
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  )85خرداد ( جنبش دانشجويی : شرح تصوير جلد 

  
  

    فهرست مقاالت 
  
   

o        سروش /  گی دوبور ، آتيال کوتانی ، رائول وينگم        )  /  تز هايی درباره کمون پاريس     ( تسليم شدن رفقای گمنام
  دشتستانی

o   وحيد ولی زاده/ والديمير ماياکوفسکی /ناتمام  
o  امين قضايی/ فدراسيون فمينيستهای آنارشيست / ست آنارکو فمينيسم مانيف  
o   مهدی سليمی/  جنون ، کنشی فراگير  
o   رضا اسپيلی مرادی/ نظريه ادبی لئون تروتسکی  
  
 

  
  
  

  :رت کالت آتوضحياتی درباره نشريه الکترونيکی 
  

  .آرت کالت به صورت الکترونيکی پخش و منتشر می گردد   �
  .رت کالت يا فرستادن آن به دوستان خود ما را در پخش و توزيع آن ياری رسانيدبا لينک دادن به آ  �
  : آرت آالت را مي توانيد در سايت هاي ذيل بيابيد   �

 
• www.artcult.poetrymag.info 

  
• org.eshterak.www 
• com.blogspot.hezartou.www 

  
  .از کليه دوستانی که به آرت کالت لينک داده اند يا مجله را در سايت خود قرار داده اند ، کمال تشکر را داريم  �

  
مي توانيد آرت آالت را  به طور  )  artkult@gmail.com(در صورت ارسال آدرس الكترونيكي خود به ايميل نشريه            �

  . رايگان مشترك شويد
  . انتقادات و مقاالت ارسالي شما است, نين آرت آالت در انتظار نظرات ، پيشنهادات همچ  �
 .چاپ مطالب مندرج در اين نشريه با  ذآر ماخذ بالمانع است •



  
   
  
  

  تسليم شدن رفقای گمنام 
  )تزهايی درباره ی کمون پاريس(

  
   رائول وينگم– آتيال کوتانی –گی دبور 

  سروش دشتستانی: ترجمه 
  

  
1   

به ويژه درباره ميراث چند بخشی           .  بايد بدون هيچ پيش داوری دوباره مورد بررسی قرار گيرد                  "  جنبش کالسيک کارگران    "
همه آنهايی که ارث برده اند، نظراتشان دارای نقصان           .  سياسی و تئوريک آن بايد مطالعه ای خالی از پيش انگاشتها داشته باشيم               

در حاليکه  .  است)    اصالحات يا استقرار يک سيستم بوروکرات     (ر واقع نقص پايه ای آن       بوده است و موفقيت آشکار اين جنبش د        
  . بسيار راهگشا برای موفقيت ما و آيندگان خواهد بود) Asturias استورياس 1934کمون پاريس يا شورش (اشتباهات آنها 

  
2  

توان احساسات انقالبيون را مشاهده کرد که آنها           می   1871در اتفاقات بهار     .  کمون پاريس بزرگترين جشنواره قرن نوزدهم بود        
اين تغيير در سطح سياست بازی های دولت های گذشته نبود بلکه تغيير در سطح زندگی روزانه                    .  اربابان تاريخ خويش می شدند    

. »!  ددر اصل بازی کردن هر کس با سالح اش منجر به بازی گروهی آنان با قدرت سياسی و کسب آن ش                              «  .  تمام جامعه بود   
مهمترين مقياس سنجش اجتماعی کمون پاريس، هستی آنها در          :"  همچنين اين معنا را مارکس در اين جمله بهتر بيان می کرد که                

  ." عمل و پراتيک شان بود
  

3  
ری اين جمله نشان دهنده شاخص درک ديکتاتو      ."  به کمون پاريس نگاه کنيد، اين ديکتاتوری پرولتاريا بود         :  "انگلس تذکر می دهد   

  . پرولتاريا و تفاوت کمون پاريس با ديکتاتوری بر روی پرولتاريا به اسم پرولتارياست
  

4  
را توجيه کنيم اما مانند هر مشکل در ساختارهای            "  ساختار تشکيالتی منسجم  "خيلی ساده است بخواهيم نقدهايی نظير عدم يک             

به زعم خود ادعا می کنيم ميراث ساختار بلشويکی را در               سياسی دسته بندی می شود و امروزه برای ما خيلی پيچيده است که                    
اين زمانی است که ما می توانيم کمون پاريس را نه فقط به مثابه يک نمونه قديمی و منسوخ آغازگاه حرکات انقالبی                        .  دست داريم 

 عنوان يک تجربه مثبت     بلکه به عنوان جايی که می توان به روشنی اشتباهات کمون را درک کرد، مورد بررسی قرار داد و به                       
 . بايد تمام حقيقت را دوباره کشف کرد و برای رسيدن به هدف که همانا ديکتاتوری پرولتاريا است از آن استفاده کرد

  



5  
اکنون همگان در سطح جهانی جنبش کارگری پذيرفته اند که وجود رهبران طبقه کارگر امری                  .  کمون پاريس فاقد يک رهبر بود      

سازمان دهندگان  .   اولين و بزرگترين دليل برای فهم چيستی شکست ها يا پيروزی های طبقه کارگر است                         اين.  ضروری است 
اما از طرف ديگر سهل انگاری های       .)  آنها را با مارکس، لنين و يا حتی بالنکی مقايسه کنيد          (کمون پاريس افراد بی کفايتی بودند       

حتی اگر گفته شود وضعيت محدود کمون         .  (اوم جنبش انقالبی می باشد     گوناگون در اين لحظه خاص از ديگر عوامل در عدم تد             
راه تمام فعاليت ها را نابود کرده بود اما قابل درک ترين وضعيت اين است که کمونيست ها  وقتی که بورژوازی قدرت دخالت                              

چرا می خواهم بی      « که بدانی      اين دقيقا به جاست     .)  در سياست و نشان دادن واکنش را ندارد بايد ضربه آخر را محکم بزنند                      
  » ! رحمانه سر از تن ات جدا کنم

  
6  

در حقيقت کارگذاران نظام    .  اهميت حياتی تسليح عمومی مردم هم از نظر پراتيکی و هم نمادين از ابتدا تا آخر جنبش آشکار بود                      
اين نمونه  .   موقعيت زالووار خود ندارند     حاکم گذشته را تنها با زور سرنيزه بايد تسليم کرد وگرنه آنها هيچ عالقه ای برای ترک                    

چه در تهاجم و چه در تدافع بر عليه         .  استقالل و خودمختاری از نيروی مسلح مردمی ضعف و کمبودهای هماهنگی را می پوشاند             
. می بود   بهتر بود اين کسب نيرو دارای جنبه ای سوبژکتيو هم                .  کاخ نشينان ورسای، ارتش مردمی نيرويی موثر کسب کرد              

و در نام همچون يک دگرگونی در         .)  همانطور که در تحليل نهايی جنگ داخلی بود         (گرچه انقالب اسپانيا ناکام و سردرگم ماند          ا
  . ناقض بين استقالل و هماهنگی به نظر می رسد کامال به سطح تکنولوژيکی آن دوره بستگی دارد" ارتش جمهوری خواه"

  
7  
  

حمله به نقطه گيج کننده ساختار زندگی سياسی، فهم فضای                .   شهری اين سه نکته است        کمون نشان داد تنها ابزار انقالب های          
و "  لومپن پرولتاريای نهليست  "هر کسی نظير    .  اجتماعی در مناسبات سياسی، و امتناع از پذيرفتن بی گناهی هر نماد بورژوازی              

 است مشخص کنند چطور به وجود ارزش مثبت           که اين حمله را بی اعتبار می کنند، بهتر           "  پترولس های وظيفه نشناس    "برخی  
همه جا از قبل     .)  "اين موضوع نزد آنها همراه تغيير می کند          (در جامعه حاضر و ارزش محافظت کردن از آن اعتقاد دارند ؟                   

می ما اعالم   .  زندگی شهری وقتی که فقدان اشغال در مناطق به وجود آمد اصيل به نظر می رسد                ...  توسط دشمن اشغال شده است    
کنيم که سازندگی از اين زمان و اين مکان شروع خواهد شد و می تواند پااليش دهنده برداشت مثبت تو خالی که به وسيله طبيعت                      

   ) htm.unitaryurb.6/SI/org.retsbopsec.www://httpبرنامه بنيادی پيوسته شهر زيستی ." (شناسی رشد پيدا کرده باشد
  

8  
  

شرم آورترين نمونه پراتيکی رد کردن استفاده از آتش توپ برای            .  کمون پاريس کمتر به نيروی نظامی تا نيروی عادت تسليم شد           
در سراسر زندگی کمون بانک در منطقه محاصره شده ورسای در پاريس باقی ماند، در                                .  مصادره بانک ملی فرانسه بود         

احترام "بقيه عادت های ايدئولوژيکی در هر       .  تکه توسط چيزی جز از چند سرباز و جذبه مالکيت و دزدی حمايت نمی شد               صوري
  .)  است1848عمر دوباره ژاکوبينيسم، شکست استراتژی سنگرها در حافظه . (آزموده شد" مصيبت بار برابر

  
9  

  



تی با انقالبيون سود می بردند، به ويژه از آن انقالبيونی که فقط درباره       کمون نشان داد که چگونه حافظان دنيای کهن از راه همدس          
حفظ ...  )    ايدئولوژی، زبان، سنت و      (در اين راه دنيای کهن پايه اش را            .  انقالب می انديشند و تعدادی که آرام فکر می کردند             

 برای پرولتاريای انقالبی    انديشه در پراتيک  تنها  (  .  کرد و از آنها برای دوباره بدست آوردن زمين های از دست رفته استفاده کرد               
  .) ماليات جمع شده در کشوهای ميز بورژوازی بايد در شعله های آتش پرولتاريا فرو می رفت. قطعا راه نجات بود

  
10  

مسلح از  آتش افروزانی که در روزهای پايانی کمون به قصد خراب کردن نتردام رفتند، تنها خودشان را مواجه با يک گردان                               
کمون به ما انديشه ای از نوع مشکالتی که ما بايد آنها را در               .  اين نمونه کامل از دموکراسی مستقيم است      .    بازيگران کمون يافتند  

در تحليل دقيقتر به نام فرهنگ      (آنها در واقع از يک کليسای بزرگ به نام جاودانه ارزش هنری              .  بطن قدرت شوراها حل کنيم داد     
ی کردند و در طی زمانی که بقيه مردم خواستار مچاله کردن کليساها و ساختن سمبل پيروزی کامل جنبش بر اين                   حمايت م )  موزه

خرابه ها بودند چطور آنها تمام زندگی شان را به سکوت و فراموشی تقديم کردند؟ پارتيزان های بازيگر کمون، بازيگری را                                
کموناردها برای جرات داشتن در پاسخ گويی به وحشت          .  ی می گرفتند  همچون يک متخصص، مانند جنگيدن با دشمن طبقاتی جد         

يک شاعر در اين لحظه در عمل نشان داد که اشعار       .  ديکتاتوری که با زور سرنيزه ايجاد شده است بايد انتقاد کردن را ياد بگيرند             
ی تغيير يابد و حافظه طبقه کارگر را        سيستم کمون ناکامل در عمل آزمايشی قادر بود به ستم گر           .  اساسی کمون شکست خورده اند    

  ." آنها که انقالب کردند تنها تا نيمه راه رفتند و گور خويش را کندند:" متوجه شد" سنت جاست. "سانسور کند
11  

) همانند جستجوگران در رمان های کالسيک     (تئوريسن هايی که تاريخ اين جنبش را از نقطه نظر يک عالم مطلق بررسی کردند                  
 به راحتی اين تز را ارائه دهند که کمون به طور ابژکتيو دچار اين سرنوشت می شد و نمی توانست موفقيت کامل را                                   توانستند

آنها فراموش کردند که برای آنهايی که واقعا آنجا زندگی کرده اند و زندگی می کنند، پروژه اتمام کارشان هنوز                                .  بدست آورد 
  ! وجود دارد 

  
12  

ا بايد آشکارا  نه در رابطه با زمانه کنونی ما بلکه در مناسبات اخالقی و روشنفکری    زمان  خود                                  جرات و ابتکار کمون  ر       
انسجام  عميق فرضيات غالب       .      کمون سنجيد  يعنی در شرايط انسجام تمامی عقايد کمون که به يکباره به  حد انفجار رسيد                             

  . د که  می توانيم انتظار انفجاری نظير کمون  را داشته  باشيمايده ای مبتکرانه ای به ما می بخش) راست و چپ(امروزين ، 
  

13  
نوشته .)  با آنکه شرايط سطحی کامال تغيير کرده اند           .  (جنگ طبقاتی که کمون پاريس يک اپيزود از آن بود، هنوز ادامه دارد                    

  .  توان گفتآخرين سخنی است که هنوز می" ساختن آگاهی و گرايشات ناآگاهانه در کمون"انگلس به نام 
  

14  
  

تنش عناصر آشفتگی ملی و      .  برای قريب به بيست سال در فرانسه استالينيست ها و مسيحيان چپ گرا نماينده ضد آلمانها بودند                       
آزردن وطن پرستی در کمون و رد کردن مومنان ياوه گو برای بررسی نقش بازی کردن همه خارجی هايی که به جنگ کمون                              

" حزب ما "بق گفته مارکس، کمون نبردی ناگزيرو به اوج رسيدن بيست و سه سال مبارزه در اروپا با                        مطا.  می آمدند کافی بود    
  . بود



  
  ناتمام

  والديمير ماياکوفسکی
  وحيد ولی زاده: ترجمه

  
1  

  دوستم دارد؟ دوستم ندارد؟
  واميچينم انگشتانم را از دستان شکسته ام

  گويی گلی باشد
  کسی گلبرگ هايش را می کند

                 و می پراکند در ارديبهشت    
  پِر انگشتانم را چنين

                    پرت می کنم به کناری
  بگذار اصالح صورت و سر

                    موی سپيدم را جلوه گر کند
  بگذار نقره ساليان

                   بی شمار در نظر آيد
  حاشا اگر

         فرزانگِی شرم آور 
                 به سراغ من آيد     

  -.اميدوارم، ايمان دارم-                            
2  

  ساعت دو است
  بی گمان تو به خواب رفته ای

  شتابی ندارم
  نکته ای در من نيست
  1925مير ماياکوفسکی اثر ديويد بورليوک والدي                                                                             که با پيغام های پستی
  خوابت را بياشوبد

  
3  

  دريا پا پس می کشد
  دريا به خواب می رود

  چنانکه می گويند
  روی دادها رنگ می بازند

  قايق عشق 
  بر صخره زندگی
  درهم می شکند



  تو و من
  بی حساب می شويم

  نيازی به تکرار زخم های مشترک نيست
  اندوه ها

  مصيبت ها
  
4  

  ت دو است بی گمان تو به خواب رفته ایساع
  شتابی ندارم نکته ای در من نيست 

  که با پيغام های پستی خوابت را بياشوبد
  در شب، کهکشان رودخانه ای از نقره است
  چنانکه می گويند رويدادها رنگ می بازند

  قايق عشق بر صخره های زندگی درمی شکند
  تو و من بی حساب می شويم

   زخم های مشترک نيستنيازی به تکرار
  اندوه ها مصيبت ها

  تو می بينی 
  چه خواب آرامی در تخيل جهان می گذرد

  شب باج می دهد به آسمان
  با سيم ستارگان

  در ساعتی اينگونه 
  تو برمی خيزی و سخن می گويی

  با قرن ها، تاريخ و خلقت
  
5  

  من قدرت کلمات را می شناسم، من ناقوس اخطار کلمات را می شناسم
  ا کلماتی اينچنين تابوت ها از زمين برمی خيزندب

  و بر چهار پای صنوبری شان به راه می افتند
  اتفاقی است که می افتد، تو را طرد می کنند منتشر نشده چاپ نشده

  کلمات اما تنگ هم سوار بر زين هايشان به تاخت می روند
  ن می افتدمن قدرت کلمات را می شناسم، به نظر می رسد خرده ريزی بر زمي

  گويی گلبرگی است لگدمال شده در رقص
  ...مردی است اما با جانش، با لبانش، با استخوانهايش

  
1928-1930 

  
، منتشر  1383، وحيد  ولی زاده، نشر سنبله،        »من قدرت کلمات را می شناسم       «  ترجمه فوق نخستين بار در ابتدای مجموعه شعر          :  توضيح(  
  . )شد
  
  



 
  
  

  مينيسممانيفست آنارکو ف
  امين قضايی: ترجمه 

  :مقدمه 
مانيفست آنارکو فمينيسم خالصه ای از برنامه سياسی فمينيسم است که در                   .    خاستگاه مانفيست آنارکو فمينيسم  در نروژ است           

 اين مانيفست می تواند مبنای تئوريکی بسيار       .   مورد توافق اجماع قرار گرفت      1982 جون   7 تا   1سومين کنگره فدراسيون نروژ      
مناسبی برای جنبش فمينيستی حال حاضر در ايران  فراهم آورد و آنرا از ورطه فمينيسم بورژوايی که بدان دچار است نجات                                

گرچه زنان در ايران به کوچکترين خواسته های انسانی خود دست نيافته اند و هستهای ما نسبت به بايد های ما بی نهايت                              .  دهد
ستم زنان  .  ی  برای فرصت طلبی روشنفکران بورژوا برای هدايت جنبش فمينيستی در ايران شود               فقير است ،اما اين نبايد بهانه ا       

بدون رفع ساختارهای قدرت و ستم به طور کلی ميسر نيست ومی بايست آلترناتيوهای سياسی و اجتماعی کامال مشخصی را                                  
فمينيست های سوسياليست و  آنارشيست       .  ی فرونکاهد دنبال نمايد تا حقوق زنان را به مسامحه ای ليبرالی در موضع قانون نويس                

آنها به خوبی نشان می دهند که ستم زنان در خانواده ، حوزه                      .  بيش از هر فمينيست ديگری در اين مورد روشن بينی دارند                  
يض جنسی  خصوصی ، فرهنگهای بومی  و ساختارهای بنيادين اقتصادی و اجتماعی بازتوليد می شود و رهايی تنها  با رفع تبع                         

تمامی موارد اين  مانيفست  خصوصا راهکارهای آن مورد توافق مولفين آرت کالت                   .    در حيطه قانون و سياست ممکن نيست           
آرت کالت عقايد منسجم و مشخصا مارکسيستی را در جهت دانش و نقد رهايی بخش دنبال می نمايد ، اما با حذف و                                       .  نيست

نقد .  آنچه منتسب به ادبيات مارکسيستی است در پی ايجاد اين انسجام نظری نيست                  سانسور عقايد ديگران و گرد آوری صرف           
  : نظری  شخص من نسبت به مانيفست زير را می توانم در چند مورد خالصه نمايم 

ايجاد يک سازماندهی آلترناتيو که هيچ نوع         .  نفی و نابودی ساختارهای قدرت موجود با نفی انتزاعی آن ممکن نيست                 -١
تغيير ساختار قدرت با عقالنی تر       .  اتب قدرت در آن نباشد منجر به نابودی کل ساختار های قدرت نمی شود                سلسله مر 

بنابراين راهکار اين مانيفست مبنی بر ايجاد ساماندهی بدون سلسله مراتب گرچه                .  کردن همين ساختارها ميسر است        
 قدرت پيچيده تر  ، درونی تر و منعطف تر  و حتی                 وسوسه کننده است اما اتوپيايی باقی می ماند چرا که ساختارهای             

در مقابل می بايست ساختارهای       .  جهانشمول تر از آن است که بتوان با تزريق اگاهی سياسی و فمينيستی نابود کرد                      
 استراتژی ما برای اين تغييرات بنيادين نمی تواند الزاما آرمانی  .  جنسی و اقتصادی را با رفع تضادهای آن متحول نمود         

  . و بدون ساختار قدرت باشد
مانيفست مذکور به تبعيض جنسی اصالت می دهد و متوجه اين مسئله نيست که بنيادا اين ساختارهای جنسی است که                             -٢

تصميم گيری زنان   .  تبعيض جنسی معلول ساختارهای جنسی است و نه علت آن            .  بايد برچيده شود ونه تبعيض جنسی        
بدون به چالش کشاندن ساختارهای جنسی حاکم ميسر نيست چرا که ساختارهای                در مورد مسائل خود  ورفع تبعيض           

  . جنسی به صورت های کژديسه شده ای  تبعيض و ستم را از نو بازتوليد خواهند نمود
چرا که می پندارد در راه مبارزه  تمامی اعضا بايد مداوما با . منطق اين مانيفست تا حدی عقب مانده  و ايده آل گراست           -٣

ول نظری خود پايبندی تام داشته باشد و اين مانيفست هيچ نوع استراتژی، شرايط عينی، تاکتيک  و متغيرهای                                 اص
در واقع  شايد اين موضوع که زنان نبايد قدرت تصميم گيری را به                .      سياسی و اجتماعی ممکن را در نظر نمی گيرد         

ن اين موضوع به عنوان يک اصل تخطی ناپذير نشان از يک نماينده در ساختار قدرت حواله کنند درست باشد اما آورد         
  .عدم شناسايی ضرورت های  و محدوديتهايی است که هر دانش رهايی بخشی با آن مواجه است 



اين مانيفست موجوديت کنونی زن و مرد را به عنوان يک موجود طبيعی  و ذاتی به رسميت می شناسد و تنها تبعيض                            -۴
اما انواع ستم های جنسی ديگر نيز وجود دارد مانند          .  بندی ستم های خود در نظر می گيرد       ميان زن و مرد را در طبقه        

ستم خانواده بر فرد ، ستم  زنان در ميان خود ، ستم دگرجنسگرايی بر اقليت های جنسی ،  نخبه گرايی بر موقعيت                                   
  ...های حاشيه ای و

  امين قضايی
  

  :مانيفست
  

: زنان از دو قسم ستم رنج می برند          .   تصميم گيری در باره مسائل مهم زندگی خود ندارند          اکثر زنان سراسر جهان هيچ گونه حق       
  .  ستم و تبعيض به خاطر جنس شان - ستم  جنس گرايی ثانوی -2 و   ستم اجتماعی عمومی که بر کل مردم روا داشته می شود-1

  :  پنج شکل عمده از ستم وجود دارد 
دخالت در عقايد و بازی با احساسات و        .  قايد توسط سنن فرهنگی ، مذهب ، تبليغات  و پروپاگاندا           تلقين ع  – ستم ايدئولوژيکی    –  1

  . رفتارهای شايع  مستبد  و پدرساالرانه و طرز فکر سرمايه دارانه در تمامی مناطق جهان. حساسيت های زنان 
به پايين  در روابط بين افراد و نيز در آنچه به                      ستم دولتی ، اشکال سلسله مراتب سازمانی که فرامين و احکام از باال                           -2 

  . اصطالح حوزه خصوصی ناميده می شود
  .  استثمار و سرکوب اقتصادی ، به عنوان يک مصرف کننده  ويک کارگر در خانه و مشاغل کم حقوق زنان -3
  
 اثر نبود  جايگزين ها  يا            خشونت غير مستقيم از طريق اجباری که در           – خشونت مورد حمايت جامعه و  حوزه خصوصی            -4

  . آلترناتيوها  موجب می شود و يا خشونت مستقيم فيزيکی  
  
  .  فقدان سازماندهی و ستم  حاصل از  نابسامانی که موجب از بين رفتن مسئوليت  وايجاد ضعف و انفعال می شود-5

هيچ اکسيری برای شکستن اين     .  يت می نمايند  اين عوامل همراه با يکديگر عمل می کنند و در چرخه ای بدسگال  يکديگر را تقو                  
  . حلقه وجود ندارد اما شکست ناپذير نيست 

از اين روی اصول جامعه آزاد به تمامی بر ما             .    آگاهی که قيموميت ها را از بين می برد           .   فمينيسم درباره آگاهی است     -آنارکو
  . آشکار می گردد

سامانه  و زندگی اجتماعی که هيچ کس در آن           .  ر جايگاهی برابر با مردان است      آنارکو فمينيسم به معنی استقالل و آزادی زنان د          
اين امر تمامی سطوح زندگی اجتماعی         .  هر کسی  اعم از زن و مرد در آن مشارکت دارد                   .  برتر و فراتر از ديگری نيست           

  . همچنين حوزه خصوصی را نيز در بر می گيرد
د تصميم گيرنده اند و مسئوليت مسائل خود را خود بر عهده می گيرند ، در مسائل                     آنارکو فمينيسم  بدين معنی است که زنان خو          

در باب موضوعاتی که به هر دو       .  خصوصی به طور شخصی و در مسائلی که با زنان ديگر مرتبط است با همکاری ديگر زنان                  
  . اشندجنس مربوط است  اساسا و ذاتا زنان و مردان بايد در جايگاهی برابر تصميم گيرنده ب

زنان در مورد بدنهای خود شخصا بايد تصميم گيرنده باشند  ودرباره موضاعاتی مانند باداری و زايمان در ميان خود زنان                                      
  . تصميم گيری شود

به طور فردی و جمعی بايد بر عليه هر گونه سلطه مردانه ، گرايش های کنترل و مالکيت بر زنان ، قوانين زن ستيز  و به نفع                                  
  .  و خودمختاری اقتصادی و اجتماعی زنان مبارزه نموداستقالل



مراکز مربوط به مواقع بحرانی ، مراکز مراقبت های روزمره ، گروه های مباحثه و  مطالعه ، فعاليت های فرهنگی زنان و                                    
  . غيره بايد تاسيس شده و خود زنان هدايت آن را برعهده گيرند

 جای خود را به اجتماعات آزاد ميان زنان و مردان با حقوق برابر برای تصميم                          خانواده هسته ای پدرساالر سنتی می بايست          
  . گيری در هر دو بخش و با احترام به خودمختاری و تماميت هر فرد بدهد 

 بين تفاوت.ساختار زندگی  و کار می بايست  بنيادا تغيير کند ، با کار پاره قوت بيشتر و تعاون سازمان يافته تر در خانه و جامعه       
مردان نيز درست به اندازه زنان بايد مسئوليت پرستاری و مراقبت از کودکان  را                     .  کار مردان  وزنان می بايست از بين برود           

  . برعهده بگيرند
فمينيست های  .  قدرت زنانه و يا نخست وزيرهای زن نه اکثريت زنان را به نهايت مقام خود می رساند و نه ستم را بر می اندازد                          

به بيان  .    برای اغلب زنان هيچ فمينيسمی بدون آنارشيسم وجود ندارد          .  جنگ برای آزادی زنان را به انحراف کشانده اند          بورژوا  
ديگر آنارکو فمينيسم به دنبال قدرت زنان يا نخست وزيرهای مونث نيست بلکه به دنبال سامانه ای بدون قدرت و بدون نخست                               

  . وزير است
از يکسوی در فدراسيون های فمينيستی و از سوی ديگر در               :  زماندهی  مضاعفی را می طلبد         ستم مضاعف زنان مبارزه و سا       

  . آنارکو  فمينيسم نقطه اتصال اين دو سازماندهی دوگانه است. سازماندهی آنارشيستها 
ت ونه آنارشيسم   يک آنارشيسم جدی می بايد فمينيست نيز باشد در غير اين صورت مسئله او  يک شبهه آنارشيسم پدرشاهانه اس                        

  . هيچ آنارشيسمی بدون فمينيسم وجود نخواهد داشت . وظيفه آنارکو فمينيسم تامين وجهه ای فمينيستی در آنارشيسم است. واقعی
انقالب هميشگی  .  نکته اساسی در آنارکو فمينيسم اين است که تغييرات می بايست امروز آغاز شوند ونه فردا يا بعد از انقالب                             

  . ما  بايد کار خود را امروز با  مشاهده ستم موجود در زندگی روزمره و شکستن اين الگو اينجا و اکنون آغاز کنيم. خواهد بود
ما بايد مستقل عمل کنيم بی آنکه حق تصميم گيری خود را به رهبران حواله کنيم تا در مورد  آنچه را که ما می خواهيم و بايد                                     

ه بايد خودمان شخصا در مورد موضوعات شخصی تصميم گيری کنيم و در مورد                              ما هم  :  انجام دهيم تصميم گيری کنند            
  . موضوعات مربوط به زنان با تمامی زنان  و در مورد مسائل عمومی با مردان نيز

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  جنون، کنشی فراگير

  مهدي سليمي
  

درباره »  مردی که جامعه او را خودکشی کرد         «  بدر کتا »  تئاتر مشّقت   «  اديب فرانسوی و مبتکر   )  1896-1948( آنتونن آرتو   
  :ونگوگ می نويسد

ديوانه کسی است که جامعه ميل شنيدن حرفهايش را نداشته و می خواسته مانع او در فاش کردن برخی از واقعيات غير قابل                          «  
  »تحمل شود 

چرا که  .   از خود ارائه می دهد      ” ژنه ژان“ در مورد     ” ژان پل سارتر    ”  نگاه آرتو به شخصيت ون گوگ شبيه ديدگاهی ست که            
که تنها می انديشد و اين دال بر اثبات وجوديش بوده (هر دو صورت نهادی و فاعلی هنرمند را از حالت سوژه ی ماشينی دکارتی     

 پای  يا موردی در می آورند که می توان جای        »  ابژه«  خارج کرده و آنرا به حالت       )  و برخوردهای اجتماعی کنار نهاده می شود        
اين شخصيتها را   »  خردهای دگربافتی   «  و  »  خردهای خود بافتی    «  تمامی خصوصيات و مناسبتهای اجتماعی و يا به قولی ديگر           

  ....پيدا کرد
  

جمعی که اساس و تکيه گاه آن رفتار جنسی از يک سو و آئين عشا ربانی يا انواع ديگر مراسم آئينی از                       :  آنجا که آرتو می نويسد      
اين که برای نقاشی منظره ايی ازطبيعت در شب ؛ با کالهی که دوازده شمع بر آن                     )  جامعه ی اطراف ونگوگ   (ستسوی ديگر ا  

  .است راه بيفتی و آن ديوانگی نيست 
  

در شخصيتهای  )  حرامزاده ايی که از سوی اجتماع طرد شده است              (  سارتر نيز در مورد ژنه معتقد است که،  شخصيت ژنه                 
مجموعه ايی از آدمهايی ست که از         »  هتل اسپالنديد   «  برای مثال شخصيتهای نمايشنامه      .  ل پيدا کرده است    نمايشنامه هايش حلو  

و اين ژنه های تکثير يافته تجربيات خود را در محيط بسته ايی به نمايش                .  ژان ژنه جان می گيرند      )  استعاليی کانتی (مِن وجودی   
ل کار با هم کنار آمده اند و بحران همزمان با تعامالت اجباری اين شخصيتها                  شخصيتهايی گريزان از جامعه که دراو      .  ميگذارند  

همان بحرانی  که ژنه در واقعيات اجتماعی و يافته        )  .  تعامالت اجباري با محاصره شدنشان توسط پليسها      (  با جامعه آغاز می شود    
ين تقابل شخصيتهای ژنه و تضاد آنها سبب ايجاد           و ا .  های درونی که هگل از آنها به اسم حقيقت ياد می کند ؛ لمس کرده است                       

مانند عاملهای  (موقعيت های دراماتيک می شود ؛اين موقعيت ها، اتفاقات دراماتيکی نيستند که از بيرون بر کار حادث شوند                              
 آرتو  همان چيزی که  .)  آپولونی و ديونوسوسی در تراژدی، که سبب ايجاد مسير جسمانی به سوی شکوهمندی و عظمت می شوند                 

  ......به آن اشاره کرده بود» تئاتر و همزادش « پيش تر در کتاب  
  

و اين برخورد ناشی از موقعيت آرتواست که           .   ون گوگ در اين مقاله شخصيتی ست ابژه وار که دور از کارهايش می ايستد                      
عقده ی  .  اهکارهای ادبی ايستاد  در مقابل ش  »  شاهکار بس است    «  آرتويی که در مقاله ی       .مصادف بود با مرحله ی جنون خويش       

 .      اديپ و موقعيت تراژيک او، برای آرتو نه قابل درک بود و نه تاثير گذار
 
 

پس از لحاظ    .  در جهانی نا مطمئن به سر می بريم که همواره امکان بال و فاجعه در آن وجود دارد                              «  :چرا که او معتقد بود         



از اين راه بود که او شروع به پی ريزی بابی تازه در مقوله ی ادبيات                 .  »  مال متفاوت   نظری شبيه تئاتر يونان و از لحاظ شکل کا        
اين طاعون مسری از هر ده نفر       .  او تئاتر را با طاعونی مقايسه کرد که اروپای قرون وسطی را به يغما برد              .  نمايشی و تئاتر کرد   

و چون غالبا به    .  قوائد و آداب و رسوم سنتی را کنار گذاشتند           يک نفر را از پای در آورده بود و اغلب تحت فشار آن همه تلفات                   
کوتاه آنکه طاعون   .  نظر می رسيد که انسانی زنده باقی نخواهد ماند؛ خود را غرق در لذات حاصل از حرص و شهوت کردند                            

له ی هنر را هم طراز با آن          که آرتو مقو  .  و اينجا همان نقطه ی آغاز بحران بود           .تمامی آداب و رسوم را از پای در آورده بود              
او خود بر عليه آداب و رسوم و سنن کهن تئاتری برخاست و تبديل به ديوانه ايی شد که جامعه ميل شنيدن حرفهايش را                         .  قرار داد 
 . نداشت

 
قاشی به واسطه ی خواص درمانی ن     .  آرتو تحت معالجه  دکتر گستون  فردير که کلکسيونر هنرهای روان پريشی بود قرار گرفت                 

بدين ترتيب اشکال نوشتاری و تصويری برای بيان فردی در نظر آرتو تبديل به               .  ، دکتر فردير او را تشويق به اين کار می کرد             
دو شکل جدايی ناپذيرشدند؛ و هر روز بيش از پيش با ونگوگ، به عنوان کسی که واقعياتی را برای اجتماع غير قابل تحمل بود                            

به اعتقاد روالن بارت همزاد پنداری تشابه ساختاری ست          (  اين همزاد پنداری ساختاری     .داری می کرد    فرياد می کرد ، همزاد پن      
مرحله ای که روان . به عنوان نقطه ی اوج شناخته می شود) تئاتر درمانی(همان نقطه ايی ست که در سايکو درام      )نه روانشناسی 

صورت مفعولی ون گوگ که از او سخن رانده می            ( به بيمار    )صورت فاعلی آرتو که در مورد ون گوگ نظر می دهد            (پزشک  
 .و تنها از طريق اين ديالکتيک است که می توان در مورد زندگی شخصی هنرمند سخن به ميان آورد . تبديل می شود)  شود

 .ديالکتيکی که منجر به يکی شدن نهادهای فاعلی می شود" 
 ."می گيرد ديالکتيکی که در تضاد با آئين و مذاهب قرار 

خرد در جهان و نه در ذهن،         .ذهن انسان به تنهايی ازعهده چاره انديشی خردمندانه بر نمی آيد              :"  چرا که آئين و مذاهب معتقدند       
 "و فقط به وسيله ی تامل در امور جهان و امدادهای الهی قابل درک است . تعبيه گشته است

 و اين همزاد پنداری با ابژه می تواند درمرحله ی خرد نيز اتفاق بيافتد؛                 در صورتی که اينجا خرد در ذهن انسانی تعبيه می شود           
 . که حتي باعث مي شود در مورد نهاد ديگری سخن به ميان آورده شود

                              
طقی ست و صريح    من«  :  اين آميزش نهادها و اين جنون فراگير باعث می شود تا آرتو در مورد گوش بريده ی ون گوگ بنويسد                        

دنيايی که شب و روز بيش تر و بيش تر چيزهای غير قابل خوردن را می خورد تا طرحهای شيطانی اش را پياده                              .  و قابل فهم     
اين يک  «  :  و يا در مورد دست پخته اش می نويسد            »  .  کند ، هيچ حقی در اين مقوله ندارد مگر اينکه خفه شود و چيزی نگويد                  

 »           ...تهور خالص و ساده است
و آيا واقعا چيزی که آرتو را به اين يقين در مورد نا گفته های ون گوگ می رساند چيزی جز آن جنونی ست که هر دو آنرا درک          

 کرده اند؟ 
                                

 اشکال تصويری روی می آورد      و حال چرا آرتو در اين مقاله ون گوگ را انتخاب می کند و خود در نهايت مرحله ی جنونش به                      
 ؟   

                                            
آرتو در مورد تئاتر پيش از خودش معتقد است که تئاتر از لفاظی و پرداختن بيش از حد به کالم رنج می برد و باعث می شود                                   

 .امال حساب شده و معين باقی بماندمخاطب از مشقت های تاثير اجرا بر کنار مانده و فاصله ی هنرمند و مخاطب ک
سخن بگويد ؟ همان    )  »  اديپ شهريار «  نويسنده ی   (»  سوفکل  «   در اين صورت آيا آرتويی ديگر خواهد آمد که مثال در مورد                 

ز کاتارسيسی که فقط بايد در يونان قبل ا         .  نيزکالم ها رانده اند    )  تزکيه ی نفس  (کس که در متن او حتی درمورد وجود کاتارسيس           
 .به آن دست يافت... ميالد بود تا با توسل به فرهنگ و باور و مقدسات و اعتقادات و 



 
 ولی آرتو از تاثيرهای کالمی می کاهد و بيشتر به تصاويری می انديشد که می توانند تئاتر را از مقوله ی زمان و مکان مشخص            

جنبشی که اکثر هنرمندان هم عصر و حتی پيشتر از او           .  افزود  او به خاصيت های اجرائی و دسته جمعی بودن تئاتر            .  فراتر برند 
تئاتری از نوع   .  آرتو تئاتر خشونت را پايه ريزی می کند         ).  مانند واگنر و رويکرد او به هنر دسته جمعی        (را به چالش کشانده بود    

.  بين تماشاگر و بازيگر پيش می رود           تقابل مستقيم و ارتباط متقابل با تماشاگر که اين ارتباط حتي تا مرحله ی برخورد فيزيکی                   
آرتو در يکی از اجراهايش جنونش را به صورت تهوع به سوی تماشاگر پرتاب کرده و آنها را به يک جنون دسته جمعی فرا می                          

 به  او«:    جنونی  که آنرا در ون گوگ نيز می بيند و می نويسد               .  »هتل اسپالنديد   «  او تکثير می شود همانند شخصيتهای        .  خواند
بر عکس زمانی که خود آگاه جمعی جامعه برای تنبيه او بدليل                .  دليل طغيان يک جنون يا ترس از عدم موفقيت خودکشی نکرد              

 ..."                      او تازه به موفقيت رسيده بود و به اينکه که کيست و چيست پی برده بود. فرار از چنگالش او را خود کشی کرد 
 

خود دقيقا به دليل ديوانگی نمرد ؛ بلکه مرگ او به خاطر اين بود که جسما تبديل به ميدان جنگی برای مبارزه با                           و باالخره آرتو    
 ........                                           مسئله ايی شد، که روح شيطانی بشر از ابتدا در حال نزاع پيرامون آن بوده است

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  

  نظريه ادبی لئون تروتسکی
 رضا اسپيلی مرادی

  
همان طور که می دانيم تروتسکی با نام اصلی  لف داويدوويچ برونشتاين              

 يکی از رهبران انقالب          1940  و کشته به سال               1879زاده به سال        
 به اتفاق لنين بوده که  مسئوليت های بسياری از وزارت امور                         1917

ازماندهی و آموزش به افسران آن و           خارجه تا تاسيس ارتش سرخ و س           
نيز رهبری حزب کمونيست و مسئوليت بين الملل کمونيستی را برعهده                

او همچنين نظريه پرداز برجسته ای بود که انديشه هايش                .  داشته است    
تاثير انکارناپذيری بر جريان انديشه مارکسيستی سده ی بيستم داشته                       

 آن پرداخته شود نظريه نقد          اما آنچه در اين مجال قرار است به              .  است
  . ادبی تروتسکی است 

پل سيگل در مقدمه ی چاپ انگليسی کتاب هنر و انقالب تروتسکی نوشته             
نقد ادبی تروتسکی را نبايد با سليقه و داوری او در مقام منتقد                   :  "  است  

ادبی سنجيد بلکه بايد در اين زمينه ارزش جاودان آنچه او درباره ی                            
 اجتماع گفته  و نيز اين واقعيت که نقد ادبی مارکسيستی                رابطه ادبيات با  

  ."از سوی يکی از بزرگان اين انديشه نگاشته شده را در نظر آورد
تروتسکی در مقام منتقد در آنجاست که او پيش از آنکه مالرو ،                     توانايی

  . سيلونه و سلين به تاييد عام برسند آنها را ستود
ت متحد و در ميان آنها رنه ولک اين ايراد          منتقدان ادبی غرب بويژه  اياال     

مارکسيست ها تنها تاثير       "  را بر نقد ادبی مارکسيستی می گرفتند که                  
مشخص شرايط اقتصادی و اجتماعی را می پذيرند و می کوشند  تا ميان                 

ريف شده ای برقرار    تغييرات تکنولوژيک و اليه بندی اجتماعی طبقات از يک سو و آفرينش ادبی از سوی ديگر روابط علی تع                      
  . از نظر آنها اين روش دارای قطعيت افراطی است . " کنند

تروتسکی عليه کسانی که می خواهند نظريه مارکسيستی را به قطعيت گرايی خام اقتصادی تقليل دهند از البريوال ، فيلسوف                                 
ح حساب های بازرگانی تقليل می دهند و نتيجه          اين ابلهان به اين روش کل تاريخ را به  سط            :  "  مارکسيست ايتاليايی نقل می کند       

ی اين نگرش آن می شود که در تفسير اثر دانته ، کمدی الهی ، آن را در پرتوی محاسبات مربوط به تکه های لباس که                                                    
  ."بازرگانان نيرنگ باز فلورانسی به هدف حداکثر سود به فروش می رسانند ، مورد نقد و بررسی قرار می دهند

يعنی (يت اين است که نظريه مارکسيستی تعامالت پيچيده و زنده ای ميان آنچه مارکس آن را زيربنای اقتصادی می نامد                       اما واقع 
يا  همان نظام های حقوقی ، سياسی        (  و روبنای ايدئولوژيک    )  جمع کل روابطی که بشر را وارد مرحله ی توليد اجتماعی می کند             

سخنان انگلس  .  که می توانند بر پايه ی آن زيربنا تکامل پيدا کنند ، می يابد                )  ا و بنيادها    ، مذهبی ، زيبايی شناسی و فلسفی باوره       



بر مبنای پيشرفت و تکامل        ...  پيشرفت سياسی ، قضايی ، فلسفی ، مذهبی ، ادبی  و هنری و                       :  "  در اين زمينه راهگشاست        
اين درست نيست که شرايط اقتصادی علت و . ثر متقابل دارند  اما  تمام اين ها بر يکديگر و بر پايه ی اقتصادی ا            .  اقتصادی است   

تعاملی وجود دارد بر پايه ی ضرورت اقتصادی که            !  نه.  تنها کنش و کنش گر باشد در حالی که ديگر موارد کنش پذير باشند                     
  ."هميشه در نهايت خود را نشان می دهد

  
او همچون  .  با دو مکتب هنری فرماليسم و فوتوريسم مطرح شده اند          بسياری از ديدگاه های تروستکی در نقد ادبی در برخوردش            

همچنين بر آن بود که استمرار تاريخ ادبی ديالکتيک است و از شماری واکنش ها که                .  اليوت بر نقش سنت در ادبيات تاکيد داشت         
آفرينش هنری همواره گردش    :  "  وست  اين جمله ی ا   .  هر يک به سنتی وابسته اند اما همزمان در پی گسستن از آن اند بر می بالد                 

  ." پيچيده ی فرم های قديمی است زير تاثير انگيزه های نوينی که درون هنر ريشه دارند
به همين  ترتيب در مورد فوتوريسم که ادعا می کرد گسست کامل از گذشته و از سنت ها ضرورت دارد ، می گويد که اين                                         

مبلغ سنت  "شته ی شاعرانه است اما طغيانش عليه کاست ادبی قديم که خود را                مکتب همچون ديگر مکتب های ادبی محصول گذ        
بر اساس نظر او وقتی  فوتوريسم طرح دور انداختن ادبيات فردگرايانه ی قديم را نه                   .  می داند ارزشمند است      "  ادبی بورژوايی   

درک بسيار نادرستی   :   در تضاد است ، می دهد         فقط به خاطر اينکه از نظر فرم نخ نماست بلکه چون با نظام اشتراکی پرولتاريا                
  . از ماهيت ديالکتيکی تضاد ميان فردگرايی و جمع گرايی به نمايش می گذارد

 آتش  –او پديداری فوتوريسم را در چرخش سده از قرن نوزدهم به سده ی بيستم در فضای دلواپسی ديد ، در آرامش مسلحانه                                  
و خالی ، سياست های داخلی و خارجی مبتنی  بر سوپاپ اطمينان و ترمز که در فضای                        با نظام های پارلمانی ت      –زير خاکستر   

بوهمی "  فوتوريسم از   .  پراز الکتريسيته ی انباشت شده به سنگينی بر شعر فشار آورد و منتظر جرقه ای برای شعله ور شدن بود                    
 ، عليه سالوسی و ريای طبقه اش ، سرچشمه              يا همان روشنفکر طبقه ی ميانی شورش کرده عليه طبقه اش               "  گرايی بورژوايی 

گرفت و چون جامعه ی بورژوا توانست اين شورش را کنترل و جذب کند ، آن را بی ضرر دانسته ، تاييد کرد ، آنهم از سوی                                    
" هنر و سياست در زمانه ی ما            "تروتسکی در مقاله ی      .    همان فرهنگی که فوتوريسم عليه صالحيت فرهنگی اش شوريده بود           

جامعه ی بورژوا قدرتش را از طريق دوره های طوالتی تاريخی در اين واقعيت مرکب از سرکوب و تشويق ،                              :  "می نويسد    
تحريک و چاپلوسی نشان داده که توانا به کنترل و تحليل بردن هر جنبش شورشی در هنر و رساندنش به سطح تاييد رسمی بوده                           

ه هايشان را رنگ می کردند ، پيراهن های زرد می پوشيدند ، کنسرت ها را به هم                   و همانجا درباره فوتوريست ها که گون      ."  است
می زدند و همچون رمانتيسيست های  فرانسه و آلمان از شوک وارد آوردن به بورژوازی لذت می بردند ادامه می دهد که                                         

د و نوميدی در نوسان است ، تبلور می          گرايش های نو در افول جامعه ی بورژوا با ويژگی   هر چه خشونت آميز تر که بين امي                      
  ." يابند

  
از سوی ديگر   .   اما فوتوريسم روسی که ريشه در بوهمی گرايی بورژوايی داشت  ، در جريان قدرتمند  انقالب روسيه حل شد                          

ده و ستيزه     در ايتاليا ، فوتوريست ها به فاشيسم گرويدند ، جنبشی که با مردم فريبی توده های خرده بورژوا را تجهيز کر                                         
تروتسکی در تفاوت گذاری ميان اين دو جنبش در          .  جوييشان را در برابر  فساد جامعه ی ايتاليا بيشتر و اندکی بعد رام شان کرد                  

... دو کشور بر آن بود که برای فوتوريست های ايتاليا واژه ابزار بيانِ  دست آوردهای فنی مدرنی چون لوکوموتيو ، راديو و                                  
اما نظريه  .  به عبارت ديگر ، آنها در جست و جوی  فرم نوينی برای محتوای نوين زندگی بودند                    .   ی خودش    برای دوره .  است  

پردازان ادبی روس ، کسانی چون ياکوبسن فرماليست ، اين نظريه را به اصالحاتی در زمينه ی گزارش پردازی و نه زبان                                    
:  " او می افزايد     .  ست که برای آن فرم تعيين کننده ی محتواست               اين با فوتوريسم روسی کامال متفاوت ا         .  شاعرانه فروکاستند 

: ياکوبسن پذيرفته که روش های شاعرانه ی نو با زندگی و فرهنگ شهری تناسب دارد اما ببينيد چه نتيجه ای از آن می گيرد                                  
د و اين شکل نوين او را به سوی         شکل نوين که خود به خود پديد آمده شاعر را مجبور کرده تا در پی ماده ی مناسب شاعرانه باش                    



زندگی شهری هل داده است ، او نقش فرهنگ شهری را نمی بيند که چشم و گوش شاعر سرشار از آن و در معرض آن است و                               
  ."آن را مدام بازآموزی می کند و از فرم نوين ، تصوير نوين و ريتم های نوين الهام می گيرد

 را خيلی پيش از       –)  و بويژه آخری   (   تراموا ، برق ، تلگراف ، اتومبيل و کاباره                –  البته فوتوريسم نشانه های فرهنگ شهری       
فرهنگ شهری در ضمير ناخودآگاه فوتوريسم نشست و ريشه شناسی ، نحوشناسی و ريتم                .  آنکه به اين شکل در آيند ، حس کرد           

وقتی .   که به خودآگاهی رسيده اند            های فوتوريستی تنها تالشی برای بخشيدن شکل هنری به روح نوين  شهرهايی است                                
، اين فرياد مردی است که تا مغز استخوانش شهری شده و خود را عميقا                 "  ابلهان ، شهر را ترک کنيد      :  "ماياکوفسکی می سرايد    

  . و آشکارا آدم شهری نشان می دهد ، بويژه وقتی برای استراحت به اقامت گاه تابستانی اش می رود
 غنايی می سرايد يا از عشق و مرگ شخصی می گويد از زبان مکتبی استفاده می کند که آن را                                   يک شاعر حتی وقتی شعر      

  . پذيرفته يا خودش آن را خلق کرده تا وظايفی که بر عهده ی اوست انجام دهد
قاله ی  تروتسکی در همان م    .  هر فرم هنری نو که به روش تاريخی عظيمی پديد آمده در پاسخ به نيازهای نو زاده شده است                               

هنر بيان نياز بشر به زندگی سازگار و کامل است يعنی بيان نياز او به منافع عمده                    :  "می گويد   "  هنر و سياست در زمانه ی ما       "
به اين دليل است که اعتراض  به واقعيت چه آگاهانه  و چه از سر نا آگاهی ،                     .  ای که در جامعه ی طبقاتی از او دريغ شده است             

هر گرايش  .  رختی ، خوش بينانه يا بدبينانه ، همواره بخشی از قطعه ای  واقعا خالق اثر را تشکيل می دهد                             فعاالنه يا از سرک    
شاهر بايد برای هنرش فقط در محيط اجتماعی اش موادی بيابد و ضربان نوين زندگی               .  "  نويی در هنر با شورش آغاز شده است         
ه شرايط زندگی شهری آن را تغيير داده و پيچيده اش کرده ، ماده ی کالمی                 اين زبانی ک  .  را از طريق آگاهی هنری اش منتقل کند       

نو به شاعر می بخشد و برای قاعده مند کردن شاعرانه ی انديشه های نو يا احساس  های نو که می کوشد تا از پوسته ای ضمير                               
  . " ناخود آگاه فراتر رود ، ترکيبات کالمی جديدی پيشنهاد می کند

وتسکی بر  آن بود که فوتوريسم در روسيه از آن رو در انقالب بلشويکی حل شد که بلشويسم سنت انقالبی خود                      به هر صورت تر   
را داشت ، چيزی که فوتوريسم فاقد آن بود اما پويش های درونی شورش فوتوريستی عليه ارزش های کهنه ، آن ها را با نظم                                   

د که يک مکتب ادبی تمهيد مکانيکی پديد آمده از سوی يک طبقه ی                         او در اين رهگذر نشان دا         .  اجتماعی جديد همگام کرد        
  . اجتماعی جدا از محيط روشنفکری و احساسی که خود محصول تغيير ساختار اقتصادی است ، نمی باشد

است امروزه تنها نظريه ای که در شوروی با مارکسيسم مخالف            :  "  تروتسکی در ادبيات و انقالب در مورد فرماليسم می نويسد            
پارادوکس اينجاست که فرماليسم روسی پيوند نزديکی با فوتوريسم روسی دارد و در حالی که                     .  نظريه ی فرماليستی هنر است        

او به دو دليل عمده بر مکتب       "  .  فوتوريسم در کمونيسم حل شد ، فرماليسم با تمام توان نظری اش با مارکسيسم مخالفت می ورزد                 
به علت فوتوريسم که هرچند ادعايش مبنی بر بيان انحصاری هنر نو بی اساس بوده باشد ، نمی                       يکی  :  فرماليستی مکث می کند      

شد آن را از فرآيندی که در حال  آينده بود ، کنار گذارد و بحث آن به اجمال آمد و دوم به خاطر فرماليسم چرا که به رغم ويژگی                                
  . ز کار پژوهشی آنها مفيد به نظر می رسيدهای سطحی و واپس گرای نظريه ی فرماليستی ، بخش مشخصی ا

  
  : مکتب فرماليستی چيست ؟ و خود پاسخ می دهد : او سپس می پرسد 

اين مکتب با اين ادعا که فرم ، جوهر شعر است وظيفه اش را به تحليل توصيفی و شبه آماری ريشه شناختی و نحو شناختی                                 "  
اين روش تحليل بی شک الزم و مفيد           .  "  تقليل داده است  ...  سيالب ها و   شعر ، به شمارش تکرار حروف با صدا و بی صدا ،                   

درست همان گونه که برای شاعر يا نويسنده مفيد است کلمات                .  است اما بايد از ويژگی محدود ، ناقص و فرعی اش آگاه بود                     
الزم  وبلکه ضروری است يک واژه مترادف را بشناسد و تعداد آن ها را برای گسترش دامنه ی واژگانش افزايش دهد ، برای او                  

را نه فقط در هماهنگی با معنای درونی اش بلکه در هماهنگی با صوت شناسی اش بسنجد چرا که هر واژه در وهله ای نخست                               
می توان  .  روش های تحليلی فرمی الزمند اما کافی نيستند              .  از طريق صداست که از انسانی به انسان ديگر راه پيدا می کند                     

ای آوايی را در ضرب المثل ها و استعاره های طبقه بندی شده شمرد ، يا تعداد حروف صدا دار و بی صدا را در ترانه                             تجانس ه 
های عروسی که بی شک دانش ما را از هنر مردمی غنی تر می کند ، اما اگر سيستم بذر افشانی دهقان و زندگی مبتنی بر آن را                              



گر بر مفهوم تقويم کليسايی برای دهقان مسلط نباشيم ، تنها پوسته ی بيرونی هنر مردمی                    ندانيم، اگر طرز کار داس را ندانيم و ا          
  . را شناخته ايم و به مغز آن دست نيافته ايم 

هر شعر ترکيبی است از صدا ها و هر . برای فرماليست ها هر کالمی به تمام در واژه خالصه می شود وهنر تجسمی در رنگ                "
بدين ترتيب ، نتيجه ی      .  ای رنگ و قوانين هنر ، قوانين ترکيب های کالمی وترکيب لکه های رنگ اند                   نقاشی ترکيبی از لکه ه     

منطقی اين بينش اين است که شاعر بايد خود را به کتاب فرهنگ لغات مجهز کند و با معادله های جبری و پس و پيش کردن                                      
  . " کلمات ، تمام شعرهای جهان را خلق کند

اما چون  .  همه ی آنچه انسان به آن نياز دارد بی کرانگی در زمان است که به آن جاودانگی می گويند                      :  "  ايد  او در ادامه می افز    
جاودانگی نه در اختيار فرد شاعر  و نه در اختيار نوع بشر است ، منبع اساسی واژگان شاعرانه چون هميشه ايده ی از پيش                                      

قيق و احساس شخصی واجتماعی اين يعنی اينکه فرم کالمی بازتاب خنثای ايده                انديشيده شده ی هنری است به مثابه انديشه ای د           
اين رابطه ی دو جانبه ای پويا       .  ی از پيش انديشيده شده ی هنری نيست بلکه عنصری پوياست که خود ، ايده را نيز متاثر می کند                    

 در تمام زمينه های زندگی اجتماعی و حتی              که در آن فرم بر محتوا تاثير می گذارد  وگاهی کامال تغييرش می دهد برای ما                           
  ." زيستی شناخته شده است

تالش برای تنظيم هنر جدا از زندگی ، برای بيان هنر به عنوان فنی متکی به خود و درون خود هنر را بی جان کرده  و آنرا                                   "  
ند و مخاطبی که از آن لذت می برد ،          فرم هنر تا حد مشخص و زيادی مستقل است اما هنرمندی که اين فرم را می آفري                 .  می کشد   

دستگاه های بيهوده ای نيستند که يکی فرم ايجاد کند و ديگری آنرا بستايد ؛ آن ها مردمان زنده با روان شناسی تبلور يافته ای                                    
رايط اين روان شناسی نتيجه ی ش       .  هستند که حتی اگر هماهنگی کامل نداشته باشند ، بيان کننده ی همبستگی مشخصی  هستند                       

مهم نيست که فرماليست ها      .   آفرينش و دريافت فرم های هنری يکی از کارکردهای اين روان شناسی است                     –.    اجتماعی است 
چقدر تالش می کنند تا هرچه خردمندتر به نظر برسند ، کل درک و دريافت آنها  ، راحت بگويم، بر مبنای اين واقعيت است که                              

  ."ان اجتماعی که می آفريند و آنچه را آفريده شده مصرف می کند ، ناديده می گيرندآنها همبستگی روان شناسانه ی انس
آنچه از  :  "  کريستوا می گويد    .   در اينجا بد نيست به نظر پسا فرماليست ها بويژه باختين به نقد ادبی تروتسکی نگاهی بيندازيم                       

ماليستی و برخورد زبان شناسانه با متون ادبی را می پذيرد اما            نقد تروتسکی بر فرماليسم بر می آيد اين است که او اهميت نقد فر              
اما پسا  .  "   تاريخی اش کم است       –آنهم از آن رو که بعد اجتماعی              .  در نقد مارکسيستی جايگاه محدودی برای آن قايل است                  

 در واقع به نظر باختين        .فرماليست هايی چون باختين می کوشند پس از جذب  مثبت و ارزشمند فرماليسم از آن  فراتر روند                              
ساخت بندی های ايدئولوژيکی به شيوه ای درونی و ذهنی ، سرشتی جامعه شناختی دارند و زبان و ادبيات به شيوه ای درونی و                           

  . ذاتی اجتماعی هستند
 کتاب   عزيز زنده ياد پوينده ، که در اين روزگان سفله پرور همچون تروتسکی حضور او را تاب نياوردند ، در مقدمه ی                                           

( را در علم زبان     )  بوطيقا(  خطای فرماليست ها در آن است که علم سخن           :  "  ارزشمند سودای مکالمه ، خنده ، آزادی می نويسد           
اگر ايدئولوژی  :  "  يعنی در واقع زبان شناسی را مقدم بر علم سخن می دانند و در ادامه می افزايد                    ."  حل می کنند    )  زبان شناسی 

اری استوار اثر غافلند و بر جنبه هايی از محتوای باب طبعشان انگشت می گذارند، فرماليست ها نيز از                       پرستان از وحدت ساخت   
 تاريخی هستند و بررسی ادبيات      -آنان فاقد چشم اندازی اجتماعی    .  بار معنايی گسترده ی هر يک از عناصر ساختار هنری غافلند           

  . " در تحليل نهايی از فلسفه جدا می کنندرا از هنر به طور کلی و در نتيجه از زيبايی شناسی و
خود داری فرماليست ها از        :  "   و اين هم سخنی از باختين ، که فرماليسمی درون مارکسيسم می خواست ، از همان کتاب                                 

 را  بررسی مبانی فکری خود  آنان را از يک زيبايی شناسی و فلسفه ی خاص بی نياز نمی کند بلکه اين زيبايی شناسی   و فلسفه                             
  ."نا روشن باقی می گذارد

 بدين ترتيب ، با توجه به مجموع ديدگاه های باال ما با موارد مشابه زيادی در نقد ادبی تروتسکی و پسا فرماليست ها بر فرماليسم              
فی تنها ايراد عمده ای که پسافرماليست ها بر تروتسکی می گيرند اين است که او بر جنبه های من                               .  روسی مواجه می شويم        

فرماليسم بيش از حد تاکيد کرده يا در واقع جنبه های مثبت آن را بيش از حد ناديده گرفته ؛ وجهی که در بررسی پسا فرماليست                               



صرف نظر از اين ايراد که از موقعيت تروتسکی  به عنوان يک انقالبی مبارزِ  مارکسيست                    .  ها بويژه باختين نمود بارزی دارد      
 می توان رد نظريه ی ادبی او را در پسافرماليسم             –و بيش از پيش از هر چيزی مالزم با انقالب است               چرا که نام ا     –بر می آيد    
  . پی گرفت

اگر :  "  اليوت می پرسد     .  سخن می گويد  "  هنر به مثابه هنر      "تروتسکی آنجا که در مقام پاسخ به اليوت بر می آيد ، از دريافت                   
ی تواند چرايی و چگونگی ريشه داشتن گرايش مشخص در هنر را در دوره ی                       تروتسکی می گويد که مارکسيسم به تنهايی م           

مارکسيسم چگونه  :  "  و باز می پرسد      "  مشخصی از تاريخ توصيف کند ، به نظر من خيلی چيزها برای توضيح باقی می مانند                     
تند همچنان برای نسل های      اين واقعيت را توضيح می دهد که آثار بزرگ ادبی در حالی که توصيف کننده ی زمانه ی خود هس                          

از "  طبقه و هنر  "او در مقاله ی     .  اما نظريه ی ادبی تروتسکی تنها به اين خاستگاه تاريخ ادبيات بسنده نمی کند              ."  بعد جاذبه دارند  
 می گويد و به کسانی که تنها ارزش کمدی الهی را در اين می دانند که درکی از                          "  هنر به مثابه هنر    "نياز به درک و دريافت         

اوضاع فکری طبقه ی خاصی در دوره خاصی به دست می دهد ، حمله می کند وبيان می دارد که چنين نگاهی به اثر آن را به                                 
و .  سندی صرفا تاريخی تبديل می کند و نه اثری هنری که بايد با روش خاص خود با احساس و خلقيات ما سرو کار داشته باشد                              

در جامعه طبقاتی ، به رغم تمام ناپايداری ها و دگرگونی هايش ، جنبه               :  "  ه ها می گويد     در توضيح همسخنی با دانته از فراز سد        
توصيف احساس عشق ، ترس يا مرگ همراه با دگرگونی های جامعه تغيير يافته ، اما خود                      .  های عادی مشخصی وجود دارند       

ی اين احساس ها ، با دقت و ظرافت احساس را می              ادبيات با بيان شيوه     .  احساس  مرگ ، ترس يا عشق همانطور باقی مانده اند            
  ."پااليد و تجربه ها را همگانی می کند و به اين ترتيب به انسان کمک می کند تا از خودآگاه شده ، جايگاهش را در جهان بشناسد

  
 در عين حال فرهنگ آن      فرانک  ريموند ليويس نيز بر آن بود که در اين بيان تروتسکی که ادبيات بزرگ گذشته را می پذيرد اما                      

برای دريافت پاسخ تروتسکی به اين مساله بايد بر تعريف او از فرهنگ و سپس                         .  را سرزنش می کند ، تناقض وجود دارد               
: تعريف او از فرهنگ چنين است             .  ديدگاهش در اين باره که فرهنگ دارای تناقض ديالکتيک در خود است ، توجه کرد                                

تمام زمينه های کار بشری     .  و گنجايشی است که بيانگر کل جامعه يا دستکم طبقه ی حاکمش است               فرهنگ جمع اندام وار دانش      "
او بر آن است که پرولتاريای پيروزمند       ."  را در بر می گيرد ، در آن ها  نفوذ می کند و آن ها را درون سيستمی يکپارچه می کند                      

دازد چون اين جامعه اجازه ی دسترسی به فرهنگ را به او نمی                  که مجبور است جامعه ی بورژوا را با خشونت انقالبی بران               –
 در جريان دست يازی به عناصر بنيادين اين جمعِ  اندام وارِ  دانش و مهارت ها با کنار گذاشتن هر آنچه برايش کاربردی                             –دهد  

کار آموزی  "    اين را دوره ی        ندارد و افزودن چيزهايی به آن و در نهايت زدن مهر خود بر آن ، فرهنگ را دگرگون می کند و                       
  . می نامد که رسيدن به آن زمان نياز دارد" فرهنگی 

جامعه :  او همچنين در بحث دست يازی پرولتاريا به فرهنگ و کنار گذاشتن فرهنگ بورژوايی ، مساله جالبی را مطرح می کند                        
می گوييم  بر همه فرهنگ گذشته مسلط شو  و گرنه             ی استثمارگران ، فرهنگ استثماری را پديد  آورده است و باز ما به کارگر                  

بسياری را اين تضاد گيج کرده است : " پاسخ او اين است . اين تضاد چگونه بايد حل شود. نخواهی توانست سوسياليسم را بسازی    
.  توليد جامعه است     فراموش کرده اند که اين گونه ای سازمان بنيادين          .  چرا که دريافتشان از جامعه طبقاتی واهی و خيالی است             

هر جامعه ی  طبقاتی بر بنياد شيوه های تعريف شده ی نبرد با طبيعت بنا شده است  و اين شيوه ها با رشد فن و تکنولوژی                                             
. بنيان اين بنيان ها چيست ؟ سازمان طبقاتی جامعه يا نيروهای توليدی اش ؟ بی شک نيروهای توليدی اش                               .  دگرگون شده اند   
  ."ين زيربنای پويا پديدار می شوند و در رابطه با يکديگر فرهنگ را می سازندطبقات بر اساس ا

فن  ، فتح بنيادين نوع . آيا اين تنها يک وسيله ی ستم طبقاتی است ؟ البته  که نه   :  پيش از هر چيز بايد با نيم نگاهی به فن پرسيد            "
سلطه ی  .  مچنان شرط اصلی رهايی استثمار شوندگان است           گرچه تاکنون وسيله ی استثمار بوده اما همزمان و ه             .  بشر است      

اگر .  ريشه کل مساله اينجاست     .  آن برده فقط بوسيله ی دستگاه می توانست خود را آزاد کند                     .  دستگاه بردگی را از بين برد            
وده ، آنگاه در     فراموش نکنيم که نيروی محرک فرآيند تاريخی ، رشد نيروهای توليدی و رهاسازی انسان از سلطه ی طبيعت ب                         

خواهيم يافت که پرولتاريا  به تسلط بر مجموع دانش و مهارت های به دست آمده در جريان تاريخ توسط بشريت نياز دارد تا خود              



بله ، فرهنگ وسيله ای اصلی ستم طبقاتی بود اما            :  "  او می افزايد    "  را باال بکشد و زندگی را با اصول همبستگی بازسازی کند            
  . "و فقط همين فرهنگ می تواند وسيله رهايی سوسياليستی باشدهمين فرهنگ 

  
  :  اما درباره فرهنگ ، هنر و ديکتاتوری پرولتاريا 

تروتسکی پس از بررسی دوره های تاريخی ، درباره دوره ی گذار سوسياليستی از براندازی بورژوازی تا ايجاد جامعه ای                                  
او در پاسخ به اين مساله که هزاران سال طول              .  تاتوری پرولتاريا بحث می کند     سوسياليستی به دست پرولتاريا و از طريق ديک          

کشيد تا هنر برده داری آفريده شود و اين امر برای هنر بورژوايی تنها صدها سال طول کشيد ، پس چرا هنر پرولتاری در ده ها                            
ان خواهد آمد که اقتصاد ، زندگی فرهنگی و            بی شک در جريان  پيشرفت جامعه ی نو آن زم              :  "سال به بار ننشيند ؟ می گويد           

در حال حاضر تنها می توانيم درباره ی اين ضرباهنگ به پندار و خيال پناه                   .  هنر به بزرگترين تکان رو به جلوی خود برسند             
ستوران ها  در جامعه ای که در آن بزهکاری و نگرانی مالل آور درباره نان روزانه از بين برود ، در جامعه ای که ر                               .  ببريم  

در جامعه ای که کودکان ، تمام کودکان خوب تغذيه شوند و قوی وشاد باشند و مواد اصلی                    ...    غذاهای خوب ، سالم و لذيذ بپزند         
 اين نيروی   –علم و هنر را همچون آلبومين و هوا و گرمای آفتاب جذب کنند ، در جامعه ای که خودستايی از  بند رسته ی انسان                            

 به سوی درک ، گذار و بهبود و بهروزی جهان سوگيری شود ، در چنين جامعه ای رشد و گسترش پويای                                        کامال –توانمند  
اما همه ی اين ها تنها پس از صعودی دامنه دار و مشکل که                   .    فرهنگ با هر آنچه در گذشته بوده غير قابل مقايسه خواهد بود               

  . "ی صعود سخن می گوييمهنوز پيش روی ماست به دست می آيد و ما تنها درباره دوره 
وظيفه ای اصلی روشنفکر پرولتری در آينده        :  "   او وظيفه ای روشنفکر پرولتری را در اين دوره ی گذار چنين شرح می دهد                    

ی نزديک ، صورت بندی انتزاعی فرهنگ نو بدون توجه به غياب مبنايی برای آن نيست بلکه بارآوری فرهنگی مشخص ، يعنی              
، برنامه ريزی  شده و البته انتقادی آن به توده های عقب مانده از عناصر ضروری فرهنگ وظيفه ی اصلی اش                         انتقال نظام مند    

اين ديکتاتوری در سرشتش سازمان توليد فرهنگ جامعه ی نو نيست              "  او در تبيين ديکتاتوری پرولتاريا بر آن است که             ."  است
هدف  انقالب پرولتری ، حذف پرولتاريا به عنوان يک طبقه در حداقل                .  دبلکه سيستمی انقالبی و نظامی برای آن مبارزه می کن           

امروز اين  .  پرولتاريا سالحش را در مارکسيسم يافته        .  زمان ممکن است و طول اين دوره بستگی کامل دارد به موفقيت انقالب                 
ماترياليسم ديالکتيک هنوز کامال در     کاربرد رآليستی گسترده و پيشرفت روش شناسانه ی         .  سالح به اهداف سياسی خدمت می کند      

تنها در جامعه ی سوسياليستی است که مارکسيسم از اين که سالح تک بعدی نبرد سياسی شود دست خواهد کشيد      .  آينده خواهد بود  
  . "و تبديل به ابزار آفرينش علمی ، مهم ترين عنصر  و وسيله ی فرهنگ معنوی خواهد شد

ری بر آن است که چنين چيزی وجود ندارد  و قرار هم نيست که به وجود آيد آنچه قرار است از             او در زمينه ی هنر و ادب کارگ       
  . رهگذر ديکتاتوری پرولتاريا پديد آيد هنر و ادب سوسياليستی است

   
  : اما درباره انقالب فرهنگی 

انقالب اجتماعی زاده ی جامعه ی       .   کنيم   نمی توانيم همانگونه که از انقالب اجتماعی سخن می گوييم از انقالب فر هنگی نيز ياد                  
اما دست يازی به قدرت از سوی طبقه ی          .  اين جامعه نو برای دوره ای مديدی در زهدان جامعه قديم رشد کرده است                  .  نو است   

م نمی توان فرهنگ نو را يکشبه و بدون تسلط بر فرهنگ قدي             .   زمان کوتاهی طول می کشد        – زايش خشونت بار انقالب       –جديد  
  . ساخت

اما در انقالب چين ، کتاب های ادبيات گذشته همچون آثار شکسپير و پوشکين ممنوع شدند ، چرا که همسر مائو که از رهبران                               
انقالب فرهنگی بود ، برخالف آموزه های مارکسيستی اعتقاد داشت اگر ادبيات و هنر با بنياد اقتصادی سوسياليسم  همخوان                                 

کودکانه است  :  "  تروتسکی واهمه از ادبيات طبقه ی پيشين را ترسی واهی می داند و می گويد                     .   کنند نباشند ، آن را ويران می      
آنچه کارگر از شکسپير ، گوته ، پوشکين يا            .  اگر بپنداريم آثار ادبی بورژوازی می توانند شکافی در همبستگی طبقاتی بيفکنند                 



وس ها و عواطفش ، درک ژرفتر و نابتر نيروهای روانی ونقش                   داستايوفسکی می گيرد ، ايده ی بغرنج شخصيت بشری ، ه                
  . "در تحليل نهايی کارگر غنی تر خواهد شد. ضمير ناخودآگاه خواهد بود

 اما طرفه اينکه تروتسکی برای پيشگيری از در اختيار گرفتن هنر پسا انقالبی از سوی طبقه ی پيشين سانسور قاطع و شديد را                           
او در تناقض ميان واهمه نداشتن از ادبيات بورژوايی و                .  ورايی تحت تاثير بورژوازی قرار نگيرد        مجاز می شمرد تا هنر ش        

اما از آنجا که پرولتاريا تا رسيدن به دوره       .  گسترش آن در دوره پيش از بارآوری فرهنگی پرولتاريا ، سانسور را ناگزير می بيند              
تی و نه طبقاتی است بايد زمينه را برای رشد هنر و ادب و جامعه ی                 ی بارآوری فرهنگی که در ضمن دوره ی ادبيات سوسياليس         

سوسياليستی آماده کند ، سانسور به دليل سرشت محدود کننده و آزار دهنده ی هستی هنرمند ونويسنده ، در جهت خالف اين هدف                        
رندگی های درونی  وبيرونی رهايی        اگر بپذيريم که نويسنده انسانی است که از بازدا            .  عمل کرده ، تاثير مخربی خواهد داشت           

يافته تا بتواند در مقام خالق اثر دست به آفرينش ادبی  بزند ؛ چگونه می توان از سانسوری سخن گفت که محدوديت بيرونی به                                 
 بازدارندگی درونی خفه کننده و سرکوب کننده ی              –بار می آورد و به سبب خودسانسوریِ  پيامد آن عملی است ضد انسانی                         

يت نويسنده پديد می آيد که در صورت تداوم به از خودبيگانگی خواهد انجاميد ، چيزی که با سرشت نويسندگی در تضاد                                خالق
  . است

در .  اين مساله به همراه ديگر تضييقات بر سر راه آزادی های مدنی در دوران استالين زمينه ساز انحراف از سوسياليسم شد                                 
خودِ  سانسور تصديق    :  "  ر جزوه ی سانسور و آزادی مطبوعات او آمده است بسنده می کنيم               ادامه تنها به اين سخن مارکس که د       

هدف وسيله را   :  می کند که غايتی در خود نيست و در خود و برای خود خيری در بر ندارد و بنابراين پايه ی آن اين اصل است                             
  . "دفی توجيه پذير نيستاما هدفی که نياز به وسايل ناموجه داشته باشد ، ه. توجيه می کند 

 خود عليه گروه های ادبی که به دنبال انحصاری کردن ادبيات کارگری به نام خود بودند ،                         1924تروتسکی در سخنرانی سال      
کمی پس از آن استالين برای تحميل نظارتش بر ادبيات از خواست انحصاری اين گروه ها  حمايت                         .  سخنان مبسوط ارائه کرد      

ديگر ادبيات تبديل به عروسک خيمه شب . بهانه ی همان سانسور دولتی برای جلوگيری از نفوذ ادبيات بورژوايی        کرد  ، آنهم به      
چيزی به نام رآليسم سوسياليستی جعل شد و ميان مايگان ادبی به مقام استادی                     .  بازی و مترسک سر جاليز دولت توتاليتر شد             

  . نسور استاين دم دست ترين آفت سا. وملک الشعرايی رسيدند
هنر :  "  لوکاچ که با آن همه توان نظری جای شگفتی دارد که در مقطعی از استالينيسم دفاع کرده ، آنجا که تروتسکی می گويد                              

لوکاچ .  معقتد است که تروتسکی به اين ترتيب از هنر تبليغی دفاع کرده                .  "  انقالبی نمی تواند آکنده از روح تنفر اجتماعی نباشد          
اما .  "  ت ميان هواداری و تبليغات بر آن است که هواداری با عينيت در بازتوليد و بازآفرينی واقعيت مغايرتی ندارد                     در بيان تفاو  
او .  "  حمايت از چيزی به معنی بزرگ جلوه دادن آن تا حد ايده آل است در حالی که مخالفت با آن يعنی تحريف آن                         "  در تبليغات   

ن بودن هنر ناب ، جدا از جامعه سخن می گويد اما بی درنگ از هنر تبليغی جانبداری می             تروتسکی را متهم می کند که از ناممک       
تروتسکی در ادبيات  و انقالب نزاع های ميان هواداران هنر ناب وهنر جانبدار را نزاع هايی دانست که برازنده ی                                           .  کند

اما از همان نظر تاريخی ديگر        .  ضرورت داشتند مارکسيست ها نيستند و از مارکسيسم پر دور اند و هر چند از نظر تاريخی                        
" ناب"مارکسيسم با همان اطمينان بررسی های علمی  در جست وجوی ريشه های اجتماعی هنر                :  "  او می گفت    .  منسوخ شده اند  

ارکسيستی آن مفهوم م  "  يا  ."  مارکسيسم به هيچ رو شاعری را برای بيان انديشه ها و احساساتش متهم نمی کند                 .  و جانبدار است    
که ما از وابستگی عينی اجتماعی و سودمندی اجتماعی هنر برداشت می کنيم ، هنگامی که به زبان سياست ترجمه شود به هيچ                             

  ."روی به معنی آرزوی تسلط بر هنر با استفاده از احکام و دستورها نيست
در .  کند که انقالب آنها را توانا به توليد شاهکار سازد          گرچه او هنرمندان را فرا می خواند تا هوادار انقالب باشند اما تضمين نمی             

هنرمند نمی تواند به نبرد برای آزادی        :  "به سوی هنر آزاد انقالبی  که به همراه آندره برتون تنظيمش کردند ، آمده است                   :  بيانيه  
 تمام وجود معنای آن را دريابد و          خدمت کند مگر آنکه از نظر ذهنی درونمايه اجتماعی آن را در خود جذب کند ، مگر آنکه با                         

  ."آزادانه در پی آن باشد تا دنيای درون خود را در هنرش تجسم بخشد



او بايد آزدانه در پی برقراری رابطه با دنيای درون خود باشد و نگرش ديکته شده از بيرون را به هيچ روی نپذيرد و به هيچ                                     
:" در مورد گورکی می گويد    .  "   سبب شود بخشی از نگرشش را از دست بدهد         بازدارندگی درونی يا اجبار بيرونی اجازه ندهد که       

 که بين پرولتاريا و روشنفکران نزاعی درگرفت شرافتمندانه طرف                 1905گورکی که در آغاز شاعر ولگردها بود در ساال                  
 دوره ی    – دروان اول کارش       اما هيچ گاه به معنای واقعی انقالبی نشد و بهترين کارهايش همان کارهای                    .  پرولتاريا را گرفت   

و ماياکوفسکی که خود را وقف انقالب کرد ، وقت خود را در                  ."   بود که در کارش گونه ای خود انگيختگی داشت               –ولگردها  
  " که منتقدان به او تحميل کردند ، تلف کرد "خط درست ايدئولوژيک"چسبيدن به 

هنوز هم  .  راست است .  "  يت هنر و دانش بسيار تحمل ناپذير است           حتی در زمان صلح ، موقع        :  "در بيانيه همچنين آمده است         
آن همه فجايع در جنگ های ددمنشانه ، غيرانسانی و وحشيانه ی جهانی  ، جنگ ويتنام ، فاجعه ی ديکتاتوری شيلی                    .  راست است 

ه ی پيش رو که خطر قريب        ، اشغال افغانستان و عراق ، سايه های دهشت بار فاجعه ی هسته ای هيروشيما و ناکازاکی و فاجع                       
، همه و همه همچنان بر روح   و روان و                ...  الوقوع آنها بشر را به نوميدی می کشاند ، فقر ويرانگر ميليون ها ميليون انسان                      

  . وجدان بشر سنگينی می کنند
نرمند برای دستيابی به آن تروتسکی در دفاع از کتاب تاريخ انقالب روسيه اش به حقيقت هنری اشاره می کند و بر آن است که  ه      

حقيقت در تاريخ و نيز در هنر ، در خواست بی طرفی ندارد که در واقع غيرممکن                         :  "  بايد نسبت به ديدگاه خود صادق باشد           
  ."است ، بلکه در خواست توجه دقيق به واقعيت ها و استفاده از روش علمی دارد

ن انقالبی دارد و نويسندگان را به هدف انقالبی فرامی خواند که باور                   گرچه تروتسکی عالقه مند خاصی به آثار ادبی نويسندگا            
گرچه او يک انقالبی است ، از نويسنده         .  اما ستايشگر ادبيات به مثابه کل است       .  دارد می تواند آنها را از ياس و نوميدی برهاند             

برای "ون رزا لوکزامبورگ بر آن است که          او همچ .  نمی خواهد  وارد اردوی او شود تا احسنت و مرحبای او را به دست آورد                   
هنرمند واقعی قاعده ی اجتماعی که پی می افکند در درجه دوم اهميت است ، آنچه تعيين کننده است سرچشمه ی هنری و روح                              

  . "جانبخش هنرمند است
  
  
  
  
   
  
  


