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  ٢٠١۴ جنوری ٣٠
 

  ی شناسیئدرباب زيباتأمالتی 
  پيشگفتار مترجم

ابی را ترجمه کرده ام، در مقام پاسخ می توانم بگويم که نيّت من خواندن اين کتاب بود و تنھا اگر بپرسيد که چرا چنين کت

می خواستم به شکل عميق تری با نظريات متفکر ماترياليست فرانسوی ھانری لوفبر در رابطه با مبحث زيبائی شناسی 

 به عنوان ترجمه در اينجا به خوانندگان احتمالی در نتيجه، آنچه را که. آشنا شوم و در جوار انديشه ھای او قرار بگيرم

  .چنين تالشی برای خواندن نوشته ھای او بوده است حاصل  اين کتاب به زبان فارسی پيشنھاد می کنم 

با اين وجود برای ترجمۀ اين کتاب که می تواند به شکل احتمالی آغازی باشد برای کندوکاو نوشته ھا و نظريات ھانری 

  .ه ھای شخصی ديگری نيز برای من وجود داشته استلوفبر، انگيز

 از ديدگاه مارکسيستی، طرح موضوعاتی مانند کنجکاوی در رابطه با جھان ھنر و فلسفۀ ھنر خاصه و مشخصاً 

که به شکل پراکنده در تمام نوشته ھای ھانری » ضرورت از خودبيگانه زدائی«و به طريق اولی » ازخودبيگانگی«

برای اطالعات بيشتر بايد با مقدمۀ رمی ھس مراجعه (» نقد زندگی روزمره« به ويژه در کتاب لوفبر مطرح گرديده

و کشف تازه تری از ...»زندگی در جايگاه اثر ھنری يا توليد زندگی به عنوان اثر ھنری«، نظريات اتوپيائی مانند )کنيم

از يک سو نزديکی و آشنائی تازه با . ساخته بود متأثر ۶٨تاريخ و بن مايه ھای فکری که جامعۀ اروپا را در سال ھای 

 فاصله ای که چنين نظرياتی با آنچه از  اين جريان فکری و اجتماعی نزد متفکران اصلی آن، و از سوی ديگر آگاھی به

 با ميانجيگران فرھنگی و فکری که بيشتر به بورژوازی -  منتقل شده بود  افغان-به جامعۀ ايرانی) ۶٨(اين جنبش 

  .  از جمله انگيزه ھای من را در اين کار ترجمه تشکيل می دھد-ادور تعلق داشتند کمپر

انگيزۀ جانبی ديگری که برای انتخاب چنين کتابی می توانم مطرح کنم، تداوم مبارزه در چھار چوب طرحی است که 

ھنری   اصطالح آلترناتيوھای من اجرای آن را با تحليل سياست ميان فرھنگی ايران و جھان، در فراسوی تحليل آثار به

در اين تحليل ھا نشان دادم که بر اساس . نزد ايرانيان مقيم غرب امپرياليستی و محافل اپوزيسيون پنتاگونی آغاز کردم

کدام سنجه ھا، چنين آثاری به عنوان آثار ھنری و فرھنگی که پشت ويترين اپوزيسيون ايرانی پنتاگونی ديده می شود بی 

در اينجا زياد روی اين موضوع تکيه می کنم ولی الزم به يادآوری می . (بی است و به جھان ھنر تعلق ندارداعتبار و تقل

دانم که کليد واژۀ درک فرھنگ ابتذال و اپوزيسيون ھای ايرانی پنتاگونی به عنوان بارزترين نمايندگان معاصر سياست 

ت پيشگام در زمينۀ دموکراتيزاسيون فرھنگ و ھنر و فقدان ھای استعماری در ايران، و در جوامع ايرانی فقدان نظريا

با  ). درک مسائل و مشکالت خالقيت ھنری و سرنوشت آن در سطح فردی و اجتماعی در گسترۀ جامعه می باشد
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و در کشوری مانند . ترجمۀ چنين کتابی می خواستم نشان دھم که ميان فرھنگی ديگری نيز می تواند وجود داشته باشد

ه به عنوان متحد القاعده ھا و متحد پينوشه ھا، در فرانسه با تمام بمب ھای اورانيوم ضعيف شده ای که روی سر فرانس

می . ملت ھای جھان ريخته است، بشريت ديگری نيز با آرزومندی ھای واال زندگی می کرده و ھمچنان زندگی می کند

ر برای انتخاب رياست جمھور آن تصميم می گيرد و خواستم نشان دھم که حتی در ھمين فرانسه که امروز شيخ قط

ل می کنند، بشريت پيشگام ديگری نيز زندگی می کند و در چشم انداز واسرائيل و صھيونيست ھا کاخ اليزه را کنتر

ا بشناسيم و با آنھا متحد  و ما بايد و سزاوار است که آنھا ر-  اگر آينده ای وجود داشته باشد –جھانی برای آينده ای بھتر 

  .شويم

در پايان کار بايد بگويم که ھانری لوفبر نويسندۀ ساده ای نيست و شيوۀ نگارش او دست کم برای مترجم سھل و ساده 

برخی درشت نمائی ھا و عالمات در .  از شيوۀ نگارش او نيز تبعيت کنم نبوده، با اين وجود در برخی موارد سعی کردم

در پی نوشت ھا سعی کردم برخی مفاھيم کليدی را بيشتر توضيح دھم و البته انتخاب . ق به مترجم استپيکرۀ متن متعل

 قطعی نيست و بستگی به سير تحولی نظر می رسد، مطمئناً ه واژه در مورد برخی مفاھيم که حتی در زبان اصلی تازه ب

  . بازی زبانی رايج در زمينۀ فلسفۀ ھنر به زبان فارسی دارد

الزم به يادآوری می دانم که در آغاز کار می خواستم از ) ١( بر اين در مورد پيشگفتار استاد برجسته رمی ھس عالوه

پيشگفتار او قطع نظر کنم، زيرا او کتاب ھائی را معرفی می کند که در حال حاضر از دسترس فارسی زبانان به دور 

قدمه با توجه به مطالبی که در مورد آثار اين فيلسوف فرانسوی نتيجه گرفتم که اين م با اين وجود سرانجام ...می باشد،

جوھايم  و  که در جست دانمو باز ھم الزم يادآوری می. مطرح کرده است، می تواند برای ما مبتديان اين وادی مفيد باشد

فبر زير کشف کردم که پيش از اين يکی از کتابھای لو) ٢(»انجمن تخصصی شھرسازی ايران«در انترنت در سايت 

به زبان فارسی ترجمه و منتشر شده است، ولی متأسفانه دسترسی به اين کتاب در انترنت » انقالب شھری«عنوان 

به داليلی که تنھا خودشان می ) ؟(ممکن نبود، و اين انجمن تخصصی دسترسی به اين کتاب را مشروط ساخته است

دسترسی فوری و رايگان به اين کتاب در انترنت به يمن » انقالب شھری«در ھر صورت تا (...). توانند توضيح بدھند

و اين مورد تنھا مورد نيست، در . برای کاربران فارسی زبان ممکن نخواھد بود» انجمن تخصصی شھر سازی ايران«

بسياری از موارد و بيش از پيش پی می بريم که کاربرد حداکثر و مفيد از اين دست آوری فنی بزرگ در زمينۀ 

 و فرھنگی، يعنی انترنت را، مانند تمام ديگر دست آوردھای تمدن بشری، بايد به آينده ای نامعلوم موکول پژوھشی

  .بدانيم

  پاريس/گاھنامۀ ھنر و مبارزه/حميد محوی

 )١Remi Hess  

 بوده  نيز مدير انتشارات آنتروپو، نويسنده و جامعه شناس فرانسوی که يکی از ھمکاران و مريدان دائمی ھانری لوفبر

 کتاب ۶٠او مؤلف .  به کار تدريس در دبيرستان ھا و دانشگاه ھای فرانسه اشتغال دارد١٩۶٩رمی ھس از سال . است

 ميان ١٩٧۴ سال از  يکی از موضوعات مورد بررسی او.  نويسنده در کار انتشاراتی خود بوده است٣٠٠و معرف 

  .گينامه قابل ذکر استلمان است و تأمالت او روی اشکال زندافرھنگی فرانسه و 

   

٢) http://anjoman.urbanity.ir/showthread.php?tid=4518&pid٣۴٩٨٨= 

                                                   

 گاھنامۀ ھنر و مبارزه

  اطالعيه
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  اثر ھانری لوفبر» تأمالتی در باب زيبائی شناسی«رانجام کتاب س

  پس از حدود شايد بيش از يک سال کار مداوم در چھار چوب فعاليت ھای گاھنامۀ ھنر و مبارزه

  . ترجمه شده و برای ارسال رايگان آماده استکامالً 

  مند ھستنده قدوستانی که به دريافت محصول اين تالش فروتنانه در زمينۀ فلسفۀ ھنر عال

  .می توانند با گاھنامۀ ھنر و مبارزه تماس بگيرند و اين کتاب را درخواست کنند
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