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گامبن  یــد کیشــیک، کــه پیش تــر نامش را در مقــام یکی از مترجمــان آ دیو
روی جلد دو کتاب آپاراتوس چیســت؟ و برهنگی ها  دیده بودیم، در مقام 
یســنده، نخســتین کتاب هایــش را در قالــب یــک پــروژه بــا عنــوان کلی  نو

خیال پردازی یک شکل زندگی منتشر کرد: 
یتگـــنشتاین،۱ به رابطۀ  اولیــن کتــاب این مجموعه، شــکل زندگی نزد و
گامبن  یتگنشتاین می پردازد. جورجو آ میان زبان و زندگی در تفکر لودویگ و
 دربارۀ این اثر چنین گفته است: »دو خط موازی سـرتاسـر کتاب چالش برانگیز 
یــد کیشــیک را درمی نوردند: خــط اول، یک پژوهــش بی همتا در قلمرو  دیو
یتگنشتاین  یتگنشتاین است، که به ما نشان می دهد چگونه و فلسفۀ زبان و
زبــان را بــه درون قلمــرو زندگــی می کشــاند. خــط دوم امــا کاری سراســر نو و 
بی سابقه است: تالش برای فکر کردن دربارۀ زندگی درون قلمرو زبان. نتیجۀ 

نهایی هم جسورانه است و هم رضایت بخش.«
دومین اثر کیشیک در این مجموعه، یعنی کتاب حاضر که در سال ۲0۱۲ 
به  همت انتشــارات دانشــگاه اســتنفورد منتشر شده اســت،۲ به پیوندهای 
گامبــن می پــردازد.  زندگــی و سیاســت در سرتاســر  زندگــی و آثــار جورجــو آ

1. David Kishik, Wittgenstein’s Form  of  Life  (To  Imagine  a  Form  of  Life,  I), 
London: Continuum, 2008.

2. David Kishik, The Power of Life: Agamben and the Coming Politics (To Imagine 
 a Form of Life, II), Stanford University Press, 2012.
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گامبن در متن  ایــن روایــت جذاب و خواندنی کیشــیک اســت از زندگــی آ
یچلــی آن را  گامبــن در متــن زندگی اش. ســایمون کر کارهایــش و کارهــای آ

»یک اثر برجسته« وصف کرده است.
و ســرانجام کتــاب ســوم ایــن مجموعه، در قالــب دنبالــه ای خیالی بر 
یٔه یک شــهر۱، به  ݩٔ منهتن: نظر هݧ پروژۀ پاســاژها ی والتر بنیامین، با عنوان پرورݒ
گر  یورک ــــــ  پایتخــت قــرن بیســتم ــــــ  می پردازد، با این ایــدۀ تخیلی که ا نیو
یکا رسیده  بنیامین در مرز اسپانیا خودکشی نکرده بود و پایش به خاک امر

بود، چه رخ می داد؟
ید کیشیک تفسیری است جذاب و نو  ین کتاب منتشرشده از دیو آخر

بر سفر  پیدایش و مفهوم آغاز از کتاب مقدس با عنوان کتاب ِشم۲.
یس می کند. یورک زندگی و تدر کنون در شهر نیو ید کیشیک هم ا دیو

1. David Kishik, The Manhattan Project: A Theory of a City, Stanford University 
Press, 2015.

2. David Kishik, The Book of Shem, Stanford University Press, 2018.



جمله ای در میانۀ این کتاب مدفون مانده است که در آغاز به سان سرلوحۀ 
 ابتذاِل 

ْ
یسد: »ترس از ابتذال گامبن می نو آن به کار رفته بود. همان طور که آ

ترس را برمال می کند.«
بــرای مــن باعث افتخار اســت که نخســتین زبانی که ایــن متن به آن 
ترجمه می شود زبان فارسی است. من، کمی پس از پایان نگارش این اثر، 
کتاب زندگی همچون سیاست۱ به قلم آصف بیات را کشف کردم، و بسیار 
یی هایی بین کار نظری و انتزاعی  خوشحال شدم از اینکه توانستم همسو

خودم و تحلیل او از شرایط اجتماعی ایران بیابم.
ینــی اشــاره دارد که  یــن ســطرهای ایــن کتــاب بــه جهت گیــری نو آخر
کنون درگیر آن شــده است. در اینجا می خواهم تنها این را  اندیشــۀ من هم ا
اضافه کنم که سیاســِت راســتین همواره دربارۀ پیش بینِی گذشته است، و 

انقالِب راستین یک انقالِب شهری است.
ید کیشیک دیو

زمستان ۲0۱۳

1. Asef Bayat, Life as Politics: How Ordinary People Change the Middle East, 
Stanford University Press, 2nd Edition, 2013.

]آصف بیات، زندگی همچون سیاست، ترجمۀ فاطمه صادقی، مینوی خرد، ۱۳۹0.[

پیشگفتار نویسنده بر  ترجمٔه فارسی



سوژٔه فلسفی

گامبن ســالی به یادماندنی بود. او این سال  ســال ۱۹۶۸ در زندگی جورجو آ
یرانه های زادگاه  را با ســفری به آتن آغاز کرد که نخســتین دیدار او بود از و
فلســفه و سیاســت غربی ــــــ  دو پهنــۀ اصلــی کــه تفکــر او هنوز بیــن آنها در 
یس شد تا در واپسین زنجیرۀ  نوسان است. سپس، در ماه مه، رهسپار پار
یر و رو کرد.  رخدادهایی شــرکت کند که در آن بهار ُپرتب وتاب این شــهر را ز
یورک رفت. پس از تماشای اجرایی از نمایش زلف۱ روی  یس به نیو از پار
صحنۀ برادوی، با قطار به هاروارد رفت تا در ســمیناری بین المللی شــرکت 
کند که یک گردهمایی روشنفکران جوان از سرتاسر جهان بود به گردانندگی 
هنــری کیســینجر۲. اما دبیــر گردهمایی به نــدرت آفتابی می شــد، و روزهای 
گامبن با میزبان سمینار سپری می شد؛ او یک استاد جوان فلسفه به نام  آ

Hair: The American Tribal Love-Rock( یکایــی ـ راک قبیلــه ای آمر یــکال عشــق ــ موز  .۱
 Musical(؛ نمایشی موسیقایی با متن و ترانه هایی از جیمز رادو )James Rado( و جروم راگنی
)Gerome Ragni( و موســیقی ســاختۀ گالــت مک درمــوت )Galt MacDermot( آهنگســاز 
کانادایی اســت. این اثر، به عنوان محصولی از پاد فرهنگ هیپی و انقالب جنســی دهۀ ۱۹۶0، 
یتنام بدل شــد. میلوش فورمن در ســال ۱۹۷۹  به نمادی از جنبش صلح خواهانۀ ضد جنگ و

فیلمی با همین نام براساس این نمایش مشهور ساخت. 
یکایی، برندۀ  یسنده، دیپلمات و سیاستمدار آلمانی تبار آمر Henry Kissinger؛ متولد ۱۹۲۳، نو  .۲

جایزۀ صلح نوبل. 
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اســتنلی کاول۱ بــود کــه معمواًل در فاصلــۀ میان بحث هایــی دربارۀ فرهنگ 
یکایــی، فیلم هــای قدیمــی هالیــوود را بــرای شــرکت کنندگان به نمایش  آمر
می گذاشــت. یک روز، کیســینجر ســخنرانی کوتاهی ایراد کرد. پس از پایان 
گامبن، که در آن هنگام بیست و شش سال داشت، دستش  سخنان او، آ
را بــاال بــرد و رک و راســت بــه ســخنران گفــت کــه او هیچ چیــز  از سیاســت 
گامبــن، کیســینجر هیــچ پاســخی بــه او نــداد و تنها  نمی فهمــد. بــه گفتــۀ آ
گامبن به خانه اش در رم بازگشت؛ سپس یک  نیشخندی زد. اندکی بعد آ
بار دیگر چمدان خود را بست و در هتل کوچکی در پروانس۲ اتاق گرفت، 
چون در آنجا هم قرار بود در سمیناری شرکت کند، این بار با حضور مارتین 
هایدگر )اســتاد دیگری با یک درگیری سیاســی مشــکوک(. این رخداد بود 
گامبن چنین به یاد  که برای همیشــه او را به  درون جهان فلســفه فرســتاد. آ
مــی آورد: »در لوتــور۳، هایدگــر ســمینارش را در باغــی در سایه ســار درختان 
بلنــد برگــزار می کرد. ولی ما گاهی روســتا را ترک می کردیم، در مســیر توزون۴ 
بانکــه۵ قــدم می زدیــم، و آن وقــت ســمینار مقابــل کلبــۀ کوچکــی میان  یــا ُر
یتون برگزار می شــد. یــک روز، وقتی ســمینار به پایان  انبوهــی از درختــان ز
یان دور او حلقه زدند و با پرسش هایشان او را تحت فشار   رسید و دانشجو
گذاشــتند، هایدگر فقط همین را گفت: ‘شــما می توانید حد مرا ببینید؛ ]اما[ 

من نمی توانم’« )ا.ن.، ۵۹(.
از  برخـــی  گامبـــن در  آ گذرنامـــۀ  یـــداد، مهرهـــای  ُپر رو ایـــن ســـال  در 
ایســـتگاه های مرکزی مســـیری را نشـــان می دهند که بعدهـــا هنگامی که به 
ســـیاحت ســـنت غربی پرداخت، به خط ســـیر فکری پیچیدۀ او بدل شـــد؛ 

یبایی شناسی  یۀ فیلم، استاد ز Stanley Cavell   .۱ ؛ متولد ۱۹۲۶، فیلسوف تحلیلی با دغدغۀ نظر
در دانشگاه هاروارد. 

Provence .۲: نام یکی از نواحی جنوب شرقی فرانسه است، که گستره ای دربرگیرندۀ کرانۀ سمت 
یای مدیترانه هم مرز  چپ رودخانۀ راین در غرب تا مرز ایتالیا در شرق دارد و از جنوب با در

است.
Le Thor .۳؛ روستایی در شهرستان ووکلوز در ناحیۀ پروانس ـــ آلپ ـــ کت دآزور در جنوب شرقی 

فرانسه است. 
4. Thouzon
5. Rebanquet
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یابیم که  همچنیــن ]آن مهرهــا[ بــه ما کمــک می کنند تا همــان حــدی را در
هایدگــر ادعــا می کنــد از دیــدن آن ناتــوان اســت. یــک راه تفســیر نابینایــی 
گامبن را از آن زمان هدایت )یا تســخیر( کرده بود، این اســت  هایدگر، که آ
ییم یک مفهوم، گزاره، تز، یا اســتدالل خاص هســت که فیلســوف  که بگو
یج  یابــد و پیروان او نیازمند تالش برای بیان آن هســتند. کولر نمی توانــد در
یســنده را نفهمیده اید، خــود را از  یــد: »تــا زمانــی کــه نادانــی یــک نو می گو
یــد«.)۱( ماننــد چشــم انســان، هــر متفکر نیــز نقطٔه  فهــم او نیــز نــادان بینگار
یــق حرکــت مــداوم  کــوری دارد کــه از دو راه قابــل جبــران اســت: یــا از طر
)فکــر  ماننــد چشــم باید همیشــه جایــش را تغییر دهــد، بنابرایــن با کمک 
حافظــۀ کوتاه مــدت نقطــۀ کور می تواند پاک شــود( یا بــا به  کار گرفتن یک 
گرچــه یــک متفکــر دیگــر، ماننــد یک چشــم دوم، درســت  دیــدگاه دیگــر )ا
 همچــون اولــی نقطۀ کــوری دارد، به کار بــردن آنها با هم به ما ایــن امکان را 
می دهــد کــه یــک دیــد بی نقــص از موضــوع مورد نظر داشته باشــیم(. امــا 
یســی ســادۀ آن بدین ســان  یک راه دیگِر  پرداختن به دعوی هایدگر، بازنو
یشــتن مــرا ببینید، می توانســتید  گر شــما می توانســتید خو اســت: »شــاید ا
حــد مــرا هم ببینید، امــا من نمی توانم.« این کم وبیش همان چیزی اســت 
یتگنشــتاین در ذهــن داشــت وقتــی نوشــت ســوژه، کــه او  یــگ و کــه لودو
»مــن فلســفی« نیز می نامیدش، همــان »حد ـــــ  و نه بخشــی از ـــــ  جهان« 
« مــن همان طــور از جهــان من غایب اســت که چشــم من  ݭِ ݫ ݫ ݫ اســت.)۲( »مــنݫ
از میدان بینایی اش غایب اســت. اگرچه چنین می نماید که انســان ها آن 
چیزی را دارند که هایدگر توانایِی بازاندیشــانۀ دغدغه داشــتن دربارۀ خوِد 
هستی شــان می پنداشــت، امــا آنــان گرایش باز افتــادن بــه  درون مخمصۀ 
یــد۱ را نیــز دارند، چنانکه زندگی می کننــد و نمی دانند که زندگی می کنند.  و

ُ
ا

یــم. فرمــان  مــا همــواره در تنــش میــان ایــن دانایــی و نادانــی بــه ســر می بر
افالطونــی »خــودت را بشــناس« شــاید پنــد جالبــی باشــد، امــا هرگز یک 

 ،)Publius Ovidius Naso( یدیوس ناسو Ovid؛ شاعر مشهور رومی با نام کامل پوبلیوس او  .۱
از ارکان اصلی شعر التین. 




