس 

بکارت، تجربه ی مبنایِی روحیه ی ساد از آن نشأت می گیرد.
این اسطوره از یوغی برآمد که اصول ترمینولوژیک زمانه ی ساد به 

1. original light

2. Crimes of Love

3. purity



152    |ششششهمقدیگشفمشادا

پدیده ی طبیعت،  به  انداخت. ارجاع مثبت  او  نبوغ و روحیه ی  گردِن 
که  است  بدین خاطر  داد؛  سوق  طبیعت  در  خود  قراردادِن  به  را  ساد 
در آثار ساد واقعًا منظره ای از طبیعت وجود دارد، که او جوری به آن 
به طور  نه تنها  او  اوست.  خوِد  ذهن  منظره ی  انگار  که  می اندازد  نگاه 
پنهانی به پیشینه ی گنوسی های مسیحی که همچنین به آن گنوسی های 
]فالسفه ی طبیعت[1، خصوصًا شلینگ   Naturphilosophen آلمانی، 
قسمی  جز  نیست  چیزی  طبیعت  برایشان  که  بود  نزدیک  هگل،  و 
فراروی دراماتیک ذهن2. ساد در اشاره به طبیعتی ]Natutre[ اصیل و 
طبیعت های ]natures[ رقیب که او را از قدرت هایش محروم می کنند، 
روح شناسِی4  قسمی  برسازد،  کیهان شناسی3  یک  آن که  از  بیش 
ترجمه شده به الفاظ فلسفه ی ماتریالیستی زمانه اش برمی سازد، قسمی 
نظریه ی گنوسِی هبوِط ارواح. آلمانی ها، به خاطر درک روشن ترشان از  
پدیده ی امر قدسی5، به پروردن چنین نظریه ای به شکلی سنتی تر ادامه 

به  اشاره  برای  که  است  آملانی  لفظی  طبیعت[  ]فلسفه ی   Naturphilosophie  .1

جریانی در سنت فلسفی ایدئالیسم آملانی، و همین طور مطالعات درباب طبیعت در 

 Romantische آغاز قرن نوزدهم، به کار می رود. آملانی زبان ها از اصطالح شفاف تِر

به هنگام  که  طبیعتی  فلسفه ی  رمانتیک[،  طبیعت  ]فلسفه ی   Naturphilosophie

پیدایش رمانتیسیسم آملانی شکل گرفت، استفاده می کنند. این جریان به طور خاص با 

آثار فلسفی شلینگ و هگل درارتباط است. دقیق تر بگوییم، این جریان با برخی آثار 

مهم شلینگ طی 9-1797، در پاسخ به آرای فیشته، و پیرشفت های فلسفی متعاقب 

مناقشه برانگیز  همیشه  که  شلینگ،  ایده های  از  بعضی  می خورد.  پیوند  او  موضع 

بوده اند، هنوز، حتی بعد از این که پیرشفت های تجربی علوم طبیعی تأثیری مخرب 

فلسفی  اهمیت  از  داشت،  فلسفه ی طبیعت  در  پیروانش  نظریه های  بر مرشوعیت 

برخوردارند. -م.

2. dramatic procession of Mind

3. cosmology

4. pneumatology

5. the numinous
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حرکت  با  که  می گوید  را  اصیلی  طبیعت  داستان  ما  برای  ساد  دادند. 
مستمر کذایی علیه طبیعت های رقیِب خود )سه قلمرو، نوع انسان( به 
پا می خیزد، حرکت مستمری که به دنبال تحقق کامل طبیعت اصیل یک 
بار و برای همیشه است اما به جای آن به خلق و نابودی ادامه می دهد و، 
بدین ترتیب، هرگز از محبس مخلوقات خویش رها نمی شود. چه گونه 
نمی توانیم هبوط روح ناب، یا آن خدای ناب ارواح یا یکی از آن ارواحی 
که علیه خدا شوریدند و به بی توانِی حرکت مستمر محکوم شدند، را 
در این مشروح تشخیص دهیم؟ خداوندگار شرارتی که سن ُفن )نخست 
دمیورگ  ویژگی های  تمام  توصیف کرد،  ژولیت(  رمان  در  وزیر کذایی 
خالق  خدای  داراست.  را  موسی،  خالق  خدای  به عبارتی  مرقیون، 
موسی در نظر این مرتد، بدین خاطر که قسمی خدای قانون و عدالت 
برای  این جهاِن خلق شده  با  که  است  رقیِب خدایی  و  است، دشمن 
رنج و عذاب غریبه است. این خدای بیگانه، که حقیقتًا خدای عشق 
نور  به مثابه ی  را  پسرش  محض،  خیرخواهی  ازروی  که،  همو  است، 
با  به این جهاِن ]مخلوِق[ دمیورگ فرستاد. طبیعت اصیل، در قیاس 
خدای سن ُفن، همان طور که پاپ در رمان ژولیت در قالب نظام خویش 
به تفصیل شرح داد، همچون الوهیتی میانجی ظاهر می شود میان خدای 
لوسیفِر  همانند  هبوط کرده،  روحی  و  مرقیون  عدالت محوِر  و  شرور 
ُاریِگن1، کسی که همچنان به شکلی مبهم شکوهی که در وضع ابتدایی 

مادی  جهان  و سپس  عاقل  مخلوقات  ابتدا  خدا   ،  ،(Origen) اُریِگن  آموزه ی  در   .1

را آفرید. مخلوقات عاقل به فر شتگان و انسان ها تقسیم می شوند، که به جفتشان 

آزادی اراده داده شده، و وجوِد جهان مادی نتیجه ی تصمیامت آن هاست. وی، برخالف 

در  می پراکند.  دهد رش  اجازه  او  به  خدا  که  زمانی  تا  شیطان  می گفت  ولنتینی ها، 

کیهان شناسی او، رش هیچ واقعیت انتولوژیکی ندارد، بلکه به واسطه ی کمبود یا خرسان 

وجود تعریف می شود. او اولین کسی بود که به شیطان، ناِم لوسیفر (ستاره ی صبح) 

]Lucifer[ را اطالق کرد. -م.



154    |ششششهمقدیگشفمشادا

خویش، پیش از شورش اش علیه خدای ارواح، از آن محظوظ شد را 
به خاطر می آورد. به خاطر این خاطره ی مبهم از خلوص ازدست رفته، 
کلیسای  پدران  از  یکی  ُاریِگن،  می ماند،  باقی  هبوط کرده  روح  در  که 
جهان های  همه ی  مسیح،  رستگاری  که  کرد  اذعان  آشکارا  شرقی1، 
مخلوق، از جهان ارواح تا جهان انسان ها، را دربرمی گیرد و تا دوزِخ 
آخرین  آخرالزمان  در  که  کسی  شد،  خواهد  گسترده  نیز  شیطان  خوِد 

نفری خواهد بود که نوبت رهایی اش فرامی رسد.
رقیب،  طبیعت های  و  اصیل  طبیعت  یک  نظاِم  این  در  بنابراین، 
اصیِل  بلکه خلوص  نیست،  مستمْر خوِد حرکت  پنهان حرکت  هدف 
نهایْی  و  قاطع  تحقق  برای  طبیعت  خواست  عاملیِت  است.  ارواح 
تخریب و نابودی است، که به نظر می رسد به شکل تنگاتنگی با ایده ی 
خلوص درارتباط است. این جاست که ما مبنای ایده ی سادِی جنایت 

ناب را می یابیم.
آنتاگونیست مرقیون می ماند:  نظام ساد به سنتِز غریبی از خدایان 
به یاد  را  مرقیون  بیگانه ی  به نظر وضعیت خلوص خدای  ساد  طبیعت 
 ،]Nature[ می آورد، اما برای این که به آن وضعیت برسد، این طبیعت
اوست،  مخلوق  برای  واقع[  ]در  که  می افتد  دامی  در  که  بدین خاطر 
خدای  با  را  آن  مرقیون  که  شود  متوسل  عدالت  قسِی  خدای  به  باید 
وحی کننده این همان کرد. زان پس ما خودمان را می بینیم که شاهد نزاع 
بالقوه ی  مانند ذهن در هگل، غنای  این که،  به جای  روحی هستیم که 
خود را در خلقت و نیات اعالی خود را در تاریخ متجلی کند، در تماس 
با مخلوقات خویش، از آن ها و خطاهای خویش آگاه می شود. سپس، 
به جای این که اقدام به نجات آن ها کند، از آن ها برای رستگاری و نجات 

1. چهار کلیسایی که از شهرهای قسطنطنیه و اسکندریه و اورشلیم و انتاکیه، در رشق 

امپراتوری روم، فعالیت خود را آغاز منودند و با کلیسای غربی اختالف پیدا کردند. -م.
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خودش استفاده می کند. اقتصاِد آمرزش1 وارونه شده است؛ رنج های 
انسانی، روحی هبوط کرده را به وسیله ی قادرساختِن او به ناب ساختِن 

خویش رستگار می کند.

2. تکریِم باکره
جالب  بدین خاطر  تنها  زد  پیوند  نابودی  به  را  خلوص  که  اسطوره ای 
توجه است که به خوِد ذهن سادی وضوح می بخشد. چراکه این ذهن 
شناختِن  به  که چه گونه  می دهد  توضیح  که  است  اسطوره  این  در  تنها 

خودش نایل شده تا از آرایش2 خود لذت ببرد.
خالق  خدای  از  سادی  ذهن  که  است  مطلقی  کیفیت  خلوص 
تفکیک کرده است. ازآن جا که خلقت مسبب هبوط است، الزم است 
خدا را ملغی و خلقت را نابود کنیم. اما کسی که محض خاطر خلوص 
بودن  و  هستی  در  که  است  مخلوقی  خوْد  است،  نابودکردن  طالب 
به  خودش  متصل کردن  او،  طبیعی  حرکت  اولین  می جوید؛  مشارکت 
ابژه ی محبوب است تا از آن محافظت کند. در نظر کسی که خلوص را 
جدای از خدای خالق درک کرده، نابودی و خلوص غیرقابل تشخیص 
می شوند و بدل یه یک خواست مطلق می گردند که او دیگر به همان اندازه 
نمی تواند از آن اجتناب کند که نمی تواند در برابر آن از ابژه ی محبوب 
محافظت کند، ابژه ای که به طور طبیعی آماده است تا خودش را ]به یک 
سوژه[ متصل کند. آن چه کارگزار خلوص انجام می دهد این است که 
خودش را به ابژه می چسباند و صرفًا از آن محافظت می کند تا نابودش 
کند؛ خواست خلوص او را ناخالص و قسی می گرداند. ما همیشه با 
مضامین متضاد یکسانی روبه رو هستیم: خلقت مسبب هبوط است و 

1. economy of salvation

2. organization
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باید  این نشانه  از هبوط تفسیر خواهد شد.  به عنوان نشانه ای  زان پس 
ملغی و نابود شود؛ بااین حال نیاز به حفظ این خلقت باید پذیرفته شود، 
و  تخریب  ِاعمال  به  قادر  را  ما  که  است  این خلقت همان چیزی  زیرا 

نابودی می کند.
مدنظر  را  مخلوق  کدام  ساد  است-اما  هبوط  مسبب  مخلوق  هر 
دارد؟ باکره تصویری است از خلوص الهی؛ همزمان او نشانه ی هبوط 
کسی است که خواهان او به عنوان یک مخلوق است. به عنوان تصویری 
از خلوص خدا، باکره از تصاحِب1 مرد خارج می شود؛ اما مرد نمی تواند 
قسمی  به  بدل  ساد  در  او  است.  قابل تصاحب  او  که  کند  فراموش 

درون مایه ی خشم2، منع3، و رجولیت4 می شود.
پیشاپیش  برمی انگیزد،  واکنشی که در ساد  به خاطر  باکره،  تصویر 
و  آشکارمی کند  را  آن  کذایی  تصویر  خویش-که  قساوت  از  تصویری 
ریاضت  با  که  می یابیم  چیزی  برابر  در  را  خود  ما  برمی انگیزد-است. 
درباری،  عشق  در  دارد.5  تطابق  درباری  عشق  در  نمود یافته  مذهبِی 

1. possession

2. exasperation

3. prohibition

4. virility

5. در واقع، عشق درباری، چنان که به »زن آرزوها« می پردازد به »باکره« منی پردازد، 

ازدواج کرده است  یا »ملکه«،  تیول دار،  با یک  به زنی دسرتس ناپذیر می پردازد که 

که، مانند »باکره«، خصلِت ابژه ای ممنوعه بودن را داراست اما عموماً ابژه ی شوری 

پرووانسِی عشق  با سنت  را روحانی می سازد. در ساد، که  زناکارانه است که خود 

 Laure[ درباری آشنا بود، رابطه ی غریبی را می باییم که او با سایه ی جد خود لُر دو ساد

de Sade[، ِپرتارکی ستایش شده، برقرار می کند، کسی که برای ساد بدل به فیگور قیم و 

رسپرست می شود. نامه ی ساد به زنش به تاریخ 1781، که در سیاه چاله ی َونِسن نوشته 

شده، را نگاه کنید، نامه ای که در آن او رؤیایی را بازگو می کند که لُر بر او ظاهر گشت 

و به وی ابراز همدردی کرد.
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تولیدمثل  غریزه ی  ورای  و  باال  را  رجولیت  باکرگْی1  خلوص  تصویر 
باکره،  تصویر  می کند.  مرتبط  و  با عشِق خدا همبسته  را  آن  و  می برد 
ابژه ای  فی نفسه  درابتدا  و  است  ملکوتی2  خلوص  تجسم  قسمی  که 
ستایش برانگیز است، تبدیل به میانجی ای برای ستایش تصفیه شده از 
باکره، که  اما در تجربه ی سادی، تصویر  تمام شور جسمانی می شود. 
را  ُکفِر رجولیت  پارادکسیکال درک می شود،  به عنوان قسمی مخلوق 
درمی آورد و، به جای این که آن را باال و ورای غریزه ی تولیدمثل ببرد، آن 
را علیه این غریزه َعَلم می کند؛ اثر این تصویر، همبسته کردِن تنگاتنِگ 
رجولیت با ِاعمال قساوت است. تصویر پارادکسیکال باکره، نشانی که 
تصاحِب مردانه را ممنوع می کند، برای ساد همان ارزِش تلفیِق خلوص 
رجولیت  نفرین  با  تصاحب ناپذیر  بکِر  تن  تلفیق  و  نابودی  با  ملوکتی 
ابژه اش  خسران  انگیزه ی  به مثابه ی  تنها  نفرین شده  رجولیت  دارد.  را 
تجربه می شود، و در نفرین متحمله طعم تلخ تاوان را می یابد، تاوانی که 
سوژه ی برگزیده ]اش[ باکره، منشأ قساوت آن، است. زان پس تصویر 
اجتناب ناپذیر  بهانه ی  به  بدل  برای روح ساد  ملکوتِی مجسم  خلوِص 
می شود.  نابودی خلوص مجرد  بر  مبنی  آرزویش  و  برای خواست  او 
همدستِی پنهانی ای بین این تصویر، قسمی ابژه ی تصاحب شبیه  مخلوق 
اما نه ابژه ی تصاحب شبیه نشانه، و رجولیت نفرین شده توسط تصویر 
کذایی شکل می گیرد. این تصویر باکرگی، تصویر چیزی که آزار می بیند 
حمله ای  و  توهین  بدترین  ساد  در  است،  ستایش برانگیز  چیزی  چون 
را  کند  تحمیل  خویش  ابژه ی  بر  می تواند  نفرین شده  رجولیت  که 
برمی انگیزد. روح ساد بدین ترتیب نه تنها برای شکست آغازین غرامت 

و تاوان می دهد، که آن را تأیید می کند.

1. virginal purity

2. celestial purity
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آفریده ی  مبنای ژرف ترین  در  و  تجربه در شالوده ی روحیه ی ساد 
تندی های  آماِج  که  باکره ای  داستان  ژوستین،  داستان  ادبی اش، 
این  است.  چنین  می شود،  خشمگین  و  ُکفری  رجولیِت  کینه توزِی 
آن  تحمل  به  مجبور  بکارت  که  می کند  روایت  را  سختی  آزمون  قصه 
نه فقط بدین خاطر که تجسم خلوص خداست، بلکه همچنین  است، 
بدین خاطر که نماینده ی آن چیزی است که در این خلوص در مخاطره 
است: نامیرایی روح و ابدیت قرین رحمت، ثمره و غرامت مصیبت های 
این زندگی، شامل مصیبت های رجولیِت خشمگیِن خود ساد. اما ساد 
داده  او  به  که خشِم رجولیت  آن ها  نمی خواهد جز  دیگر هیچ غرامتی 

است: ِاعمال تمام وکماِل قساوت.
تمهیداتی که او در عصری ماتریالیستی و ضدمسیحی علیه باکره، 
تعجب برانگیزند؛  به شدت  می بیند  تدارک  باکرگی،  دینِی  ایده ی  علیه 
به اندازه ی  باکرگی  بی اعتقاد،  شخص  نقطه نظر  از  دوره،  این  در 
به شکلی  ساد  روح  بااین حال،  بی معناست.  وضعی  نکاحْی  وفاداری 
که غیرقابل فهم شده اند  وفاداری همچون هدافی  و  به خلوص  مبهم 

میل دارد.
داشته  وجود  بی جسم1  به شکلی  می تواند  تنها  ساد، خلوص  برای 
می تواند  تنها  وفاداری  و  باشد،  نابودی  نتیجه ی  می تواند  تنها  و  باشد 
مبتنی بر تجاوزی بی وقفه به همان قربانی باشد. بنابراین قساوت برای 
او قسمی وفاداری، و تکریِم باکره و خداست، تکریمی که بی معنا شده 

است.
که  می مانند،  فریادی  همچون  ما  به نظر  ساد  آثار  تمام  به راستی 
در  که  ناله ای  است،  باکرگِی دسترس ناپذیر سرداده شده  تصویر  به  رو 

1. disembodied
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ناب  و  خالص  دیگر  من  است:  شده  حک  و  پیچیده  کفر  از  سرودی 
نیستم بدین خاطر که می خواهم چیزی را تصاحب کنم که ناب است. 
نمی توانم خواهان خلوص نباشم، اما همزمان ناخالصم بدین خاطر که 

می خواهم از خلوص لذت ببرم، خلوصی که مانع کیف است.
واژه ی فضیلت در آثار ساد هیچ معنای دیگری جز خلوص باکرگی 
باشد.  حی وحاضر  مدام  تا  شود  لکه دار  مدام  باید  خلوص  این  ندارد. 

مضمون نهفته در قصه ی خواهران ژوستین و ژولیت همین است.
حقارت بارترین  و  بدترین  در  پاک دامن،  دختری  ژوستین، 
موقعیت هایی قرار داده می شود که طراحی شده اند تا رازش را بربایند. 
او  تا  فرابخواند  را  صاعقه ای  می شود  مجبور  ساد  ]داستان[  پایاِن  در 
را سرکوب کند. این صاعقه هم تصویر خلوص خداست و هم تصویر 
خشم آن هایی که به دوزخ عدم خلوص تبعید شده اند. ساد به وسیله ی 

این فاجعه، باکره را ترفیع می بخشد و مشخصًا تقدیسش می کند.1
وقف  که  انرژی ای  می تواند  تنها  معصیت کار،  دختری  ژولیت، 
گناه و معصیت کرده را دوبرابر کند تا تاوان گرمِی خلوص ژوستین را 
بپردازد. در نظر ساد، او ژوستینی است که رازش را از او ربوده اند اما 
یا صد جنایت کافی  مانده است. یک، دو،  باقی  در واقع لمس ناپذیر 
نیست تا این راز را افشا کند؛ او باید به جنایات بزرگ تری سوق داده 
ژوستین.  نامتناهِی خواهرش،  هم قدواندازه ی خلوص  جنایاتی  شود، 
طی روایت ماجراهای او، که هیچ دلیلی ندارد تا پایان یابند، ساد تصمیم 

1. در پایان داستان ژوستین، او، بعد از تحمل انواع و اقسام مصیبت ها، در رشف اعدام 

است که ناگهان ژولیت، که از کودکی از او راهش را جدا کرده و اکنون زنی ثرومتند و 

قدرمتند است، او را بازمی شناسد و دستور توقف رویه ی اعدام را می دهد. اما فجایع 

به این جا ختم منی شوند و صاعقه ای بر ژوستین نزول می کند و وی در آغوش ژولیت 

جان می دهد. در پایان، ژولیت که گویی متأثر شده، استغفار می کند و به راه فضیلت 

بازمی گردد. -م.
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آن  مسبب  تصاحب ناپذیر  ژوستین  ازدست دادن  که  رنجشی  می گیرد 
است را فراموش کند.1

بدین ترتیب در این آخرین سال های قرِن ولتر، همه چیز در ساد او را 
به سخن گفتن به زبان یانسنیسمی بالقوه متمایل می کند. طبیعت فاسد 
و عشق انسانی متحمل پیامد های قسمی نفرین می شوند، و ایمان، که 
اکنون رو به زوال است، دیگر آن ها را از کیفرهای ابدی ای که آن ها بر 
تسکین ناپذیر  رنجش  این  اما  نمی دهد.  نجات  کردند  اعمال  خودشان 
در پایان جای ایمان را خواهد گرفت. پیش از آن که بدل به آن ارزشی 
این  است،  شده  ترسیم  ِسنانکور2  آثار  در  آن  خصایل  و  خود  که  شود 
رنجش، که توسط عقل گرایی کور شده است، بااین که از دورنمای او 
می گریزد، بدل به نقطه ی کانونی روح ساد شده است. ترمینولوژی ای 
که مؤلف ژوستین از آن استفاده می کند، تنها آن انگاره هایی را پیِش او 
نیروی  شخصْی  نفع  در  می پنداشت  که  عصری  به وسیله ی  که  می نهد 
این  شده اند.  خالی  محتوایشان  است،  یافته  را  انسان  اعمال  تکانشِی 
به  مجبور  را  مؤلِف-هیوال3  متعارف،  روان شناسِی  فقر  این  کوته بینی، 
تخیِل موقعیت های بعید4 کرد تا واقعیتی که تجربه می کرد را توصیف 

1. داستان ژولیت، برخالف ژوستین که پر از فراز و نشیب و وقایع تراژیک بود، بسیار 

یکنواخت است و با ریتمی مشخص و ثابت حرکت می کند؛ هر معصیت بزرگ تری که 

ژولیت مرتکب می شود، خوش بخت تر می شود. در پایان این داستان، ساد پایان بندی 

داستان ژوستین را تکذیب می کند و می گوید که استغفار ژولیت دروغی بیش نبود و 

وی تا پایان عمر به خوبی و خوشی به لیربتیناژ ادامه داد. -م.

قرن 18 و  اواخر  در  فرانسوی،  فیلسوف و جستارنویس   (Senancour) 2. سنانکور 

اوایل قرن 19، بود که عمدتاً با رمان نامه نگارانه اش، Obermann ]باالنشین[، شناخته 

می شود. -م.

3. monster-author

4. او صحنه پردازی های شگرف داستان ژوستین و ژولیت را طی سال های دیِرکتوار 

سدوم  در  روز   120 دست نوشته های  ازدست رفنِت  جربان  برای   ،(Le Directoire)
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کند. آن چه در خلوص باکرگی ترسناک است، این است که از من پنهان 
بنابراین  آیا  از من می گریزد.  پنهان شدن  به واسطه ی  می شود، که شاید 
شک به این خلوص، مطمئن ترین وسیله برای تضمین تصاحِب، نه یک 

زن خاص، بلکه راز خلوص است؟

انجام داد، دست نوشته هایی که هرگز آن ها را بازنیافت. این خرسان بر کل فعالیت 

او بین حبس در باستیل و آخرین بازداشتش در رَشونتون تأثیر بسیار گذاشت. ابتدا، 

ژوستین در حدواندازه های یک داستان کوتاه بود، به ناِم بداقبالی های فضیلت، که در 

آن قهرمان زن ناِم فاش گوِی سوفی را برخود داشت ]سوفی Sophie یعنی خردمند[. 

این داستان کوتاه که در باستیل و همزمان با نگارش حکایات جنایات عشق نگاشته 

شد، منونه ی کوچک تری از بنای نظام مند عظیمی که 120 روز در سدوم برای مؤلف 

بود که گویا به نظر  بداقبالی های فضیلت  این  او،  بنا کرد. در آثار کوچک تر  خویش 

مارکی قابل و درخور پرکردِن خأل باقی مانده از گم شدن 120 روز در سدوم بود، حاال 

یا بدین خاطر که پالت داستان دو خواهر به او این اجازه را می داد که منایشگاهی از 

پرتره های کلینیکال را گردآورد، یا بدین خاطر که مضمون این داستان و درسی که از 

آن حاصل می آید، نوری متافیزیکی بر برخی صحنه های کامالً مستنِد رسگذشت کاِخ 

سیلینگ (Chateau of Silling) ]قرصی خیالی در 120 روز در سدوم[ می اندازد. نتیجه 

این بود که بداقبالی های فضیلت به ده جلد داستان ژوستین و ژولیت بسط یافت. 

بدین ترتیب، در نبوِد 120 روز، این اثر عصاره ی پنهاِن اندیشه ی ساد را قوام می بخشد، 

که به طور ناشناس به عمومی زخم خورده از ]حکومت[ وحشت، عمومی که می خواهد 

آثار وحشت را به کمک خوانش هایی دور بریزد که آن را قادر می سازد تا بر احساساتش 

غلبه کند و از آ ن ها »سود« بربد. ... در جنایات عشق، بااین حال، همین اندیشه، که از 

خود جدا شده بود، آمرانه ترین درون مایه ها را بهنجارسازی می کند. این تالش، که با 

وام گیری از ضوابطی انجام می شود که، در نظر مؤلف و همچنین سنت، باید با تردید از 

آن ها وام گرفت، در واقعیت به ندرت خودش را جز توسط نیاز به ارتباط  برقرارکردن 

مرشوعیت می بخشد. این تالش، بدین ترتیب، معضل را پیِش روی ما می گذارد، عملکرد 

اثر عمومی در کنار اثر خفیه دقیقاً چه کارکردی دارد اگر که حتی صفحه ای نیست 

که آن را بپوشاند؟ فارغ از اسباب به کارگرفته شده، فارغ از فریبکاری فاحش، آیا متایلی 

ژرف به این وجود نخواهد داشت خودمان را نه در معرض جامعه، که متاماً در معرض 

داوری و قضاوت قرار دهیم؟ آیا اقراری مبهم به نارضایتی باقی مانده در بیان مخفیانه 

وجود ندارد؟
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جنبه های  تا  هستند  برآن  عشق  جنایات  قصه های  از  بعضی 
متفاوت این مضمون بنیادین را به زبان هنجارهای عرفی ترجمه کنند. 
آنرِیت  »دوشیزه  و  »ِارِنستین«3،  فرانَول«2،  دو  »اوژِنی  »فلورویل«1، 

استرالسون«4 نمونه های بارز آن هستند.
فلورویل خودش را به همسر آینده اش به عنوان زن جوانی محترم و 
صادق معرفی می کند که قصد دارد او را با گذشته ی غریب خویش آشنا 
کند.5 در این قصه، هیچ شکاکیتی در این مرد وجود ندارد؛ مونسیو دو 
کوروال6 نه تنها به نظر نمی رسد که به آن هایی که پیش از او در آغوش 
همسر آینده اش بودند حسادت نمی کند بلکه به نظر می رسد که به درون 
آمد.  خواهد  بیرون  آن  از  به تدریج  که  می غلتد  ناهشیاری7  از  حالتی 
این ناهشیاری مهم و معنادار است. او سعادت را در زندگی زناشویی 
جست وجو می کرد، اما چیزی که در واقع دنبال آن بود فراموشی بود، 
زیرا او نیز گناهکار است. این انگیزه ی حقیقی او برای همذات پنداری 
با فلورویل بود. هنگامی که فلورویل اعتراف خود را به پایان می برد، 
انگاری پرده از همه چیز می افتد: کوروال، کسی که ابتدا به عنوان مردی 
ببرد معرفی شد،  زناشویی فیض  زندگی  از لذت شریِف  که می خواهد 
آینده اش  همسر  شهوت انگیز  ماجراهای  محض خاطر  دقیقًا  گویا، 
می خواهد که هرچه سریع تر ازدواجش انجام شود. آشکار است که زیر 

1. Florville

2. Eugénie de Franval

3. Ernestine

4. Miss Henriette Stralson

5.  چکیده ی این داستان را می توانید این جا بخوانید: کتی اکر، »خواندِن فقدان بدن: 

نوشتار مارکی دو ساد«، اخالق ساد، ترجمه ی سامی آل مهدی، نرش سیب رسخ، 1399. –م.

6. M. de Courval

7. unconsciousness



میمشسدسشقف دقت    |    163

نقاب بخشندگی ای استثنایی، کوروال تجسِم رضایت سادِی تصاحِب 
راِز به نظر برمالشده ی فلورویل می شود. اما در واقع  شکاکیت سادی 
برای خود  و  نظر  در  فلورویل  در خوِد قهرمان زن حلول کرده است؛ 
یک معماست، همان طور که روح انسان در آغاز سفرش چنین است، 
تا خود را چنان بشناسد که خدا می شناسد.  از آن که قادر باشد  پیش 
روح خبیِث1 خوِد مؤلف در او منزل کرده است؛ تا وقتی که خود را، چنان 
که هست، برای خویش آشکار کند، او را در تصاحب خواهد داشت. 
»چرا باید این فلورویل شوربخت، پاک دامن ترین، دوست داشتنی ترین، 
نامنتظره ی  چرخش  به خاطر  که،  می بود  موجودات  حساس تریِن  و 
را  کند  می تواند خلق  طبیعت  که  هیوالیی  تنفربرانگیزترین  سرنوشت، 

برای خود پیدا کند؟«
فلورویل، که در صومعه ای بزرگ شده بود که سال های نوجوانی 
به  و  تِل سنگین گناهان خود مواجه شده  با  آن گذراند،  را در  خویش 
زندگی خود پایان می دهد. این فرجام و نتیجه ی پالت نیست؛ راه حل 
یک معماست. گردِش بخْت روحی را افشا کرد که پیش از آن که دست 
به عمل بزند گناهکار بود. قهرمانان ساد، خواب گردهای روز روشن 
هستند. ُبهِت روحی که با خودش مواجه می شود، مضمون حقیقی این 

قصه است.
شک  و  حسادت  مضمون  با  دوباره  فرانَول«  دو  »اوژِنی  قصه ی 
پدر2  با  زنای  آن،  صورت  وحشتناک ترین  با  این بار  دارد،  سروکار 
قوانین  و  الوهیت  مبارزه طلبیدن  به  برای  آگاهانه  عملی  به عنوان  که 
او عناصر  فرانَول و همسر  کاراکتر مونسیو دو  انجام می شود.  انسانی 
مارکی  خصایل  تمام  فرانَول  دو  مادام  دارند.  مشخصی  اتوبیوگرافیک 

1. demon

2. paternal incest
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جلوی  او  که  تسلیمی  و  پاکبازی  عشق،  فضایل  تمام  داراست،  را 
فرانَول،  دو  مونسیو  و  می گذارد.  به نمایش  مارکی  سابقه دار  کاراکتر 
کنترل ناپذیِر  رانه ی  کامل  به طور  ساد،  از  دیگری  کاراکتر  هر  از  بیش 
شِک  و  حسادت  به وسیله ی  که،  مکری  با  همراه  می پوشاند،  را  ساد 
این جا  می پوشاَند.  را  عمیق تر  شکی  و  حسادت  زیاده خواه،  شوهری 
قسمی  برای  وسواس  از  تصویری  جز  نیست  چیزی  فرانَول  دوباره 
خلوص شدیدًا طلب شده و دسترس ناپذیر، و زنای با پدر آن وسیله ی 
تصاحب  را  بکارت  تا  می شود  استفاده  آن  از  که  است  بی واسطه ای 
کند. بکارت را تنها می توان با پریشانی و افسوس صاحب شد، چراکه 
تصاحب آن موجب خدشه دارشدن و لذا ازدست رفتن آن می شود. اگر 
خودش  در  سدی  یا  مانع  هیچ  به  محرم آمیزی  انجام  از  پیش  فرانَول 
برخورد نکند، بیرون ]از خود[ موانعی ایجاد خواهد کرد. آزادِی درونی 
او را نمی توان بدون جنایت به کار بست و هزینه ی آن، آزادی اجتماعی 
منشعب  تخطی هایی  در  نخستین  تخطی  قسمی  که  شیوه ای  اوست. 
می شود که ناگزیر به وجودشان می آورد، این جا به سختِی معموِل مارکی 
توصیف شده است: از محرم آمیزی به زنا، از زنا به شهادت دروغ، از 
به اندازه ای  داستان  این  در  که  کشیش-کسی  قتل.  به  دروغ  شهادت 
که نقش اخالقیاِت عقل مشترک را بازی می کند، نقش دین را بازی 
نمی کند-بیهوده درپی آن است تا این مسئله را به فرانَول فرهیخته اثبات 
دفاع  غیرت،  و حتی  تعصب،  این  با  موقعیت خویش  از  فرانَول  کند. 
]این  بدین خاطر  شاید  رود،  پیش  گناه پیشگی  در  میزان  هر  که  می کند 
را می گوید که[ که ]در گناه[ زیاد پیش رفته است، به خدا، که فرانَول 
که  میزانی  از  می شود-نزدیک تر  نزدیک تر  برمی انگیزد،  را  خشمش 
اخالقیات دئیستی و اجتماعِی کلیسایی، که تمامًا نشان از بی اعتقادِی 
روی  دست  ما  این جا  می شود.  باعث  دارد،  او  قرن  انسان دوستانه ی 
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معمای ساد می گذاریم. محرم آمیزی، مانند هر انحراف دیگری، در نظر 
عقل انسان تحویل ناپذیر می نماید، تحویل ناپذیری ای1 که در نظر عقل 
انسان خصلِت گناه است. عقل نمی تواند طبیعت هبوط کرده را سازمان 
می ماند.  باقی  طبیعت  این  بازیچه ی  ایماْن  از  محروم  عقل  زیرا  دهد، 
امتناع از زانوزدن برابِر مرجعی اخالقیاتی و بااین حال به شدت انسانی، 
در فرانَول، تنها یک اغضاب و تحریک است که رو به سوی خدا دارد، 

خدایی که از روح زمانه غایب است.
ما  به نظر  می کنند،  اخالقیاتی بودن  به  تظاهر  که  قصه ها،  این  چرا 
چنین مبهم می آیند؟ زیرا اخالقیات عقالنی برای راوی به مثابه ی قسمی 
پیش فرض  را  انسانی  آزادی  و  آگاهی  ضوابط عمل می کند که قسمی 
می گیرد که نیروهای سیاِه درکار، هرلحظه، از آن پیشی می گیرند. این 
نیروها به قسمی روشنایی و همچنین به قسمی سیاهی تمایل دارند که 
اجتماعی  مناسبات  به  که  وجدان،  و  شخصی  نفِع  عقالنِی  اخالقیات 
تنزل پیدا کرده، تنها می تواند از آن ها ناآگاه باشد. این روشنایی و این 
نه  سیاه  نیروهای  این  شناخت؛  عیان  نظم  در  می توان  تنها  را  سیاهی 
نیازمند یک خداوندگار، که نیازمنِد ارجاع به خدایی شخصی اند، کسی 
که تنها اوست که آن ها را می شناسد، کسی که آن ها چنان از نفرینش 
رنج کشیدند که او را فراموش کردند. در آن هایی که این نیروها حرکت 
می کنند و تأثیرگذارند، بعد از فراموش کردِن قاضی خویش، اکنون تنها 
حرکت به سوی تاریکی باقی می ماند که به فراموشِی وجودشان منتهی 
می شود. جهانی که ساد برای ما توصیف می کند، جهان تقصیر2 است 
که یک باردیگر نسبت به خود ناآگاه می شود. علی رغم این که ده فرمان 

1. irreducibility

2. fault
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گنگ و بی جان شده است، تقصیر دوباره به صورتی از تأثر1 بدل شده 
است، قسمی شر که بیهوده به دنباِل نابودِی خود در مرِگ کاراکترهای 
ساد بود، قسمی شر که در خیاالت ُاِبرمان2 به جا خواهد ماند، آدولف3 

را وسواسی خواهد کرد، و َملدورور4 را هذیانی.
در داستان ژوستین و ژولیت، ساد چنان می نویسد که انگار چیزی 
عاجل تر از بی اعتبارکردِن آتئیسم وجود ندارد؛ لیبرتیناژ و جنایاْت ِاعماِل 
بی واسطه ی نفِی نظرِی نامیرایِی روح هستند. تنزل قربانی ها به وضعیت 
تکه پاره های انسان، برانگیختن واکنش های طبیعت حیوانِی در انسان-
این ها در درجه ی اول، اهداف عقالنِی کاراکترهای سادی اند. اما شرح 
ارائه شده شلخته و نامنسجم است؛ تکرار شکنجه ها و اقدامات مکرر و 

1. affectivity

2. »اُبرمان« (Obermann) نام رمان نامه نگارانه، و معروف ترین اثر، ِسنانکور است که 

به شدت تحت تأثیر آثار روسو بود، و سن بوو و ژرژ ساند آن را ستودند. این اثر شامل 

نامه هایی نوشته شده توسط شخصی گوشه نشین و ماخولیایی است که قرارگاهش در 

دره ای منزوی در کوه های ژورا قرار دارد. -م.

 (Benjamin Constant) نام رمان کالسیک بنژاَمن کُنستان (Adolphe) »3. »آدولف

است که نخستین بار در سال 1816 منترش شد، و داستان مرد جوان بیگانه و گوشه گیر 

به نام آدولف است که عاشق زن مسن تری به  نام اِلِنور می شود. رابطه ی نامرشوع 

آن ها منجر به انزوای آن ها از دوستانشان و جامعه می شود. مشهور است که مؤلف 

مرسوِم  توصیفات  از  ذهنی  و وضعیت های  احساسات  به  پرجزئیات  پرداخِت  برای 

مکان های خارجی پرهیز کرده است. -م.

4. »آوازهای َملدورور« (Les Chants de Maldoror) رمانی منظوم یا شعر منثوری 

طوالنی است که توسط لوتره آمون (Comte de Lautréamont) نوشته و، تحت نام 

ادبی ایزیدور لوسیان دوکَس، بین سال های 1868 و 1869 منترش شده است. اثر درباره ی 

کاراکرت انسان ستیز و خداستیِز َملدورور است، فیگوری رش که اخالقیات مرسوم را ترک 

گفته است. بااین که در زمان انتشار اصلی خود فهمیده نشد، اما سوررئالیست ها اوایل 

قرن بیستم آن را کشف کرده و ستودند. مضامین تخطی گرایانه، خشونت بار و ابسورد 

آن با بسیاری از آثار سوررئالیسم مشرتک بود. به طور خاص لویی آراگون، آندره برتون، 

سالوادور دالی، َمن ِری و فیلیپ سوپو از آن تأثیر گرفتند. -م.
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ادامه دار بر روی تنها یک قربانی )آن ها با اکراه به سراغ قربانی ای دیگر 
می روند، زیرا از دست نیافتن به هدفشان آگاهند( برعکس ثابت می کند 
با نامیرایی روح در تناسب است. مسئله  که سیری ناپذیرِی روح آن ها 
دقیقًا همین است که به نظر می رسد اقدامات آن ها ظاهری ضدونقیض 
دارند: روح بدن را نابود می کند چون موفق به نابودی خویش نمی شود. 
و شاید نفرتی گنگ و کاماًل مانوی از خلقت، ارجی های آن ها را هدایت 
می کند. کاراکترها در ژوستین و ژولیت زمانشان را صرف کشتِن روح 
می کنند؛ در پایان ده نسخه ی این رمان باید بگوییم که موفق نشده اند. 
فرانَول  چیست؟  عشق  جنایات  کاراکترهای  خودکشِی  معنای  پس 
دخترش  آن چه  بیاورد،  تاب  را  ندامت«  خشونت باِر  »خشِم  نمی تواند 
قباًل به آن تسلیم شده است. فلورویل می خواهد از هیوالوارگی خود 
بگریزد. همه ی آن ها امیدوارند در »خواب ابدی«ای بیاسایند که قدرِت 
روح هایشان و قوانین الهی و انسانی از آن امتناع کردند. بسیار چیزها 
برای گفتن درباره ی این نیاز به آسودن در مخلوقات ساد وجود دارد. 
به نظر  آن ها  عمل  بیندازیم؛  صرف  نظری  آن ها  عمل  به  این جا  بیایید 
از یک قصه است.  نتیجه گیری  برای  از وسیله ای مقتضی  چیزی غیر 
تأدیبی  خودکشی ها  این  باشد،  آن ها  گفته های  باورکردن  بر  قرار  اگر 
غیرواقعی  هنوز  می گویند  آن ها  که  چیزی  اما  هستند؛  رهایی بخش  و 
است، مانند وجدانی که آن ها را تحت تأثیر قرار می دهد. در واقع روح 
از  وانموده  آن  به  بنابراین  نشده است؛  موفق  به خود  تحمیل مرگ  در 

مرِگ روح، یعنی خودکشی، متوسل می شود.

“Cum ergo quisque credens, quod post mortem 
non erit, intolerabilibus tamen molestiis 
ad totam cupiditatem mortis impellitur, et 
decernit atque arripit mortem, in opinione 
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habet errorem omnimodae defectionis, in sensu 
autem naturale desiderium quietis. Quod autem 
quietem est, non est nihil: immo etiam magis est, 
quam id quod inquietum est” )St. Augustine, De 
libero arbitrio(.1

یادداشت اضافی درباره ی ژوستین
ساد ایفای ایده هایش را بر عهده ی دو فیگوِر مؤنثی گذاشت که بهای آن 
ایده ها را خواهند پرداخت، هریک به شیوه ی خویش، یکی با رنج کشیدن 
از آن ها، دیگری با امتحان کردن و کاربسِت آن ها. به نظر می رسد که ساد 
و  ژوستین  در  مذکر،  کاراکترهای  به  آن ها  ترجیِح  با  را،  خودش  تماِم 
ژولیت جاری و وارد کرده است. برای بازگوکردِن زندگی های موازِی 
دو زِن هم اندازْه زیبا اما با روحیه های متفاوت، که درون موقعیت هایی 

1. کلوسوفسکی این قول از آگوستین را به التین در منت آورده و لینگیس هم از او 

اندکی  به عالوه ی  پاراگراف،  این  نیاورده؛ من  آن  برای  ترجمه ای  پیروی منوده، ولی 

بخش  برگردانده ام؛  فارسی  به  کینگ  پیرت  انگلیسی  ترجمه ی  از  را  آن،  ادامه ی  از 

ترجمه شده ی اضافی را با * از قسمت منتخب کلوسوفسکی جدا کرده ام:

»بدین ترتیب، اگر کسی به خاطر سختی های تحمل ناپذیر قلباً مرگ را طلب کند، و، 

با باور به این که بعد از مرگ هستی نخواهد داشت، به مرگ دست آویزد و آن را به 

چنگ آورد-خوب، در این باره که ]بعد از مرگ[ کامالً رها خواهد شد مرتکب اشتباه 

شده است، چراکه آن چه در احساس او ]مبنی بر طلِب مرگ است[ میل طبیعی او به 

آسودگی (peace) است. هرچند، آن چیزی که می آساید هیچ (nihil) نیست. کامالً 

برعکس: هستی دارد (it is)، بسیار بیش تر از آن چیزی که ]هنوز[ نیاسوده و بی قرار 

است. * بی قرار (unsettled) بودن احساسات ما را مرتعش می کند تا یکی ]از آن ها[ 

دیگری را از میان بردارد. آسودگی، اما، از انسجامی برخوردار است که در آن چیزی 

که »هستی« خوانده می شود را بهرت فهم می کنیم. ]...[ بدین ترتیب، بااین که او که به 

اشتباه باور دارد که ]بعد از مرگ[ نخواهد بود ]یا هستی نخواهد داشت[، هنوز به طور 

طبیعی میل دارد که در آسودگی باشد، به عبارتی، تا در حدواندازه ی بیش تری ]هستی 

داشته[ باشد (آگوستین قدیس، درباب انتخاب آزاِد اراده). -م.
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]به طرزی  متضادشان  اصوِل  با  مطابق  اما  می شوند  پرتاب  مشابه 
قصه اش  تا  نبود  شکی  می دهند،  نشان  واکنش  یک دیگر[  از  متفاوت 
پروژه  این  و  سازد،  بهره مند  قابل توجهی  اخالقیاتی  گرایش  از  را 
است  واضح  به عالوه،  داشت.  استدالل هایش  برای  فایده هایی  قطعًا 
تجربه کردِن  با  مؤنث،  کاراکتر  دو  این  با  این همان کردِن خودش  با  که، 
احساسات، چنان که زنان می توانند آن ها را تجربه کنند، خالق ژوستین 
و ژولیت همان قدر از اعماِق خود برگرفت تا جوهره ی این دو فیگور را 
خلق کند، که از تجربیاتش. در کاراکتر ژوستین، می تواند این ساد باشد 
را تجربه کرد، حقارت ها و رنجش هایی  تلخِی ذهن خود  آزارها و  که 
تاب آورد. ژوستین، در بی تزویرِی حس پذیرِی  به خاطر راستی اش  که 
خود، اخالقیات مسیحی را تجسم می بخشد؛ سرنوشت او می توانست 
کند،  بازنمایی  را  مؤلف  سرنوشت  الزم،  تغییرات  ِاعمال  با  به راستی، 
همو که در عمل متحمل نتایج اخالقیاتِی پیشه ی خویش یعنی آتئیسم 
شد و خود را در معرض تمام آزار و اذیت هایی گذاشت که جامعه ای 
به ظاهر مسیحی قادر به انجام آن هاست. این همان جامعه ای است که 
ژوستین، که فکر می کند درحال اطاعت صادقانه از قواعد آن است، به 
آن سر سپرده. اما نه جامعه ی مسیحی وجود دارد، نه قسمی طبیعت 
آن ها،  وجود  توهِم  به  وفاداری اش  در  ژوستین،  »بهنجار«.  انسانِی 
گسترش  و  پیشرفت  برای  عزیمت  نقطه ی  و  دستاویز  به  می شود  بدل 
پستی ها، انحرافات، جنایات، و به عبارتی، همه ی »نابهنجاری ها«. از 
این گذشته، به خاطر تصور وهمی و غلطی که ژوستین از خودش و از 
خلوص خویش دارد، هرجا که پا می گذارد، در کاراکترهایی که با آن ها 
برخورد می کند شر برمی انگیزد. نه تنها شیوه ای که او مردان و زنان را 
جذب می کند او را با صور جدیدی از انحراِف در دسترس دیگران آشنا 
می کند، بلکه ضمنًا پرسش و معماهایی که خلوص او در هر موقعیت 
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در  که  می کند  جنایاتی  همدست  را  او  می کند  ایجاد  او  برای  جدیدی 
حق او روا می شوند. بدین خاطر، ژوستین به تنهایی تابوی جدایی ناپذیر 
از عمل1 سادی را تجسم می بخشد. کنش کذایی از وضعیت موجود، 
هستند  چیزهایی  این ها  می روید؛  بیرون  نهادها  و  رسمی،  هنجارهای 
آن هاست،  سخن گوی  که  شوند  سرنگون  مؤنثی  کاراکتر  در  باید  که 
کاراکتری که پیوسته در معرض خصم، شدیدًا مورد تعرض و همیشه 
گریان و ناالن است. برای نشان دادِن ثبات قدم ژوستین در باور خود، 
چه گونه،  که  می داند  ساد  هتک حرمت ها،  بدتریِن  تا  تجاوز  اولین  از 
تا  آگاهِی عقب رانده شده  از وحشت و اضطراِب  از همیشه،  نیرومندتر 
نفِس خدشه ناپذیرش حمله  به تصرف  که  پناه گاِه خود، جایی  واپسین 
شده، در بازنمایی هایی که نفس از یکپارچگی خود دارد استفاده کند. 
نظرش  در  که  می ماند  باقی  جدایی ناپذیر  بدنی  از  همیشه  آگاهی  زیرا 
به  تهدید  نفسانی اش  یا  جسمانی  واکنش های  اما  است  ازدست رفته 
افشای راز آن می کنند. این راز این است که اگو در خطِر بیگانه شدن 
این گونه  ژوستین  است.  خویش  هویت  ازدست دادن  و  خویش  توسط 
آگاهی ناخشنود را تجربه می کند بدین خاطر که به واقعیت مطلِق شر 
بدتریِن  است؛  نکرده  اعتراف  خود  طبیعِت  در  انحراف  و  خود  تِن  در 
تحقیرهای او این است که خود لذات ممنوعه ای را تجربه می کند که 
که  است  آزمایشی  این هدِف  و  می کنند.  تحمیل  او  بر  شکنجه گرانش 
ساد بر کاراکتر ژوستین انجام می دهد. آن چه این جا درباره ی او اصیل 
است، شیوه ای است که ساد، ژوستین را توصیف، و خواننده را مجبور 
می کند،  زن  قهرماِن  این  آگاهی  در  عمِل جبری  هر  عواقب  تعقیب  به 
بیرون از خود او، در حالی می بیند  تا نقطه ای که خواننده ژوستین را 

1. enterprise
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که دارد به اصول وجدان خود حمله می کند: »همیشه میان معصیت و 
فضیلت ]گیر افتاده ام[، حتمًا راه سعادت هرگز گشوده نمی شود مگر با 

تحویل من به رذالت ها!«
لذا، فیگور ژولیت، که بسیار بعدتر از فیگور ژوستین ساخته شد، 
منظِر  نهادها،  و  هنجارها  درباره ی  او  توهمات  در  است.  پیچیده تر 
و  شکنجه گران  منظر  ژولیت  منظر  است.  قربانی  یک  منظِر  ژوستین 
هیوالهایی است که، به دست آن ها، نهادها برای مقاصِد نابهنجاری های 
اثر  در  کاراکتر  این  این که  دریافتِن  )برای  می شوند.  استثمار  خودشان 
در  آندروژین  با  دررابطه  آن چه  به  کنید  نگاه  چیست،  نماینده ی  ساد 

تحقیق مان، »فیلسوف تبهکار«، گفتیم.(

Delectatio Morosa1 .3
بر تجربه ی خسران  نفرین شده، قساوت وسیله ی غلبه  برای رجولیت 
که  ابژه،  برسر  را  نفرین شده قساوتش  ابژه ی محبوب است. رجولیت 
شدیدی  کیف  قساوت  آن  در  و  می کند  خالی  می گریزد،  رجولیت  از 
می یابد که در عشق از آن امتناع شده بود. کاراکترهای ساد بدین ترتیب 
که حاصِل  می کنند  پیدا  را  ]ابژه[  کاذِب  و  ازدست دادِن خیالی  عادِت 
1. در الهیات کاتولیک به کیفی فرسایشی گویند، به عبارتی، به لذتی که از فکر یا تخیلی 

گناه آلود حاصل شود، مثالً خیال پردازِی جنسی یا در فکِر تصاویر جنسی فرورفنت، بدون 

الهیات دانان  این که تالشی برای توقف و رسکوب افکار کذایی صورت گیرد. به نظر 

Delectatio Morosa متامیز از میل است، و همچنین با نیت قاطعِ انجاِم عمل جنسی 

فرق دارد؛ هرچند که ممکن است به آن ختم شود. دقیق تر اگر بگوییم، وقت تلف کردِن 

داوطلبانه و خودشیفه وار به وسیله تخیِل اندیشه های تحریک کننده، بدون تالشی برای 

 ،morose delectation از بین بردن آن ها، است. »حظ غم افزا« معادلی است که برای

که برگرداِن انگلیسِی عبارت التین آن است، برگزیدم، درحالی که معادل توضیحی آن 

چنین است: »حظی غم افزا، برآشوبنده، بطالت بار، و کمی پایدار، که از تخیل کردن و 

غوِر خودخواسته در تصورات جنسی حاصل می شود.« -م.
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وجود  از  ابد  تا  می کنم  آرزو  است:  قربانی هایشان  کشتِن[  ]در  تأخیر 
نابودت  ابد  تا  ]و[  بدهم،  دست  از  را  تو  ابد  تا  بتوانم  تا  شوی  ساقط 
در  شده  خلق  کاراکترهای  رفتاِر  معکوِس  آن ها  رفتار  بنابراین،  کنم. 
خلوص  نداشتن  به  متهم شدن  ترس  از  که  کسانی  است،  رمانتیسیسم 
آن  خسران  که  مجازاتی  تحمل  ترس  از  و  محبوب،  ابژه ی  پیشگاِه  در 
ابژه برایشان درپی خواهد داشت، این گونه در تمنای آن ابژه ی محبوبند: 
داشته  را  تو  داشتِن  ابدی  لیاقت  تا  می کنم  رنج  آرزوی  خویش  برای 
اما کاراکترهایی که رمانتیسیسم خلق کرد، در تجربه ی قسمی  باشم. 
ضعف در بودن1 و زمان بدون ابدیت2 با کاراکترهای ساد اشتراک دارند. 
تا  دارند  امید  هولدرلین  یا  یاکوبی4  ژان-ُپل3،  رمانتیک هایی چون  اگر 
را  خدا  عشِق  جای  آن ها  برای  که  شور5،  مطلِق  طبیعت  در  ابدیت  با 
می گیرد، ارتباط برقرار کنند، رمانتیک هایی دیگری مانند شاتوب ریان، 
ِسنانکور، یا بنژاَمن ُکنستان6 خویشاوندی نزدیکی با کاراکترهای ساد 
دارند، کاراکترهایی که امر ابدی را تنها در حالِت مالل از ارواِح اکنون 
ابترشان تجربه می کنند. کاراکترهای ساد در زماِن نابودگر، همدستی و 
نموِد تمایل خودشان به تخریب و نابودی را پیدا می کنند. اما آن چه آن ها 
تجربه ی خسران  بر همان  به غلبه  نیاز  تمایل می کند،  این  با  را موافق 
و ازدست دادِن ابژه ی محبوبی است که کاراکترهای ترسیم شده توسط 
رمانتیسیسم را تعقیب می کرد. پس پشت آفرینش همه ی این کاراکترها، 
هنوز  که  ابدیت،  احساس  ازدست دادِن  و  خدا  از  آگاهانه  جدایی  ما 

1. deficiency in being

2. time without eternity

3. Jean-Paul

4. Jacobi

5. the absolute nature of passion

6. Benjamin Constant
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وحدت عاطفِی روح1 را نشکسته است، را می یابیم. از آن جا که کسی 
خسران  کند،  بیگانه  را  ساخته شده  ابدیت  برای  که  روحی  نمی تواند 

احساس ابدیت به مالل همیشگی روح ترجمه می شود.
قرون  کلیسای  علمای  توسط   2 delectatio morosa انگاره ی 
بعد  نسل های  خاصه ی  وضعیت  این  بیانگر  تکین  به شکلی  وسطی 
شر  پیشاپیش  آدمی  قلِب  ژرف جویاِن  توگویی  است،  ایمان  اعصار  از 
زمانه ی مدرن را درک کرده بودند، شری که مکاشفه یوحنا آن را »درِد 
نیش عقرب« می خواند. »در آن روزها، انسان ها به دنبال مرگ بودند 
و آن را نیافتند؛ آن ها می خواستند بمیرند و مرگ از آن ها به  دوردست 
به دنباِل  خود  مالِل  در  روح  زیرا   .)9:5 یوحنا  )مکاشفه  می گریخت« 
تحمیل مرگ به خویش است؛ نامیرایی روح، که از خدا جدا شده، بدل 

به تلخی و زهرکامی شده است.
رنِج روِح تابِع طول زماِن سپری شدْه مالل است، ماللی که روح در 

1. the affective unity of the soul

2. »التین ها morosus را از mos، به معنای رسم، و از mora، به معنای تأخیر، ساختند، 

را  سکنی گزیدن[  ]ماندن،   demeurer درنگ[،  ]تأخیر،   demorari از  فرانسوی ها  و 

مشتق کردند. هامن طور که رسوم از مردمی به مردم دیگر، از خطه ای به خطه ی 

دیگر، بیگانه به نظر می رسند، و هامن طور که تأخیر (delay) آشفتگی و ناشکیبی به بار 

می آورد، واژه ی ما یعنی غریب، تکین، عجیب، و، از طرف دیگر یعنی آشفته، غمگین، 

ناآرام. خط منظوم زیر بیانگر این خاستگاه دووجهی و این معنای دوگانه است:

mos me morosum, mora me facit esse morosum.

ثانوی mora را حفظ کرده است، که باعث  »زبان فرانسوی ما در morose معنای 

می شود واژه ی کذایی معنای غمگین، حزن آور و تاریک بدهد.«

را برگزیده اند؛   mora الهیات دانان، که زبانی مختص خودشان دارند، معنای اوالی«

آن ها از morose برای خصلت پردازِی چیزهایی که برای مدتی پابرجا می مانند استفاده 

می کنند، حظ غم افزا، در نظر آن ها، حظ نفسی است که برای مدت زمانی دوام می آورد.«

M. Lachort, Somme théologique de saint Thomas (Paris: Vives, 1863), vol. 

5, p.70.



174    |ششششهمقدیگشفمشادا

آن تمام وزِن نامیرایی خویش را حس می کند که از خود بیگانه می شود؛ 
می برد-این  می رهاند، حظ  از مالل  را  او  که  هذیان خویش،  در  روح 
همان چیزی است که delectatio morosa به آن اشاره دارد. این همان 
فعالیت ازروی عادِت روِح ساد است، که در دوره ی سال های طوالنِی 

حبس در زندان های دولتی متراکم شده است.
حظ غم افزا مبتنی بر آن حرکت روح است که به واسطه ی آن خود 
را داوطلبانه به سوی تصاویر اعمال نفسانی و اعمال روحانی ممنوعه 
می راند تا وقت را صرِف تعمق در آن ها کند. این تصاویر وسوسه انگیز 
یا تصایر گناهان انجام شده، به خیال خودانگیخته1 تعلق دارند، و ظهور 
آن ها به خودِی خود، از نقطه نظر الهیاِت اخالقیاتی، وضعیتی گناه آلود 
فی نفسه[  ]به طور  گناه  انجام  به  که وسوسه  نمی کند، همان طور  ایجاد 
باعث ایجاد گناه نمی شود. اما اگر روح برآن شود تا هرگاه که خودشان 
را به خیاِل تصادفی2 عرضه می کنند، این تصاویر را تثبیت کند، یا اگر 
روح برآن شود تا، با دلهره از حضور پنهان آن ها، تصاویر را، به عنوان 
وسایلی برای نیل به لذت که روح آن ها را حاضروآماده در شکاف های 
ذهن  تاریِک  گوشه ی  در  ظاهرًا  که  هنگام  آن  کند  احضار  دارد،  خود 
پنهان شده اند، آن وقت و تنها آن وقت است که، به وسیله ی مداخله ی 
اراده، روح خود را وقِف مشغله ای ضرورتًا گناه آلود می کند. نقطه نظر 
اساسًا حقوقِی الهیات اخالقیاتی، که نقش آن تعیین کردِن لحظه ایست 
اما  است.  می شود، چنین  فاحش  و  شنیع  غم افزا  گناِه حِظ  آن  در  که 
جز  ندارد  دیگری  قصد  هیچ  و  است  سفسطه گرانه  نابی  به  تعین  این 
جلوگیری از معذب شدن وجدانی سختی دیده و هشدار به ارواحی که 

میل باطنی شان به تخیل شدید است.

1. spontaneous revery

2. chance revery
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این انگاره ی delectatio morosa تا آن جا مورد توجه است که این 
پیروی داوطلبانه ی روح از حرکت خودانگیخته ی خیال را نشان دهد 
و حظ  متوقف  دقیقًا کجا  معروف، خیال  به قول  اما،  کند.  توصیف  و 
غم افزا کجا آغاز می شود؟ آیا خیال پیشاپیش سمپتوم روحی نیست که 
وضعیت ماوراءالطبیعی را ترک کرده، که به دنبال طفره رفتن از رسالت 
خویش است، و بنابراین می داند که مالل از بی ریشگی اش، ترِک خدا 
توسط او، و بیگانگِی احساس ابدیت نشأت می گیرد؟ آیا خیاْل پیَروِی 
به  از حرکِت ویرانگِر زمان نیست-هنگامی که روح، که  خودانگیخته 
پیروی  در عبادت  بلوغ  زمان  از  دیگر  بود،  داده شده  زمان خدا وعده 

نمی کند؟
مفید است مواضعی که معرف خیال هستند را مرور کنیم. آگاهی 
تاریک  نیروهای  به دست  فروپاشی  آهسته ی  عملیات  به  را  خودش 
می سپارد، قسمی فروپاشی که در رؤیاهای آگاهِی به خواب رفته درحال 
وقوع است. خیال اجازه می دهد تا در نخستین مراحل فروپاشی تداخل 
فروپاشی  این  همکاِر  به  بدل  را  خودش  می تواند  آگاهی  کنیم.  ایجاد 
کند، به شیوه ی خودخواسته ای که یک زاهد قدرت های روحش را به 
محرومیت محکوم می کند-که طی آن قصد آغازین، که در ایمان شکل 
گرفته، مراحِل ریاضت را تاب می آورد و در آن ها رضایت خاطر می یابد. 
زاهد مسیحی از زمان سپری شده به عنوان پلکانی برای رسیدن به ابدیِت 
از  بیش تر  آن،  در  که خدا  می کند، روحی  استفاده  روح  الهِی  هسته ی 
روح نسبت به خودش، نسبت به  روح درونی است. اما رؤیابین خودش 
از  ناتوان  که  مستأصل،  انسانی  مانند  می کند  پرتاب  زمان  درون  به  را 
امواج  به  را  نتیجه می رسد که خود  این  به  به خودکشی،  تصمیم گیری 
خروشان دریا بسپارد تا آب او را ببلعد، اما این احتمال را هم می دهد 
که، اگر توان الزم را در بازوهایش پیدا کرد، از آن سالم و سالمت بیرون 
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بیاید. در چنین وضعیتی، آگاهی ساد تعرِض پیش رونده ی قدرت های 
مشاهده  را  است  کرده  متأثر  را  آن ها  که  ابژه هایی  تمام  با  همراه  روح 

می کند.
خالق  عملکردی  به  بدین ترتیب   delectatio morosa ساد،  در 
او  نمی بیند؛  رؤیا  فقط  ساد  است.  شده  بدل  او  آگاهی  قوام بخِش  و 
رؤیایش را هدایت می کند و آن را به ابژه ای که در خاستگاِه خیال اوست 
بازمی گرداند، همان قدر روش مند که یک متفکر برجسته ی مذهبی که 
روحش را در وضعیِت عبادت پیش از عشای ربانی قرار می دهد. روح 
مسیحی از در پیشگاِه خدا بودِن خویش آگاه می شود؛ روح رمانتیک، 
از  ایمان،  برای  نوستالژیک  وضعیتی  جز  نیست  چیزی  اکنون  که 
تعیین کردِن شور خود به عنوان ]شوری[ مطلق توسط خودش، از تبدیِل 
وضعیت پاتوس به عملکرد حیاتِی ]خود[، آگاه می شود. روح سادی، 
به نوبه ی خود، تنها از طریق ابژه ای به خود آگاه می شود که رجولیتش 
را خشمگین می کند و آگاهی او را در آن وضعیت رجولیت خشمگین 
حیاتی  عملکرد  قسمی  به  بدل  دوباره،  که،  می بخشد-وضعیتی  قوام 
احساس  زنده  را  خود  خشْم  در  تنها  روح  این  می شود.  پارادکسیکال 

می کند.
روح مسیحی خود را به خدا تسلیم می کند؛ روح رمانتیک خود را 
به نوستالژی اش می سپارد؛ و روح سادی خود را به خشم خویش وا 
می گذارد. در تسلیم خویش به خدا، روح می داند که خدا نیز خود را 
به روح تسلیم می کند. اما نوستالژی و خشم صرفًا می توانند وضعیت 

دائمِی نوستالژی و خشم را به روح بازگردانند.
درحالی که سوژه در واقعیت بیرونْی خود را مقید به شرایط فضایِی1 

1. spatial conditions
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جست وجو برای و مواجهه با موجودات و چیزها می یابد، در واقعیت 
درونی برعکس آن است: در فضای روح، موجودات و چیزها به سوی 
سوژه می آیند و به او، از طریق نگرش و احساسی1 که سوژه به آن ها دارد 

وقتی که در انتظاِر تقرب آن هاست، ملحق می شوند.
برای متفکر مذهبی، برای زاهد، این درونی سازِی جهاِن رؤیت پذیر، 
واقعیات  با  روح،  فضای  در  موجودات  و  چیزها  درونِی  تجربه ی  این 
می کند.  رقابت  الهی،  واقعیات  تصاویِر  با  رؤیت پذیر،  جهاِن  روحانِی 
تمام کاربست های روش پاالیشی2-ناب سازِی3 حس هایی که چیزهای 
غایب را واقعی می سازند4-مبتنی بر نزاع بی امانی است با این حجمه ی 
هولناِک تصاویِر متاع ها و موجودات زمینی که قرار است تعالی یابند، 

نزاعی که قرار است راه روح به سوی هسته ی الهی اش را بگشاید.
به خیال هرروزه می سپارد و تکاپو می کند  برای کسی که خود را 
دقیقًا  را  خود   delectatio morosa بسپارد،  به خاطر  را  آن  تصاویر  تا 
زیرا،  می کند.  عرضه  معکوس شده  روحانِی  عمِل  قسمی  به عنوان 
به لحاظ مادی، مبتنی است بر پرورش حافظه ی حس های درمانده از 
ابژه هایشان، و تبدیِل این حافظه به قوه ای که چیزهای غایب را احضار 
بدل  ابژه ها  غیاِب  خوِد  مستأصل،  حسی  ادراک  در  آخر،  در  می کند. 

می شود به شرط الزم برای این قوه ی بازنمایی.
بنابراین، زاهد مسیحی و رؤیابیِن بیدار )که ساد باشد(، تجربه ای 
گذشته ی  خودانگیختْه  خیال  دارند.  سراغ  زندگی شده  زمان  هم ارِز 
یا  مرتکب شده  گناهی  به عنوان  یا  را  آن  و  بازمی گرداند  را  زندگی شان 

1. sentiment

2. the purgative way

3. purification

4. actualize
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به عنوان یک وسوسه بازنمایی می کند. در انزوا، حال حاضر1 می تواند، 
همیشه، با بازنمایی های چیزهای غایب یا گذشته ُپر شود. زاهد، علیه 
این مسئله، متوسل می شود به عبادت، مراقبه و نیایش، چیزهایی که 
فقط وضعیت های ناب و ساده ی خواستِن خدا نیستند، بلکه کنش های 
به  بخشیدن  واقعیت  قوه ی  از  را  طبیعی  حسی  ادراک  که  مؤثری اند 
چیزهای غایب محروم می کنند، تا آن را بدل به دریافت کننده ی محِض 
قسمی حضور2 گردانند که قوه ی کذایی داشت ادراک حسی طبیعی را 
از آن منحرف می کرد. عالوه بر این ها: این قوه ای که به چیزهای غایب 
جایی  است،  فعال  روح  روانِی  خالصًا  فضای  در  می بخشد،  واقعیت 
سفلی3  قدرت های  را  آن ها  ریاضتی  الهیات  که  سیاهی،  نیروهای  که 
به عبادت-مقاومتش  وا می دارد. واکنش روح  به حرکت  را  می نامد، 
نسبت به حرکِت خودانگیخته ی خیال، رهایی اش با توسل به قوه اش 
که، به نفِع حضوری که ازجنِس هسته ی الهی خویش است، به چیزهای 
غایب واقعیت می بخشد-، همزمان، فضای واقعیت روحانی را برای 
به عنوان  را  که روح خودش  این فضاست  در  تنها  روح گشوده است. 
ریشه ی  محِل  به عنوان  هم  را  خدا  و  می شناسد  الهی  حضور  مکان 
خویش  تمناهای  شدیدتریِن  اعالی  ابژه ی  به عنوان  هم  و  خویش، 
به  که معطوف  روحانی، طوری  توسعه ی حس های  با  تجربه می کند. 
و  زاهْد جهان چیزهای گذشته  باشند،  واقعیات مقدس  بازنمایی های 
سپری شده را نابود می کند. بنابراین آن ها نه تنها برایش پایان می یابند، 
بلکه حتی غایب هم نیستند؛ آن ها بدین خاطر از هستی ساقط می شوند 
برای  دیگری  کرده اند، خوراک  پیدا  توسعه  به تازگی  که  که حس هایی 

1. the present

2. presence

3. lower powers
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گناه آلود  زندگی  به عنوان قسمی  گذشته  زندگِی  ارزیابِی  یافته اند.  خود 
در پیشگاه خدا-که منبع تمام نشدنی عاطفه و تأثر برای این حس های 
ضرورت  از  خویش  کردِن  آزاد  برای  که  توانی  روح  است-به  جدید 
را  دارد  نیاز  می کنند  عدول  تأثر  این  از  که  اعمالی  دوباره ی  ارتکاب 
و  باشند  تکرار  نیازمند  نمی توانند  دیگر  اعمالی  چنین  می بخشد. 
با  ندارند، زیرا روح،  نیازی  به تحقق یافتن  برای آن ها دیگر  پروژه های 
اعمال  این  در  تأیید خود  به دنبال  دیگر  الهی خود،  به هسته ی  رسیدن 
نیست؛ خدا، تنها تأییدیه ی روح، آزادِی روح نیز هست. اما روح ساد، 
که  اجبار،  یک  به وسیله ی  مادی،  به لحاظ  شده،  واگذار  خیال  به  که 
شاید به همان اندازه که درونی است بیرونی نیز هست، از محقق کردِن 
آن چه رؤیایش را می بیند منع می شود، و زمان را تنها به مثابه ی قسمی 
دیرش غیرقابل تحمل تجربه می کند. روح ساد از توانمند-بودِن1 خود 
چنان عذاب می کشد که انگار، بدون این که تا آن هنگام به هستی برسد، 
بدین خاطر وجود  نکشیده است:  نیستی دست  از  بیرون آمدن  از  هرگز 

دارم، که وجود نداشته باشم.
برخالف روِح بااعتقاد، که با حضور خدا در آن به مثابه ی تأییدیه ی 
خودش تعریف می شود، روح ساد، که خشم بنیادین خود را زیر قسمی 
تعریف  خودش  نفی  به عنوان  نخست  می کند،  پنهان  آتئیستی  آگاهی 
کاری  کند،  فراموش  را  خود  نهاِن  جراحت  باید  روح  این  می شود. 
انجام دهد،  و قاضی اش، می تواند  بیگانه کردِن خدا، خالق  با  تنها  که 
زیرا خدا، مانند تصویر باکره، یادآورِی دردناِک رجولیت نفرین شده ی 
خوِد اوست. روح ساد، سپس، از ابدیت، از هسته ی الهِی خود، رو بر 
حافظه اش،  بنیادین  ابژه ی  نابودِی  و  فراموشی  امید  به  و،  می گرداند، 

1. being-in-potency
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خود را به طور کامل به خیال می سپارد، به قسمی مکاشفه ی رؤیاگوِن 
آگاهی  بدین ترتیب  می کند.  تباه  را  چیزها  و  موجودات  که  زمانی 
رد  به دنبال  خدا،  وجود  بر  عالوه  ساد،  زخمی  روِح  زاده ی  آتئیستی، 
روح  این  آزردگِی  تسلیِم  که  درحالی  است،  خویش  نامیرایِی  انکاِر  و 
فراموشی  به  تا  می کند  خفه  را  ندامت  آگاهی  این  می شود.  انکارشده 
به طور  را  کرده  تجربه  پیش تر  روح  آن چه  هر  می خواهد  یابد؛  دست 
خود،  خیاِل  پویِش  در  آگاهی،  این  کند.  بی ارزش  به سادگی  و  محض 
به وسیله ی طرح ریزی دوباره ی عملی که ظاهرًا هیچ ردی از آن ندارد 
انجام شده  پیش تر  به راستی  که  شده،  طرح ریزی  پیشاپیش  که  )عملی 
در  اما  کرد.  خواهد  تصور  آزاد  موجودی  همچون  را  خویش  است(، 
واقعیت، اگر دوباره آن عمل را طرح می ریزد و باور دارد که می تواند 
آن را با مصونیت انجام دهد )چنان که کاراکتِر خیالی ای که بدین قصد 
پیشین  عمل  که  است  بدین خاطر  می دهد(1،  انجام  می سازد،  را  آن 
پیش  باری دیگر  باید  بنابراین  و  بود  نشده  محکوم  اخالقیاتی  به لحاظ 
کشیده شود. زیرا روح رازی دارد که ]همان[ نیاز مطلق به ارتکاب این 
عمل است، و وجدانش نمی تواند به آن پایان دهد مگر این که مسئولیت 
کامِل آن را بپذیرد. بدین ترتیب، حتی وقتی آگاهی آتئیستی ساد، او را 
بی مسئولیت اعالم می کند، روح او صرفًا هرچه بیش تر نیاز به تأیید خود 

در عملی گناه آلود را تجربه می کند.
رؤیابین  که  جنایت باری  موقعیت  همان  که  است  خاطر  همین  به 
تخیل می کند، به بازنمایی شدن در ذهن او ادامه می دهد. زماْن اعماِل 

1. مهم نیست که موضوع پروژه ای باشد که محقق نشده بود یا عملی که انجام شده 

بود؛ در پیشگاه خدا روح به هامن اندازه مسئول پروژه هایی است که اراده اش معطوف 

به آن ها بود (گناه حظ غم افزا دقیقاً در همین مسئله ریشه دارد)، که مسئول تحقق 

]پروژه[ در اعاملی است که این اراده به آن فرمان می دهد.
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مجرمانه را از محتوای گذشته شان خالی می کند و تصاویر مقرِر1 اشیاء 
را به چیزهایی می سپارد که این اعمال به آن ها ارجاع می دهند. تصویر 
را  جدید  اعمالی  که  می شود  حضوری  به  بدل  موجودات  و  چیزها 
برمی انگیزد، و پروژه ی رؤیابین مبنی بر اجرای آن ها موفق به مصرِف 

کامِل محرک نمی شود.
آن چه در حظ غم افزا در ساد اصیل است این است که در ساختی 
رجولیت  ابژه ی  پیشگاه  در  درنگ کردن  در  نمی رسد.  پایان  به  ادبی 
نفرین زده  را  این رجولیت  باکره ای که  پیشگاه تصویر  در  خشمگینش، 
به عنوان  خودش  ازدست دادِن  از  ترس  قسمی  سادی  روح  می کند، 
مرکزِی  هسته ی  خوِد  خسراِن  از  ترس  می دهد،  بروز  را  آگاهی  یک 
رجولیت  ابژه هایش،  پیشگاه  در  درنگ کردن  در  اما  عملکردهایش. 
قوه ی  بازمی شناسد.  دوباره  را  نفرین  وضعیت  همان  تنها  خشمگین 
و  عقیم  اساسًا  است  داده  پرورش  غم افزا  در حظ  که خشم  خالقه ای 
عبث است؛ نه تنها آزادی بخش نیست، که زنجیرهای تازه ای را جوش 
می دهد. به همین دلیل است که ساد، این حظ غم افزا را به کاراکترهای 
نه تنها خیال خویش  او  آن ها،  خیالی اش منتقل می کند. در شرح دادن 
تحقق  و  واقعی ساختن  به  قادر  را  رؤیابین ها  که  می کند،  وصف  را 
این  به  اما  می کند.  خودش-توصیف  رؤیاهای  همان،  رؤیاهایشان-یا 
رؤیابین ها، که رؤیاهای او را محقق می کنند، الزامًا آرایش روان شناختِی 
خود را می بخشد، آرایش روان شناختِی رؤیابینی سیری ناپذیر که محروم 
است  خویش  رؤیاهای  تحقق  و  واقعی ساختن  برای  وسیله ای  هر  از 
نشان  بی پایان  آغازیدن های  در  را  آن ها  بدین خاطر  ادبی.  آفرینش  جز 
یک بار  هیچ چیز  نمی کند،  راضی  را  آن ها  هرگز  کنشی  هیچ  می دهد؛ 

1. subsisting
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در دست یابِی  ناتوانی  و  بی قدرتی  این  نمی شود.  انجام  برای همیشه  و 
می کند.  خیانت  مؤلف  آگاهی  به  چیز،  یک  به  همیشه  برای  و  یک بار 
نوشتن معاف کند:  از  را  اسباب واقعی سازی، ساد  نیست که  این طور 
واقعی سازی1، چنان که ساد طی سال های جوانی ثابت کرد، هیچوقت 

به پای مفهوم نمی رسد، اسباب و وسایل هرچه می خواهند باشند.
غم افزا،  حظ  متفاوت  صور  کرد  خلق  ساد  که  کاراکترهایی 
علی الخصوص صورت انتظاری2 که حال حاضر را نابود می کند، را به آن 
براهین مشوش و نامنسجمی ترجمه می کنند که بدون آن ها نمی توانند 
سعادت  آن ها  برای  کنند.  خویش  تجربِی3  عیاشی  وقِف  را  خودشان 
مبتنی بر کام یابی نیست بلکه در میل به پاره کردِن زنجیرهایی ریشه دارد 
که درتقابل با میل اند. در حضور ابژه ها نه، بلکه در انتظارکشیدن4 برای 
ابژه های غایب است که از آن ابژه ها لذت برده خواهد شد. به عبارتی، 
از حضور واقعی آن ها به وسیله ی نابودکردِن آن ها لذت برده خواهد شد 
)کشتارهای عیاشانه(. یا، اگر فریبنده باشند، ]یعنی[ ظاهرًا از عرضه ی 
خودشان امتناع کنند )مقاومت کنند تا بخواهند شکنجه شان کنند(، با 
آن ها بدرفتاری خواهد شد تا هم حاضر و هم نابودشان گردانند. در بعضی 
کاراکترهای ساد، انتظار بی جا با بدل شدن به یک جعِل تحریک کننده 
پایان می یابد: بی شک ابژه فریبنده نیست، اما با آن چنان رفتار می شود 
است،  ثروتمند  بسیار  که  کاراکترها،  این  از  یکی  هست.  که  گویی 
اعتراف می کند از آن جا که او تنها باید بخواهد تا داشته باشد، لذت او 
هرگز با ابژه های اطراف او برانگیخته نمی شود، »بلکه توسط ابژه هایی 

realization .1 (تحقق)

2. expectation

3. experimental debauchery

4. waiting
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که آن جا نیستند ]برانگیخته می شود[«. »آیا، چنان که می گویی، ممکن 
است جنایات را چنان مرتکب شد که تصورشان می کنیم؟ به شخصه، 
است:  رفته  فراتر  استطاعتم  از  همیشه  من  تخیل  که  می کنم  اعتراف 
همیشه هزاران بار بیش از آن که انجام داده باشم، تصور و تخیل کرده ام، 
را  خودش  به  بی حرمتی  به  میل  طبیعْت  که  کرده ام  شکایت  همیشه  و 
گرفته است.« از من  را  آن  انجام  اسباب  اما همواره  داده  قرار  من  در 

به  که  می شود  تجربه  طبیعت همچون قسمی حضور  نیز،  این جا، 
شیوه ای از انتظار خشونت باِر رجولیت می گریزد که به اندازه ی شیوه ای 
خشمگین کننده  می گریزد،  نفرین شده  رجولیت  از  باکرگی  خلوص  که 
ابدیتی  ابدیت خویش مواجه می بیند،  با  است. آگاهی ساد خودش را 
طبیعت  سیمای  تحت  را  آن  نمی توان  دیگر  اکنون  و  انکارشده  که 
فریبکاری بازشناخت که تصویر آن را تصور کرده است. آگاهی سادی، 
است،  منفرد خود حفظ شده  ارگانیسِم  ارگانیِک  عملکردهای  در  که 
تناهیِت1 خویش را تجربه می کند، اما در پویش های تخیلش، از قسمی 
صورت حسِی2 نامتناهی برخوردار است. به جای این که در آن صورِت 
یک بودگی ای  در  را  خود  و  کند  پیدا  را  خویش  ابدی  وضعیِت  حسْی 
درون  مانند  حسی،  صورت  این  در  سادی،  آگاهی  کند،  تجربه  کلی3 
ازدست رفته ی  متنوع  و  کثیر  امکان های  نامتناهِی  بازتاب  آیینه،  یک 
آن  دیگر  او  روح  خدا،  هتک حرمت کردِن  با  می بیند.  را  خویش  روح 
روحی نیست که خدا  از نیستی برکشید، و یک باره بازمی گردد به تمام 
پیشایند هایی4 که نیستی پیش از تعهد روح شامل آن هاست، به قسمی 

1. finiteness

2. sensation

3. universal oneness

4. eventualities
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کاراکترهای  منحرف.  کثیرالشکلیِت  بی زماِن1  وجود  به  شبه ابدیت، 
داوطلِب  اکنون  انکارکرده اند،  و  پس زده  را  روح  نامیرایی  که  ساد، 
هیوالوارگی تام می شوند. از آن جا که آن ها هر تشریِح )زمانمندی( از 
به طور  را  آن ها  انتظارشان  می کنند،  رد  را  خویش  آگاه  شخصیت های 
پارادکسیکال دوباره در وضعیت تملک همه ی امکان های قسمی بسط 
بالقوه ی آن شخصیت ها قرار می دهد. این وضعیت تملک، در صورت 
اروتیک،  تخیل  است.2  کرده  پیدا  نمود  آن ها  بالشرِط  قدرِت  حسِی 
با  انحراف  متعادل ساختِن یک  به وسیله ی  فرد  با شکل گرفتِن  همزمان 
غریزه ی تولیدمثل، توسعه می یابد. این تخیل لحظاتی را برمی گزیند که 
در آن ها جهان و موجودات غایب هستند و شخصیت آگاهش را درون 
کذایی،  تخیل  بنابراین،  می برد.  فرو  لحظات  آن  روِح  انتظاِر  و  عزلت 
اقدامی برای بازیافتن تمام ممکن هایی که ناممکن شده اند، بدین خاطر 
که روح آگاه شده است، را بازنمایی می کند. زیرا آگاهی، روح را ناگزیر 
کند.  تجربه  را  دیگری،  خسران  و  تصاحب  دیگری،  واقعیت  تا  کرده 
در وضعیِت انتظاِر دائِم او، روح ساد خود را به تخیلی می سپارد که در 
آن روح، همراه با ابژه ای که منتظرش بود، مضمحل می شود، و به آن 
بود  ممکن  همه چیز  تصاحِب  آن  در  که  بازمی گردد  بی زمانی  وضعیت 
جز امکان  پذیرِی تجربه ی دردناک خسران. این خود ساد است که از 
دهان کاراکترهایی که آفریده این چنین اعتراف می کند: »وحشت های 
بسیاری را ابداع و با خون سردی ِاعمال کرده ام؛ زیرا از منابعی بهره مند 
بودم تا هیچ چیز را از خودم دریغ نکنم، مهم نیست چه قدر پروژه هایم 
برای عیاشی هزینه بر هستند، همه شان را یک باره عملی می کنم.« این 
خوِد کلماِت ساد هستند، زیرا ساِد گوشه نشین، ساِد زندانی، محروم از 

1. atemporal

2. ضمیمه ی 3 را ببینید.
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هر وسیله ای برای کنش، در پایان، همان قدرتی را در اختیار خویش 
بالشرطی  قدرت  می بیند:  را  آن  رؤیای  قدرقدرت  قهرماِن  که  دارد 
یا درون خود نمی شناسد، او اکنون فقط جریاِن  که هیچ مانعی بیرون 
»همه شان  می گوید:  او  می کند.  احساس  را  قدرت  آن  کورکورانه ی 
پویِش  به ندرت  بااین حال،  شتاب،  این  می کنم«؛  عملی  یک باره  را 
انسانیت  پریشان کننده ترین بخِش  بی ثباتی، بالی روح، و  از  »آن گونه 
ناخشنوِد ما« را تحلیل می برد. روح ساد، که در آرزوی نجات است، 
بدین ترتیب در معرض امیدی متناقض است؛ روح ساد امید دارد که از 
تجربه ی دردناک خسران به وسیله ی امتناع از ]اعطای[ هرگونه حضور 
به ابژه بگریزد، درحالی که در همان لحظه میل کشنده ای دارد تا ابژه را 
درحالی ببیند که، با قرارگیری دوباره  در حال حاضر، حرکِت زمان را 
در روح کذایی مختل کند، حرکتی که روح را تباه می کند و آن را باال و 

ورای رجولیت نفرین شده می نشاند.



ضمایم



 ضمیمه ی 1:
  

همسایه ام کیست؟

)مجله ی ِاسپریت1، دسامبر 1938(

اراده ی عام2، با ارجاع خودش به اصول عقل کلی، خواستار ازبین بردِن 
انسانی  حس پذیری  نوساِن4  هر  زیرا  است.  حسی3  اجزاء  نوساناِت 
حس پذیری  نوسان  هر  است؛  بوده  خطا  بر  که  می کند  آشکار  نتیجتًا 
عام،  اراده ی  است.  خطا5  یک  نیز  خود  که  می کند  آشکار  جزئی، 
مردم  قسمی  شکل  به  تا  می سازد  قادر  را  توده ای  اکثریت،  این چنین، 
حاکم6 تأسیس شود و به خود بقبوالند تا با همان دالیلی که کل نوع 
بشر برای وجود داشتن دارد، بازنمایی شود. اراده ی عام، این چنین، بر 
این سوءبرداشت ذاتی اخالق، مبنی بر این که فرد ذاتًا به تنهایی نمی تواند 
نوع بشر را نمایندگی کند، متکی است. در این اراده ی عام تنها کسی 

1. Esprit

general will .2 (اراده ی عمومی)

3. sense particulars

4. fluctuation

5. error

6. sovereign people
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که به حساب می آید، کسی است که خود را تا حد یک طلب مشخص 
تنزل می دهد و این چنین خویش را با دیگر افرادی که آن ها نیز تا حد 
این طلب تنزل پیدا کرده اند، یکی می انگارد. بنابراین منطق می گوید که 
ما حق این را داریم که دور از او، آن که بیرون از بشریت باقی می ماند 
این  اگر  باشیم.  داشته  وجود  است،  هیوال  یک  ضرورتًا  ازهمین رو  و 
حقیقت داشته باشد که »ژاکوبن ها همه ی فضایل را داشتند«، فضیلت 
مدنی1 تنها در صورت تطابق با اراده ی عامی که ]ژاکوبن ها[ تجسم آن 
ناب، شخصیت خبیِث  و  میانه روی ای ساده  و  انجام می شود،  هستند 
ادعای  که  اراده ی عام  اما جهاِن  را فاش خواهد کرد.  میانه رو  ]فرِد[ 
حذف امکان های خطا را دارد، فرصت های ادراک حسی را نیز حذف 
هستند، جهان  نام2  که الیق  هستند  فرصت ها  این  تنها  می کند. چون 
آنان  اراده ی عام تمامی فرصت ها را به صورت عمومی حذف می کند. 
که فرصت شان به ثمر نمی نشیند، حداقل این رضایت را خواهند داشت 
تا ببینند که زین پس فرصت برای هیچ کس به ثمر نخواهد نشست. اما 
نامطمئن خواهد  کاماًل  زین پس  مردمی3  و حاکمیت  فرد  بین  رابطه ی 
بود. برادری دیگر تجربه نخواهد شد، چراکه برادری تنها در نوسانات 
ادراک حسی است که می تواند زیسته شود، نوساناتی که در قاعده ی 
دادگران،  میان  در  است.  خطا  نوسانات  همان  انتزاعی4،  مثال های 
برادری نه تنها دیگر متجلی نخواهد بود، که ناپدید می شود. تنها افرادی 
باقی خواهند ماند که نسبت به یک دیگر بی تفاوت و غریبه اند، فردهایی 
بدون تعهد و وظیفه ای  در قبال یک دیگر، چنان که مجبورند با قرارداد 

1. civic

2. the name

3. popular sovereignty

4. abstract instances
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به هم مقید شوند. به این دلیل است که، در رژیم اراده ی عام، مردم برادر 
اراده ی  وسیله ی  به  که  اکثریتی  حتی  نیست:  استعاره  یک  جز  چیزی 
عام خود را ابراز می کند، مردمی برادر نیست. با این که مشق فضیلت 
مقرر شده که اشتراکی باشد، داشتن کیفیات اخالقیاتی و مدنی برای 
بنانهادن پیوند برادری یا تولید تجربه ی چنین پیوندهایی کافی نیست. 
]پیوند[ برادری ای که قرار است تجربه شود، به یک پیوند بین فرزند و 
والدین، که در همه مشترک است، نیاز دارد، که همه را به همان فیگور 
والدینی1 متصل می کند. هرچند، در طبیعِت یک مثال انتزاعی است که 
تنها چیز انضمامی در آن نفی است؛ تمام محتوای آن، حس پذیری ای 
خواهد بود که تمامًا درگیر مجازات جزئْی حسی خواهد شد. حاکمیت 
به قتل رساندِن  بنیان گذار آن  از پدرکشی زاده شده است؛ عمل  مردمی 
پادشاه، وانموده ای از قتل خداست. برادری انقالبی از همین رو واقعی 
بود، از آن جا که توسط پدرکشِی شاهانه ضمانت می شد. این چیزی بود 
با عزمی  آگاهی مارکی دو ساد عمیقًا تجربه اش می کرد، وقتی که  که 
به سادگی مسئولیت پذیرِی  این که  به جای  تا  از جمهور خواست  راسخ 
را  خویش  اخالقیاتی  موثق  گناه  بگیرد،  عوضی  جنایت  با  را  سیاسی 

گردن بگیرد و خود را جنایتکار بشناسد.

1. parental



 ضمیمه ی 2:
  

پدر و مادر در آثار ساد

روان شناسی تحلیلی عمومًا به عنوان امر واقع یا فکتی که به طور شایسته 
مشاهده و بررسی شده، و غیرقابل بحث است، اقرار می کند که نفرت 
از پدر، نزاع نخستیِن بسیاری از مردان را پایه گذاری می کند. »جالب 
خواهد بود اگر چند استثنا را بررسیم؛ در برخی افراد، نزاعی در جهت 
مقابل شکل می گیرد.« در ساد، »گویا رخدادهای اصلی زندگی اش، 
عقده ی کمیاب تر و عمومًا کم تر تجلی یافته ی نفرت از مادر را به شکلی 
تکین فراهم می آورد. ردپاهای این عقده به راحتی در هر لحظه از کار 
او قابل تشخیص است؛ حتی می توانیم آن را مضمون ثابت ایدئولوژی 
»نیرنگی  تا  را  ساد  روانِی  صورت بندی  رِد  باید  آیا  بدانیم.«1  سادی 
بوده، تحمیل کرده« دنبال کنیم؟  بر ساد، هنگامی که کودک  که مادر 
توسط  تفسیری  یا  واقعی  شرایط  تحت تأثیر  که  تروماتیکی  لحظه ی 
کودک است، که احساس گناه پسر به خاطر غفلت و بی توجهِی بیش از 

حد نسبت به پدر را در او تقویت خواهد کرد؟

ساد  دو  مارکی  روان کاوانه ی  مطالعه ی  عنارص  نام  به  مقاله ام  از  استناد،  محض   .1

نقل قول هایی را این جا بازآورده ام:

“Éléments d’une étude psychanalytique sur le Marquis de Sade”, Revue de 

psychanalyse 6, nos. 3 — 4 (1933).
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در آن صورت، در ساد قسمی عقده ی ادیپ منفی را خواهیم یافت، 
که مانند مورِد تعداد زیادی از روان نژندها، نه نتیجه ی منع محرم آمیزی 
به دلیل اضطراب اختگی، بلکه نتیجه ی حسرِت آرزوکردِن قربانی کردن 
روان نژندهای  برخی  است.  مادر  ]یعنی[  دروغین،  بت  آن  برای  پدر 
همجنس خواه، که از ترس پدر قیِد تصاحل مادر را زده اند، بدون این که 
جرأت جایگزینی خودشان با او را داشته باشند، خودشان را با پذیرفتِن 
رفتاری زنانه در رابطه شان با پدر راضی می کنند. بقیه ی ]روان نژندها[ 
پرخاشگری شان، که در اصل نشانه اش به سمت پدر است، را به سمت 
سخت گیری های  تحت تأثیر  و  تابع  را  خود  و  می روند  نشانه  خویش 
سوپراگویی می یابند که شدیدًا نرم ناشدنی و بی رحم است. ساد، به سهم 
خویش، خودش را با قدرت پدرانه پیوند می دهد و، نیرومند از سوپراگوی 
جامعه ستیز خود، تمام پرخاشگرِی خود را به سوی مادر معطوف می کند.
ساد جوان، در اعماق روحش، مادرش را متوجه چه مذمت هایی 
ریشخند  را  آن ها همسرش  به وسیله ی  بعد ها  که  همان هایی  می سازد؟ 
او  همه،  از  اول  گستاخ.  سلیطه ی  یک  جز  نیست  چیزی  او  می کند: 
ساد  می کند-همین  سرزنش  »زنانه «اش  اگوئیسِم  به خاطر  را  مادرش 
تکامل  طی  اما  کرد.  خواهد  تبلیغ  را  آنارشیستی  فلسفه ای  بعدها  که 
عناصری  به  بدل  مادرش  از  نفرت  برای  انگیزه ها  تمام  روانی اش، 
خواهند شد که ساد آن ها را به عنوان خصوصیات قدرت پدرانه تجلیل 
خواهد کرد. در نظر پسر، دورویِی1 مادر ضرورتًا به تمام جنایات پدر، 
بزهکاری  زان پس  می بخشد.  مشروعیت  بود،  شده  گذاشته  کنار  که 
)شر( بدل به تنها  وسیله ی پسر تواب برای  ادای ِدین خویش به پدر 

قاتل، محرم آمیز و سدومیست است.

1. hypocrisy
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پس »سادیسِم« ساد، نموِد قسمی عامِل نفرت ازلی خواهد بود که 
لیبیدوی پرخاشگر را »برگزیده« باشد تا بهتر بتواند مأموریت خویش 
و  کند  توبیخ  همه ی صورش  در  را  مادرانه1  قدرت  ببرد-تا  پایان  به  را 
لیبرتین،  پیشاپیش  و  بی لگام  بلوغی  پایاِن  در  براندازد.  را  نهادهایش 
سیمای  در  را،  می کند،  حسادت  امتیازاتش  به  که  مادرانگی2،  ساْد 
پِرزیدان دو مونتروی3، پیِش روی خود می بیند که به طور مستبدانه ای 
این مادر دوم،  با مادر زنش،  ارتباط  از شر اوالدش خالص می شود. 
ارزش های  از  نفرت  به  را  آن  و  کرد  خواهد  آگاه  را  او  پرخاشگرِی 
مادرساالرانه سوق خواهد داد، به نفرت از تقوا، احسان، قدرشناسی، 
ایثار، و وفادری. ساد برآن خواهد شد تا از »نفع شخصی و ترسی که 

آن ها را برمی انگیزد« پرده بردارد.
او،  می کرد.  تقویت  را  نفرت  این  صرفًا  همسرش  با  ساد  رابطه ی 
این بود که  به دنبال  چون می دانست که ساد عاشقش نیست، احتمااًل 
خود را از طریق ازخودگذشتگی ای بی حدوحصر به وی تحمیل کند؛ 
ساد از این ازخودگذشتگی4 همچون زنجیری ]که او را به بند می کشد[ 
دو  ُرنه  بود: چون  قائل  تعهد  این  برای  منظور  تنها یک  او  بود.  متنفر 
مونتروی5 نتوانست عشق را در وی برانگیزد، او برآن است تا ساد را، 
است  بدین خاطر  و  کند.  مجبور  قدرشناسی6  به  عشق ورزی،  به جای 
قدرشناسی  احساس  از  انتقاد  به  مرتبًا  نوشته هایش،  تمام  در  او،  که 

1. maternal power

2. maternity

3. او ]مادر زِن مارکی، تPresident de Montreuil[ به کمک اسباب قدرمتندی که در 

چنته داشت، او را تا جایی که ناتوانْی حقیرش کند آزار داد.

4. devotion

5.  همرِس مارکی. –م.

6. gratitude
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می پردازد. هنگامی که ساد در میوَلن1 زندانی بود، این ُرنه بود که او را 
آزاد کرد؛ بعد از آن، حبس او در َونِسن2، و سپس در باستیل به طول 
انجامید، و تنها تالش های ُرنه بود که می توانست به او امید ببخشد. این 
اتکا به زنی که عاشقش نبود برای ساد غیرقابل تحمل بود، و در آثارش 
او از این ضعف خویش انتقام می گیرد. اما این احساس اتکا کم کم تعمیم 
می یابد؛ ساد آن را تعمیق می کند، گسترش اش می دهد، تا نهایتًا در نظر 
او ]به عنوان[ قسمی نقصان اصیل انسان ظاهر شود« »زنان ... چیزی 
نیستند جز ابزار ثانوی طبیعت، همان ها که طبیعت را از عمل کردن با 
ابزار اوالیش محروم می سازند، آن ها اسبابی اند که بدین طریق طبیعت 
خدمت  کنیم  منقرض  را  زنان  تمام  اگر   ... می کنند.  هتک حرمت  را 
بزرگی به طبیعت کرده ایم، یا اگر هرگز نخواهیم که از آنان لذت ببریم، 
]یعنی  خود  اوالی  ابزار  دامن  به  دست  که  شد  خواهد  وادار  طبیعت 
مردان[ برای تداوم نوع بشر شود.« آیا این ایده به طرز مشهودی متأثر از 
شوریدن علیه قسمی قدرشناسی اصیل نیست، قدرشناسی ای که مرد 

به زن بدهکار است بدین خاطر که از رحِم او آمده؟
در دیگر فیگورهای بزرگ دوره ی پیشارمانتیک، میل نوستالژیک 
و  از عصری طالیی  مادر در تصورشان  آرامش سینه ی  به  بازگشت  به 
جهان دیگر نمایان است. اما به نظر ما می رسد که ساد دائمًا دستخوش 
قسمی وسواس نسبت به خفگی در رحم مادر است. اعمال و ایده های 
او چیزی نیستند جز تجلی آگاهانه ی نزاع او برای بیرون کشیدن هستی 
حبس  که  کنیم  فکر  تا  دیگر  دلیلی  هم  این  اصلی اش.  مفر  از  خویش 
طوالنی مدت او شخصیتش را به عنوان بیرونی سازِی وسواس او نسبت 
و  است،  داده  قرار  تحت تأثیر  جهان[  ]یعنی  ازلی  و  اصلی  زندان  به 

1. Miolans

2. Vincennes
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بدین طریق این دوره ی بازداشت کمک کرد تا او رفتار خاصی را برگزیند 
که بعدها نسبت به جامعه اتخاذ خواهد کرد.

در ژوستین، ژولیت و فلسفه در اتاق خواب، مادر همواره به مثابه ی 
الگویی مستبد ظاهر می شود که به زودی از محرابی که حرمت گذارِی 
به معنای  فروکاسته،  آن  به  و  داده  قرار  آن  در  را  اجتماعی وی  و  دینی 
سادیستِی کلمه، به وضِع ابژه ی لذِت مرد بودن پرتاب می شود. این نزاع 
در  تکرار می شود.  کتاب های ساد  در  پیاپی  به طور  مادرش  و  مرد  بین 
بداقبالی های فضیلت، بِرَسک1 نفرتی خالصًا زن ستیز را علیه مادرش 
می پرورد: در نظر این سدومیست، مرد تنها نمونه ی بی نقِص نژاد انسان 
است؛ زنان چیزی نیستند جز قسمی دگرشکلِی2 مردان. مادر او، زنی 
زاهد و ترش رو که می خواهد او را به راه خیر بازگرداند، در نظر پسر 
اخالقیاِت  و  او،  زندگی  سدکردِن  برای  دستاویزی  جز  نیست  چیزی 
به  مصمم  می شود.  ظاهر  او  دشمن  بدترین  همچون  پسر  نظر  در  او 
خالص شدن از او، برسک امید دارد که ژوستین را راضی به کمک کند: 
»این موجودی که به آن حمله می کنم، همان موجودی است که مرا در 
رحمش ایجاد کرد. آیا این موضوع بیهود باید جلوی مرا بگیرد؟ بر چه 
اساس؟ آیا این مادر، وقتی هرزگی و شهوت پرستی اش وی را مجبور 
کرد که نطفه ی جنینی که من از آن آمدم را ببندد، به من فکر می کرد؟ 
آیا باید قدردان لذت رانی او باشم؟« ساد چنان از صحت و درستِی این 
رشته ی افکار مطمئن است که به تکرار استدالل برسک در تمام آثارش 
می پردازد. اما، به قول مدافعان اصل مادرساالرانه، آیا مادر صاحب این 
امتیاز که از بچه مراقبت کرده نیست؟ ساد این اعتراض ها را پیش بینی 
می کند و برسک پاسخ او را حاضر و آماده در چنته دارد: »اگر مادرمان، 

1. Bressac

2. deformation



 مدمگشاش2اشریدشاشردادشادشق2ددشاداشش    |    195

به محض این که قادر به لذت بردن از آن ها هستیم، شیوه های نیِک رفتار 
به او عشق بورزیم، شاید حتی  بیاموزد، می توانیم و اجازه داریم  به ما 
باید چنین کنیم. اما اگر او فقط شیوه های بد عمل کردن، شیوه هایی که 
هیچ قانونی از طبیعت به آن ها امر نمی کند، را به ما بیاموزد، نه تنها به 
او ِدینی نداریم، بلکه همه چیز حکم می کند که خودمان را از آن شیوه ها 
خالص کنیم، به وسیله ی نیروی قدرتمنِد اگوئیسم که به طور طبیعی و 
به  از هرآن چه  به خالص شدن  مقید می کند  را  انسان  شکست ناپذیری 

وی آسیب می رساند.«
بعد از نقد احساس قدرشناسی به مادر، حاْل قسمی نقد قدرشناسی 
را  ایثار  و  ازخودگذشتگی  احسان،  نقد  قسمی  و  نیک،  اعمال  برای 
داریم. ساد، که توسط همسرش وسواسی شده، برآن می شود تا آرمان 
شخص ایثارگر را نابود کند. ژوستین، با ملزم کردِن خودش به احسان 
و نیکوکاری، صرفًا موقعیت خودش را بدتر می کند، دقیقًا بدین خاطر 
که او تنها به این دلیل دست به کار خیر می زند »که وجدان خویش را 
آرام کند و خویش را رستگار.« نه تنها آنان که ملزم به سپاس گزاری از 
َدلویل1  مانند  مردان  بلکه  می کنند،  دریغ  وی  از  را  قدرشناسی  اویند، 
شده  اجحاف  حقشان  در  قدرشناسی[  ]به  ملزم شدن  با  که  می گویند 
تحقیرآمیزتریِن  و  پست ترین  آن ها  برای  بودن  قدردان  الزام  زیرا  است، 
وضعیت هاست. آیا ساد به ازخودگذشتگی و ایثار ُرنه فکر می کند وقتی 
به گفتِن  از نجات یافتِن دلویل به دست ژوستین، او را مجبور  که، پس 

این سخنان می کند:

خواهش می کنم بگو، چه می فهمی از این احساس قدردانی 
ای   ... درآورده ای؟  تسخیر  به  آن  با  مرا  می کنی  تصور  که 

1. Dalville
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موجود فلک زده، بهتر تعقل کن: هنگامی که مرا یاری دادی، 
]در واقع[ چه کردی؟ بین امکان رفتن به راه خود و آمدن 
به سوی من، تو آخری را به عنوان حرکتی برگزیدی که قلب 
تو مشوقش بود. ... بنابراین تو خودت را تسلیم یک لذت 
تا  مؤظفم  من  که  هستی  مدعی  دلیل  کدامین  به  کردی؟ 

به خاطر لذاتی که نصیب خود کردی، تو را پاداش دهم؟

بدین ترتیب، کار خیر کردن، مانند زاییدن یک بچه، چیزی نیست 
خود  به  شخص  که  زیربنایی  و  نهفته  رضایت  قسمی  نتیجه ی  جز 
از سوی  می خواهد  مادرانه،  ازخودگذشتگی  نظر ساد،  در  می بخشد. 
که  اگوئیسمی  مانور  جز  نیست  چیزی  بنابراین  مادر،  یا  باشد  همسر 

به همان اندازه که هیوالیی است، دغلکار هم است.
آثار  در فهرست  نیز  مادر ودخترش  بین یک  رقابت خصلت نمای 
به اندازه ای که  او،  به نظر  این رقابت  اما  ساد ثبت و ضبط شده است. 
مادر  که  مادرانه ای  از وظایف  پدر  به دست  به رهاشدن  میل  تحت تأثیر 
به دخترش منتقل می کند است، توسط میل به تصاحب پدر برانگیخته 
برای  دیالوگ هایی  لیبرتین،  آموزگاران  یا  اتاق خواب  در  فلسفه  نشده. 
زنان جوان1، که حاوی روش ساد برای آموزش مادرستیزانه است، مادر 

را به ما نشان می دهد که توسط پدر به نفع فرزند تنبیه شده است.
لحظه به لحظه ی  توصیف  به  شروع  قساوت بار  کیفی  با  ساد 
آن ها  یا توسط  فرزندانش  صحنه هایی می کند که مادر جلوی چشمان 
تحقیر می شود. آیا ساد به مادر زنش فکر می کرد-همو که ساد به هرحال 
اعدام  به وسیله ی  بدین ترتیب،  می دهد-آیا  نجات  دار  چوبه ی  از  را  او 
نمادین او و بی حرمتی به اصولی که الهام بخش این زِن خودکامه بود، 

1. The Libertine Educators, Dialogues for Young Women



 مدمگشاش2اشریدشاشردادشادشق2ددشاداشش    |    197

داشت از پرزیدان انتقامی آشکار می گرفت؟ ساد، پیشاپیش در کاراکتر 
او  قراردادن  با  را،  اجتماعی(  تعهد  فاقد  ژولیت، زن »طبق زن«1 )زن 
در مقابل آرماِن اجتماعِی مادر، آرمانی کرده است. ُدلمانسه، مردی که 
»هیچ گاه به اندازه ی وقتی خوب نمی خوابد که به قدر کافی خودش را، 
موردنظرش  مفهوِم  باشد«،  آلوده  می نامند،  جنایت  احمق ها  آن چه  با 
از  وجه  دو  به عنوان  خلقت  و  نابودی  ارمغان آورنده ی  که  طبیعت،  از 
قانونی بنیادین است،  را شرح می دهد. او ایده ی نهایی مبنی بر آن که 
قتل چیزی نیست جز قسمی تغییر و تبدیل صور ماده را از این استدالل 
انجام  طبق زنی،  از  تجلیل  به  را  او  کذایی  استدالل  می کشد.  بیرون 
ایده  این  ُدلمانسه سپس  می کشاند.  بچه بازی  و  زنان،  توسط  سدومی 
که تولیدمثل انگاره ای اخالقیاتی است را رد می کند و به اصل پدری2، 

]یعنی همان[ اصل حراست اجتماعی3، حمله می کند.
که  نفرتی  از  نمی شود  صحبتی  هیچ  که  است  چه طور  می پرسید، 
پرورش  او،  نامبارک  ازدواج  ترتیب دهنده ی  خودش،  پدر  برای  ساد 
پرزیدان دو  و  پرتره های کنت دو ساد4  تکلیف تشخیِص  بگذارید  داد؟ 
کاراکترهای  ُالبورگ6،  دوستش  و  بَلمون5  دو  پرزیدان  در  مونتروی 
آمدهایشان، و وظیفه ی تشخیص قسمی  َولکور، و در رفت و  اَلین و 
کاریکاتوِر رمان شکل از شرایط ازدواج ساد در طریقه ی خالصی آن ها 
بسپاریم؛  بیوگرافی نویس ها  به  را  مقاصد عیاشانه  برای  فرزندانشان  از 
که  بوده  منظور  بدین  تنها  کرده،  ترسیم  سیاه  چنین  را  آن ها  او  این که 

tribade .1 (همجنس خواه)

2. paternal principle

3. social preservation

4. پدِر مارکی. –م.

5. President de Blamont

6. Olbourg
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در  پدران  است.  همدستی  بدوِن  انتقامی  چنین  بگیرد.  انتقام  بهتر 
اَلین و َولکور و »اوژنی دو فرانَول« متغیرهای مختلف نوعی کاراکتر 
هستند که همواره هم در آثار بی امضا و هم در آثار امضاداِر مارکی ظاهر 
می شوند، نوعی کاراکتر که ساد آن را برای یک مأموریت خرابکارانه ی 
بزرگ خلق کرد: پدری که خانواده اش را نابود می کند. دقیقًا در دادِن 
نقش قهرمانی سیاه، و نه مردی محترم و پارسا، به اوست که ساد بین 
شخصیت خودش و شخصیت پدرش یک این همانی برقرار می کند که 
صورِت قسمی ستایش تمام عیار از پدر را به خود می گیرد. این ستایش 
نقطه ی مقابِل نفرت معطوف به مادر است، کسی که نقش زن شریف را 

بازی می کند، تا آسان تر زیر پا لگدمال شود.
برسک، همچنان که مشغول مادرکشی است، می گوید: »این خون 
چنین  که  است  پدر  خون  تنها  می دهد؛  شکل  را  بچه  که  نیست  مادر 
می کند. پستان زن تغذیه می کند، محافظت می کند، پرورش می دهد، 
نمی شود  باعث  هرگز  عقیده  این  نمی کند.  فراهم  توشه ای  هیچ  اما 
راستای  در  ساده  بسیار  امری  را  آن  بلکه  کنم،  کوتاه  را  پدرم  عمر  که 
پایان دادن به عمر مادرم می بینم.« این مفهوم پردازِی کالبدشناختی، که 
شاید عمدًا تحریف شده، صرفًا بهتر به ما نشان می دهد که ساد به چه 
باید از زن زاده شود وسواسی شده  میزان توسط این ضرورت که مرد 
بود، ضرورتی که در نظر او تحقیر طبیعت و نوع انسان بود. بنابراین، او 
پدری را برای ما ترسیم می کند که دائمًا علیه زنش به مثابه ی یک مادر 
می شورد، کسی که، در سرتاسر رمان های ساد، مانع روابط مستقیم بین 
پدر و فرزندانش است، به خصوص روابط سدومیستی بین پدر و پسر.

ساد سدومی و محرم آمیزی را به عنوان امور پدرانه تجلیل می کند؛ 
پدر باید زنجیرهای زناشویی را بشکند که او را از لذت بردن از فرزندان 
این  مخالف  و  ضد  طبیعی ای  قانون  هیچ  بازمی دازند.  فیزیکی  به طور 
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امر نیست. جامعه قوانین طبیعی مشخصی را بدل به قوانین اجتماعی 
پدران  مسئله  این  است.  نبخشیده  آن ها مشروعیت  باقِی  به  اما  کرده؛ 
سادی را مؤظف می کند تا به حیله و نیرنگ توسل جویند؛ تا پدربودن 
سن  به  دختران  که  هنگامی  تا،  کنند،  پنهان  دخترانشان  از  را  خویش 
قانونی رسیدند، بدین وسیله قادر باشد از آن ها چنان که میل دارد لذت 

ببرند.
عقده ی  از  دیگری  نمونه ی  هیچ  برسک،  از  آشکارتر  نمی توانیم 
اما در  بِرَسک پدرش را از دست داده است.  پیدا کنیم.  مادرستیزی1  
غیاب پدر، به جای این که وضعیتش به عنوان یک فرزند پسر را بدل به 
نقش زوجه ی دوم مادر خویش کند )عقده ی ادیپ مثبت(2، برعکس، 
نماینده ی رجولیت طبیعی و قساوِت غیاب پدر می شود؛ او به طریقی 
انتقام این غیاب را می گیرد. درحالی که در عقده ی ادیپ، سرکوِب پدْر 
بازتأسیِس پیوند بدوی مادر با فرزند را ممکن می کند، این جا سرکوب 
در  تِرستا3،  بریسا  داستان  در  )که  پسر  و  پدر  توسط  مشترکًا  که  مادر 
پسر  و  مادر  بین  پنهان  رقابت  است،  گرفته  انجام  بازگو شده(  ژولیت 
را آشکارتر و همبستگی بین پسر و پدر را عیان می کند. در مورد خود 
ساد، تنبیه مادر توسط پدر به نفع فرزند، یا دست شستن از زوجه به خاطر 

عشق به فرزند، او را از زندان مادر رهایی می بخشد.
انگیزه ی نهفته و زیربنایی برای نفرت از مادر )کاراکتر دربندکننده ی 
معترفیم،  آن  به  که  چیزی  از  بیش  است(،  ثانوی  جزئیاتی  صرفًا  او 
باکره،  باشد.  نزدیک تر  باکره  علیه  کینه توزی  به  به خوبی  می تواند 
ساخته  بت  آن  از  ساد  که  مادری  با  اصالتًا  است،  خلوص  تجسد  که 

1. antimaternal complex

2. positive Oedipus complex

3. Brisa Tresta
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اتفاق  به ]رخدادِن[ یک  یا شکی ساده  اتفاق،  یکی است. سپس یک 
)شکاکیت همیشه بر ساد اثر می گذارد(، باعث می شود مادر در سیمایی 
شهوانی ظاهر شود که برانگیزاننده ی هم جاذبه و هم دافعه است. آیا به 
آن عنصر ستایش برانگیز خیانت شده است؟ نه، این عنصر ستودنی تمام 
تعلق  به مادر  به طور کامل  اما  ارزش درون خیز خود را حفظ می کند، 
با  مادر  تصویر  که  است  بدین خاطر  است.  ناب  ندارد؛ خودش جوهر 

تصویر باکره جایگزین شده است.
بمانند،  پایبند  ادیپ  عقده ی  نظریه ی  به  باید  که  روان کاوها،  اما 
را حفظ  مادر  منع کننده ی  و  ادیپی  کاراکتر  تصویْر  این  گفت:  خواهند 
می کند. و اضافه خواهند کرد: این بدین خاطر است که او چیزی جز 
متغیر و تصویر ادیپی مادر نیست، تصویری مبنی بر این که باکره واجد 
فقط  روان کاوها  است.  تملک  و  دارایی  انحصاری کردِن  ویژگی  این 
قسمی پیدایش مداوِم انگیزه ها را می بینند؛ آن ها قادر نیستند به ایده ی 
قسمی ناپیوستگی سطوح1 اعتراف کنند، که به تنهایی به روح اجازه ی 
تثبیت ارزشی را می دهد که تقلیل ناپذیر باشد. اما اگر تصویر خلوص در 
سیمای زنانه اش، در نظر ساِد کودک، طوری ظاهر شود که ابتدا توسط 
مادرش تجسد یافته باشد، به هرحال مستقاًل در ذهن او همچون کیفیتی 
بدین خاطر  و  می شود،  این همان  دین  ابژه های  با  مرتبًا  که  دارد  وجود 
قابل احترام-یا الیق تکفیر است )چنان که البد در مورد ساد مصداق 

دارد(.
برای ساد، مادر نقش اخته کردن، که در عقده ی ادیپ به پدر تعلق 
دارد، را برعهده می گیرد. مادر همان قدر رقیب پسر برای ]تصاحب[ 
بدین خاطر  دختر.  رقیب  که  همجنس خواهانه(  سطح  )در  است  پدر 

1. discontinuity of planes
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نه تنها مادر، که خالی از هرگونه جذابیت ادیپی است، حبس و خفگی 
جذابیت  بلکه  می کند،  بازنمایی  را  دین(  و  اجتماعی  قوانین  )توسط 
دست  از  دسترس ناپذیر  باکره ی  نفع  به  نیز  را  ناب بودن  و  خلوص 
می دهد-جذابیتی موهن که به ساحت دینی و روحانی تعلق دارد و از 

عشقی استعالیافته نشأت می گیرد.
تحقیقات ما نمی تواند به رخداد آغازین برای خود ساد دست یابد. 
یافته است: مادر  بااین حال رخداد کذایی در شرایط ازدواج او تجسم 
زِن او، پرزیدان دو مونتروی، جایگزین مادرش شده است؛ خوِد او به 
خواهر کوچک تِر همسِر تحمیلی اش تمایل داشت. در نظر او، موقعیت 
محرم آمیزانه  در این شور ممنوعه ای شکل می گیرد که بعدها نسبت به 
وخیم تر  را  موقعیت  این  کلیدی  اتفاقی  داشت.  خواهد  زنش  خواهر 
می کند: او خواهر زنش، یک راهبه، را از صومعه برمی دارد و او را طی 
نخستین سفرش به ایتالیا معشوقه ی خود می سازد. ساد نمی تواند او را 
حتی بعد از چند سال ازدواج فراموش کند. این قضیه منتهی می شود 
غیره(،  و  )باستیل  مونتروی  دو  پرزیدان  لجبازانه ی  و  تأدیبی  اقدام  به 

نمونه ی بارز مادر خفه کننده.
تصویر پدری که خانواده ی خویش را نابود می کند این جا به عنوان 
قسمی حکایت جبران کننده نمود می یابد که توسط آگاهی آتئیستِی روح 
زندان  ساد  که  است  فانتازم1  این  طریق  از  می شود.  گرفته  کار  به  ساد 
باکره  در  متجسد  خلوِص  جوهر  با  می تواند  و  می کند  ترک  را  مادر 
کاراکتر  مقابل  در  را  پدر  تخطی گر  کاراکتر  ساد  کند؛  برقرار  ارتباط 
مادری2   وضع  ترک  به  باکره،  رسالت  داد.  قرار  باکره  انحصارمحوِر 
اشاره ی ضمنی می کند؛ رسالت باکره ضمنًا، حتی به نام مادرانگی ای 

1. phantasm

2. maternal
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در  می کند.  اشاره  نیز  شهوت محور  خانواده ای  آفرینش  به  روحانی، 
ذهن ساد، آشکارا هیچ رسالتی واجد ارزش نیست، بلکه در آن تصویِر 
ترِک  از  آن پرسشی  باکرگی وجود دارد. در  به-نظِر-او مبهِم خلوص 
تصویر  این  وسواسی  به شکلی  بلکه  ندارد،  وجود  نیز  مادری[  ]وضع 
ضمنی  به طور  می کند،  حمله  مردانه  تملک  به  که  باکرگی،  خلوص 
پیوندی  از  که  است  خانواده ای  ]وجود[  منِع  قسمی  نشان دهنده ی 
طعنه آمیز،  درون مایه های  این  به وسیله ی  باشد.  شده  حاصل  شهوانی 
فانتازِم پدری که خانواده ی خویش را نابود می کند، اصطالحًا بدل به 

بافتاِر حرمت شکنانه ی خلوص دسترس ناپذیر می شود.
در پایان، باری دیگر بر خصلت مانوِی این اسطوره شناسی شخصی 
هستند؛  همان  و  یکی  مادْه1  از  نفرت  و  مادر  از  نفرت  می کنم:  اشاره 
ستایِش پدِر مخرب و نابودگر نیز ناشی از آرزوی نابودِی خلوص اصیل 

است.

1. material



ضمیمه ی 3

تمام  امتحان کردِن  دیوانه وار  آرزوِی  ساد،  در  تام،  هیوالوارگی  آرزوی 
قادر  که  سوژه ای  به  بدل شدن  آرزوی  است،  لذت  قابل تصوِر  صور 
هرگز  این که  به  )نظر  است  ممکن  امر  تمامیِت  و مصرِف  استخراج  به 
واقع  در  ممکن  امر  یافت،  دست  ممکن  امر  تمامیت  این  به  نمی توان 
همان چیزی است که مصرف و به پایان رساندن آن ناممکن است، همان 
امر پایان ناپذیر1 است(. چه گونه می توان این قضیه را با دکترین تکفیرِی 
بر  ]مبنی  آرزویش  که  گنوسی  فرقه گرای  نکرد،  مقایسه  کارپوکراِتس2 
دست یابی به[ خلوِص اصیل از طریق قسمی مشق انجاِم تمام جنایاْت 
بر ساماِن ذهنی همچون ذهن کسی که در  نوری فاش کننده می اندازد 

حال مطالعه اش هستیم؟

هنگامی که با دشمنتان هم مسیرید، سریعًا با او توافق کنید؛ 
مبادا یک وقت شما را به قاضی، و قاضی شما را به مأمور 
تحویل دهد، و به زندان بیفتید. هرآینه به شما می گویم، تا 
بهای آن را کامل نپردازید، هرگز به هیچ نحوی از آن خارج 

)Matthew 5:25-26( .نخواهید شد

the inexhaustible .1 (امر متام نشدنی، امر مرصف نشدنی، امر فرسایش ناپذیر)

2. به پانویس های »پیش گفتار« نگاه کنید. –م.
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آن ها  بخشیدند؛  عمیق  تفسیری  بند  این  به  کارپوکراتی ها  فرقه ی 
در این بند تأییِد دکترین خویش مبنی بر عدم مقاومت1 نسبت به خالِق 
این جهاِن تاریکی را دیدند، جهانی که مسیح آمد تا بشر را از آن نجات 
دهد، تا بشر را به نوِر پدِر آسمانی بازگرداند. به عقیده ی آن ها، قصور در 
گناه کردن باعث تناسخ روح می شود، که توسط خالق این جهان الزامی 
برساند.  اعلی  حد  به  را  خویش  تقصیِر2  روح  این که  مگر  است،  شده 
است  تکریمی  زندگی،  به  است  احترامی  ادای  جنایت  می گویند  آن ها 
به  بنابراین، ضروری است  این زندگی آن را مطالبه می کند.  که خالق 
بسپارد،  گناه  به  را  داد، روح خودش  نشان  این که وسوسه رخ  محض 
داده شود که  تحویل  این جهان(  به قاضی )خدای شریر، خالق  مبادا 
او را به زندان-به بدنی جدید-خواهد افکند، تا وقتی که بدهی هایش 
انسان ها  به  انجیل  کارپوکراتی ها،  نظر  به  شود.  پرداخت  آخر  ِقران  تا 
می آموزد که چه گونه باید به واسطه ی تحویِل هر آن چه به تاریکی تعلق 
دارد به تاریکی، آن چه به نور تعلق دارد را به نور بازگردانند. اسطوره ی 
مفهوم  قسمی  است،  مشترک  گنوسی ها  همه ی  بین  که  روح،  تناسخ 
کّمی روح تام3 را پیش فرض می گیرد؛ تناسخ های پیاپی تقصیر روح را 

رفع می کند.
دلیل این مسئله این است که کارپوکراتی ها نمی خواستند خداِی-

انسان4 را در مسیحی بازشناسند که کالبدیافتگی اش بدین منظور بود که 
تمام تقاصیر را به گردن بگیرد و هر ضرورتی برای قسمی تناسِخ روح، 
معنای  در  تخطی گرانه،  عمل  تکراِر  هر  آن-یا  کارپوکراتی  معنای  در 

1. nonresistance

2. guilt

3. integral soul

4. Man-God
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سادی آن-را مانع شود. به محض این که بازنمایی های خدایی که یک بار 
و برای همیشه در بشر تجسد یافته پس زده شوند، ایده ی تناسخ برای 
به پایان رساندن و انجاِم گناهاِن هنوز ارتکاب نیافته، یا نیاز به انجام گناه 
تا ابد، یا ضرورت بازگشت ابدِی همان-که به قول نیچه باعث می شود 
از بازگشت به قسمی هویت آگاهانه ی آغازین، زنجیره ای  روح، پیش 
از سر بگذراند- اگزیستانس ها و هویت های مختلف و گوناگون را  از 

خودشان را به عنوان اقتصادهای متعدد هستی عرضه می کنند.
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