تلهي تقارن
شروین وکیلی

 .1تقارن ،فهميدن اين حقيقت ساده ولي دشوارياب است ،که هرچيزي با هر چيز ديگري
برابر است .ارزشِ نمودينِ همهي چيزها ،آنگاه که خويشتن را از مرتبهي داوري حق به جانب عزل
کنيم ،جاي خويش را به هم ارزي نهاديني خواهند داد ،که ديدنش دشوار ،پذيرفتنش دشوارتر ،و
رفتار کردن بر مبنايش ناممکن است.

 .2همهي ما ،در زمينه اي از بديهيات و اصول موضوعهي قطعي پنداشته شده زندگي
ميکنيم ،که ناهمارزي ميان چيزها ،و ارزشِ متفاوت رخدادها و پديدارها را برايمان اثبات ميکنند.
زمينهاي که در جريان رشد و باليدن خويش ،زير تاثير فرآيند اجتماعي شدن ،شکل گرفته است و
توسط ما دروني گشته است .اين زمينه از بديهيات ،باعث ميشود که مرتب تقارن را ندانسته و بر
مبناي الگويي از پيش تعريف شده و هنجارين بشکنيم ،و پديدارها را از دل آن استخراج کنيم ،و با
اين ترفند ،تقارن را در پشت صحنه ي اين نمايش ساده لوحانه ،نبينيم.
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 .3آنان که جسارت کافي داشته باشند ،به قطعيت و بديهي بودنِ الگوي شکست تقارنِ
مرسوم شک خواهند کرد .آنان که گستاخ باشند ،اصلِ ضرورتِ شکسته شدنِ هميشگي تقارن را
مورد پرسش قرار خواهند داد ،و نيم نگاهي به تقارنِ ژرفترِ نهفته در پشت آن خواهند افکند.

 .4ديدن تقارن ،بسيار خطرناک است .فهميدن اين که هرچيزي با هرچيز ديگر برابر است،
درک اين که تمام تمايزها را انسان پديد مي آورد ،و پذيرش اين که هيچ تفاوت ذاتي اي در "آن
بيرون" ،به طور عيني و "واقعي" وجود ندارد ،براي سست کردن نيرومندترين اراده ها و در هم
شکستن قويترين آرمانها و پوچ ساختن عميقترين معاني کافي است .از اين روست که جوامع چنين
سخت به پنهان ساختن آن همت گماردهاند ،و آدميان چنين مشتاقانه فريبهاي مربوط به نديدن
تقارن را ميپذيرند و دروني ميسازند.

 .5آنان که تقارن را در نمييابند ،با ارادهاي نيرومند انتخاب ميکنند و به رفتار دست
مييازند .با اين وجود ،کردارشان از ردهي عمل است ،نه کنش .آنان بر مبناي قواعدي هنجارين،
چنان که از ايشان انتظار ميرود رفتار مي کنند .شايد سختکوشانه ،شايد پيگيرانه و متعهدانه ،اما
همواره آميخته به هالهاي از تبعيت و پيروي.
آنان ارادههاي شکنندهاي که تقارن را در مييابند ،به نوعي فلجِ دستگاه انتخابگر دچار
ميشوند .خيره شدن به تقارن ،چنان عضالت اراده را سست ميکند که ميل به تغيير را از بين مي-
برد .از اين رو ،کساني که آنقدر جسورند تا تقارن را بنگرند ،اما آنقدر نيرومند نيستند که آن را در
هم بشکنند ،گرفتارِ تلهي تقارن ميشوند .و اين شايد همان مغاکي باشد که نيچه مردمان کم همت
را از خيره شدن بدان باز داشته بود.
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 .6الئو تسه گفته بود در ابتداي راه (تائو) ،دو به عالوهي دو با چهار برابر بود .چون در راه
گام نهادم ،دريافتم که اين حاصل جمع چهار نيست و چون در راه به قدر کافي پيش رفتم ،دريافتم
که به راستي دو به عالوهي دو ،با چهار برابر است .بازي با تقارن نيز اين گونه است .در ابتداي
کار ،تا زماني که تقارن را نديدهاي و چشمان معتاد به نظمهاي بديهيات به زمينهي تخت رسوخ
نکرده ،و همساني مهيبِ کوس بسته در آن را نديدهاي ،آسودهاي و انتخابهايت را درست ميداني و
اراده براي تغيير کردن و تغيير دادن را در راستا و جهتي که از پيش برايت تعيين شده به کار مي-
اندازي .چون تقارن را ديدي و در دام اين همگوني مهيب گرفتار آمدي ،ديگر امکان قاطعانه
برگزيدن را از دست خواهي داد و عضالت خواستنات فلج خواهد شد .مگر آن که از قبيلهي
جنگجويان باشي و سرشت مغان را داشته باشي و گويا اينان نخستين کساني بودند که فنِ خيره
نگريستن به تقارن و سرسختانه غرقه نشدن در آن را ابداع کردند .فني دشوار و تا حدودي متناقض
گونه ،چرا که گره خوردن نگاه و تقارن ،به سستي و رخوت و پوچ نمودن همه چيز ميانجامد ،و
اين همان است که من را از مرتبهي هستندهاي که زماني بارقههايي از خواست را به شکلي
هنجارين در خويش داشت نيز عزل ميکند و به مرتبهي چيزهايي فرودستتر تبعيدش ميکند ،چرا
که شايد سلسله مراتب هستندهها ،مبنايي جز خواستهايشان نداشته باشد و گيتي جز اراده و
خواست ،مرکزي نداشته باشد.
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 .7تقارن را ديدن و در آن حل نشدن ،بر همساني گزينهها آگاه بودن و قاطعانه برگزيدن ،و
درکِ زمينهي پوچِ پيرامونِ من ،و دست بر نداشتن از تراوش معنا در اين زمينه ،چيزي است که
انساني عادي و پيش پا افتاده را از جنگجويي نژاده متمايز ميکند .تفاوت ميان پيشروان و دنباله
روان ،اربابان و بندگان ،و خدايان و آدميان همين است .شيوهاي که با تقارن رويارو ميشوند ،و
شيوهاي که آن را به کار ميگيرند ،يا توسط آن به کار گرفته ميشوند.
تقارن از اين رو ،به حفرهاي جادويي ميماند .زنجيري است پايگير در مسير هستن ،و
دامچالهاي است خطرناک در راهِ بودن .اما دامي و زنجيري که عبور کردن از آن و قدم نهادن بر آن
سرنوشت سالکان است .تنها با ديدن تقارن ،خيره نگريستن بدان ،و در چنگ گرفتن و به همراه
بردنش است که عبور از راه را ممکن ميسازد .تنها راه ،آن است که تقارن را ببينيم ،در برابر فلج
شدن و نااميد شدن پايداري کنيم ،به طاعونِ پوچياي که در تقارن النه کرده مبتال شويم و از آن
شفا يابيم و تنها در اين هنگام است که جنگيدن ممکن ميشود.
از اين روست که تقارن چنين پيوندي تنگاتنگ با مفهوم جنگيدن دارد .جنگجو ،آن است
که از سرچشمهي تقارن نوشيده ،خماري فلج کنندهي آن را لمس کرده ،و از مستي مرگبار آن
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رهيده باشد .تنها در اين هنگام است که ميتوان در زمينهاي انباشته از تقارنها ،تقارن را شکست ،و
در پهنهي پوچيها ،معنا ساخت .بي آن که آن تقارن و آن پوچي انکار شود ،و بي اين که زايش
معنا و شکستن تقارن براي لحظهاي دچار اختالل و وقفه گردد .قاطعانه برگزيدن ،در شرايطي که
ميدانيم تنها دليل اين قاطعيت ،انتخاب ماست ،جدي گرفتن خواستها با تمام وجود ،در شرايطي که
بر پوچي نهايي تمام خواستها آگاه هستيم ،و دگرگون ساختن گيتي در راستايي سنجيده ،در
شرايطي که بر متقارن بودن تمام وضعيتهاي قابل تصور براي آن خبر داريم ،کليد جنگيدن است.
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