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Abstract
Maurice Blanchot proposes fragmentary writing as a way of thinking/writing that essentially
indicates incompletion as well as a rupture from totality. He believes that fragmentation
emerges in the form of an imperative that not only affirms finitude but also reflects the
infinite openness of thought and writing, apart from systematic or dialectical thought.
Understanding the importance of fragmentary writing as an exigency which emerges after the
completion of the systematic thought’s energies, may depend on a special reading of history
that rests on return and recurrence rather than development or accomplishment. By
introducing the doctrine of the Eternal Recurrence along with the Overman, Nietzsche, also
committing to the fragmentary space, images a world in which man faces with finitude and to
affirm it is the only way to pass by nihilism. By analyzing the role and characteristics of
fragment in Blanchot’s thought, this study tries to read it along with the doctrine of the eternal
recurrence, in order to discuss the exigency of fragmentary writing facing with the thought of
the Whole and the need to affirm finitude.
Keywords: Fragmentary Writing, Incompletion, The Eternal Recurrence, Accomplishment,
Non-dialectical Thought, Finitude.
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چکیده
قطعهنویسی بهمثابۀ نحوهای نوشتن/اندیشیدن که اساساً بر ناکاملی و گسست از تمامیت و کلیت داللت دارد ،در آثاار
بالنشو بهسانِ فوریتی مطرح میشود که رها از اندیشۀ سیستمی و یا دیالکتیکی ،کرانمندی و تناهی را تصدیق میکند
و همزمان ،بازتابی از گشودگی بیکرانِ اندیشه و نوشتار است .درک اهمیت قطعهنویسی بهعناوانِ اماری کاه اا

از

بهاتمامرسیدنِ نیروهای اندیشۀ سیستمی فوریت مییابد ،میتواند در گرو خوانشی از تاریخ باشد که کلیادواژۀ آن ناه
ایشرفت و تحقق ،که بازگشت و تکرار است .نیچه که خودْ آثارش آکنده از فضاایی قطعاهوارناد ،باا معرفای آماوزۀ
بازگشت ابدی ،دوشادوش ابراِنسان ،جهانی را ترسیم میکند کاه در آن انساان باا کارانمنادی روباهروسات و تنهاا
درصورت آریگویی بدان است که میتواند از هیچانگاری گذر کند .جستار حاضر با خوانش و تحلیلی که از نقش و
ویژگی قطعه در آرای بالنشو ارائه میدهد ،کوشش میکند تا با ایوناد آن باا آماوزۀ بازگشات ابادی نیچاه ،فوریات
قطعهنویسی را در قبال امر کلی و نیز آریگویی به تناهی ،به بحث و بررسی بگذارد.
واژگان کلیدی :قطعهنویسی ،ناتمامی ،بازگشت ابدی ،تحقق ،اندیشۀ غیرِدیالکتیکی ،کرانمندی.
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مکرر زیست ایان جهاانی ،اماا در قالاو تماایز و ناه

درآمد
قطعااهنویساای 1کااه در وهلااۀ نخساات گونااهای

اینهمانی ،در کنار ارسش از تعهد انسان وجود دارد.

نوشتاری است ،از یك نگااه ،ایشاینهای دور دارد کاه

جستارِ حاضر میکوشد تا به قطعاهنویسای ،ناه از

برخی خاستگاهش را در یونان باستان و برخی دیگار

زاویۀ گونۀ نوشاتاریِ محا

 ،بلکاه باهمثاباۀ راهبارد

در آثار حکمای کهن مشرقزمین میجویند1؛ اما شکل

اندیشاایدن /نوشااتارِ فااارو از رویکاارد سیسااتماتیك و

مدرنِ قطعهنویسی که بسایاری معتقدناد باا رمانتیسام

مبتنی بر نارگاه تحقق بنگرد و آن را بهموازاتِ درکای
6

متقدم آلمانی آغاز گشت ،2با ارسشهای نوینی مواجه

از تاریخ ترسیم کند که چنان بازگشتی ابدی و مکارر

بود که خاص دورۀ مدرن تلقی میشد .قطعاه نویسای

است .موری

بالنشو ،ادیو و اندیشمند فرانسوی که

در دورۀ مااادرن بااایش از هرچیاااز در واکااانش باااه

خودْ قطعهنویسی تمامعیار است ،در آثارش از ساویی

فلسفههایی ادید آمد کاه در قاالبی سیساتماتیك و در

به چالش قطعه با امر کلای ارداختاه و از دیگار ساو،

چارچوبِ اصول و اجزائی کاه باه یاك کالِ منسا م

نیچه را نمونهای از تالقی تصدیق ضرورتِ امر کلی و

میان امید اندیشیده و نوشته مایشادند .آنچاه قطعاه

گریز از آن میشمارد .این نوشتار در ای آن است کاه

بااهمثابااۀ نوشااتار و در قااابی وساایعتاار ،نحااوهای از

با کاوش در آرای بالنشو دربارۀ ویژگیِ قطعه بهمثاباۀ

اندیشیدن ایش میکشد ،امکان آریگویی به ناکاملی،2

نوشااتاری ناکاماال و تحلیاال تمااایزِ آن بااا رویکاارد

محدودیت و تناهی و در یك کالم ،ااذیرش سلالو و

سیستماتیك رد و نشانِ چنین تصوری را در خاوانش

نگاهداشتِ آن بهمثابۀ نقطۀ ثقل اژوهش است؛ از ایان

وی از نوشتار نیچه و نیز آنچه نیچاه درباارۀ تااریخ و

رو ،قطعهنویسی ظاهراً در تقابل با اندیشۀ سیستماتیك

زمان مندی و نسبتِ آن با انساان مایاندیشاید ،دنباال

و نیز اندیشۀ دیالکتیکیِ مبتنی بر ایشرفت و تحول باه

کند .ارسش اصلی ااژوهش حاضار باه نسابت میاانِ

سوی نقطاۀ غاایی و کماال مایایساتد؛ اماا آنچاه در

قطعه نویسی در جایگاه گونه ای از اندیشیدن/نوشتار و

از آن باهنحاوی

درکاای از زمااان بااهمثاباۀ بازگشاات اباادی اختصاااص

تاار و جاادیتاار در نیچااه )1844-1900( 3و

مییابد .این مسئله از این نار مهم اسات کاه چگوناه

بالنشو )1907-2003( 4میتوان مشاهده کارد ،توجاه

احساس سلبی ناشی از درک یك تناهی و کرانمنادی

به فوریتی است که قطعه ،در جایگاه نوشتاری ناکامال

که بهظاهر به هیچانگاری میان امد ،در حوزۀ اندیشاه

و در عین حاال کثیار 5باه دنباال دارد کاه از نارگااه

و نوشتار میتواند آریگاوی و ااذیرا باشاد .جساتار

وحدت و کلیات مایگریازد؛ ولای آن را در جایگااه

ایشِ رو در درجۀ نخست ،از آثار بالنشاو بهاره بارده

ضرورت حفظ میکناد .در کُناه سرسادردگیِ نیچاه و

است و نیچه را نیز از دریچۀ نگاه بالنشو مینگرد .باا

بالنشو به نوشتار قطعهوار ،آریگویی به کرانمنادی و

این وصف ،هرک ا الزم مینمود به آثار نیچاه رجاو

اذیرش فقادان فراساو و درنتی اه تصادیق بازگشاتِ

شده است .تالش بر آن بوده که تحلیلها و خوانشها

نوشتههای رمانتیكهای آلمانی و ا
غااام

با ارهیز از رویکردی این هماننگر و یکّه بین ،بازتاابی
1

. Fragmentary Writing
. Incompleteness
3
. Friedrich Nietzsche
4
. Maurice Blanchot
5
. Plural
2

از قطعهقطعگی نوشتار نیچه و بالنشو باشاد .وانگهای
. Eternal Recurrence

6
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این اژوهش ،سِیری مبحثیاماوردی و ناه هماهجانباه
دربابِ قطعهنویسی دارد.

حرکت مبتنی بار تحقاق 3و ایشارفت از یاك ساو و

بازگشت و گامی ناه باه اایش 34از ساوی دیگار ،باه
ارسش بگذارد.
فرم یا صورتْ همان مؤلفهای اسات کاه حرکات،

 .1قطعه؛ نوشتار ناتمام/ناتمامیِ نوشتن

اویایی و صیرورت ااژوهش 4را عیاان مایکناد و در

الف .فرم پیوستگی /فرم گسستگی
قطعااهنویساای را عااالوه باار صااورتی از نوشااتار

طول تااریخ فلسافه الگوهاای متناوعی از آن باه کاارِ

ادبی/فلسفی ،میتوان همچون امکانی از اندیشایدن در

اژوهشگر/نویسنده آمده اسات .اکناون اگار همچاون
5

نار آورد که از مقتضیات فلسفه و نوشتار سیستماتیك

بالنشااو محاارکِ اااژوهش فلساافی را اماار ناشااناخته

و یا دیاالکتیکی فاصاله مایگیارد و بیشاتر باهسابوِ

بنامیم ،آنگاه میان اژوهشگر و ناشناخته نسبتی برقارار

اتمامنیافتگی و ناایوستگی عامداناهاش و نیاز تصادیقِ

ماایشااود کااه از دیااد وی ،صااورتهااای نوشااتاری

ضرورتِ ای اد وقفه 1و اختالل در فرایناد اندیشاه یاا

اژوهش ،در ااسخ به ارسش از نو نسبتِ یادشده باه

روایت ،خود را همچاون فاوریتی فاجعاهمانناد باروز

وجود می آیناد .باه زعامِ بالنشاو ،نیاك کاه بنگاریم،

میدهد که یاادآور محادودیت و تنااهی بشار اسات.

مواجهه با ناشناخته دهشتناک است؛ ماا در چاارچوب

بالنشو ،ازجملاۀ اندیشامندانی اسات کاه باه

قااوای شناساااییمااان و بااهمااددِ زبااان ،ناشااناخته را

فوریت قطعهنویسی سرسدردگی نشان دادهاند و آثاری

ناشناخته مینامیم؛ بنابراین ناشناخته ،تنها در هیئت نام

قطعهوار از خاود باه جاای گذاشاتهاناد .نوشاتههاای

به حوزۀ شناخت راه مییابد؛ اما طبیعتاً بدان فروکاسته

بالنشو در یك نگاه کلی ،ظااهراً شاامل مقالاه ،رماان،

نخواهد شاد .زباان باا خشاونت ذاتایاش در جهاتِ

موری

6

قطعااه ،جسااتارهای ژورنالیسااتی ،روایاات و مکالمااه

شناختاذیرکردنِ امور و بهواقع ،کُشتنِ امر بیواسطه

میشوند؛ در حالی که مرز روشنی میان این گونههاای

(شای فااینفساه) و بااازآفرینی آن در قالاو کلمااه و

نوشتاری در آثار او وجود ندارد .اما آنچه به او امکاانِ

مفهوم ،مغاک میان ما و ناشناخته و ح ِ سلبی حاصل

نوشتن را در چنین طیف متنوعی از گونهها میبخشد،

از عدم ِشناخت را به ح

ای ابیِ امنیت در چارچوب

قطعه وارگی 2یا شکل اژوهشی اسات برتابنادۀ تکثار،

زبان بدل میکند .نتی ه آنکه شناخت ما همواره به امر

بی آنکه همیشاه غایات یاا چشامانادازی از وحادت

آشنا محدود میشود؛ ایان هولنااک اسات .ناشاناخته
2

مفهومی به ایش کشد .قطعه نویسی عزمی است که در

اساساً دیگری است؛ حاال آنکاه غالاوِ فلسافههاای

وهلۀ نخست تغییری را در فرم زبان ،نوشتار و بهطاور

مغرب زمین که بالنشو آنها را فلسافههاای ایانهماان

اخص اژوهش نشان می دهاد و ساد  ،حکایات گار

میخواند ،در صدد فروکاست این دیگاری باه حاوزۀ

روحیه ای ناسازگار با سخن انحصارطلو و کلاینگار

آشنا هستند ،با نزدیك شدن باه آن در جایگااه اباژهای

است .بالنشو در ناریه و عمل میکوشد تا چالشهای

برای سوژه یا یکیشدن و برابردانستنِ این دیگاری باا

اژوهش و نوشتار را بار مبناای نسابت ایچیاده میاان
3

. Accomplishment
. The Step Not Beyond
5
. The Unknown
6
. The Immediate
7
. The Other
4

. Interruption
. Fragmentality

1
2
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خود ()Blanchot,1993: 50؛ اما از دید بالنشاو ایان

) 1831مینشستیم تا شاهد ثمرۀ این نو زباان و فارم

دیگااری مطلق ااً از خااود فراتاار م ایرود و فاصاالهای

اژوهش باشایم ( .)Ibid: 7سیساتمِ هگلای انسا امی

ارنشدنی میان خود و دیگری وجود دارد؛ دیگری باه

است؛ نه صرفاً از یك کلیت ،بلکه کلیتی است منس م

توصیف بالنشو «یك غریباه اسات ،ناشاناخته ای کاه

و مضار بر این ،م هز به عنصری زماانی و تااریخی

نسبتِ با او را فلسفه نام مینهادیم :متافیزیك .غریبه از

است که از امر م رد به امر عینی گاذر مایکناد و در

جای دیگر میآید و همواره جاییست جز آن ا که ماا

یك زمان ،کرانمند و بی کران است .در فلسافۀ هگال

حضور داریم و به افاق ماا تعلاق نادارد» (.)Ibid: 52

کوشش میشود که فرم ااژوهش باا خاودِ آن متقاارن

میان اژوهشگر و ناشناختهای کاه مای جویاد ،نسابتی

گردد و گفتار دیالکتیکی ،نه تنها مرحلۀ ناایوساتگی را

هست ،اما نسبتی بدونِ نسبت؛ نسابتی بایاایاان و از

کنار نمیگذارد (ااد-نهاد) ،بلکه میخواهاد آن را نیاز

این رو ال نزدنی .یاك مغااک ،اماا مغااکی ضاروری.

در خود بگن اند (همنهاد) و اینچناین از یاك شار

همین جداییسات کاه ایان دو را باه یکادیگر نسابت

به عک ِ آن گذر میکند؛ مثالً از وجود باه عادم؛ اماا

میدهد و با همین نسبت است که ناشناخته در هیئات

بالنشو میارسد که میان این دو امر متضاد چیست.
«یك هیچیِ بسیار اساسی تر از خودِ هیچای؛ خا

یك غیر ،از او میگریزد.
به زعمِ بالنشو ،در طاول تااریخ فلسافه دو راه ،در

یك شکار که بهگونهای مداوم خود را خالی میکناد

هیئت دو نحوۀ سخن ،بارای مواجهاه باا ایان مغااک

و در این خالیسازیِ خودْ ورم میکند :هایچ باهمثاباۀ

وجود داشته است؛ یکی زبان خطی/منطقی کاه مبتنای

کار و حرکت .البته شر سوم که همان مرحلۀ همنهاد

بااار تحاااولِ صِااارر اسااات و در ارتاااو آن ،زباااان

است ،این خ را ار خواهد کرد و شکار را از میاان

بهخودیِخاود مطارح نیسات و دیگار ،زباانی کاه در

برخواهد داشت؛ اما در اصل بدان خاتماه نمایدهاد؛

حرکتی واگشتی ،سرنوشتِ خودِ زباان را باه ارساش

بلکه آن را با به ان امرساندنش ،نگه مایدارد و دقیقااً

میگیرد .اینها بهبیانِ بالنشو ،دو راهحلِ متضادند:

در فقدانش ،محققش میکند و اینگونه از این فقادان،

«یك راه خواستار ایوستگیِ مطلق و زباانی اسات

ظرفیت و امکانی دیگر میسازد» (.)Ibid

که میتوان آن را کُروی خواند (مانند آنچه اارمنیادس

به واقع مرحلۀ ای ابیِ همنهاد ،شاکارِ ژرر میاان

نخستبار مطرح کرد) و راه دیگر که فوریت گوناهای

دو شر را نادیده میگیرد و آن هیچی را باه فرصاتی

عدمِ انس ام و ایوستگی را در ای دارد و البته کمابیش

برای ایشرویِ حرکت اژوهش بدل می کند؛ حال آنکه

ریشه ای است؛ ]یعنی[ ناایوساتگیِ ادبیاات و نوشاتارِ

به ناار مای رساد حرکاتِ اساسای ااژوهش و کلیاد
صیرورتِ آن ،در مرحلۀ سلبی بروزِ تضاد و تناق

قطعه» (.)Ibid: 6-7

و

زبانِ ایوستگی از دید بالنشو باا ارساطو باه زباان

نگاهداشتِ نوسانِ دو سو نهفته باشد .از دیاد بالنشاو

رسمی فلسفه بدل شاد و از خاالل گوناهای انسا ام

این شایوۀ ایشاروی (دیاالکتیکی) آنچناان باهلحااِِ

منطقی ،به کلیتی ان امید که دست آخر سُسات باود و

صوری تعیین کننده باود کاه فلسافه در قراریاافتن در

فروریختنی و بایاد باه انتااار ظهاور هگال (1770-

حرکتِ مداومش دچار دشاواری شاد و چاالشهاایی

1

ایش روی این صورت فلسفی قارار گرفات .نخسات
. Friedrich Hegel

1
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آنکه آشکار شد نقش ناایوستگی ناکافی است .بهزعامِ

درمی انادازد؛ در حاالی کاه شاِنِ ناهماان و غیریاتِ

بالنشو ،دو امر متضااد از آن اا کاه صارفاً متضاادند،

ناشناخته را به این همانی و وحادت فرونمایکاهاد و

همچنان به هم بسیار نزدیكاند .تناق

حاکی از یاك

نوعاً واجدِ رویهای غیردیالکتیکی است.

جداییِ قطعای نیسات؛ دو دشامن ایشااایش در یاك

چنین اژوهشی چنان گامی است نه باه اایش کاه

نسبت واحد به هم متصلاند؛ در حالی که تفاوت میان

برخالرِ عدمِ ایشروی ،تداعی گر حرکت و صایرورت

«ناشناخته» و «آشنا» بینهایت است .ناشناخته باهمثاباۀ

و دستِکم عزم است .ناشناخته در هیئت دیگاری ،در

نیروی محرک اژوهش ،به این همان و امرِ شناختهشده

فاصلهای ارنشدنی و جداییِ بیاایاان اسات .بناابراین

محول شادنی نیسات؛ بناابراین در شاکل دیالکتیاك،

چنین نوشتاری با درنارگرفتن این جاداییِ ریشاهای،

مرحلۀ همنهاد و سازگاری ،همواره با ناوعی سالطه و

امااری اساات وقفااهمنااد -کااه باار ناایوسااتگی و

استیال خاتمه مییابد .از نگااه بالنشاو ،در ظااهری ایان

عدمِ یکدارچگی داللات دارد -و متکثار -کاه نارگااه

حذرِ ناایوستگی ،بدل به حالت یكنواخاتِ تحاولی

وحدت و یکّگای را باه چاالش مایکشاد -کاه تنهاا

سهمرحلهای مایگاردد؛ آنچناان کاه نازدِ ارساطو در

می تواند به گسست ،فاجعه ،جدایی ،ناکاری 1و تناهی

و طرد شق میانه

اشااارت کنااد .ایاانچنااین ،از دل ناکاااریِ اااژوهش

وجود داشت؛ در حالی که رسماً من ار باه همانساتیِ

(بااهنتی ااهنرساایدن ،ناااممکنی ایشاارفت) ،ضاارورتی

عقل و دولت و همآیندیِ حکمت و دانشگاه میشاود

سا اربرمیآورد کاااه باااا مقتضااایات اندیشه/ساااخن

و فلسفه ،همزمان که ح یّت خود را از نهادهای دیگر

سیستماتیك و یا دیالکتیکی سازگاری ندارد و از یاك

میگیرد ،خود مبدل به یك نهاد رسمی میشود ( Ibid:

منار میتوان گفت این ضرورت به طرح قطعهوارگای

.)8

و قطعاهقطعگای 2ماایان امااد کااه نمایااانگرِ نانمایااانِ

چارچوب سه اصلِ همانستی ،تناق

بنابراین از دید بالنشو ،شناختِ دیالکتیکی که ابژه

خواهشِ نوشتار ادبی/فلسفی هستند.

را بااا سااوژه و ناهمااان را بااا ایاانهمااان ماایساان د،
دستِ آخر ناشناخته را به امارِ ازاایششاناخته محاول

ب .قطعه ،اتمامنیافتگی و چالش تمامیت

میکند .وانگهای ااژوهش باه فرمای نیااز دارد کاه از

بیشك یکی از ویژگیها و بهواقع امکاناتِ خاص

طرفی بازتابندۀ شکار میان ارسشگر و ناشناخته باشد

قطعه نویسای ،اتماام نیاافتگی اسات .اتماام نیاافتگی و

و در عین حال بهنحوی بایاایاان بارای االزدنِ ایان

ناکاملی ،خواه در شکل نوشتار یا در روح و محتاوای

مغاک کوشش کند؛ فرمی که در عین حال کاه قابلیاتِ

آن ،به نوعی خودآگاهی از امکاان شکسات اندیشاه و

اندیشااایدن باااه باااینهایااات را نمایاااان مااایکناااد،

محدودیت های آن در درک و بیانِ کاملِ جهان اسات.

محدودیتهای اژوهشگر را نیز عیان سازد .فرمِ چنین

قطعهنوی ْ نسبت به نوشتاری که در اای بنیااننهاادن

اژوهشی در طلوِ ایوستگیِ منطقی و به عبارت دیگر،

م موعهای کامل از مناسبات و مفاهیم عالم در قالاو

یك حرکت مداوم و یکسره به سمتِ تحاول نیسات؛

یك سیستم است ،تردید دارد و از طرفای واقعیات را

بلکه فرمی است نمایانگرِ فاجعه ،از هامگسایختگی و
اخااتالل کاااه طاارح و معناااایی نااوین از انساا ام

1

. Unworking
2
. Fragmentation
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یکدارچه و منام قلماداد نمایکناد .باهواقاع ناکااملیِ

اثر بهمثابۀ امری یکدارچاه و خودفروبساته ،باه ساوی

نوشااتار ،در جایگاااه ضاارورت و امااری گریزنااااذیر،

فضای بیاایان آن (.)Ibid: 348

راهبردی هوشمندانه است که محدودیت را میااذیرد

قطعهنوی  ،اثر را رها میکند و دلمشغول فلسافۀ

تا عدمِمحدودیت و بینهایتِ نامتعیّنِ شیوههای گفاتن

اثاار یااا خاسااتگاهش ماایشااود .ناازد او مااالکْ

را جلوه دهاد .ایان نامحادودبودنِ نیروهاای درونای

بهاتمام رساندنِ اثر نیست؛ چه او سرچشمۀ ناگفتنیِ اثر

قطعه ،اژواکی اسات از کثیرباودنِ ایان ناو نوشاتار.

را میجوید؛ آن ا که سکوت هست که هار گفتنای از

بنابراین بهنحوی ناسازنما ،بیگانگیِ ضروریِ قطعاه باا

آن آغاز میشود .اینگونه ،قطعاه اُرسانده اسات و در

مقولۀ اتمامیافتگی و کمال ،نشان از بیاایانی و کثارت

ایِ ااسخ و درنتی ه بستنِ مسائله نیسات و اگار گااه

دیدگاهها و بینش های این نو نوشتار است .باهتعبیارِ

آریگوی است ،آریگوییاش با دورنگاهی از وحدت

بالنشو ،سخنِ قطعاهوار نابسانده اسات؛ هرچناد کاه

و تمامیت نیسات .بالنشاو خاودْ در نوشاتار فاجعاه

1

نابسندگیاش صرفاً از سارِ ناتماامیِ آن نیسات ،بلکاه

( )1980می نویساد« :ارسشای هسات و باا ایانهماه

به سبوِ غرابتش نسبت به مقولاۀ اتماامیاافتگی اسات

تردیدی نیست؛ ارسشی هست ،اما تماایلی باه ااساخ

( .)Ibid: 153این نابسندگی یا ناکافیباودن ،همچاون

نیست؛ ارسشی هست و هیچچیز نمیتوان گفت ،جاز

ضرورت در نوشتار قطعه وار هویادا مای گاردد؛ زیارا

همین هیچچیز» ( .)Blanchot,1995: 9ااساخِ قطعاه،

قطعااهنویساای زمااانی همچااون یااك فوریاات ادیاادار

تداومِ اقامۀ ارسش است تا سارحد اندیشاه و ت رباۀ

میشود که انوا سخن به اایاان و حاد کفایاتِ خاود

بشاار و بااهنااوعی بااهارسااشکشاایدنِ او در جایگاااه

رسیده و نیروهایشان تا انتها مصرر شده باشد.

ارسشگر .بنابراین ،این عدمِااسخگویی و اتمامیاافتگی

قطعهنویسی چیست؟ یك نوشتارِ ناتمام یا ناتمامیِ

را نمیتوان همچون نقص یا نااتوانی قطعاهنویسای و

نوشتن ،وقتی همه چیز ایشااایش نوشاته شاده اسات؛

قطعه وار اندیشیدن قلمداد کرد؛ بلکه باید آن را چاون

نوشتن در سرحدِ سخن ،نوشتن در لبه؛ قطعاهنویسای

عزمی تصور کرد که به فوریتی واکنش نشان مایدهاد

سخنِ یکّه نیسات؛ در خاود فروبساته نیسات؛ بلکاه

که برآمده از اندیشۀ سنتی و سیستماتیك است .نقاص

فراخوانی است به فضایِ نامتعیّنِ بیرون .این فراخاوانی

عمدۀ اندیشۀ سنتی ،میل به ثبت شدن در سیستمهاایی

ازآنِ اندیشااهای اساات کااه بااا چشااماناادازِ تحقااق

است که به ما اندارِ فهم و سالطۀ تاام هساتی را القاا

نمایاندیشااد؛ بلکااه حرکاتِ ناتمااام بااه سااوی نقطااۀ

میکنند؛ سیستمهاا و آثااری کامال کاه در سایلوهای

دستنیافتنیِ ”بیارون“ را یاادآور مای شاود .بناابراین

فرهنگی نگهداری مایشاوند تاا اثرشاان خنثای و یاا

مساائلۀ قطعااهنویساای ،گریااز از تحقااق نیساات؛ بلکااه

تضمین گردد .اما قطعه ،اثر یا بهبیانِ بهتر ،نااثری است

بااهچااالشکشاایدنِ تحقااق ،بااهمناااور کشااف فضااای

که تنها گشوده شده؛ گشاودگیای کاه خاود از میاناه

بی نهایتِ اثر است .5آنچنان که بالنشو خودْ ضارورتِ

است :قطعه ،بیآغاز و بیان اام و ایانگوناه در حاال

قطعهوارگیِ اثر در مقام جساتوجاوی یاك صاورتِ

شدن 2و تقریو بیاایاان باه خاساتگاه اثار اسات؛ در

نوینِ نوشتاری را مسئلهسازکردن اثرِ اایانیافته قلماداد

حالی که خود ،آگاه است که هایچگااه بادان نخواهاد

میکند که این مسئلهسازی ،گذری است ورای تصاورِ

1

. The Writing of The Disaster
2
. Becoming
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رسید .قطعه به انتاار مینشیند؛ انتااری بیزمان تا کار

مرکزی بی نهایت تصدیق می کنند ...ترتیبای در ساط

اندیشۀ تمامیتخواه ان ام شاود؛ آنگااه ارساش را در

آشفتگی ،صیرورتی ایستا» (.)Blanchot,1993: 308

جایگاه بیااسخی اقامه میکند و معلق نگااه مایدارد؛

بنااابراین ،ایاان نوشااتارِ حاااکی از جاادااُفتادگی و

زمانی که هر امکانی محقق گشته ،قطعه خود را اایش

گُسست ،با ناتمام و ناکار باقیگذاشتنِ خط حرکات و

می کشد .بنابراین چنین نوشتاری در برابر حرکات باه

توالیاش ،ناکاملی را به بیکرانگی و بیاایانیِ نوشاتار

سوی کلیت ،سیستم ،تحقق و کمال مقاومت میورزد؛
اما عملای مخارب در ایان مقاومات دیاده شاود :ناه
قطعهقطعه کردنِ واقعیت یا کلیتی از ایش موجود و یاا
برقااراریِ لحاااهای قطعااهوار از یااك کاال؛ بلکااه
قطعااهوارگاای همچااون یااك وعااده ،یااك آماادن و
درراهبودن که هرگز از راه نمیرسد؛ گشودنِ شایوهای
نااوین از کمااال و تحقااق؛ ش ایوهای «دیگاار» :نوشااتارِ
ناکاری و بیاثری ،انفعالی ریشهای علیهِ تمامیت.
ناتمامیِ نوشتار بالنشو ،استراتژی گریز از «همان»

1

است؛ بازگشتی بدون نقطۀ آغاز ،تکرار ماداوم کلیاتْ
در قامتِ قطعهوارگی و مصررنمودنش تاا انتهاسات؛
بازگشتی مداوم و هربار متفاوت کاه صایرورت را در
وقفههای متعددش به جریان میاندازد .اتماامنیاافتگی
تنها خاصِ قطعه نیسات؛ بلکاه هار نوشاتاری کاه از
نارگاه وحدت می گریزد ،مایتواناد قطعاهوار باشاد؛

نایر آنچه بالنشو درباارۀ اشاعار رناه شاار

2

(1907-

بدل میکند و نسبتهای مبتنی بر هارمونی و ایشرفت
را در شکلی نوین و بهمثاباۀ اخاتالل و رُکاود ،از ناو
تعریف می کند .قطعه نویسی ،کوشاش نوشاتن اسات؛
نحوهای نوین از ان ام کار ،در مقام ناکاری؛ کار غیابِ
کار.
قطعه نشانگذارِ بینشانِ گسست است؛ گسست از
سنت ،اختالل در آنچه به سنت قوام می بخشد؛ قطعاه
همچون فاجعه ظهور می کند؛ همچون انقالب .بالنشو
که گاه از قطعهنویسی با ”هنر نو“ یاد مایکناد ،آن را
بهمثابۀ شکل بیشکل میاندارد که اقتضای گسست از
دوران کهن است .خصالت ویاژۀ هنارِ ناو قطعاهوار،
سرسدرده نبودن به روایت های کالن و فاجعهباربودنش
است .البته بالنشو فاجعه را ویرانیِ صرر نمیانادارد:
«فاجعه همه چیز را ویران میکند؛ حال آنکه تماممدت
همه چیز را دست نخورده وامی گذارد .فاجعه ،هیچک
را بهطور اخص لم

نمیکند؛ ”من“ را فاجعه تهدید

نمایکنااد؛ بلکااه بااه خااود وانهاااده ،کنااار گذاشااته و

)1988گفته است:
3

«شعرِ خُردشده  :وقتی گوشسدردنمان به زباان در
راستای ت ربۀ نوعی گسست است ،ت رباۀ جادایی و
ناایوستگی ...آنچه در توالیِ عباراتِ کمابیش جدااُفتادۀ
اشعارِ رُنه شار به راستی ستودنی است ،نحوهای اسات
که از خالل شکار هایش دچاار وقفاه مایشاوند تاا
جایی که نمیتوان از یکی به دیگری گاذر کارد و باا
این همه ،در کثرتِ خاویش ،حسای از ترتیاو را القاا
می کنند ...و گوناهای جادایی و واگرایای را باهمنزلاۀ
1

. The Same
. Rene Char
3
. Pulverized Poetry

اینچنین است که تهدید میشوم» ( Blanchot,1995:

 .)1قطعه چون فاجعه از راه میرسد و بیآنکه چیازی
را ویران کند ،گذر مای کناد .انفعاال ریشاهایِ قطعاه،
ناکاری آن ،نفوذی است آرام به قلوِ کلیت ،که وعادۀ
آشوب را در سرتاسرش میاراکند؛ بیآنکه بایثبااتش
کند .فیلیپ بایچمن 4که در مقالاه اش درباارۀ نوشاتار
بالنشویی ،قطعه را بیان ایدئالِ فاجعه قلمداد می کناد،
معتقد است که قطعه زماانی کاه ایشارویِ فرهنا

و

اندیشۀ کلنگار متوقاف گشات ،خودباهخاود ظهاور
میکند و بیآنکه به اصالحِ ایدههای غاالبش بداردازد،

2

. Philip Beitchman

4
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آنها را به حال خود میگذارد تا رفتهرفته نیروهایشاان

او مینشیند ،نایر عقل ،دولت و )...دو مؤلفاۀ کلیادی

به دست خود به اتماام رساد و قطعاه این اسات کاه

در درک هیچانگاری از دید نیچه هستند .جهانِ ا

از

حرفی برای گفتن دارد؛ با گاوش سادردن و در انادوه

خدا ،جهانِ متناهیِ انساانی اسات و ایان مواجهاه باا

اندیشیدن (.)Beitchman,1983: 71-2

کرانمندی میتواند به هیچانگاری (در این ا باهمعناای

بالنشو در گفتوگوی بیاایان راجع به خاود واژۀ

فقدان معنایی برای زیستن) و بهزباانِ نیچاه در چناین

قطعه مینویسد« :قطعه ،اسمی که نیروی یاك فعال را

گفاات زرتشاات ،درنتی ااه بااه ”بیاازاری و تهااو “2

در خود دارد و باا ایانهماه غایاو اسات :گسسات؛

بین امد؛ اما بهزعمِ نیچه از چناین تهاوعی بایاد گاذر

گسستی بی هیچ نشان و ردِااا ،وقفاه در مقاامِ ساخنی

کاارد و بااه تناااهی ،شااادانه آری گفاات؛ ایاان انسااانِ

آنگاه کاه درنا ِ نایکسارگی 1صایرورت را متوقاف

آریگوی که خودِ زرتشت است در تمثاالِ ابراِنساان،

نمیکند؛ بلکه به عک  ،آن را در شکار مختصِ خود

باید در ارتو ارادۀ معطاور باه قادرت ،2رخادادهای

احیا میکند» ( .)Blanchot,1993: 307به این ترتیاو،

گذشااته را بااهشااکلی کااه اراده م ایکنااد بازآفرینااد و

بنا به توصیف بالنشو قطعه اساساً وقفاهای اسات کاه

«ویرانااههااا و قطعااات اااارهااااره» را بازسااازی و

بهمثابۀ سخن ،ایوستار را دچار اختالل میکند؛ بیآنکه

«گردآوری» کند تا به فراسویِ هیچانگااری ره جویاد

صیرورتِ اژوهش را از حرکات باازدارد .قطعاات ،از

(نیچه .)154 :1316،اما در راهِ ایان امکاانآفرینای کاه

آن ا که تمامیت را به چالش میکشند ،هرگونه انتااار

بهواسطۀ اراده و خواستِ ابراِنسان صورت مایااذیرد،

معنای اصلی ،متعایّن و یکّاه را ملغای مایکنناد و در

ناممکنی به شکل مانع ظهور میکند :بازگشت به آغااز

عوض ،در جدایی کاهشنااذیرِ میانشان ،صایرورت را

ناممکن است .و این است که زرتشتِ نیچه با معرفایِ

نه ناممکن ،بلکه بهمثابۀ یك گفاتوگاوی باینهایات

آموزۀ بازگشتِ ابدی و تالش برای تغییر گذشته ،یك

احیا مایکنناد .درک وقفاهای کاه در قطعاه ،موجاو

هیچانگاریِ ب

ژررتر را موجو میشود؛ اماا اایش

صاایرورت مایشااود ،بااا درکاای از حرکاات تاااریخ و

از بسط این موضو  ،باید ابتدا به سراوِ آموزه بارویم.

زمانمندیِ نوشتار گره خورده است که تنها از رهگذر

نیچه ایشتر در دانش شاد ( 3)1882از این آموزۀ کهن

قرابت و خوانشی ویژه از نیچه میسر خواهد شد.

سخن به میاان آورده باود .او آن اا ذیال قطعاهای باا
عنوان سنگینترین بار ،انساان را در برابار ارساش یاا

 .2نیچه در آینۀ بالنشو

آزمونی قرار میدهد که آموزۀ بازگشات ابادی ،ایادۀ

الف .گذار از فراسو /بازگشت ابدی

مرکزی آن است:

چنانچه بخاواهیم از اندیشاۀ نیچاه درباارۀ آماوزۀ

«اگر روز یا شبی دیوی دزداناه وارد خلاوتتارین

بازگشت ابدی سخن بگوییم ،ذکر اا زمیناهای کلای

خلوتت میگشت و به تو میگفات” :ایان زنادگی را

دربارۀ هیچ انگاری میتواند مفید فایده باشد .میدانایم

چنان که اینك میزیای و اایش از ایان زیساتی بایاد

کااه از اعتبااار افتااادنِ ارزشهااای واال و ماارخ خاادا

6

(خدایِ مسیحیت و هرآنچه در تاریخ مدرن باه جاای

دگربار و بارهاای بایشامارِ دگار از سار بگاذرانی و
هیچچیز تازهای در آن نخواهد بود؛ بلکه هر درد و هر
2

. Intermittence

1

. The Will to Power
. The Gay Science

3
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لذت و هر اندیشه و هر آه ...جملگی با همان ترتیاو

به فرصت شاادانۀ زیساتن دوشاادوش آگااهیِ ناشاادِ

و توالی به سویت بازخواهند گشات ...سااعت شانیِ

تناهی است؛ یعنی «زماانی فرارساد کاه انساانی دیگار

جاودانۀ هستی بهکرّات خواهد چرخید و با آن تو نیز،

خاادن

اشااتیاق خااود را فراتاار از انسااان نیفکنااد»

ای ذرۀ غبار“ ،آنگاه آیا خویش را بر زمین نمیکوفتی

(نیچه )22 :1316،و «همه مای رود ،هماه باازمی آیاد.

و دندان به هم نمیساییدی و دیو را لعن نمایکاردی

چااره هسااتی جاودانااه م ایچرخااد ...همااه در هاام

که چنین با تاو ساخن گفات؟ یاا هرگاز تااکنون باا

میشکند ،همه از نو میایونادد ...هساتی هاردم آغااز

لحاهای مهیو مواجه گشتهای که ااسخت به او چنین

میشود ...راهِ ابدیّت کژ و کوژ است» (هماان )236 :و

باشد” :تو یك ایزدی و هرگز چیازی خداگوناهتار از

به یك معنا فراسویی در کار نیسات؛ اماا جهاانی کاه

این نشنیده ام“ اگار چناین اندیشاه ای بار تاو مسالط

گذشته و آیندهاش به یکدیگر ایوستهاند ،جهانی است

گشت ،هماانگوناه کاه هساتی زیروزِبار و چاه بساا

کامل که نیرویِ زیستن در آن جاودانه میچرخد؛ همه

خُردت میکرد .این ارسش کاه آیاا ایان را دگرباار و

صیرورت است و اگر به لاذتی در آن آری گفتاهایاد،

بارهای بی شمار دگر نیاز مای خاواهی؟ در هرچیاز و

ا

«به همۀ رن ها نیز آری گفتهاید ...اگر یك چیز را

همه چیز چنان سنگین ترینِ بارها بر تمام اعمالت سایه

که یك بار آمده است ،دوباره خواساته باشاید ...اا

میگسترد .یا تا چه اندازه دیدت نسبت باه خاویش و

شما همه چیز را بازگردنده خواستهاید ...همه چیز را از

زندگی مساعد می گشت وقتی که عمیقاً مشتاق چیزی

نو ،همه چیز را جاودانه ...خواستهاید .آری شما جهاان

بیش از این آری گویی و مُهر فرجامینِ ابدی نباشای؟»

را این سان دوست داشته اید» (همان .)342 :همچناین،

(.)Nietzsche,2001: 341-2

در صااورتبناادی دیگااری کااه در ارادۀ معطااور بااه

دیو ،با شمایلی نیمهایزدانه قاعدۀ بازگشت ابدی را

قدرت آمده ،نیچه با لحنی مؤکد مینویسد« :بگذاریاد

ایش روی انسان میگذارد و اینك او باا ایان تکلیاف

به این اندیشه در هولنااکتارین صاورتش بیندیشایم:

مواجه است که در صورت بازگشات هماارۀ زیسات

هستی همان گونه که هست ،بدون معنا یا هدر ،و باا

کنونی اش بدان آری خواهاد گفات یاا دچاار رنا و

اینهمه ناگزیر ،بایهایچ فرجاامی باه ساوی نیساتی،

سرگشتگی میشود؟ چنانچه غایت یا هادر باهمثاباۀ

تکرار میشود :بازگشت ابدی .این شدیدترین صورت

یك نقطۀ اایان یا مقصد از زندگی حذر گردد و تنها

هاااایچانگاااااری اساااات .نیسااااتی جاودانااااه»1

بازگشت بیاایان و مکرر همان زیستن (با همۀ رن و

( .)Nietzsche,1968: 35-6ابراِنسااان کااه باار تهااو ِ

لذتش) ایش روی انسان باشد ،اگر زیساتن در جهاان

حاصاال از هاایچانگاااری (اااوچیِ برآمااده از درک

کران مند ،بی کران تکرار شود ،آیا انسان این بازگشاتِ

کرانمندی) غلبه کرده است و بهکمكِ اراده میخواهد

همان را به مثابۀ تمایز لحاۀ اکنون درک خواهد نماود

از جبرِ گذشاته بگریازد؛ اکناون باا نااممکنیِ گاذر از

یا چون هیچانگاریای گریزنااذیر؟ زرتشتِ نیچاه کاه

هستی ،به معنای بازگردندگیِ بیاایان همان زیستن ،و

در چنین گفت زرتشت ،آموزگار بازگشات ابدیسات،

درنتی ه با ناممکنیِ هیچانگاری بهشکلِ ناممکنیِ گریز

وظیفه دارد به همگان بیااموزد کاه ایاماد ایان آماوزۀ

از معنا مواجه است.

هولناک ،نه دل زدگی از بازگشتِ همان که آری گاویی
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اینك باا ایان وصاف باه ساراو خاوانش بالنشاو

حرکت دوّار تاریخ در چارچوب بازگشات ابادی ،در

میتوان رفت که در گفتوگوی بیاایان باا تِکیاد بار

آثار نیچه به نوشتاری من ر گشته است که باینهاایتیِ

1

بازگشت را به شکلِ تکثرِ نوشتار و رهاایی از نارگااه

همین اایانبنادیِ نیچاه ،کاه بازگشاتِ ابادیِ هماان

شدیدترین نسخۀ هایچ انگااری اسات؛ نساخه ای کاه
هم زمان نااممکنیِ هایچانگااری را در بار دارد؛ نقطاۀ
نهاییِ هیچانگاری را آن ا تلقای مایکناد کاه خاود را
باژگونااه کاارده اساات؛ مااا تاااکنون در اشااتباه بااودیم:
هیچ انگاری نه به هیچی کاه باه وجاود گاره خاورده
است:
«وقتاای بااه هیچاای م ایاندیش ایم هنااوز در حااال
اندیشیدنِ وجودیم ...هیچانگاری ،ناممکنیِ گاذر از آن
و یافتنِ راهی باه بیارون اسات .هایچچیاز باه اتماام
نمیرسد ،همه چیز از ناو مایآغاازد؛ نیماهشاو تنهاا
نیمروزی است مخفی و نیمروزِ بزرخ ،مغااکی اسات
از نااور کااه هرگااز نماایتااوان از آن جاادا شااد»
(.)Blanchot,1993: 149
بنابراین بازگشتِ ابادی ،زماان را چاون تکاراری
جاودان بازگو میکند و از وجودِ صیرورت میگوید و
تکرارِ آن بهمنزلۀ وقفۀ بیوقفۀ وجود را هرباار تکارار
میکند .زمان نقطۀ آغازی ندارد؛ زیرا تصور ایشاازمان
ناممکن است و تنها یك حالِ بیتعایّنِ ابادی در کاار
است که ایشروی نمیکند و تنها بازگردنده است .این
چرخه ای است که انسان برابرِ آن به انفعال مایرساد:
چیزی در فراسو نیست ،تنها بازگشت مکارر زنادگی
اسات و ارسشای ژرر از میال باه آریگاویی باادان.
بنابراین بهنارِ بالنشو آموزه بازگشت ابادی باهناوعی
همسن ِ شکستِ ابرانسان در ارتاو ارادۀ معطاور باه
قدرت و خنثیکنندۀ قدرت مرجعیتِ آن اسات؛ زیارا
این باژگونگیِ زمان ،بیارون از قلمارو امکاان بشاری
اساات ( .)Ibidچنااین درکاای از فقاادانِ فراسااو و نیااز
. The Eternal Recurrence of The Same

1

وحدت بازتاب میدهد.
ب .کثرت قطعه و اندیشیدن به کل
بالنشو در واکاوی نوشتار نیچه ،بیش از هرچیز از
تکثر آن سخن می گوید« :زباان نیچاه ،زباان شارح و
عرضه ،زبانی ازآنِ کُال نیسات؛ بلکاه زبانیسات ازآنِ
قطعه ،تکثر و جدایی .درکِ ایان ساخنِ قطعاهقطعاه،
بدونِ دگرساختنش امری دشوار است ...بیشك چنین
فرمی بیان گر روی گردانی از سیستم است و اشتیاق به
امر ناتمام» ( .)Ibid: 152بالنشو معتقد است کاه ایان
صورت نوشتاری ،به میل به اژوهش مربو می گردد؛
به اندیشه ای که چناان رودخاناهای هماواره در سافر
است .سخنِ متکثرِ نیچاه ،ساخنی اسات کاه فاارو و
بیرون از نارگاهی واحد ،خویش را اعاالن مای کناد.
توجهِ بالنشو بدین نکته اسات کاه اندیشاۀ در قالاو
سیستم و با رویهای واحد و منس م ،به تناق

م اال

نمیدهد و سعی میکند آن را در ایوستگیِ گفتار رفاع
و حل کند؛ حال آنکه نوشتار نیچه که غالبااً باهشاکلِ
3

گاازینگویااه اساات ،تناااق

نماایشناسااد و بااا

آریگوییهای متضاد ،بهطورِ مداوم به تقابل با خویش
برمیخیزد .بهزعمِ بالنشاو کاه عمال نیچاه را نقاداناه
میخواند ،تناق

 ،خود لحاهای است از عمل نقاداناۀ

او« :نیچه هم زمان از چند نارگااه باه حریاف حملاه
میکند؛ زیرا تکثیارِ دیادگاه ،هماان اصالی اسات کاه
اندیشۀ مخالفخوان از شنیدنش عاجز اسات» ( Ibid:

 .)153نوشتار نیچه را نمیتوان در چاارچوبی ایوساته
نشاند و دیدگاه اصالیاش را فهرسات یاا دیاالکتیکی
کرد؛ زیرا صورتِ گسساتۀ ایان نوشاتار ایشااایش از
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مقتضیات چنین چارچوبی فراتر رفته اسات و تان باه

می خواهد لحاهای از سکون و یا نقطۀ عزیمتی بارای

فضایِ نامتعیّنِ ادبیات سدرده است .چنین تقابال هاا و

ایشروی باشد .سخنِ متکثر ،اندیشایدنِ جهاانی بادون

هایی گویای ضارورتِ اندیشایدن باه تکثرناد.

توسل به امری یکّه و معنایی غایی ،نایر خدا ،وجاود

تناق

بالنشاو ،دوشاادوش بحاث درباارۀ ساخن و نوشااتار

یا سوژه است.

متکثر و قطعهوار در تقابل با نو ِ دیگری از اندیشه که

سخن قطعهوارِ نیچه ،سخن کسی است که حاد را

مبتنی بر نارگاه وحدت است ،به آماوزههاای خااص

ت ربه کرده است .ت رباۀ سارحد ،ت رباۀ مارز میاان

نیچه همچون ابراِنسان و بازگشت ابدی میاندیشد .او

مرخ و زندگی ،لبۀ ارتگاه تاریخ ،وقتی هماهچیاز باه

اشاره میکند که نیچه از انسان و رویاۀ معماول او در

سمت تحقق می رود؛ ساخن کسای کاه نمای خواهاد

تمامیت بخشی ،ترکیو و نسبت یافتن با یك کلِ واحد

درون رضااایت برآمااده از حااد کفایااتِ هاادفی کااه

سخن می گوید؛ انسانی که یا باهدساتِ خاود ،کال را

ایشاایش بدان دست یافته اسات ،توقاف کناد .هناوز

برساخته و یا بر کل سروری یافته است (.)Ibid: 155

چیزی مانده وقتی همهچیز به دست آمده است؛ هناوز

این شخص نه ابراِنسان ،بلکه انسانِ واالتار ،10انساانی

ناشناخته ای هسات ،وقتای هماه چیاز شاناخته شاده؛

یکدارچااه از جاان ِ کاال و ساانتز اساات .انسااانی کااه

چیزی کاه باه دسات نمایآیاد؛ چیازی کاه شاناخته

شکست است؛ نه بهسبوِ ناکامیاش؛ برعک  ،به ایان

نماایشااود .قطعااهوارگاای ،همااین جسااتوجااوی

خاطر که همهچیز را محقق میکند ،به هدر و غایتش

غیرِوحدت بخش و اساساً غیردیالکتیکی است .تکثر و

میرسد ،همهچیز را در سیساتمی یکدارچاه از معناا و

قطعهقطعهگی بهمعنایِ حرکت کثیر نوشاتار باه ساوی

گزارهها میگن اند و جهان را توجیه میکناد .بالنشاو

تحقق و کار نیست؛ بلکه نوشتنی است برای ننوشاتن؛

در این باره مینویسد« :زباانِ انساانِ واالتار ،گفتااری

برای هیچ نگفاتن و در حاشایه زیساتن .اماا چگوناه

یکدارچه است؛ لوگوسی که از کل ساخن مای گویاد:

ممکن است به طریقی نوشات کاه ننوشاتن همچاون

جدیتِ سخنِ فلسفه ،سخنی که بی وقفه است؛ بیهیچ

فوریت و ضرورت آشکار گردد؟ چگونه میتاوان باه

مکث و هیچ جای خالی ،سخنِ کمال منطقای کاه باا

طریقی نوشت که درک تمامیت خواهانۀ زبان سیستمی

ایشامد ،بازی یا قهقهه بیگانه است» ( .)Ibidاما ساخن

مختاال گااردد؟ ایشاانهاد بالنشااو ،توجااه بااه فوری اتِ

(نوشتار) کثیر نیچه ،نایکسره و وقفهمند است که ایان

قطعهوار نوشتن است.

صرفاً بهمعنایِ چندگانگی معنا نیست؛ زیرا نسابت باه
معنا یا بی معنایی خنثی و اساساً گاواه بار ناایوساتگی
است .سخن متکثرِ قطعهوار ،با اویاییِ حرکتش نهتنهاا

 .3معمای کُلیت و بازگشت ابدی قطعه
الف .قطعه و اندیشۀ سیستماتیک

صیرورت را متوقف نمیکند ،که حتی آن را برانگیخته

چنانچه قطعاه و سیساتم را برآماده از دو دیادگاه

و به حضور می خواند .سخن قطعهوار ،صرفاً کنارزدنِ

متمایز هستیشناسانه دربارۀ تااریخ و اندیشاه قلماداد

وحدت و نشاندنِ تکثر به جای آن و باه دیگار بیاان،

کنیم و از طرفی قطعه را نه در مقام جایگزین سیساتم

ناایوستگی ای کاه معکاوسِ ایوساتگی باشاد نیسات.

و امر کلی ،بلکه غیر و جادا از آنهاا در ناار آوریام،

تکثاار ،قطعااهقطعااهشاادنِ هاار آن چیاازی اساات کااه

آنگاااه بحااث از قطعااهوارگ ای و سیسااتم از دو منااار
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می توان به آن توجه کرد :از یك مناار ،قطعاهوارگای

«قطعات ،نشانهاای قطعاهوارگای] ،ماا را[ باه آن

از کماال و

قطعهواریای رجو مایدهناد کاه باه چیازی اشااره

تحقق سیستم فرامی رسد و از منار دیگر ،قطعه وارگی

نمیکند و هیچ نقطۀ ارجا حقیقایای نادارد؛ اماا باا

همچون گامی ناکام در رفتن باه فراساو ،بازگشات و

وجود این ،بر آن گواهی میدهند .تکههایی که سازندۀ

تکرارِ ابادیِ آن ظهاور مایکناد .البتاه ایان دو مناار

خود نیستند ،جزئی از هیچ کلای نیساتند؛ مگار اینکاه

درهمتنیدهاند و هریك را میتوان ایامد دیگری قلمداد

سبو قطعهوارگی شوند .نه جدا و نه منزویاند؛ بلکاه

کرد.

همواره برخالر ،آثاری از جاداییاناد؛ یاك جاداییِ

همچون ضرورتی آشکار می شود که اا

وقتی از قطعاه ساخن مایگاوییم ،معماوالً چناین

همواره جدا» (.)Ibid: 49

تصور میشود که جز یا اارهای از یك کل اسات؛ یاا

بنابراین امر قطعه وار ،حضور ثابتِ متعیّنی ندارد و

یك نسبت جز و کلی میان قطعاه و تمامیات برقارار

در قطعه فراچن

نمی آید؛ مگار آنکاه قطعاات خاود

است؛ اما از دید بالنشو ،قطعه در مقاام قطعاهوارگای،

نشانی از قطعهوارگی باشند .این بهمعنایِ آن نیست که

چنین نیست .قطعه از دیالکتیك جز و کل و اساساً از

قطعااهوارگاای ،اسااتعالی قطعااه تلقاای شااود؛ بلکااه

هرگونه دیالکتیکی ،گسسته و جداست« :قطعه وارگای

قطعهوارگی نسبتی فرونکاستنی (و نه دیالکتیکی) میان

نه آنچنان که از قطعه برمیآید باهساانِ جزئای از کال

قطعه و بیرون (یا ناشناخته) برقرار می کند و درنتی اه

است و نه قطعهقطعگیِ فینفساه» ( Blanchot,1992:

بدین شکل ،شکل کالسیك یا حاضارِ قطعاه باه مثاباۀ

 .)43این نقلقول کوتاه از دو جنبه مهم است؛ بالنشاو

بدیلِ سیستم از دست میرود.

از یك سو تصور قطعاه باهمثاباۀ جزئای از کال و یاا
لحاهای از یك تمامیتِ حاضر یا تمامیتی در آیناده را

ب .سیستم و قطعه :زمان تحقق/زمان بازگشت

رد می کند و از سوی دیگر ،قطعه وارگای را باهشاکلِ

اکنون به کنهِ چالش قطعهوارگی و سیستم ،در مقام

فاینفسااه ،یعناای شااکلی دارای مزیاات (مااثالً مزیاتِ

دو تلقی از حرکت تاریخ نزدیك مای شاویم .باا ایان

صوری ،زیباشناختی) که لحاۀ حضورِ خویش را فارو

وصف بهتر است از دو فیلسور نام ببریم که هرکادام

از تمامیت برجسته سازد ،کنار میگذارد .از یك جهت

سویهای از این ناسازه را نمایندگی میکنند :هگال ،در

ویژگیِ ذاتیِ قطعه ،چنانکه ایشتر اشاره شد ،ناکاملی

مقام حد اعالی فیلسورِ سیستماندیش که دیاالکتیکی

ت قطعاه باا کال یاا یاك
است؛ بدین معناا کاه نساب ِ

می اندیشد و این سیستماتیك بودنش باید نشاان دهاد

تمامیت ،گسستگی یا جداشادگی از آن اسات؛ اماا از

که چگوناه مطلاق 1در مقاام اندیشاۀ خودانادیش در

سوی دیگر ،قطعه وارگی که در این نقلِ بالنشو متمایز

تحولی تاریخی ،خود را محقق می کند و نیچاه کاه از

از قطعه بهمثابۀ یاك شاکل نوشاتاریِ صارر اسات،

سیسااتم رویگااردان اساات ،قطعااهوار م ایاندیشااد و

صرفاً همچون ناکاملی قلمداد نمیشود؛ بلکه جدای از

قطعه وارگیِ اندیشهاش درخورِ سرسدردگی او به درک

ناکاملی ،به عنوانِ ضرورتی ظهور می کند که نه درگیار

زمان به مثابۀ بازگشت ابدی و تکارار اسات .بالنشاو،

تمامیت است و نه برتر و بیش از آن .بالنشاو در گاامِ
نه به ایش مینویسد:

بهویژه در مقالۀ «نیچه و قطعاهنویسای» )1969( 2و در
1

. The Absolute
2
. Nietzsche And Fragmentary writing

قطعه ،به مثابۀ بازگشت ابدی؛ زمان و نوشتار غیردیالکتیکی در خوانش بالنشو از نیچه89/

بحث دربارۀ نسبت اندیشۀ نیچه باا تمامیات ،دو میالِ

می شود .از سوی دیگر نیچه در قالوِ آموزۀ بازگشات

ناسازنما را به نیچه نسبت می دهد :یکی میل نسبت به

ابدی ،زمان را به حالتِ یك دایرۀ مستمر ،یك تکارار

سیستم سازی و دیگاری دورمانادن از آن .بالنشاو در

بیاایان درمی آورد .حال اگر زمان ،در روند دوّارِ خود

این باره مینویسد:

تکرار شود ،چگونه بالنشو قطعهوارگیِ اندیشاۀ نیچاه

«وقتی نیچه تصدیق میکند که ”چیازی جادای از

را ا ا

از اتمااام و کاماالشاادنِ تاااریخ هگلاای قاارار

کل وجود ندارد“ ...او اینگونه هنوز باه ارساشِ کال

میدهاد؟ گفتایم کاه قطعاهناوی  ،قطعاه را از میاناه

بهمثابۀ تنها ارسشِ معتبر آری گفته و ایدۀ تمامیات را

می آغازد و از چشمانداز تحقق نیز گسساته اسات .او

دوباره برقرار میسازد .دیالکتیك ،سیستم و اندیشه در

هرگز به «اثر» دست نمییابد و اگر هم به سوی تحقق

مقام اندیشۀ کل ،حقوقِ خود را دوباره احقاق میکنند

ایش رود ،تنها «کتاب» نصیبش خواهد شد که از دیاد

و فلسفه را به عنوان گفتاری اتمامیافته بنیان ماینهناد؛

بالنشو ،سایهای از اثر است11؛ او ایش از نوشتنی هنوز

اما آنگاه که میگوید” :بهزعمِ من ،ضروریسات کاه از

نویسنده نیست و اگر نوشتنش باه کتااب خاتم شاد،

شرِ کل ،از وحدت خالص شویم ... .باید کیهاان را از

کتاااب راه خااود را م ایرود و سرنوشااتش از او جاادا

هم متالشی کنایم و احتارام باه کال را باه فراموشای

این گونه او دیگر نویسنده نخواهاد باود

بسداریم“؛ ا

از آن است کاه او وارد فضاای قطعاه

می شود؛ ا

(کتاااب ،نااافیِ وجااودش مایشااود) بلکااه شااکار و

می شود و خطر اندیشهای را میاذیرد کاه زیان اا

گسستگی ،جای سوژه را میگیرد .قطعاهناوی

تحااااتِ ضاااامانتِ وحاااادت نخواهااااد بااااود»

”هنااوز نااه و دیگاار نااهِ“ اثاار واقااع ماایشااود

(.)Blanchot,1993: 152-3

()Blanchot,1998: 488؛ و بااه عبااارتی ،خااودْ ایاان

در نگاه بالنشو ،سیستم برای نیچاه همچاون یاك
ضرورت و بهمنزلۀ نااممکنیِ اندیشایدن جادای از آن

میاانِ

هیچی و خ ناب است :اکنونیتی که مساوی باا هایچ
است .12بالنشو در این باره مینویسد:

اهمیت دارد و اگر نیچاه حتای در مقاام مخالفات باا

«حتی وقتی میگویم ”اکناون“ بارای یاك باار و

سیستم از قطعهنویسی بهره میبرد ،حکایات از اذعاان

هم زمان برای همیشه در صاورت کلایاش و حضاور

به این امر دارد که کل یا تمامیت ،کامل شده است .به

جاودانهاش ،خود این اکنونِ منحصاربهفارد ،باه درون

از کاملشدنِ این کل است کاه

واژه میلغزد و با آن ،معمای حقیقایِ آنچاه از دسات

از

میرود هم هست و در این مسیر است کاه شااعر ،از

از برقاراری ایادۀ

خالل تصاویر و فراخوانهاایی کاه مایداناد چگوناه

تمامیت؛ این ا فوریتِ قطعهوارگی به قیدی زمانی گره

بدان ها گوش بسدرد ،در تالشی بیوقفه میکوشاد تاا

خاورده اسات کاه مسائله را ایچیادهتار مایکنااد .در

بااارای خاااودش و ماااا راه بازگشااات را بیاباااد»

چارچوب اندیشاۀ سیساتماتیك و دیاالکتیکی ،زماان

(.)Blanchot,1993: 34

عبارت دیگر ،تنها ا

قطعه وارگی فرامی رسد :فوریتِ قطعهوارگای ،اا
کل ،ا

از اتمام کارِ سیساتم ،اا

بهمثابۀ تاریخ ،سران ام و اایاانی دارد :روح هگلای در

به راستی چگونه باید با ”اکنون“ مواجه شاد؟ آیاا

فرایند صیرورتِ خویش ،در حالی که ایشاایش کامال

باید آن را هیچ و بیهوده دانست (همچون هگل )13یاا

و خودْ یك تمامیت است ،در تحولی تاریخی متحقاق

آن را در تحول تام تاریخ جست وجو کارد (همچاون
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مارک ) یا تسالیم شاد و اذعاان کارد کاه ”اکناون“

«قانون بازگشات کاه مساتلزم فرارسایدنِ دوباارۀ

به واقاع هایچ اسات؛ زیارا حتای وقتای از آن ساخن

همهچیز است ،بهظاهر زمان را بهسانِ امری کاملشاده

ماایگااوییم تمااام نمااود بیروناایاش زایاال و محااو

میاندارد؛ دوری که خارج از همۀ ادوار است؛ اما هار

میشود14؟ آیاا شااعر (و در این اا قطعاهناوی ) راه

اندازه که در میانه ،دورِ چرخه شکسته شود ،بااز هام

بازگشت را نشانمان خواهد داد؟ 15آیا بازگشتِ ابادیِ

مستلزمِ زمانی است که کامل نشده؛ زماانی کاه اتفاقااً

همان در نقطۀ هیچِ اکنون ،هردم آغاز می شود و همان

متناهی است؛ مگر فقط در نقطۀ حال ،که به خیاال ماا

در مقام اکنون ،جاودانه بازمیگردد؟ اگر آموزۀ نیچه را

در دستانمان است ]حال آنکه[ با فقدانش ،گسساتی را

در مقام بازگشتِ ابدیِ همان با دیدۀ بالنشاو بنگاریم،

وارد ابدیّت میکند و باعث میشود کاه ماا گاویی در

این «همان» ،در قرائتِ بالنشویی نمای تواناد باهساانِ

حالتی از یك مرخ مستمر زندگی کنیم» (.)Ibid: 12

نقطهای که تکرار و بازگشتْ حول آن میگردد ،بهسانِ

بنابراین بهشکلی متناق

 ،باید باه زماان همچاون

یك حالِ حاضرِ در حالِ صایرورت ،تلقای شاود .باه

امری کاملشده اندیشید تا آنکه بتوان بازگشات ابادی

عبارت دیگر ،اکنونی وجاود نادارد کاه بتواناد بادان

را اندیشید؛ به همین ترتیو زمانِ کامل (زمان باهمثاباۀ

بازگردد :زمانِ حال ،مبدأ حرکتی به ایش نیست .بنا به

تاریخِ غایت منادِ هگلای) در بازگشاتِ ابدیسات کاه

تعبیر لیست نلسون« 1نکتۀ هولنااک درباارۀ بازگشات

دوباره به جریان می افتد؛ اگرچه در خودِ ایان جریاان

ابدی این نیست که آنچه را من اکنون میزیلام تاا اباد

(گردش) هرگز نمی توان آن را بهمنزلهای امری کاامالً

خواهم زیست؛ بلکه این است که هیچ اکنونی نیسات

متحقق اندیشید؛ زیرا فاقدِ زمان حاال اسات .بناابراین

و هرگااز نبااوده اساات کااه بتااوان در آن زیساات»

مسئلۀ کلیدی این است کاه کال یاا تمامیات ،از دیاد

( .)Blanchot,1992: Xبهراساتی ،اگار مطاابق آماوزۀ

بالنشو در هیچ زمانِ متعیّنی محقق نمیشود؛ بلکه اگر

بازگشت ابدی ،همه چیاز هماواره ایشااایش ره داده

تحققی هم در کار باشد ،تنها در غیاب زمان است:

است ،چگونه می تواند اکناونی در کاار باشاد؟ وقتای

«از این رو اگر قطعهوارگی مدعی اسات کاه تنهاا

قرار اسات آنچاه در گذشاته و ناه در حاال ره داده

وقتی زمانش فرامیرسد که کل ،دساتکام باهنحاوی

است ،در آینده بازگردد .بنابراین اگر زماانِ حاال را از

ایدئال محقق گردد ،به این دلیال اسات کاه آن زماان

زمان بیرون بکشیم ،آنچه از زمان میماند ،امری اسات

هرگز یقینی نیست؛ بلکه غیاابِ زماان اسات؛ غیااب

که خود را مدام تکرار میکند؛ در حالی که بدونِ زمان

بهمعنای غیرسلبی اش ،زمانی مقدم بر هر گذشته/حالی

حال نمیتوان گذشاته و آیناده را باهساانِ ایانهماان

و نیااز مااؤخر باار هاار امکااانی از یااك حااالِ آتاای»

اندیشید .اینگونه عنصر تکرار در بازگشت ابادی ،باه

(.)Blanchot,1995: 59

تکراری بدون سرآغاز بدل میشود؛ به تکرار بیاایاانِ

ایاانچنااین ،اندیشاایدن بااه قطعااه ،اندیشاایدن بااه

تناهی .قانونِ بازگشت ،ابدیّتی را تصدیق می کناد کاه

بازگشتِ ابدیِ گسست است .آمدنِ قطعاه ،بازگشات

مستلزمِ گسستی است که فقدانِ زمان حال ،وارد زمان

آن است .قطعه هماواره در حاال هناوز آمادن اسات.

میکند .بهتعبیرِ بالنشو:

زمانِ حال بهمثابۀ ت ربۀ گسست ،خاودِ قطعاه اسات؛
جدای از گذشته و آیناده .قطعاهوارگای در تضااد باا
. Lycette Nelson
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ایشرفت قرار میگیرد .بنابراین بازگشت ابادی کاه در

بنابراین آیا این گونه نیست که چیزی در این همان باه

خوانش بالنشوییاش ،زماان را اماری گسساته نشاان

همان بازنمیگاردد ،مگار خاود بازگشات (چارخش،

می دهاد و شاکارِ درونای زماان را ارنشادنی بااقی

انحرار ،باژگونی) و آیا مسئله این نیست که تصادیق

میگذارد ،خواستار سخنی است که میل باه ایوساتگی

بازگشت به تصدیق همزمانِ -اما بدونِ برساختن یاك

و یکدارچگی نداشته باشاد .قطعاهنویسای در ماهیاتِ

کل -تماایز و تکارار و از ایان رو ناهماانی و هماان

اخاللگرش به این خواهش ااسخ میگویاد؛ زیارا ناه

میان امد؟» (.)Blanchot,1993: 275

سرسدردۀ ایدۀ ایشرفت و تحول در تاریخ اسات و ناه

قطعه ،نمودار نوشتار آریگاوی باه تنااهی ،چناان

گذشته را به ابژهای برای آگاهی نسبت به امار حاضار

بازگشت ت ربۀ نامتناهیِ تمایز است؛ قطعه ،بازگشات

باادل م ایکنااد :همااهچیااز ایشاااایش ره داده اساات.

تمایز اسات در تکارار ابادی اش در معرفاتِ تنااهی:

قطعه وارگی بازگشت ابادی اسات؛ اماا ناه بازگشات

قطعااه ،یااادآور محاادودیت؛ امااا بااهشااکلی متکثاار و

ابدیِ همان؛ بلکه بازگشات و تکارار تماایز .باهواقاع

ب اینهایاات اساات .قطعااهوارگ ای از خااالل خصاالت

بالنشو این ضرورت را به ماا یاادآوری مایکناد کاه

ناایوستگی و وقفهمندیاش باا چناین درکای از زماان

”همان“ در سخن نیچه میتواناد باه خاودِ بازگشات

به مثابۀ بازگشت هام خاوان اسات :خاواهشِ نوشاتارْ

بازگردد؛ بدین معنی که این بازگشت است که همواره

اقتضای (فوریتِ) بازگشت به خاستگاهِ ناممکن اسات

تکرار میشود و نه ”همان“ باهمعناای اماری یکّاه در

که البته هماواره باهوسایلۀ خاواهشِ تحقاق محادود

زمان حاال .مایتاوان ارساید ”هماان“ در بازگشات

می شود .در ارتو چنین بینشی ،اگر گذشته را با خاطره

بینهایت مکاررش چگوناه مایتواناد خاود را چاون

و آینده را با فقدان خاطره (انتاار) ایوند دهیم ،قطعاه

”همان“ هربار از نو شناسایی کند؟ تمایزی که بالنشو

در مقام نوشتار به ناایوستگی میان ایاندو ،باه جریاانِ

در خوانشش از آماوزۀ نیچاه بار آن تِکیاد مایکناد،

فراموشی تعلق دارد :به محوشدگی.

ناهمانیِ هماان اسات :باهتعویاقاناداختنِ باینهایاتِ

قطعهوارْ ساخن گفاتن ،همچاون آماوزۀ بازگشاتِ

”همان“ که نوشتار و قطعه ،با ناتمامی و ناکااریشاان

ابدی ،از چرخش در یك گام می گوید :قطعاهناوی ،

در روح آن میدمند .سخن قطعهوار ،سخنی بای رد و

همو که گامی مستمر برداشته ،در سرزمینی کاه در آنی

نشانه است که ناایکّگی را تاا اباد تکارار مایکناد و

گامِ به ایش ،بهضرورت یك عقوگرد اسات ،اماا باه

بی آنکه به نقطۀ آغازی ارجا دهد ،همواره ”دوبااره“

نقطهای بی بازگشت؛ استمراری از خاالل ناایوساتگی؛

می آغازد .بالنشو درباارۀ اصاطالح ”هماان“ در ایان

بازگشت به آغاز ،اما نه همان نقطه؛ بلکه آغازی بارای

آموزه مینویسد:

خروجِ دوباره .قطعه همواره ایشاایش در حاالِ هناوز

«اما اگر ”هماان“ از طریاق بازگشاتش اسات کاه
”همان“ است ،ا

آیا این تنها خودِ بازگشت نیسات

که سبو سازِ همان می شود؟ چه بسا ضرورتاً ”همان“

آمدن است؛ آمادنی ناتماام؛ چارخش باه ساوی امار
ناتمام؛ خودِ بازگشت.
پ .نیچه و بالنشو؛ گامِ نه به پیش

از خالل بی نهایتی از ادوار و دفعات به تعویاق افتااده

اکنون می تاوان باه درک نسابت ایچیادۀ قطعاه و

باشد و تنها بهواسطۀ قانون بازگشت به همان بازگردد.

سیستم و در مقیاسی وسیع تار ،نوشاتار و زماان ،نازد
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بالنشو و نیچه نزدیكتر شد :قطعه وارگی نه اا زدنِ

بیرون از زمان نوشته شده ،در بالتکلیفیِ محضای کاه

ع والنۀ کلیت و وحدت است و نه صِررِ جایگزینیِ

بی هیچ مانع ،نشانِ وحدت و یکدارچگی را بهدقت باا

گسستگی با ایوستگی؛ قطعهوارگای ناه ت رباۀ قطعاه

نشکستنش میشکند و با تَریکگفتانش ،بایآنکاه ایان

بهمثابۀ جزئی از کل است و نه فروبساتگی ،یکگای و

ترکگویی را هرگز بتوان شناخت» (.)Ibid: 61

انزوای قطعه نسبت به بیرون .بهتعبیرِ بالنشو:

این اژواکی است از هماان تمایال دوگاناهای کاه

«قطعه ،در مقام قطعات ،میال باه ازمیاان برداشاتن

بالنشو در نیچه نسبت به سیساتم بازشاناخت؛ یعنای

تمامیتی دارد که خود مستلزمِ آن است؛ قطعه خاود را

تِکید بر ضرورتِ هردو ،بیآنکاه ایان دو تمایال ،باه

در معرض تمامیت قارار داده و باهساانِ یاك انارژیِ

وحاادت یااا ساانتز ،یااا ترفیااع 1من اار شااود .بنااابراین

امحاگر نشان می دهد ،یك انرژیِ تکرارکننده ...قطعاه،

قطعااهوارگای شااکلِ متعیّناای ناادارد و در عااین حااال

جعلِ سیستم است ...طریقی که سیستم همچنان خاود

بیشکل هم نیست؛ بلکه در انتاار شکل باقی میماند؛

را بهواسطۀ نوعی بیاعتباری تحمیل کند که خاواهشِ

ناکامل و رهاشده میاانِ ایان دو ،در هماین شاکار و

قطعاااهوارگااای بااادان اعتباااار مااایبخشاااد»16

گسستگی میزید .قطعهوارگای ت رباۀ غیردیاالکتیکیِ

(.)Blanchot,1995: 60-1

سخن را ایش میکشد :تقابلی که مقابله نمیکند؛ بلکه

قطعه وارگی ،با وجودِ فاجعه و ویرانیای که به بار

بدون تدوام و توالی هام جاوار مایساازد؛ ناه سالو

میآورد ،باز هم ضارورتِ سیساتم را باهمثاباۀ ناوعی

می کند و نه اثبات؛ بلکه خنثای اسات .قطعاه وارگای،

ترفند حفظ میکند .قطعهوارگی با اخالل در سیستم و

تصدیق تناهی است و با این همه باه نامتنااهی م اال

ناکااارکردنش و نااه کنارگذاشااتنش ،هاامزمااان کااه

می دهد که در میان وقفه و انقطاعش ،سرگردان شاود.

نابسندگیِ سیستم را نشان می دهد ،باه شکسات و در

قطعات ،مقدر به همین فضای خالی یا شکار میانشان

عین حال ضرورتِ خود در مقام ناکاامی در فاراروی،

هستند.

از سیستم آگاه است .بنابراین نقادِ سیساتم ،بیشاتر در
گروِ تکرار آن صورت میگیرد:
«فوریتِ قطعهوارگی دالِ بر سیستمی است کاه آن

دستآخر آنچه بالنشو و نیچه از قطعهوارگی به ما
می آموزند ،آن است که قطعه وارگی گامی است نه باه
ایش .این قیدِ «نه» که ایشاایش هار ایشاروی را نفای

را کنار می گذارد (درست همان طور که عماالً ”مان“

می کند ،صرفاً به معنای سالوِ امکاانِ رفاتن باه اایش

مؤلف را کنار می گذارد) و نیاز بایوقفاه در روحاش

(فراسااو) نیساات؛ بلکااه در امکااانِ ساالبی کااه باارای

می دمد ...نقد صحی سیستم مبتنی بر یافتن خطایی در

متحقق شدنِ فروبستگی ضروری است ،تردید میکناد.

آن ،تعبیر به نقص آن -کااری کاه حتای هیادگر گااه

گام نه به ایشِ نوشتار ،حااکی از توأماانگیِ سارایچی

ان ام میدهد -نیسات؛ بلکاه مناو اسات باه اینکاه

(گام) و در عین حال ممنوعیت (نه باه اایش) اسات.

نسبت به نقد ،شکستناااذیر و مصاون یاا نااگزیرش

گام ،هرگز کامل نمیشاود و اگار چناین شاد ،هرگاز

کنیم .آنگاه از آن ا که بهسبوِ حضورِ همزمان وحدت

فراسویی در کار نیست و با اینهمه ،همان عازمِ گاام،

و ایوستگیِ کاملِ همهچیاز در سیساتم ،باه هایچچیاز

آریگویی باه باینهایاتِ آفارینش و تخریاو اسات؛

م ااالِ گااریختن داده نمایشااود ،دیگاار جااایی باارای

گفتوگویی بیاایان.

قطعه نویسی نمی ماند؛ مگر اینکاه همچاون ضارورتی
ناممکن بدان نگریسته شود :بهمنزلۀ آنچه در یك زمانِ
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پینوشتها
 .1دانستنِ این نکته ضروری است که بسیاری از متون بهجامانده از دوران کهن ،بهنحوی ناخواسته و غیرعامدانه قطعهوارند و مثالً برحسو اتفااق ،تنهاا
بخشی از متن به جا مانده است .بدیهی است که این نو قطعهوارگی با قطعهوارگیِ مدرن که عامدانه ناکامل است ،تفاوت اساسی دارد.
 .2برای نمونه بنگرید به  Lacoue-Labarthe and Nancy,1988: 39-51و نیز Bruns, 2018: 1-10

 . 3نام یکی از آثار بالنشو
 .4بالنشو تصوری ویژه از «اژوهش» دارد؛ او اژوهش را جایی مینامد که «در آن شعر و اندیشه ،خویش را جدا/جدایینااذیر هریك در فضای درخاورِ
خویش اثبات میکنند» (.)Blanchot,1993: 300
 .5این مبحث ،درونمایه ای ارتکرار در آثار بالنشو است .او دو خواهش و کشش را به نوشتار نسبت میدهد .یکی خواهشی است آگاهانه کاه نویسانده
را به سوی بهان ام رساندن کنش نوشتار و تحققِ آن در شمایل «کتاب» رهنمون می سازد و دیگری خواهشی است ژرر و ناآگاهاناه کاه نویسانده را باه
سرآغاز و خاستگاهِ «اثر» می کشاند؛ تا جایی که اثر و نویسنده در این حرکت فراموش میشوند و اثر از حیث تحقاق شکسات مایخاورد و باهاصاطالحِ
بالنشوییِ آن« ،ناکار» می شود .از دید بالنشو این خواهش و حرکت دوگانه ،همچون دو شیو ضروری حضور دارند و هیچیك بهضارورت بار دیگاری
غلبه نمیکند .قطعهنویسی نیز آنگاه فوریت می یابد که نیروهای نوشتار سیستماتیك و دیالکتیکی در مقام کنشی ضروری به اتمام برسند.
 .6بنگرید به Nietzsche,2001: 119-20
 .2مراد نیچه بیزاری انسان از وضعیت کنونی و ضعف خویش در گذر از ناتوانی در برابر بیمعناییست .نیز بنگرید به Nietzsche,1989: 96
 .1بالنشو همین قول نیچه را ذیل مبحثی در باب نیچه ،در گفتوگوی بیاایان آورده است .نك به Blanchot,1993: 149

 .3گزین گویه فرمی است که نیچه خود را در کتاب غروب بتها استاد آن قلمداد کرده است« :گزینگویه ،که من اولین استاد آن میان آلماانیهاا هساتم،
فرمِ ابدیّت است؛ جاه طلبیِ من در این است که در ده جمله ،چیزی را بگویم که دیگران در یك کتاب میگویند؛ چیزی که دیگاران در یاك کتااب هام
نمیگویند» ( .)Nietzsche,1998: 75البته بالنشو میان گزینگویه و قطعه قائل به تمایز است؛ از این بابت که قطعه را برخالر گزینگویه تکمیلشادنی
و درنتی ه دارای روح و مضمونی واحد که در جامعه بازگو و نقلقول شود نمیداند .او نیچه را بیشتر قطعهنوی

قلمداد میکند تا گزینگویهنوی .

 .10بالنشو همانجا نقلقولی نیز از نیچه میآورد« :چون به هدر خویش رسی ...درست به بلندای خویش برجهی ،ای انسانِ واالتر ،درخاواهی غلتیاد »
ترجمه از آشوری (نیچه)310 :1316،
 .11بهزعمِ بالنشو کتابْ نمایندۀ حضور ،معنا ،فرهن

و سیستم است؛ سایهای از اثر که در نور روز در دسترس همگان قرار میگیرد ،چااپ ،خواناده و

نقد و تفسیر میشود و ایدۀ شاهکار را میآفریند .اما اثر ،آن سویۀ انهان است که به شو و حوزۀ اراکندگی و قطعهوارگی تعلق دارد .نویسنده در تاالش
برای رسیدن به اثر است؛ اما سهم او تنها کتابی اس ت که او را به یك مؤلف بدل کرده است .برای ایگیاری بحاث مفصال بالنشاو را در ایان بااب ناك.
Blanchot,1993: 422-34

 .12مبنای مبحث بالنشو دربارۀ شبههبرانگیزی وجودِ نویسنده بهوضوح هگلی است و بهویژه اشاره باه ااارۀ نخسات کتااب ادیدارشناسای روح ،یعنای
مبحث آگاهی دارد .نكHegel,1977: 58-67 .
« .13در اشاره به ”اکنون“ ایشاایش اکنون گذشته است .اکنونی که هست ،غیر از آن اکنونی است که بدان اشاره کردیم و ما متوجه هستیم کاه ]واقعیاتِ[

اکنون این است که همین که هست می شود دیگر وجود ندارد ...اکنون واجد حقیقتِ وجودی نیسات ...آنچاه اساسااً اایش از ایان باوده باهواقاع ،ذات
آنچه]اکنون[ هست نیست؛] اکنونی[ نیست؛ اما این ”وجود“ است که ما دلمشغولش بودهایم» Hegel,1977: 63

 .14توجه کنید که اگر به جای واژۀ «اکنون» ،شی فینفسه یا نومن را بگذاریم ،در اصل مبحث تفاوتی ای اد نخواهد شاد .شای فاینفساه باهمثاباۀ امار
حاضر (اکنونیت) یا امر بیواسطه ،با وساطت زبان کنار میرود و فراموش میشود.
 .15شاعر با شناختِ منش واسطهگریِ زبان ،به جستوجوی آنچه در این میان از بین میرود ،یعنی امر بیواسطه یا خاستگاه ،برمیخیزد و تالش دارد تاا
با زبانی که به ماهیتِ چ یزبودگیِ اشیا نزدیك است و خصلتی مادی دارد ،فراخوانی به واقعیتِ محسوس حضور باشد .این از دید بالنشو ناممکن اسات؛
اما امید و عزم شعر ،در شمایلِ اشتیاق به ناشناخته ،میتواند ن اتبخش باشد.
 .16و ازین است که شمایلِ هگل همچنان خود را به بالنشو و دیگر اندیشمندانِ ناقدش تحمیل میکند.

