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 02/05/2019          برونو التور 

 دهد؟یم یامروز چه معن هن؛یم

 دادفر سپنتا نیاز: رنگ ترجمه به دری –( BRUNO LATOUR)از: برونو التور  یا نوشته

 شود یما گم م یپا ریگذاشته است و خاک ز انیسر به عص نیزم یخاک یا کره

     تیساۀ نام آن در شماره دوازدهم امسال هفته یاست و برگردان آلمان ینوشته به زبان فرانسو نیا یمتن اصل

Die Zeit) ) هم  نیاست. با ا یاشکاالت جد یمتن از زبان دوم بدون شک دارا کیترجمه است.  افتهیشار انت

 یها دگاهیکه با تمام د لیدل نیو نه به ا افتمی ینو یهامطلب پرداختم که در آن گپ نیبه ترجمه ا لیدل نیمن به ا

 . )سپنتا(موافق باشم سندهینو

وجود ندارد.  شود،یموجب مباحث گوناگون م وستهیکه پ یآلمان  (Heimat) هنیمعادل م لغتی یزبان فرانسو در

عنوان  ریز لمیشمار ف در باره گاه (Edgar Reitz) تزیاثر ادگار را ادیمرا به  یریناپذ به گونه اجتناب انیب نیا

کوچک و خوب پس  یفرانسو کیکه من به عنوان  یطیکه من سخت از آن متأثر شدم. در شرا اندازد یم هن،یم

موجب  کردند و کتریکشور نزد نیمرا به ا ها لمیف نیآغشته با انتزاع و تنازع از آلمان داشتم، ا یاز جنگ برداشت

هنرمندانه  گانهیمکنون است که به آدم ب یرومندین یمن دارو یبرا هنیم لغت  شدند. در  نیسرزم نیمن با ا ییآشنا

بپندارد، خودش را به گونه استوار متعلق به آن بداند،  ینیالقا کند که خودش را متعلق به سرزم تواندیمرا  یحس

را در آن  شاوندانشیو خو ها هیکه همسا ینیبوده است؛ سرزم گانهیب شیکه تا آن زمان برا ینی]متعلق[ به سرزم

 در مان یدر باره زندگ (Maria) ایبا مار اندر آلم یسوار بر قطار یگاه گاه التمیتخ یای. من در دنشناسد یم

 ایو  (Paul) مان با پاول یهم درباره خاطرات دوران کودک یو گاه کردمیصحبت م (Schabach) شاباخ

 یتیکه مرا متعهد به هو ستیمعنا ن نیمن به ا یبرا هنیم .(Hunsrück) در هونسروک (Edwardٍ) ادوارد

از نو آغاز  شود یکه موجب م یا دهنده است، دهنده کی شتریب هنی. مینخو وندیمحکوم به داشتن پ ایبکند و 

مکان مشخص تعلق  کیمعنا است که به  نیبه ا یو به سخن دیآفر گرانید یبرا ایخود و  یبرا یا یکرد، هست

 .داشت

که ما از کدام  نیبدون در نظرداشت ا ها، یاز جا یارینه تنها در آلمان، بلکه در بس هن،یدرباره مفهوم م پرسش

که در آن از دست  میکن یم یزندگ یکه ما در روزگار شود یهمواره مجددا مطرح م لیدل نیبه ا م،ییآ یکشور م

است که آن  را  یکس یماندن و ب حس تنها یبه معنا نی. امیکن یما را تجربه م یپا ریز نیو زم ما یستیدادن ک

 کی ی. زوالستالژکند یم ریتعب (Solastalgie) یشناس به زوالستالژ روان (Glenn Albrecht) آلبرشت نیژل

در  مآبانه یشوخ انی. به بشود یشان م وسال سن یها سوا نشاط انسان ایاندوه و  ی هیاست که ما ریحس فراگ

 دهیآن پد گریهم د یگفت که: نوستالژ توان یم  ( Simone Signorets) گنورتزیز مونیز نامه ستیعنوان ز
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ما به  یهیاز دست رفته است و موجب گر شهیهم یکه برا یاآن گذشته ی. نوستالژستیبود، ن یکه روزگار یا

 دای)ناپ شود،یم ودناب ما یها که در برابر چشم ی. بلکه عبارت است از ساحتستین شود، یم مایینوا یب لیدل

معنا است که داغ غربت  نیبه ا ی. زوالستالژدیربا یما را م یهست یها ادیبن وستهیاست که پ یزی( آن چشودیم

که در  یطیاست در شرا دنیرا کش اریحسرت د م،یشده باش  ارماید یآواره کهنآ یب میمان داشته باش را با خود

 طیاست. بحران مح یدر روزگار کنون یمیاقل یطیشرا ریتاث نیتر کالیراد دار،یپد نی. امیهست ما خود ارید

است که موجب جنون در ما  یده و حاصل یو خاک از بارور نیتنوع انواع است، افتادن زم ینابود ،یستیز

 دهیشمول است توجه نشود به پد همه نیدادن زم که از دست ریگ همه داریپد نی. به باور من اگر به اشود یم

داشتند، همواره  شانیها نیاستوار در سرزم یکه پا ییها. انسانشود یدرخور داده نم تیاهم زیمهاجرت ن

 خیتار ی . مجموعهندیبگشا یستیزطیو مح یگان جنگ آواره یشان را به رو بودند که آغوش ییتوانا نیصاحب ا

ها ربوده شده از آن شان یهانیزمکه سر ییها . امروز انساناند تیواقع نیگواه ا یها در اروپا به خوب مهاجرت

احساس را دارند که  نیکه باشندگان آنها، خودشان ا نندیمسکن بگز یکسان یها نیاند تا در سرزم است، در تالش

 یجهان یگ شان مهاجرت کرده باشند. آواره یهانیاز سرزم نکهیربوده شده است؛ بدون ا شان ستیز یها مکان

 شان یها شده است که در خانه یند با آنان اشان رانده شده که از خانه و کاشانه یانآوارگ انیشده موجب تنازع م

 یاند و آنان رانده شده شان یها نیاست که به اجبار از سرزم یآنان انیتنازع م نی. ااند یخانمان یاحساس ب یدارا

معضل  نیقادر به حل ا ینتس یهاحل است که راه نیت. اندوهبار اآنها را ترک گفته اس شان یهانیکه سرزم

 .است یحل سنت سخن بر سر[ دو راه نجای. ]در استندین

باور را القا کند که  نیا مردمآن است تا به  یگفت، در پ انهیگرا به آن راه حل جهان شود یکه م نینخست حل راه

گسترش دهند؛ گذشته را فراموش کنند و  د،ینما یروشن م شیب و که کم ی ندهیآ یاندازشان را به سو چشم دیبا

انسان بتواند  که نیا ی. اما براوندندیبپ یجهان رومندین انینظر کرده و به جر خودشان صرف یاز روان محل

 یستیز طیمح یکند. بحران جهان نیداشته و سعادت انسان را تام ییباشد که کارا ییایدن دیشود، با ایشهروند دن

بدهد که در  دیکند و به آنها ام نیها را تام انسان یکه هست ییایدن تیکه انسان به موجود شودیمانع از آن م

 نیکه در ا یباشند، باور داشته باشد]در حال نیقابل تام توانند یشان م یشدن منابع زندگ یجهان یسوحرکت به 

فصل خودش را  گونه بال را که به «یجهان شهروند» نیا یهست یهاادیو بن کند یم انیعص یخاک روزگار[ کره

 .بردیسوال م ریز شود،یم یو مبتال به زوالستالوژ داند یم یخود یایبرون از دن

 کایمتحده امر االتیتا مجارستان، از ا لیجاها، از براز شتریکه امروز در ب مییآشنا لیدل نیبه ا یبا راه حل دوم

 «ستیونالینوناس»[ نیاند. ]اهمه به دنبال آن یاروپا تا آلمان کنون هیدر حال خروج از اتحاد یایتانیتا پولند، از بر

در  وستهیکه پ ستین یکاف نیا و رفاه عرضه کند. اما تیامن ت،یهو اهاند که به آن ینیداشتن سرزم یدر پ زیها ن

بدون  دار،یقلمرو پا کی یکه بتوان دارا دیام نیرها ساخت به ا شدنیجهان یهاآن شد تا خود را از اجبار یپ

 یکه تشعشع روزگار جهان یطیدر شرا دیجد یمل یهاشد. برداشت از دولت یگسست، قابل باور و قابل زندگ

است که  ینیتصور از سرزم م،یکن یزندگ ییهادولت نیدر چن دیآن ما با ادیرو به زوال نهاده است، و بر بن دنش

 ،یمل یهادولت یبرداشت از آن تصور که به جا نیاست. اما ا ترشانهیتر است و درودر آن تراکم نفوس کم

پروژه  نیهم است که از ا لیدل نیاست. به هم ترنانهیبرواقعیتبارز بکنند، غ یبستگو هم ییگراهم یدارا یهادولت

 ییمحتوا گانهی. شودیدفاع م تیو عصبان یبا ناراحت هایجا یاریدر بس شتنیانزواطلبانه و  و محصور کردن خو
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است  یگانبا آواره یاست، دشمن گرانیبا د یدشمن زیآن ن یهیمادرون گانهیاست که  تیپروژه دارد، هو نیکه ا

راه  چیکه ه میباور کن یبا روشن دی. ما باکنندیم دنیبه ترک دیخودپندارانه را تهد یهاتیموهوم هو ککه بادکن

 شهیر یشده و ب انتیها خبه آن کنندیکه گمان م یبه مردمان سمیونالیناسو نو ییگرایجهان قیاز طر یایاسیحل س

 الیسوس یمیمانند انواع قد هم -یسیو انگل یفرانسوبه مفهوم - سمیبرالیل یمیانواع قد. شودیاند، ارائه نم شده

 نیکه ا ییکامال ناتوان  شده اند. در جاها کردند یم یندگیها را نما انیجر نیکه ا یهمراه با احزاب یدموکراس

 یگهستنده انیم وندیبه پرسش مردم در باره پ تیکه بتوانند با جد ستندین یتیها هنوز هم وجود دارند، در موقعحزب

 یاز کاراکتر ارتجاع یاسیس یهاحزب نیاست که ا نیدر ا یناتوان نیا یپاسخ درخور بدهند. علت اصل نیو سرزم

 یهارا که تمام سوال تیواقع نیدرک ا ییتوانا شناساناستیدو نمودار در هراس اند. هنوز هم س نیا انیم وندیپ

 .ندرا ندار باشند،یم یستیزطیمح یوابسته به بحران عموم یاسیس

است تا مورد  یمحل اریکه بس یانی، ب-نیسرزم- هنیبد مفهوم م ایو  کین انیبه تزلزل در ب توان یمنظر م نیا از

متنوع  ،ینیمشخص، ع ر،یاز آن فراگ تریشمفهوم ب نیزمان ا نی. در عبرد ی، پ ردیقرار بگ ان،یگرا یپسند جهان

را به فورمول  هنیواژه م خواهندیم نانیبتوانند آن را درک کنند. ا هاستیونالیشمول است که نوناس و جهان

 زین یو از لحاظ زمان دارد یمتمام ما را وا یرویبا ن یطیمح ستیدهند. بحران ز لیتقل« خاک و خون» یمیقد

 می[ مفاهمیتا ]ما بتوان شود، یسزاوار توجه نم یکه هنوز هم به آن به گونه یبحران دهد،یما را در تنگنا قرار م

  یاز ارتقا تیشکا ی. به جامیمفهوم مشخص بده کیو به آنها  میکن ریو تفس ریرا از نو تعب نیمردم و سرزم

که در تالش رفاه اند و آن را در  یاست که مردم نینشستن، ارجح ا سمیبرالیو چشم به راه تحرک ل سمیپوپول

 یبدانند در کدام قلمرو در پ پردازند، یم تیمعش نیکه به تام یو در خاک کنندیوجو مشان جست یپا ریز نیزم

 .باشندیم یرفاه نیچن

. حضور کنندیبروز م لمیکوتاه در ف یرنگ یها صحنه هن،یم تز،یادگار  را دیو سپ اهیس لمیبخش نخست ف در

 توانم یکه من م ییبلکه تا جا شوند،ینم دهید کیدرامت یها در لحظه د،یو سپ اهیس لمیف نیدر ا یرنگ یها صحنه

را بازتاب  یزندگ یایو دن شوند یم ادی هنیکه به نام م ییها صحنه انیم ییکه همسو ییهاکنم، در جا یداور

 یبلکه بازتاب تطابق زندگ ستین زیانگالعاده و اسرارکه خارق یاز مجموعه ی. حسشودیم یرنگ لمیف دهند،یم

 یم نییمنوال تب نیبر ا هنیکننده واژه م اقناع یرویاست. ن لمیف نیا یهاآن در صحنه نیروزانه و بازتاب نماد

کرد؛  ریآزموده شده، به تجربه گرفته شده تعب یبرداشت را به مفهوم زندگ نیا شود یم ی. در زبان فرانسوابدی

 .کندیم یآن زندگ منیکه انسان به  ییایبه مثابه دن

ا هاست که آدم به برکت آن یاست، وابسته به امکانات وندیدر پ نیکه با زم یایو خوشبخت یحس آزاد تیواقع در

 یکند و آن را با آنچه که انسان تصور م تیمعش نیتا از آن تام دهد یاجازه را م نیبه انسان ا کند؛ یم یزندگ

است اگر آن را از بعد  یبه زبان فرانسو (Territorium) قلمرولغت  یهااز معنا یکی نیبسازد. ا هیهمسو کند

به هر اندازه  یانسانریو غ یانسان یها دهیپد یاز همه یامجموعه» : شودیم میآن برون کن ییایو  جغراف یحقوق

من فاقد  ن،یخالف ا« کنم. نیرا تام ام یمداوم زندگ سازند یکه مرا قادر م ییهادهیباشند؛ پد یکه متنوع و منزو

 نیا یدارا کهنیا ایرا از دست بدهم و  یایزندگ نیچن یهانهی. اگر زمشومیم هنیو فاقد م نیفاقد سرزم قلمرو،

 .ببخشم تینیا عهشم اما نتوانم به آنبا ها دهیپد
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انسان  نیوجود نخواهد داشت، ا ییپرنده، حشره و آب و هوا گریکه د دیبگوکسی است اگر انسان به  آشکار

که در آن  یا خانهکه کار دیگونه که آدم به او بگو همان دهدیرا از دست م شیپا ریز نیزم تیشنونده در واقع

 یدیات که بدن دخترت را آلوده کرده است، تهد خانه کیزغال نزد معدن ایو  ابدی یانتقال م تنامیبه و یکن یکار م

که  ییساده، چه آنها انیما، به ب یزندگ یها ادیمربوط به بن یها بحران یفرزندانت. مجموعه یزندگ یاست برا

( در هنی)م نیسرزملغت  نیبا هم ،یستیز طیمح یهاکه علت ییاهدارند، چه آن یاقتصاد یها به اصطالح علت

 .اند وندیپ

 یدر ما م یکه موجب نوستالژ یروزگار کودک نیسرزم هنیداد: م حیتوض نیچن توان یرا م هنیدرست م انیب

از آن  ییآدم در تالش جدا یکه روزگار میقد یدهقان -ییعبارت از آن ساحت روستا هنیم نینچهم ست؛ین شود،

 یبازگشت به روستا زیچ تر از همهکمو  ست؛یهم ن ابدیب وندیروزگار مدرن پ ریجاگ و همه روباریب یایبود تا به دن

را دارند.  یهنیم یها و سردادن ترانه یمحل یهالباس دنیپوش یایشدن است که رو یسرخوردگان روند جهان

. میشویم -رابطه نیدر ا-و آنچه که ما قادر به درک آن  بخشد یم یدادن آنچه که به ما زندگ وندیپ یعنی هنیواژه م

 .دیو سپ اهیو نه س شودیم دهید یکمان نیرنگ ی روزانه به گونه یزندگ یتبارز ها نرو،یاز ا

 یزندگ نیکه بتوان ا دهند یباره م نیدر ا یدواریبه ما اندک ام یعیطب یبه گونه یامور اقتصاد نگاران خیتار

نخست مردم اروپا و  سو نیدستکم از قرن هفدهم بد د؛یچشم پوش توان ینم تی. از واقعدیرا دوباره د یرنگ

اند  قرار گرفته یناقص و نامتناسب یرابطه کیدر - گریاقل بخش ثروتمند مردمان دحد گر،یها مردمان دپسان

 یمردمان در ساحت نیا -است دهیرس نیمروزکه به ابعاد گسترده ا نیآن افزوده شده است تا ا یبه کژ وستهیکه پ

وجو  جست ینینابجاست اگر شانس خودمان را در سرزم دیام کی نی. استیشان نکه از آن خود کنند یم یزندگ

که در آن حق  یثروت از منابع کشور نیکه به ما تعلق ندارد و ا میبه دست آور ییجا زمان را ا و ثروت میکن

 تیحس تعلق و مسؤول چیباشد که انسان به آنها ه یگانهیدور و ب یهانینبوده بلکه از سرزم میدار یشهروند

 بپردازند؟ یاسیمواضع س خاذبه ات توانند یقرار دارند، م نیزم یها اگر ندانند در کجانداشته باشد. چگونه انسان

 شتریامر ب نیا شوند،یم یگستردگ نیبد یهایو تعلق به آن موجب ناروشن نیمربوط به سرزم لیتمام مسا اگر

معنا که[  نیبه ا یرواقعیقرار دارند. ]غ یواقعریغ لیمسا نیبا ا وندیاست که در پ ییها یبرخاسته از ناروشن

که  کند، یآزاد احساس م ینیخودش را در سرزم ایو  ستیکه از آن خود او ن کند یم یزندگ یانسان در ساحت

 نیاند. )به مفهوم ا را از دست داده شان یآزاد یگرانیدارد که د لیدل نیرا به ا یآزاد نیاز خودش است، اما ا

 شده است( سریم ستیز طیمح یرانیو و گرانید یزندگ یهاادیتاراج بن یکه به بها

 ،یمربوط به آزاد لیتمام مسا دیباشد، با میرژ کی تیدر واقع میگویم «یمینو اقل میرژ»که من به آن  یمیرژ اگر

 لیمانند مسا یاسیس یایمربوط به جغراف لیمسا هیسخن کل کیبودن را ، به  نیسرزم کیو صاحب  تیمالک

و  سم،یبرالیل ،یدموکراس الیسوس مانند یاسیس یهادالیشوند. قابل درک است که ا نیدر آن از نو تدو یحقوق

سزاوار ارائه کنند. به  یدارند، پاسخ وندینو پ میرژ نیکه به ا یلیکه بتوانند به مسا ستندین یتیدر موقع سمیونالیناس

رشد  انیتفاهم م بر سوء یکه رابطه مبتن افتندی نییتب یطیدر شرا نیها در باختر زم آرمان نیکه ا لیدل نیا

ها بهره  و از آن کردند یم یدر آن زندگ نیزم که ساکنان مغرب یمدرن قانونمدار یها ولتو د یاقتصاد

 .است افتهی قیتعم وستهیپ برند،یو هنوز هم بهره م بردندیم
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 نیکه رجعت به سرزم دهد ینشان م یریناپذ به گونه خطا ریصد ساله اخ سه یستیز طیو مح یاقتصاد خیتار

 یدر روزگار کنون دی. ما باستین شیب یبیفر زین یجنوب یکایامر یمردمان بوم یسنت زندگ ادیخوب بر بن یزندگ

 .میگذار کن یمیاقل نینو میرژ کیبه  یمیاقل یمیقد میرژ کیاز 

 

که حکومت ورشکسته بود،  یشانزدهم زمان ییدر دوران لو 1۷۸9 یمردم در جنور تیشکا یهابه دفتر یوقت

 یزندگ یبرا دیکامالً جد ییها طرح یرا در نظر داشتند، به سو میرژ رییمردم تغ که نیا لیبه دل شم،یاندیم

 ینم یتلق یآگاهخود یمردمان دارا ه. در چند ماه محدود مردم فرانسه که تا آن زمان به مثابکردند یحرکت م

ها دفتر نیدر ا اریشدند. با دقت بسارائه  ندگانیمردم به نما یها دفتر از تقاضاهزار  به شصت کینزد شدند،

زمان به  نیو در ع سازندیجمع را م کی یزندگ یهاادیشده است که بن میترس یکشور، کمون و ساحت یمایس

 یهاادیکه بن یو آنان تیروحان ت،یبه اشراف –پرداخته شده است.  زین داشتند یروا م گرانیکه د ییهایعدالتیب

 یماد یها ادیبن یها شرط شیکه پ یساحت کیباورم که طرح  نیمن به ا –. کردندیرا نابود م شانیا یزندگ

مردم  انیم وندیپ توانب کهینا یزمان بازتاب دهد، برا نیدر ع زیرا ن ها یعدالتیها را آماده کند و ب انسان یهست

 نیپندار اند که بر ا نیبر ا ها ستیونالیناسرا مطرح کرد، مهم است. نو کنند یم یکه در آن زندگ ینیو سرزم

 آن یهم در پ بار کیاما حتا  کنند؛ یدفاع م از آن شانیکه ا یمردم اند، یدارند که مردم چه کسان یامر آگاه

داشته باشند.  هیکنند و بر آن داع یآن زندگ یمردم دوامدار رو نیکه ا دبپردازن یساحت ریکه به تعب شوندینم

خلق  کیجهت در حرکت بودند:  نیکه تحوالت کامالً در خالف ا دهدینشان م تیشکا یهادوران نگارش دفتر

 رکتح وندند،یپ یساحت به وقوع م نیکه در ا ییها یعدالتیو ب کند یم یکه بر آن زندگ یاز برداشت از ساحت

 .کند یم

 نیها به تاماز آن مردمکه  یا ینیع طیبا شرا وجه چیبه ه یمل تیپرداخت که هو هیفرض نیبه طرح ا وان تیم

است که در  نیبا آنها قرار ندارد. مگر نه ا نانهیب رابطه واقع کیدر  ایو  ستین هیهمسو پردازند یم تیمعش

 هیاتحاد نیبه خروج از ا شتریاروپا بهره بردند، ب هیاتحاد یهمبستگ یکه از کمک ها ییهاآن محل شتریب ایتانیبر

شوند و  یاسیس یها دگاهیصاحب د توانند یچگونه م کنند یم یدر کجا زندگ دانند یکه نم یدادند؟  مردم یرا

که  یزندگ کیمشخص دارد،   یزندگ کیبه داشتن  ازیانسان ن یاسیس یهادگاهیابراز د یکنند؟ برا انیآنها را ب

را ابراز  شیهاتیکند، در آن منافعش را، و در باره آن شکا نییآن را در برابر دوستان و دشمنانش تب واندانسان بت

 .کند

 یاز جهان ارائه م هانیکه ا یناروشن ریاز تصو توان یکه نم . چرابردینم ییره به جا زین انیگرا یجهان دگاهید

 یو جهان مجاز یجهان واقع انیمتعادل م مناسبات نا]…[ کرد.  دایپ نیزم نیکردن در ا یزندگ یبرا ییجا دهند،

 انیگراتیدسته به هو که دسته یستانیپوپول به توانند یهرگز نم انیگرا یاندازه بزرگ است که جهان نیتا ا

 توانیم تزیرا نیگونه که در مثلث سرزمهمان–بدهند.  ییگراتیآموزش و شهامت واقع ند،یجویپناه م ستیونالیناس

 یبه گونه کند یم یکه انسان در آن زندگ ینیبه مفهوم سرزم هنیم لغت دوهزار یهاکه از قرن نزدهم تا سال دید

به مفهوم  هنیکه انسان به م ستیبدان معنا ن نیاست. ا ریو تعب ریشده است که به مشکل قابل تصو رییتغ شدستخو

 یرا برا رومندیتوان ن کیواژه  نیدر ا میتوان یمعنا است که ما م نیبد نیقلمرو برخواهد گشت؛ ا ایمنطقه و 
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ما را  تیمعش نیو آن چه که تام میبپرداز تیالو به کمک آن به فع میها داشته باش ها و دانشهنر ریو تعب نییتب

 .میده وندیباهم پ مییگویمان ممشروع تیه که ما مالکچرا با آن سازدیممکن م

  .میرا کاهش ده ییجدا نیاست تا اکار ما  نیاست و ا ریجاگ دو همه نیا انیم ییاست که امروز جدا نیا قتیحق

 


