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 کنیم به سیاهیعادت می 

 آرش روحی

 «رنگ -نا کی: درخشش اهیس»درباره کتاب 

 ترجمه: فرید دبیرمقدم - آلن بدیو

 ناشر: مشکی

 

 

شده است. انسان در برابر هر چیز ها برای فرار از ترس امری شناختهگذاری روی پدیدهدر تاریخ تمدن و بشریت، نام

 هاشدن با ناشناختهاضطراب قدیمی مواجهها در گذاریبسیاری از نامه ریش بندی آن دارد.بندی و دستهعجیبی تمایل به طبقه

به  «رنگ -: درخشش یک ناسیاه»در کتاب  «سوژهه نظری»و  «وجود و رخداد»هایی چون قرار دارد. آلن بدیو مؤلف کتاب

 از مجموعه قطعاتی است که به رنگ سیاه و نسبت آن در تاریخاین کتاب پردازد. گذاری و رنگ سیاه مینسبت همین نام

ل توجه است. قابفرد و بهآثار بدیو منحصر سایراین اثر در بین پردازد. می بدیو شناسی تا خاطرات شخصیو زیبا سیاست

حجم او که پیش از های کمکتاب سایربدیو از چند حیث با  در ابتدای کتاب آمده است این اثرهمانطورکه در مقدمه مترجم 

مجموعه مصاحبه  «در ستایش عشق»و  «ستایش تئاتردر » اند متفاوت است. این کتاب نه همچوناین به فارسی ترجمه شده

است. بدیو در او  سمینار و درسگفتارهایه شدمتن پیاده «زندگی حقیقی»و  «تازه نیست چندان مانزخم»است و نه همچون 

و آورد نویسی روی میو به فرم قطعها .الف غالب آثارش به دنبال ساختن یک دستگاه و نظام فکری نیستاین کتاب بر خ

و بدیو  آیدحیثیت از رنگ سیاه به حساب میه اثری که نوعی اعاد دهد.ای در نوشتن به او میسابقههمین فرم جدید امکان بی

بیست و یک قطعه نوشته شده که رنگ سیاه عنصر مشترک  امجموع. کتاب در چهار بخش و با طنزی ظریف آن را نوشته است

 هاست.تمامی این فصل



www.thesis11.com 

ای از خاطره پردازد.به خاطرات گذشته خود در نسبت با رنگ سیاه می «کودکی و نوجوانی»خش اول کتاب با عنوان بدیو در ب

و این )رس و سختی آن دوران را دفع کنند تا ت شدای با مضمون سیاهی توسط سربازان خوانده میترانهدوران سربازی که 

شب. بدیو تا بازی دوران کودکی با عنوان زنگ نیمه شود(همان جنس نگاهی است نسبت به رنگ سیاه که در کتاب تکرار می

و خود را در این بازی ابداعی را انجام داده  آنهابیرون از خانه بودند  آنهاچگونه زمانی که والدین  ،نویسددر توضیح این بازی می

طور ضمنی دال بر ژوئیسانس بود و در این بازی تاریکی به»گیرد: آوری از این بازی میکردند و نتیجه شگفتتاریکی غرق می

بار که تاریکی قطعی بود اما فقط به شرطی که هر اشپیروزی روشنی زد به ترس و عدم قطعیت، و در نهایتبه راستی پهلو می

شدن از و غایب ( در واقع تاریکی25 )ص«. پیدامکان نا چیز در آن مکان روی نداده باشد اال تاریکیِیچداد هجا به روشنی می

 خورد.شدن از اقتدار والدین پیوند میدر این خاطره با پنهان نگاه دیگران

ه به تجرب ،«نسیم دریا» ،مشهور ماالرمهاز طریق شعر  «دوات»ترین قطعات کتاب با عنوان بدیو در ادامه در یکی از زیبا

شد شکست تلقی میه دادن به منزلپردازد. از نظر او در دوران مدرسه برگه را سفید تحویلکردن کاغذ سفید و نوشتن میسیاه

ترین درسی که دبستان در کودکی به من داد این آیا عمیق»در امتحان.  کردن برگه امتحانی به عنوان قبولی و موفقیتو سیاه

یی که آنهاای که به لکه؟ چگونه شود و رانهشود: تفکری که به حرف مبدل میرکب آشکار به دو بخش تقسیم مینبود که م

برند؟ آیا آنها کنند راه به جایی مینوشتن را با کلمات خاکستری تیره روی صفحه خاکستری روشن کامپیوتر شروع می

الیه اضافی نازکی است به  تعقل صرفاه شفتگی است، که قوآ شکلی ونوع دیگری از بی شان این نخواهد بود که تفکر صرفاتصور

توان ( از این منظر می31)ص«. تعقل؟ه خاکستری قوه خاکستری و رانه چیزی نیست جز کندن الیه رنگ خاکستری بر ران

 معنایی پر ابهت سفید است.نواختی و بیحاصل ترکیب دقیق رنگ سیاه روی یکگفت همه چیز در جهان 

پردازد. جادوگران سیاه و وار دو رنگ سیاه و سفید میبه رابطه پیچیده و معما «دیالکتیک سیاه»دوم کتاب با عنوان بخش 

ملکه سفید هانس کریستین اندرسن هر دو به یک میزان به جهان پلید تعلق دارند. او در قطعه ابتدایی درباره این شباهت 
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( در این تفسیر سیاه 42 )ص«. هاستخالص تمام رنگکه سفید مخلوط ناحال آنهاست، سیاه غیاب رنگ»سد: نویساختاری می

ت أست. همدستی بنیادین میان این دو رنگ از این واقعیت اساسی نشآنهاتمام  طلق رنگ است، و سفید با همین نسبتم خأل

عنوان سیاه بهه به اید «های سیاهوحر»آید. بدیو در قطعه بعدی با عنوان گیرد که در هر دو، رنگ امر واقعی به چشم نمیمی

یانت هولناکی را خباز وجود داشته است. از منظر او هر زمان خبر جنایت یا پردازد که از دیرقطب مخالف معصومیت و پاکی می

تا  دهد که سیاه تنها. او این ایده را بسط میبودن روح انسان استشود سیاهشنویم اولین چیزی که به ذهن متبادر میمی

شبح خیالی جهل و  کرده باشد. سفید در عین حال صرفامترقبه آن را بر ما عیان جایی رنگ روح است که پیشامدی غیر

دهد. بدیو در ادامه برای توضیح این منتظره روی میخبری است. هر معرفت و شناختی معرفت به رنگ سیاه است که غیربی

باید گفت سیاه، در »دهد. رنگ را از طریق آراء او بسط می-سیاه یک ناه ود و ایدریر سوالژ میهای پیدیالکتیک سراغ نقاشی

( بدیل این داستان در آثار 48 )ص«. است رمتضاد نور نیست، بلکه مبنای نوری غیر از نو ( نقاشی،non-colorرنگ )-مقام نا

دهد: ان نظان اخالقی که به هنرمند یک فرمان میساموئل بکت نیز وجود دارد، کسی که ماورای سیاه نوشتن را ابداع کرد، هم

ها و معنی خاص آن بحث رنگ در پرچم ،دائم هنرمند به دنبال چیزی ماورای سیاه. بدیو در قطعه بعدی جستجویادامه بده. 

جنگ وانده ها در که علیه آبیاز اینگوییم سفید مرتجع است، ضد انقالب است، قطع نظر کشد. برای مثال وقتی میرا پیش می

ها در جنگ داخلی روسیه. به همین ترتیب احکامی درباره رنگ آبی، سرخ و زرد وجود دارد اما شرکت کرده باشد یا علیه سرخ

( تاریخچه پرچم سیاه در ابتدا به دزدان دریایی 52 )ص .«تاریخ پرچم سیاه بسیار پیچیده و متناقض است»ها چه؟ پس سیاه

جا شود. پیچیدگی سیاه در رنگ به همینبدیو امروزه توسط دزدان صحرایی )گروه داعش( استفاده میگردد که به تعبیر میباز

یا رنگ  پوشیدند،های سیاه میلباس نظامیان موسولینیچون شبههمهای فاشیستی دانند گروهشود، همه میخالصه نمی

سیاه به تن  68ها تا شورشیان مه ون آنارشیستچ رادیکالیهای ها سیاه بود اما در عین حال گروهصلیب شکسته نازی

 سرخ کمونیستی وجود دارد. -سیاه نیهیلیستی گروه اول و سیاه -در اینجا تفاوت اساسی بین سیاه ،کردند. از نظر بدیومی
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. کشیش در تناقض عجیبی در این لباس نهفته است ،از نظر او رود.ها میرنگ سیاه در لباس کشیشبخش بعدی بدیو سراغ در 

کند. بدیو در توضیح این که قرار است نماد پاکی باشد، لباس شاهزاده تاریکی )شیطان( را به تن می ،هیمقام شخصیت اال

و از این  خواست کیش مرگبار مسیح مصلوب را پایان ببخشدترین دشمن فلسفی کشیشان، میبزرگ ،نیچه»نویسد: تناقض می

به همین صورت است که کشیش تاریخ رنگ سیاه را دو نیم  ادقیق«. جهان را دو نیم کند تاریخ»طریق به دنبال آن بود تا 

رفت، به نماد آشکار و کشد و آن را به عوض سفیدِ منزه و بکر که انتظارش میکند: وی سیاه را از چنگ شیطان بیرون میمی

عه پایانی این بخش به رنگ سیاه در ادبیات و ( دو قط57 )ص .«کندخدمت در راه ایمان و پرهیزکاری مبدل میه شدزنانه

از سرنوشت ژولین  ،نام دارد «میل سیاه»اثر کالسیک استاندال تا گروه راک فرانسوی که  «سرخ و سیاه»از  ،پردازدموسیقی می

میل »های گروه که در رمان با سیاهی و بازگشت سلطنت رقم خورد تا بررسی یکی از ترانه 1830سورل و فرانسه در دهه

 .«سیاه

طنز سیاه و سپس به ظاهر به گیرد. ابتدا بدیو بررسی رنگ سیاه را در دو قطعه پی می «پوشش»بخش بعدی با عنوان در 

تواند ما را در گانه دارد و حتی میپردازد. از نظر او طنز سیاه خصلتی دوپوشیدن افراد در نسبت با رنگ سیاه میبیرونی و لباس

ه دادن همیشگی عزیزان است. همشدن با واقعیت تلخ از دستدر مراسم خاکسپاری راهی برای مواجه ثال،مسوگواری بخنداند. 

های بعدی برای هم نقل اند و در مراسمآبروریزی شدهه پاری مایدر زمان خاکس داری را به یاد آورید کهی خندههاناآن داست

گیری یا شک نوعی جنها بیتمام این»بریم. کار میبرای گذراندن مالل مراسم ترحیم به که معناکنیم، یا گفتگوهای بیمی

درباره رنگ سیاه در ( قطعه بعدی 67)ص .«افکنندسیاه است که بر وجود فانی ما سایه می -یله دفاعی در برابر لطمات سیاهوس

شلوار رسمی مردانه بورژواها تا لباس شب سیاه ساده و وها با رنگ سیاه است. از کتپوشش، ظاهر بیرونی و ترکیب لباس

تکلف است و متانت بیه آن. رنگ سیاه نشانه سازندگانگی برگواهی است بر این دو در پوشش سیاه ،تکلف زنان. از نظر بدیوبی

 .باشدشکی و تظاهر بیشترین حد خه مداران نشانسیاست تواند در لباسدر عین حال می
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ی شامل چهار قطعه است. قطعه اول به استعاره سیاه شناسشناسی و انسانعنوان فیزیک، زیستهایی کتاب با بخش چهارم و انت

بودن نیست بلکه یک پردازد که در فضا و خارج از جو زمین به معنای خالیچاله تاریکی میشناسی و مبحث سیاهدر کیهان

باقی نمانده است. بدیو به زیبایی از این استعاره  آنهاسخت ه هستهایی مرده که چیزی جز سطح فشرده و متراکم است، ستاره

مرده که ه شود. این ستارشود بالفاصله بخشی از آن میهر چیزی که به این ستاره نزدیک می»نویسد: کند و میاستفاده می

چه را از )جرمی متراکم و بسته که هر واقعیت -در مرز میان نیستی )چاله( و ابر هم چسبیده داردشدت بهچیز اما بهجرمی نا

بسیار « چاله»مسمای در اینجا برای اسم بی -داند( قرار دارد. طبق معمول، سیاه ناپذیر از آن خود میگذرد تمایزکنارش می

در « ریکتا»توان انکار کرد که نمی ،از نظر او (77 )ص«. هیچ تمایزی هم نماد فقدان است و هم نماد مازادبی -مناسب است 

طور بحث به «پنهان گیاهان یسیاه»بعدی، ه اینجا نامی است بر فقدانی در ادراک تا هیچ فقدانی در تفکر نباشد. در قطع

دانند. از نظر بدیو این سطح ظاهری قضیه است سیاه میشود که خود را ناآغاز می آنهاها و طرفداران آمیزی از حزب سبزکنایه

ها آن چیزی است که بر مام زمین ها، شاخه و برگها، ساقهذات حقیقی گل»)گیاهان( وجود دارد. و سیاهی پنهانی در سبز 

بار به وار و پرکه در اتحادی انگلهایی های مفید و قارچگیاهی، باکتریه عظیم جذب آب، شیره کند، همان شبکپابندشان می

اش در کتاب هوگو را های ادبیبدیو سپس در یکی از معدود ارجاع( 80 )ص«. هانی ریشهزمیبرند: یک کالم، سیاهی زیرسر می

نهانی را ببیند که الزمه و داد در همه جا سیاهی پداند که به این مسأله واقف بود و به او امکان میدارای بصیرتی می

خواهد ی دیوید لینچ هاهای فرانسیس بیکن و فیلمحیات است. مخاطب امروزی نیز بدون شک یاد برخی نقاشیه کنندتولید

های اعضای حزب سبز سازد که دور از فانتزی. در نهایت سیاهی ذاتی و پنهان گیاهان تنها خودش را بر کسانی آشکار میافتاد

 فهمند. زمینی گیاهان را میجنون زیر

د، اما بدیو این قضیه شوشگون و شوم محسوب میرنگ سیاه در بدن حیوانات اغلب بدنام دارد.  «سیاه حیوانات»بخش بعدی 

داند. از نظر او شب و سیاهی حیوانات همان اندازه که با شکار پیوند دارد اما های ذهن انسان میها و پرداختهرا هم از ساخته
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روی هم رفته، رنگ سیاه حیوانات نوعی »بخشد. را تداوم می آنهاگیری و ادامه حیات حیوانات نیز هست و نسل شب جفت

خواه رنگ  ند، خواه رنگ زغال باشدحیات یا طبیعت دعوایی با سیاه ندار ت، توأمان فراگیر و شکیبا. اصوالیز اسآمسیاه صلح

تردید شب جنایت، شب حیوانات شکارچی و بی ریزند،سوسک یا نهنگ. یا شب سیاه که تمامی روزها در قعر آن فرو می

 (87 )ص«. بخشندموجودات زنده مصرانه حیات را تداوم میه همگیری که به موجب آن شان، اما همچنین شب جفتقربانیان

ترین سازترین قطعه کتاب است روی یکی از مسألهکه طوالنی ،«پوستانابداعی از سوی سفید»با عنوان قطعه انتهایی کتاب، 

نشده باقی مانده است. حلپوستان که حتی تا امروز در غرب گذارد، مسأله سیاهی جهان غرب انگشت میهاها و ترومادرگیری

لغای خیلی بعد از ا»پردازد. سیاسی در زمینه استعمار سیاهان میهای تاریخ غرب فارغ از تمامی گرایشبدیو در ابتدا به 

کنم که اعالم کرد: تکرار می ها است علناه هم مورد احترام چپهمچون ژول فری که امروز داری، سیاستمداریظاهری برده

( یا 90 )ص«. وظیفه دارند نژادهای پست را متمدن سازند آنهاای بر عهده دارند. ر از حقی برخوردارند، زیرا وظیفههای برتنژاد

ها قرار بین انسان سفید و میمونهای اروپایی حتی در قرن بیستم که در تصاویر خود نژاد سیاه را مانامههایی از دانشمثال

ل به . شکل اوکندای بر مبنای رنگ را به دو شکل مجزا تقسیم میمراتب ریشهه این سلسلهبدیو طغیان علی ،دادند. در ادامهمی

مراتب واقع سیاه است، اما سلسلهگوید بخشی از بشریت بهاین شکل می ،نویسدست. بدیو میهاتصدیق نقش رنگ معنای

یا هر کس دیگر کامالً برابرند، یا حتی  پوستانپوستان با سفیدها باید کنار گذاشته یا حتی معکوس شود: سیاهارزش

ترند. شکل دوم اما همان زیبا متر و هماهنگ با طبیعت و در یک کالتر، قویتر، باهوشها جذابپوستان نسبت به سفیدسیاه

د. کنهای امروزی باب است و هر نوع قضاوت کلی، چه مثبت و چه منفی بر یک اجتماع را ممنوع میاست که در بین لیبرال

کردن ف این دو رویکرد را بدلاو دلیل انحطاط و ضع ر از آن دارد.تبدیو با قبول نسبیِ این رویکرد سعی در ارائه نسخه رادیکال

آمد و قالب قوانین صلب و سختی درخواه به های خیرداند که به لطف دولتای به غایت سیاسی به یک مسأله حقوقی میمسأله

وت سر متفاکند یکرویکردی که بدیو طرح می ارهنگی به یک رشته دانشگاهی تبدیل شد. امرنگ هم ذیل عنوان تفاوت ف
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سخت رویکرد دوم را اتخاذ کنیم. در آن صورت، شعارمان این ه دیگر برداریم و نسخ یمکنم الزم است قدفکر می»است: 

بار شده و آفرینش جمعی. یکاشکال تأمل حسابه ها در همهر نوع استفاده از به اصطالح رنگ بخشیدن بهانخواهد بود: پای

های هالیوودی به در فیلم مثال،( 98 )ص«. ها نداردبخش هیچ ارتباطی با رنگبرای همیشه باید ثابت کنیم سیاست رهایی

. در واقع انواع دانستسطحی مسامحه فرهنگی نوعی پوست را های سیاهبودن گنجاندن شخصیتتوان تصنعیسادگی می

سازد که ضیه را روشن میقبرد این شان که بدیو با تشریح و توضیح دقیق زیر سؤال میهای بشر به رنگ پوستبندیدسته

بندی ظالمانه، مگر مبناهای عینی کاذبی برای دسته ویژه سفیدها هیچ چیز نبودو به هاتقسیم بشر به سیاهان، زردها، سرخ

 ستایی.آور خودمهای شرانگیز و نمایشمحاسبات نمادین شبهه

 ای که بدیو درباره سیاه ساخته است و طیف متنوعی از خاطرات، سیاست و ادبیات را درتوان از ضرورت منظومهدر نهایت می

نمایی داند و در آن سیاهشده میتباهآن را  ،حداقل در خلوت خود ،جهانی که امروزه هر فرد صادقیدر گیرد دفاع کرد. برمی

سیاه »بدیو در این قطعات دیگر فقط سؤال  سابقه است.کاری بی از سیاهبدیو اعاده حیثیت  ،آیدمیبه شمار جرم نابخشودنی 
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