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کـرد    ادعـا مـی  . در پـاریس بـه دنیـا آمـد     1931او در سـال  . تر بود سال از لوفور جوان 30گای دوبور دقیقا 
سالی که زندگی کرد هرگز شغل آکادمیکی ثابتی نداشـت؛ در واقـع اصـال     62در . "دکترای هیچ چیز دارد"

هیچگاه از طریق کالج به منصب آکادمیکی نرسید و حتی به زحمت دبیرستان . ثابتی نداشتهیچ گاه شغل 
رفـت ، اگرچـه اغلـب،     همتای خـود پـیش مـی    ی فکری بی هوش خود و به لطف جذبه با.  خود را تمام کرد

کتابی مختصـر در شـرح حـال     ،"ستایش"دوبور در کتاب . ای هم هست زندگی یک انقالبی، زندگی فقیرانه
ای  برگشـت، در دوره  1930ی  اقبال خانوادگی او در دهه ".من واقعا تباه شده به دنیا آمدم": خویش، نوشت

هرگـز بـه مسـائل    "ی نوجوانی  از آن پس در دوره. نوردید که بحران اقتصادی آمریکا را به سوی شرق درمی
ی یکی از مشـاغل تحصـیلی     ر مطالعهتوانست به  فک نمی"او حتی . "نهاد ی آینده وقعی نمی تر درباره انتزاعی

 ".برای گرفتن یک شغل باشد، چراکه تمامی آنها یا کامال با مـذاق مـن بیگانـه بـود یـا بـا عقایـدم مخـالف        
و کمـتِ دو الترمـون   (Arthur Cravan)  های پر پیچ و خم، مانند آثـار آرتـور کـراوان    قهرمانان او نوشته

Comte De Lautreamont)  (در نوجوانی به طرز اسرار آمیزی مردند بودند که هر دو .  
هـای افراطـی در جامعـه و ویرانـی فراگیـر       ام، فقط دورانی پر آشوب، تقسیم بندی تمام زندگی"گفت  او می
آنهـا  . محیط زندگی دوبور، محیط کارشناسان مخرب و طبقات خطرناک بود، محیط یاغیان و فقـرا . "ام دیده

نشو ) زمین شهری(دانستند چگونه از زمین  بودند؛ کسانی که باید می های خطرناک به کار مشغول در حرفه
محیط دوبور محیطی مطابق دلخواه خود او بود؛ بسیاری جوان مردند و بسیاری با مـرگ خشـن   . و نما کنند
آنهـا  . "درصد تعداد دوستانی که با گلوله کشته شدند به طرز غیر عـادی  باالسـت  "گفت  او می. درگذشتند
ی یک عصر تقریبا کهن هستند، عصر معصومیت و سادگی، عصر اسپرسـو، شـراب، سـیگار     گمشده پیامبران

آنهـا  . کشـیدند  شب ها سرگردان بودنـد و سـیگار مـی   . های جنون آمیز ال ، جنون و ایدهGauloisesمارک 
ر افـرادی  رفت یـا پیشـت   عضویت آنها به ندرت از دو جین فراتر می: ای بودند ای ترین مخالفان حاشیه حاشیه

. رفـت  های آنها به ندرت از مراکز پـاریس، آمسـتردام  یـا  بروکسـل فراتـر مـی       فعالیت. آزاد و مستقل بودند
های مقدماتی و تکه پاره اختصاص داشت، به تصـاویر   تنها به ایده. مند، که هجوآمیز بود ی آنها نه نظام برنامه

بـا ایـن حـال بـه نـوعی،      . شـد  تحمـل نمـی   هیچ نوع حجمی از کـار منسـجم و کامـل   . های مبهم و فرضیه
گرایان دیگـر هیچگـاه مثـل سـابق      های شهری مارکسیستی، هنر و طراحی رادیکال بعد از موقعیت سیاست

  . نبود
هـای   گویی و سوء نیت، عواطـف طوفنـده و رفاقـت    گرایان پیچیده، پر تب و تاب، پر از لفافه داستان موقعیت

ماننـد اغلـب   . انتقاد در پوشش دوستی و اخراج های ایدئولوژیکی اسـت محکم، خون و اشک، امید و افتخار، 
. تاریخ چپ گرایان، همه نسبت به خود و هم قطاران خود سخت گیر تر هستند تا مخالفـان حـاکم بـر آنهـا    

. گرایـان شـامل چنـدین جنـبش آوانگـارد، برانـداز و کوچـک مـی شـود          گیری موقعیت ی شکل پیش زمینه
های  مالیست ای از مینی مجموعه. پدید آمدند) Letterist(ها  بار از بین الملل لتریستگرایان اولین  موقعیت

، بنیان نهاده شد امـا بـه   1946، در سال )Isidore Isou( زیرزمینی که توسط شاعر رومانیایی ایزیدور ایزو
در ) Gil Wolman(و گیل ولمـن  ) Michele Bernstein) (همسر دوبور(گرد دوبور، میشله برنشتاین 

هـا و طراحـان    آش درهـم جوشـی از سوررئالیسـت    .گروه بعدی کبری بود. شکل گرفت 1950ی  اوایل دهه
ی معمار اتوپیایی هلندی، آنارشیست و اخراج شده  تجربی آمستردامی، بروکسل و کوپنهاگی که تحت سلطه
بعـدا بـه   . (بودند )Constant Nieuwenhuys(از جنبش ضد فرهنگ پروو، به نام کنستانت نیو ون هایر 

 خیال پرداز و تصورگرای باهـاوس ) Asger Jorn(سپس اسگر جورن ). اسم گیرا تر کنستانت خالصه شد
)Bauhaus (انجمـن  . با جنجال وارد شد، هنرمندی از مکتب بروکسل با تمایالت اکسپرسیونیستی انتزاعی
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همچنـین بـه   . هـم آنجـا بـود   ) Ralph Rumney(جغرافیایی لندن  همراه با رالف رامنـی   روان شناختی
  . ی هنرمندان آزاد و البته هانری لوفورِ پدر بزرگ هم از دور رسیدند اصطالح کنگره
ها در قصد خود برای احیای هنر یا بهتر بگوییم براندازی هنـر، همـان طـور کـه مـارکس در       تمای این گروه

) ر هنر و تغییر هر دو در یک فراینـد و احیای کنش هنری در زندگی و زندگی د(صدد براندازی فلسفه بود، 
شهر گـره   در شناختند با سیاستمداران، با شهر و ها با هنری که می این گروه. بسیار سیاسی و انقالبی بودند

ایـن ابتـذال بیمـاری ذهنـی و     . شهر و هنر و سیاست، اموری مبتذل و پیش پا افتاده شده بود. خورده بودند
زندگی باید تغییر کند، زمان و مکـان  : همه چیز باید تغییر کند. کرد  میجسمی  بود که کل زندگی را مبتال

همگان توسط تولید و رفاه، با سیستم های فاضـالب، آسانسـورها،   . باید تغییر کنند، شهرها باید تغییر کنند
د جوانان در انتخاب بین عشق و یک موجود مصرفی بدر. اند های رختشویی هیپنوتیزم شده حمام ها، ماشین

 Georges Haussmann( دوبور نوشت که پاریس بارون جرج هاسمن. نخور، دومی را انتخاب کرده بودند
Baron) (شهری اسـت سـاخته شـده از     ")م -طراح شهری فرانسوی که در بازسازی پاریس شرکت جست

جریـان   تـأمین  Tی اصلی شهر نشـینی امـروز   مسئله. حماقت، هیاهو و درنده خویی و به هیچ معنایی ندارد
  . "ای است که تعداد آنها به سرعت رو به افزایش است مداوم وسایل نقلیه

الملل لتریست خواهان اشکال جدیدی از بیان جمعی بود، از جمله بیان خویشتن و خصوصا بیانی هتاک  بین
آورد و جسورانه؛ این گروه تجسم ذوق و روحی بود که در نهایت موقعیت گرایان را به تحریـک و تهیـیج در   

کردند، اما تـا   ی فکری می اعضای لتریست در آغاز از سوررئالیسم و آندره برتون تغذیه). و نیز از هم گسالند(
تـر   ها را فرسوده و از پا افتاده دیدند و در عوض به سمت دادایسم بـت شـکن   آنها سورئالیست 1950ی  دهه

و زندگی، فرمول بندی معانی جدیدی از های دگرگون کردن تصویر، هنر  هجو دادا، تکنیک. (چرخش کردند
گرایانـه   معانی کهنه و زهوار دررفته و تبدیل آنها به کوالژهایی اصیل و تکان دهنـده کـه از عملـی موقعیـت    

هم بودند، نامی   potlatch ی خود به نام ی کم بودجه ها پیشگامان مجله در ضمن لتریست.) کرد تجلیل می
ها رؤسای قبیله غذا، نوشـیدنی   در این جشن. شرقی آمریکا گرفته شد های عمومی قبایل شمال که از جشن

هـای عمـومی    این جشـن . شد کردند؛ تمامی مازادهای تولید مشتاقانه نابود می و ثروت را بذل و بخشش می
کردند؛ آنهـا نفـی مطلـق ِ مالکیـت      مبارزه می "مبادله"کردند و با  معامله را قدغن کرده و هدایا را تأیید می

شناس  جامعه) Marcel Mauss(گرای او به مانند مارسل موس  دوبور و طرفداران موقعیت. وصی بودندخص
نویسـنده بـه ایـن ایـده عشـق      ) George Bataille( و ژرژ باتـای ) 1925نگاه کنید بـه کتـاب هدیـه ،    ( 

سـرد و   نوشـت و بـا لحنـی تقریبـا     potlatchی  دوبـور مقـاالت جـدلی فراوانـی بـرای نشـریه      . ورزیدند می
او همچنین، به عنوان یک لتریست، اولین مجموعـه  . کرد درمانگرانه، سال های پیش رو را افسانه پردازی می

هـای دوبـوری    ها به سـنتی از فـیلم   این فیلم. کلید زد "هایی در دفاع از ساد زوزه"های تجربی را به نام  فیلم
تصـاویر بـه   . کردنـد  به سختی چیزی را بیان میهای سیاه،  های متناوب سکوت و فریم با دوره: تبدیل شدند

او در این . شد ارتباط با تصاویر که معموال صدای خود دوبور بود، پراکنده می ناگهان با صداهای یکنواخت بی
. دیگر هیچ فیلمی نمی تواند وجود داشـته باشـد  . هیچ فیلمی وجود ندارد، سینما مرده است"گفت  فیلم می
ای  و به طور گیج کننده ".ها یا منقول هستند یا غیر منقول تمامی مالکیت. حث کنیمخواهید بیایید ب اگر می

  ."ها خواهد بود یا هیچ چیز نخواهد بود هنر آینده یا واژگونی موقعیت"آمد که  صدای دیگری به زبان می
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  گرایان و صدف حلزونی موقعیت
  
  

ی  های فوق الذکر، یک بـار در روسـتای دورافتـاده    نها بود که نمایندگانی از سازما با همین تصور از موقعیت
. به هم ملحـق شـدند   "در وضعیتی نیمه مست ")Cosio D’Arroscia(ایتالیایی به نام کوزیو د آروسیکا 

گرا بالفاصله از یک سـو بـر    بین الملل موقعیت. رنگ واقعیت به خود گرفت) SI(گرا  الملل موقعیت آنگاه بین
ژوازی و از سوی دیگر بر علیه کارکرد گرایی عقـیم و سـفت و سـخت مدرنیسـم     علیه فرهنگ و سیاست بور

ای سخت را به هـر دو جبهـه طراحـی     گرایان حمله از این پس، بین الملل موقعیت. متأخر واکنش نشان داد
گرایان، هم بورژازی و هم فرهنگ واالی مدرنیسـم، شـهر را از مفهـوم تهـی      ی اعضای موقعیت به گفته. کرد
دند؛ هر کدام از این دو جبهه مهـر نـاتوانی خـود را بـر محـیط سـاختمانی و فضـای اجتمـاعی بـاقی          کر می

آنها ماننـد هنـری   . گذاشتند؛ هر دو روح انسانی، پیشرفت و آزادی راستین اجتماعی را آسیب پذیر ساختند
گـران   انی بر طغیانهای سازم نظمی، انسان لوفور موافق بودند که در شهر مدرن لوگوس بر اروس، نظم بر بی

داری و  ی شهر هـای همتـای سـرمایه    و شهرهای بلوک شرق ِ کمونیستی نیز به همان اندازه. پیروز شده بود
و اتوپیای پـر  ) Le Corbusier(زیبایی شناسی ماشینی لوکوربوزیه . کاالیی شده مورد لعن و نفرین بودند

هـای سـاختمانی    همچنـین بلـوک  . شـد  ی مـی ی معماران مـدرن نفـ   جبروت آن نیز به مانند سبعیت کنگره
ی جنـبش   ، کـه بـه عنـوان قلـه    )Oscar Niemeyer( کارگری دسته جمعی و بدنامِ برزیلیای اسکار نمیر

هـا، بـورژوایی یـا     تمامی این تـالش . گرایان بود شد، چیزی بود عمیقا مورد نفرت موقعیت مدرن جار زده می
قـوانین منطقـه بنـدی و    : ا تأسـف لوفـور از آن را شـنیدیم   مدرن، همان طرح مسلط دکارتی را دارند که مـ 

فیلمی از ژان لـوک گـودار، کـارگردان     -Alphaville(های  های فضایی سفت وسخت، آلفاویل بندی تقسیم
گرایان در مقابل از درهـم آمیختگـی شـهری      موقعیت. کردند واقعی از جسم و ذهن ایجاد می) م -فرانسوی
ی جسـارت، تخیـل و بـازی در زنـدگی      روی از شهر عقالنی بودند و بـرای اعـاده  کردند، خواهان فرا دفاع می

 . بود "های ساختگی موقعیت"مفهوم تعیین کننده در این جا . کوشیدند اجتماعی و فرهنگ شهری می
در واقع بازی برای هر سیاستی . گرایانه، امری است بنیادین بازی به مانند سیاست برای هر موقعیت موقعیت

 Homo(بـود   "انسـانی بـازیگر  "دهـد و انسـان سیاسـی،     بازی سیاست را پـرورش مـی  . نیادین استنیز ب
Lodens  کتابی که توسط یوهان هویزینگا)Juhan Huizinga( پروفسور و نظریه پرداز فرهنگی و مورخ ،

. )م  -کشـد وی اهمیت عنصر بازی را در فرهنگ و جامعه به بحـث  مـی  . نوشته شد 1938هلندی در سال 
دوبور تنهـا  . این ایده به طرز درخشانی توسط مورخ و متخصص قرون وسطی، یوهان هویزینگا بیان شده بود

کرد با آن زندگی هم بکند، سـعی   مطالعه نکرده بود، بلکه سعی می 1950ی بینش هویزینگا را در اوایل دهه
، کتابی که Homo Lodensتاب در ک هویزینگا،. گرا تبدیل کند کرد آن را به بخشی از فرهنگ موقعیت می

دانـد   منتشر شد، انسان بازیگر را سزاوار جایگاهی درست در فرهنگ واژگان ما مـی  1938اولین بار در سال 
گفـت یکـی از    او مـی ). انسـان ابـزار سـاز   ( homo faberو   homo sapiensهمراه با اصطالحاتی ماننـد 

ی گـام   ی آزادی اسـت، دربـاره   بازی به طریقی دربارهدر واقع . مشخصات اصلی بازی ماهیت ِ آزاد ِ آن است
نهادن بیرون از زندگی واقعی، ورود به فضایی از فعالیت با مشرب خاص خـود، قـدرت بـازی در همـین جـا      

دهـد تاحـدی کـه بـه خـاطر       کند و آن را وسعت مـی  بازی زندگی را زیبا می": هویزینگا نوشت. نهفته است
اش و خالصه به عنوان یک کارکرد  های اجتماعی و روحانی اش، گردهمایی معنایش، اهمیتش، ارزش بیانگری

پنداشت که در جنگ و مبارزه نیز بـه   هویزینگا می. "فرهنگی، هم برای فرد ضروری است و هم برای جامعه
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. آورد ی خود دوبور را به هیجان مـی  بازیگوشانه همان اندازه یک عنصر بازی وجود دارد که عالیق مبارزاتی و
ای  هـا بـا رمزهـای جـوانمردی از شـرافت شـوالیه       های پر زرق و برق، نیـزه بـازی سـواره و دوئـل     تورنومنت

بـه نظـر   . کیشوت مĤب در قرون وسطی، همگی آیین هایی بودند که روح بـازی در آن نفـوذ کـرده بـود     دن
و در هر حال تا حد ی کارکردی فرهنگی همواره مستلزم قواعد محدود کننده است  نبرد به مثابه"هویزینگا 

توانیم از جنـگ صـحبت    ما تنها از وقتی می. وار آن است مشخصی نیازمند به رسمیت شناختن کیفیت بازی
هایی برابـر و متخاصـم در نظـر گیرنـد؛ بـه       کنیم که در فضایی انجام شود که طرفین یکدیگر را در موقعیت

  . "آن دارد ی عبارت دیگر کارکرد فرهنگی آن بستگی به کیفیت بازی گونه
ثبات و بازیگوشانه همراه با ذهنیت و قواعـد بـازی جنگـی     گرایانه، بی معموال ابتکاراتی موقعیت "ها موقعیت"

ها  ای به این موقعیت آنچه تا اندازه. گرایان بودند، همان قدر که مادی بودند، استعاری هم بودند خود موقعیت
هـایی   خواسـتند رخـدادهایی زودگـذر، نمـایش     ها مـی  وقعیتم. شان بود داد، تأثیر و ضربه زنندگی قدرت می

آنها تعهد روشنفکری ژان پل سارتر را با نقد لوفور از زندگی روزمره . ای از امکانات باشند متحرک و مجموعه
داد امـا    اگر چه سرانجام دوبور نسبت به اغلب متفکران دیگـر، بـی اعتنـایی نشـان مـی     . درهم ریخته بودند

او قبول داشت کـه زنـدگی و   . دانست که هر کدام چه سمت و سویی دارند ا خوانده بود و میهایشان ر کتاب
سـارتر تأکیـد ورزیـده    . زمینه اهمیت داشت. ی اجتماعی هستند به نوعی وابسته به زمینه) و سیاست(عمل 

و . سـت دهد؛ عمل وابسته به موقعیـت ا  گیرد و به آن شکل می ی خاص شکل می بود که وجود از یک زمینه
ی آزاد،  موقعیت چیزی است زیسته شده، اما موقعیت، همچنین فراتر از تمامی امکانات موجود برای اندیشـه 

گرایـان   موقعیـت . شود ها و اعمال خود هستند، زیست می انتخاب آگاهانه و عمل افرادی که مسئول موقعیت
لوفـوری را هـم    "ی ی زیست شده حظهل"کردند، از طرف دیگر  ی سارتر را نقد می در عین حال که این ایده

آنهـا   . کردند بـا ایـن اشـاره کـه بـیش از حـد در جهـت گیـری خـود، تـاریخی و زمانمنـد اسـت             تقبیح می
زندگی بسازند که به صورت انضمامی و عمدی "های فضایی جدید از  های جدید، نمونه خواستند موقعیت می

دوبـور مـدعی بـود    . "شود از رویدادها ساخته می و توسط سازماندهی جمعی، یک محیط متحد و بازی گونه
گرا و فعال خواهنـد بـود، قصـد     گرایان عمل موقعیت. "تواند زیبایی موقعیت باشد زیبایی جدید تنها می"که 

ای کـه   دارند زمینه را با اضافه کردن به زمینه تغییر دهند، با نقیضه کردن و حمله به زمینه، خصوصا زمینه
ای متحد از رفتـار در   مجموعه"ورزند با این کار  گرایان تأکید می الملل  بین. لط باشدوضع موجود در آن مس

بـه جـایی در    "گـذرگاهی "هر موقعیتی : شود دوام می زمان در اینجا زودگذر و بی. پدیدار خواهد شد "زمان
گذر "گرایان  دوبور، موقعیت 1959در واقع به نظر فیلم . پیش روست، به یک حال حاضرنزدیک بدون آینده

با صـدای یـک راوی مـرد اعـالم      "همسایگی"فیلم . "ی مختصر از زمان هستند معدود افرادی در یک دوره
های قابل احترام و توریسم روشنفکری سـاخته   ای بورژوازی، برای حرفه آور خرده برای مقام رقت"کرد که  می

انـد، زنـدگی مـا یـک      به اینجا پناه آورده  ...ی فوقانی از تأثیرات خیابان  حرکت طبقه جمعیت بی. شده است
زمان حال چیزی نیسـت جـز    "...ما درصدد گذر کردن هستیم). مسافرتی در شبی زمستانی(مسافرت است 

  .  "ای که از طریق آن ما باید غنای ممکن واقعیت را کشف کنیم واقعیت آینه "یک
آنها آنچه را . گرایانه نامفهوم با لحنی موقعیتی  زدند، یک کلمه گرایان بیش از همه از محیط  دم می موقعیت

محیط  اشتغاالت جمعـی بـود کـه بافـت و کیفیـت را در       که در گذشته جدا شده بود به هم پیوسته بودند،
گرایان برای انجام  این دستور کـار چنـد روش مضـحک،     موقعیت. کرد مکان تأیید و از بازی آزاد تجلیل می

گفتنـد   گرایـان مـی   موقعیت. یکی از آنها سرگردانی یا پرسه زنی بود. کردندسبک سر و اغلب درخشان ابداع 
ای است که  سرگردانی جریان پیوسته. "ی شهری است ای از رفتار تجربی مرتبط با جامعه شیوه"که این کار 
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هـای مختلـف    شوند، یـک مسـافرت رویـایی از گـذرگاه     در آن بازیگران عازم یک مسافرت سوررئالیستی می
ها سرگردانی و معموال در شب  به شناختی از خلق و خو و ظرایفی  ی، برای همیشه پای پیاده و ساعتپاریس

هـای ابتـدایی بـه     آنها ناخودآگاه شهر را به صـدا درآورده بودنـد و واکـی تـاکی    . شود از همسایگی منجر می
گرایـان از طریـق    موقعیـت . کرد تا گاهی با چندین مایل فاصله با هم ارتباط بگیرند گرایان کمک می موقعیت

این پیمایش خیالی و واقعی به پرسه زنان و ولگردهای امروزی تبدیل شدند که در و بیرون فضاهای عمومی 
شان گندم  کردند و برای آسیاب روان شناختی جغرافیایی های کیفی غنی جمع آوری می حرکت کرده و داده

بیش تر یـک  "سرگردانی را  1983گرایان در سال  وقعیتی م هانری لوفور در توضیحی درباره. کردند آرد می
داد، شهر در طی تاریخ خـود   سرگردانی پراکندگی روبه رشد شهر را نشان می".  "نظریه "داند تا  می "عمل
. تر واحدی ارگانیک و قدرتمند بود اما بعد از مدتی این وحدت رو به نابودی گـذارد و پراکنـده گشـت    پیش

مـا دیـدگاهی از   ... ای از آن چیزی هستند کـه مـا از آن سـخن رانـدیم     های ثبت شده گرایان نمونه موقعیت
  ".اش کامال از هم بپاشد شد بدون آنکه وحدت ارگانیکی شهری داشتیم که هر چه بیشتر پراکنده می

 
را به واحدهای کارکردی تقسیم کردنـد؛ آنهـا عمـدا بـه هـم فشـرده طراحـی         "همسایگی"طراحان شهری 

بسیاری از مناطق قدیمی و فرسـوده  امـا از لحـاظ  سـاختاری     . و برای نوسازی شهر بسیج شدند کردند می
سالم را در پاریس و دیگر جاها گاهی به صورت استراتژیکی و گـاهی بـا ایـدئولوژی کـه از گوشـت و خـون       

منتقـدین  در ایاالت متحـده ایـن ایـدئولوژی طراحـی خشـم      . (به زیر بولدوزر کشیدند دریافت کرده بودند،
ی بیشـتری بـین مرکـز و     های شهر فاصـله  حومه.) برانگیخت) Jane Jacob(مستقل را مانند جین ژاکوب 
شهرسازی با فریاد نبرد لوکوربوزیـه بـه پـیش    . ها این جدایی را تثبیت کردند پیرامون ایجاد کردند و بزرگراه

عمار و طراح  پاریسی سویسی بدنام، نمـاد  ی این م ها به گفته خیابان "!شما باید خیابان را بکشید": رفت می
ها شامل هر چیزی که برای شهر نشینی بد است، هر چیزی که شهر را  خیابان. نظمی و ناهماهنگی بودند بی

اند، شهر نیازمنـد   ها نیازمند اصطالح دوباره گفت خیابان او می. داشت از همگامی با عصر ماشینی دور نگه می
روهـا از زیـر    پیاده. شوند هایی که در آسمان  از نو ساخته می کلی با خیابانیک طرح جدید است، یک طرح 

یـا جنگلـی از   (هـا   هایی هستند که بایـد هـرس شـوند و گـل     کنند و کافه و زندگی خیابانی قارچ حرکت می
گرایان کـه درصـدد تحلیـل     فعالیت موقعیت(پرسه زنی . باید در سر جای خود دوباره کاشته شوند) ها ستون

هـا را نشـان     ، حماقت تمامی این ایده Dérive)م-مقصد حرکت کردن در شهر یت زندگی روزمره بود، بیکل
داد، نقدی بود بر جدایی و تالش داشت آنچه را که به صورت فضایی از هم جدا شده بود به هم بخیـه بزنـد   

دن زنـدگی و اندیشـه بـه    این با دیدگاه ماتریالیسـتی از مشـروط کـر   "دوبور نوشت ). با تأکید بر شکاف ها(
برعکس، بر چیزی داللت می کند که از نقطه نگاه ماتریالیستی ضروری است، . تناقضی ندارد "طبیعت عینی

دهنـد   گرا انجام  می این بیانگر کاری است که شهر سازان چپ. آنچه که قبال اینجا بود اما پنهان و مبهم بود
ی مکـانی و   خالصه پرسه زنی راه را بـرای یـک انگیـزه   . زدو آنچه که هر شهر نشینی سوسیالیستی باید بسا

  .شهر سازی متحد: کند تر هموار می شهری بزرگ
، نشان می) Raoul Vaneigem(و رائول ونیگم ) Attila Kotanyi(گرایانی مانند آتیال کوتانی  موقعیت

دی خواهد بود بر علیه این شهرسازی نبر. دهند که شهر سازی متحد، نقدی زنده از شهر سازی موجود است
طراحان، کارشناسان بهره وری و مردانی که در اداره های تجملی خود در بـاالی سـر همگـان نشسـته انـد؛      

شـوند   نبردی  بر علیه شهرهای بازاری، و بر علیه شهرهایی که در آن، فضاها به کاالهای انتزاعی تبدیل مـی 
هر متحد بـازیگوش و درهـم گسـیخته خواهـد بـود و      ش. ها و مزایده های فرادست است که در انحصار حراج
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های مسـحور و فرامـوش شـده،     بر فراز و نشیب. دهد  فضاهای اجتماعی و فیزیکی را دوباره به هم پیوند می
 روهـایی مملـو از مردمـی در حـال قـدم زدن،      های اسرار آمیز، میادین خلوت، همسایگی پر بار، پیـاده  گوشه
تنهـا  . ورزد نشینند، تأکید می های پارک می نی که با کاله پشمی روی نیمکتها، و کهنساال ها و منحنی قوس

وحـدت  "بینـی بـودن آن، کثـرت تصـادفی آن، و      غیر قابل پیش بینی است، چیزی که در این جا قابل پیش
تعمـدا  ) شـان  شـهر برهنـه  (شان  آل  دوبور و اَسگر جورن برای تأکید بر شهر نوظهور و ایده. آن است "محیط

ی استاندارد پاریس را پاره پاره کرده و قطعات آن را در یک کوالژ دادایستی پر هیجان دوباره بـه هـم    هنقش
شـناختی   هـای او روان  نقشـه . کـرد  ی قدرت را به سـوبژکتیویته واگـذار مـی    های دوبور همه نقشه. چسباندند

دوبـور  . کردنـد  یـت، بیـان مـی   جغرافیایی بودند، سرپیچی را در مقابل فرمانبرداری، تصادف را به جـای حتم 
ی پاریسی باشند خصوصا برای کسانی که با  گفت معدود آثار هنری بتوانند رقیبی برای زیبایی یک نقشه می

آلمان سرگردان شد  Harzی هارز  آورد که چگونه یک دوست در منطقه او به یاد می. روند پای پیاده راه می
دوبور قبـول داشـت کـه ایـن امـور      . "کرد لندن را دنبال می کورکورانه مسیرهای یک نقشه از"در حالی که 

مشخصا تنها آغازی است میان مایه در مقایسه با ساختار کامل معماری و شهرسازی که روزی در  "مضحک
تـوانیم   اما در ضمن ما می. چنین چیزی مستلزم انقالب در زندگی روزمره است . "اختیار همگان خواهد بود

در یک گفتگوی ضـبط شـده توسـط    ( ."اکامل اما کمتر دشوار آن را تشخیص دهیممراحل متعدد تحقق ن"
که توسط هـانری لوفـور در    1961دوبور ِ همیشه گریزان در یک کنفرانس درباره ی زندگی روزمره در سال 

 :گـذارد  ی معتبر مارکسیستی خود را مصمم  به بحث مـی  مرکز علوم  پژوهشی  ملی تشکیل شد، دوبور ایده
ای مبهم نگـه داشـته شـود، بلکـه بـا پیشـرفت        انقالبی زندگی روزمره چیزی نیست که  برای آینده تحول"

آلترنـاتیو اسـتحکام بنـدگی      –درنگ پیش روی ما قرار دارد  داری و خواسته های تاب ناپذیر آن بی سرمایه
شود،  االها ذخیره میای است که به شکل ک ی یکطرفه این دگرگونی نشانگر تمامی بیانات هنرمندانه –مدرن 

  ) ".های تخصصی شده است ی پایان تمامی سیاست در عین حال نشانه
گرایان رفتار و معنای پذیرفته شده  در شهرهای بورژوازی را مورد هجو و تقلید تند و تیز قرار داده،  موقعیت

 -وشتی غلـط از اصـل  سازی و ایجاد رون نقیضه( detournementآن را در انحصار گرفته و یا اصطالحا آنرا 
چمباتمه زدن در یک جا، ساخت و ساز، حرفـه هـای خیابـانی ، نمونـه هـای کالسـیک  ایـن        . کردند می )م

detournement هر چـه افراطـی تـر    . است، همان طور که گرافیتی و هنر بیانگر تداعی آزاد، چنین است
آنها چیزها را واژگونه کـرده،  . گرفت می تمامی این اعمال مبالغه شده، تبلیغ شده و مورد مشاجره قرار: بهتر

به کنایه و هجو می کشیدند، سرقت ادبی کرده و از آن نقیضه می ساختند و محیط را واسـازی و بازسـازی   
مردم را . کردند کردند، طغیان هایی که هم در سر آنها بود و هم  با  دیگران در بیرون در خیابان ابراز می می

ه خود پیشتر فکر می کردند، بیشتر و بیشتر فکر کنند؛ اغلب شما نمی دانید که کردند به آنچه ک مجبور می
آن ابزار پروپاگاند : می تواند نادیده گرفته شود detournementبه هر روی، . آیا باید بخندید یا گریه کنید

درآمـد   نفی و پیش". کرد و تبلیغات سیاسی، هنری، انگیختگی خشم بود، عملی که بیش از عمل تهییج می
باز مـی گـردد،   ) Isidore Ducasse(دوبور برای الهام گرفتن به قهرمان شاعر خود، ایزودور دوکاس  ".بود

اثـر عمـده ی الترمـون، یـک اثـر کوچـک و واقعـا انقالبـی،         . کسی که با نام کمته دوالتر مون قلـم مـی زد  
یـک مجلـد   ) 1870( Poesiesو نیـز  ) Maldoror )1868-1869پیشاسوسیالیستی و کالسیک بـه نـام    

ناله های شعری این قرن چیزی جـز سفسـطه   ": شد کتاب دوم با این گفته آغاز می. کوتاه با نثری موجز بود
تصـدیق   "detournement"دوبور با نبوغ الترمون بیعت کرد و او را بـه عنـوان مبـدع  واقعـی     . "نیستند

. کرده بود "واژگون "ی پاسکال و دیگران را انبوهی از عبارات و پندهای اخالق Poesiesبخش دوم . کرد می
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بنـابراین تخیـل   . کمتـری دارنـد   detournementتر باشند،  ها عقالنی گفت هر چه این، واژگونی دوبور می
هـای زبـانی بـدیع     او واژگـونی . ادبی غیر اخالقی الترمون، تخیل سیاسی خود دوبور را شعله ور می سـاخت 

به زعم دوبـور، الترمـون نشـان داده کـه     . اژگونی های شهری و عملی ساختالترمون را زنده کرد و از آنها و
ی  درواقع همواره آماده) که سیاسی، اقتصادی و هنرمندانه می باشد(واقعا بر معنا چیرگی دارد؛ معنای معنا 

  . به چنگ گرفته شدن بود
Detournement الگوی اولیـه، شـهر    یک. ی شهرسازی متحد قرار دارد ها در هسته های متعدد ساختمان

ی کُنستانت، بابِل جدید، واژگونی عمدی از تداعی سنت پروتستانی از شـهر باسـتانی بابِـل کـه پـر از       نمونه
هـای زمـین    بابل بـزرگ مـادر روسـپیان و زشـتی    ": نگاه کنید به کتاب مکاشفه( گری بود شرارت و روسپی

شهری کـه تـرس از زنـا و آلـودگی جزئـی      ( ی شیطان، بابل شهر بزرگ فواحش شهر نفرین شده). "]17:5[
دوبور وقتی . گرا به ناگهان به شهر نیک آینده تبدیل شد در دستان موقعیت.) الینفک از هراس از شهر است

نـامی را ابـداع    1959ی کُنستانت استقبال کرد، یک شب زمسـتانی در   های طراحی اولیه مشتاقانه از نسخه
این پروژه، اولین بار، سال بعد در .  باخت برقرار بود کنستانت رنگ می این نام حتی وقتی که دوستی با. کرد

ی معمـاری   سپس کنستانت دست روی حرفـه . یک گالری کوچک در اسن هلند در مألعام پرده برداری شد
معطوف کننـد تـا بـه طـرزی      )محیط(او تأکید داشت که معماران باید تأکید خود را از فرم به فضا : گذاشت

  . د معماری نیز نابود شودرادیکال خو
های مهیج و چشم اندازهای تکان دهنده، مسیرها و فضـاهایی اضـافی بـر دیگـر      کنستانت با ساخت گذرگاه

فضاها و مسیرها، گاهی مسیری به سمت چشم اندازهای شهری و گاهی مسیری به سوی یـک شـهر کـامال    
را تصور می کرد که پر شده است با تخیل او محیطی شهری . جدید، تالش کرد تا مدلی از پرسه زنی بسازد

برخی از طرح های کنستانت روح بخش با چشم اندازهایی روشن و ساختار شکن . تپوگرافیک، بافت و محتوا
چندتایی شبیه اسکلت هواپیما، سوپرمارکت هـای  . گالس از شهرهای فوتوریستی هستند های فلکسی و مدل

معمار (ای داربستی فلزی و بقیه مانند هزارتوهای مرتفع پیرانزی های بزرگ با شکاف ه نیمه تمام، ساختمان
هـایی   نظیـر خـود، تـالش    ی بـی  این طرح ها به شیوه. هستند) Francesco Piranesiو حکاک ایتالیایی 

رشـد آزاد  "، برای ساخت زندگی هنجارین مارکس کـه در آن  "شهرسازی متحد"هستند برای عینی کردن 
در این بابل جدید تمـامی  . ، و ابزارها مانند اهداف هستند"آزادانه ی همگان هرکس شرطی است برای رشد

های مفید اما تکراری به استقالل دست می یابند و فناوری به سـطح تـوده ای رسـیده و مـردم را از      فعالیت
نـد  ایـن هـا نیـز مان   . زحمت ضروری روزانه آزاد ساخته و اندازه ای سالم از زمان فراغت را تضمین می کنـد 

مالکیت اشتراکی بر زمین و ابزار تولید همراه با عقالنی سازی ساخت کاالهای مصرفی که کمیابی را منسوخ 
ــزرگ هســتند   ــادین ب ــای نه ــونی ه ــد، دگرگ ــی کن ــازی متحــد   . م ــود شهرس ــد خ ــهر کنســتانت مانن ش

)detournement کننـد و آن را بـرای جسـت و جـوی     دروغ شهرسازی موجود را افشـا مـی  ) و سرگردانی 
پیـام آنهـا را    –ما همواره باید از شعر شاعران موقعیت سنج دفاع کنیم " :کنند می detourneبیگانه زدایی 

   ".ی آنها را فریاد کشیم مخابره کرده و نغمه
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  های جوان، دوبور و پاریس آه شب

  
  

. و عاشـق پـاریس بـود   ا: های دیگری است که ما تاکنون به آنها پرداختیم دوبور مانند بسیاری از مارکسیست
او زیر بار رنج های آن فرسوده شد و تمامی این بـار را هـم   . این شهر زادگاه، زمین زیر پا و آزمایشگاه او بود
او یک روشنفکر ارگانیک پاریسی بود، کسی که به یک مکان . به لحاظ سیاسی و هم شخصی بر دوش گرفت

این نوع روشنفکری او هر چه بیشتر در معـرض تهدیـد   و به یک مردم تعلق داشت و با این حال این تعلق و 
که اکنون از بـین رفتـه اسـت، در       Les Hallesی  های محله ها دوبور روی سنگفرش سال. قرار می گرفت

برای احداث راه ترن مسافرتی سریع السیر تخریـب شـد،    1971بازارهای قدیمی سبزی و میوه که در سال 
.) ی قدیمی خود دچـار شـد   سال بعد به سرنوشت همسایه 6نیز )Pompidou(مرکز پمپیدو  . (زندگی کرد

، راژِر )Saint Jacques( هـای  سـنت ژاک   محل سکونت دوبور دقیقا در مثلثی محصور شده توسط تقاطع
و ) Du Bac( و دوباک) Greneta(و گرنتا ) Saint Martin(و سنت مارتین ) Roger-Collard( کوالر

 Lesی  ای نسبتا کوچـک در حـد فاصـل بـین محلـه      محصور بود، منطقه) du Commailles(دوکومایه 
Halles  وPantheonمن هرگـز یـا بنـدرت ایـن منطقـه را      "او پذیرفت که . های سوم و چهارم ، در کوچه
وقتی که شهر به یغما رفته بود و نوع زندگی "به بعد،  1970اما از  ".کردم و کامال مناسب  من بود ترک می

  .دید هر چه بیشتر خود را در معرض حمالت می "کامال نابود شده بود که او داشت
به طول انجامیـد   1962تا  1957کرد بعدها رفاقتشان را که از  هانری لوفور که در همان نزدیکی زندگی می

گرایـان   این پرفسور جامعه شناسی که مشغول تدریس در استراسبورگ بود، سپس موقعیـت . آورد به یاد می
بـه نظـر لوفـور، دوبـور و میشـله      . آموخـت  به آنها درس مـی  1958دیگر را مالقات کرده و در سال  تر جوان

در مکانی تیره روز اما در ... در یک نوع استودیو در سنت مارتین در اتاقی تاریک و بی هیچ نوری " برنشتاین
هیچ کس نمی دانست کـه  . بردند عاشقانه با هم به سر می "عین حال پر از قدرت و تشعشع تفکر و پژوهش

خواست داشته باشد، در عوض زندگی در فقـری   او هیچ شغلی نداشت و نمی. گذراند دوبور چگونه روزگار می
هـای   اجـاره . هاست از بـین رفتـه اسـت    امتیازی که برای اغلب ساکنان شهر مدت. شادمانه و غنی را برگزید

. جود داشت، زندگی با امکانات کم هنوز ممکن بودهیجان های ارزان هنوز و.پاریس هنوز قابل تحمل بودند 
نابودی پاریس، هنوز تمامی بالیی "ی او برای ، مرثیه"کاالی مدرن"در یک فیلم گفت  1987دوبور در سال  

 . "را که می تواند بر سر یک خیابان بیاورد، نشان نداده است
چگونـه در تنهـایی در   " :گویـد  می) م-هودیاشاره به پیامبر ی(این لحن سوگوارانه است؛ این ارمیای پاریسی 

این مرثیه مانند تمامی بهترین نوشته های دوبور نشانگر زیبایی  "!شهری بنشینیم که پیشتر پر از مردم بود
لحن مالیخولیایی و محزون آن مانند کسی که معشوق او در آغاز جوانی  و در . و قدرت شعری فراوانی است

تمـامی شـهرهای بـزرگ را    ) 1978(رگبـاری اسـت کـه در ایـن لحظـه      بیمـاری م "آغوش او مـرده اسـت،   
امـا پـاریس   . نوردد و این بیماری خود تنها یکی از عالئم مرضی متعدد انحطاط مادی یک جامعه است درمی

درخشـید، جـوان    زمانی که این شهر برای آخرین بار همچون آتشـی مـی  . بیش از هر شهر دیگری ضرر کرد
، کافه ها و بارهای ارزان، 60ی  و دهه 1950ی  در اواخر دهه) 31-30( ."بزرگی بودبودن در این شهر برکت 

، این آتشی بود که بـرای دوبـور   )Marais(ی مارایس  ی التین، لمپن پرولتاریای محله محیط رادیکال محله
 Arthur(آرتـور بلکـی    "Whisper Not"ی  درخشـید، ماننـد تشعشـعی در مقابـل  پشـت صـحنه       مـی 
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Blackey( .  گرایـان  یکی از پاتوق های گمنام و مرمـوز موقعیـتChez Moineau     در محلـه ی دوفـور
، مکـان اگزیستانسیالیسـت  )Les Deux Magots( و  لس دو مـاگوت ) De Flore( نزدیک کافه دوفلور

ی دوبـور یـک مشـروب     زیر ردای ژنده. های مد روز  بود که اما  از نظر مشتری دنیایی از هم فاصله داشتند
و دیگر بارهای پاریسی بود که ساکنین این بارها نـه آلبـر     Chez Moineauای، مشتری ثابت خور افسانه

کامو و ژان پل سارتر و سیمون دوبوآر، بلکه اوباش و گانگسترها و فواحش و جاکش ها، بیکاران و اخراجیان، 
 Francois( فرانسـوا ویلـون  هـای    تبه کاران خرده پا و دائم الخمرهای ابـن الوقـت،  ماننـد شـریک جـرم     

Villon (های ناخلف از صفحات لویی فردینـان سـلین    و شخصیت)Louis-Ferdinand Celine(  پیـر ،
 "هـای مخـالف   ی هفتـادی  این دهـه ". بود) Jean Genet( و ژان ژنه) Pierre Mac Orlan( مک اورالن

 . سرانجام به این جهان مرموز تاریک پیوستند
ایـن جهـان هرجـایی بـرای دوبـور      . بار نوشید مستی او تا آخر عمر طول می کشـد در اینجا فرد وقتی یک 

کالن شهر "اند، زندگی ای که مانند بخش دوم کتاب جرج زیمل به نام  ی جاودانی بازی و مخاطره سرچشمه
پس تمام پاریس هیچ گاه در خواب نبوده است، همیشه بـه  "دوبور نوشت . سپری می شود "و زندگی ذهنی

عـالوه بـر ایـن     ".اش را سه بار در هر شب تغییر دهد "همسایگی"ازه ی عیاشی و هرزگی را داده تا فرد اج
این مردم همچنان همان مردمی  هستند که ده بار در خیابان ها و در مسیرهای پادشـاهان خـود  سـنگر    "

هر رهـا نشـدند، یـا بـه     خانه ها در مرکز ش... مردمی که به زندگی بر روی تصویرها ادامه ندادند. بسته بودند
برای  "بنابراین شهر هنوز زمان و مکانی برای انبوه جماعت رام نشدنی،) 29-28( تماشاچیان فروخته نشدند

کشند فقط برای اینکـه آن را   برای مردمی که مخلصانه جهان را به آتش می"ی محترم کارگر  داشت؛  طبقه
دادند در آنجا فقیر باشند   که بسیاری از مردم ترجیح میدر واقع شهر آنچنان زیبا بود ) 33(".تر کنند روشن

  . را ادامه دهد "زندگی مستقل"در این شهر است که دوبور توانست یک . تا در جای دیگری ثروتمند
گرای فرانسه غالب شد و دوبور بـر جـزر و مـد احیـای انقالبـی بعـد از        سپس جنگ الجزایر بر گفتمان چپ 

با این حـال او از چـپ   . یعنی زمانی که فیدل کاسترو کوبا را تصرف کرد شد، سوار 1959و  1956های  سال
سوسیالیسـم یـا   " او وارد گـروه ). و بعدا حکومت تک حزبی کاسـترو را محکـوم کـرد   (کرد  سنتی پرهیز می

شــد کــه از تروتسکســیم در تقبــیح )  Cornelius Castoriadis(ِ کورنلیــوس کاســتوریادیس "بربریــت
. کـرد  روی نشئت گرفته بود و نقش پیش قراولی حزب را به نفع شوراهای کارگری رد مـی استالینیسم و شو

همچنـین  . اگرچه دوبور با گروه سوسیالیسم یا بربریت مدت زمانی  طوالنی نماند اما تأثیر آن بر جای مانـد 
ـ   "تاریخ و آگاهی طبقـاتی "مارکس اولیه و به  خصوص جرج لوکاچ که کتاب  ی  ارهاش مباحـث داغـی را درب

ی  چندین فصل از این کتاب لوکاچ در مجلـه . (اشکال آلترناتیو مارکسیستی برانگیخته بود، بر او تأثیر گذارد
Arguments  منتشر شد 1958و  1957در طول سال های (.  

دوبور مانند لوفور از مارکسیسم هگلی استقبال کرد و به سوبژکتیویته و آگـاهی طبقـاتی بـه چشـم عناصـر      
نیازی به گفتن نیست که او بـرای لـوییس آلتوسـر    . لیدی یک جنبش پرولتری انقالبی نگریستسازنده و ک

مفهوم شی شدگی لوکاچ که بیانگر پیروزی جهـان اشـیا بـر    . قلم به مزد و بی جرئت حزبی  وقت تلف نکرد
دن فضای هاست، به دوبور کمک کرد تا پیوند بین بیگانگی سوبژکتیویته ی شهری  و کاالیی ش جهان انسان

او . اما نوع پراکسیس انقالبی که دوبور خواهان آن بود استراتژی جنگـی بـود  . شهری را چارچوب بندی کند
مجذوب جنگ، تئوری و تاریخ واقعی آن بود و سال ها صرف مطالعه ی نبردهای واقعی و منطق جنگ کـرد  

این بازی را زیاد کرده ام و من ": خودش را ابداع  می کرد)Kriegspeil(ی بازی جنگ نمای   حتی صفحه
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همچنین قواعد بـازی خـودم را بـرای     –در اغلب دشواری های زندگی ام از آن درس های مفیدی گرفته ام 
 . "این زندگی داشته ام و از آنها پیروی کرده ام

ــز     ــارل وَن کالزویت ــد ک ــایی مانن ــور شخصــیت ه ــی دوب ــه همــین خــاطر در درام انقالب  Carl van(ب
Clausewitz( تـزو   ، سـان)San Tzu(  توسـیدید ، )Thucydides(   و نیکـوال ماکیـاولی ،)Niccolo 

Machiavelli (سازد کـه   خاطر نشان می "ستایش"او در کتاب . های رسمی نقش دارند مانند مارکسیست
او به دقـت  ). 69( "جهان جنگ حداقل این امتیاز را دارد که جایی برای خوش بینی احمقانه باز نمی کند"

کالزویتز که پس از مرگش منتشر شد را مورد تعمق قـرار داده بـود،   ) 37-1832(  "درباره ی جنگ"بکتا
متنی کالسیک که به همان اندازه  نیز روی مارکس و انگلس، لنین و تروتسکی و بعـدا مـائو زِدونـگ تـأثیر     

مدتی را بـه عنـوان یـک    او که . ی ناپلئون کسب کرده بود ی جنگ نظامی را در دوره کالزویتز تجربه. گذارد
سـالگی بـه    38دستگیر شـد و در سـن    1806سرباز پروسی خدمت کرد، توسط نیروهای فرانسوی در سال 

ی سرلشگری ارتقا یافت، در کتاب جنگ و صلح تولستوی به تصویر کشـیده شـد و در قیـام پـروس و      درجه
کالزویتز اهل قلم هم بود و در . کرد در واترلو نقشی عمده ایفا 1816شکست نهایی ناپلئون بناپارت در سال 

رویکرد او به جنگ در واقع آشکارا دیالکتیکی بـود و آن را  . حلقه های روشنفکری برلین نیز فعالیت می کرد
گرای خود از ضعف اخالقی طبیعت انسان و پیچیدگی و غیر خطی بـودن جهـان روانـی و     وارد  تحلیل واقع

ر با  این گفته ی مشهور بارها نقل شده ی کالزویتـز امـا  بـه طـور     به نظر می رسید که دوبو. جسمانی کرد
جنـگ سیاسـت اسـت و سیاسـت      ".جنگ صرفا تداوم سیاست با ابزارهای دیگر است": واژگونه موافق است

  . جنگ است؛ جنگ خالقیت است و خشونت سیاسی چاره ناپذیر است
را متهم می کنند گستره ی اسـتراتژی موقعیـت   بنابراین، کسانی که دوبور را به طغیان دیونیزوسی و پوچ گ

او همراه با دیگر دوستان . دهند گرای او را که به واقع، دقیق، از پیش فکر شده و آپولونی بود را از دست می
برقرار بـود نـه    "جنگی واقعی"در این خیابان ها . و قهرمانان شاعرش کالزویتز را به خیابان های پاریس برد

که به طور دیالکتیکی به سمت حمله و دفاع، تز و آنتی تز، تفکر و عمل و بـدون هـیچ   ، "جنگی روی کاغذ"
جنـگ  : برای کالزویتز و دوبور تنها یـک چیـز مسـلم بـود    . ی قابل پیش بینی نوسان می یابد سنتز یا نتیجه

رمایه خصوصاً اکنون که سـ . اجتناب ناپذیر است و مبارزه ی تعلیم یافته و واحدهای چریکی ضروری هستند
و . که پاریس دوبور را در کام خود فرو  می برد، جنگ اجتنـاب ناپـذیر اسـت    "نمایشی"داری مصرف گرای 

اولیـه   "جامعه ی نمایشی"لوفور پیش تر این . زرق و برق این سرمایه داری در همه جا رو به گسترش است
هم می آمـد و عمـق را بـه     را تشخیص داده بود، جامعه ای که در عین حال که عمیق تر می شد، به سطح

سطح، اشیا را به تصاویر اشیا تبدیل می کرد ؛ به همین نحو هـم ،هربـرت مـارکوزه و مارشـال مـک لوهـان       
  .  "رسانه پیام است"ی این ایده بودند که  پروش دهنده

ایـن  . تبـدیل شـد   "جامعه ی نمایشی"ترین مبارز  رحم با این حال دوبور بود که به نظریه پرداز پیشتاز و بی
دوبور سعی کرد نشان دهد . کتاب پر نفوذ او که به ده ها زبان ترجمه شد، به بطن امر نمایشی نقب می زند

. که چگونه منطق های کاالیی تعمیق یافتند در عین حال تحلیل مارکس را به ابعادی جدید ارتقـا مـی داد  
کمـی پـیچ و خـم نیچـه ای،  یـادآور       تز برازنده، عجیب و کوتاه این کتاب به سبکی موجز و با طنز و 221

به راستی محتوای آن آشکارا مارکسیستی است که اومانیسم دوره ی جوانی او . تزهای فوئرباخ مارکس است
ها  این کتاب نقدی رادیکال و فراخوانی جنگی به ارتش. را با اقتصاد سیاسی دوره ی بلوغ اش تلفیق می کند

فریاد نبـرد قریـب الوقـوع آن    . بتوارگی و بیگانگی را شکست دهد  تفسیر نظری این کتاب در صدد بود. بود
خواهان به جنبش درآوردن جنبش چپ برای بسیج و سازمان دهی بود تا به سستی و خواب آلودگی پایـان  
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همان طور که دوبور در مقدمه برای . نمایشی بیدار سازد "تفکرِ"داده و کنش فعال انسانی را برای مواجهه با 
رایش فرانسوی گفت، کتاب جامعه ی نمایشی عمدا بـرای ضـرر رسـاندن بـه جامعـه ی نمایشـی       سومین وی

در "او هشـدار مـی داد   . در این نمایش یک دشمن قدیمی در یک نقاب جدید در می آید. نوشته شده است
، حرکت اساسی این نمایش که تمامی آنچه در فعالیت انسانی موجود است را به وضعیتی سیال در می آورد

برای نگه داشتن آن در یک وضعیت منجمد مانند اشیا که با نفی ارزش زیستی به ارزشی انحصـاری تبـدیل   
شده اند، ما دشمن قدیمی خود یعنی کاال را بازمی شناسیم، کاالیی که به خوبی می دانـد چگونـه در نگـاه    

  ".عناوین متافیزیکی استاول چیزی واضح و آشکار به نظر برسد، در حالی که برعکس  پر از پیچیدگی و 
  
  

  انباشت توده ای نمایش ها 
  
  

یعنی زمانی که  1967بین الملل موقعیت گرایان بود، که در سال ) و درمانی(ی نمایشی، کتاب نظری  جامعه
. نارضایتی طبقه ی کارگر در فرانسه به اوج خود رسید و آژیتاسیون عملی به خروش آمد، غوغایی به پا کرد

این کتاب نظریـه ای بـود کـه زمینـه را     : ال قبل از آن بود که حرارت انقالبی به جوش آیداین کتاب یک س
ایـن کتـاب   . ، زمینه ی اقتصـاد جهـانی و زمینـه ی شـهری    )دولتی(توضیح می داد یعنی زمینه ی سیاسی 

را استحکامات شهری . کرد و یک راه مارکسیستی از بین آن ترسیم می کرد های دشمن را شناسایی می مین
کـاال کـه     "شکل نمایشـی " کاال، "شکل ارزشی"از زیر سنگفرش ها بیرون می آورد، مانند مفهوم مارکسی 

 "ی شـی شـده  "جامعه ی نمایشی جهـان فـرا   . صریحا  توسط دوبور ذکر می شد، تاریخی و استراتژیکی بود
حتـی از خودشـان جـدا     کارگران از فعالیت خود، از محصول کاری خود و از دیگر کارگران و: جداسازی بود

وقتی رخ می دهد که چیزی انکار شود، از سوی اندیشنده جدا شده و به یک ابژه،  "شی شدگی". می شدند
یک شی خارج از سوژه منتقل شود به طوری که بر علیه سوژه باشد، چیزی که قویا ذهـن را از فعالیـت و از   

هـر چـه کـاال جهـان را     . طلسم شده اسـت در این دنیا وحدت توسط دسته بندی ها . خودش جدا می کند
این جهانی است مطابق . متحد و عمومیت می بخشد انقیاد و پراکندگی آگاهی کارگران  نیز بیشتر می شود

با مفهوم بتوارگی کاالیی و بیگانگی مارکس و انگلس؛ امـا دوبـور دیـدگاه خـود را بـه طرحـی بـزرگ تـر و         
انتزاعـی را بسـط    )ارزش(را به زندگی روزمره مربوط کرد و زمان  لوفور شکل کاالیی. طلبانه تر بسط داد جاه

به نظر دوبور اکنون فضای انتزاعی و روزمره چیزی جز یک جنبه از . داد که با فضای انتزاعی تلفیق می شود
امر نمایشی سـویه ی دیگـر پـول اسـت یعنـی انتزاعـی عـام کـه معـادل تمـامی           ". خود امر نمایشی نیست

  ). 49تز ( "کاالهاست
ی  چگونـه بـه مثابـه    19مارکس در آغاز کتاب سرمایه خاطر نشـان سـاخت ثـروت در سـرمایه داری قـرن      

عناوین متافیزیکی و ظرافت های "او می گفت این کاالها مملو از . پدیدار می شود "انباشت توده ای کاالها"
در جـوامعی  ": فسیر می کندی نمایشی، مارکس را چنین ت کتاب جامعه 1دوبور در تز . "تئولوژیکی هستند

که شرایط مدرن تولید حاکم است، تمامی زندگی خود را بـه صـورت انباشـت تـوده ای نمـایش هـا نشـان        
هـر چیـزی کـه مسـتقیما زیسـته      "دوبور از سرمایه داری اواسط قرن بیستم سخن می گوید که . "دهد می
ا از هم است، زندگی ای کـه تصـاویر   این جهانی کاذب و جد. "شود به صورت یک بازنمایی درآمده است می

تصاویری خـود  " ی تخصصی، شبکه های جهانی ماهواره، تجهیزات تکنولوژی پیشرفته و مالتی مدیا به مثابه
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به نظر دوبور این جهانی اسـت  . سلطه داشته و توسط کارمندان متعدد حکومتی پشتیبانی می شود "مختار
ابـزار  " ی عالوه بر این، این امر غلط به مثابه. "غلط هم هستامر درست همزمان "واژگونه و درهم برهم که 

تاریخ به طرز غمگینی  این ( )3تز . (حکم می راند "یکسان سازی و بستر مشترک برای گیزی فریب خورده
اکنون زندگی سینمایی بر زندگی واقعـی، بایـت هـا بـر حقـوق،      . توصیفات را دست نخورده نگه داشته است

نزد دوبور چنین جهانی هیچ حرفی برای گفتن ندارد جز آنکـه  .) بش مدنی مسلط استتبلیغ شرکتی بر جن
هر چه بیشتر این جهان تنهـا  ) 12تز . ("آنچه ظاهر می شود خوب است و آنچه خوب است ظاهر می شود"

امر نمایشی، سرمایه ای با چنـان درجـه انباشـتی    "او می نویسد . به سر می برد "همین است که هست"با 
  ) 34تز . ("که تبدیل به یک تصویر می شود است

مارکس در فصل آغازین سرمایه تأکید ورزید که بعد فیزیکی کاال و شیء وارگی ملموس آن هـیچ ارتبـاطی   
به عنوان یک رابطـه، مـا از روابـط اجتمـاعی بـین      . با روابط اجتماعی سازنده ی آن ندارد) یا ارتباط اندکی(

ا با کمترین دستمزد و کارفرماهای ثروتمند، بین دست اندرکاران کارخانه و کارگران و مالکین، بین خیاط ه
در . رؤسای متمول صنعت، بین اختالس کنندگان جهان سومی و سهام داران وال استریت، هیچ نمی شنویم

ما می دانـیم کـه ایـن    . حیطه ی بُعد اجتماعی کاال، بُعد فیزیکی آن مسدود، مسکوت و نامحسوس می شود
او از مـا مـی خواهـد کـه فراموشـی،      . پوشاننده چیزی است که مارکس آن را بتـوارگی مـی پنداشـت   تأثیر 
بینی خود را نهیب زده و به ریشه ی چیزها کنکاش کنیم، خدعه و ایدئولوژی بورژوازی را افشا کنیم  و  کوته

ی کـرد کـه ایـن تغییـر     او احساس م. ارتباطی مداوم با واقعیت را بدست آوریم و دیدگاه خود را تغییر دهیم
چشم انداز به چپ گرایان قدرت می بخشد، به آنها دیدگاهی کامل تر از چگونگی کاردکرد جامعه می دهد ، 
بر اینکه جایگاه ما در این جامعه چیست  تأکید ورزیده و نشان می دهد که رادیکال ها برای تغییر چه بایـد  

این وظیفه ی تغییر رادیکال با ظهور سرمایه داری نمایشی، اما دوبور اکنون تأکید می ورزد که . انجام دهند
سرمایه داری که اشیا را بر روابط اجتماعی مقدم کرد و حتی بیشتر تصویر اشیا را بر خود ابـژه هـای مـادی    

بتوارگی حتی پیچیده تر، سرسخت تر  و فریبنده تر شده است ، چراکـه  . مقدم ساخت، سخت تر شده است
در واقـع   -اکنون تصاویرنمایشی از ما می خواهند کـه فرامـوش کنـیم   . بتوارگی نیستبه سادگی دیگر یک 

همچون مِهی غلیظ و چسبنده اند که  هـر روز در روی سـطح   "آنها . تأکید می ورزند که باید فراموش کنیم
  ".زمین متراکم می شوند

خـود خویشـتن را نـه    با کـار  "می گفت که یک کارگر  1844مارکس در دستنوشته های اقتصادی فلسفی 
تأیید بلکه انکار می کند، نه احساس شادی بلکه احساس نگون بختی می کند، انرژی جسمی و ذهنـی آزاد  

از این رو کارگر تنها وقتی که . را پرورش نمی دهد، بلکه جسم خود را آزار داده و ذهن خود را تباه می کند
وقتی سـر  . احساس نمی کند که او خودش استدر سر کار نیست خویشتن را احساس می کند؛ هنگام کار 

اکنون دوبـور مـی افزایـد کـه کـارگران       ".کار نیست در خانه است و وقتی در حال کار است در خانه نیست
آنها دیگر خود را در خانه نمی داننـد چراکـه کـار و خانـه،     . حتی وقتی کار هم نمی کنند، در خانه نیستند 

او . تحت هجـوم، اسـتعمار و انقیـاد ارزش مبادلـه قـرار گرفتـه اسـت        )مرهکل زندگی روز( تولید و بازتولید،
. ")42تـز  (  امر نمایشی لحظه ای است که کاال کل زندگی اجتماعی را در اختیـار گرفتـه اسـت   "نویسد  می

کارگران در زمان فراغت به مصرف کننده یعنی صرفا حمل کنندگان پول تبدیل می شوند؛ زندگی خصوصی 
لیغات، مد، تسهیالت و فرآورده های غذایی، فیلم و سـتارگان پـاپ، نمـایش هـای تلویزیـونی      به قلمروی تب

زمان آزاد و زمان کـار  . مسحور کننده، و خواب و خیال دیدن برای آنچه می دانید با یک قیمت فراهم است
از هـم  تمامی مرزهایی که زندگی خصوصی، سیاسـی و اقتصـادی را   . در یک زمان نمایشی منجمد شده اند
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کل زمان قابل مصرف جامعه ی مدرن به مانند مـاده ی خـامی   " .جدا می کنند بدین طریق از بین می رود
برای محصوالت جدید و متنوع مورد تهدید قرار می گیرند، زمان قابل مصرفی که خود را به عنوان اسـتفاده  

  ).151تز ("از زمان اجتماعا سازمان یافته به بازار تحمیل می کند
تعمیم می یابـد؛   "زندگی بیگانه شده" مارکس تحت سرمایه داری نمایشی مدرن ، به  "بیگانه شده ی کار"
از این رو نزد دوبور زمـان نمایشـی نشـانگر یـک     . ، به زمانی انتزاعی تبدیل می شود"آگاهی کاذب از زمان"

 "تـرومن شـو  "م و ماننـد فـیل   "جعـل واقعیـت  "حال حاضر ابدی، انکار مرگ، شبیه سازی والـت دیسـنی،   
.  امر نمایشی نشان  مصادره و بی اعتبـار سـازی سـرمایه داری بـر تـاریخ و حافظـه اسـت       . ناپذیر است چاره

مصادره و بی اعتبار سازی زمان نیز نشانه ای است از مصادره و بی اعتبار سازی مکان و همان طور که لوفور 
مانند زمان باید سازمان یافته، منظم و حفاظـت   فضا. نشان می دهد به فضای انتزاعی بازار تبدیل شده است

تالش تمامی قدرت هـای  "خیابان های بی نظم قدیمی تهدیدی هستند بر وضعیت نمایشی موجود و . شود
. "موجود افزایش ابزار حفظ نظم در خیابان هاست که در نهایت در سرکوب خیابانی به اوج خود مـی رسـد  

هم شکل می کند و به ادعای دوبور کـه برداشـتی اسـت از مانیفسـت      تولید سرمایه داری، فضا را) 172تز (
. "قدرت این همسان سازی توپخانه ی عظیمی  است که کل دیوار چین را فرو می ریزد"کمونیست مارکس 

این مصادره آن چیزی است که شهر سازی سرمایه داری را مسلط  می کند، همان طور کـه کـل   ) 165تز (
. ن تولید می کند، و تمامی نیروهای فنی و فناورانه را برای این هدف به کار می گیردفضا را با تصویر خود آ

و گردآوری آنهـا در انزواسـت    "افراد  منفرد"برای این نظام کار کردن بدون اشتباه ، نیازمند تسخیر دوباره 
 "فته گـرد مـی آورد  کارخانه ها و تاالرهای فرهنگی و مکان های توریستی و خانه های پیشر"که آنها را در 

صریحا در خدمت این اجتماع کاذب سازمان دهی شده اند و حق فرد منفرد  را در این سلول خانوادگی "که 
 )172تز (".دنبال می کند

هر دو می دانستند که شهرسازی مبتنی بر بازار، شهرها را . طنین شهرسازی لوفور در این تزها مشهود است
همچنین هر دو بـه عنـوان مارکسیسـت    .  ایجاد می کند "ی شهری کاذبحومه "نابود و در عین حال یک 

می دانستند که سوژه ی انقالبی که به صورت جمعی سـازمان یافتـه و بـه صـورت تـاکتیکی متحـد شـده،        
تـز  ( ."فضا را منقاد زمان زیست شده کنـد "، می تواند "جهان گرگ و میش"توانند تهدیدی باشد براین  می

نقد جغرافیای انسانی است که از طریـق آن افـراد و اجتماعـات بایـد     "به معنای  "هزمان زیست شد") 178
) 178تز . ("مکان ها و رویدادهایی را مناسب با تصرف بر نه فقط کار، بلکه بر کل  تاریخ شان به وجود آورند

هری را این تصـرف محـیط شـ   : از این رو تصرف زمانی و تاریخی مبتنی است بر تصرف مکانی و جغرافیایی 
  )179تز . (بازسازی می کند "مطابق با قدرت شوراهای کارگری و قدرت ضد سکون ِ دیکتاتوری پرولتاریا "

بـرای  . الزم است، معنـایی از آنچـه مکـان بـوده، هسـت و بایـد باشـد        "معنایی از مکان"برای این بازسازی 
detourn  باید بدانیم کـه چـه چیـز    ) آنبه عبارت دیگر برای تصرف دوباره ی (کردن یک زمینه ی شهری

باید به تسخیر در آید واین زمینه ی شـهری فاقـد چـه چیـزی اسـت؛ بایـد مکـان و همسـایگی و شـهر را          
؛ و باید بتـوانیم راه را بـر دیالکتیـک بـین     )بیش از هر چیز نکته ی جغرافیایی روانی چنین است( .بشناسیم

ریق به ریشه ها دسـت مـی یابـد امـا نـه ریشـه ی       هر تصرف دوباره ای بدین ط. جزء و کل آن هموار کنیم
بازگردانـدن واقعیـت   "انحصاری آن که مرزها را محکم می بندد ، بلکه به ریشـه دسـت یـافتن بـه معنـای      
  )178تز ( ".سیاحت و زندگی، زندگی ای که معنای درونی اش را باید مانند یک سیاحت فهمید

: کند؛ بـدبینی بـذر خـوش بینـی را در خـود نهفتـه دارد      نفی امر ایجابی، امری از پیش موجود را حفظ می 
در این جا سیاست رادیکال دوبـور  . مفصل بندی دوباره ی تاریخ امکانی را برای تاریخی جدید بازمی گشاید 
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. اندوه مکان ها و زمان های گذشته را  می خورد در حالی که اشتیاقی تلخ تر به فردا و فرداهای بهتر را دارد
چه از دست رفته و نابود شده افسوس می خورد و برای آنچه هنوز می توان به دست آورد تـالش  نقد او بر آن

در ضمن او می داند که تئوری انتقادی تنها تا حدی قادر به پـیش روی اسـت و بـه خـودی خـود      . می کند
صـورت   در غیـر ایـن  . برای پیوستن تفکر به عمل و آغاز جنگی رادیکال، پراکسیس الزم است. کافی نیست

مفهوم امر نمایشی، خود به امر نمایشی دیگری تبدیل خواهد شد، به مفهومی سیاسی اجتماعی پوچ کـه در  
آنچـه بـرای نـابودی    "او می نویسد . نهایت از همان نظم نمایشی که در پی براندازی آن است، دفاع می کند

او می داند که ما نمی تـوانیم از   )203تز . ("موثر جامعه ی نمایشی الزم است، به عمل واداشتن مردم است
نقـد متحـد بایـد بـا کـنش      .) به ندرت چنین چیزی دیده ایـم . (طبقه ی کارگر انتظار معجزه داشته باشیم 

، دانشجویان، هنرمندان، ناراضیان و شورشیان، بایـد  )یقه آبی  و سفید(کارگران . اجتماعی متحد تالقی یابد 
خیابان ها  . یند و به خود انگیختگی مبارز و برآشوبنده متعهد شونددر تشکیالتی به دقت هماهنگ گرد هم آ

در نتیجه خیابان ها به عرصـه  . برای آسیب رساندن به امر نمایشی، صحنه و شرط این رادیکالیسم دولبه اند
در . نمایشی تبدیل می شوند، به مکانی برای ساخت موقعیت های مشـارکتی جدیـد   "ضد نمایش"ای برای 

 1968آزاد بـودن در سـال   ":را مـی خوانیـد   "جامعـه ی نمایشـی  "یواری آن زمان این جملـه ی  گرافیتی د
  . "شرکت در اعتراضات است

. نوشـته شـد   1968کتاب جامعه ی نمایشی در دیوارهای پاریس و دیگر پایتخت ها و شهرستان ها در سال 
کالسـیک از انـزوا و جـدایی     این کتاب تمامی محیط طبقه باالی مدرن در دانشگاه نانـت یعنـی صـحنه ای   

شهری را پوشاند که در آن دانشگاهی با شهری جدید در پیرامون همراه با محالت طبقه ی کارگر و آلونـک  
ایـن محـیط آموزشـی عقـیم و از لحـاظ جنسـی و       . های اعراب و پرتقالی ها در کنار هم به سر مـی بردنـد  

همـین تمرکـز، سلسـله    . ن بزرگ فرهنگی فرانسـه جهانی کوچک از جها. اجتماعی سرکوبگر و اقتدارگرا بود
.  مراتب و وسواس بوروکراتیک موجود در بخش آموزشی در دیگر بخش های دولت فرانسه نیز وجود داشـت 

قوانین سفت و سختی بر خوابگاه ها و آزادی عمل دانشـجویان حکـم مـی راندنـد؛ کـالس هـا شـلوغ بـود؛         
. غیر صمیمی بودند و بیگانگی در میان دانشـجویان شـایع بـود   دسترسی به منابع دشوار بود، اساتید سرد و 

تالش می کرد اقتصاد را مـدرنیزه  ) م -اشاره به جمهوری پنجم  مارشال دوگل (رژیم راست گرای گولیست 
بیکاری خصوصا در میان کارگران جوان . کرده و آن را برای عضویت در بازار جهانی تازه تأسیس آماده  کند

  . این روح جامعه ای بدون روح بود و به فرانسه محدود نمی شد. در حال رشد بود
دو سال قبل در دانشگاه استراسبورگ، چند تن از موقعیت گرایان پا میان گذاشته و تالش کـرده بودنـد بـا    

با مالحظه ای به جوانب اقتصادی، سیاسی، روانـی،   -درباره ی فقر زندگی دانشجویی"جزوه ای موثر به نام  
، دانشـجویان را برانگیزانـده و آنهـا را    "خصوصا ذهنی همراه با پیشنهادی مناسب برای درمـان آن جنسی و 

نفوذ کـرده بودنـد و دانشـجویان را در    ) UNEF(آنها به اتحادیه ی ملی دانشجویان فرانسوی . انقالبی کنند
طه ی کـاال و  استراسبورگ و دیگر دانشگاه ها متهم به جاکشی برای جامعه ای مـی کردنـد کـه تحـت سـل     

یک  دانشجویان به واقع کودکانی سربه زیر هستند،. فقر دانشجو، فقر ایده ها و فقر شهامت بود. نمایش است
کارخانـه  "آنها نقش های تجاری و نهادین را کـه  . نیروی کاری که بدون آگاهی طبقاتی در حال ایجاد است

که هرگز نظام تولیدی را که تمـامی فعالیـت هـا،    برای آنها تدارک دیده، پذیرفته اند بدون این  "ی دانشگاه
این نوشـته ی موقعیـت گرایـان بـه صـراحت      . محصوالت، مردم و ایده ها را بیگانه ساخته به پرسش بکشند

در . تلنگری بود و ترجمه های آن مخاطبین اش را خصوصا در ایاالت متحده، انگلستان و ایتالیا گسترش داد
آگـاهی  . انجمن دانشجویان از تشکیل و گزینش سـر بـاز زد  . ک رسوایی شداستراسبورگ این نوشته باعث ی
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، بادبان های خیزش در پاریس و نانـت  1968مارس  22در . ال بعد جمع کردانتقادی نیروی خود را برای س
سپس موقعیت گرایان، کمونیست های جوان، آنارشیست ها و مائوئیسـت هـا بـه سـاختمان     . برافراشته شد
بـه  : بالفاصله شعارهای خود را روی دیوارهای اداره نوشتند. حمله کرده و آن را تصرف کردند اداری دانشگاه

. امیال خود واقعیت ببخشید، هرگز کار نکنید، ماللت ضد انقالبی است، اتحادیه های صنفی روسپی خانه اند
بـرای   ، عضو هیئـت تحریریـه ی اصـلی جامعـه شناسـی     (Daniel Cohn-Bendit)دانیل کوهن بِندیت 

را  UNEFدر اوایل ماه می معترضین . مارس شد 22سخنگوی جنبش  "سرخ و سیاه"ی آنارشیستی  مجله
مقامات سعی کردند جلسه را بـرهم بزننـد امـا در عـوض تنهـا      . در محله ی التین در سوربن مالقات کردند

ریختـه و سـاختمان    پلیس و نیروهای ضد شورش به حیاط سـوربن . قدرت نهفته ی آن را از بند رها کردند
دانشجو از داخل و خارج، متقابال حمله کرده و سنگفرش ها را کنده و بـه   7000. های آن را محاصره کردند

کل محله ی التـین را دربـر گرفـت و محـالت     . زد و خوردها به همه جا گسترش یافت. خیابان ها انداختند
Chatelet   وLes Halles هفتم ماه می تظاهرات بزرگ دانشجویی در ششم و . به جوش و خروش درآمد

معترضین ماشین ها را واژگون کرده و . برگزار شد Gay – Lussacدر بلوار سنت میشل و بزرگراه نزدیک 
بـرای مـدت کوتـاهی    . آنها را به آتش کشیدند، کوکتول مولوتوف ها پرتاب کردند و سنگرها درسـت کردنـد  

  . قدرت در خیابان ها سکنی گزید
ماه می یک اعتصاب عمومی یک روزه برگزار شد؛ اتحاد کارگران و دانشجویان، بـر علیـه حـزب    در سیزدهم 

برخـی از  . کمونیست فرانسه و کنفدراسیون های کارگران طرفدار حزب، به ناگهان ممکن به نظر می رسـید 
دیـواری  آنها بـر یـک نقاشـی    . کردند detournسوربون را  "رسمی"موقعیت گرایان و دانشجویان، دانشگاه 

بشریت تنها روزی شاد خواهد بود که آخرین بـوروکرات بـا   : ساختارشکن عنوان کنایه دار زیر را درج کردند
امتحانات در این سنگرها کنسل شد؛ جامعه شناسان و روان . روده ی آخرین سرمایه دار به دار آویخته شود

در نانـت   Sud-Aviationانـه ی  روز بعـد کـارگران در کارخ  . شناسان به پلیس های جدید تبدیل شـدند 
کارخانه های خود را اشغال و کارفرماها را از کار برکنار کردند؛ درایـن حـین، کـارگران کارخانـه ی رنـو در      

Cleonسپس توزیع کنندگان شریف مطبوعات پاریسی در . ، در سنت مارتین همین مسیر را پیش گرفتند
وراهای کـارگری بـه شـوراهای دانشـجویی پیوسـته و بـه       ش. عملی غیر مجاز توزیع روزنامه را متوقف کردند

بیانکورد، بـزرگ   -طبقه ی کارگر سرانجام وقتی که اعضای عادی اصناف در رنو. رفقایی مسلح تبدیل شدند
 20تا زمان . ترین کارخانه ی فرانسه را اشغال کردند، حمایت روشن خود را از جنبش دانشجویی اعالم کرد

حدود ده میلیون کارگر در سراسر کشور ابزارهای خود را بـه زمـین   . ات فراگیر بودماه می اعتصابات و تصرف
فرانسه بر سراشیبی انقالب به نظر می رسید و به جشـنواره ای از  . انداخته و خطوط مونتاژ را تعطیل کردند

ن سـرمایه  زمـا "بیگانگی در یک لحظه به دور انداخته شده بود؛ آزادی واقعـی بـود و   . مردم تبدیل شده بود
بدون قطارها، ماشین ها، مترو و کار، زمان فراغت به صورت زمان زیسته شـده  . از بین رفته بود "داری شده
دانشجویان و کارگران این موقعیت پیش بینی نشده را تصرف کرده بودند، به ناگهان دسـت بـه   . نجات یافت

ادیـه یـا حزبـی نمـی توانسـت یـا نمـی        کار شده و موقعیت های جدیدی ایجاد کرده بودند و آنچه هیچ اتح
با این حال، این چیزها به همـان سـرعتی کـه فـوران کردنـد بـا       . خواست انجام بدهد، متحقق ساخته بودند

مشـابهت هـای ایـن قیـام بـا کمـون پـاریس        . خشونت و ایدئولوژی توسط دولت و بورژوازی سرکوب شدند
این وعده ی خوش بینانه، نـور انتهـای تونـل،     .موفقیت دموکراتیک اش سوگند شکست آن بود. ملموس بود

 . هیچ گشایش دیگری برای آن به نظر نمی رسید. اکنون محو شده بود
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در عکس های قدیمی که از تصرف سوربون به دست دانشجویان گرفته شده، دوبور در انبوه جماعت مترصد 
البتـه او  . د، مشـخص اسـت  فرصتی برای انجام مقصود خویش و عینکی که نور خورشید را منعکس می کنـ 

سـاله بـود،    36، یـک انقالبـی خودآموختـه ی    1968دوبور در می : خودش دانشجو نبود و نه مشخصا جوان
مسن تر از بسیاری از پرفسورهایی مانند مانوئل کاستلز و تقریبا دوبرابر سن بسیاری از رهبـران دانشـجویی   

ژیتاتورها و سازمان دهندگانی نابغه بودند و حضور آنها او و دیگر موقعیت گرایان آ. مانند دانیل کوهن بندیت
نقاشی های دیـواری مسـتقیما قطعـات زیـادی از کتـاب      . (هم به لحاظ عملی و هم نظری احساس می شد

بـه  . در عین حال، او و دیگر موقعیت گرایان بسیار محفـل گـرا بودنـد   .) جامعه ی نمایشی را نقل می کردند
می کردند با عقاید متحـدین خـود همـراه شـوند و خصوصـا بـا متحدینشـان و         معنایی آنها به ناگزیر سعی

او مـی گفـت کـه یـار     . دراین مورد دوبور پیشاهنگ نبود. تر از همه با دوستان و رفقای قدیمی شان رحم بی
بود، کسی که از موقعیت گرایـان ایـده هـای جشـنواره و کمـون را       "عامل این نیروی تازه"پیشین او لوفور 

نفوذ خاصی که به لوفـور نسـبت داده   "دوبور نوشت . به اجرا درآمد 68ه بود، تزی که در روزهای می دزدید
شده است به خاطر ایده های رادیکال موقعیت گرایان است که او زیرزیرکی  کپی کرده است امـا  حقیقـت   

مالت آکـادمیکی خـود از   آن را به نقدی از گذشته واژگون کرده، اگرچه این ایده ها را بیش از این که از تـأ 
دوبور می گفت که کار لوفور درباره ی کمـون   ".گذشته به دست آورده باشد از زمان حال کسب کرده است

با حالتی (این پرفسور نانتی . موقعیت گرایان برداشت شده است) 1962( "تزهایی درباره ی کمون"کامال از 
پیـایی انضـمامی، بلکـه اتوپیـایی انتزاعـی را پیشـنهاد       نـه اتو "ادعا می کرد  که موقعیت گرایان  )متعادل تر

آیا آنها واقعا تصور می کنند که یک روز خوب و یک بعد از ظهر مشخص مردم بـه همـدیگر نگـاه    . کنند می
و سـپس   "!بیاییـد تمـامش کنـیم    !ما از کـار و ماللـت بیـزاریم    ! کافی است "خواهند کرد و خواهند گفت 
پیشتر رخ  1871مارس  18عیت را ادامه خواهند داد؟ اگرچه این در آغاز روز جشنواره ی ابدی و ایجاد موق

از موقعیـت   68جنبش می "لوفور سال بعد تأکید کرد  ".داده اما این ترکیب رخدادها دوباره رخ نخواهد داد
ها یک گروه پر انرژی که همان طور که رویـداد ... مارس را دانشجویان ساختند  22جنبش . گرایان نمی آید

گروهی غیر رسمی که موقعیت گرایان با آنهـا   -پیش می رفت آنها نیز بدون برنامه و پروژه ای شکل گرفتند
   ".مرتبط شدند اما آنها نبودند که این گروه را تشکیل دادند

  
  

  سوخته در حریق
  
  

تجدیـد  ، نسبت به نقد نمایشی قدیمی اش سرخورده شد و در روزهای باشکوه پیشین 1988دوبور در سال 
به نظرم  در موارد  دیگر، با همین اثر اولم "او در توضیحاتی درباره ی جامعه ی نمایشی می گوید . نظر کرد

. درباره ی این موضوع توانسته ام خودم را راضی کنم و شرح و بسط های بیشتر را برای دیگران باقی گـذارم 
بیست سـال بعـد نثـر او حتـی محکـوم      . "دهداما در موقعیت کنونی بعید است که کسی بتواند آن را انجام 

سال طول کشـید در هـیچ    2که در چندین کشور  1968آشوب های ": کننده تر، بدبین تر و تاریک تر شد
کجا سازمان اجتماعی موجود جامعه را ،که این شورش ها به ظاهر خود به خود از آن ظاهر شده، سـرنگون  

ود ادامه داده است یعنی به حیطه های گسترده تـری از همـه   بنابراین امر نمایشی به کسب  قدرت خ. نکرد
جامعه ی نمایشـی و مبتنـی بـر تجـارت      ".سو بسط یافته در حالی که قدرت اش در مرکز افزایش می یابد
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ایـن بوکسـور خسـته،    . نمایش که او با حرارت تمام آن را افشا کرده بود، برتمامی جهان سـلطه یافتـه بـود   
رویای دوبور برای تحقق آزادی خودانگیخته . ود و اکنون تنها تاریکی ها را می دیدهای زیادی خورده ب مشت

خواهان امری ناممکن بودنـد؛ تـا    1968مردم در سال . در یک آن مانند دود سیگار برای همیشه ناپدید شد
 ، گـروه دورز 1967در سـال  . ایدئولوژی پایان تاریخ بـه قـدرت رسـید   ) 1990و در دهه ی ( 1980دهه ی 

(Doors) در سـال  . درباره ی این که مردم جهان را می خواهند و همین اکنون هم می خواهند آواز خواند
روح زمـان رایـج را بـه    ) Sex Pistols( از گروه سکس پیستولز) Johnny Rotten(  ، جانی روتن1977

مبـارزاتی و  رمـانس شـهری گـای دوبـور و سیاسـت هـای       . "هیچ آینده ای برای من و تو": فریاد می کشد
این . تهاجمی موقعیت گرایان به ناگهان در مقابل ظهور رئالیسم کوکاکوال، ابلهانه و بچگانه به نظر می رسید

کودکان مارکس که تالش می کردند جامعه ی نمایشی را سرنگون کنند، سرانجام توسط همـین جامعـه ی   
  . ای مدید بدان چشم دوخته بودندنمایشی مصرف شدند، سرانجام در همان مغاکی فرو رفتند که مدت ه

امـر  . دوبور مسن و کهنه کارتر ادعا می کرد که جامعه ی نمایشی حتی از قبل نیز قدرتمند تـر شـده اسـت   
به ظهور نسلی منجر شده کـه در قـوانین   "نفوذ آن . نمایشی مانند بدخیم ترین سرطان ها تکثیر شده است

جدید که این نسل در آن زندگی کرده خالصـه ای دقیـق و   این شرایط فوق العاده . نمایشی ذوب شده است
دوبور پیشتر دو . "جامع از تمامی چیزهایی است که امر نمایشی ممنوع خواهد کرد و یا مجاز خواهد شمرد

قـدرت نمایشـی   . متمرکز و دیگـری پراکنـده  : شکل موفق و رقیب از قدرت نمایشی را از هم تمیز می دهد 
ی و کلیت گرایی و کیش شخصیت عمل می کند و قدرت پراکنده ی ایدئولوژیکی متمرکز از طریق دیکتاتور

در برخـی مـوارد ترسـناک امـا در عـین حـال بـرای        "، فرایندی که "امریکایی شدن جهان است"و نشانگر 
کشورهایی که می توانستند اشکال سنتی دموکراسی بـورژوایی را حفـظ کننـد، بـه طـرزی موفقیـت آمیـز        

  ) 8. ("فریبنده است
امـر نمایشـی   ": اکنون دوبور شکل سومی را نیز تشخیص می دهد که تلفیقی است از بنیان دو قدرت دیگـر 

وقتـی  . ، قدرتی سخت ارتجاعی که هیچ کس و هیچ جایی را از چنگ خود در امان نگه نمـی دارد "یکپارچه
امـا ایـن   . خش کـوچکی امر نمایشی متمرکز بود بخش بزرگی از جامعه از آن گریخت و وقتی پراکنده بود ب

جهان شمولیت آن با تجربه ی عملی پیشرفت های عقالنی ". "واقعیت رسوخ می کند"تلفیق تازه به تمامی 
پیشرفت جهانی سازی امر کاذب که همچنین کاذب سازی کـل جهـان هـم    : و بی رحم اقتصادی اثبات شد

رچـه آلـوده و دگرگـون نشـده     هیچ چیزی در فرهنگ یا طبیعت نیست که توسط امر نمایشی یکپا. "هست
ایـن  "عـالوه بـر ایـن،    . باشد، هیچ چیزی نیست که با ابزارها و نیازهای  صنعت مدرن هماهنگ نشده باشد

سبب می شود که ما گذشته را فراموش کنیم و بـه هـیچ آینـده ای اعتقـاد نداشـته       "کارخانه ی امر حاضر
شناسان بـه وسـیله ی تکرارهـای جـزم اندیشـانه ی      اکنون کاال فراتر از نقد است؛ متخصصین  و کار. باشیم

استدالالت عملی خود ، محدودیت های شناخت خود را پنهان می کنند؛ و هیچ حزب و دسـته ای در هـیچ   
  . کجا این ادعا را ندارد که آرزوی تغییر چیزی مهم را دارد

! آه درد! غـان آه ف": مـی گویـد    in girum Imus Nocte et Consumimur Igniراوی فـیلم دوبـور   
پـاریس، پـاریس   . "چشم اندازش ویران شده  و همه چیز رو بـه تبـاهی و سـقوط اسـت    . پاریس لزران است

او  1970در . دوبور هرچه بیشتر از این شهر می گریخت. محبوب در اسارت بندگی امر نمایشی یکپارچه بود
او در یکی از شهرستان های فرانسه  ازدواج کرده و همراه با) Alice Becker-Ho(هو -دوباره با آلیس بکر

  "انـزوای مجللـی  "در ) Haute-Loire( واقع در هـات لـویر  ) Champot( در خانه ای روستایی در شامپو
با جنگل به دور از هر روستایی در منطقه ی کوهستانی عقیم و فرسـوده، در   "خانه ای که. زندگی را گذراند
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او بعد از طی زندگی ای با نبردهـایی  . "احاطه شده بود)م -منطقه ای در مرکز فرانسه ( Auvergneعمق 
 Baltasarشکست خورده و پر دسیسه در آنجا همراه با کتاب های ماکیاولی ، کالزویتز و بالتازار گراسـین  

Gracian بدون تلفن، در یک تبعید ارادی زندگی کرد .  
 Edithاما مانند ادیت پیاف . "یس باشممن نمی خواهم شاهد تحقیر و انحطاط بیشتر پار": دوبور ادعا کرد

اصـوال مـی تـوانم بگـویم کـه فقـر و       ": افسوس هیچ چیز را نمی خـورد ) آوازخوان فرانسوی( Piafتراژیک 
و لذت هایی را چشیده ام کـه بـرای کسـانی کـه از قـوانین      ... تنگدستی فراغت زیادی به من بخشیده است

این هم که من وظایفی را درنظـر گرفتـه ام   . خته شده استنگون بخت این دوره اطاعت کرده اند کمتر شنا
او خانه ی خود را در باالترین نقطه ی شهر ساخته بود و فقر  ".که آنها کمترین ایده ای درباره ی آن ندارند
او فرمول خود را برای سرنگونی جهان در سرگردانی یافته بود و . و مارکسیسم او را به خیابان ها کشانده بود

او می گفت ما برای آتشی سوخت رسانده ایم که در حمایت از شرارت است، شری تاریخی . کتاب ها  نه در
توطئـه ای پنهـان از مطالبـات    "او می گفت ما به سـمت  . که پیشرفت را از جنبه ی بد آن به کار می گیرد

و دوسـتانش  بـا   دوبـور  . "چه مسافرت شتاب زده ای ، چه جدل هـای طـوالنی  ... پایان کشیده شده ایم  بی
گـای دوبـور بـا     1994نـوامبر   30در . "آخرین سوسوهای نور را ترک کرده بودنـد "غروب خورشید پاریس 

به هر جهت او به سبب . شلیک به قلب خود در خانه ی روستایی اش، در پشت دیوارهای بلند خود را کشت
 -تیـک تـر و سـریع تـر را برگزیـد     بیماری مزمن که الکل مسبب آن بود در حال مرگ بود اما او مرگی رمان

او در یک نامه ی خداحافظی نوشت  که بیماری التهاب عصب در اثـر الکـل کـه در سـال     . پایانی دوبوری تر
تنها بعـد از پایـان نـوامبر    . ابتدا تقریبا غیر  محسوس بود، سپس پیشرفت کرد". تشخیص داده شد  1990
این . عالج ناپذیر، بیمار چندان در پی عالج  خود نیست مانند تمامی بیماری های. واقعا دردناک شد 1994

برخالف بیماری ای است که می توان با بی مالحظگی تأسف بار با آن برخورد کرد، برعکس، بـه سرسـختی   
  . "وفادارانه ی یک زندگی کامل نیاز دارد
عری سوسیالیسـتی  شهرسازی مارکسیستی او مانند لوفور به واقع ش. ذهن گای دوبور یک ذهن نمایشی بود

بتوارگی کاالیی را بیشتر از هر کس دیگری لمس کرده بود، صرفا بـه  . او دانشمند اجتماعی نبود. از شهر بود
در ضـمن او پراکسـیس   . این خاطر که او مجبور به این کار بود و به سادگی به این خاطر که او بر حـق بـود  

رده بود، به جایی کـه بـه آن تعلـق داشـتند، و بـه      مارکسیستی و شعر رمانتیک را به خیابان های پاریس آو
پراکسیس مارکسیسـتی  . ی یک انقالب شهری شاعرانه ،یک انقالب زودگذر ِ زندگی روزمره کمک کرد اعاده

او شاید اولین مارکسیسـتی بـود کـه از مارکسیسـت     . دوبور جنگی به دقت طراحی شده و خود انگیخته بود
تقریبا می توانیم بگوییم که شهرسـازی  . گی ای از سرگردانی آزادییک روش شهری از زندگی ساخت ، زند

او آنچه را کـه از دسـت   . او در سیاحتش ، شهری معتدل تر را موعظه می کرد. مارکسیستی او کولی وار بود
رفته را به یاد ما می آورد، هیجانات ارزان شهر روزمره، شهری که اکنون از هر سو محاصره شـده اسـت، بـا    

شکل آغشته شده و دچار اجاره های فزاینده، مملو از ارزش های مالکیت، حرص و سرکوب گشته  عقلی یک
او از طرف این محاصره شدگان کوچک اقلیت ستمدیده، آنهایی که در زمین هـای شـهر تـوپ بـازی     . است
نـد، سـخن   کنند و آنهایی که در اجتماعات کنار خیابانی و ارزان قیمـت امـا رو بـه نـابودی در آمیختـه ا      می
درعین حال او و موقعیت گرایان آنچه را که هنوز بدان نیاز داریم و می توانیم به دست آوریم را به . گوید می

آنهـا تـدارک   . در این نکته، مارکسیسـم آنهـا پذیرنـده ی حکمـت شـادان نیچـه اسـت       . ما یادآور می شوند
هفتگی خود، و دوره های سوگواری خود  جشنواره های خود، ایام"دهندگان بودند، مردان آینده، کسانی که 

می خواستند و بزرگ ترین لذت آنها زیستن در خطر بود، دریانوردی در دریاهـای ناشـناخته و سـاختن     "را



٢٠ 
  گای دوبور، شهر مارکس و کوکاکوال

 شاید روزی ما دوبور را در این دریاهای ناشناخته دنبال کنیم و شهر تدارکاتی خود،. شهری کنار آتشفشان 
  . نار یک آتشفشان خاموش بسازیمشهر موقعیت گرایانه ی خود را در ک
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