
  
  

  تضایف هرکول
  امین قضایی

  
هنر . کنیم ی خود را تشییع می     ای است و ما در آن رویای خفته         یک تابوت شیشه   ،اثر هنری پرولتری  

و نیز معلوم نیست که سفید برفی این        .  یک تابوت باشد   ای کردنِ  تواند شیشه   کارگران تنها می   نزد ما 
. قرن بیـست و یکـم، خفتـه اسـت یـا کـه مـرده               ه   کوتول ، این معدنچیانِ   پرولتاریا رویای دیرینه سالِ  

اند کـه زیـست و بقـای او، پـس زنـدگی او تنهـا                 ضروری ی پرولتاریا همانقدر  ها امیدها، رویاها، آرمان  
 تابوت شیشه ای    . و این تنها هنر او ، تنها هنر زیستن اوست          ی رویاهایش باشد   تواند تشییع جنازه   می

 ایدئولوژیک موجود در بین بورژوازی و پرولتاریـا همـین   جنگ  اکنون.مرگ است / نماد تضایف خواب  
  .ای است الیسم در یک تابوت شیشهسوسی : جنگ سوسیالیسم مرده یا خفته:  است

  
آیا ایـن همـان     .  و سفید برفی وجود دارد؟ یک سیب گازخورده          apple چه ارتباطی بین لوگوی اپل    

 رویاهای ما   ایم و  تنها یک گاز از آن زده     که  ، همان سیبی    ش مصرفی نیست که تحقق نیافته است      ارز
برده است؟ آیا این همان سـیبی نیـست کـه هرکـول را               در خواب نارکوکاپیتالیسم تیره رنگی فرو        را

آیـا ایـن همـان ارزش مـصرفی         مجبور کردند برای چیدن آن مانند اطلس جهان را بر دوش گیـرد؟              
  مجبور شدند  ،های ابتدایی  ترین نیازمندی  ه ساد ، برای ارگران برای رسیدن به جزئی از آن      نیست که ک  

،  سفید برفی زنده نیـست، رویاهـای مـا         ؟را بر دوش خود استوار کنند      جهان مدرن     پبشرفت های پایه
سفید برفـی خفتـه   .  ما او را در خاک نخواهیم کرد.هرگز. سفید برفی نمرده است. تحقق نیافته است  

ی خـود فـرو نرویـد ، انـسان آغـاز             هـای تیـره     معدن ید که در  گو او خفته است اما به شما می      .  است
  . از یک رویای خفتهنخواهد شد مگر 

  
زنـد   کند و حـدس مـی      بیند تعجب می   ، هرکول را می   ی مردگان  هنگامی که اولیس در سفر به جزیره      

 شبحی از اوست چون هرکول به نامیرایی دسـت یافتـه و نـزد خـدایان بـه سـر                      تنها که احتماال این  
مـرگ  / همـان تـضایف خـواب     ،  ی هرکول، هم در تارتاریوس و هم در اولمـپ          قعیت دوگانه مو. برد یم

اجازه بدهید برای مشخص کردن این وضعیت مثالی از بدویان مالنزی بـزنم کـه مالینوفـسکی                 . است
ی خوش آب و هوایی کـه در   د بودند که روح مردگان در جزیرهاین بدویان معتق : آنرا تشریح می کند   

بحی از   معتقدند کـه شـ     نمایی  و به صورت متناقض    اما همچنان . رار دارد به سر خواهد برد     کنار آنها ق  



هرکـول همچنـان ایـن    . زنـد  پرسـه مـی    نیـز زیـسته  هایی که قبال او می  این مردگان در اطراف مکان    
دیگـری  ، بهشت و هرچیـز      ی خوش آب و هوای مجاور      اولمپ ، جزیره  . ا خود همراه دارد   دوگانگی را ب  

ولـیس بـه    وقتـی ا ،بـه سـبب همـین ادعـا    . خیالی تحقق ارزش در جامعه طبقاتی اسـت     دعایِ  نمادِ ا 
هرکـول همـان آرزوهـا و        آیـا     .کند بیند، باور نمی    را با فانیان می    هرکول و   رود   ی مردگان می   جزیره

گیـرد ، شـراب جـاودانگی        داری تحقـق آنـرا جـشن مـی         رمایه نیـست کـه سـ      هایی های توده  خواسته
سیبی کـه تنهـا یـک گـاز از آن زده شـده               .  او شبحی در جهان زیرین بیش نیست       نوشاندش اما  می

   .است
  

هـای ذهـن  نـشات        پردازی اها از فردیت پنهان ما ، از خیال       پندارد که روی    می با بالهت تمام  بورژوازی  
امـا  . کننـد  یک زندگی را تزیین می    ، ک ای یابند و مانند ترشحات خامه     یگیرند که در هنر تجسم م      می

 به زنـدگی وابـسته      رویاها عمیقا : توانند بدانند که رویاها تاریخی و جمعی است          دانند و نمی   آنها نمی 
  ذهنـیِ ی امـات خودسـاخته  پناهگاهی برای انتظحیاتی و ضروری است و از این رو ، هنر  یعنی   .است

ه برای پیوستن   ای ک  اختهنظم خودس : ایم    زندگی است که ما هنوز نکرده       آن  هنر یک فرد نیست بلکه   
گویـد   ح می هنر مسلّ  . کند های صلب آن تزریق می     جنگد و خود را به درون پایه       به نظم اجتماعی می   

ن آن  هنر ساختار ذهنی نیست بلکه تعـیّ      . از نو خودتان آنرا بسازید    نظم موجود خودساخته است پس      
یست بلکه تازه آغاز ماشین جنگـی       هنری ن  و این بدان معناست که نمایش پایان اثر       . در جامعه است  

هـای   ی فـرم   بورژوازی بـا رویاهـا بـه منزلـه        . های نمایشی است    پرولتری در جنگ موقعیت    هنریِ اثر
در واقع مـسئله    .  و پرولتاریا با ضرورت تحقق آن در زندگی        کند خودساخته و بی سر و سامان کار می       

ایـن زنـدگی    . سـازند  ا از واقعیـت آزاد مـی      در هنر خود ر   این رویاها نیستند که     : کامال برعکس است    
ی  یم رویاهـای مـا در تبعیـدگاه حـوزه         خواه ما نمی . اند را از واقعیت به خیال تبعید کرده      ماست که آن  

  . خصوصی باقی بماند
  

د؟ بین یـک    شو ری چگونه درک نمی   پرولت بورژوایی و هنر   معلوم نیست این تفاوت بنیادین میان هنر      
 ، پناهگـاهش باشـد    ای اسـت تـا      کسی که رویایش خانـه     ست و ی شکالتی ا   نفر که رویایش یک خانه    
 نظـر مـا   امـا از . ی تخیـل بیـشتری دارد     اتفاقا از نظر بورژوازی دومی قـوه      . تفاوت بنیادین وجود دارد   

هنـر بـورژوازی یـک نظـم        .  اش رویای دومی بـرخالف اولـی، رویـایی اسـت ضـروری بـرای زنـدگی               
هنـر پرولتـری نظـم      امـا   واهـد در نظـم اجتمـاعی تحقـق یابـد            خ ی ذهنی است که نمی     خودساخته
ح ، از منظر مسلّ  بنابراین تحقق رویا ، هنر.ن شرط بقای پرولتاریاستای است که تحقق آ خودساخته

مادی از زمان   اند و ن    هفته برای هفت کوتوله که هفت روز     . راتژیکی و نظامی است   ی است  ما یک مسئله  
، رویایی است که باید آنرا تا آخـر عمـر تـشییع             خواهند بسازند  که می گذرای زندگی روزمره، زندگی     

  .کنند
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