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یافتهییتماشاگرِ رها

ژاك رانسیر
ترجمه: بابک سلیمی زاده

مـی راآنمـن چنانکـه عنوان،یک. امگذاشته»یافتهتماشاگر رهایی«من عنوان این سخنرانی را 
بیـان واجـد   که یک کندمیمطرحرافرضاین پیش. کشدمیپیشراچالشیکهموارهفهمم،

میان اصطالحات جدا از هم وجود دارد، یعنی میان مفاهیم، مسـائل  معناست، این نکته که پیوندي 
به یک مستقیمی میان آنها وجود نداشته باشد. يرابطهرسدو نظریاتی که در نگاه اول به نظر می

خواسـت مـن ازاسپانبرگمارتینوقتیکهستاسرگشتگینوعیيکنندهمعنا، این عنوان بیان
تاحیِ این آکادمی صحبت کنم، به من دست داد. او از من خواست که افتسخنرانیموضوعمورددر

کتـابم کـه میگفـت چـون کـنم، مطـرح اینجـا درراتماشاگريمجموعه تامالتی در مورد مسئله
چـه نـوع رابطـه   کهنمود) او را تحت تاثیر قرار داده است. ابتدا نزد من شگفت می1ناآگاهآموزگار(

١ - Ignorant Schoolmaster
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هنـر، عـالم بـا درگیرافرادوهنرمندانآکادمیایندارد؟وجودموضوعاینمعلولوعلتمیاناي
ناآگـاه آموزگـار . اسـت آوردههـم گـرد امـروز جهاندرتماشاگربودنموضوعحولرااجراوتئاتر،

درکـه فرانسـوي، معلـم یـک جاکوتو،جوزفغریبحالشرحونامتعارفينظریهبربودتعمقی
خـودش کـه راآنچهدیگريناآگاهفردبهتوانداوایل قرن نوزدهم با این ادعا که یک فرد ناآگاه می

رهـایی بـراي مبـارزه وهـا انسـان فهموهوشيقوهبرابريِندايدادنسروبدهدیادداندنمی
واسـط قـرن   ادراوينظریـه . کردپابهغوغاییمردم،تربیتوتعلیممرسوميایدهعلیهبرفکري

نوزدهم به دست فراموشی سپرده شد. من احیاي این نظریه را در دهه هشـتاد بـراي تزریـق جـان     
چـه مسـئله ایـن اما. یافتمضروريآنسیاسیمبانیوآموزشيمسئلهسربرمباحثهبهايتازه

نس، دموستچوننامهاییبهاشهنريعالمکهامروزيانسانومعاصر،هنريمباحثدرکاربردي
راسین، و پوسن خالصه شده است دارد؟

پس از تامل بیشتر، به این نتیجه رسیدم که همین فاصله، یعنی فقـدان یـک رابطـه آشـکار میـان      
رافرصـتی توانـد مـی ایـن . باشـد داشتهبختیتواندمیامروزتماشاگرموضوعوجاکوتوينظریه
همچنـان، کهايسیاسیونظريهايفرضپیشین از بنیاديفاصلهیکاتخاذبرايکندفراهم
تصـور ایـن من. استکردهاحاطهراتماشاگرواجرا،تئاتر،مباحثاکثرمدرن،پستلفافدرحتی

هـا فرضپیشاینيسعی کنیم شبکهرطی کهشبهپرداخت،رابطهاینبهتوانمیکهداشتمرا
را در یک تقاطع در بحـث بـر سـر    تماشاگربودنموضوعکههاییفرضپیشزنیم،پیوندهمبهرا

مـا کـه چیزيآنيزمینهپسبرراعقالنیتکلیطرحودهدرابطه میان هنر و سیاست قرار می
ایـن اینجـا درمـن . دهـد مـی قـرار نامیـدیم اشنمـایش وتئـاتر سیاسـی موضوعمدیدمدتهاي

وع نمایشـی کـه توسـط    نـ هـر واجرا،رقص،کهبرم،میکاربهآنعمومیمعنايبهرااصطالحات
..شودمیشاملراگردداجرا میبینندگانجمعِرويپیشِفعالیتدرهايبدن

بـه تواننـد همگی میاندگرفتهپرسشبهراتئاترتاریخْطولدرکهشماريبیهايبحث و جدل
ی کـه مـی  پارادوکسبنامیم،تماشاگرپارادوکسِراآندهیداجازه. برگردندسادهبسیارتناقضیک

درتوانـد میپارادوکساین. باشدبازیگريشدهشناختهپارادوکسِازترکنندهتعیینبسیارتواند
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سهلعبارتاین(نداردوجودتماشاگريبدونتئاترهیچ. شودخالصهايبسیار سادهعباراتقالب
ما تماشاگر بـودن چیـز   ادیدرو).Le Fils naturelايِقصهبازنماییدرهمچوناست،بودهممتنعیو

تماشاگر بودن یعنی نگاه کردن به یک نمایش. و نگـاه کـردن چیـز بـدي اسـت، بـه دو       بدي است.
برابـر درگرفتنقراریعنی. گیردمیقراردانستنمقابلِيدلیل. نخست اینکه نگاه کردن در نقطه

سـت. دوم اینکـه نگـاه    انهفتـه آنپـس درکهواقعیتیوآنتولیدشرایطدانستنِبدوننمودیک
صـندلی رويبرکندمینگاهنمایشیکبهکهکسی. گیردعمل کردن قرار میکردن در تضاد با

معنـاي بـه بـودن تماشـاگر . باشـد داشتهمداخلهقدرتاینکهبدونماند،میباقیحرکتبیخود
امکـانِ دسـت بـه    ازکـه همانطوراستماندهمحرومدانستنقابلیتازتماشاگر. استبودنمنفعل

عمل زدن. 
چیـز کـل طوربهتئاترکهایننخست. کشیدپیشراگیرينتیجهدوتوانمیجوییاز این عیب

منـع مـی  خـودش درآنچـه نفعِبهبایستکه نیست انفعالوتوهمسکويجزچیزياست،بدي
دانـایی هـدایت   توسطکهکنشیودانستنکنشِ: کنشودانستننفعبهیعنی: گرددمنحلکند
مـردمِ ازآندرکهاستمکانیتئاتر: شدمطرحافالطونتوسطپیشهامدتنتیجهاین. شودمی

ورنجدهدمیرخصحنهرويبرآنچه. کنندتماشارارنجحالدرمردمانِتاشودناآگاه دعوت می
سـوژه بـه علـت    تجلیِ یک مهنت، مهنت میل و درد، که خود چیزي جز انشـقاقِ خـود  است، 1تاثر

تئاتر چیزي جز انتقالِ آن مهنت از طریق مهنت دیگر نیست، مهنـت  » کنش«فقدانِ دانایی نیست. 
رامردمـان کـه اسـت ناآگـاهی ایـن انتقـال ازعبارتتئاتر. نگردمیهابیناییِ تجربی که به سایه

زینرو یک اجتماع ا. کندمیگمراهوخرابنیستباصرهخطايجزچیزيکهاينادانیيبواسطه
اشجمعـی فضیلتکهاجتماعیدهد،نمیگريواسطهيخوب اجتماعی است که به تئاتر اجازه

.  گیردمیصورتکنندگانششرکتيمستقیماً در رفتارِ زنده
اغلـب کهاستاينتیجهاینکهدانیممیچهاگر. رسدمیتريمنطقیگیريِاین به نظر نتیجه

تماشـاگربودن خوددلدرتئاتر: شودمیعنوانصورتبدیننتیجهترینمعمول. شودنمیمطرح
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تماشاگربدونتئاترينیازمندیم،نوینیتئاتربهمابنابراین. استبديچیزبودنتماشاگروداردرا
تـابع ــ اسـت آنگویـاي تئـاتر يکلمهکهـبصريروابطآندرکهنیازمندیمتئاتريبه. بودگی
درام به معناي کنش اسـت. تئـاتر مکـانی    .استآنگویايدراميکلمهـ که شوندبدیگريروابط

قدرتدرام. شودمیاجرازندههايبدنبرابردرزندههاياست که در آن، کنش عمالً توسط بدن
سازندهکهفهمیيقوهدرشود،میبازیافتهتئاترياجرايدرقدرتایناما. کندمیخالیراآنها
گـر قدرت کـنش بربایستمیتئاترراستینمعناي. کندمیمنتقلکهاي، در انرژيتن اسآي

کـه سـت چیـزي آنمعکوسِخودکهشودبازگرداندهخودراستینذاتبهبایدتئاتر. گردداطالق
آندرکـه تئـاتري بـود، تماشـاگر بـدون تئاتريپیدرباید. شودمیشناختهتئاترعنوانبهاغلب

دیگر تماشاگر نخواهند بود، جایی که آنها عوضِ آنکه به تصرف تصاویر درآیند، چیز یـاد  تماشاگران
جمعـی اجرايیکدرفعالکنندگانیبینندگانی منفعل باشند به شرکتبه جاي آنکه وگیرندمی

.شوندمیتبدیل
والً در این نگرش به دو شیوه فهمیده شده است که در قواعد خود مخـالف یکدیگرنـد اگرچـه معمـ    

ازبایـد تماشـاگر سـو یـک از. شـوند مـی ترکیـب هـم باآنهايگذارياجراهاي تئاتري و قانون
بـا واسـت گشتهشوندمیظاهربرابرشدرکهنمودهاییدرغرقکهبیننده،یکمنفعلِموقعیت

و بیگانهامورازنمایشیبابایداو. شودخالصکند،میپنداريهمذاتصحنهرويهايشخصیت
خواهندمیاوازوشوندغیرمعمول مواجه شود، که در برابر دیدگانش همچون یک معما ظاهر می

جایگـاه بـه بیننـده یکمنفعلِجایگاهازکهشودوادارباید. کندوارسیرابودگیبیگانهایندلیلِ
شـود. از سـوي   جویـا راآنهاعلتتاکندمیمشاهدهراهاپدیدهکهدهدموضعتغییردانشمندي

برابـر درنخـورده دسـت طـور بههمچنانکهصرفگرِدیگر، تماشاگر بایست جایگاه یک مشاهده
بـه اشکننـده گمـراه نشینیِرا ترك گوید. او باید از برج عاجنشیندمیفاصلهباتوامنمایشِیک
1حیـاتیِ هـاي انـرژي آندرکـه شـود کشـیده تئاتريکنشجادوییقدرتيورطهبهوآیدزیر

.کندمیآراستهعقالنیيخود را به زیور یک مشاهدهراستین 

١- vital
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یـک در. شناسـیم تئاتر حماسی برشت و تئاتر شـقاوت آرتـو مـی   را در رویکرددواینيما نمونه
بایـد دیگرسمتدروکند،اتخاذ] نمایشبهنسبت[بیشترييفاصلهبایستمیتماشاگرسمت،
بگذارد. در یک سمت، بایست دید خود را به قصد یـک دیـد بهتـر تغییـر     کنارراايفاصلههرگونه

پیوسـته تئـاتر اصـالحی طرحبگذارد،کنارراگردهد، و در سمت دیگر باید همین موضع مشاهده
معنیبدیناین. استبودهنوساندرحیاتیتجسدبرمبتنیوفاصلهبرمبتنیقطبِدواینمابین
هستندهمانهاییکنندمیریزيه جستجو براي یک تئاتر نوین را پیکهاییفرضپیشکهاست

سـر ازراافالطونجدلیعباراتواقعدرتئاترگرانِاصالح. اندکردهریزيپیراتئاتربرکناريِکه
ساز و برگ افالطونی تئاتر ازدربابدیگرييایدهگرفتنِوامباراعباراتاینصرفاًآنها. اندگرفته

را » حقیقـی «افالطون در مقابل اجتماعِ پوئتیکی و دموکراتیک تئاتر یـک اجتمـاع   ند.آرایی کردباز
نمـی بـاقی حرکتدر آن هیچ کس تماشاگري بیکه رقصبرمبتنیيجامعهیک: دهدقرار می

وحرکـت درگردیـده تعیـین ریاضـی نسبتحسببرکهمشترکیریتمبامطابقکسهروماند،
.استجنبش

وزنـده ذاتمیـان تضـادي عنـوان بهتئاترورقصمیانافالطونیتقابلواقعدرتئاترگرانِالحاص
کـه شـد بدلمکانیبهتئاتربنابراین. کردندچینیرا دوباره» 1نمایش«يوانمودهوتئاترراستین

ول کـه اصـ  اجتمـاع یـک يزنـده بدن: شودتبدیلبودآنچهعکسِبهبایدمنفعلتماشاگرآندر
تئـاتر «: خـوانیم میپردازدمیمانآکادمیموضوعشرحبهکهمتنیدر. کندخودش را وضع می

ایـن تـوان می».ماندبا خودش به عنوان یک جمع باقی میشنوندهمستقیمِيمواجههمکانتنها
فـرد  منبازدیدکننـدگان مقابـلِ درراتئاترجمعیِشنوندگانصرفاًکهکردتفسیرطوراینراجمله

سـت بـدیهی اما. دهدمیقرارکنندمینگاهفیلمیکهافراديصرفيیک نمایشگاه یا مجموعه
ازايبه عنوان نـامی بـراي ایـده   » تئاتر«کهمعناستیعنی بدینمعنایی فراتر دارد.جملهاینکه

-خـود در مقـام  اجتمـاع ازايحامـل ایـده  و . مانـد به منزله یک بدن زنده باقی مـی اجتماعیک
.بازنماییياظهارگري است در تضاد با فاصله

١ - spectacle
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زنده درآمیختـه اسـت.   اجتماعِیکيایدهباتئاترمفهومامروز،بهتاآلمانیسیسماز زمان رمانتی
از ايشـیوه همچـون  1: اجتمـاع شوداستتیکیِ اجتماع ظاهر میتئاتر به عنوان فرمی از ساختمانِ

نهـاد و فـرم   هرگونـه  برابردرکهرویکردهاوهااز ژستايبه عنوان مجموعهزمان و مکان،اشغالِ
همچون یک بدنِ اجراگر به جاي ساز و برگی از فرمها و قـوانین. بـدین   اجتماع: ایستدسیاسی می

قـوانین تنهاکهانقالبیکيایدههمبسته است: استتیکیانقالبرمانتیکيطریق، تئاتر با ایده
بـدین . کنـد مـی دگرگـون نیـز راانسـانی يتجربهحسیفرمهايبلدهدرا تغییر نمینهادهاو

ان یک مجمـع یـا آئینـی از سـوي     عنوبهآنسندیتواصلیتتجدیدیعنیتئاتردراصالحترتیب
آگـاه خودموقعیتازمردمآندرکهستمجمعیتئاترگویدپیسکاتور میاجتماع. برشت پس از 

تئاتر آئینـی اسـت کـه در آن    کهکندمیاعالمآرتو. گذارندود را به بحث میخمنافعوشوندمی
ستین آمده رااگر تئاتر به عنوان مترادف اجتماعِ.دآورا به تملک خود در میرهایشاجتماع انرژي

بنابراین شگفت آور نیسـت کـه   یرد، گدر تضاد با توهم محاکات قرار میي اجتماعباشد، بدن زنده
در پـسِ  را 2شنقد نمـای شود،اي ذات راستینِ آنگاه که مطرح میي تئاتر بر مبنبراي اعادهتالش 

خود دارد.
تصـویر ينمـایش همـان سـلطه   آن.3بـودگیِ خارجیبور چیست؟ دگیيذات نمایش در نظریه

خـود فـرد   مالکیت از هستیِخلعمعنايبهبودگیخارجیحال. بودگیخارجییعنیتصویر. است
میافالطونیضدنظربهاین».هستکمتراندیشد،میبیشترچههرانسان«گویددبور میاست.
خـودش ایـده آناما. استفوئرباختوسطمذهبنقدنمایشنقداصلیِيسرچشمهمشخصاً. رسد

نقلیدي همبسته است. این اندیشیدنی کـه دبـور علیـه آن    تصویرِافالطونیِخوارشماريِباهمچنان
دسـتخوش کـه رنجـوري انسـانِ اندیشیدنِاست،تقلیديوتئاترياندیشیدنیکنداظهار نظر می

انجـام ] تئـاتر [تمهیدایندرانسانآنچه».استتئاترآخرواولحرفجدایی«. استشدهانشقاق
بوده شده است، ذات خودش است، که از او گرفته شـده، و  راوازکهاستفعالیتیواقعدردهدمی

١ - community
٢ - spectacle
٣ - externality
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اسـت کـه   شدهواگذارايو به دنیاي جمعیبه شکل خارجی، و ضد و متخاصم با او در آمده است، 
واقعیت آن چیزي مگر سلب مالکیت از خود انسان نیست. 

ودش و نقـد  جستجوي تئـاتر بـراي بدسـت آوردنِ ذات خـ    ی میان تناقضدیگراي،در چنین شیوه
بـر تـا گیردمیکاربهرااشخوب تئاتري است که واقعیت تفکیک شدهنمایش وجود ندارد. تئاترِ

تغییـر دهـد. پـارادوکس تماشـاگر     ئاتري را به شکلِ زندگیِ یک اجتمـاع تشکلِتاشود،مسلطآن
قرار ر در یک جبههبا طرد افالطونیِ تئاتبخشی از این ساز و کار فکري است که، حتی به نام تئاتر، 

که باید دوباره بـه محـک   گماردمیکاربهرابنیادینیهايهایدهمچنانکاروسازاین. گیردمی
سـت بسـتی همین پـاي شودگذاشتهپرسشبهبایدآنچهترپرسش گذاشته شوند. به بیان دقیق

آنهـا میـان تـوان مـی از روابط را طویلیيمجموعه. اندگرفتهشکلآنمبنايبرهاایدهاینکه
جداسـازي، وبـودگی ، دیدن و انفعال، خـارجی انفعالودیدنوتئاتردادنِقرارارزردیف کرد: هم

تملـک درانفعال،وفعالیتزنده،واقعیتوتصویرفرد،وجمعمیانتضادوانموده،وگريوساطت
.بیگانگیوبودنخود

خریـد  بازوگنـاه بـر مبتنـی بیشترنویسیِیک درامسويبهتضادهاوهاارزياین مجموعه از هم
ات آن ذکـه حـالی درکنـد مـی منغعـل راتماشاگراناینکهبهشودمیمتهمتئاتر. رودپیش می

راتـاثیرش کـه دهـد است. در نتیجه به خـود ایـن وظیفـه را مـی    اجتماعسازيفعال-شاملِ خود
آنهـا بـه راتماشـاگران سـازي فعـال -خـود یـا خودآگـاهی گنـاه، جبـرانِ عنوانبهوکندبرعکس

ونمـایش شـرّ يمحوشـونده میـانجی بـه تئـاتري اجرايیاتناتريسکويترتیببدین. بازگرداند
قصـد  کـه  دهندجمعی ارائه میمخاطبانِبهرااجراهاییآنها. شودمیتبدیلراستینتئاترمزیت

اشـاگر بـودنِ خـود را متوقـف سـازند و بـه       تمتواننـد دارند به تماشاگران بیاموزند که چگونـه مـی  
مخاطبـان تئـاتري ياجراگرانِ یک فعالیت جمعی تبدیل شوند. چه مطابق با الگوي برشتی، رسانه

عمل بزننـد،  بهدستتابرانگیزدراآنهاوسازدآگاهشدهنهادهآنبرکهايموقعیت اجتماعیرا از 
موضع تماشاگر را کنار بگذارنـد: بـه جـاي آنکـه در     رتویی، موجب شود آنها و چه مطابق با تمهید آ

آنهـا بـه کـه رونـد فـرو کنشیيبرابر یک نمایش باشند، توسط یک اجرا احاطه شوند، و در دایره
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خنثـی -خـود يرسـانه یـک ازاسـت عبارتتئاترمورد،دوهردر. بازگرداندراشانجمعیانرژي
. کننده

گرفـت.  کمـک آنهـا ازوآوردنظـر درتـوان فکري را مـی است که توصیفات و قضایاي رهاییِاینج
فراینـدي هماندرستاین. آشناستمابرايکنندهخنثی-خوديمسلماً این ایده در مورد رسانه

موزگـار بـه عنـوان عملـی     آنقشآموزشیفراینددر. افتدمیاتفاقنیزآموزشیروابطدرکهاست
گرفته شده اسـت. متاسـفانه،   در نظرکندرا خنثی میدان ناآگاهیِ فرد ناواودانشمیانيفاصله

پیوسـته هـر چـه بیشـتر برقـرار کنـد. بـراي        را[فاصـله]  بایست آن براي کم کردنِ این شکاف، او 
جایگزین کردن دانش کافی با نادانی، او همیشه باید یک پله جلوتر از فرد نـادانی کـه دارد نـادانی   

دلیلش ساده است: در تمهید آموزشی، نادان صرفاً کسی نیست . برودپیشدهدمیدستازرااش
ودانـد نمـی دانـد نمیکهراچیزيکهداندنمیکهاستکسیاو. نداندداندکه آنچه را که نمی

ن چیـزي را کـه بـراي فـرد     کسی نیست کـه عینـاً آ  صرفاًاستادو. بداندراآنچگونهکهداندنمی
در کـدام  کند،دانستنیراآنچگونهکهدانداو همچنین میداند.را بماندناآگاه نادانسته باقی می

زمان و کدام مکان، طبق کدام قرارداد. از یک سو، آموزش به عنوان فرایندي از انتقال عینی تنظیم 
یـا قاعـده یـک دیگر،يگشته است: یک بخش از دانش پس از بخش دیگر: یک کلمه بعد از کلمه

یـا استادذهنِازدقیقاًدانشبخشفالنکهشدهفرضاینطور. دیگريضیهقوقاعدهازبعدقضیه
. استنابرابريرابطهیکبرمبتنیبرابرانتقالِایناما. شودمنتقلشاگردذهنبهکتابيصفحه
مـی راچیـزي اوچونداند،میرا،»برابر«انتقالآنمکانِوزمانورا،راستراهتنهاییبهاستاد
چیزي که مستلزمِ خود استاد شدن است، چیزي که از ن را نخواهد دانست، آگاه که شخصِ ناآداند

آن. دانـد مـی رادانـایی ونـادانی میاندقیقيفاصلهاو. استترمهمشدهخود آن دانشِ منتقل
اسـت. 1نادانیِ تعریف شده و دانـاییِ تعریـف شـده در واقـع یـک اسـتعاره      موزشی میانآيفاصله

اياسـتعاره اسـتاد، يطریقـه ونـادان فرديطریقهمیانبنیادینگسستبهمربوطايعارهاست
. فهميقوهدومیانبنیادینگسستبراي

١ - metaphor
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که در برابر او قـرار گرفتـه   » نادانی«باصطالح ن فردتواند از این نکته چشم بپوشد که آاستاد نمی
وبا تکیه بر خودش یاد گرفته است، با مشـاهده رابسیاريامورودانددر واقع چیزهاي زیادي می

، و با کشف معناي آن چیزهایی کـه دیـده و شـنیده اسـت، بـا      امور پیرامون خویشبهدادنگوش
با چیزهـایی  تکرارِ چیزهایی که شنیده یا بر حسب اتفاق دانسته، و با سنجیدنِ آنچه بدان پی برده

يدورهم بپوشد کـه فـرد نـادان بـه ایـن شـیوه      کته چشناینازتوانداو نمی.دانستهکه قبالً می
آموختنِ زبان مادري. امـا بـراي   موزش دیگر است را گذرانده است: آاي که شرط هر نوع کارآموزي

استاد این صرفاً دانشِ ناآگاهی و نادانی است: دانش یک کودك که چیزهـا را برحسـب اتفـاق مـی    
بـدون زنـد، مـی تخمـین وسنجدروزمره آنها را میجریاندراتفاقحسببروشنود،میوبیند

آنازشـدن کندهواقعدراستادنقش. کندمیبازتولیدوگذاردمیبرجاکهاثراتیدلیلِفهمیدنِ
یشاگردبهخود،يشیوهبه. استخطاوآزمونفراینددهـد مـی یاددانستنیامريدربارهدانش :
توضـیحِ بـا کند،آزمون و خطاها و تصادفات را منحل میتمامیکهمترقیيشیوهیکيطریقه

آنفهمیـدنِ بـه قادرشاگردآنچهطبقبرترین،پیچیدهتاترینسادهازصحیح،ودرستسواالت
. اواجتماعیمقصدوزمینهپسیااوسالوسنبهنسبتاست،

فـرض یـک گسسـت    اسـت. ایـن پـیش   » دانش نـادانی «نخستین دانشی که استاد داراي آن است 
مـوز  آبنیادین میان دو شکل هوش و فهم است. این همچنین نخستین دانشی است که او به دانش

تنهـایی بـه خـودش کهدانشیبفهمد،اوتاشوددادهتوضیحاوبهبایدکهدانشی: کندمنتقل می
تربیـت پیشـرو   وتعلـیم طریق،اینبه. اوستصالحیتعدمدانشِدانش،این. بگیردیادتواندنمی

آننـابرابري پایـان بـی تصـدیقِ این. نابرابري: استآنآغازینِينقطهپایانِعبارت از تصدیقِ بی
چیـزي جـز   اسـتحمار مقابـلِ ي. نقطـه 1اسـتحمار فرایندگویدمیآنبهجوکوتوکهاستچیزي

ت. برابريِ فهـم و  اسهوشوفهميرهاسازي عبارت از فرایند تصدیقِ برابريِ قوهرهاسازي نیست. 
. هـایش برابريِ فهم است در تمام جلوهو هوش نیست. فهمهايهوش عبارت از برابريِ تمام جلوه

چیـز همهحیوانیانسانِ. نیستکاردرفهمازشکلدومیانشکافیهیچکهستمعنیبداناین

١ - stultification
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اسـت در جنگـلِ   آموختـه کـه همانطورآموزد،میاستآموختهرااشمادريزبانکههمچنانرا
نوعان انسـانی خـویش پیـدا    هممیاندرراخودجايوکندمشارکتاطرافشهايچیزها و نشانه

يبا مشاهده و سنجیدنِ یک چیز با چیز دیگر، یک نشانه با یک امر واقع، یک نشانه با نشـانه کند: 
کـه نمـی  » اداننـ «شخصاگر. بودشدهکسباتفاقحسببرابتدادرکهايتجربهتکرارودیگر،
بـا رادانـش ایـن توانـد میرا،سادهدعايیکتنهابداند،قلباًراچیزیکتنهابخواند،چگونهداند
اينشـانه توانـد میاو. اندشدهنوشتهکاغذیکرويکهدعاهمانکلمات: بسنجدداندنمیآنچه

آنچـه يمشـاهده بااو. دانده میآنچباراداندنمیآنچهشباهتبیاموزد،دیگراينشانهازپسرا
آنچـه واسـت دیـده چـه بگوید. دهدانجامراکاراینتواندهر مرحله میدردارد،قراربرابرشدر

مـی بنیـان راايفرضیهکهدانشمنديآنتاگرفتهنادانشخصایناز. کندبررسیرااستگفته
تاسازدمیراهامقایسهوهاکه نقشفهمیيقوه: استکاردریکسانیهوشوفهميقوهنهد

رابطـه اوفهـم بـا کوشدمیخودنوبهبهکهدیگريفهموبگذاردمیاندرراخودفکريمخاطرات
دریابد. رابگیرد

فهمد،انتقال شرط اولِ هرگونه کارآموزي است. رهایی فکري، چنانکه جاکوتو میاین کارِ پوئتیکیِ
بت به آن قدرت برابرِ انتقال و انتقالِ متقابل است. رهاسازي مسـتلزم  نسآگاهیوتصویبمعنايبه

فاصـله باحیواناتیناطقحیوانات. باشدکنندهاستحماريایدهبامتضادکهاستفاصلهازايایده
فاصـله دیگـرِ معناياین. بگیرندرابطههانشانهجنگلِطریقازکوشندمیکهیکدیگرندبهنسبت
شـرّي فاصله.  آموزاندـ آن را می»داندآموزگاري که نابرابري را نمی«ـ » وزگارِ ناآگاهآم«کهاست

کـه نیسـت شکافی. استارتباطینوعهرمعمولِشرطفاصله. شودبرداشتهمیانازبایدکهنیست
» اننـاد «فـرد کـه ايفاصـله . رساندانجامبهراآنپوشاندنِهنرِکهباشدايخبرهنیرويمستلزمِ

باید آن را بپوشاند شکاف میانِ ناآگاهیِ او و دانشِ استاد نیست. مسیري است میان آنچـه او پـیش  
»ناآگـاه آموزگـار «. بیـاموزد فرایندهمانباراآنتواندمیاماداندنمیهنوزاوآنچهوداندمیتر

نهـا بایـد دانـش خـود را از     تاو. نباشـد ناآگاهکهداردنیازآن،پوشاندنِجهتدراوبهکمکبراي
خواهـد او از آنها میموزد. آنمیآموزاندانشبهرااشدانشاو. سازدجدااشاستادي و سروري
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يدربـاره بگوینـد بگویند،بینندمیکهراآنچهیابند،حضورجنگلدررويپیشاولِصفدرکه
دانـد آنچه او [آموزگار ناآگاه] نمـی . آخرالیوکنندبررسیراآنکنند،میفکرچهاندنچه دیدهآ

شـخص نادانیِودانستنیامردانشِمیاناتصالهماناین. استفهميقوهدومیانشکافهمان
ونـادانی میـان رااتفـاقی تـاري فکـري عمـلِ هر. استاهمیتفاقدايفاصلههرگونه. استنادان

شـکل فاصـله معنـاي ایـن يد بـر پایـه  تواننمیاجتماعیمراتبسلسلهنوعهیچ. بافدمیدانایی
. بگیرد

بـریم نمیسربهايزمانهدردیگرماچیست؟درتماشاگريمسئلهباماصحبتاینياما رابطه
يشـیوه دربـاره روابـط اجتمـاعی و    امـر حقیقتشانشنوندگانبهخواستندمینویساندرامکه

ی نیست که تماشاگر تـوهمش را از دسـت بدهـد.    کافتنهاایناما. بدهندشرحراسلطهلغودرست
ایـن بـه رااجراگـران ونویساندرامْتوهمگذاشتنِکنارکهافتدبرعکس، بسیاري اوقات اتفاق می

اگـر کـرد، بایـد چـه کهدانستخواهداوشاید: انددادهافزایشراتماشاگربرفشارکهبردهسمت
درفعالايکنندهشرکتبهرااووکندجدااشرد منفعالنهرویکازرااواگردهد،تغییررااواجرا

آموزگـاران  ن اجراگـرانِ تئـاتر بـا    آدرکـه اسـت اينقطـه اولـین این. کندتبدیلمشتركجهانی
نـویس دراماگـر حتی. جایگاهوموضعدومیانشکافيایدهوجه مشترك دارند: استحمار کننده

د که دسـتکم بایـد یـک کـار را     دانمید، ع انجام چه کاري را داراشاگر توقد که از تمنداناجراگریا
باید از انفعال بسوي فعالیت گذر کند.انجام دهد: 

اما چرا چیزها را طور دیگر در نظر نگیریم؟ چرا اینطور فکر نکنیم که، حتی در ایـن نمونـه، دقیقـاً    
چـرا نشسـتن   ورد. آبوجـود مـی  همین تالش براي از میان برداشتنِ فاصله است که خود فاصـله را  

شـکاف یـک دادنِقـرار فرضپیشيبدون حرکت را باید با عدم فعالیت یکی بگیریم، جز بوسیله
ممـد بـا جـز بگیـریم، یکـی »انفعال«بارا»کردننگاه«چرافعالیت؟عدموفعالیتمیانبنیادین
یا نمود، که این یعنی جـدا  تصویریکبهکردننگاهیعنیکردننگاهکهفرضپیشاینازجستن

یـریم،  افتادن از واقعیتی که همیشه در پس تصویر هست؟ چرا باید گوش دادن را با انفعال یکـی بگ 
رد، و الـخ؟ تمـام ایـن    داقـرار گفتنسخنمقابلِدرکردنعملکهفرضاین پیشجز به میانجی
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چیـزي بـیش   فعالیت/انفعال ـ ردن، نمود/واقعیت،نگاه کردن/دانستن، نگاه کردن/عمل کـهاتقابل
امـر محسـوس   بنـدي تقسـیم راآنتوانمیکههستندچیزيآنها. هستندمنطقیهاییاز تقابل
صالحیت یا عدم صالحیت قرارگیـري در آنهـا. بـه بیـان دیگـر، آنهـا       و هاتوزیعی از جایگاهنامید، 
هایی که به یک موضع داده ارزشتوانیدمیکهاستخاطرهمینبه. هستندنابرابريهايتمثیل

توانیـد مـی شـما نمونـه، عنـوان به. دهیدتغییرهاتقابلاینخودمعنايتغییرِبدونراشوندمی
شـده پنداشـته مقـدار بیهموارهتماشاگر. کنیدعوضهمبارافرودستامروفرادستامرمواضع

ارگرانِ بیرون، کـاري را بـا بـدن   کیاصحنه،روياجراگرانِکهدرحالیدهد،نمیانجامکاريچون
که آنهایی ، با دادنِ این حکمکردبرعکسراقضیهاینتوانمیراحتیبهاما. دهندمیانجامشان

قـادر بـه   کـه هستندکسانیمادونِآشکاراکنندمیکارشانکنند، آنهایی که با بدنکه عمل می
نگاهییاکنندبینی، آینده را پیشبیاندیشندهاتوانند به ایدهیعنی آنهایی که می:اندنگاه کردن
. هستکهاستهمانساختارولیشودعوضتواندموضع میشته باشند. داماجهانبهسرتاسري

جمعیتـی : مقولـه دومیانتضادبرمبتنیاستحکمیشودمیگرفتهنظردراینجادربواقعآنچه
انجام دهد. صالحیت و قابلیتی در یک سـو  کندمیدیگرجمعیتکهراکاريتواندنمیکههست

هست و عدم صالحیتی در سوي دیگر.
شـود ست. وقتی شروع مـی ا»برابري«همانااصلآنوگیرد،از اصل متضادي آغازیدن میرهایی

یـت ؤامـر ر توزیـع کـه بفهمیموباشیمگذاشتهکنارراکردنعملوکردننگاهمیانتقابلماکه
کـردن نگـاه دریـابیم کهشودپیکربنديِ سلطه و انقیاد است. وقتی آغاز میبخشی از خودشپذیر
پیشـاپیش »جهـان تفسـیر «وکند،میتصحیحیاوتصدیقراتوزیعآنکههستنیزکردنعمل
دانـش کههمانطوراست،فعالتماشاگر. آنبازپیکربنديِوجهان،تغییربراياستايوسیلهخود
کـه راآنچـه او. کنـد میتفسیرسنجد،میگزیند،برمیکند،مشاهده میاو: نیزدانشمندوآموز

او. آمیزددرمیاستدیدهدیگرهايمکانوهاصحنهدرکهچیزهاازبسیاريباکندمیمشاهده
کنـد مـی مشارکتاجرادراو. سازدمیراخودشعرشودمیاجرابرابرشدرکهشعرييبوسیله

ایـن . کنـد نقـل شـود تان خودش را درباره داستانی که در برابرش اجرا مـی داسکه باشدقادراگر
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بـراي نمونـه قـادر بـه اجتنـاب از      کردن اجراسـت،  یاو قادر به خنثکهاستمعنیبدینهمچنین
درکنـد، مـی تبـدیل محـض تصویریکبهراآنوشودمیحملاینجادرکهايانرژي جسمانی

اشد آن را به چیزي که در یـک کتـاب خوانـده یـا رویـایش را در      بقادراگرکندمیمشارکتاجرا
انـد و تفسیرگرانِ آن چیـزي ند بزند یا خیر. آنها بینندگان بالواسطهقالب یک داستان پرورانده پیو

. باشندداشتهفاصلهآنازکهکنندمیتوجهاجرابهجاییتاآنها. شودمیاجرابرابرشاندرکه
فهمنـد مـی وکننـد، مـی دركبیننـد، یدي است: تماشاگران چیزي را میکلياین دومین نکته

درام.دسـازن میاجراگرانوها،شعر خود را بسازند همانگونه که شاعر، بازیگران، رقصندهکه مادامی
کهراچیزيآندرسِوکنند،دركرااحساساینببینند،راچیزاینکهخواهدمیآنهاازنویس

کـنش  يمرحلـه بـه رااندفهمیدهواند،کردهدركاند،نچه دیدهآي، و نتیجهبفهمندبینندمی
پیشفرضِ در نظر دارد: کنندهاستحماراستادکهکندمیشروعفرضیاتی. او از همان پیشدرآورند

آمـوز دانـش آنچـه کهداردراپیشفرضایناستاد. نشدهتحریفوغیرپیچیدهوارزیک انتقالِ هم
ایـده درکـه استچیزيآناین. استیکساناستدادهیاداوبهکهچیزيهمانباگیردمییاد
موضوع اصلی است: چیزي ـ یک دانش، یک قابلیت، یک انرژي ـ در یـک سـو ـ در یـک       ْانتقالي

ذهن در یک بدن ـ  هست و باید به سوي دیگر، به یک ذهن یا یک بدن دیگر منتقل گردد. پـیش  
که فرایند یادگیري صرفاً معلولِ علت خود ـ یاد دادن ـ نیست بلکه انتقالِ آن علـت   استاینفرض

يقاعـده همـان معلـول وعلـت اینهمـانیِ . استاستاددانشِگیردموز یاد میآاست: آنچه دانش
. اسـت معلـول وعلـت افتـراقِ همانـا خـالف، بـر رهاسـازي، يدر حالیکـه قاعـده  است.استحمار

مـوزد  آگار ناآگاه نیز در همین نکته نهفته است. شاگرد آموزگار ناآگاه چیزي را مـی آموزپارادوکسِ
زبـان بـر بیندمیپیرامونشدرراچههرکهخواهدمیاوازآموزگاربطوریکهداند،که استاد نمی

ادش استاستاديِمعلولِعنوانبهراچیزيشاگرد. کندوارسیرااستآنبدنبالواقعاًآنچهوآورد
. آموزدنمیرااستادشدانشاما. آموزدمی
بـه نسبتبدگمانینوعیامروزه. نیستچیزي»دادنیاد«صدددراجراگریانویسدرامالواقعفی

ازفرمـی خواهندآنها تنها میاز آموزش وجود دارد. ايشیوهعنوانبهصحنهازبردنبهرهيایده
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ار آورند. اما همچنان این پنداشت را دارند کـه آنچـه ادراك   ببهراکنشواحساسنیرويیاآگاهی
ایـن آنهـا . انـد دادهارائـه خـود اجرايیادرامدرآنهاکهبودخواهدچیزيآنشودیا فهمیده می

میکههمانطوراست.ـمعلولوعلتهمگنیِـهمگنیمعنايبهبرابريکهدارندرافرضپیش
دانشیککهکندمیتکیهفرضیک نابرابري است. یعنی بر این پیشبهمتکیبرابريایندانیم،

شـکل دوفاصلهاینحال. داردوجودآنکردنخنثیيشیوهو»فاصله«دربارهخوبعملیکو
ذاتـیِ کـه هستهمايفاصلهولی. تماشاگرانواجراگرانمیانهستايفاصله. گیردمیخودبه

وادراكوهنرمنـد يایـده میـان نمایدرخ می» نمایش«یک همچونکههنگامیاجراست،خود
ا امـ کننـد رجـوع بـدان توانندسوم است، که هر دو طرف مییک امرْتفسیر تماشاگر. این نمایش

اسـت واسـطه یـک . کندمیجلوگیري»غیرپیچیده«و»ارزهم«چیزي است که از هرگونه انتقال 
بـراي . اسـت کننـده فرایند رهایی فکري بسیار تعییندرسوماصطالحاینگريِواسطه. آنهامیان

باید چیزي مابین استاد و شاگرد وجود داشته باشد. همان چیزي کـه آنهـا را   استحمارازجلوگیري
نظـر درمـابین چیـزِ آنعنـوان بهراکتابجاکوتو. سازدجداشانهمازبایدزندبه هم پیوند می

وب سـ نسبت به استاد و هم شاگرد، امري خـارجی مح هم کهاستايماديچیزِآنکتاب. گرفت
دیده است، آنچه را درباره آن گفته است، ند آن چیزي را که شاگرد توانمیآنهاکهجایی. شودمی

.کنندوارسیاستاندیشیدهگفتهآنيو آنچه را درباره
است که اصالح تئـاتر  رهاییازدیگريياین یعنی پارادایم رهایی فکري به وضوح در تضاد با ایده

فراینـد یـک طـیِ کهخودیکبازتخصیصِمنزلهبهرهاییيهمواره بر آن استوار بوده است: ایده
بازنمـایی فوئربـاخیِ ياندیشـه بـر همچنـان نمایشدبوريِيایده. استرفتهدستازجداسازي

کـه جهـان واقعـی و    آسـمانی جهانیکبنديِقاببابشرنوع: استاستوارنفسبیگانگیِهمچون
انسانیِ خود را تابعِ آن ساخته، ذات انسانیِ خود را به خارج از خود طرح افکنـده اسـت. بـه همـین     

بیگانهآنهاباوگرفتهفاصلهآدمیانازنمایش،بودگیِصورت، ذات فعالیت انسانی، در قالب خارجی
سـلب جداسـازي، ازايمونـه به عنوان ن»سوماصطالح«اینگريِواسطهترتیببدین. استشده

خارجیحاملِکهنمایشازایدهآنبراستمبتنیتئاتريایده. گرددمیظاهرخیانتومالکیت،
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بهحیثاینازبودگیخارجیآنلغو. گرددلغوبایدکهاستگذاروضعیتعنوانبهصحنهبودگی
ماشـاگران بـر روي صـحنه    تکـه استایندنبالبهبرنامهاین. گردداجرا تبدیل میغایت و هدف

گـردد، منسـوخ مکاندومیانتفاوتخواهندباشند و اجراگران بر جایگاه شنوندگان بنشینند. می
تئـاتري اجـراي هايپیشرفتازبسیاريشکبی. دهدرويتئاترازغیربهجاییهردراجرااینکه

چیـز یـک هـا مکـان » زیعبـازتو «اما. استگشتهحاصلهادر پرتو گسستن از توزیع سنتیِ مکان
بهـم پیوسـته و   ات خویش، به انجمنی از یک اجتماعِذبربنابخواهد،تئاترکهخواستاینواست

واست،فکرييمجزا نشده برسد چیزي دیگر است. اولی به معناي ابداع اشکال نوینی از مخاطره
جایگـاه وشـان، ي مناسـب هامکانبههابدنافالطونیِتخصیصِازايبه معناي شکل تازهمیدو

.است»شانهمگانی«هاي
همـان تئاترذاتکهاین: استخوردهپیوندسومیفرضپیشباگريواسطهعلیهفرضاین پیش

جایگـاه بـه ونباشد،فردیکدیگرکهشودمیتلقیرستهبندازوقتیتماشاگر. استاجتماعذات
که با سیل انرژي جمعی همـراه شـده باشـد یـا بـه      وقتیباشد،شدهگرداندهبازاجتماعازعضوي

نـویس درامهرچـه . کندموضع شهروندي هدایت شده باشد که به عنوان عضوي از جمع عمل می
یـک بـه بایـد آنهاکهداندبیشتر مید،نبه عنوان یک جمع چه باید بکنتماشاگرانکهبداندکمتر

بطور بالقوه هستند. بنظـرم اینـک وقـتش    ند کهواالیش دهع تبدیل شوند، و خود را به جمعیجم
چنـین تئـاتر يایـده . بازگردیماجتماعیبویژهجایگاهیمثابهبهتئاتريبه پرسش ایدهاست که
بـه کـه مردمـی بـراي واقعـی يزندههايبدنصحنه،رويبرچونشدهگرفتهنظردرجایگاهی

فـرض اینطـور طریق،اینبه. دهندیمارائهرااجراییهستندحاضرمکانهماندرفیزیکیلحاظ
ازاسـت متفاوتبنیادینطرزيبهکهکند،میعرضهرااجتماعازیگانهمعناییتئاترکهشودمی

تصـاویرِ افکنـده شـده قـرار     در برابـر صرفاًکهفیلمتماشاگرانیاتلویزیونيبینندهافرادموقعیت
اویر و تمـامی انـواع رسـانه در اجراهـاي تئـاتري،      تصازاستفادهیافتنِدارند. بطرز غریبی عمومیت

مـی اختصـاص خـود بـه رازنـده هـاي تصاویر جایگاه بدنداده است.نفرضتغییري در این پیش
رسـد مـی نظربهتئاتراجتماعیِوزندهذاتهستند،همبااینجادرتماشاگرانجائیکهتااما. دهند
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ش رهایی یافـت: چـه چیـزي بطـور ویـژه میـان       پرساینازشودمیبطوریکهاستشدهحفظکه
وتـر، نتوانـد در جـاي دیگـري روي دهـد؟ آیـا چیـزي تعـاملی       کهدهدتماشاگرانِ تئاتر روي می

سه با افرادي که در همان زمان همـان نمـایش را در تلویزیـون    مقایدرهستآنهامیانتراشتراکی
کنند؟مشاهده می
اجتمـاع خـود خـودي بهتئاتراینکهازحاکیاستفرضیپیشصرفاً»چیز«اینکنممن فکر می

تـاثیرات وآیـد همواره در امتـداد اجـرا مـی   » تئاتر«مربوط به معناي رض فپیشاین. استمحور
مـوزه، یکدرکههمانطوردرستاجرا،یکبرابردریاتئاتر،یکدراما. کندمیمقررراآنبالفعل

و و در میان اعمـال کلمات، که در جنگلِافرادي افراد وجود دارند، تنهاخیابان،یکیامدرسهیک
میـان کـه ايجمعـی قـدرت . بافنـد خود را مـی راه،چیزهایی که در برابر آنها یا گرد آنها هستند

ازخاصـی نـوع کـه همـانطور . نیسـت جمعـی بدنیکازعضويجایگاهاستمشتركتماشاگران
متصلقدرت. کنندجمه کردنِ آن چیزي است که مشاهده میترقدرت. نیستهممتقابلفعالیت
آنجـا تـا کندآن دیگري میبهشبیهراآنهاازیکهرکهاستايفکرييمخاطرهباآنساختن

قدرت مشترك عبـارت از قـدرت   نباشد. دیگرهايشیوهازهیچکدامبهشبیهخودشيشیوهکه
نگهیکدیگرازجداراآنهاکهاندازههمانبهزندپیوند میبرابريِ فهم است. این قدرت افراد را بهم 

بـه مـا اجراهـاي بابایدآنچه. ببافندراخویشراهقدرتهمانباکهسازدمیقادرشانودارد،می
هنـري کـار نوشـتن، گفـتن، سخنکردن،اجراچهباشدآموختنچهشود،گذاشتهآزمایشمحک
بـا راکسهرکهقابلیتیاست،هانشانوناممع، بل قابلیت بیجیکتراکمقابلیتنهالخ،کردن،

مـی عملناپذیرتقلیلوناپذیراین قابلیت از طریق فواصل پیشبینی.سازدمیبرابردیگرکسهر
.تفکیکوتجمیعناپذیرتقلیلوناپذیرپیشبینیبازيطریقاز. کند

رامردمـان کـه ايرا منتقل کند یا انرژيدانشکهممتازهيتجمیع و تفکیک به جاي یک رسانه
که به معنـاي رهاسـازيِ هـر    باشد» تماشاگررهاسازيِ«یکاساسیِاصلتواندمیاین: سازدفعال

کدام از ما به عنوان یک تماشاگر است. تماشاگر بودن انفعالی نیسـت کـه بایـد بـه فعالیـت تغییـر       
مـی عمـل مـا دهـیم، مییادوگیریماد میموضع دهد. تماشاگر بودن موقعیت عادي ماست. ما ی
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انجـام انـد، گفتـه وانـد با آنچه دیدهرابینندمیآنچهکهتماشاگرانیعنوانبهدانیم،میوکنیم
هیچهمچنانکهنداردوجودايممتازهيرسانههیچ. زنندمیپیونداندپرداختهرویادرواندداده
چیزهـایی تـوانیم مـی آنهاازماوهستندجاهمههاگاهرهگوآغازیننقاط. ممتازيآغازينقطه
کنـار راقلمروهامیانمرزهايسوموها،نقشتوزیعدومفاصله،فرضپیشاولاگربیاموزیم،تازه

هـر کـه کنـیم تصـدیق سـت کافی. دهیمتغییربازیگربهراتماشاگراننیستالزم. باشیمگذاشته
تانِ خویش است و بازیگر نیز تماشاگرِ همان گونـه داسـتان اسـت.    داسبازیگرِپیشاپیشتماشاگري

سـازي، الزم نیست فرد نادان را به شخصی دانش آموخته بدل کنیم، و یا بـر طبـق طـرح واژگـون    
.  کنیمتبدیلاساتیدشاستادبهراناآگاهفردیاشاگرد

ه خـاکی بـزنم. مـن بـه     جـاد بهکمیخودمآکادمیکوسیاسیيتجربهياجازه دهید به واسطه
وفهـم کـه آنهـا گـرایش، اولـین طبـق : بـود کردهگیررقیبيگزارهدومیانکهامنسلی متعلق

دادنـد، مییادبردندمیرنجآنازکهآنهابهراآنبایستداشتنداجتماعینظامبهنسبتبینشی
فـرض آموختـه ه دانـش کـ اشخاصـی گرایش،دومینطبقبربراندازند؛رانظامآنوکنندعملتا

آنهـا بایـد بـر    دانستند،نمیچیزيشورشواستثمارازچون: بودندنادانوناآگاهواقعدرمیشدند
رامارکسیسـتی ينظریـه کوشـیدم مـن ازینرو. نشستندمسند شاگرديِ همان کارگرانِ ناآگاه می

ز کسـانی کـه در   اسـپس کـنم، تزریـق انقالبـی حرکتـی آننظـري هايسالحبهتاکنمبازسازي
همچـون مـن، بـراي . داردمعناییچهشورشواستثمارکهبگیرمیادکردندمیکارجاتکارخانه

بـود دلیلهمینبه. نیامددرآبازموفقهاتالشاینازهیچکداممن،نسالنِهمازبسیاريبراي
هـایی عدم تطـابق تمامیخاطربهبیاندازم،کارگريجنبشتاریخبهنگاهیگرفتمتصمیممنکه
بـه دادنتعلیمبرايچهکردند،نها را مالقات میآوآمدندمیکهروشنفکرانیوکارگرانمیانکه

کهبردمپینکتهاینبهکهبودماقبالخوشمن. داشتوجودآنها،ازدیدنتعلیمبرايچهوآنها
نانکـه در مـورد رابطـه میـان     همچو نادانی نیسـت،  دانشمیانرابطهبابدرايمسئلهمسئلهاین

فتـاد،  ي هدهـه درمـی، مـاه درروزیـک . نیسـت هـم جمعیتوفردیتیاکردندانستن و عمل
کهببینمتاانداختممی1830دههبهمتعلقکارگریکهايهمینطور که داشتم نگاهی به نوشته
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: اوت دسـتگیرم شـد  بوده، چیزي کـامالً متفـ  به چه صورت وقعیت و آگاهی کارگران در آن دورانم
ماه می، صد و چهل سال پیش. یکـی از  همین ماجراهاي دو ناظر در روز دیگري از زمان دیگري از 

یـک بنـديِ زمانداشتوبودشدهمعرفیسیمونیدو طرف به تازگی به یک انجمن اتوپیایی سن
میآوازکنم،یمبازيکنم،میورزشکنم،کار می: دادمیتوضیحدوستشبرايرااتوپیادرروز

را بـرایش  کشـاورزي يدسـته یـک داسـتان خودنوبهبههمدوستش. نویسممیداستانخوانم،
.بودنـد شدهجمعهمدورشانگذشتهیکشنبهفراغتزمانازبردنلذتبرايکهکندتعریف می

ودش را اما این یک فراغت روز تعطیل معمولی کارگر نبود که در آن روز نیروي فیزیکی و ذهنی خـ 
براي کار کردن در هفته بعد بازسازي کند. در واقع یک گسستن بود به سوي نوع دیگري از فراغت: 

کـه فیلسـوفانی فراغـت برد،میلذتطبیعتهايسایهونورها،فراغت یک زیباشناس که از فرم
صاص مـی اختمتافیزیکیفرضیاتمورددرنظرتبادلبهییالقیيمهمانخانهیکدرراخودوقت
پیـدا مـی  ايمهمانخانههردرکهاياتفاقیهمنشینانباخودایمانبابدرکهرسوالنییادهند
.نشینندمیگفتگوبهکنند

دهـه درخودآگاهیهايصورتوکارهايآن کارگرانی که باید به من اطالعاتی در مورد موقعیت
وهماننـدي حـس یـک : انـد متفـاوت کـامالً امـري ايکنندهعرضهواقعدردهندارائه1830ي

نبایدمبلغعنوانبهآنهافعالیت. بودندناظرهموتماشاگرهمخودشانطبقهمیاندرآنها: برابري
فراغـت زمان. شودگسستهوجداصرفيکنندهتعمقیازنپرسهیکعنوانبهآنها»انفعال«از

آنهـا . بـود گفـتن ودیـدن، دادن،یـان انجـام  مروابطهمیندرايدوبارهبنديِقابمعنايبهآنها
کـار کـه آنهـا کهکردهمین توزیع امر محسوس را که ایجاب می، بودند»تماشاگر«کهطورهمان

اعضاياینکهباشند،نداشتهسوآنوسواینبهنگاهوزنیپرسهبرايايباقیماندهزمانِکنندمی
محـو : رهـایی معنـاي استاین. زدندرا بر هم میندارند،بودن»فرد«برايوقتیجمعیبدنیک

کـه آنهـا وهسـتند فـرد کهآنهاکنند،میعملکهآنهاوکنندمینگاهکهآنهامیانِتضادکردنِ
ايبه ارمغان آورد نه دانش و انرژيبراي آنان» روزها«هستند. آنچه آن جمعیبدنیکازعضوي

توزیع زمان و مکان بود. رهایی کارگران نه در باب کسب بازپیکربنديِبلآینده،عملِوکنشبراي
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کهنـه توزیعِکهبودمکانیکوزمانیکبازپیکربنديِمورددربلشان،دانایی نسبت به موقعیت
انجـام ندهنـد  کاريشانکه مقرّر باشد که کارگران در شباینکند،میباطلرامحسوسامري

در روز بعد بازسازي کنند. بلکه صرفاً نیروشان را براي کار 
فهمیدن معناي این گسست در قلب زمان به معناي بکار انداختنِ نوع دیگري از دانش نیـز هسـت،   

هماننـدي فـرض پـیش بـر بلکـه اسـت، شکافبرمبتنیکهشدهذکرفرضدانشی که نه بر پیش
نـاظر و تماشـاگر   آنها. هستدیگريکسهرکههمانطوربودند،روشنفکرهمآنها. شودمیاطالق

همچوندرستخواند،میکتابخانهیکدرراآنهاهاينوشتهکهگريبودند، همانطور که پژوهش
میـان شـکافی هـیچ آنهـا نـزد . هـا کارخانـه هـاي دروازهدرومارکسیسـتی ينظریـه درناظران

پل بزنیم، هـیچ  وجود نداشت که بخواهیم میان آنها ،تماشاگرانوبازیگرانکارگران،وروشنفکران
بـود ايهماننـدي خالف،بر. نبودکاردرسالوشکافی میان دو جمعیت، دو موقعیت، و یا دو سن

دوبـه اینجـا درانـداختن کـار بـه . میشـد انداختـه بکاردانشتولیددروشده باید تصدیق میک
آن روزهـا و آن  2. نقـل داسـتان/تاریخِ  1هـا نظممیانمرزهاينپذیرفتنِمعنايبهنخست. معناست

»نـاب «يفلسفهيو حیطه» 3تجربی«تاریخيحیطهمیانمرزهايکهداشتآنبرمراهاشب
ورفتندستازيدربارهبود،زمانيدربارهگفتندداستانی که آن کارگران میمیان بردارم.ازرا

بـا مسـتقم يا در رابطـه من براي آنکه نشان دهم این امر به چه معناست، باید آن رزمان.بازیابیِ
همـین جمهـور کتـاب درپـیش مـدتها کـه دادممـی قرارافالطوننظیرفیلسوفینظريِگفتمان
انجـام راکـار یـک بایـد کسهریافتهکمالياینکه در یک جامعهبا توضیحِمطرح شده، داستان

جـاي دیگـري بـه    دراینکـه برايزمانیصورتهردرکارگرانوبپردازد،خودشيحرفهبهدهد،
غیر از محل کارشان حضور داشته باشند و کار دیگري به غیر از (عدم)قابلیتی که طبیعـت بـه آنهـا    

نـاب ياندیشهيعرصهعنوانبهتوانستارزانی داشته انجام دهند. در آن زمان فلسفه دیگر نمی

١  -disciplines
٢ - (hi)story
٣ - empirical
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عیات هم نبـود. نـه   همانطور که تفسیر نظريِ آن واقات تجربی ظاهر گردد.واقعیيعرصهازجداي
. داشتوجودگفتنداستانير کار بود و نه تفسیرها. دو شیوهواقعیات وجود د

نیـز گفتمـان سـطوح میـان مراتبسلسلهمحومعنايبهآکادمیکهايظممحو کردنِ مرز میان ن
درنهفتـه حقیقـت یـا داستانایندلیلِعلمیِیافلسفیتوضیحوداستانیکروایتمیانهست،

سـطح بـه متعلـق گفتمانِیکياین داستان. هیچ فراگفتمانی که بخواهد حقیقت را در بارهپس
اینکـه دادنِنشـان بـود، انتقالوترجمهکارِشدآنچه باید انجام میاشت.ندوجودبگویدترپائین

دانـش یـک تولیـد . کننـد یکدیگر را ترجمه میفلسفیهايگفتمانوتجربیهايداستانچگونه
اسـتفاده  تعبیـر باید از آن . کنداست که ترجمه را ممکن می1تعبیريک فرم زه به معناي ابداع یتا

یر براي تمام آنهـایی کـه مـی   این تعب، اگرچه ممکن استم را بگویمخودفکريِيکنم تا مخاطره
ملی کـه مـی  ماند، معناي صحیح آن یا درسی عی بباق» ناخوانا«تان را بدانند علت این داسخواهند

شـان را  خوديترجمهکهآنانبرايتنهاکهکنمتولیدگفتمانیبایدمن. کرداستخراجآنازتوان
.  باشدخواناآورندمیبوجودگفتماناینازخودشانفکريِيمخاطرهنگاهاز نقطه

دن از کـر گـذر موضوعِ. بازگرداندمانمسئلهاصلیيبه هستهراماتوانداین انحراف شخصی می
آنجا ید، آمیمعاصرهنرفعلیتوتئاترفعلیتباهمراهکههامرزها و از میان برداشتنِ توزیع نقش

خـود هايقدرتوهاجایگاهوشوندودشان خارج میخيعرصهازهنريهايکه تمامی قابلیت
هـایی و رقـص کلمـات بـدون ايتئاترياجراهايما. کنندمیمعاوضهدیگرهايعرصهتمامبارا

ویـدئو داریـم؛ اجراهـایی وهـا چیـدمان »پالسـتیکی «کارهـاي جـاي بـه داریـم؛ کلماتباهمراه
نقاشـی وزنـده تصـاویر جـاي بهکههاییعکساند،گرفتهراهافرسکجايکههاییپروجکشن

هـم و  فبرايراهسهحال. غیرهواند؛گشتههایپرمدیاتیککههاییمجسمهاند؛آمدهتاریخیهاي
، که به عنـوان  ]گستر[اثر هنري جهانGesamtkunstwerkتمرینِ اختالط ژانرها وجود دارد؛ احیاي 

عروج هنر به مثابه یک فرم از زندگی تلقی شده اما به واقع همچون عروج خودهاي غریب هنري از 
. نباشـد آنهـا دويهـر همزماناگرگرایانه،حادعملگراییِمصرفايگونهعروجیاآیدکار در می

١ - idiomatic
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فردگرایـیِ يهتـاز عصـر درکهاست،میاندرهنرمعانیِ»سازيدورگه«یکازايیدهاهمچنین
واقعیتمیانها،هویتوهانقشمیانرحمانهبیيمبادلهعصرِعنوانبهافتدمیاتفاقايتوده

همـان عاقبـت بـه سرانجامدومتفسیراینمن،نظربه. الخمکانیکی،اندامهايوزندگیبالقوگی،و
ازدیگـري نـوع گرایانـه، حادعمـل گرایـیِ مصـرف ازدیگـري نـوع بـه یعنی. شوداولی منجر می

قـدرت افـزایش بـراي ابزاريهمچونتنهاهانقشدرآمیختنِیامرزهادرنوردیدنِازکهاستحمار،
.کندمیاستفادهآنمبانیِکشیدنِچالشبهبدوناجرا

طـرح علـت/معلول   ، نه تقویت معلول، بل دگرگونیِ»آیدراهی که به نظر من مناسب می«راه سوم، 
میبنیانرااستحمارفرایندکهشدهیادهايتقابليمجموعهانحاللدهد،را هدف خود قرار می

يایـده و»ارزهـم انتقـال «طرحکههمانطورکند،میباطلراانفعالوفعالیتمیانتقابل. نهند
ومرزهـا درنوردیـدنِ . کنـد به تمثیلـی از نـابرابري تبـدیل مـی    راآنواقعدرکهتئاترازاجتماعی

بـه بازنمـایی تبـدیلِ بـا خواهدمیکهشودتبدیل»حادتئاتر«قسمیبهنبایدهانقشدرآمیختنِ
تماشاگر بودن را به فعالیت تبدیل کند. برخالف، باید ارجحیت تئـاتريِ حضـورِ زنـده را بـه     ،حضور

رابري بازگرداند با نقلِ یک داستان یا امر نوشتن یا خواندن یـک  پرسش کشد و صحنه را به سطح ب
متفـاوتی هايگونهکهآنجاباشد،برابريازايتازهيکتاب. این راه باید مبتنی بر تاسیس صحنه

کسیدادنپیوندواقعبهمسئلهاجراهااینتمامیدر. شوندمیترجمهوتبدیلیکدیگربهاجرااز
نشانراهایشانقابلیتکهباشیماجراگرانیهمزماناینکهاست،داندی که نمیکسباداندمیکه
مـی چیـز چـه هـا قابلیـت اینببنندتاکنندمینگاهکهباشیمتماشاگرانییاناظرانودهندمی

همچـون درسـت هنرمنـدان . ناشـناخته مردمـان میـان درتـازه، مـتن یـک درکنندتولیدتوانند
دارنـد کـه همینطورهایشانقابلیتتاثیروجلوهآندرکهکنندرا برپا میايصحنهپژوهشگران،

یـد  تردوشـک مـورد کننـد میبنديقابتازهاصطالحیکقالبدرراتازهمخاطرهیکداستان
فعـال کـه اسـت تماشـاگرانی مسـتلزم . کـرد پیشبینیتوانرا نمیتعبیریکتاثیر. شودقع میوا

راداسـتان اینتابیافرینندراخودشانيد، کسانی که در تالشند ترجمهکننمیتفسیروهستند
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دریافتـه رهـایی يجامعـه یـک . کشندبیرونآنازراخودشانداستانودهنداختصاصخودبه
. استمترجمانوسرایانداستانيجامعهواقع
ین را یک توهین تلقی نمـی امناما. رسندمینظربهکلمهسريیکصرفاًاینهاتمامکهدانممی
کلمـات ازبـیش چیـزي عنوانبهراخودکلماتکهایمشنیدهراسخنرانانازبسیارينامما. کنم

نمـایش مـا . کنـد مـی تازهحیاتیبهورودبهقادرراماکهعبورييکلمهعنوانبهکردند،برگزار
حتـی . بالیدندمیاندجامعهجشنِبلکهنیستندنمایشدیگراینکهبهکهایمدیدهرابسیاريهاي

نمـایش ازبسـیاري زندگی،تغییرهرگونهبهنسبتمدرنپستباصطالحشکاکیتعلیرغماکنون،
موردشاندرکهنیستظالمانهچندانوزنندمیپهلومذهبیکاريوکسببهکهبینیممیراها

اند،اینکه کلمات جسم را ساختهنظیرخیاالتیازگسستن. هستندکلماتصرفاًکلماتکهبگوئیم
فقـط تماشـاگران وانـد کلمـات صـرفاً کلماتاینکهدانستنِوفعال،شخصیبهتماشاگرتبدیلیا

تغییردرتوانندمیاجراهاوها،داستانکلمات،اینکهفهمِدرکندکمکمابهتواندمیتماشاگرند
رسانند. یاريمابهکنیممیزندگیآندرکهجهانیدرچیزي

www.mindmotor.net


