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 :رت کالت آتوضحياتی درباره نشريه الکرتونيکی 
 

 .آرت کالت به صورت الکرتونيکی پخش و منتشر می گردد  •

بـا لينک دادن به آرت کالت يا فرستادن آن به دوستان خود ما را در پخش و                   •

 .توزيع آن ياری رسانيد

 : آرت آالت را مي توانيد در سايت هاي ذيل بيابيد  •
 

• www.artcult.poetrymag.ws 
• www.mindmotor.com 
• org.eshterak.www 
• com.blogspot.hezartou.www 

 
مي ) artkult@gmail.com(ونيكـي خود به امييل نشريه       در صـورت ارسـال آدرس الكرت       •

 . توانيد آرت آالت را  به طور رايگان مشرتك شويد

انتقادات و مقاالت ارسايل    , مهچـنني آرت آالـت در انتظار نظرات ، پيشنهادات            •

 . مشا است

 .چاپ مطالب مندرج در اين نشريه با  ذآر ماخذ بالمانع است •
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 امر شخصی ،  سياسی است
 ير شخصیتصو

 
 آجنال ِکلی

 امين قضايی: ترمجه 
 
 

اين مقاله فرصتی  است برای زدودن طلسم چند اسطوره و             
چالشی که  .  طرح سئواالتی درباره ی پرتره های شخصی عکاسی       

من با خويشنت دارم بررسی استفاده و سوء استفاده از              
پرتره ی شخصی  و تعيين رابطه ی کنش خصوصی با يک  خماطب              

نگاه و بازنگری بر اينکه پرتره شخصی چه          .  عمومی است 
چيزی را برای مصرف عمومی فراهم می آورد و تالش برای              

، )ِ  يک عکاس پرتره ی شخصی        (حتليل آن از موضع انتقادی      
 . حائز امهيت است

 
پرتره ی شخصی عکاسی  تا حاال به صورت جدی مورد حتليل               

ارد پيش انگاره ها مانند اغلب مو       .  قرار نگرفته است   
عکاسی ايجاد شده  و سئواالت اساسی به ندرت پرسيده می             

عکاس ها بايد   .  تصاوير را منی توان ساده گرفت       .  شوند
نسبت به اينکه در ارتباط با مردم هستند و اينکه نياتِ             
اصلی کارشان چگونه حتت تاثير  زمينه ای قرار می گيرد             

ا ب.    که تصوير در آن مالحظه می شود ، آگاه تر باشند            
پذيرش انفعالی عبارات بصری به منزله ی آثاری که برای           

اين خطر وجود دارد که ايده های         "  سخن می گويند  "خود  
 . فته ای بدون چون و چرا پذيرفته شود

 
يکی از ايده هايی که بايد به چالش کشيده شود اين تصور پايه ای است که يک                     

ت ؛ بايد تصديق کرد که هنر        هنرمند منفرد در حال خلق جتربه ی يکتای خويش اس           
 .زبانی از فرم است که درونِ  پارامرتهای فرهنگی معنی می يابد

 
هم "    پرتره ی شخصی  "و  "  خودبيانگری"از مشاهدامت به نظرم می آيد که اصطالحاتِ            

سنتا .  اين مفهوم خود بيانگری را هم بايد مورد بررسی قرار داد              .  معنی اند 
از رامرباند  .  از نقاشی  روی سه پايه می آيد       "     شخصی پرتره ی "فعاليت و اصطالحِ      

تا وارهول ، پرتره ی شخصی به عنوان يک فعاليت معترب برای هنرمندان آزادنه                  
در حاليکه پرتره شخصی برای هنرمند نقاش مقبول بوده اما             .  پذيرفته شده است  

بين ثبت تصوير خويش بوسيله ی  يک دور          .  عکاس ها هرگز چنين جموزی نداشتند         
عکاس معموال  در نقشِ  هنرمند يا  به صورت يک              .  مستلزم قواعد نانوشته ای است    

. وضعيت پيشنهادی  از طريق ابژه های حرفه ی خاص خود، خويشنت را معرفی می کند                 
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رابطه ای که می    .  مهبستگی بين پرتره ی شخصی يا غرور  و تکرب هنوز مستولی است              
 . ی وجود داشته باشد به ندرت درک می شودتواند بين پرتره ی شخصی و خود آگاه

 
عکاس تصويری ايجاد می کند     /  يک تعريف ساده از پرتره ی شخصی اين است که هنرمند          

ِ  مدل را در تقابل با ظاهر آشکار کند                 ِ  درونی     Coburn و     Steichen.  تا شخصيت
 کرد ؛ هر دو     بر سر اينکه عکاسی يک هنر است يا خير حبث می            Stieglitzوقتی که هنوز    

خود را ترسيم ، نقاشی يا چاپ دستی کردند و به عنوان هنرمندان  اهلام های خود                  
 . را  با استعدادهايی در تقابل با هم و در عين حال مشابه  منايش دادند

 
رامرباند ، با پرتره های شخصی خود ، نه تنها مهارتش را در هنر  و پيشه اش به                    

عکاسان اوايل قرن   .  کار هنری موضوع نقاشی هم بود      اثبات رساند بلکه اين خالق       
ِ  هنری خود حساسيت داشتند و رويکرد نقاشان را                     بيستم ، که نسبت به اعتبار
ِ  هنرمند ساختند ، فاقد اين درک                     برگزيدند و حمتوای هنری خود را جتلی و بيان

ر را  بودند که آثار کسانی مانند رامرباند هم فهرستی از پرتره های شخصی متغي               
 . نشان می داد

 
عکاسان هنرمند مهچنين اين ايده که را می توانند از طبيعت به عنوان استعاره ای               

در عکاسی از يک طبيعت که هنرمندان جزئی        .  برای خويشنت استفاده کنند وام گرفتند     
از آن هستند اين معنا را داشت که جهانی را آشکار می کند که تاکنون پنهان                    

پس نتيجه پايانی اينکه تصوير     .  ت خالق می تواند آنرا نشان دهد      بوده و تنها بصير   
برای خود سخن گفنت را رها کرده و به ما می گويد که چگونه روح  و روان هنرمند                    

 . به طريقی به  طبيعت حتول يافته است
 
ايتا چيزی می شود ورای      ...  تعريف آنچه در تصوير زندگی می کند دشوار است            "

خبشی از روح هنرمند که از او جدا شده و          ...  صوير کشيده شده است     آنچيزی که به ت   
 ...."به شکل تصوير بيرون می آيد

 )ed . N.Lyons( عکاسان درباب عکاسی ... فرانسيس بروجير 
 

 اگر عکاس ها به روش شناسی بروجير متکی باشند ، تصاوير مهيشه مبهم خواهند شد                
ه هايی از ديدگاه يکتای خود را بيان می         پيش انگاره اين است که عکاسان  جنب       .  

کنند حتی وقتی ايده ها اساسا خبشی از جتربه ی مجعی هستند  ، جتربه ای که ما مهگی                    
. جتربه ی شخصی را بايد در رابطه  يک زمينه گسرتده تر ديد                .  در آن شريک هستيم   

 می نويسد    Golden Notebook در آغاز  دفرت طاليی        Doris Lessingمهانطور که دوريس لسينگ     
 : 

 
در ايت راه رسيدن به اين       .  به هيچ وجه هيچ چيز کامال سوبژکتيوی وجود ندارد         "

معما را يافتم ، کاربردِ  نوشتار درباره مسائل کوچک شخصی تصديق اين امر است                 
نوشتار درباره  .که هيچ چيزی به آن معنايی که منحصر به خود فرد باشد شخصی نيست             

 ." درباره ی ديگران استی خود نوشتاری
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ما به عنوان افراد هرچه قدر منزوی تر باشيم شانس کمرتی برای پيشرفت اعتماد و                
 . کار با يکديگر داريم و مهکاری فردی گرانبها تر می شود

 
توهم اينجاست  .  موضعی کنايه دار است   "   بيانگر   -هنرمند منفرد خود  "اما موضعِ     

واقعيت اينجاست که هر تالشی در بررسی انتقادی        .  که هنرمند خود را بيان می کند      
يک مفهوم از خويشنت در يک زمينه ی اجتماعی وسيعرت تابو و خودبزرگ بينی حمسوب می                

ما تنها برای کنرتل وضع ظاهری مان می توانيم در آينه نگاه کنيم و نه                   .  شود
 . برای ديدن از طريق آن

 
راه نظم خبشيدن ، برگزيدن     (  کاسانه  بيانگری در عمل  با نگاه ع      -استفاده از خود  

يک نگاه فردگرا   .  نيز مرتادف شده است     )  و پراکنده کردن جهان از طريق دوربين         
. بدون هيچ چشم انداز وسيعرتی مانع ديدگاه ها به عنوان واقعيت های جمزا می شود               

اين رويکرد درباره جهان واقعی حرف کمرتی برای ما دارد و بيشرت درباره جهانی                 
 . موضوع عکس ها  خودِ  عکسربداری می شود. ست که عکاسانه به آن نگاه شده استا

 در کتاب خود درباره پرتره شخصی روش های           Friedlanderکافی نيست که مثل فردلندر       
غيرمعمول از عکس برداری را ترويج کنيم ، و يگانگی آا را به يک نگاه فردی                   

اما .  ويکرد فرمول بندی شده تقليد کند      هر کسی می تواند از اين ر       .نسبت بدهيم 
عکس ها درباره عکسربداری به درک اين نکته کمک می کنند که نگاهِ  دوربين پنجره                 

ِ  اثر باشد                      . ای جهانشمول به سوی جهان نيست و اين درک بايد خبشی از حمتوای
عکاسانی که روش های اصيلِ  عکاسی را فرمول بندی می کنند در رويکرد خود ، خود                  

در واقع عقيده ای ميان عکاسان  شايع است که            .  بيانگر در نظر گرفته می شوند      
اين .  هرکسی که از خودبيانگری استفاده می کند هر عکسش يک پرتره ی شخصی است                

ادعا به عکاسان اين اجازه را می دهد که بدون آنکه اصال با مفهومی از خود سرو                  
 .کار داشته باشند خودبيانگر باشند

می آيد که اين تصور از خودبيانگری را نبايد تنها ضابطه برای پرتره ی               به نظر   
 چه استفاده های ديگری می توان از پرتره ی شخصی کرد ؟ . شخصی دانست 

 
*** 

 
  .پرتره شخصی و تصوير شخصی

 
  Jo Spenceيکی از عکاسان و نويسندگانی که اثر او در سطحی سياسی تر عمل می کند                 

 کار می Hackney Flashersی است که مهراه با گروهی از عکاسان به نام     فمينيست  Jo.  است
کند و با کار در کرانه شرقی جنبه هايی از فرهنگ طبقه کارگر را مستند می                     

را می دهد  و در      "  خط سير زندگی بصری     "به کار خود عنوان     )  زن  (  او    .  کنند
 با خالصه ای از  آثارِ           روش کار خود  را      ١٩٧٨ در مارس     Spare Ribمقاله ای در    

خوابيده به پشت در مقابل     "اين مقاله که    .    آلبوم عکاسی اش مورد حبث قرار داد       
خوانده می شود تالشی است برای بررسی اينکه او چگونه جهان را از طريق                 "    خود

او با دقت   .  عکس هايی که از هشت ماه پيش تا کنون از خود می گرفته نشان می دهد               
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گذشته تا حال کنار هم قرار داده تا خاطر نشان سازد که چگونه               عکس ها را از     
تصاوير او نشان می دهند     .  تصوير کلی از طريق حرکت در اين مراحل ساخته می شود           

قراردادری و کليشه ای  جلوی دوربين داريم        )  يا  پزهای  (  که ما چه موقعيت های      
تصوير و مقاله   .  می شود که اين موقعيت های کليشه ای توسط رسانه تشويق و تقويت            

 Jo Spence.  او مهراه با يکديگر درک بينندگان از خودشان را به چالش می کشانند               
شکافی را که بين حنوه ظاهر شدن زنان در رسانه وجود دارد و تصاوير فعال تر و                   

 .  مثبت تری که زنان از خودشان می گيرند را نشان می دهد
 

بدون منت تصاوير او در مقاله      .  اف را پر کنند   تصاوير او تالش می کنند تا اين شک       
منت برای درک ايده ضروری و       .  تنها جمموعه ای از عکس های يک آلبوم خواهند بود           

چون عکس ها در خود کافی نيستند و به عنوان توضيحاتی برای منت به                .  اساسی است 
 . بصریکار می روند ؛ عکاسی اغلب پيش پا افتاده است ، و بيشرت لفظی  است و تا

 
عکاسی برای منايش زندگی به مثابه يک ثبت زبانی مورد استفاده قرار می گيرد و                 
مسئله ی حتريف ذاتا موجود در مديوم را در هنگام استفاده از عکاسی برای ايجاد                

 . توضيحاتی درباره واقعيت و حقايق ابژکتيو ناديده می گيرد
 

ظه به رويکرد فمينيستی که       با مالح "  پرتره ی فمينيستی   "عکس هايی با عنوان       
اين واقعيت که  يک فمينيست  از فمينيست ديگری               .  مسائلی را پيش می کشد      

آا تا جايی   .  عکسربداری می کند به سختی می تواند حمتوايی فمينيستی داشته باشد           
 خنثی و بی طرف باشد چيزی    Jo Spenceفمينيست ديده شوند که  هم موقعيت و هم بيانِ             

بيش از يک تصوير    .   با موقعيت های پر زرق وبرقِ  رسانه قرار دارد           که در تقابل  
فراهم می شود که در مقابل با يک تصوير ايستای منفرد قرار می گيرد ، و ايتا                  
ديالوگی فعال ميان شخصی عکاسی شده و عکاس از طريق رفتار ايجاد می شود ، شخص                 

 .اردعکاسی شده مانند عکاس کنرتل اوضاع را در اختيار د
 

مسئله مرتبط با پرتره ی شخصی برای من اين است که آيا من اکنون می توامن                      
فمينيسم را به موضوع اصلی تبديل کنم و چگونه اين مسئله را در عکس هايم نشان                 

با استفاده از صنايع و تصاوير کليشه ای و جنس گرا می توان از                       .  بدهم
سختی بتوان با استفاده از رسانه      به  .  ايدئولوژی جنس گرا مهيشگی سوء تعبير کرد      

واژگونی نقش  .    ای که هر روزه از ما هبره برداری می کند ستم زنان را بيان منود               
زن از طريق عکس ها به ما کمک می کند تا نشان دهيم که زنان نبايد به صورت                  /مرد

عکس گرفنت از يک مرد به صورت حتريک کننده            .  کليشه های رسانه ای تعريف کرد         
 . ی چنين رفتارهايی را نشان خواهد دادمسخرگ

 
ِ  جنسها  ونقش ها آشکار می                       از معانی نقش جنسی خنثی زدايی  شده و جداسازی

چون نقش زنان وابسته به هويت جنسی شان است و برعکس ، بسياری از زنان                 .  گردد
 . تصورات شهوانيت زنانه را به چالش کشانده اند
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مقاالت     (   From the Centre  در      Lucy Lippardزنان بسياری مانند لوسی ليپارد        
 : تصوراتِ  جنسی در آثار خود را خاطر نشان می سازند ) فمينيستی درباب هنر زنان

وقتی زنان از بندهای در آثار هنری شان استفاده می کنند از خودشان استفاده                "
ه به سوژه   يک عامل روان شناختی مهم اين بدا يا چهره ها را از ابژ              .  می کنند 

اما اين روش ها هستند و روش هايی استفاده از بدن خود زنان و                .  تبديل می کند  
 ."  استثمارگری برکنار نيست-هنرمندان زن مهيشه  از خود

 
ميان استفاده ی مردان از زنان به منظور حتريک جنسی  و استفاده ی زنان از زنان                 

 . دبرای افشای اين بی احرتامی شکاف ظريفی وجود دار
زنان در  .  بديهی است زنی که از خويشنت در عکس استفاده می کند نارسيسی است                  

آا .  عکاسی با نيات بسيار متفاوتی نسبت به مردان از خويشنت استفاده می کنند              
آنچه را که به خود تعلق دارد باز پس می گيرند يعنی حق تعريف متايل جنسی                      

 . بوسيله خويشنت
ا خيلی از عکسهای ديگر متفاوت به نظر منی رسد ، من کنش             در کار من ، که در ابتد      

 : يک ماهيتِ  راديکال در موارد زير وجود دارد –جديدی را پيشنهاد می کنم 
 
 در رابطه بين تصاوير منفرد / ١
 .در ارزش و اطالعات که از آا استخراج می شود/ ٢
 . در زمينه ای که اين تصاوير ارائه و نگريسته می شوند/ ٣
 

اينها مواردی هستند که فمينيستها به طور کلی با جوانب جتربه ی زنان سر وکار                 
آا با جمموعه ای از ظواهر ، تصاوير شخصی زنان و متامی پيچيدگی های                  .  دارند

اولين پرتره ی شخصی که من گرفتم بيشرت          .  مربوط به آن شروع به کار می کنند           
وقتی من تصاوير را    .  ير شخصی دگرگونه  نگرانی من نسبت به عکاسی است تا يک تصو         

در جماورت يکديگر قرار دادم و آا را با منت ترکيب کردم که می توانستم آگاهی                  
وقتی جمموعه ها را    .  رو به رشد از خويشنت را ببينم ، فقط نگاهی به گذشته بود              

 شروع کردم ، که کاری پيوسته است ، دوست داشتم از دوربين اجتناب کنم تا اينکه               
روبروی آن قرار گيرم تا اينکه توانستم روشی برای بيان خود از طريق يک چشم                  

مسائلی که من دملشغول آا هستم اين است که زنان چگونه             .  انداز فمينيستی بيامب  
خودشان را می بينند و تصوير شخصی تا چه حد رفتار  و  حدود نقش آا را تعريف                    

ر خود به طوری که از حلاظ اجتماعی قابل          گرايش زنان به مدل کردن تصوي     .  می کند 
تصاوير کمی از   .  پذيرش باشد ، عموما مفهومی مردانه و حتريف شده از زنانگی است            

زنان وجود دارد  که احساساتِ   مردانه ی  تاييد ،  تعرض ، فعاليت و  اعتماد                      
 گرچه برای زنان  (  با اين حال اين تصاوير مثبت از زنان        .  به نفس را بيان کنند    

اختالف بين واقعيت وجودی زنان و حنوه انعکاس آا را در رسانه              )  ديگر مفيد است  
تصاوير فعال مهخو با خود ، مدل های مناسبی هستند که زنان              .  خاطر نشان منی کند   

به آن نياز دارند اما برای ارائه ی تصاويری ايده آليستی تر از خودمان کافی                 
د تصاوير وکليشه های نقش جنسی است که هر          آنچه بايد به چالش کشيده شو     .  نيستند

عکس های من تالشی است برای به چالش        .  روزه از طريق رسانه بر اا تاکيد می شود        
کشاندن با اين کليشه های رسانه ای باشد و می توان آنرا گامی مثبت در جهت                    
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تصوير متايل جنسی خويشنت دانست که نقش من را برای خودم از ديدگاه فمينيستی                  
 . بازتعريف می کند

 
جلوی دوربين قرار گرفنتِ  عکاس مستلزم مسائلی است که در موارد معمولِ  پرتره                  

 عکاس بايد جلوی خودش قرار گيرد مگر اينکه از يک آينه استفاده               -.وجود ندارد 
کند تا موقعيت خود را کنرتل کندحلظه ای که در دوربين ثبت می شود  احساس می شود                  

نتيجه ی ايی را فقط می توان دست آخر          .    ق دوربين ديده شود   تا اينکه از طري   
ديد و اغلب نتايج تعجب برانگيز اند چرا که عنصر شانس  نقش بيشرتی در اين                      

شخص برای عکس گرفنت از خود بايد در جلوی دوربين               .  فرآيند بی واسطه دارد    
 عکاس را از    دوربين جلوی عکاس قرار می گيرد تا اينکه        .  بايستند و نه پشت آن      

ما متايل داريم يک ديدگاه ايستا از خودمان را در ذهن داشته               .  موضوع جدا کند  
بياشيم ،  خودمان را در نااگاهی از تصوير واقعی خود در آينه  درک می کنيم ،                   
ما اغلب از تصاوير خودمات شوکه می شويم  و  از اينکه جلوی ديگران چگونه ظاهر                 

 . وريممی شويم تصوراتی بدست می آ
 

عکاس اغلب   .   استثمارگری وجود دارد   -هنگام گرفنت پرتره شخصی خطر و ترس از خود         
در موقعيتی آسيب پذير در توضيح چگونگی خود دارد ، اما اين موقعيتی است که                  

 . مداوما توسعه و رشد می يابد
 

 زنان از طريق عکاسی به خصوص با اين حيطه از هويت زنان سر و کار پيدا می کنند                 
. چرا که ما در جامعه ای زندگی می کنيم که زنان در موقعيتی سلبی قرار دارند                 

زبانی که ما با آن صحبت می کنيم سلطه ای مردانه دارد و هويت زنان حول يک نقش                  
هويت زنان وابسته به نياز برای شخص بودنِ  زن دارد ، در              .  سلبی منقبض می گردد   

کار من تالشی است برای به چالش        .    استجامعه ی ما ، شخص خود به خود مردانه            
کشاندن نقش سلبی و فکر می کنم اينرا هم نشان می دهد که يک جتربه شخصی چگونه                   

 .می تواند هدف اجتماعی وسيعرتی داشته باشد
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مصاحبه نيو لفت ريويو با جورج لوکاچ منتشر شده 
 ١٩٧١آگوست -در مشاره ی جوالی
 

 وحيد ولی زاده
 
 

ادث اخير در اروپا يکبار ديگر مسأله ی رابطه ی سوسياليسم و دموکراسی را                 حو
از نظر مشا چه تفاوت های بنيادينی ميان دموکراسی بورژوايی و             .  مطرح منوده است  

 دموکراسی سوسياليستی و انقالبی وجود دارد؟
 

  بازمی گردد که   ١٧٩٣تاريخ دموکراسی بورژوايی به قانون اساسی فرانسه در سال            
اصل تعريف کننده ی آن تقسيم انسان به         .  حادترين و راديکال ترين بيان آن بود       

 يکی با حقوق سياسی جهانشمول      -شهرونِد زندگی عمومی و بورژواِی زندگی خصوصی بود        
اين تقسيم در   .  مرتبط بود و ديگری بيان منافع ويژه و نابرابر اقتصادی بود             

بازتاب فلسفی  .  معين تاريخی اساسی است   دموکراسی بورژوايی به عنوان يک پديده ی        
اين مسأله که نويسنده ای مهچون آدورنو چنين         .  آن را می توان نزد دوساد يافت       

شيفته ی دوساد است بسيار جالب توجه است چرا که او معادل فلسفی قانون اساسی                 
 .  است١٧٩٣سال 

 
 اينکه جوهره   -انديشه ی مسلط هر دو اين بود که انسان برای انسان يک ابژه است              

اکنون آشکار است که هر گونه تالشی برای        .  ی جامعه ی انسانی خودپرستی عقالنی است      
ايجاد جمدد اين شکِل به حلاظ تاريخی قديمِی دموکراسی در سوسياليسم يک حرکت                   

اما اين مسأله بدين معنا نيست که اشتياق به سوی            .  قهقرايی و رو به عقب است      
مشکل .  ت با روش های اداری سر و کار داشته باشد             دموکراسی سوسياليستی بايس  

دموکراسی سوسياليستی يک مسأله ی بسيار واقعی است و تا کنون حل نشده مانده                 
اجازه .  چرا که بايست يک دموکراسی ماترياليستی باشد و نه ايده آليستی             .  است

ی محاسِی  انسانی مانند چه گوارا مناينده      .  دهيد برای نشان دادن مقصودم مثالی بزمن      
ايده های او به زندگی اش منتقل شد و آنرا کامال شکل               .  ايده آل ژاکوبنی بود   

لوينه در آملان و يا اوتو      .  او خنستين مورد اين چنينی در جنبش انقالبی نبود        .  داد
بايست برای شرافتمندی اين دسته     .  کوروين در اينجا در جمارستان از آن مجله بودند        

اما ايده آليسم آا از جنس         .  سانی را قائل شد     عميق ترين احرتام های ان       
سوسياليسم زندگی هر روزه که تنها می تواند پايه ای مادی داشته باشد و                     

اما من بايست بالفاصله اضافه کنم که        .  ساختمان يک اقتصاد نوين را بسازد نبود       
ی دکرتين خروشچف مبن  .  توسعه ی اقتصادی به تنهايی هرگز موجب سوسياليسم منی شود           

بر اينکه زمانی سوسياليسم در مقياسی جهانی پيروز می شود که استاندارد زندگی              
در احتاد مجاهير شوروی از استاندارد زندگی در اياالت متحده پيشی بگيرد مطلقا                

می توان آن را     .  مسأله بايست به شيوه ای کامال متفاوت طرح شود          .  اشتباه بود 
تين شکل بندی اقتصادی در تاريخ است که         سوسياليسم خنس .  اينگونه صورت بندی کرد   



  

 
 
 

   ١٠  

اکنون .  را برای سازگاری با خود توليد منی کند       "  انسان اقتصادی "به صورت خودخبود    
به اين دليل که سوسياليسم نتوانسته است به صورت خودخبود انسان مطابق آن را                 

ی توليد و بازتوليد کند،  آنطور که جامعه ی کالسيک سرمايه داری به صورت طبيع                
 توليد می   - و دوساد را   ١٧٩٣شهروند تقسيم شده ی     / بورژوا -انسان اقتصادی خود را   

کند، وظيفه ی دموکراسی سوسياليستی به طور دقيق آموزش اعضاء خود به مست                    
اين وظيفه کامال بی سابقه است و قابل مقايسه با هيچ چيزی در               .  سوسياليسم است 

ه امروزه ضروری است نوزايِی شوراها       روشن است که آنچ   .  دموکراسی بورژوايی نيست  
 يعنی آن نظام دموکراسی طبقه ی کارگر که زمانی هربار که يک انقالب                    –است  

، انقالب  ١٨٧١کارگری اتفاق افتاده است بر پا شده است، در کمون پاريس در سال                
مسأله .  اما اين امر يک شبه اتفاق منی افتد        .   و خود انقالب اکترب    ١٩٠۵روسيه در   

آا بدوا به هيچ چيز     .  ست که کارگران در اينجا به اين امر بی اعتنايند          اينجا
 .معتقد خنواهند بود

 
 

 گسستگی در تاريخ
 

در مياحث فلسفی   .  يک مسأله از اين جنبه، نگران بروز تاريخی تغييرات ضروری است          
اخير در اينجا، مباحث قابل توجهی درباره ی مسأله ی تداوم و گسست در تاريخ                  

و تينه  )  De Tocqueville(مشا در آثار دوتوکويل     .  من بر گسست پا برجايم    .  داردوجود  
)Taine(                اين تز حمافظه کارانه ی کالسيک را خواهيد يافت که می گويد انقالب فرانسه 

دگرگونی بنيادينی در تاريخ فرانسه نبود به اين دليل که تنها سنت متمرکز کردن              
ی که در رژيم کهن و لويی شانزدهم بسيار قوی           دولت فرانسه را تداوم خبشيد، سنت      

اين ديدگاه بصورت   .  بود و توسط ناپلئون و پادشاهی دوم بصورت شديدتری دنبال شد          
او هرگز دگرگونی های اساسی و       .  قاطع توسط لنين در درون جنبش انقالبی رد شد          

ای بر.  حرکت های نوين را تنها تداوم و پيشرفت گرايش های قبلی نظاره منی کرد                
را اعالم کرد هرگز اظهار نکرد که        )  نپ(مثال او زمانی که سياست نوين اقتصادی         

او کامال رک و پوست کنده       .  کمونيسم جنگی است  "  تکميل"يا  "  توسعه"اين سياست   
توضيح داد که کمونيسم جنگی اشتباهی قابل درک در آن شرايط بود، و اينکه نپ                  

اين روش لنينيستی از سوی        .  تتصحيح آن اشتباه و البته تغييری کامل اس            
استالينيسم مهواره تالش داشت تغيير در سياست را،         .  استالينيسم کنار گذاشته شد   

حتی تغييرات بسيار شديد، به عنوان نتيجه منطقی و هببود خط سياسی قبلی ارائه                
استالينيسم متام تاريخ سوسياليسم را به عنوان رشدی مداوم و صحيح ارائه              .  کند

امروزه دقيقا در ارتباط با مسأله ی        .  هرگز گسستگی ها را منی پذيرفت     می کرد و    
آيا .  مواجه شدن با ابقای استالينيسم، اين مسأله بيش از هر زمان حياتی است               

بايست بر پيوستگی با گذشته در درون چشم اندازی از پيشرفت تأکيد کرد و يا                   
م باشد؟ من بر اين      اينکه بر عکس بايست اين مسير گسستی قاطع از استالينيس             

مسأله عدم تداوم در تاريخ به اين دليل است          .  باورم که گسستی کامل ضروری است      
 .  که چنين امهيتی برای ما دارد
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آيا مشا نيز اين مسأله را در توسعه ی فلسفی خود وارد کرده ايد؟ امروز مشا                     
ثار اخيرتان  چگونه آثار خود را در دهه بيست ارزيابی می کنيد؟ ارتباط آا با آ             

 چيست؟
 

در دهه ی بيست، کورش، گرامشی و من هر يک سعی کرديم به شيوه ی خود با مسأله ی                   
ضرورت اجتماعی و تفسير مکانيستی از آن که ميراث انرتناسيونال دوم بود دست و                

 حتی گرامشی   –ما اين مسأله را به ارث برديم اما هيچ يک از ما             .  پنجه نرم کنيم  
ما مهه به اشتباه رفتيم و امروزه       .   نتوانست آن را حل کند     -ا بود که شايد هبرتين م   

کامال اشتباه خواهد بود اگر دوباره به آن آثار بازگرديم آنطور که گويی هنوز                
در غرب اين متايل وجود دارد که آن آثار را به عنوان آثار کالسيک                    .  معتربند

ساهلای بيست دورانی سپری    .  ارتداد علم کنند، اما ما به آن امروزه نيازی نداريم         
. اين مسائل فلسفی دهه ی شصت است که بايست برای ما امهيت داشته باشد              .  شده است 

 هستم که اميدوارم     هستی شناسی وجود اجتماعی    من اکنون در حال کار بر روی           
مسائلی را که به صورت کامال نادرستی در آثار اوليه ام، به خصوص تاريخ و آگاهی                

اثر جديدم بر مسأله ی رابطه ی ميان ضرورت         .   بودند را حل کند    طبقاتی، طرح شده  
. و آزادی، يا آن طور که من آن را بيان می کنم غايت شناسی و عليت، متمرکز است                 

به صورت مرسوم، فيلسوفان مهيشه نظام های خود را بر شالوده ی يکی از اين دو                   
هدف .   انکار کرده اند   قطب بنا کرده اند، آا يا ضرورت را و يا آزادی بشر را              

من نشان دادن رابطه ی متقابل هستی شناختی اين دو و رد کردن ديدگاه های يا                   
حمور حتليل من   .  اين يا آن است که فلسفه بصورت سنتی به انسان ارائه کرده است               

اگر يک شير به بزی کوهی       .  کار به حلاظ زيستی تعيين شده نيست       .  مفهوم کار است  
اما زمانی  .    تنها و تنها توسط ضرورت زيستی تعيين شده است        محله می کند رفتارش     

که انسان بدوی با توده ای سنگ روبه رو می شده، می بايست از ميان آا با در                    
نظر گرفنت اينکه کدام يک از آا به عنوان ابزار برای او قابل استفاده تر است                 

 مفهوم بديل ها برای     .او از ميان بديل ها انتخاب می کند       .  انتخاب می کرده است   
هدفی را  .  معنای کار انسانی، که در نتيجه مهيشه غايت شناسانه است، حياتی است             

در نتيجه آزادی انسان را بيان می        .  معين می کند که نتيجه ی يک انتخاب است          
اما اين آزادی تنها از طريق معين شدن در نيروهای عينی و فيزيکی پويا                 .  کند

در نتيجه غايت شناسی کار مهعرض      .  ين علی جهان مادی است    وجود دارد که مطيع قوان    
با عليت فيزيکی است و در واقع نتيجه ی هر کار فردی حلظه ای از عليت فيزيکی                    

اين باور در غايت شناسی      .  برای جهت يابی غايت شناسانه ی هر فرد ديگری است            
. پايه بود طبيعت، خداشناسی بود، و اين باور در غايت شناسی فراگير تاريخ بی               

اما غايت شناسی در متام کار انسانی وجود دارد که به صورت حل نشدنی درون عليت                 
اين وضعيت، که هسته ی اصلی کار کنونی ام است،           .  جهان فيريکی قرار گرفته است    

اما بايست تأکيد کنم که من سعی        .  بر تناقض کالسيک ضرورت و آزادی غلبه می کند         
 که تکميل شده است     –عنوان اثر من    .  مشول را بسازم  -ندارم يک نظام فراگير و مهه     

 Zur Ontologie des  -اما اکنون در حال بازبينی فصول خنست آن هستم                     
Gesellschaftlichen Seins     است و نه Ontologie des Gesellschaftlichen Seins  .  مشا تفاوت

متفکران زيادی  کاری که من در پيش گرفته ام به فعاليت مجعی           .  را درک خواهيد کرد   
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اما اميدوارم که اين اثر پايه های هستی            .  به منظور پيشربد آن نياز دارد        
 .شناسانه ی آن سوسياليسم زندگی هر روزه را که از آن سخن گفتم نشان دهد

 
 فرهنگ راديکال انگليس

 
 

انگلستان تنها کشور مهم اروپايی است که فاقد يک سنت فلسفی مارکسيستی بومی                
 اثر والرت   – طور گسرتده ای درباره ی يک حلظه از تاريخ فرهنگی آن                مشا به .  است

اما مشا توسعه ی گسرتده تر تاريخ فکری و سياسی بريتانيا را،            .  اسکات، نوشته ايد  
 و رابطه ی آن را با فرهنگ اروپايی از زمان روشنگری چگونه می بينيد؟

 
ن توسعه ی ناموزون     انگلستان قربانی آن چيزی شده است که مارکس آن را قانو              

، و موفقيت   ١۶٨٨راديکاليسم حاد انقالب کرامول و سپس انقالب سال           .  ناميده است 
آا در تضمين کردن روابط کاپيتاليستی در شهر و حومه، علت عقب افتادگی بعدی                

من فکر می کنم تأکيد مشا بر امهيت تاريخی کشاورزی کاپيتاليستی در            .  انگلستان شد 
اين .  ج متناقض آن برای توسعه ی بعدی انگلستان کامال صحيح است          انگلستان، و نتاي  

چيرگی جتربه  .  مسأله را به وضوح می توان در توسعه ی فرهنگی انگلستان نگريست              
 آغاز می شود اما از       ١۶٨٨گرايی بعنوان ايدئولوژی بورژوايی تنها بعد از سال          

 ی قديم هنر و فلسفه ی       آن پس قدرتی عظيم کسب می کند و به طور کامل متام پيشينه            
او .   را در نظر بگيريد      )Bacon(برای مثال باکون     .  انگلستان را قلب می کند      

. متفکری بسيار بزرگ بود، بسيار بزرگرت از الک که بورژوازی بسيار بعدتر پروراند            
و امروزه اگر خبواهيد    .  اما امهيت او به کلی توسط جتربه گرايی انگليسی پنهان شد           

کون از جتربه گرايی ساخته است مطالعه کنيد بايست در ابتدا                آنچه را که با    
می دانيد  .  بفهميد که جتربه گرايی از باکون چه ساخت، که چيزی کامال متفاوت است             

مهين مسأله در مورد متفکر مهم ديگر           .  که مارکس ستايشگر بزرگ باکون بود        
ما بورژوازی  ا.  او خلف بزرگ هابز بود     .  انگلستان يعنی ماندويل اتفاق افتاد     

هر چند که مشا نقل قول هايی از او در کتای             .  انگلستان او را نيز فراموش کرد      
اين فرهنگ گذشته ی راديکال       .  نظريه های ارزش اضافه ی مارکس خواهيد يافت           

به جای آن، اليوت و ديگران به          .  انگلستان پنهان ماند و ناديده گرفته شد         
بسيار کمرتی در کل تاريخ پيشرفت فرهنگ         شاعران متافيزيکی مهچون دون که امهيت         
رخداد فاش کننده ی ديگر سرنوشت اسکات        .  بشری داشتند امهيت اغراق آميزی دادند      

مشا می  .  من درباره ی امهيت اسکات در کتامب درباره ی رمان تاريخی نوشته ام             .  است
گون بينيد که او خنستين رمان نويسی بود که مشاهده کرد انسان ها توسط تارخ دگر               

اين کشفی شگرف بود و بالفاصله مورد توجه نويسندگان بزرگ اروپايی               .  می شوند 
در .  مهچون پوشکين در روسيه، مانزونی در ايتاليا و بالزاک در فرانسه قرار گرفت            

نتيجه گسستی در کل توسعه ی فرهنگ انگلستان وجود دارد که در نويسندگان                    
شاو هيچ ريشه ای در گذشته ی       .  هده است راديکال متأخری مهچون شاو بسيار قابل مشا      

فرهنگی انگلستان ندارد، به اين دليل که فرهنگ انگلستان در قرن نوزدهم از پيش              
بديهی است که اين مسأله ضعفی اساسی در          .  تاريخ راديکال خودش منقطع شده است      

 . شاو است
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آا .  ندامروز روشنفکران انگلستان نبايست تنها مارکسيسم را از بيرون وارد کن           
من درباره ی اسکات و      .  بايد تاريخ جديدی از فرهنگ خودشان را بازسازی کنند          

اما ضروری است که انگليسی ها انگلستان       .  اگنس هلر درباره ی شکسپير نوشته ايم      
ما نيز در جمارستان مهچون مشا در انگلستان سردرگمی هايی           .    را دوباره کشف کنند   

 يک تاريخ حقيقی از فرهنگ مشا اين سردرگمی ها           .خود داريم "  منش ملی "درباره ی   
در اين راه شايد عمق حبران سياسی و اقتصادی انگليس به            .  را از بين خواهد برد    

. ياری مشا بيايد که حمصول قانون توسعه ی ناموزونی است که من از آن سخن گفتم                  
ی در  ويلسن بدون شک يکی از مکارترين و فرصت طلب ترين سياست مداران بورژواز               

اين زمانه است با اين حال دولت او مهلک ترين و مصيبت آميزترين شکست ها را                   
 .اين مسأله نيز نشانه ای از عمق حبران انگلستان است. داشته است

 
را چگون می بينيد؟     "  نظريه ی رمان  "ادبی خود   -مشا اکنون اثر اوليه ی انتقادی      

 معنای تاريخی آن چه بود؟
 

هنگامی که جنگ   .  ز نا اميدی من در خالل جنگ جهانی اول بود         نظريه ی رمان بيانی ا    
جمارستان، روسيه را شکست خواهند داد و         -شروع شد گفتم احتماال آملان و اتريش        

فرانسه و انگلستان احتماال    .  اين مسأله ای خوب بود    :  تزاريسم را نابود می کنند    
زولرن و هابزبورگ را    جمارستان را شکست خواهند داد و خاندان هوهن        -آملان و اتريش  

اما در آن زمان چه کسی از ما در          .  اين مسأله هم خوب است    :  از بين خواهند برد   
برابر فرهنگ فرانسه و انگلستان دفاع خواهد کرد؟ نا اميدی من در برابر اين                 

البته اکترب پاسخ آن    .  و اين پس زمينه ی نظريه ی رمان بود        .  پرسش پاسخی منی يافت   
اين انقالب از   .  سيه راه حلی جهانی در برابر مسأله ی من بود          انقالب رو .  را داد 

اما .  پيروزی بورژوازی فرانسه و انگلستان که من از آن وحشت داشتم جلوگيری کرد            
بايست بگويم که نظريه ی رمان، با متام اشتباهاتش، فراخوانی برای سرنگونی                 

اين کتاب ضرورت   .  ردجهانی بود که فرهنگی را که اين کتاب حتليل کرد توليد می ک             
 .يک دگرگونی انقالبی را شناخته بود

 
اکنون درباره ی او چه قضاوتی داريد؟         .  در آن زمان مشا دوست ماکس وبر بوديد         

آيا فکر می کنيد اگر      .  مهکار او يعنی سومبارت به تدريج به يک نازی تبديل شد            
 وبر زنده می ماند ممکن بود ناسيونال سوسياليسم را تأييد کند؟

 
برای مثال او   .  مشا بايد بدانيد که وبر انسانی مطلقا صادق بود        .  به هيچ وجه  .  نه

او عادت داشت در خلوت به ما بگويد که            .  به شدت امپراتور را حتقير می کرد        
بيچارگی آملان بزرگ اين بود که هيچ هوهنزولنی برخالف استوارت ها و يا بوربون                

 کنيد که کسی که می توانست چنين چيزی          مشا می توانيد تصور   .  ها گردن زده نشدند   
وبر کامال برخالف سومبارت    .   بگويد يک استاد معمولی آملانی نبود       ١٩١٢را در سال    

بگذاريد داستانی برای مشا    .   او هرگز هيچ امتيازی به ضد يهودی ها نداد          -.  بود
امه يک دانشگاه آملانی از او خواسته بود تا توصيه ن         .  بگويم که خصلت منای او بود     

 آا قصد داشتند کرسی جديدی را       -ای برای يک کرسی استادی در آن دانشگاه بنويسد        
سپس او افزود که هر يک      .  او بر اساس شايستگی سه نام را فرستاد        .  افتتاح کنند 
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. هر سه ی آا فوق العاده هستند      .  از اين سه گزينه های کامال مناسبی خواهند بود        
در .  چرا که آا يهودی هستند     .  خاب خنواهيد کرد  اما مشا هيچ يک از آا را انت         

البته هيچ کدام از آا به       .  نتيجه من سه نام ديگر را به ليست اضافه می کنم            
ارزمشندی آن سه نفری که توصيه کرده ام نيستند، اما بدون شک مشا يکی از آين ها                  

اوريد که  با اين مهه بايد به ياد بي       .  چرا که يهودی نيستند   .  را خواهيد پذيرفت  
وبر عميقا امپرياليست بود و ليرباليسم او تنها نتيجه اين باور او بود که به                 
يک امپرياليسم کارآ نياز است و تنها ليرباليسم می تواند اين کارآيی را تضمين               

او هم يک حمقق فوق      .  او دمشن قسم خورده ی انقالب های اکترب و نوامرب بود            .    کند
آن غيرعقالنيتی که با شيلينگ ساخلورده      .  افظه کار بود  العاده و هم شخصی عميقا حم     

 .و شوپنهاور آغاز شد يکی از مهم ترين بياناتش را در وی يافت
 

 او به تغيير گرايش مشا به مست انقالب اکترب چگونه واکنش نشان داد؟
 

از او نقل کرده اند که گفته بود درباره لوکاچ اين تغيير حتولی عميق در ايده                  
اما من از آن    .   درحاليکه درمورد تولر تنها درهم آميختگی احساسات بود        ...ها و   

 .زمان به بعد هيچ رابطه ای با او نداشتم
 

اکنون، پس  .  پس از جنگ، مشا در کمون جمارستان بعنوان کميسر آموزش مشارکت داشتيد           
 از پنجاه سال، چه ارزيابی ای از جتربه ی کمون ممکن است؟ 

 
از اين  .  س نوت و خط مشی انتنته در مورد جمارستان بود             باعث اصلی کمون ويک    

زاويه، کمون جمارستان قابل مقايسه با انقالب روسيه بود، که مسأله ی پايان                  
بعدتر سوسيال دموکرات ها ما     .  خبشيدن به جنگ نقشی مهم در وقوع انقالب اکترب داشت         

 و پس از جنگ،      را به دليل ايجاد کمون مورد محله قرار دادند اما در آن زمان               
منفجر کردن آن ضروری    .  امکان ماندن درون حمدوديت چهارچوب سياسی بورژوازی نبود        

 .بود
 

 رهربان بلشويک
 
 

آيا مشا در   .  پس از شکست کمون مشا در کنگره ی سوم کمينرتن در مسکو مناينده بوديد              
 آجنا با رهربان بلشويک برخورد داشتيد؟ احساس مشا نسبت به آا چه بود؟

 
من به  .  مشا بايست به خاطر داشته باشيد که من عضو کوچکی از يک هيئت کوچک بودم               

در نتيجه طبيعتا مکاملات طوالنی ای با       .  هيچ وجه در آن زمان چهره ی مهمی نبودم         
با اينحال من از طريق لوناچارسکی به لنين معرفی شده          .  رهربان حزب روسيه نداشتم   

 می توانستم او را هنگام کار در کميسيون های          من.  او کامال مرا مسحور کرد    .  بودم
. بايست بگويم در برابر ديگر رهربان بلشويک نظر خوبی نداشتم           .  خمتلف نيز ببينم  

می .  من او را يک متظاهر می دانستم      .  تروتسکی بالفاصله مورد تنفر من قرار گرفت      
ن پس از   دانيد که پاراگرافی در خاطرات گورکی از لنين وجود دارد که در آن لني              
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انقالب و درحالی که دستاوردهای سازمانی تروتسکی را در طی جنگ داخلی تصديق می               
زينوويف که بعدها نقش وی     .  کرد، می گويد که او خصلت هايی از السال را نيز دارد           

ارزيابی من از   .  را در کمينرتن هبرت شناختم، يک هدايت کننده ی صرف سياسی بود              
 منتشر کردم و مارکسيسم     ١٩٢۵ه ای يافت که در سال       بوخارين را می توان در مقال     

در آن زمان او پس از استالين دومين مرجع روسی           .  او را مورد انتقاد قرار دادم     
مهچون .  استالين را من اصال در کنگره به خاطر منی آورم             .  در مسائل نظری بود    

. ه نبودم بسياری از کمونيست های خارجی من از ميزان امهيت او در حزب روسيه آگا              
او به من گفت که فکر می کند مقاله ی من درباره ی                 .  من با رادک صحبت کردم     

اقدام مارس در آملان از هبرتين مطالبی بوده که درباره ی آن نوشته شده است و                    
البته بعدها او زمانی که حزب اقدام مارس         .  اينکه او کامال آنرا تأييد می کند       
در .  ر داد و آشکارا آن را مورد محله قرار داد         را حمکوم کرد عقيده ی خود را تغيي       

 .مقابل مهه ی اينها، لنين تأثير عظيمی بر من گذاشت
 

واکنش مشا هنگامی که لنين مقاله ی مشا درباره ی مسأله ی پارملانتاريسم را مورد                
 محله قرار داد چه بود؟

 
دی رها  مقاله ی من کامال اشتباه بود و من تزهای آن را بدون هيچ گونه تردي                   

را قبل از   يک بيماری کودکانه    :  کمونيسم چپ اما بايد اضافه کنم که من        .  کردم
نقد وی بر مقاله ی من خواندم و از قبل کامال توسط استدالالتش درباره ی مسأله ی                  

درنتيجه نقد او بر مقاله ی من چيز چندانی را           .  مشارکت پارملانی قانع شده بودم    
. يش متوجه شده بودم که نظر من اشتباه بوده است          من پيشاپ .  برای من تغيير نداد   

مشا به خاطر می آوريد که لنين در کمونيسم چپ گفته بود که پارملان های بورژوازی                
جهانی آن با تولد ارگان های انقالبی قدرت کارگری، يعنی               -در مفهوم تاريخی   

نای شوراها، ملغی شده اند، اما اين مسأله به اين معنا نيست که آا در مع                   
بويژه آنکه توده ها در غرب به شوراها باور           .  سياسی بالفصل نيز ملغی شده اند      

درنتيجه کمونيست ها بايد در درون پارملان نيز مهانند بيرون آن فعاليت             .  ندارند
 .    کنند

 
 مشا در تزهای معروف بلوم در سومين کنگره حزب کمونيست جمارستان            ١٩٢٩ و   ١٩٢٨در   

وکراتيک کارگزان و دهقانان را به عنوان هدفی اسرتاتژيک            مفهوم ديکتاتوری دم  
اين تزها به عنوان تزهايی فرصت       .  برای اين حزب در آن زمان مطرح کرديد، در            

اکنون چه  .  طلبانه رد شد و مشا به خاطر آن از کميته مرکزی کنار گذاشته شديد                
 قضاوتی درباره آا داريد؟

 
قه گرايی دوره بين امللل سوم بود که بر           تزهای بلوم اقدام مستدل من عليه فر        

اين خط خطرناک مهانطور    .  دوقلو بودن سوسيال دموکراسی و فاشيسم پافشاری می کرد         
که می دانيد با شعار طبقه عليه طبقه و مطالبه ی برپايی بالدرنگ ديکتاتوری                  

 ديکتاتوری  –  ١٩٠۵من با احيا و اخذ شعار لنين در سال            .  پرولتاريا مهراه بود  
 تالش داشتم راه گريزی در مقابل خط کنگره ششم            -موکراتيک کارگران و دهقانان   د

کمينرتن بيامب، که به واسطه آن می توانستم حزب جمارستان را به سياستی واقع                   
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تزهای بلوم توسط حزب حمکوم شد و بالکون و           .  من موفق نشدم  .  بينانه تر جذب کنم   
من در آن زمان درون حزب کامال تنها        .  فرقه اش مرا از کميته مرکزی اخراج کردند       

بايست توجه کنيد که من حتی نتوانستم آايی را که تا آن زمان در ديدگاه               .  بودم
. های من در مبارزه عليه فرقه گرايی بالکون درون حزب سهيم بودند را متقاعد کنم              

 اين مسأله به واسطه شرايط    .  درنتيجه من درباره اين تزها از خودم انتقاد کردم         
من در واقع عقايد خود را تغيير ندادم و حقيقت اين             .  آن زمان به من حتميل شد      

در طول ساهلای   .  است که من متقاعد شده ام که در آن زمان کامال بر حق بوده ام                 
 در جمارستان به صورت عينی ديکتاتوری دموکراتيک کارگران و                ١٩۴٨ تا    ١٩۴۵

 ١٩۴٨البته پس از    .  ث کرده بودم   از آن حب   ١٩٢٩دهقانان متحقق شد که من در سال         
 .  اما آن داستان ديگری است-استالينيسم چيزی کامال متفاوت را ايجاد کرد

 
 روابط با برشت

 
 

 و سپس پس از جنگ با برشت چگونه بود؟ مقام او             ٣٠ارتباطات مشا با برشت در دهه       
 را چگونه ارزيابی می کنيد؟

 
 مادر دلير، زن خوب      –های متأخر او     برشت شاعری بسيار بزرگ بود و منايشنامه          

البته نظريات دراماتيک و يبايی       .   فوق العاده هستند    -سزچوآن و برخی ديگر    
معنای رئاليسم  «  من اين مسأله را در       .  شناختی او کامال مغشوش و اشتباه هستند       

در .  اما اينها ماهيت آثار متأخر او را تغيير منی دهند          .  توضيح داده ام  »  معاصر
.  من در برلين بودم و با احتاديه ی نويسندگان کار می کردم             ١٩٣٣ تا   ١٩٣١ساهلای  

 برشت مقاله ای عليه من نوشت و از            -٣٠ در ميانه ی دهه        -تقريبا مهان زمان  
اما بعدها هنگامی که من در مسکو بودم برشت در سفر             .  اکسپرسيونيسم دفاع کرد  

 او در اين سفر از شوروی       –  خود از اسکانديناوی به اياالت متحده به ديدن من آمد         
کسانی وجود دارند که تالش می کنند من را عليه تو              :   و به من گفت     –گذر کرد   

. برانگيزانند، و کسانی نيز هستند که سعی می کنند تو را عليه من برانگيزند                
درنتيجه ما مهيشه   .  بيا توافق کنيم تا توسط آا حتريک نشويم و دچار اختالف نشويم           

 که  –پس از جنگ هر وقت که من به برلين می رفتم            .  با يکديگر داشتيم  روابط خوبی   
 مهيشه به ديدن برشت می رفتم و حبث های طوالنی ای با هم                -بسيار اتفاق می افتاد   

می دانيد که من يکی     .  در پايان مواضع ما با يکديگر بسيار نزديک بود         .  داشتيم
من .  اسم تدفين او دعوت شدم     از کسانی بودم که توسط مهسرش برای سخنرانی در مر           

او بسيار زيرک بود و درک گسرتده ای از         .  مهيشه احرتام زيادی برای برشت قائل بودم      
در اين مسأله او کامال برخالف کرش بود که او را به خوبی می                   .  واقعيت داشت 

زمانی که کرش حزب آملان را ترک کرد، پيوند خود را با سوسياليسم قطع                 .  شناخت
 مسأله را درک می کنم، چرا که برای او مهکاری با احتاديه نويسندگان              من اين .  کرد

در مبارزه ی ضد فاشيستی در برلين در آن زمان ممکن نبود چرا که حزب اين اجازه                  
او می دانست که نبايست عليه احتاد مجاهير         .  برشت کامال متفاوت بود   .  را منی داد  

 . ش به آن وفادار ماندشوروی اقدام کرد، باوری که در متام طول حيات
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آيا مشا والرت بنيامين را می شناختيد؟ آيا فکر می کنيد اگر او زنده می ماند                   
 درگير تعهدی کامال انقالبی به مارکسيسم می شد؟

 
 ١٩٣٠هرچند آدورنو را در      .  نه، به داليلی من هرگز بنيامين را مالقات نکردم           

بنيامين .   بودم در فرانکفورت ديدم    هنگامی که در حال رفنت به احتاد مجاهير شوروی         
استعدادی خارق العاده داشت و بسياری از مسائل کامال نوين را عميقا زير نظر                 

او اين مسائل را به شيوه های متفاوت کشف کرد اما هرگز راهی برای خروج                .  داشت
من فکر می کنم که علی رغم دوستی او با برشت پيشرفت او، اگر                 .  از آا نيافت  

بايد به خاطر داشته باشيد که زمانه تا چه          .  ی ماند، کامال نامعلوم بود    زنده م 
در اين فضا آدورنو به      .   تصفيه های دهه سی، و سپس جنگ سرد          –حد دشوار بود     

 .  مبدل شد" مهنوايی غير مهسان گرا" مناينده ی نوعی از 
 

لنين -رکسپس از به قدرت رسيدن فاشيسم در آملان، مشا در روسيه و در مؤسسه ی ما                 
 مشا در آجنا چه فعاليت هايی را اجنام داديد؟. مهراه با ريازانوف فعاليت می کرديد

 
 در مسکو بودم، ريازانوف دستنوشته هايی را به من نشان داد              ١٩٣٠وقتی در سال    

مشا می توانيد هيجان مرا تصور        .   در پاريس نوشته بود     ١٨۴۴که مارکس در سال      
ه ها کل رابطه ی مرا با مارکسيسم تغيير داد و              مطالعه ی اين دستنوشت    :  کنيد

يک حمقق آملانی در شوروی بر روی دستنوشته ها کار          .  ديدگاه فلسفی مرا دگرگون کرد    
موشها آا را جويده بودند و       .  می کرد و آا را برای انتشار آماده می کرد            

ن از بين   جاهای زيادی از دستنوشته بود که حروفی از کلمات آن و يا يک کلمه ی آ               
من بدليل دانش فلسفی ام با آن حمقق کار می کردم و تعيين می کردم که                .  رفته بود 

اغلب پيش می آمد که کلمه ای مثال با ج            .  چه حروف و يا کلماتی جا افتاده است        
شروع می شد و مثال با س ختم می شد و بايست حدس می زديم که بين اين حروف چه                       

ن اثر که به تدريج آماده شد بسيار خوب از کار            من فکر می کنم که آ     .  بوده است 
ريازانوف در مقابل   .  من به دليل مهکاری در ويراستاری آن اين را می دامن           .  درآمد

نظريه پرداز  .  کار خود مسئول بود، و مهچنين او يک لغت شناس بسيار بزرگ بود                
مال افت  پس از تصفيه ی او، فعاليت های مؤسسه کا        .  نبود اما لغت شناسی بزرگ بود     

 جلد دستنوشته های     ١٠من به خاطر می آورم که او به من گفت در آجنا                  .  کرد
انگلس در مقدمه اش بر جلد      .  کاپيتال مارکس  وجود دارد که هرگز منتشر نشده است         

دوم و سوم کاپيتال می گويد که آا تنها گزيده ای از دستنوشته های مارکس                    
ريازانوف تصميم داشت متام اين نوشته      .  دهستند که مارکس برای کاپيتال نوشته بو      

 . اما تا اين زمان آا پيدا نشده اند. ها را منتشر کند
 مباحثی فلسفی در احتاد شوروی وجود داشت اما من در آا             ٣٠البته در اوايل دهه     

شخصا .  حبثی بود که آثار دبورين را مورد انتقاد قرار داده بود           .  مشارکت نداشتم 
تقادات را صحيح می دانستم اما هدف آا تنها استحکام مقام              بسياری از آن ان    

 . استالين به عنوان يک فيلسوف بود
 

  شرکت داشتيد؟٣٠اما مشا در مباحث ادبی در شوروی در دهه 
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 مهکاری کردم، و ما خط مشی       (literary kritik)من برای شش يا هفت سال با جمله نقد ادبی            
 RAPPفاديف و برخی ديگر در روسيه با        .  ا داشتيم استواری عليه جزم گرايی آن ساهل     

مبارزه کردند و شکست خوردند اما تنها به اين دليل که اورباخ و ديگران در                   
RAPP   ا پس از پيروزی، گسرتش رپيسم نوع خود را دنبال              .   تروتسکيست بودندآ
اين من در   .  جمله نقد ادبی مهواره در برابر اين گرايشات مقاومت می کرد            .  کردند

جمله مقاالت بسياری نوشتم، که در متام آا نقل قول هايی از استالين وجود داشت                 
که در روسيه آن زمان اجتناب ناپذير بود، و متام آن مقاالت برعليه مفهوم                     

 . حمتوای آا مهيشه عليه جزم گرايی استالين بود. استالينيستی از ادبيات بود
 

 زندگی سياسی لوکاچ
 
 

 فعال سياسی بوديد و سپس      ١٩٢٩ تا   ١٩١٩سال از زندگی خود يعنی از          ١٠مشا برای   
اين تغيير بسيار بزرگی برای هر مارکسيستی        .  کامال فعاليت سياسی را ترک کرديد      

 ١٩٣٠آيا مشا احساس می کرديد که با اين دگرگونی شديد در زندگی خود سال                 .  است
ين مرحله از زندگی مشا      ا)  يا شايد بالعکس آزاد شده ايد؟         (  حمدود شده ايد؟     

چگونه با نوجوانی و جوانی مشا مرتبط است؟ در آن زمان چه کسانی بر مشا تأثير                   
 گذار بودند؟

 
نگاه کنيد، من   .  من درباره هر آنچه به زندگی سياسی من پايان داد متأسف نيستم            

 کامال صحيح   ١٩٢٨/١٩٢٩متقاعد شده بودم که موضع من در مشاجرات درون حزبی در               
با اين حال   .  هيچ چيز باعث نشد که من در اين مورد افکارم را تغيير دهم              .  بود

درنتيجه به خودم گفتم که      .  من در پذيراندن ديدگاهم به حزب کامال شکست خوردم          
اگر حق کامال با من است و با اينحال کامال شکست خورده ام، اين مسأله تنها به                   

درنتيجه فعاليت عملی سياسی    .  ندارماين معناست که من قابليت های سياسی چندانی         
اخراج من از کميته مرکزی حزب جمارستان به        .  را بدون هيچگونه مشکلی کنار گذاشتم     

هيچ وجه اين باور مرا تغيير نداد که علی رغم سياست های مصيبت آميز فرقه                    
گرايانه در دوره سوم حزب، تنها در درون تشکيالت جنبش کمونيستی می شد به طور                 

من .  نظر من در اين باره هنوز تغييری نکرده است         .  با فاشيسم مبارزه کرد   مؤثری  
مهيشه معتقد بوده ام که زندگی در بدترين شکل سوسياليسم هبرت است از زندگی در                  

 .هبرتين شکل سرمايه داری
 

 تناقضی با کناره گيری  من از         ١٩۵۶بعدها، مشارکت من در حکومت ناگی در سال           
من در رويکرد سياسی کلی ناگی سهيم نبودم، و زمانی           .  اشتفعاليت های سياسی ند   

که در روزهای قبل از اکترب تالش کردند ما دو نفر را به يکديگر نزديک کنند من                   
فاصله ای که من بايد تا ايمره ناگی بپيمايم بيشرت از             :  "  مهيشه پاسخ می دادم   

 از  ١٩۵۶ در اکترب    هنگامی که ".  فاصله ای نيست که ناگی بايست به مست من بردارد          
من برای وزارت فرهنگ دعوت به عمل آمد، اين مسأله برای من مسأله ای اخالقی بود                

هنگامی که ما دستگير شديم و به       .  و نه سياسی، و من منی توانستم آن را رد کنم           
رومانی فرستاده شديم، رفقای حزبی جماری و رومانيايی به سراغ من آمدند و از من               



  

 
 
 

   ١٩  

نسبت به سياست های ناگی پرس و جو کردند چرا که عدم توافق مرا              درباره ديدگاهم   
اگر من انسان آزادی در خيابان های         :"  من به آا گفتم    .  با آا می دانستند    

بوداپست بودم و او نيز آزاد بود، آنگاه خوشحال می شدم قضاومت را درباره او                  
ست تنها رابطه من با     اما تا زمانی که او در زندان ا       .  آشکارا و به تفصيل بگويم    
 ."او از رابطه مهبستگی است

 
مشا از من سئوال کرديد که احساس شخصی ام زمانی که از زندگی سياسی دست کشيدم                  

می توامن بگويم که    .  من بايد بگويم که شايد آدمی چندان معاصر نيستم          .  چه بود 
من البته  .  هيچگاه احساس نااميدی و يا هرگونه عقده ای در زندگی ام نداشته ام             

به واسطه ادبيات قرن بيستم و نيز خواندن فرويد می دامن که اين گفته ها به چه                  
من هنگامی که اشتباهات و يا        .  اما من خودم آا را جتربه نکرده ام         .  معناست

مسيرهای نادرستی را در زندگی ام مشاهده کرده ام مهواره حاضر بوده ام آا را                 
اله بودم منايشنامه های مدرنی به شيوه ايبسن و           س ١۶،  ١۵وقتی  .  .....    بپذيرم

 ساله بودم آا را دوباره خواندم و آا را بی ارزش               ١٨وفتی  .  هاپتمن نوشتم 
آن منايشنامه  .  من از آن زمان متوجه شدم که هرگز يک نويسنده خنواهم شد             .  يافتم

سيار مفيد  آن جتربه های ابتدايی بعدها ب     .  ها را سوزاندم و هيچ وقت پشيمان نشدم       
خنستين .  اين خنستين جتربه ادبی من بود      .....  واقع شدند چرا که در مقام منتقد         

تأثيرات سياسی من خواندن مارکس در هنگام دانش آموزی و پس از آن و از مهه مهمرت                 
من هنگامی که نوجوان بودم در ميان          .  خواندن آثار شاعر بزرگ جمار ادی بود         

او انقالبی ای بود    .  و ادی تأثير مهمی بر من گذارد      اطرافيامن بسيار منزوی بودم     
که اشتياق شگرفی به هگل داشت البته او هرگز آن جنبه ای از هگل را نپذيرفت که                 

 او، مصاحله ی ی Versöhnung mit der Wirklichkeitمن مهيشه از مهان آغاز کنار گذاشتم، يعنی       
 است که هگل را اخذ نکرده        اين ضعف بزرگ فرهنگ بريتانيا    .  او با واقعيت مستقر   

تا امروز، ستايشم از او کم نشده و فکر می کنم که کاری را که مارکس آغاز                 .  است
من .   بايست حتی فراسوی مارکس نيز تعقيب شود       – يعنی مادی سازی فلسفه هگل       –کرد  

هنگامی که  .  سعی کرده ام در خبش هايی از کتاب آتی ام هستی شناسی به آن بپردازم              
گفته شده و اجنام شده است، تنها سه متفکر حقيقتا بزرگ در غرب وجود                  مهه چيز   

 .   ارسطو، هگل و مارکس: دارد که منی توان آا را با ديگران مقايسه کرد
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 آلودگی گوارشی
 بابك سليمی زاده

 

 با فيلهای سفيد

 و اردکهای نشسته

 من برخواهم خاست

 تام يورک

 

هيچ .     ابتدا بايد از شر تظاهر به امر روانكاوانه خالص آرد            آوبريك را »  تاللو«

چنان از هم   اوديپی  مثلث  س  رئو.  ، چون مهه ی ما منحرف هستيم      احنرافی در آار نيست     

فاصله می گيرند ، چنان دور می شوند که ديگر هيچ راس ، هيچ مثلثی باقی منی                     

 .مثلث نيستواقعا ما درون مثلثی واقعيم که ديگر . ماند



  

 
 
 

   ٢١  

 

کشف بزرگ روانکاوی ، کشف توليد ميل ساز ، کشف              .  .  .«  

اما با عقده ی اوديپ ، اين       .  توليدهای ضمير ناخودآگاه بود     

به جای  :  کشف به سرعت با ايدآليسمی جديد مستور ماند              

ناخودآگاه به منزله يک کارخانه ، تئاتر باستانی را قرار             

ازمنايی را  به جای واحدهای توليدی ناخودآگاه ، ب        .  دادند  

به جای ناخودآگاه موّلد ، ناخودآگاهی را که          .  قرار دادند   

اسطوره ، تراژدی ،    (ديگر جز بيان کاری از آن ساخته نبود           

دلوز و گتاری /  آنتی اوديپ   (  ».  قرار دادند   .  .  .  )  رويا و   

( 

حاآميت .  است با بدنی در پی رهايی از نوك انگشت و يا ناف            اين فيلم جدال سازمان   

اين .  آودك در انتظار رهايي   /نواده است بر ناخودآگاه؛ و در زير آن يك هيوال          خا

و باالخره  .  فيلم اقتدار ساختار است؛ و در زير آن ابژه ای آوچك در انتظار گريز             

 . اين فيلم جدال لكان و دلوز است: می توان گفت 

در .  وريدصحنه ی قدم زدن مادر و آودك در داالای پيچ در پيچ را به خاطر بيا                  

آيا اين انسدادها يكی از      .  برخی از اين داالای باريك انسدادهايی وجود دارد         

هتل بر فراز ماآتی از داالای      /نامهای پدر هستند؟ در حلظه ای پدر در درون خانه          

پيچ در پيچ ايستاده و مهه چيز را حتت آنرتل دارد؟ چنني تفسريی را بايد آنار                      

دنی .  دآگاه تنها به مثابه عامل انسداد وجود دارد        نقش والدين در ناخو   .  گذاشت

بايد با دلوز مهراه شد و نقش        .  جز در قالب اين انسدادها پدر و مادری ندارد          

والدين دنی را به مثابه انسداد در داالای پيچ در پيچ ميل دنی ، و عامل                      

يل خيالی  برای او م  .  انتقال در سيالای ميل او آه در اين داالا جاری ست فهميد            

تنها و تنها ماشينی ست و تا زمانی آه خبواهيم آن را در سطحی                .  يا منادين نيست  

ساختاری يا منادين بررسی منائيم، منی توانيم ماشينهای ميل ساز او را شناسايی                

 .    آنيم

"  توليد   .توليدگرِ  ابژه ی واقعیِ  خود        .  ميل توليدگر است  .  فقدانی در کار نيست   

ی "شيزو"يک  .  ماشينهای ميل ساز       کودکی ست متشکل از    Danny  ".  رابژه های بيما  
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آيا شکل خاصی از وجود وجود دارد که به آن نام             :  سوال اين است    .  متام عيار   

 ميل و ابژه اش دو ماشينِ  به هم          .دنی با ميل خود برابر است     واقعيت را بدهيم ؟     

او توليدگرِ  امر    .  کند  او توليد می    .  آنچه وجود ندارد سوژه است    .  پيوسته اند   

 .واقعی ست

اگر لكان با گذشنت از دوره ی آينه ای به استعاره می رسد، در اين فيلم با رجوع                  

هذيان .  ديدن خود در هذيان ديگري     .  دوباره به مهان آينه هذيان آغاز می شود          

بايد گفت آه   .  ماشينهای هذيان زده ی سادوپارائوئيك آه پدر در مهه جا ساخته است           

 .  هذيان مبتنی ست بر سرمايه گذاری های سياسی ـ اجتماعی ليبيدينالاين

آيا می خواهيد بگوييد در انتهای فيلم پسر با گريخنت از پدرش و دست به سر کردن                 

 بازمی گردد؟ نه، به     "ابژه ی ازدست رفته ی ميل     "به آغوش مادر به مثابه      ،  ِ او   

هويتی سايربگ  او  .  ر آار نيست  د هيچ مادری     "دني"برای  .  هيچ وجه اينطور نيست    

ارجاع دادنِ  توليدات ميل به مثلث        .  کودکی که خود از خود زاده شده است        .  دارد

از چنين مثلث مسخره ای فراتر رفته       دنی  .   پايه ی توليد آاپيتاليستی ست     اوديپی

یِ   دوچرخه سوار   .   “ Danny is gone away “ و يا    “ Danny isnt here “.  او گريخته است  .  است

 . او ، رکاب زدنِ  او مهان چرخه ی توليدِ  توليد است 

 " بابا ، مشا هرگز من رو کتک زده ايد ؟ " 

 " نه کی مهچين حرفی رو هبت زده ؟ مامانت گفته ؟ " 

انسانِ  شيزو فراتر از مامان ـ بابا ـ من            .  اما مادر به او چيزی نگفته است         

بچه ی کوچکی که در دهانِ  او جای دارد          پسر"(  تونی  "اين را بی شک     .  عمل می کند    

پدر مهچنان اصرار دارد که دنی را به مثلث اوديپی               ولی   .به او گفته است    )  

 اينو مامان هبت گفته ؟ : بازگرداند 

ما ُاديپی شده   :   ضد اوديپ دلوز و گتاری ، آنچه مسّلم است اين است                  نا بر ب

و انسان شيزو که    .  موقعيتی ست هستيم؛ آنچه مهم است چگونگیِ  فراروی از چنين            

حمصول اضافه و مهان پرولتاريای سرمايه داری ست، به اين دليل که بدن خود را به                 

مثابه بدن بدون اندام و شامل ماشينهای توليدگرِ  ميل جتربه می کند ، از چنين                  

 . مثلثی فرا می رود

 رکاب زدنِ  دنی> 
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اينجا پدر  (    پدر به دنبال اوست   .  ترکاب زدن دنی مهچون کارِ  يک دستگاه گوارشی س         

او می  ).  نه مهچون راس مثلث اوديپی ، بلکه بانیِ  انتقال ساختارهای اجتماعی ست             

پدر وامنود می کند که هيچ هستی يی خارج          .  خواهد دنی را به ساختار بازگرداند        

اما در انتهای فيلم درمی يابيم که برعکس ، در درون             .  از ساختار وجود ندارد   

درون ساختار تنها يليسم فن آورانه وجود         .  ار هيچ هستی يی موجود نيست       ساخت

انسان شيزو چگونه از مسير خارج می شود ؟ دنی در حين فرار رد پای خود                  .  دارد

حلظه ای آه من خوش دارم      .  اين يک حلظه ی مهم است     :  را از روی برفها پاک می کند        

ن دنی در روند توليد منادين صور        تا قبل از اي   .  بنامم"  حلظه ی التهاب  "آن را   

به سراغ او می    اما وقتی که پدر ترب به دست        )  با رکاب زدن    (  خيال اش دست داشت     

 و  شدهاو از دوچرخه اش پياده      :  به امر واقعی رجعت می کند         ، توليد منادين  آيد  

دنی با پاک   .  ی از خود باقی منی گذارد      انسان شيزو رد  .    شروع به دويدن می کند    

 و از اين طريق آن را غير         ساختهِ  رد پای خود ، شيوه ی توليد را آلوده              کردن

قلمرو .  آن داالای پيچ در پيچ ، قلمرو دنی اند               .  گرداندقابل دسرتسی می     

او بی شک در چنين مکانی      .   او و مهچنين قلمرو حميط اجتماعی اش        ناخودآگاه يتيم ِ  

 . و اين يک راز است" . بميدان ملته" در يك : آشنا شده است " تونی"با 

. سعی در پردازش آن دارمي     "  هنر مسّلح "آن چيزی ست آه ما در         "  ميدان ملتهب   "

. می شوند "  دست به آار  "  ميدانی آه در آن ابژه های آلوده با منطق سرايتی شان             

پس نقد روانكاوانه در    .  در ميدان التهاب واقع شده است      "  راز"و در اين فيلم      

چرا که دنی حاصل چيزی ست که در روانکاوی          د دور رخيته شود؛     مورد اين فيلم باي   

راز يک سخن   .  ادی در کار نيست    .  او حاصل رازهايش است    :  هيچ کاربردی ندارد     

. در زير وقاحت سخن سيالن می يابد         )  به قول بودريار     (  راز  .  ناگفته نيست 

شکم چه چيزی جز    آن داالن پيچ در پيچ      .  های او هستند  "رازگاه"اندامهای دنی متاما    

دنی با فريب و رازداری     .   می تواند باشد؟ دستگاهی که کار آن گوارش معناست          دنی

شکمِ  او ماشينی ست     .  او رد پای خود را از روی برفها پاک می کند           .  عمل می کند  

او نه با نام پدر،     .  که پدر را و متام ساختارهای اجتماعی را در خود می بلعد             

 .بروستبلكه با نامهای تاريخ رو
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گويی .  ادعا می کند که هيچ آزادی يی بيرون از دموکراسی وجود ندارد               آمريكا  

دموکراسی آخرين و حتی خنستين چيزی ست که ما به عنوان يک انسان به آن نياز                    

طبق حتليل باال ، آيا اين بدين معنی نيست که در درون دموکراسی آنچه                 .  داريم  

توان بر اساس فقدان آنچه در مثلث ُاديپی        موجود نيست آزادی ست؟ آيا ميل را می          

 و آيا دموآراسی به     تعريف می شود بررسی کرد؟ آيا ميل مهان ابژه ی خود نيست ؟              

فن آورانه، يليسم را به ما هديه منی آند؟ دموآراسی تلويزيون            ]  اين بار [صورت  

 !تو آزادی هر آانالی را آه خواستی انتخاب آنی . است

اين يک اصل   .  کسانی که به آن ايمان دارند انتقام می گيرد         دموکراسی مهواره از    

اين .  ديگر ما نيازی به تطبيق خود با دموکراسی نداريم          :  کلی را بازمی منايد      

. دموکراسی ما را گيج می کند       .  دموکراسی ست که بايد با ما تطبيق پيدا کند           

 . تيک نيستادموکراسی رفته رفته در می يابد که ديگر دموکر

رازها به جای داللت ها می      .  پيچ در پيچ ، دنی برابر است با ميل خود         ای  در داال 

ميل توسط فقدان   .  درکِ  ميل از طريق فقدان به معنای مرگِ  رازها است             .  نشينند

اين .  دنی در راهروهای هتل رآاب می زند      .    گرددابتدا شناسايی و سپس نابود می       

دنی يك  .  سلطه ی آن بر ناخودآگاه است     راهروها مهان پيچ و تاب حلقه ی اوديپي، و          

 ". نقطه ی التهاب"جستجوگرِ  . جستجوگر است

و نظام سرمايه داری وامنود می کند که خارج از             .  ساختار به ما حتميل می شود      

مهين امر فمنيستهای کمپين يک ميليون امضا را فريب           .  ساختار ، هيچ چيز نيست     

انين فاقد اصول تبعيض آميز ، آن هم با         آا به دنبال نظمی نوين ، قو      .  داده است 

تغيير "  اگر با مترکز بر فمنيسم ، حتی با نام           .  وفاداری به کليت ساختار هستند    

آنچه در انتها از دست می دهيم خودِ  فمنيسم باشد چه ؟               "  قوانين تبعيض آميز    

ن به حتقق ميل نياجنامد ، ما از کدامي        "  تغيير  "  اگر فراروی از لوگوس حتت نام        

تغيير سخن به ميان آورده ايم ؟ تغيير در درون ساختار ؟ اما آيا چون در درون                  

اجازه دارم مشا را نا اميد کرده به اين          آيا  ساختار هيچ هستی يی وجود ندارد،        

نياز ما برساخنت   نتيجه برسم که هيچ تغييری در درون ساختار امکان پذير نيست؟              

. آودك/يك هيوال .  يك هويت نا امن   .  عصوميتآودآی فاقد م  .  يك بدن فاقد جنسيت است    
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فقط آافی ست   .  من راه گريز را يافته ام     .  موجودی آه با مرگ خود برابری می آند       

 .آه اين آودك را از شكم خودش بريون بكشم

. نيستحاصل شعارها و حرآتهای افراد در درون ساختار         به خودی خود    "  جنبش  "  يك  

ابژه "   ،    آن "ابژه های بيمار  "   های آن ،     ابژهآه  "    رازهايي"  جنبش تنها با    

ِ  دسته مجعی         .  ميان خود دارند حرآت می آند      "  های آلوده    يك جنبش واقعی حرآت

ما .  رازهايی آه خارج از ساختار تعريف می شوند       .  خواهد بود ابژه های آن    رازهای  

بی شك  مهبسرتی  دنی و تونی      .  تنها وقتی با هم مهراز خواهيم بود آه هم بسرت باشيم           

 . يعنی در شكم دنی  :  اتفاق می افتد"داالن پيچ در پيچ"در 

. او از ساختار خارج می شود       .  دنی از اين منطق ديالکتيک خودويرانگر می گريزد       

او می  .  ترب به دست دارد   )  که جک نيکلسون نقش او را بازی می کند           (  اکنون پدر   

تلفن ها را   .   ميان بردارد    خواهد متام نشانه های خشونت خود را ، با خشونت از           

ِ  راههای ارتباطی بسته است        .  قطع می کند     وجود "  بيرون"هيچ راهی به    .  متامی

 هيچ هستی يی در     Overlook Hotelاو بر اين نکته تاکيد دارد که بيرون از            .  ندارد

 .داالای پيچ در پيچِ  ميلِ  دنی: اما يک جا هست  .کار نيست

 يل دنیداالای پيچ در پيچ م> 

. دنی در داالای توليد رکاب می زند         

تصويرگرِ  اميال دنی نه در ناخودآگاه        

او ، بلکه در شکم او پنهان شده است و          

وقتی اين تصاوير به سخن در می آيند          

 وقتی پزشك   .در دهان او النه می کنند      

، "تونی االن آجاست؟  "به دنی می گويد      

". توی شكمم قامي شده   "دنی پاسخ می دهد     

ر واقع شيزوفرنی آجناست که بدن از          د

تصوری چندظرفيتی از    .  خود می گريزد   

کودک انگشت سبابه ی خود را بر        .  اجزای ماشينهای ميل ساز     .  از اجزای آن  .  بدن

. اساس يک اندام چند ظرفيتی که مبتنی ست بر صورتِ  خيالِ  او ، جتربه می کند                      

.  . انگشت ، دهان ، شکم و       .  شود فهميده می    انگشت او بر اساس الگويی از شدت ها       
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نزد دنی چشم   .   شده اند  متام اعضای بدن دنی بر اساس صور خيال او رمزگشايی           .  

چشم او چيزهايی آه نبايد ديد را       .  تنها اندامی آه بايد چيزهايی را ببيند نيست       

شكلی از  )  "  به قول فوآو  (  چشم او   .  فضای خارج از گفتمان را       :  نيز می بيند  

 صحنه ی رويارويی دنی با       ." پا می گذارد    زير  حد و مرزهای خود را     بودن است آه  

مرگ .  معناست/  بلكه تقابل شكم     .  آينه نيست /آينه، صحنه ی تقابل دوتايی چشم       

آيا ما از وقتی آه نافمان بريده شد        .  (معنا رهايی دنی از راه سوراخ نافش است       

 ! )به ساختار وارد نشدمي؟

بی شك تونی آجنا    . آورد ای پيچ در پيچِ  دنی يورش می       در انتهای فيلم پدر به داال     

پدر می خواهد از منشا رازهای دنی ، از تونی سر در بياورد و                .  پنهان شده است  

 .  سپس اين ماشين را متوقف کند

راه خروج او از      .  آودك است /هيوالاما داالن پيچ در پيچِ  ميل ، مهان راه خروج              

در درون ساختار ، نزاع بر سر تغيير قوانين درون          نزاع بر سر تغييرات     .  ساختار  

، هيچ کدام از    ی و محايت از گزينه های مسخره        ساختاری ، امضا مجع کردنِ  انتخابات      

اگر وظيفه ای داشته    (  مهمرتين وظيفه ی ما     .  نيست)    يعنی دنی (اينها مسئله ی ما     

دوری از آن است    ، بلکه   هايی  نه شرکت در چنين خيمه شب بازی        )  باشيم که داريم    

. 

 ، بلکه   آودآانمدرسـه ، آنچـه نـاظم مهيـشه از آن هـراس دارد نـه احتاد                  يـك   در  

رازی که دنی در دهانش     .  و در روابطشان دارند    يكديگرميان   آا   يی ست که  "رازها"

شکم دنی دستگاه گوارش    . پنهان می شود  او  با حضور پزشک در  شکم       ) تونـی   ( دارد  

مهچون يك  " رازها" و آجنا آه    . يلِ  او ؛ و خمفيگاه آن      دسـتگاه تولـيد مـ     . معناسـت 

در جريان آنش استفاده شوند مسلما به يك بيماری ، به يك جريان آلوده به               " سالح"

البته مشا مهيشه   " چه بايد آرد؟  : "پرسش اين است    . ابژه هايش بدل می شوند    " عمـل "

تقدند اصال چرا بايد چه     به غري از بعضی ها آه اصوال مع       ! پرسيده ايد چه بايد آرد      

مهني يك پرسش نشان دهنده ی بدترين وضعيتی ست آه ممكن است ما در آن               ! آـاری آرد ؟   

بگذرمي از اينكه فرد سعی می آند       . ( ِ  لعنيت  "چه بايد آرد  "اين  .واقـع شده باشيم     

"! چه بايد بكنم ؟   " او منی پرسد    : معاف آند   " عمل"، از   " اجنام آار " خود را از    

( 
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 قرار است سئوالی در آار باشد       اگـر 

چـه بايد می    : " ايـن خـواهد بـود       

ابژه هايی آه ما    " آردمي و نكردمي ؟     

در گذشته از دست داده امي آدامند ؟        

آيـا در گذشته ابژه های ما بی راز         

نـبودند ؟ و آيـا آنچـه مـا امروز           

نـياز دارمي يك مهبسرتی ـ مهرازی ، يك   

بـازی بـا راز ، بـازی بـا رازهای           

ی نيست؟ يك مهبسرتی دسته مجعی آه       بـاز 

: تــنها حاصــل اش يــك بــيماری ســت 

 .آلودگی  گوارشی 

در اين نقطه  فرد نشانه      . ايـن سـوال بازگـشتی ست برای شناسايی  نقاط التهاب             

در واقع فرد با    . هـای رازهـايش را جاجبـا می آند و ابتكار عمل را بدست می گريد               

اين حلظه حلظه ی سرايت     . ، به دفع آن برسد    رازهـا بازی می آند تا با گوارش معنا          

نوعی جتهيز قوا و وارد عملی      . حلظه ی آلوده شدنِ  ابژه های يك جنبش بيمار           . اسـت 

اما فرصتهای از   . اين مهان حلظه ای ست آه ما مهيشه از دست داده امي             . آثـيف شـدن     

. ی می شوند  آا در زير اليه های آنش ، درون       . دسـت رفـته هيچگاه از دست منی روند        

شناسـايی  ايـن حلظـه و بريون آشيدنِ  آا مهان نقطه ی التهابی ست آه دنی آشف می                     

او رد پايش را در يك حلظه ی خبصوص از          : می شود   "وارد عمل "دنـی در مهني حلظه      . آـند 

) مهان حلظه ی دويدن را    ( در واقع فاآت های امر واقع را        . روی بـرفها پاك می آند     

 . به هم می ريزد

که خود ترب به دست      می گردد   در سردرگم در داالن ميل دنی آلوده به مهان چيزی              پ

 و  )دنی(ميل ساز   ماشين عظيم   اين  او در پی از بين بردن       .  خشونت:  بدان جمهز است    

 دنی ماشينِ     ، پدر عامل سرايت ساختارهای اجتماعی ست        اگر  .  است)  تونی(رازهايش  

 .قی سراييتبا منط: روی از چنين ساختاری ست افر

آنقدر سريع که به پايانش نزديک و        .  روند خشونت پدر سريع و سريع تر می شود          

او .  به موازاتِ  آن ، چرخه ی ماشين ميل سازِ  دنی سرعت می گيرد              .  نزديکرت می شود  
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پدر پايانِ  خويش را با      .  داالايش پيچيده تر می شوند      .  سريع تر رکاب می زند      

پدر جايی در   .   ، مهين خشونت به او پايان می دهد          آارين  خشونت انکار می کند و مه     

او نشانه هايی از خشونت خود را بر بدن پسر             .  گذشته پسر را جمروح کرده است      

پدر :  ما بازمی گرديم اما     .  ما منی توانيم از اين نشانگان بگريزيم      .  نگاشته است 

اش "  يل ساز ماشينهای م " تن می دهد و پسر توسط            سادوپارانوئيكبه بازگشتی    

او گذشته را دستکاری می کند      .  مبدل می کند  يك آلودگی گوارشی    بازگشت خود را به     

 . فراتر می رودساختار ؛ و از اين طريق از 

از نظر او واسطه ی ميل داللت        .  لكان تصور می آرد آه ميل مهيشه ميل ديگری ست           

اسطه ی ميل سرايت    امروز ما می گوييم آه در يك ابژه ی آلوده مهچون دنی ، و             .  است

اين نكته ی بسيار مهمی ست برای آشف رازی آه دنی در شكمش              ).  و نه داللت    (  است  

برای يك ابژه ی آلوده ، فقدان به اين دليل معنايی ندارد آه              .  پنهان آرده است  

ابژه سازی  او در آارخانه ی شكمش نه از منطق توليد و مبادله ، آه از منطق                     

بدين .  سرايت رازها در ميان انبوهِ  ابژه های آلوده        .   آند شيوع و سرايت پريوی می    

ترتيب آيا منی توان دنی را يك هيوالی سايربگ دانست ؟ آودآی آه از خود به دنيا                   

آودآی آه به   .  آمده و بدن خود را بر اساس سازمانی زيست شناختی جتربه منی آند               

 .آودآان ديگر، به هيوالهای ديگر متصل است

او فريب  .  گرديسیِ  کنايه آميزِ  واقعيتی ست که در آن واقع شده               در واقع دنی د   

او توليدِ  توليد را توليد می کند        .  او رکاب می زند     .  او فرا می رود     .  می دهد   

. بدل می شود    )  نگاه کنيد به بودريار   "(  از مدار خارج شده     "  او به واقعيتی    .  

 .می گويد " تونی"  اين را ”Danny is gone away“. دنی از مدار خارج شده است 
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 هنرو سياست در زمانه ما
 لئون تروتسکی

 گراناز رستمی: ترمجه 
 

دريکی از  ١٩٣٨منت پيش رو نامه ای است از لئون تروتسکی که در سال                 :  يادداشت
اميِد .   به سردبيری دوايت مکدونالد منتشر شد        پارتيسان رويو خنستين مشاره های     

داشته باشد در   "  در ارتش پيروز سوسياليسم    "  ه که نقشی     تروتسکی به اين نشري    
پارتيسان روشنفکران سرخورده   .  ارزيابی متعاقب آن در نامه دوم منود پيدا منی کند         

مارکسيسم و نفی بولشويسم تا دغدغه بی مثر مسئله زيبايی            "ارزيابی جمدد " از رويو
ی شان فاصله گرفتند    شناسی ناب و تکنيک های ادبی پيش رفتند و از پايگاه اجتماع           

و در کنار آن با نقطه نظرات حاميان ليربال سياست های امپرياليستی انطباق پيدا              
در اين روند مک دونالد از شورای سردبيران جدا شد و نشريه جديدی با                 .  کردند

 منتشر کرد که پس ازاينکه در سردرگمی های سياسی، فرهنگی و زيبايی             سياستعنوان  
پس از آن ديگو ريورا با      .  کار خود ادامه داد اخيرًا تعطيل شد      شناسی به زمحت به     

استالينيسم از در آشتی درآمد قدمی که پيشرفتی چه در هنر وچه در سياست برای                 
با وجود تغيير جهت اين روشنفکران به کاپيتاليسم و            .  او به دنبال نداشت         

زش و ضرورت خود    استالينيسم ، اظهارات تروتسکی درباره ارتباط هنر و سياست ار           
کارکرد هنر در رابطه اش     "  بيش از هر زمان ديگر امروز       .  را مهچنان حفظ کرده است    
 ." با انقالب تعيين می گردد

 
  

بسيار لطف کرديد که از من دعوت کرديد تا نظرامت را درباره وضعيت هنرو ادبيات                
کتامب،  از زمان    .  اين کار را با اندکی ترديد اجنام دادم           .  امروز بيان کنم   
، تاکنون به مسئله آفرينش هنری نپرداخته بودم و تنها            )١٩٢٣  (ادبيات و انقالب  

گاه گداری توانسته بودم پيشرفت های اخير اين حوزه را پيگيری کنم و ابداً مدعی               
 . هدف اين نامه طرح پرسشی معقول است. ارائه پاسخی جامع نيستم

دگی متوازن و کامل است، به عبارت       به طور کلی، هنر ابراز نياز بشر برای يک زن          
دقيق تر، نياز او به آن مزيت های عمده هنر که جامعه طبقاتی او را از آن حمروم                  

به مهين دليل است که هر اعرتاضی بر عليه واقعيت چه آگاهانه و چه                 .  ساخته است 
ناآگاهانه ، فعاالنه يا منفعالنه ، خوشبينانه يا بدبينانه مهواره خبشی ازاثری               

آغاز هرگرايش نوين هنری با طغيان مهراه بوده          .  اقعًا خالقانه را شکل می دهد      و
جامعه بورژوايی قدرت خود را در طول تاريخ نشان داده است، اين امِر                   .  است

هنری "  طغيانگر"  آميخته با سرکوب و تشويق، بايکوت و متلق توانسته تا هر حرکت             
اما پناه جسنت به    .  رمسی برساند "  شپذير"را حتت کنرتل در آورده و آن را به سطح             

اين پذيرش رمسی تنها زمانی ست که هر حرفی زده شده و هر کاری اجنام شده، دست                    
پس از آن است که از سو يا حتت نظارت جناح چپ                .  يازييدن به اين مايه دردسر     

مکتبی آکادميک يعنی از صفوف نسل نو هنرمندان بومهی ، طغيانی نو روی داده تا                 
کالسيسيسم، .  قفه ای مناسب در نوبه خود به مدارج دانشگاهی دست يابد             پس از و  

رمانتيسم، رئاليسم، ناتوراليسم، مسبوليسم، امپرسيونيسم، کوبيسم و فوتوريسم           
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با اين اوصاف، احتاديه هنر و بورژوازی پابرجا          .  نيز از اين داالن گذشته اند      
ار عمل را بدست نگيرد و       باقی می مانند، اگرچه مادامی که خود بورژوازی ابتک          
نباشد، خرسند  "  دموکراتيک"قادر به حفظ رژيمی هم از نظر سياسی و هم اخالقی                

اين مسئله ای ست که نه تنها  هنرمندان را کامال آزاد می گذارد و با مهه                  .  نيست
شيوه های ممکن چاپلوسی آنان را می کند بلکه مسئله اعطاء حقی ويژه به اليه                    

. گر و سلطه و غلبه بوروکراسی احتاديه ها و احزاب کارگری است              بااليی طبقه کار  
 .متامی اين پديده ها در يک پالن تاريخی قرار دارند

 
 احنطاط جامعه کاپيتاليستی

 
روی گردانی از جامعه بورژوائی به معنای رجنش حتمل ناپذير از تناقضات اجتماعی               

بيش از هر زمان نياز به       است که ناگزير به تناقضات فردی تغيير شکل يافته و             
افزون بر اين، کاپيتاليسم احنطاط يافته قبال خود        .  هنر آزاد را بر می انگيزاند     

را در ارائه شرايط حداقلی هر چند اندک، به زمانه ما، برای تکوين گرايش های                 
هنری سازگار با خود ، کامال ناتوان يافته است و به طرزی خرافی از هر واژه                    

مسئله کاپيتاليسم ديگر مسئله تصحيح و اصالح نيست بلکه پای              .  جديد می هراسد  
بومهی گرايی  .  توده های حتت ستم زندگی خود را دارند       .  مرگ و زندگی اش در ميان ست      

از اين رو گرايشات نوين بيش از پيش         .  اساس اجتماعی بسيار حمدودی عرضه می کند       
مکاتب هنری دهه   .  پا می زند  شدت عمل به خود می گيرد که ميان ياس و اميد دست و              

های اخير مهچون کوبيسم، فوتوريسم، دادائيسم، سورئاليسم بدون دست يابی به                
هنر که پيچيده ترين جزء فرهنگ است حساس ترين و           .  تکوينی غايی از پی هم آمدند     

در مهان حال آسيب پذير ترين خبش آن نيزهست که بيش ازمهه از پس زدن و زوال جامعه                  
 .دمه می بيندبورژوايی ص

اين حبرانی  .  يافنت راهی از طريق خود هنر برای گذر از اين بن بست غير ممکن است                
ست که فرهنگ را به متامی با آن درگير می کند، از مبانی اقتصادی گرفته تا                     

هنر نه قادر به گريز از اين حبران است و نه            .  باالترين حوزه های ايدئولوژی آن    
بی ترديد فاسد خواهد    .   هنر منی تواند خود را جنات دهد       .می تواند ازآن دوری جويد    

مگر .  شد مهانطور که هنر يونان با نابودی فرهنگ مبتنی بر برده داری نابود شد               
اين وظيفه ضرورتًا دارای     .  اين که جامعه امروز بتواند خود را از نو بسازد             

باطش با انقالب   به مهين دليل کارکرد هنر در اين زمانه در ارت          .  سرشتی انقالبی ست  
 .تعيين می گردد

متام نسل  .  اما درست در مهين راه ، تاريخ دامی هولناک برای هنرمند گسرتده است               
روشنفکران چپ چشم های خود را به ده، پانزده سال اخير شرق دوخته اند و سرنوشت                
آن را در مراتب خمتلف به سرنوشت انقالب ظفرمندانه و در شايد هم به سرنوشت                    

در .  حاال اين دو به هيچ وجه يکی نيستند       .  يای انقالبی مرتبط دانسته اند    پرولتار
اين انقالب ظفرمندانه نه تنها انقالبی رخ نداد بلکه طبقه مرفه جديدی از شانه                

در واقعيت روشنفکران چپ کوشيدند تا اربابان خود را            .  های انقالب باال رفت      
 چه سودی عايدشان شد؟. تعويض منايند

در مقابل  .  ترب خيزشی خيره کننده به انواع رشته های هنری شوروی خبشيد            انقالب اک 
هيچ چيز  .  واکنشی بوروکراتيک با دستانی احنصارطلب گلوی آفرينش هنری را فشرد            
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. هنر اساسًا نتيجه عمل اعصاب است و صداقتی ناب را می طلبد            .  عجيبی اينجا نيست  
هنر .  ی استوار  است و نه حتريف      حتی هنر درباری سلطنت مطلقه نيز بر آرمان گراي         

 مشابه عدالت متاميت خواهانه     - در واقع چيزی غير از اين وجود ندارد         -رمسی شوروی 
هدف اين عدالت مهچنان که در       .  است، به عبارت دقيقرت، مبتنی بر دروغ و نيرنگ          

تاريخ بشر هرگز شاهد     .  و ساخنت قهرمانی اساطيری از اوست       "  رهربی"  هنر، ستايش 
ذکر چند منونه ضروری به نظر      .  زی در اين حد و به اين وقاحت نبوده است          چنين چي 
 .می رسد

نويسنده مشهور روس وسوالد ايوانف اخيرًا سکوت خود را برای اعالم مهبستگی اش که               
آن جتلی های   "ژنرال قتل عام  بلشويک های قديمی،           .  با عدالت ويشينسکی شکست    

ايوانف .   در هنرمندان را سبب شده است        "انزجار خالقانه "  "گنديده کاپيتاليسم، 
رمانتيک، حمتاط، احساساتی و نه زياد صريح اللهجه گورکی را در بسياری جهات به               

او طبيعتًا خود را نفروخت و ترجيح        .    خاطرمان می آورد البته در مقياسی کوچکرت       
داد تا جايی که ممکن است سکوت اختيار کند اما در اين زمان سکوت به معنای                     

دست به قلم بردن اين نويسنده نه به        .  بودی حقوق مدنی و شايد حذف فيزيکی است       نا
 .بلکه به سبب مهين ترس خفه کننده بود" انزجار خالقانه" خاطر اعالم 

 الکسی تولستوی که عاقبت به يک روسپی درباری اجازه داد  هنرمندان را حتت کنرتل               
غال نظامی دوره استالين و ورشيلف      خود بگيرد، رمانی نوشته و در آن صريحًا از اش         

در حقيقت به استناد مدارک معترب ارتش         .  در تزاريتزان به نيکی ياد کرده است        
تزاريتزان يکی از ارتش های شرکت کننده در انقالب، نقش تاسف باری را ايفا کرده               

اگر چاپايف ساده و صديق     .  دو قهرمان آن از مسئوليت های خود بر کنار شدند         .  است
از قهرمانان حقيقی جنگ های داخلی، در فيلم های شوروی ستوده می شود تنها               يکی  

را نديد و اال حتت عنوان عامل فاشيست به         "  زمانه استالين "  به اين دليل است که      
مهان الکسی تولستوی هم اکنون در حال نوشنت منايشنامه         .  ضرب گلوله به قتل می رسيد     

قهرمانان اصلی اين خبش بر     "  .  هارده قدرت نربد چ :  " است ١٩١٩ای با پی نوشت سال      
تصاوير آنان  .  اساس گفته های نويسنده آن لنين و استالين و ورشيلف هستند               

در هاله ای از شکوه و دالوری بر سرتاسر منايشنامه سايه             !)  استالين و ورشيلف  (
بنابراين يک نويسنده با استعداد که عنوان بزرگرتين و صديق ترين             .  افگنده است 

 . ليست روسی را به دوش می کشد سفارشی به خالق اسطوره مبدل گشته استرئا
  کپی نقاشی جديد از تصويری را به          Izvestia آوريل مهين ماه نشريه      ٢٧مدتی پيش ،    

 نشان  ١٩٠٢چاپ رساند که در آن استالين  سازمان ده اعتصاب تفليس در مارس                    
ا پيش در اختيار است مهه می        هرچند از مدارک مستندی که از مدت ه        .  داده می شد  

دانند که در آن هنگام استالين در زندان به سر می برده، آن هم نه در تفليس که                  
  جمبور شد فردای آن        Izvestia.اکنون ديگر اين دروغ خيلی شاخدار است       .  در باتوک 

هيچ کس منيداند سر آن تصوير       .  روز برای اين گاف منزجر کننده عذر خواهی کند          
  از وجوه دولتی هزينه های آن را پرداخته شده چه باليی آمد؟بيچاره که

تاريخی "  اپيزود های   "  دهها، صدها و هزاران کتاب، فيلم، نقاشی و جمسمه از چنين          
به مهين منوال تصاوير بسياری که به         .  متجيدکرده و آن را زنده نگه می دارند         

انقالبی که استالين   "  رکزم"انقالب اکترب اختصاص داده شده هرگز فرصت منايش تصوير           
ذکر .  در راس آن است را از دست نداده است،  چيزی که هيچ گاه وجود نداشته است                 

لنويد .  نکاتی در ارتباط با اين آمادگی تدريجی برای چنين حتريفی ضروری ست                
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رادک کشته شد توجه مرا به اعالنی در           -سربرياکوف که پس از حماکمه  پياتاکوف        
 جلب کرد که بدون هيچ توضيحی گزيده ای از صورت جلسات                ١٩٢۴پراودا در سال     

سربرياکوف، منشی پير   .   را به چاپ رسانده بود      ١٩١٧کميته مرکزی در اواخر سال       
کميته مرکزی متاس های پشت پرده زيادی با سازمان سياسی حزب داشته، او از نيت                 

 حمتاطانه در   اين گام خنستين بود البته     :  اين اعالن ناگهانی به خوبی آگاه بود        
راستای افسانه اساسی استالينيست که هم اکنون جايگاه رفيعی در هنر شوروی                 

 .اشغال کرده است
 
 خيالی" مرکز"
 

از اين فاصله تاريخی به نظر می رسد قيام اکترب پيش از آنچه در واقعيت ثابت                   
در در حقيقت کاستی هايی در آن بود،        .  شده برنامه ريزی شده و يکپارچه بوده است       

. ترديدها، يافنت راه حل وهم درآغاز سائقه وار آن که به هيچ کجا نرسيد                     
 اکترب کميته مرکزی که يک شبه و در غياب فعال ترين                ١۶بنابراين در ميتينگ     

رهربان شورای پرتوگراد سر هم بندی شد، تصميم بر آن شد تا حزب کادر اصلی قيام                  
اسوردولف، استالين، بابنف،    ايجاد کندکه متشکل از       "  مرکز"را با نام يدک       

در مهان زمان در متينگ پرتوگراد کميته انقالبی نظامی           .  اوريتسکی، دژينسکی بود  
تشکيل شد و از حلظه تشکيل کارهای بسياری که در جهت آمادگی برای  قيام که                     

يک شب قبل بدان اذعان کرده بود توسط مهه افراد حتی خود اعضای آن به                  "  مرکز"
. و در واقع چيزی جز بداهه گويی در آن تند باد نبود                 .  شدفراموشی سپرده    

استالين هرگز به کميته انقالبی نظامی تعلق نداشت در امسلنی، ستاد کادرهای                 
انقالب حاضر نبود و با آمادگی عملی برای قيام هيچ کاری نداشت، می بايست                    

انندگان پروادا را ويرايش می کرد که مقاالت مالل آوری در آن می نوشت که خو                   
" مرکز عملی "  يک سال بعد از آن کسی حتی يک بار هم کسی نامی از              .  اندکی داشت   

 - که البته کم هم نيست     -در گزارشات شخصی شرکت کنندگان قيام     .  به ميان نياورد    
استالين خود در مقاله ای در      .  حتی يک بار هم نامی از استالين برده نشده است          

راد و گرو ههای شرکت کننده در انقالب را بر می             متام اف  ١٩١٨ نوامرب   ٧پراودا در   
با وجود اين صورت    .   به ميان منی آورد      "مرکز عملی "مشرد و در آن هيچ نامی از         

 پيدا و به اشتباه تفسير شد، مبنای برای           ١٩٢۴جلسات قديمی که تصادفًا در سال      
ی در متامی تاليف ها ، راهنماها        .  افسانه های بوروکراتيک قرار گرفته است        

انقالبی جايگاهی  "  مرکز"کتابشناسی حتی در کتاهبای تازه ويرايش شده مدارس              
عالوه بر اين هيچ کس تا کنون حتی          .  برجسته دارد که استالين در راس آن است           

 مقررش کجا بوده  به چه کسانی           "مرکز"نکوشيده خارج از اصول توضيح دهد اين          
ن که آيا صورت جلسات به حملی که         فرمان می داده و آن فرامين چه بوده است و اي           

در آن يافت شدند برده شده اند يا نه؟ ما در اينجا متام ويژگی های حماکمات مسکو                 
 .را می بينيم

هنر به اصطالح شورايی که سرسپردگی وجه متمايز آن است اين اسطوره بوروکراتيک               
  اسوردلوف   .را به يکی از موضوعات مورد عالقه آفرينش های هنری تبديل کرده است             

،دژينسکی، اوريتسکی در نقاشی های  رنگ روغن يا رنگ لعابی نشسته يا ايستاده                
در اطراف استالين به تصوير کشيده شده در حالی که جمذوب سخنان استالين شده                  
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بنايی که کانون مقرش را در آن بنا کرده بود تعمدًا به شيوه ای مبهم به                  .  اند
به ذهن ها   "  آدرس اين حمل در کجاست؟     "  دهنده  تصوير کشيده شده تا سوال آزار        

از هنرمندی که جمبور شده با قلمو يش خطوطی را ناشيانه به تصوير                .  خطور نکند 
 بکشد که خود می داند جعل تاريخی است ديگر چه اميد و انتظاری می توان داشت؟

ين از خود مه  .  می نامند   "  رئاليسم سوسياليستی "سبک رمسی نقاشی امروز شوروی را        
اين .  نام پيداست که توسط چند مامور رده باالی دپارمتان هنر ابداع شده است                 
خصلت .  رئاليسم مبتنی بر تقليد از عکس های لوحی بومی سه ربع قرن اخير است                 

مشخصا مبتنی بر منايش حوادثی ست که هرگز روی نداده ،در شکل                 "  سوسياليستی"
ی بدون نشان دادن انزجار آميخته       خواندن اشعار و نثر های شورو      .  عکاسی متکلف   

با ترس غير ممکن است و يا نگريسنت به باز توليد نقاشی ها و جمسمه هايی که در آن                   
مزد بگيران مسلح به قلم ، قلمو، و قيچی حتت نظارت مزدبگيران مسلح به اسلحه                  
موزر رهرب بی نظير و معظم را ستايش می کنند و حقيقتًا خالی از ذره ای نبوغ و                    

هنر دوره استالين مهچنان صريح ترين ابراز عدم پذيرش قطعی انقالب               .  رگی ست بز
 .پرولتارياست

در حدود مرزهای احتاد شوروی، جناح چپ              .          اين وضعيتی پنهانی نيست      
روشنفکرمابان غربی در ظاهِر تاييد با تاخير  انقالب اکترب در مقابل بوروکراسی               

ک قانون هنرمندان متشخص و با استعداد منزوی         چون ي .  شوروی به خاک افتاده است    
در ظاهر امر و در رده خنست شکست، جاه طلبان و آدم های بی سر و پا                   .  شده اند 

بلبشويی از مراکز و کميته های خمتلف در گرفته، منشی های زن             .  بدشانس تر بودند  
گره ها  و مرد، نامه های دائمی از رومن روالن، دادن سوبسيد به نشر، ضيافات و کن              

علی رغم اين   .  ناممکن است )  پليس خمفی شوروی      (GPUکه در آن ها متايز ميان هنر و         
حجم عظيم فعاليت اين جنبش ميليتاريست نتوانسته يک اثر توليد که نويسنده خود              

 . ياکرملين را جاودان سازد
 

 ريورا و اکترب
روی که در جايی     در هنر نقاشی، انقالب اکترب بزرگرتين مرتمجين خود را نه در شو               

رمسی بلکه در ميان     "  دوستان"بسيار دورتر در مکزيک يافته است و نه در ميان              
مهان ها که انرتناسيونال چهارم به      .  ناميده می شوند  "  دمشن خلق "  کسانيکه به اصطالح  

ديگو ريورا پرورش يافته فرهنگ هنری توده ها        .  حضور آنان در ميان خود می بالد      
 ژرفرتين تار و پود نبوغ خود مهچنان يک مکزيکی باقی مانده              در مهه دوران ها، در    

اما آنچه که اهلام خبش او در اين ديواره نگارهای خيره کننده بوده است و وی را                  
فراتر از سنت هنری، فراتر از هنر معاصر و در معنايی خاص فراتر از خودش به                   

 قدرت وی در نفوذ       بدون اکترب .  اوج رسانده غرش پر صالبت انقالب پرولتارياست         
خالقانه در محاسه کار، ستم کشيدگی و قيام منی تواند چنين گسرته و ژرفايی داشته                 

آيا منی خواهيد با چشم های خود هبار پنهان پرولتاريا را ببينيد، ديواره              .  باشد
می خواهيد ببينيد هنر انقالبی چگونه است ؟ ديواره          .  نگارهای ريورا را ببينيد   

 . را ببينيدنگاره های ريورا
کمی نزديک تر آييد به وضوح خراش ها و سوراخ های خرابکاران را روی آن خواهيد                 

کاتوليک ها و ديگر واپسگرايان که مطمئنا استالينيست ها را نيز شامل می              :  ديد
اين خراشيدگی ها به زندگی جاری و ساری در آثار ريورا عمق بيشرتی خبشيده                .  شود
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تی نه در مقابل يک نقاشی يک شیء از تامل زيبا               تو در مقابل خودت هس     .  است
 .شناختی منفعالنه بلکه خبش زنده پيکار طبقاتی و در عين حال يک شاهکار 

 تنها جوانان تاريخی کشوری که هنوز از مرحله نربد برای استقالل ملی خارج نشده               
 به قلموی انقالبی ريورا اجازه داده تا روی ديوارهای ادارات دولتی مکزيکو                

درست مثل راهبه هايی قرون وسطی که       .  درآمريکا اين کار دشوارتر بود    .  نقاشی کند 
آثار ادبی قديمی را از روی پوست پاک می کردند تا آنان را چرنديات جزم                      

نوکران خيلی مرتب راک فلر اما اين بار مغرضانه ديواره          .  انديشانه خود پر کنند   
اين .  ن های مبتذل خود می آراستند      نگارهای اين مکزيکی  با استعداد را با آذي         

داستان چند اليه يقينًا سرنوشت هنر بی اعتبار شده جامعه رو به زوال بورژوازی                
 .را به نسل های آينده می مناياند

در نگاه خنست باور    .  با وجود اين شرايط در کشور انقالب اکترب هبرت از اين نيست               
 هنر ديگو ريورا نه در مسکو و نه         نکردنی به نظر می رسد، اما هيچ جايگاهی برای        

در جايی که    .  در لنين گراد و نه ساير خبش های کشور شوراها وجود ندارد                  
. بوروکراسی زاده شده  از انقالب کاخ های عظيم بنا کرده و بنای يادبود خود است               

چطور دارو دسته کرملين در امپراطوری خود هنرمندانی را حتمل کنند که نه مشايل                
قاشی می کنند و نه پرتره هم قد اسب ورشيلف را؟ درهای بسته شوروی به                رهرب را ن  

روی ريورا با شرمی فراموش نشدنی برای مهيشه داغ ننگی ست بر آن ديکتاتوری                   
 .متاميت خواه 

 اين وضع خفه کننده و مالل آور زير چکمه هايی که آينده هر آنچه که انسانيت                   
است، بيش از اين قادر به ادامه خواهند         بدان وابسته است را تيره و تار کرده          

فروپاشی شرم آور و حقارت بار سياست های         !  بود ؟ سرنخ های معتربی می گويند نه        
بزدالنه و واپس گرايانه جبهه خلق اسپانيا و فرانسه از يک سو و پرونده سازی                  
های دادگاه مسکو از سوی ديگر حکايت از تغيير جهت ها ی بزرگی تنها حوزه سياست                

 اما از   -نگون خبت "  رفقای"حتی در ميان    .  بلکه در حوزه ايدئولوژی انقالبی دارد       
 -ين  مجهوری و ملت نو   قرار معلوم نه در ميان روشنفکران و بی مايه های اخالقی              

هنر، فرهنگ، سياست نيازمند    .  بيزاری از يوغ و تازيانه در حال شکل گيری است           
اين منظره هرگز   .  ه تعالی خنواهد رسيد   و بدون انسانيت ب   .  چشم انداز جديدی است   

و اين مهان دليل غلبه وحشت بر       .  تا کنون چنين هتديدکننده و فاجعه بار نبوده است        
آايی که با شکاکيت غير مسئوالنه در برابر يوغ مسکو          .  ذهن روشنفکران آشفته است   

ی از  شک ورزی تنها شکلی ديگر    .  قرار می گيرند در ترازو تاريخ سنگينی منی کنند         
پشت صحنه انزوای بی طرفانه از دستگاه          .  نا اميدی و نه هبرتين شکل آن است          

بوروکراسی استالينيستی و در مهان حال دمشنان انقالبی آن که امروز بسيار رايج                
. است غالبًا تسليم مفلوکانه در برابر سختی ها و خطرات تاريخ فته است                    

هيچ کس تاسفی منی خورد و       .  هد داشت ترفندهای کالمی و مانورهای کوچک سودی خنوا        
در مواجه با دوران جنگ و انقالب که ديگر نزديک شده است هرکس                .  مهلتی منی دهد  

 .فالسفه، شعرا، نقاشان مهانند هر موجود ديگر: بايد پاسخی بدهد
 در مشاره ژوئن نشريه مشا از سردبير جمله شيکاگو نامه ای ديدم بی آن که از آن                   

که از  )  به اشتباه البته اميدوارم    (  شم که عنوان کرده بود      اطالعی داشته با   
به تروتسکيست ها   ]  ؟[من هيچ اميدی ندارم   "  طرفداران نشريه مشاست وی نوشته بود       

اين کلمات  "  .  و ساير انشعابيون کم رمق که هيچ پايگاه توده ای ندارند                
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د می خواست   خودخواهانه چيزهای بيشرتی راجع به نويسنده اثر بيش از آنچه که خو             
اين گفته ها خمصوصا نشان دادند قوانين تکوين جامعه           .بگويد در اختيار من گذاشت    
هر ايده  .   بار مهر وموم شده، بسته باقی مانده است          ٧برای او چون کتابی که       

مرتقی که با پايگاه  توده ای آغاز شده است از جهاتی ديگر ايده ای مرتقی نبوده                  
در .  حتت نام انشعابی از جنبش های قديمی آغاز شده است         متامی جنبش های بزرگ     .  است

آغاز مسيحيت تنها يک انشعاب از يهوديت بود ، پروتستانيسم که به آن احنطاط                  
مسيحيت گفته می شود به عنوان انشعابی از کاتوليسم به وجود آمد، گروه مارکس و               

ناسيونال انرت.  انگلس در هيئت انشعابی از چپ های هگلی پا به ميدان گذاشت                 
اگر .  کمونيست در دوران جنگ و از دل انرتناسيونال سوسيال دموکراسی منشعب شد              

اين پيش آهنگان خود را در ايجاد پايگاه توده ای قادر يافتند دقيقا بدين خاطر               
آا بيش از مهه می دانستند  که کيفيت ايده             .  است که از انزوا منی هراسيدند      
اين انشعاب ها ازکم رمقی متضرر منی        .  شکل يابد هاشان ممکن است به کميت تغيير        

شود در عوض به مهراه خود ِجرم های جنبش های انقالبی بزرگ فردا را به دوش خواهد                  
 .کشيد

 
 انشعابيون و پيش آهنگان

انشعابيونی .   بسيار مشابه مهين وضع و به تکرار جنبشی مرتقی در هنر روی می دهد              
ان بنگرد آن هنگام که گرايش هنری از منابع           خالق که قادرند با ديدی نو به جه        

هرچه پيش آهنگان در ايده ها و اعمال         .    سازنده اش خسته شد از آن می گسلند          
شجاع تر ، بسيار تلخ تر خود را در برابر قدرِت کهنه متکی به پايگاه توده ای                   

 اين سنتی ترها ، شکاک تر ها و متفرعن ترين ها می             .  حمافظه کارانه می يافتند   
خواستند پيش آهنگان را نا متعارفينی عاجز و يا انشعابيون کم رمق قلمداد کنند              
اما در حتليل ايی اين افراِد سنتی، شکاک و متفرعن بودند که اشتباه می کردند و                

 . چيزی از زندگی عايدشان نشد
  برای کسانی که منی توانند هم منکرحس آشکار يک حيوان در حال خطر و هم حس                    

 قوی حفاظت از خود شوند، اين بوروکراسی ترميدور به هيچ وجه متايلی ندارد               ذاتًا
درحماکمات مسکو  .  تا دمشنان انقالبی خود با چنان نفرتی از اعماق قلب ببيند               

چطور .استالين که مهره فطرتًا بی باکی نيست مبارزه با تروتسکيسم را علنی کرد               
 املللی بی امان بر عليه تروتسکيسم       می شود اين حقيقت را توضيح داد، مبارزه بين        

اگر انشعابيون سرشار   .  حال آن که يافنت منونه ای مشابه آن در تاريخ دشوار است             
آن که اين را امروز منی بيند       .  از زندگی نيستند،اين مسئله غير قابل توضيح است       

 .  فردا آن را هبرت خواهد ديد
ميل می کند خماطبان شيکاگو       انگار که پرتره خود را با يک چرخش عالی قلم تک             

ديدن مشا در آينده در اردوگاه کار اجباری فاشيستی يا           !  خواهند گفت عجب شجاعتی   
لرزه بر اندام افتادن بابت انديشيدن به           !  يک برنامه عالی   ".    کمونيستی"

اردوگاه کار اجباری مطمئنا قابل ستايش نيست اما بسيار هبرتنيست که از پيش خود               
آموراليسم .   در اين مهمان نوازی رعب آور  شکست خورده بدانيد            و عقيده خود را   

بلشويکی مشخصه ماست، ما آماده ايم که به جنتلمن هايی که به هيچ وجه کم رمق                  
هم نيستند و پيش ازجنگ و بدون جنگ تسليم شدند اعالم کنيم که استحقاق  چيزی هبرت                 

موضوع متفاوتی باشد اگر    اين می تواند    .  از اردوگاه های کار اجباری را ندارد       
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" در حوزه ادبيات و هنر ما آرزومند قيموميت          :  خماطبان مشا  به راحتی بگويند       
اين اعرتاض در ذات می تواند کامال       .  بيش از استالينيست ها نيستيم    "  تروتسکيست ها 

عادالنه باشد می توان به تندی پاسخ گفت برای رسيدن به اين هدف آنانی که                     
مبنای ايدئولوژيک  .   می شود در ميان درهای باز خرد خواهند شد         تروتسکيست ناميده 

تضاد بين چهارمين و سومين بين امللل تضادی شديد است نه فقط درباره وظايف حزب                
 .بلکه متام ابعاد زندگی مادی و معنوی بشر

استالينيسم بزرگرتين عامل   .  حبران واقعی متدن بيش از مهه حبران رهربی انقالبی است             
بدون پرچم جديد و برنامه جديد انقالب توده ای غير ممکن           .   در اين حبران است    واکنش

اما يک حزب انقالبی حقيقی نه      .  نتيجتًا رهايی جامعه از تنگنا غير ممکن است       .  است
قادر است و نه می خواهد وظيفه رهربی و حتی امر و ی به هنر را داشته باشدچه                    

. عايی تنها به ذهن رهربی بوروکراسی می رسد       چنين اد .  قبل و چه بعد از قدرت گيری      
جاهل، وقيح و سرمست از قدرت متاميت خواهانه اش که ديگر به آنتی تز انقالب                    

هنر مانند علم نه تنها دنبال پيروی نيست بلکه در            .  پرولتاريا بدل گشته است   
آفرينش هنری قوانين خاص خود را       .  ذات  خود منی تواند وجود آن را تاب آورد              

آفرينش .  رد حتی آن هنگام که آگاهانه جنبشی اجتماعی را دنبال می کند                  دا
هنر می تواند متحد     .  روشنفکرانه با دروغ، رياکاری و تاييد ناسازگار است           

شعرا، نقاشان، جمسمه سازان و     .  قدرمتند انقالب باشد تا آجناکه به خود وفادار مباند        
اگر نربد برای رهايی طبقات      موسيقی دانان شيوه و متد خود را خواهند يافت،              

استثمار شده و توده ها ابرهای ترديد و بدبينی که افق زندگی بشر را پوشانده،                
 . خنستين شرط اين جتديد حيات سرنگونی سلطه بوروکراسی کرملين است. کنار زند

ممکن است اين جمله جايگاه خود را در ارتش پيروز سوسياليسم بيابد و نه در                     
 .اریاردوگاه کار اجب
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 »منايش« نقدی بر تئاتر 

 به کارگردانی سريوس کفايی

 صمد مشس
اما بدون  .  هزاران سياره تنيده درهم وهزاران سفيدی که در دل تاريکی می درخشند           

صدای ضربان قلب زندگی و     .  خورشيدی و مهراه با چرتهای پاره پاره و جای جای سوخته          

اما گاه با بن بست های دردناک که        .   حقيقت می گردد   اين انسان که مهيشه به دنبال     

در اين منايش اما اين بار انسان دستخوش          .    از جماری پوچی و خود کشی می گذرد         

با اين وجود هنوز در پی کشف روح اجتماعی          .  نامالميات درونی و اجتماعی خويش است     

منايش است که    مهراه با نت موزيک     .  و هستی خويش می باشد و می رود که ياد بگيرد           

 .موسيقی روان درونی و در عني حال وحشت افکن است

صدای دستفروشی که هويج     .  انسان در تارهای مدرنيسمی ناقص اخللقه تنيده ميشود         

مدرنيته در لفافه بيماری بيولوژيک رسته از لفاف يک کاندوم که وقيحانه در پی               

 . مقطوع النسل کردن بشر برآمده است

 شروع ميشود درحالی که هنوز در تارهای گذشته دست و پا                 منايش از فرا مدرن    

مهراه با ملودی وحشت و     .  دست مذاهب و سرگيجی و دوران زنی در ميان صحنه          .  ميزند

صدای .  زنی در انتهای وحشت به زمني سن کوبيده ميشود          .  انعکاس سرما و يخ زدگی     

ها سالح او کفش    اما تن .  اعرتاضی که با فرياد سکوت توام است از او بلند ميشود            

زدن ساهلا رنج و سرکوبی که از        .  افسوس نه برای گام برداشنت که برای زدن        .  اوست

 . زدن منايندگان آن از روحانی خاخام تا آخوند. سنت و مذهب تنيده شده است

سريوس با سرگيجی زن و حبث فشار اجتماعی بر او  آغاز می کند  و مهراه آن حبث های                     

از مدرن حرف می زند و      .  دور باطل آنرا به منايش می گذارد       اسکوالستيکی مذاهب و    

زن اما تا پايان منايش مهواره       .  مهراه با آن به گذشته ای نه چندان دور مريود            

. سرگردان و بی کالمی خاموش به احناء خمتلف در ستيز اجتماعی می رود که سقوط کند                

يان کار مهچنان صامت به     مهراه آن زنی است که در ميان فضای صحنه ولو شده و تا پا             

در کنارش اما مردی به      .  او کالمی فراتر از عشق ندارد      .  گذر منايش چشم می دوزد     
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اما طنز مضحک مذهب     .  هنجار های اجتماعی پاسخی جز هتی شدن و مرگ خويش ندارد             

زن اندامی برجسته برای پاسخ     .  مهچنان در بيغوله های سالوس به منايش در می آيد          

 .ست و نه انسان شدندر ظهور جامعه ا

او در تکاپويی برای محايت است اما عصيانش در           .  اما زنی شورشگر هم وجود دارد      

او در ضعف است و از       .  پيچ و تاهبايی گم ميشود و کسی را يارای ادامه آن نيست             

درون سوراخ شده، برای مهني هرکس حتی مبشر دروغني صلح در فکر نخ کردن اين سوراخ                 

 .بر آمده است

 بعمد و يا ناآگاهانه سريوس وی را از صحنه حذف می کند تا در پايان با                     شايد

دکلمه ای که به معرفی تقديس ماآبانه خود سريوس می پردازد به صحنه باز می                    

هر چند که اين حرکت به مفهوم کلی منايش زيان می رساند اما وضوحی است                .  گرداند

 .  تنها فاحشه اين شهر هستممن. بر حضور روشنفکران در صحنه مبارزات اجتماعی

سريوس اما بعمد در گريو دار دستفروش سنتی که در کابوسی از مذهب مهجنان عقب                    

مانده و در بازار منشی حريص انسان و سرسام آوری سرمايه و مدرنيسم، دوران                  

دستفروش سنتی در پروسه    .  دارد به حضور صنعتی شدن و انقالب صنعتی اشاره می کند           

از آن پس است که حضور      .  اينک با وجهه ديگری به منايش بر می گردد         انقالب صتعتی   

ديکتاتوری سرمايه با پوشيدن پوتني و زدن کراوات و پوشيدن کت و شلوار دگرديسی               

اما در پی   .  بازار و پيوندش را با نريوی کار و حذف مذهب به ظهور می رساند                 

ا مهان پوشش قدميش به کار      ادامه راه ناگزير است با مذهب بسازد و جالد قدمي را ب            

 . گريد

بازار کار و سرمايه انسان را      .  مهه به دو نيم تقسيم شده اند      .  صحنه آشفته ميشود  

خيانت در دگرديسی   .  جرم تعريف ندارد  .  در اين آشفتگی به ناهنجاری متام می کشاند       

اينجاست که حضور مردم و روشنفکر و خيانت و جرم از پس هم              .  ناقص باقی می ماند   

سرمايه اين  .  شفته بازاری ميشود که در جمموع به لقمه ای گلوگري تبديل می گردند            آ

 . صدای زنگ دار مشَشري و سالح را به ميدان می کشد

در طی اين گريو دار چه بعمد و خواست کارگردان و چه از روی تصادف و اتفاق مششري                   

 اين تبديل به پيام     .بريون کشيده بر سرکوب و سر بريدن به غالف خود باز منی گردد             

هر .  صدای مششري آخته و عريان جز با شکستنش خاموش خنواهد شد            .  اصلی منايش ميشود  
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راهی جز  .  اين يک ناگزير است   .  گونه تومهی به اينکه مششري غالف خواهد شد بی جاست          

 . شکسنت مششري نيست

را در  در اين ميان سريوس در ايت تصميم می گيرد تا زن و مرد خواهان خودکشی                   

 ...هستی اليتناهی رها کند تا روح يابد اما

اما تفنگ قدميی سياهی به او داده است آيا اين تفنگ قدميی ، پيام يک مرگ                       

 !!!.؟.است

آيا قرار است برای سرمايه باز       .  اما کارگزارن جامعه و روحانيون در تکاپويند       

 هم آا اطالعات مجع کنند؟

وس انتزاعی است و جهان را از ديد عينک سياه          به نظر می رسد که مهه چيز برای سري        

در طی منايش بازی ها و هر عملی که می بينند به سرعت اما ناقص                  .  خود می بيند  

 .تقليد می شوند

چرت های پاره پاره شده و نا منظم در فضايی که اول بار خماطب با آن روبرو می                     

 و تنها سعی در حرکت      در اينجا نشانه ای از آن است که زمان بی مفهوم است            .  شود

دارد چون آن زن که سرگردان و گيج پا به عرصه اين فضا می گذارد و بقيه سعی                     

 !.دارند به او القاء کنند که حرکت کن

نوع ايجاد فضای بی انتها  توسط چرتها که بر زمين نقش بسته، باعث شده قدرت و                   

ئاتراستليزه را با   فضای حرکتی بازيگران تا حد زيادی کاهش يابد و رگه های از ت            

 .برداشتی آزاد به دست دهد

در برابر تئاتر ناتوراليستی به واآنش منفی می پردازد و بر اين عقيده                سريوس  

می فشرد آه بازيگران بسيار بيشرت از تقليد صرف، واجد ظرفيت و قابليت گسرتش                پای

هنگی با  و ديگر عناصر هنری مثل صحنه مو موسيقی قابليت مها           .    بدن هستند  حرآات

اما تفاوت در اين نکته است که استفاده از فرم های گوناگون              .  تئاتر را دارند  

به مهراه موسيقی بديع باعث ايجاد نوعی ريتم و هارمونی زيبا برای اين اثر شده                

 .است

فرم ها هر کدام نا متيز هستند و رفتار و حرکات انسان امروزی متاما در اين                     

اما صدايی  .  آشفته و درهم و برهم    .  ندگی خود اوست  حرکات، نشات گرفته از طرز ز      

 .است اعرتاضی که از البالی هر برش به گوش می رسد
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هر بازيگر و چرت پاره اش هر کدام گويای دور باطل و تکراری زندگی است و در اين                  

ميانه آا به دنبال چه می گردند؟ حال قرارگيری اين بازيگر ها و در خماطب قرار                

هر کدام  سياره ای سرگردان در کهکشانی بی در و پيکر است که  در                  دادن متاشگر   

کنار هم ايجاد فضايی مملو از سر در گمی ميکند که کارگردان اين فضا را به صورت                 

سريوس از  .  کامال انتزاعی و عاری از هرگونه پرداخت اضافی به منايش در می آورد               

قه بشری از جايی به جای ديگر       نقش دستفروش به يک حاکميت سرمايه و مستقل از ذائ         

سفر می کند از هرکس کاری می آموزد، خوش گذرانی را، عشق را ، جنگ را، خيانت                   

را و جرم را و يکی احساس دوست داشنت را و ديگری خشونت را تا او در خود آميزه                    

 .ايی عجيب از هستی را داشته باشد

 و تقريبا با مفاهيم      با وجودی که دکلمه مرد آشفته و در شرف خودکشی، کشدار             

اضافی است و به جمموعه منايش لطمه می زند، اما بازگشت او به جامعه و در دست                    

گرفنت رمانتيک دست زن ولو شده در فضای صحنه چيزی جز بازگشت به عشق و هستی                    

 .اما کمی ناقص ارائه شده است. درونی بشری نيست

زار کار برای سريوس مهيا      با آنکه صحنه از کمبودهای فراوان رنج می برد و اب             

نيست و از کمرتين امکان برای صحنه پردازی برخوردار است اما وجوه گوناگون در                

چرت های آفتابی پاره شده که از ابتدا         .  کالم و بازيها اين نقص را می پوشانند        

و اين براستی القاء آن است که بايد تن         .  وارد صحنه ميشوند در پايان مجع ميشوند      

 . ردبه آفتاب سپ

يا خواندن شعرهای   .  اما منی دامن چه لزومی به استفاده از تئاتر روحوضی بود              

 .بنظر می آيد که اين برش تقريبا نامناسب و لطمه زننده است. اضافی

شايد بتوامن بگومي برای من پس از مدهتا تئاتری را ديدم که هرچند در يک پرده                    

است اما از استواری و صالبت الزمه       خامته می يابد و از آشفتگی های زيادی برخودار          

به هر طريق سعی داشت تا خماطب خود را وادار به تفکر              .  در حمتوی برخوردار بود   

دادن مشعها و   .  و خماطب را در يادآوری گذر زمان و سرنوشت خويش سهيم کند             .  کند

دست بدست شدن آن از بازيگران تا متاشاچيان و بنوعی يادآوری خاطره کسانی که به               

حق کشته شده اند بود و ادای احرتام به خوايی پاک که در گذر تعصب و کوری و                   نا
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شرکت متاشگران در اين امر بنوعی سهيم شدن مهه در اين           .  سنت پرستی  رخيته شده اند     

 .جامعه بود و بيدار منودن يک نوع انديشه مسئوليت آور

د و از تکنيکهای    با وجوديکه ميتوان گفت هيچکدام از بازيگران حرفه ای نبودن           

بازيگری آگاهی کامل نداشتند اما سادگی و بی پريايگی در بازی کردن و انعکاس                 

بازيگران با متام   .  واقعی از متام تالش درونی هر کدام، به زيبايی کار می افزود             

نکته قابل تامل در اين منايش اين است که         .    وجود در ارائه نقش خود فعال بودند      

ر نزديک تر است تا بازيگری و به سوی تئاتر زنده گام برمی             مفهوم بازيگر به تفک   

 .دارد

با اين وجود بايد گفت که او در         .  اما برای سريوس هنوز راه طوالنی در پيش است         

 . اين کار برای ارائه يک نوع ديد جديد موفقيت داشته است

 

  دلفت هلند١٠/٧/٢٠٠٧

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 
 

   ۴٢  

 
 چند فتو مونتاژ

 يانهومن کاظم
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