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 سازماندهی و ضوابط  ی درباره وها موقعیت ی ساختن  گزارش درباره

 1سازگیری  انترناسیونال  موقعیتدر جهت عمل
 (7591 یژوئیهدر  سازدر کنفرانس تشکیل انترناسیونال موقعیت)سخنرانی 

 گی دوبور

 
 های ضروریمقدمه: تحشیه

 «هرگز کار نکن»
داری جهانی یکپارچه، گرفتن دولت ایران برای ورود به بازار سرمایهخصوص پس از رخصتامروز و به

های )نو(لیبرالی سازمان اقتصاد جهانی ی اجرای سیاستواسطهطور پیوسته و بهبه 8631هدفی که پس از سال 
ی جنوبی دست ی ایران و کرههشد، حافظان نظم کهن بار دیگر به مقایسالمللی پول پی گرفتهو صندوق بین

جی. اما توانست سئول باشد، با خودروهایی مثل خودروهای آنها، با سامسونگ و دوو و الزنند. تهران میمی
ای که مرزهای طبقات را در ایران درنوردیده و از هر شدهاست؟ این تخیل روزمره سئول امروز چه شهری

دهد؟ فرانکو براردی در شرح سفرش فانتزی تاریک جمعی را نشان می کناری کسی مبتال به آن است، کدامگوشه
بزرگ تبدیل شده، با « نامکان»شهری که به یک گوید؛ از کالنسخن می« بیابان امر واقعی»به سئول از 

ل شان از خالهایی که تنها راه تجربهاتمـسازی در حادواقعیت دیجیتالی؛ از انسانفرآیندهای شتابناک وانموده
شهر برند. سئول اکنون کالنها را راه میفونها و اسمارتاقتصاد دیجیتالیزه است و سرهای خمیده بر تبلت

های ی کار غیرمادی است؛ آن هم در اقتصادی که تا پیش از ظهور سندرومرقابت کاپیتالیستی برای عرضه
میزان ساعات کاری را در اختیار داشت.  یبار اجتماعی حاصل از کاِر زیاد، با اختالف بیشترین سرانهخشونت

برد. ی جنوبی راه میی سینمای معاصر کرهرنجورانهخشونت چنین سیستمی است که به خشونت عریان و روان
مفرط وقتی نیروهای واکنشی « توزیکینه»اند: های این سینما را ژانر انتقام نامیدهدلیل نیست که ژانر فیلمو بی

                                                            

1  Situationist توانند بیش از آنکه در معادل اما میاند. هر دو بازگردانده« گراوضعیت»و « گراموقعیت»را به ها «سیتواسیونیست»: تاکنون
های انضمامی و بررسی موقعیتومارکسیسم صدق کنند که بحثـهای ارتدوکس لنینیسمی شکلها به کار روند، دربارهمورد سیتواسیونیست
ها در ترکیه را که تحت تاثیر «جیآالن»دهند. مثاًل اولویت خود قرار میرا  ییا هنر یدانشگاههای موقعیتجای کار بر مستقیمًا کارگری به

ی جامعه»طور که بهروز صفدری، مترجم گرا خواند. همانهمین اعتبار وضعیتتوان بهآغاز کردند، می 09ی هایشان را در دههاوجاالن فعالیت
ور ترجمه شده نیز گزارشی از ای که در اینجا از دوبمقالهاست.  برای سیتواسیونیست معادل بهتری سازکند، موقعیتنهاد میپیش« نمایش

 هایی برای ساختن است.ی مهم تاکتیکنکته عبارت دیگر،به است و نه صرفًا بررسی آنها یا قراردادن خود در آنها.« هاساختن موقعیت»
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شعاری که بر سر در آشوویتس آویزان بود، از خالل قدرِت نرم بهتر «: بخشدکار رهایی می»ی تام دارند. سلطه
اش در گری نازیستی. این است درِس تاریخِی کاپیتالیسم معاصر به ناجیاِن ضدکمونیستیابد تا وحشیتحقق می

 ی قرن بیستم.میانه
پروپاگاندای ناسیونالیستی ایران است، ژاپن حتی ی شهر فانتزی که برساختهکمی دورتر از این آرمان

ایجرها به جمعی تینهای دستهجمعی، حملههای دستهکشد. خودکشیتری را به رخ میهرزآباد وسیع
های ها و انرژیاز ژاپِن فزونی«: بودنبازنده»ها، نفرت از فقر، نفرت از خوابها و کارتنخوابخیابان

همراه با  کردن و واکنش در فضای عمومیی به جز افراط در کارکردن و مصرفغیربازتولیدی اشتدادی چیز
ریگ پدرساالری ژاپن ها، مردهی اخالق ساموراییوارانهی بردهشرط به ارباب ــ سویهوقیدسرسپردگی بی

شناختی نهای روااست. اقتصاد کار در ژاپن و استثمار غیرمادی مفرط در آن، سمپتومباقی نمانده باستان ــ
کند. است که سرنوشِت اجتماعِی اقتصاد ناشادمانی جهانی را گوشزد میفراگیری را در جامعه ایجاد کرده

هایی که تقریبًا تمام روز، هر اند: جوانها گذاشتهترین این سمپتومنامی است که در ژاپن بر مهم« هیکیکوموری»
ها قطع شان را با جهان خارج از خانهو ارتباط ارگانیک شوندشان حتی خارج نمیروز هفته، از خانه یا اتاق

 0787هزار نفر در سال  077فرار کنند. بر اساس آمار رسمی وزارت بهداشت ژاپن « رقابت»کنند تا از روح می
 ند. ی ورود به این فاز قرار داشتستانهونیم در آمیلیوناند و بیش از یکدچار هیکیکوموری بوده

مدل »های فردی و جمعی شیفتگان در ایران را هم نادیده بگیریم، فانتزی« دل ژاپنیم»اگر شیفتگان 
کنند. آمارهای مولی است. اما آنجا هم همه کار میسرتاسر فضای واقعی و مجازی ما را پر کرده« آمریکایی

، اما از دهندی انتقادی قرار نمیای برای تحلیل در اختیار اندیشهو هیچ ابزار و ایده اگرچه جدی نیستند
های خواب کند. یکی از آنها در مورد ساعتها و تغییراتی مولکولی حکایت دارند که فاجعه را درونی میسمپتوم

ها و کارشناسان رسانهو پرکاری که « خوابیکم»افراد بالغ در آمریکای شمالی است و فرهنگ ستایش از 
اش هستند. اکنون متوسط ساعات خواب یک طور کلی مروجپزشکی بهای پزشکی و علم پزشکی و روانرسانه

نیم ساعت است، در حالی یک نسل پیش این میزان هشت ساعت بود و در وفرد بالغ در آمریکایی شمالی شش
بیشتر به خوابیم تا با سرعت هرچهونیم میساعتساعت. ما عوض ده ساعت، روزی شش 87اوایل قرن بیستم، 

های ی زمین شاید ما و برخی گونهشدن کرهسوی محو سرتاسری حیات انسانی از سیاره حرکت کنیم. گرم
جانوری را در نهایت از بین ببرد، اما قطعًا حیات را از بین نخواهد برد: این گمان ناشی از نوعی خودمرکزبینی 

 طور کلی از بین خواهد رفت. به« حیات»لطف کار مفرط خودش، که با نابودی انسان به ریختانه استانسان
اند. ی تولید غیرمادی کاپیتالیسم معاصر محو شدهی شیوهواسطهدر هر حال، مرزهای کار و فراغت به

همین « رگرانشِب کا»معنا است. گرایانه بر فراغت و تسخیر شب دیگر بیامروز تاکید سنتی آنارشیستی و چپ
های آسا و کلوبهای غولنمایشاست: شبی روشن با تابلوهای نئون و صفحهحاال به شِب سرمایه بدل شده

ها در درجه نوردد. تفاوتشکلی هراسناک درمیگرایی شبانه. کیِش ستایش از کار سرتاسر سیاره را  بهمصرف
بود، دیگر داری نامیدهتولید ذیِل سرمایه« ول واقعیشم»گویانه اند، اما در دورانی که مارکس پیشتوجهقابل

تفاوتی در ماهیت وجود ندارد، مگر در اندک رخدادهای مبارزه و مقاومت که هنوز تخیِل رادیکال را زنده 
 اند.داشتهنگه

هایش را نیز یابد و نارساییاهمیت می« هرگز کار نکن!»سازها و شعار در چنین شرایطی است که موقعیت
رسد. سوسیالیسم واقعًا موجود آن زمان تر گفتیم، بدیهی به نظر میکند. اهمیت آن با چیزی که پیشکار میآش

توانستند چندبرابر یک کارگر عادی کار کنند، زیرا کرد که مینیز بازوهای مذکر و قدرتمند کارگرانی را پوستر می
یافته ی کارگر، پیشاپیش کاری رهاییی طبقهندهاصطالح بازنمودگر/نمایکاِر دولِت سوسیالیستی، دولتی به

سازها و تقریبًا همزمان با بود، موقعیت« رهایِی کار»ی سوسیالیسم که شد. اما برخالف پروژهفرض و تبلیغ می
اعالم کردند. کار ــ یعنی کاِر مولد ــ در « کاراز رهایی »ی کمونیستی را های ایتالیایی پروژهآنها اتونومیست

سرمایه قرار « شمول واقعی»قول مارکس، تحت ی کاپیتالیسم در عصر پس از جنگ جهانی دوم، بهتوسعه روند
گری که ذیل ، نوعی آفرینش«کارناـ»برد. تنها نوعی افزایی سرمایه راه میبود و به بازتولید و ارزشگرفته
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جویانه و تواند مبارزهِد استتیکی میگیرد اما همزمان تولیدگر است، یعنی نوعی تولیمناسبات کار صورت نمی
 گشا باشد. راه

رسمیت های دیگری از مناسبات کاری را نیز بهسازها در کنار مخالفت با رژیم کار، شکلموقعیت
نه تنها به نهاد  1«ی نکبت محیط زندگی دانشجوییدرباره»ی خیاطی در  جزوه مصطفیشناختند. برای نمونه، 

عنوان یکی از تر از آن دانشجو را دروِن نظام اقتصادی به، بلکه در عین حال و مهمبردحمله می« دانشگاه»
دهد ــ تصویری بسیار دور از تصویر مارکسیسم سنتی از دانشجو، چرا که مورد عناصر مناسبات کاری قرار می

 گرفت.ر میاخیر دانشجویان را ساکنان برج عاج دانشگاه، و کاماًل برکنار از مناسبات اقتصادی درنظ
حاال با مرگ همان سوسیالیسم واقعًا موجود، کیِش ستایش از کار ــ از استثمار ــ منحصرًا در اختیار 

هایی که سرتاسر ساحت اجتماعی را با اندرز در برابر بابامامان«. بخشدکار رهایی می»سرمایه قرار دارد. حاال 
سازان، ندیدِن فیگورهای اقتدار، راهی موقعیت« زادگیحرام»اند، پوشانده« کن، مگو چیست کاربرو کار می»

خواهد، انقالب باباجون کردن خودمان را میانقالبی که از ما قربانی»گر: است برای کار با نیروهای آفرینش
کنش نباید یک واکنش »، «هرگز کار نکن»یابد: ها ادامه می( و فریادهای گرافیتی31)گرافیتی در مه « است.

ای رقصان خواهد زایید."، فریدریش شما باید آبستن آشوبی شوید که ستاره»"؛ «اید یک آفرینش باشدباشد، ب
 «.نیچه

طور ساز، همانی انترناسیونال موقعیت، حتی اگر پروژهر داردحضوسازانه های موقعیتایده درمیراث نیچه 
سازی معنا، جنبش موقعیتیکبه .گلی باشدکه در ادامه خواهیم دید، سوار بر منفیت و دیالکتیک، و نتیجتًا ه

شان سیاسی« اخالق»های آنان ریشه دارد، و گاه در هایی است که گاه در خوانشها و تنشجنبِش تناقض
 ینیسم، و طردمحوری مصون نبود.ساالری، سکتارطور کلی ــ اخالقی که ابدًا نسبت به کیشبه

ها، تاثرها، و شورهایی را به نمایش ها، میلای از فانتازمسازها شبکههای موقعیتگرافیتی هرصورت،به
یرزمینی از اندیشه گرفت که اگرچه کتاب را توان رد آنهاگذراند که بیش از همه میمی هایش ظاهرًا در تاریخی ز

کادمیک بیهامتنها به آنان در مجموعهاند، که اگرچه میزان رفرنسپرتیراژ بوده است، اما شمار بودهی اقتصاد آ
ش در این تبار را ااند. نیچه خود یکی از پیشینیانماندهباقی « نشدنیدیده»و « نشدنیشنیده»نیروهای آنها 

ها، حرکت ها، تاثیرها، فزونیی نیروها، عاطفهکند: اسپینوزا. تبار اندیشهپستالی به ُاِوربک فاش میپشت کارت
را باید  سازانی موقعیتهاگرافیتییک سوِی ها. زادههمانی و همانندسازی، تباِر حرامبار دور از اینو تفاوت. ت

همانی، شد، علیِه ایننوشته می« مالل»ها بر دیوار علیه در این تبار بخوانیم. آنچه شتابان در آشوب خیابان
گرایانه، جویی مصرفه فراخوانی برای لذتجون، کارکردن ذیل سرمایه، بودن ذیِل سرمایه بود، نبابامامان

صنعت »)نامی جدید که دیگر « صنایع فرهنگی و خالقه»ها و نفِع مصرِف سرگرمیبودن و به«کول»
نیچه « بسیار انسانیانسانی، بس» 041های کند(. پارهاش کفایت نمیپردازیابدًا برای مفهوم« سازیفرهنگ

فی اینجا داللت ف همیشه از شخص فعال بهتر است. اما شما »یابد: ی معاصر میدر ستایش از عالا شخص عالا
 «گویم؟زنم، از شما میبال و عالفی حرف میکنید وقتی از فراغها، شما که گمان نمیلشتن

)دو گرافیتی  «شوندکنند، وقتی کار نکنند ملول میهایی که کار میآدم»و بعد « مالل ضدانقالبی است»
اصطالح زمان است: هرگز کار نکن، کار کاپیتالیستی سرتاسر زمان را ــ حتی به« زمان»بر سر  . مبارزهدیگر(

ترتیب بهتر اینآور است؛ مالل، اقتصاد ناشادمانی، ضدانقالبی است. و بهکند و ماللفراغت را ــ تهی می
حدکافی زمان فقط اگر به»قرار بود: شد، ازاینهایی که کنار بقیه نوشته میتوان فهمید که چرا یکی از گرافیتیمی

است و نه « کافی»بندی کاپیتالیستی، زمانی که نه زماِن فراغت، بلکه زمانی رهاشده از کمیت«. داشتیم...
شِب »در نهایت به « شِب کارگران»ماندن، بازتولیِد نیروی کار و بازتولیِد سرمایه. برای بقا، زنده« الزم»زماِن 

یِم کار از هم بپاشد.بدل خواهد « سرمایه  شد، مگرآنکه رژ

                                                            

 De la misère en »ی آن در هر حال ، اما عنوان فرانسهترجمه شده« چیزی زندگی دانشجوییی بیدرباره»این اثر در انگلیسی به   1

milieu étudiant ».است 
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سازها باقی مانده. در واقع، ی دیالکتیکی موقعیتو تخریبی است که از چهرهسوی دیگر اما سوی منفیت 
تعطیلی «: ی بزرگاستحاله»ی ها قرار داشتند، در طلیعهی دوران تغییر پارادایمسازها در آستانهموقعیت
ها و بیکارشدن کردن دیگر کارخانهاز جهان اول به جهان سوم، اتوماتیزههای صنعتی و صدور آنها کارخانه

شدن تولید غیرمادی ی کارگر صنعتی )پرولتاریا(؛ غالبکارگران صنعتی پرشمار، و در نتیجه محو تدریجی طبقه
کاپیتالیسم مالی، محورشدن تولید، ها، دانشو ظهور صنایِع فرهنگی و خالقه در کنار دیگر صنعت

گو ی شورمند و آریساز دو چهره داشت: یکی چهرهشدن. شاید به همین دلیل انترناسیونال موقعیتجیتالیزهدی
؛ یکی ایجابیت و سپس منفیت، و ی ملول و جدی و طردگرا و سکتارینیستو سرخوش، و دیگری چهره

 قیمِت منفیت. دیگری منفیت و ایجابیت به
 

 «روشنفکِر فردِی مذکِر بورژوا»و  1هاگردییله
بود که گی دوبور و میشل برنشتاین در سوئیتی کوچک زندگی ای تعریف کردهر در مصاحبهآنری لوفو

نوشت. اما بینی میهای مسابقه طالعکردند. صرفًا برنشتاین برای اسبکردند و پولی نداشتند و کار نمیمی
اند. دوبور برای فراغت و بازی وقت و امکان بوده« پولدار»کند که ور میی دوبی خانوادهای هم به طبقهاشاره

 بود. داشت، هرچند سرباززدن از کارکردن او را از نظر مادی تحت فشار قرار داده
ی گرانهی مبارزههرروی مهم هستند ــ نظریهای ــ که بهنامههای زندگینظر از این نکتهصرف

ی ر تقابل بین کار و بازی، یا کار و فراغت قرار داشت. این موضع مدرنیستی در پروژهسازها نیز مبتنی بموقعیت
عنوان قلمروی اصلی مبارزه، ساز نیز آشکار بود، جایی که هنر آوانگارد کماکان بهکلی انتزناسیونال موقعیت

یسم یورش برد: شکلی کاپیتال« داخِل »به « خارج»توانست از این شد و میخارج از مناسبات سرمایه فرض می
 کند: سازی را چنین معرفی میگرا. دوبور خود موقعیتاز لنینیسِم ونگاردیست و نخبه

 

گارد هنری، سازانه خود را همزمان در مقام یک جنبش آوانجنبش موقعیت
ی زندگی روزمره، و در نهایت ادای ی ساختِن آزادانهگرانهجستجوی آزمون
داند. از آفرینی انقالبی نو میعملی یک چالش بندی نظری وسهمی در مفصل

های فرهنگی بنیادین و نیز هر شکلی از دگردیسی کیفی این پس، تمام آفرینش
 ی این رویکرد یکپارچه گره خواهد خورد.شکلی جدانشدنی به توسعهجامعه به

 

بیند؛ تنش بین تولیِد هنری و  تولید صنعتِی چنین نظرگاهی کماکان تنش بنیادین خود را تنشی استتیکی می
فرض آن بهگرفتن در پایگاه خود ــ که بنادهد که با پناهشکلی لنینیستی، فرض را بر این قرار میکاپیتالیستی. و به

جانبه را سازمان دهد، زیرا تنش بین خارج و داخل ی همهاتواند حملهداند ــ، میرا خارج از کاپیتالیسم می
 گرد آورد. « رویکردی یکپارچه»های جزئی دیگر را در یک تمامیت، در تواند تنشتنشی کلی است که می

های های آوانگاردهای مدرنیست درنظر بگیریم، حملهسازی را در بستر گفتارخاطر، وقتی موقعیتهمینبه
رو مطرح ی پیششدهطور خاص در متن ترجمهها، و بسیاری دیگر ــ که بهها، سوررئالیستآنها به دادائیست

ی بحران ها نشانه( دوبور بر این جریانcritiqueعبارت دیگر، نقِد )شود. بهمی نقدترشوند ــ قابلمی
(crisisدر خود گفتار موقعیت )ــ اگرچه  ای به خود دیدههرچیز آن را حملازای که باید پیشسازها است: حمله

شان بودند و از دل بخشهایی که غالبًا الهامسازها ناچار بودند تا با نفی تمام جنبش. موقعیتشکلی معوجبه
شور تخریب »پردازی متفاوتی را برای خود فراهم آورند ــ ی درامخاستند، زمینهتاثرها و شورهایی مشترک برمی

                                                            

1  dérive گردی معادلی است که بهروز صفدری پیشنهاد سازان. یلههای موقعیتترین عملو نام یکی از مهم« گشتنزدن، ولپرسه»: به معنای
 است.ی متن آمدهگردی در ادامهتوضیح یلهسازانه برگزید. توان برای این عمل موقعیتترین معادلی است که مینظر هوشمندانهکند و بهمی
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شان به شکلی خاطر دلبستگیای بود که به. اما این هزینه)یک گرافیتی دیگر( «ای است بر حظا آفرینشمقدمه
شکلی معوج نگاه بودن نقد، به نقد دوبور بهاگر برای تشخیص این معوجپرداختند. از منفیت و دیالکتیک می

است. ردهچنین نقدی را گرفتار خود کدهیم که هایی را تشخیص میها و صلبیتها و سلبیتکنیم، فرافکنی
حتی مثاًل پذیر شد، تا جایی که گری سنجشتر و آفرینشتنگی آفرینش هنری و رژیم استتیکی هرچهدایره

ها بوروکراسی طرد و خلع سازموقعیتگرایی در سازماندهی شبح نخبهشد. محکوم می« بالهت» بهمیشو 
کشاند؛ همان سالی که ونگوم  8700نوشتن نقد تندی بر دوبور در سال و ونگوم را به عضویت را نیز به همراه آورد

 . سازان را ترک کرد هم موقعیت
سازها را باید در همین راستا فهمید. در واقع، در ( موقعیت1«کژروی»)و/یا « رباییمضمون»استراتژی 

از جمله هنری و فرهنگی ــ ذیل سرمایه مناسبات تولید ــ « شمول واقعی»سازها از نگاه نخست موقعیت
کنند که هنر تاکید میربایی مضمونی شان دربارهخبر نبودند. گی دوبور و ژیل جی. وولمن در ابتدای مقالهبی

ی همه»یی است که «جنبش عام پروپاگاندا»در هنر نیز « قهقهرا»نیست و دلیل این « فعالیت برتر»دیگر یک 
های واقعیت اجتماعی را که دائمًا درحال تمامی سویه»آورد و را در خود گرد می« بیانی شدهابزارهای شناخته

ی اهمیت تحلیلِی کمتری پوشاند. با این حال، آنچه نزد آنها ظاهرًا از درجهمی« اندرکنش بین یکدیگر هستند
بندی و تغییر ترکیبهای طبقاتی بندیی نمایش برخوردار شده، ترکیبنسبت به بیان و پروگاندا و جامعه

ربایی یا توان با استراتژی مضمونهمین خاطر برای آنها هنوز میکاری سرمایه است و بهـمناسبات  تولیدی
خواهد بود که از « پروپاگاندای پارتیزانی»در برابر این استثمار فرهنگی جنگید. تنها هنر ممکن « کژروی»

های جدید و و سرقت دستاوردهای نقد گذشته به ترکیبربایی ــ و کژروی توامان آن ــ خالل مضمون
کند. هنر باید پروپاگاندا شود، انجامد و در برابر پروپاگاندای حاکم قدعلم میجویانه میگرانه و مبارزهآفرینش

یرا باید پس ازجنبش را از سر « نفی در نفی»کند و فرآیند « نفی»های مدرنیستی حاال یک بار دیگر هم خود را ز
است که گاه ما را به  گذراند. شاید همین سرسپردگی به آوانگاردیسم مدرنیستی، به منفیت و نفیب

کند. در واقع خصوص در دوبور مشکوک میها و دیگران بهها و سوررئالیستبودن نقد دادائیستهیستریک
ی مدرنیستی ــ حتی پیش از خواند و آن را استراتژی هنر غیربازنمودگرانهاستتیکی می« نابجایی»آنچه رانسیر 

 نویسند:دوبور و وولمن دارد که می« رباییمضمون»ی داند، شباهت زیادی به ایدهقرن بیستم ــ می
 

نفسه واجد هیچ اهمیتی ربایی از یک عنصر که فیربایی خرد یعنی مضمونمضمون
است. شده بردهگیرد که به آنجا نیست و بنابراین تمام معنای خود را از بستر جدیدی می

 ی روزنامه، عبارتی خنثی، یا عکسی معمولی.برای مثال، بریده
ی هشداردهنده، برخالف مورد ربایی گزارهدهنده یا همان مضمونربایی فریبمضمون

شود که با قرارگرفتن در بستری خود بااهمیت مربوط میخودِی قبلی به یک عنصر به
یا سکانس  ژوستیابد. مثاًل، شعاری از سنمیست ی ]معنایی[ متفاوتی دجدید به دامنه

 فیلمی از آیزنشتاین.
 

گرایی کماکان به تنش درونِی استتیک، به بازی/کار باور داشت. شاید در این عبارت دیگر، مضمونبه
های شود: وارهول هم قوطیتر میسازها کمشان با موقعیتآرت هم فاصلهنقطه، اندی وارهول و جنبش پاپ

در بستر « چ اهمیتی نیستنفسه واجد هیعنصری که فی»داد تا نقاشی قرار می« باشکوه»سوپ را در قاِب 
ها قصد داشتند تا در مطلع شمول واقعی کاپیتالیسم هنرها را سازموقعیتجدید معنایی تازه بگیرد. وارهول و 

                                                            

1  Détournementمعناهای مختلف این تصرف در ادبیات. بهروز صفدری با اشاره بهوکشاندن، اختالس، و دخلانحرافرفتن، به: بیراهه
را نیز « کژروی»الحظه که باید معنای کند. ما نیز از همین معادل استفاده خواهیم کرد، با این ماستفاده می« رباییمضمون»واژه، از معادل 

 آید.همواره در این واژه به یاد بسپاریم. توضیح این مالحظه در متن می
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طور که بودریار ی استتیک را از دست ندهند. اما همانجویانهتر کنند تا قدرت مبارزهتر و ماتریالیستیزمینی
برد )در مورد وارهول، بخشی راه میشد و به تعالیبه معکوس خودش بدل میکند، این حرکت وارهول را نقد می

 بخشی به نمایِش کاالها(. تعالی
سازی در حالی سازها. موقعیتربایی سمپتومی است از تنِش درونِی گفتار موقعیتاما مضمون

داد که در عین حال، به دنبال ربایی را استراتژی اصلی تولید هنری خود ــ و نه تاکتیِک آن ــ قرار میمضمون
. بدیل اما در نیروشناسی خوِد آنها نیز از دل (سازکه موقعیت گرا)نه موقعیت ، بود«شهر آینده»، آفریدن بدیل

که نسبت نفی، خواه دیالکتیک مثبت حالیآید و در مناسبات پیشین وجود ندارد؛ درنسبت بدیلی بین نیروها می
مناسبات »ی متضاد. برده هرگز از نفی در نفی، در نهایت نسبتی است بین دوضابطهیا منفی، نفی هیستریک یا 

 آید، حتی اگر در جریان نفی و تضاد بتواند به ارباب جدید بدل شود. برده بیرون نمیارباب« قدرت
گفت، اما حتی رویکرد ساز از رویکردی یکپارچه سخن میعبارت دیگر، هرچند انترناسیونال موقعیتبه

کند. های زیادی را درون خود حمل میها و تنشو همگون نیست و تناقض« یکپارچه»سازها هم خود موقعیت
دادند. از این منظر، اگرچه ای از شکل دیگری از سازماندهی خبر میگرا،  شورهای نیچهدر کنار لنینیسم نخبه
ت، اما در مورد سازماندهی یک جنبش ساز بر سازماندهی و ساختن موقعیت تاکید داشانترناسیونال موقعیت

مراتب و با آپاراتوس بازنمایی/نمایندگی سخن ، مخالفت با ساختار حزبی، با سلسله«رهبربودنبی»مردمی از 
 «.نیروهای ندیدنی و نشنیدنی»طور که هنرشان ضدبازنمودگرانه بود. گفتند؛ درست همانمی

تصرف نبود. کژروی به خط اریب قلمروزدایی از وو دخل« رباییمضمون»کژروی نیز همواره صرف 
ای اش دقیقهی گسست و امتناعجای ماندن در منفیت، دقیقهشد که بهقلمروهای هنری مختلف بدل می

برد؛ زیرا حتی نفی آن چیزی است که هنوز تجویز به ورای منفیت محض راه می»و « ماندباقی نمی تماماً منفی»
 . 1«یا تایید نشده است

های بر سر زمان، نسبت به شروط مبارزه بر سر مکان و فرم سازها عالوه بر مبارزهاین کنار، موقعیت در
گاه بودند. آنری لوفومی گری که از دل فضای شهری بیرونجدید مبارزه طور ، همراه ابتدای راهشان، بهرآیند، آ

طور سرمایه و نظام بازتوزیع آن همشخص فضای شهری را موضوع کارش قرار داده بود تا نشان دهد که چ
طور شهرسازی بورژوایی به تسهیل گردش نیروی کار و سرمایه کمک است و چهجغرافیای شهری را شکل داده

ی سیاست ــ و فضای ی مکان کالسیک عرضهمثابهکند و چگونه این فضای شهری از فضای عمومی ــ بهمی
در  8730سال  گرفتند و حتی درازها نیز این مالحظات را جدی میساست. موقعیتطور کلی تهی شدهزندگی به

کردن توزیع سرمایه و نیروی کار هایی برای سنگربندی پاریس و فلجی دانشجویی طرحانهسازاردوهای موقعیت
 شد. آنها به جغرافیای بالفعل شهرها محدود نمی« ی انقالبنقشه»ریختند. اما می

است، که سرتاسر چپ را مشغول کرده« تاریخ»دانستند که در برابر مفهوِم هگلی سازها میدر واقع موقعیت
های صلب، یافته، تاریِخ قدرت برساخته، تاریِخ هستیهای تحققباید دست به ابداع زد. در برابر تاریِخ فعلیت

گری روهای کنشها و نیهای تاریخی، قدرت برسازنده، و شدنها و فعلیتباید از نوعی جغرافیای بالقوگی
نگاری گری و جابجاکردن مرزهای هستی را دارند. از این رو، نقشهسخن گفت که توانایی تغییر و آفرینش

نگارِی نیروها حرکت کرد. تنها با دانستن نیروها و شرایط تولید ها، به سوی نوعی نقشهسازموقعیتانقالبی 
های آنها، ها، به فعلیتها و انقالبها و دولتنبشتوان یک موقعیت ساخت. پرداختن به تاریخ مکتوِب جمی

شان را از هم تمییز داد و به گر و واکنشی درونکافی نیست، بلکه باید فرآیند آنها و در نتیجه نیروهای کنش
، برای مثال، چنین رویکردی را پیش «ی کمون پاریستزهایی درباره»شناسی پرداخت. شناسی و سنخسمپتوم

و مرئی کاپیتالیسم کافی نیست،  های اجراشدهوی دیگر، پرداختن به جغرافیای فعلِی شهری و طرحبرد. از سمی
های پژوهشی برای فهم برداری کرد. این نظرگاه به ابداع تکنیکبلکه باید نیروهای پوسِت شهر را نقشه

هایی بود که مرزها و ها و شدتجغرافیا نامی برای تمام آن نیروها و تاثری شهری انجامید. روان«جغرافیاروان»

                                                            

 .9 هشت بودوفردا مه شصتبالنشو.   1
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بندی و )باز(قلمروگذاری، و همچنین قلمروزدایی کردند، در ساختن و تقسیمخصوصی را معین میهای بهآستانه
های طبقاتی به این یا آن شدند گروهاز فضاهای شهری نقش داشتند، و در سطحی بسیار روزمره، حتی باعث می

ی تخیل جمعی شهری بود و آن هم در جغرافیا همان نقشهاقع، روانمکان واقعی شهری وارد شوند. در و
یافت. تخیل رادیکال، جنبشی انقالبی ــ برای ساختن زمان و مکان نو، برای شهر آینده ــ  ضرورتًا استحاله می

 ی بدیل مهم بود: بینگرانههای آفرینشسازها، برای ساختن موقعیتیکی از پربسامدترین مفاهیم موقعیت
ای وجود ی دوسویهزایانهی هستیجغرافیایی رادیکال رابطهجنبش انقالبی و تخیل انقالبی و بنابراین روان

سازی به دیالکتیک و تضاد ی موقعیتگرانهآمیز و آزمونطور که گفتیم، در مسیر تناقضداشت )اما گاه همان
 شد(.سوءتفسیر می

به یکی از « رویبیراهه»و نوعی طراحی شهری بدیل، « شهر آینده»هایی برای ی طرحدر کنار ارائه
 نویسد:گردی میی یلهدوبور دربارهجغرافیای شهری کنونی بدل شد. گیهای فهم روانترین تکنیکمهم

 

نوعی تکنیِک عبوِر  :است گردییلهسازانه های موقعیتترین عملاییکی از پایه
و  سازندهـمتضمن رفتاری بازیگوشانهگردی یلههواهای گوناگون. وچابک از حالوچست

گاهی از اثرا زنی های کالسیک سفر یا پرسهبا انگاره جغرافیایی است و بنابراینت روانآ
 کاماًل تفاوت دارد. 

شان، کارشان و گردی برای مدت معینی مناسباتیک یا چند شخص در یک یله
معمول دیگری برای حرکت و کنش را کنار  یشان و هر انگیزههای مربوط به فراغتفعالیت

سپارند.  بخت های محیط و مواجهاتی که در آنجا دارند، تن میگذارند و به جذبهمی
گردی، ]شانس[ بر خالف تصور عامل چندان مهمی در این فعالیت نیست: از نظرگاه یله

هایی شده، و گردابهایی ثابت، نقاطی تثبیتجغرافیایی دارند، با جریانشهرها مرزهای روان
 کنند.ها دلسرد میبرخی منطقه خروج ازیا  ورود بهای را نسبت به شدت عدهکه به

 

سازها با طرد مناسبات سازانه. موقعیتهای موقعیتگریترین آزمونای است از یکی مهمگردی نشانهیله
ی و شناختی همین رژیم کاری، شناختن کارهای غیرمادرسمیتکاری کاپیتالیستی در هر شرایطی، و با به

کادمی، یا ی انتقادی گرهگری کنند که ربطی به اندیشهی انتقادی آزمونتوانستند با شکلی از اندیشه خورده با آ
چیزی جو در بستر همانگر مبارزهگردی یعنی قراردادن بدِن پژوهشتر، اقتصاد تولید متن نداشت. یلهطور عامبه

گری، تنها بدِن در حال مبارزه، کند: تنها بدن در حال آزمونپردازی میدازی و نظریهپراش مفهومکه درباره
های گر، و از شدنگری  و مبارزه، از نیروهای ایجابی و آفرینشتواند از تخیل رادیکال درگیر در این آزمونمی

عنوان مولف/ناظر متعارف به ی نظریه/عمل، با نپذیرفتن جایگاه روشنفکرفرآیند بنویسد. با نپذیرفتن دوگانه
کادمیک، موقعیتی امن نظریهانتقادی، با نپذیرفتن فاصله سازها توانستند موقعیت عملی های انتقادی آ

گردی، با قراردادن بدن خودت . با یلهبسازندهایشان هم نشان بدهند و هم در واقع پردازی را از خالل بدننظریه
های موقعیت را کشید و با ها و نهفتگیی بالقوگیهر منطقه، باید نقشهجغرافیایی در معرض نیروهای روان

 توجه به آنها، موقعیت بدیل را آفرید. 
ها بر این ایده صورت گرفت، اهمیت آن را ها بعد از سوی دیگر گروهای که سالگرایانههای آزمونآفرینش

شکل از زنانی بود که در ساختمانی غصبی در یک کالکتیو متئال دریوا  پرکریاسدهد. برای مثال، نشان می
بودند. وقتی بدل کردهال اسکالرا کاراکوال کردند و آن را به مرکز اجتماعی فمینیستی مادرید زندگی می

ها فراخوان برای اعتصاب عمومی صادر باعث شد تا اتحادیه 0770اصالحات نولیبرالی در بازار کار در ژوئن سال 
تواند شرایط را در مورد ی خود را چنین قرار داد: چگونه یک اعتصاب متعارف میسالهکنند، این کالکتیو م

کار های پرشمار کار غیرمادی و عاطفی تغییر دهد؛ کارهایی که به آنها ــ نه در معنایی خوب ــ فرم
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یرا نه تنها درصد زیادی از این شغلمیشده سازیزنانه دهند ــ انجام می های خدماتی و تاثری را زنانگویند، ز
دلیل اینکه تربودن نیروی کار آنها است ــ بلکه همچنین بهقیمتخاطر ارزانکه در نظام جنسیتی معاصر به

کنند؛ اتفاقی در اقتصاد ی انسانی را استثمار میهای مذکور قوای عاطفی، احساسی، تاثری، و خالقهشغل
برد. اما کارگران چنین کارهایی ین اقتصاد سیاسی راه میدر هم« زنانه»ی جنسیتی سیاسی مسلط که به کلیشه

شوند و هیچ سازمان نمی رسمیت شناختههای سنتی بهی مستقر و اتحادیهگرایانهاز سوی نهادهای چپ
کند. بنابراین، فراخوان اعتصاب عمومی به دو دلیل در تغییر وضعیت این بوروکراتیک چپی آنها را بازنمایی نمی

دارند و مرز اکید و قدیمی « پذیرانعطاف»اصطالح یچ تاثیری ندارد: این کارگرها  زمان کاری بهکارگرها ه
همین خاطر، همچون کارگران متعارف قادر کند و بهپیشین بین زمان کار و زمان فراغت در مورد آنها صدق نمی

گردد: هیچ دن آنها باز نمینشبه اعتصاب در یک روز یا ساعت مشخص نیستند. دلیل دوم نیز به بازنمایی
ی این طیف عظیم کارگران شناختی و غیرمادی باشد. کالکتیو پرکریاس تصمیم ای نیست که نمایندهاتحادیه

شان برود و نمودار مناسبات و نیروهای محیط چنین ی شهریگرفت تا به سراغ این کارگران در زندگی روزمره
« گردییله»شهرها پرکریاس را به سوی روِش جغرافیای متعلق به کالنکارگرانی را ترسیم کند. ترسیم این روان

تولیدی ـهای رادیکال که سراغ مناسبات کاریعنوان کالکتیو فمینیستسازها کشاند. اما آنها بهموقعیت
عنوان ی نخست بهسازان نقدهای پرشماری داشتند. آنها در وهلهبر موقعیتاند، داری متاخر رفتهسرمایه

« آنتاگونیسم ذاتی»داری متاخر، دیگر نسبت به ی غصبی در دوران سرمایهالکتیوی از زناِن مهاجر در یک خانهک
های در مقام کالکتیوی از فمینیستدریوا حال، عینی تولید کاپیتالیستی توهمی نداشتند. دربازی در برابر شیوه

دانستند که بیش از می« روشنفکِر فردِی مذکِر بورژوا»عنوان عمل یک گردی مورد نظر دوبور را بهیله رادیکال،
زنی پرمواجهه را دارد و در کند و وقت آزاد و امکان اقتصادی این پرسهحد بر خودانگیختگی حساب باز می

ی انقالبی، برای گردی برای ترسیم نقشهتاکید داشتند: یله« گرانهگردی گزینشیله»عوض، بر نوعی 
 ی مقاومت و مبارزه.وهای نهفتهنمودارکشیدن از نیر

اند، بیش از اینها است. به گردی الهام گرفتهجویانه که از یلهگری مبارزههای معاصر پژوهشی گروهنمونه
ها و تاثرهایی ضروری را حس کرد که توان حضور بخشی از شدتهمین خاطر، امروز کماکان می

های ها را در کنار تنشآید نیز همین شدتای که از پی میاند. مقالهسازها نیز با آن درگیر بودهموقعیت
. کندسازان را نیز روشن میهای نقدشدنی موقعیتتنهایی جنبهو به سازها در خود داردگفتاری موقعیتدرون

 های استتیکی و)که همزمان با اولویت های سیاسیاگر امروز باید برای خواندن و تاثیرگرفتن و نقدکردن اولویت
تواند خواندِن صرف و سازها نمیشود( را در نظر گرفت، خواندن موقعیتبندی میاخالقی مفصل

شدت انتقادی است: خوانشی که همزمان با ی آنها باشد. تنها خوانش مجاز از دوبور خوانشی بهشناسانهمعرفت
شان را برای گرانه و ایجابیهای کنشهای گفتار آنها، دقیقهها و صلبیتها، سلبیتهشیاری نسبت به منفیت

 بستر معاصر ما بیرون بکشد. 
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 و سازماندهی های ساختن موقعیتگزارش درباره

 گی دوبور

 

 انقالب و ضدانقالب در فرهنگ مدرن

تغییر ممکن در ترین بخشپیش از هر چیز، ما معتقدیم که جهان باید تغییر کند. خواسِت ما رهایی

موقع های مناسب و بهکنش بادانیم که چنین تغییری ایم. ما میست که در آنها محبوسزندگیجامعه و در 

 ممکن است.

 کاربرِد وسایل معینی از کنش همراه با کشف وسایل جدیدیی ما دقدغدغه
ً
ست که شاید یقا

شوند فته میتر باشد، اما به این منظور به کار گر آسان های مختلفمنشدر ساحت فرهنگ و شان تشخیص

 . باشندتعامل  دربا تغییر و تحول انقالبی در سطحی جهانی که 

 ریزِی زندگی وامکاناتی برای طرح شود انعکاِس ی مفروض فرهنگ خوانده میآنچه در یک جامعه

 فاصلهمشخصهست. وجها آنها بینِی حال پیشعیندر
ً
که کنش سیاسی  تسی عظیمیی عصر ما اساسا

 ؛ توسعهاندازدهای تولید مدرن عقب میی بالقوگیتوسعهانقالبی را از رشدو
ً
برتر  سازماندهی ای که نتیجتا

 کند.می طلب را جهان

 نیروهای مولدِ  کنیم که در آن معضِل کنترل عقالنِی بحران تاریخی بنیادی زندگی مییک ما در دوران 

 این، د. با وجودیابتجلی میساالنه با وضوح بیشتری  در مقیاسی جهانی، ِی تمدنگیرشکل جدید در کنارِ 

ــ  است استوارشکسِت روبناِی اقتصادِی استثمارگر بر آن نخستین که  کارگران ــ المللیبینکنش جنبِش 

اشکاِل جدیدی از  اختراِع  کارِ  . کاپیتالیسم دست بهاست دست یافته بندو نیم هایی پراکندهموفقیتتنها به 

زوال رهبری  های فاشیستی( که بربخش توزیع، حکومت ی دولت در بازار، رشدِ مبارزه است )مداخله

های گوناگون ی تاکتیکوسیلهدر حال کتمان سرشِت تضادهای طبقاتی به کارگران تکیه دارد؛ همچنین،

به  را در اکثریت قریب خانوادگیاجتماعی مناسبات تا امروز با این کار توانسته کاپیتالیسم ت. سرفرمیستی

ی مادی ی سوسیالیستی را از شالودهحفظ کند و در نتیجه جامعه اتفاق کشورهای بسیار صنعتی

ی اخیر به که در دهه نیافته و تحت استعمار ــ. از طرف دیگر، کشورهای توسعهکندمحروم  اشضروری

زودی به پیروزی بسیار مهمی دست ــ به اندریالیسم بودهای درگیر نبرد فراگیرتری علیه امپتوده صورت



11 
 

در و  دکنکاپیتالیستی را حادتر می های این کشورها تضادهای موجود در اقتصادخواهند یافت. موفقیت

ند. این احیا شومینائل  کل جنبش انقالبی بیشترِ چههر احیایبه  انقالب چین ینمونهی نخست در درجه

جا ، در همهبرعکس ،کاپیتالیستی قانع باشد، بلکهیا ضد  کاپیتالیستیالحات در کشورهای تواند به اصنمی

 .قدرت را به پرسش خواهند کشیدباید تضادهایی را تقویت کند که 

ست. ادهاشوش این تضی فوراِن مغفرهنِگ مدرن نتیجه شدِن متالشیی ایدئولوژیک، در سطِح مبارزه

که منابع دوران حالیشود: درر موقعیت دشواری بسته مید اندشدنترسیمکه درحال یاِل جدیدیی امنطفه

حال، استثمار این منابع نیست. درعین سازد، ساختار منسوخ اقتصادی قادر بهممکن میرا شان ما تحقق

 ی حاکْم تمام انسجام خود را ایدئولوژی طبقه
ً
های دریافتش از جهان از دست به لطِف ورشکستگی شیوهاوال

 دهد؛ و نیز قطعیت تاریخی سوق میرا به عدمده است، موقعیتی که آندا
ً
یدی به لطف همزیستِی عقا ثانیا

 همچون مسیحیت و سوسیالیافته گسترشارتجاعی که به مرور زمان 
ً
دموکراسی در تضاد با اند و اصوال

دی که نسبت های متعدتمدن هایها و اعانهبه لطِف آمیختگِی همیاری و در نهایت همیکدیگر قرار دارند؛ 

ی ، هدف اصلی ایدئولوژی طبقهدر نتیجهتازگی کشف شده است. بهشان اند و ارزشبه غرِب معاصر بیگانه

 ست.کم پاشیدن بذر اغتشاش و پریشانیحا

گذاریم، حتی اگر های علمی و تعلیمی آن را کنار میبریم، جنبهوقتی این کلمه را به کار می فرهنگ ــ

 عمومیهای عظیم علمی یا مفاهیم نظریه سطِح اش و پریشانی ایدئولوژیک سبب شود آنها را هماغتش

ی ؛ برای ما فرهنگ به ترکیبی از زیباشناسی، احساسات و رفتارها، یعنی به واکنِش یک دورهآموزش بدانیم

ه همزمان از الحاق گرانضدانقالبی اغتشاش فرایندهای . در فرهنگ،داردزمانی به زندگی روزمره اشاره 

 ضدفرهنگی تشکیل می های جدید و تولیدِ جزئِی ارزش
ً
ها، سینما( را شود که ابزار صنعت کالن )رمانعمدا

اند. ها گیر افتادهفکری جوانانی که در مدارس و خانوادهی طبیعی بینتیجه ؛ خالصه،کنداستفاده می

رواج  طور گسترده پس از ضدعفونیو آنها را بهکشد به ابتذال میرا  انهبرانداز  هاِی نوآوریایدئولوژی حاکم  

د، کارهای آنها را تحریف و اخته نکشی از افراِد برانداز نیز موفق است: اگر مرده باشدهد. حتی در بهرهمی

 ورِ یکی از باورهای ک کند؛ و اگر زنده باشند، به لطِف اغتشاش ایدئولوژیک عمومی، با استفاده از مخدرِ می

 کند.شان میمربوط به آن، نعشه عرفانِی 

 
ً
 برای ی انهدامش احترامیهای بورژوازی در مرحلهیکی از تضاد ظاهرا

ً
فکری و  آفرینشست که اصوال

است. این طبقه نیاز کردهکشی میکه ابتدا با آنها مخالفت و سپس از آنها بهرههنری قایل است، در حالی

را در اقلیتی کوچک حفظ کند، اما فقط به این شرط که فعالیت مزبور به  دارد که مفهوم نقادی و پژوهش

 مجزا هدایت شود و  یگرایانهفایدههای سمت حوزه
ً
های جامع و و پژوهش هاتمام نقادی در این راستااکیدا

ویی که اش برای امر نو را ــ امر نکند که ذائقهزند. در فضای فرهنگی، بورژوازی تالش میبسیط را پس می

که هدایت کند از نوبودن  ایو فرومایهــ به سمت اشکال مشخص  به یک خطر تبدیل شده بورژوازیبرای 

فعالیت فرهنگی را کنترل  های تجاری کهی مکانیزموسیلهگارد بههای آوانند. گرایشاضرر و مغشوشبی

ی کلیت شرایط واسطهو پیشاپیش به اندجدا افتاده از حامیانی که توانایی پشتیبانی از آنها را دارند کنندمی

 بهکه پیشتر جلب توجه کرده هابا این گرایش یمردماند. اجتماعی محدود شده
ً
عنوان فرد و به اند، عموما

پوشی از مطالبات ی بنیادی بحث همواره چشماند؛ نکتهقیمت طردی اساسی مورد ستایش قرار گرفته
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دهد. همین است که لفظ های کثیر راه میست که به خوانشاین کار چندپارهفراگیر و جامع و پذیرفت

 سازد.یک معنا مشکوک و مضحک میــ به  آخر در چنگ بورژوازی استچیزی که دسترا ــ گاردآوان

محصولی جدید از شرایطی  مستلزم آن میلیتانتِی ی گارد جمعی همراه با جنبهآوان یانگارهخود 

ِی فرهنگِی انقالبِی منسجم و هم نیاز به مبارزه علیه نیروهایی را پیش که هم نیاز به برنامهست تاریخی

شوند که های آوانگاردی وادار میکنند. چنین گروهی این برنامه جلوگیری میتوسعهکشد که از رشدومی

سیاست انقالبی را از نو درون ساحت فعالیت خود سامان  دسِت بههای سازمانِی ایجادشده معدودی از روش

های سیاسی ایشان بدون ارتباط با نقادی سیاسی قابل فهم نخواهد بود. از این دهند و در آینده دیگر کنش

نسبت به فوتوریسم و دادائیسم و سوررئالیسم پیشرفت  7599گرفته پس از های شکل، جنبشمنظر

ی جهانی توان ارادهها میگیری جنبشدر هر مرحله از شکلاین،  با وجود اند.ای داشتهمالحظهقابل

یکسانی برای تغییر و نیز انحاللی سریع و یکسان را مشاهده کرد، انحالل سریع وقتی عجزشان در تغییر 

؛ مواضعی که انجامدمیدفاعی به مواضع عقیدتی  نشینیبه عقب دنیای واقعی به قدر کافیاساسی 

 تازگی فاش شده است.شان بهیکفایتبی

گرانه نسبت به گرایشی اخالل پیش از جنگ جهانی اول رواج یافت فوتوریسم که تاثیرش از ایتالیای

حال دست دهد اما درعین به ی فرمیشد تعداد زیادی نوآور ادبیات و هنرها اتخاذ کرد؛ گرایشی که موفق

بینِی ت تکنولوژیک سوار بود. خامِی خوشی پیشرفهشده از ایدسازیسادهازحدی بیشتنها بر استفاده

ــ بر باد رفت. فوتوریسم  بوداش که حامیی سرخوشی بورژوایی ــهها همراه با دور تکنولوژیک فوتوریست

چنگ  اش بهتری از زمانهآنکه هرگز بینش نظرِی کاملایتالیایی از ناسیونالیسم به فاشیسم تنزل یافت بی

 آورد.

، جنبشی که پناهندگان و فراریان جنگ جهانی اول در زوریخ و نیویورک به راه انداختند، دادائیسم

تازگی این اش بهشکستگیای که ور ژوایی روی گرداند؛ جامعهی بورهای جامعهخواست از تمام ارزشمی

تخریب هنر و های حادش در فرانسه و آلمان بعد از جنگ بیشتر بر چنین مشهود و آشکار شده بود. تجلی

 ابلهانهو راهپیماییها ها و سخنرانیحدی بر اشکال مشخصی از رفتار )نمایش نوشتار، و تا
ً
 (های عمدا

ای مهلک به درک سنتی از فرهنگ بود. انحالل فورِی ضربه ِن متمرکز بود. نقش تاریخی آن واردآورد

 روِح دادائیستی ناپذیاجتناب اشیکسره منفی و سلبیی تعریِف واسطهدادائیسم به
ً
ر بود. هرچند، قطعا

صورت تاریخی با اده است؛ و آن وجه از نفی، که بههای پس از آن را تشکیل دی جنبشبخشی از همه

ها بتوانند در برابر تا وقتی که آن جایگاهالبته ی متعاقب آن، دادائیسم گره خورده، در هر موضع سازنده

خواهد تکرار صرِف فروپاشی ی مقاومت کنند؛ نیرویی که میشدن توسط نیروی شرایط اجتماعمصادره

 کند. ــ به آنها تحمیل میشان به لحاظ فکری خیلی وقت است که اعالن شدهکه حکم فروپاشیــ را روبناها

شان را برای تعریف خالقان سوررئالیسم که در جنبش دادا در فرانسه شرکت کرده بودند، تمام تالش

نشی برسازنده به کار بردند که از تاکید دادا بر شورش اخالقی و فرسودگی شدید ابزار هایی جهت کبنیان

 ،شناسی فرویدیاز روان ی شاعرانهاستفاده شد. سوررئالیسم، برخاسته ازی ارتباط شروع میسنتی برقرار

تسری داد؛ و های زندگی روزمره سازی و حتی برخی جنبهبه نقاشی، فیلم هایی را که کشف کرده بودروش

. برای بنگاهی با این سرشت، مسأله نه دیگر بر در شکلی منتشر بسیار بیش از آنها گسترش دادآنها را سپس 
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ی یک دوران در زمانی خاص است. دوره امیاِل  کاتالیزِ موفقیت در سر داشتن حق مطلق یا نسبی، که بر سر 

آرایِی گذرا به نفِع ماتریالیسم دیالکتیکی و صفآلیسم اش نابودی ایدهمشخصهپیشرفت سوررئالیسم که وجه

متوقف شد؛ اما زوالش تا پایان جنگ جهانی دوم بروز نیافت. از آن به بعد، سوررئالیسم  7591است، پس از 

 حدتش را نباید دست باال گرفت ــوای را دایر کرد که شدتعالوه، حوزهبه کشورهای بیشتری شیوع یافت. به

های ــ البته هنوز هم ابزاری موثر برای مبارزه علیه مکانیزم شدتجاری جرح و تعدیل می مالحظات بازیرا 

 بورژوازی باقی ماند. آفرینِی اغتشاش

ی حکمرانی میل و غافلگیری را داشت و نوع جدیدی از پرداختن به ی سوررئالیستی، که داعیهبرنامه

 تلقی میخود  یکشید، در امکاناِت سازندهزندگی را پیش می
ً
تر است. مراتب غنیبه شوداز آنچه عموما

محدود کرد. اما سرانجاِم جد بهی سوررئالیسم را هایشان دامنهمادِی تحقِق ایده ابزارِ  شک فقداِن بی

شان، ما را به جستجوِی نفِی مایگِی مقلدان، و پیش از هر چیز میانشانی نخستین مبارزانگرایانهمعنوی

 دارد. میاش واخاستگاهی سوررئالیستی در ی نظریهتوسعه

ی غنای نامحدود تخیل ناخودآگاه است. دلیل ی سوررئالیسم نهفته همان ایدهخطایی که در ریشه

ی شدهاْه قدرِت از دیرباز گماین شکست ایدئولوژیک سوررئالیسم قمارش بر سر این بود که ناخودآگ

بازبینی کرد و در همین مرحله نیز متوقف شد. اکنون دیگر را ها ست. به همین دلیل هم تاریخ ایدهزندگی

 ــ «امر غیرمعمول»و سرتاسر ژانِر  ،ستصدایییر است، نوشتار خودکار تکدانیم چرا تخیل ناخودآگاه فقمی

ست! وفاداری ــ تا حد افراط معمولی کندمی شاز روی خودنمایی ستایشسوررئالیستی کار ُصلب وکه کسب

ی مقابل مناسبات مدرن امر تخیلی به نقطه ک تخیل در نهایت به فروکاستن خودبه این سب خالصانه

توان در ی خویش را میماندن سوررئالیسم به فرضیهی سنتی. میزان وابستهانجامد؛ یعنی به علوم غریبهمی

به دو نظرگاه متواتر چیز را های نسل دوم اندازه گرفت: کاالس و مابیل همهکار پژوهش نظرِی سوررئالیست

 ،به روانکاوی و دوم به تاثیرات کیهانی. در واقع اولزنند ــ ی سوررئالیستی ناخودآگاه پیوند میاز تجربه

های آینده. فروید نیز و نه قانون ابداعات و شگفتیاست کشف نقِش ناخودآگاه نوعی شگفتی، نوعی ابداع 

آید. آنچه پا درمیای از هرچیز آگاهانه»تی نوشت: با کشف همین نکته به پایان خود رسیده بود وق

ماند. اما به محض آنکه آزاد شود، آیا در عوض به ورشکستگی خویش تغییرناپذیر باقی می ناخودآگاه است

 «غلتد؟در نمی

 جار زده که در آن گسست میان ارزشای آشکارا غیرعقالنی رابر جامعهب مقاومت در
ً
هایی که هنوز علنا

های با واقعیْت ابعاد مضحکی یافته است، سوررئالیسم از امر غیرعقالنی برای تخریب آن ارزششود می

 موفقیت سوررئالیسم نقش بزرگی در تایید این واقعیت ایفا کرد که ظاهر منطقی استفاده میبه
ً
کرد. دقیقا

های مصنوعی را رزشمراتب صریحی از ای خویش، سلسلهترین سویهی مزبور، در مدرنایدئولوژِی جامعه

وضوح آمده بهنفی کرده است اما در عوض از امر غیرعقالنی و ابقای سوررئالیسم تحت همین فرصِت پیش

ی انقالبی شود. بورژوازی کند. بورژوازی باید پیش از هر چیز مانِع عزیمتی نوین از اندیشهاستفاده می

زی اکنون که قادر شده سوررئالیسم را به بازرگانی نسبت به ماهیِت خطرناِک سوررئالیسم آگاه بود. بورژوا

نظمی و اختالل ی بیاین واقعیت که سوررئالیسم به دورترین نقطه متعارف بدل کند از تصدیقزیباشناختی 

 پروراند و همزمان با تقلیلیبرای سوررئالیسم را م پس خود بورژوازی نوستالژی کند.رسیده کیف می
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چرا کند، وتواند در آن چونکس دیگر نمیرئالیستی، یعنی به شکستی که هیچر خودکار آن به دژاووی سو

مسیحی  ی اخالقیسازی جامعهطرد بیگانهسازد. اعتبار میها و جستجوهای نو را بیی تالشهمه

 غیرعقالنی جوامع بدوی احترام قایل شوند؛های معدودی را واداشت تا برای بیگانهانسان
ً
و این  سازی تماما

تر سازیم: و این نخستین شرط برای ست تا پیشتر رویم و جهان را عقالنیرتاسر ماجرا است. ضروریس

 ست.شورانگیزی

 

 ی بورژواییی اندیشه، آخرین مرحلهفروپاشی

شان های پاریسی که بخش اعظماند. گرایشاصطالح مدرندو مرکز اصلی فرهنگ بهپاریس و مسکو 

، ی کاپیتالیستیاند، اروپا، آمریکا، و دیگر کشورهای پیشرفته را در منطقهنکردهها ابداع را خود فرانسوی

کند، بر هایی که مسکو به شکلی بوروکراتیک تحمیل میدهند. گرایشتحت تاثیر قرار می ،ژاپندر همچون 

تاثیر مسکو  .ی اروپایی تحت تاثیر آن اثرگذارندههای کارگری و کمتر از آن، بر پاریس و منطقی دولتهمه

 سیاسی دارد، اما برای توضیِح تاثیر سنتی پاریس ــ 
ً
ست ــ باید که هنوز هم پابرجاخاستگاهی مستقیما

 های فرهنگی لحاظ کنیم.ایای را در تمرکز حرفهشدهرهبری تثبیت

 در مندی از دست رفته است؛ اندیشهی بورژوایی در آشفتگی نظاماندیشه
ً
ی مارکسیستی عمیقا

ی فرهنگ و کاری بر شرق و غرب و بیش از هر چیز  بر حیطههای کارگری معوج شده است ــ محافظهدولت

نوزدهمی به بورژوازی قرننمای خردههای سنخکاری با احیای گرایشرفتارها سایه انداخته است. محافظه

شود. ی مخفی میطبعیا شوخ ،مشربیکه در پاریس تحت لوای آنارشیسم، کلبیبالد، در حالیخود می

ی ما شایستگی اگرچه دو فرهنگ مسلط به لحاظ بنیادین برای رسیدن به سنتزی از موضوعات اصیل زمانه

ی منطقه ی تولیدیفته است و در این مرتبهگری در غرب بیشتر پیش ر توان گفت آزمونندارند، اما می

 نیافته است.ای توسعهمسکو شبیِه ناحیه

 تکامِل  شناخِت شود، رفته مدارا میهمکه در آن با نمود آزادی روشنفکری رویی بورژوایی در منطقه

دهد؛ را افزایش می در جریان آگاهی از خیزِش  ،محیط های متعدِد ها یا دیدگاهی مختلط از استحالهایده

ر عین کند تا دفرمای کنونی تالش میحکم حساسیِت . اندهایش مهارنشدنیها و تکانهخیزشی که انگیختار

 تحلیل نهایی  ممانعت از تغییرات نوینی که در
ً
خود را با این تغییرات وفق دهد.  زنندبه آن آسیب میشدیدا

یابد: د، در نهایت به سه رویکرد تقلیل میکشیدنهای ارتجاعی پیش میکه گرایشهایی حلهمزمان، راه

 بیان فرهنگی توسعهکننهایی که بحران دادائیسم و سوررئالیسم تولید میتداوم فرم
ً
ی حالتی یافتهد )و صرفا

 مقبولهای قدیمی زندگی، و دالیل تا آن زمان آورد، وقتی شیوهمیجا سربرست که خودانگیخته همهذهنی

 آخر نگاِه پرتفصیل به عقب.های ذهنی، و دستدر ویرانه سکونتوهمه ساقط شوند(، برای زیستن، همه

های ی ذائقهشود. این شکل همهجا یافت میسوررئالیسم سرسختانه همهای از شدهشکل رقیق

های تکرار است. بازمانده اشهایش برده باشد. زیباشناسیآنکه بویی از ایدهسوررئالیستی را دارد بیی دوره

دارند  ایدئولوژیک موضِع  داشتِن  ی فرتوت نه تواِن زدهی عرفانارتدوکس در این صحنه سوررئالیستِی  جنبِش 

ترند و چنین حمایتی را از دیگران مبتذلهردم یشارالتانیسم و نه توان هیچ گونه ابتکارعملی: آنها حامیاِن 

 طلبند.نیز می
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های پس از جنگ جهانی دوم آشکار شد. این ست که در سالحلی فرهنگیفایدگی راهدن به بیداتن

های بسیاری در مورد هر کدام از آنها وجود دارند: مونهد که نآور تخاب بین دو امکان را فراهم میحل انراه

 درنگ به آن.گویی بیکردن پوچی و عبثی با استفاده از لغات مناسب، یا آریپنهان

ترین مایهمیان که نخستین گزینه را بیش از هر چیز ادبیات اگزیستانسیالیستی معروف کرده است

کند. رونویسی میای عاریتی ی فلسفهگرفتن زیر سایها پناهبسال گذشته را ی فرهنگی سیهای توسعهسویه

 راههم از ست؛ آنهای تجاری و بازرگانیبازارگرمیی خویش در دواندهمنافِع ریشه این ادبیات حافِظ 

رفتن در مسیر تعهدات و کورمالی کورمالواسطهیا حتی بهجعلیاتی منتسب به مارکسیسم یا روانکاوی، 

اند و کارشان را به ی سیاسی مکرر. این رفتار پیروان زیادی یافته که برخی از آنها خودستا بودههاگیریکناره

 های تفسیرگرشای آبستره و نظریههدار نقاشیزیرکاه. سیِل دنبالهشان آباند و دیگرانکشیدهرخ می

 است.قیاس قابلاش نیز با همین رفتار واقعیتی از همین جنس دارد و گستره

ت که سایصلی پدیدهی اکمال مشخصهو بودن ذهنی تمامی نوعی خنثیشانهید و تصدیِق سرخوتای

خوانند. اما این قضیه می« راستینویسان جوان دستمشربِی رمانکلبی»را در ادبیات نوی این اواخر آن

 نویس است.اصطالح جوانان رمانها یا بهنویسها، رمانراستیبسیار فراتر از دست

، از همه اندِت به گذشتههایی که مبلِغ بازگشدکترین رئالیسم سوسیالیستی در میان تمام گرایش

های جنبش انقالبی به این جریان اجازه به یافته اتکادانیم ادعایش مبنی بر تر است، چراکه میبرجسته

کنفرانس  رخیزد. دربدفاع به حمایت دهد تا در فضای آفرینش فرهنگی از موضعی غیرقابلمی

که از راه نظریه پیش  کرد، آندری ژدانف ابعاِد سرکوبی را آشکار 7591دانان شوروی در سال موسیقی

یمودیم؟ برندگان نقاشی راه درستی پکردن ازبینهای نقاشی کالسیک و تارومار ظ گنجینهآیا با حف»برد: می

نقاشی )و بسیاری  انحالِل در حضور آن « نقاشی نیست؟ انحاللخود به معنای  ها"ییآیا بقای چنان "مکتب

 ایدئولوژیِک  فروپاشِی اش، های ارزشیذهن غربی، در عین سقوط تمام نظام(، بورژوازی روشنانحالل دیگر

گر، ژدانف با آن . از سوی دیطلبی سیاسی مهیا کردهای نومیدانه و فرصتی واکنشوسیلهعیاری را بهتمام

 فروپاشِی  بورژواهایی یافت که مخالِف گان است، خود را در میان خردهی نوکیسمشخصهاش که وجهذائقه

. های آن ارزشاحیای اقتدارطلبانه بیند مگرهیچ نمیهای فرهنگی قرن پیش هستند؛ و بنابراین ارزش

عمومی یک  مسائلروی از طفره زودگذر و محلی قدرِت  سیاسِی  شرایِط که گرایانه نیست باور کنیم واقع

که  یهایآموزه پیشینِی تماِم  گرفتِن پس از نادیدهالزم باشد کند؛ چه برسد به اینکه اعطا میبه ما دوران را 

 .شده دوباره به دست گرفته شوندسرگذاشتهپشت مسائِل  بیرون کشیده شاندر زمانه مسائلدل تاریخ از 

 های دینی، پروپاگاندای سنتی سازمانفرِم 
ً
به فرم چنین نوعی از پروپاگاندای کاتولیسیسم،  خصوصا

کاتولیسیسم است و از بسیاری جهات محتوای آنها نیز با یکدیگر قرابت دارد.  رئالیسم سوسیالیستی نزدیک

یان تمام نیروهای پردازد که در ماز خالل پروپاگاندای ثابت خویش به دفاع از ساختاری ایدئولوژیک می

برای کلیسای کاتولیک حال، را بر عهده دارد. بااینساختار کماکان تملک آن د متعلق به گذشته تنها خو

در کنار پروپاگاندای سنتی گریزند، ی که از نفوذ کاتولیسیسم میهای پرشماری بخشدوباره آوردِن چنگبه

 داین فرمهای فرهنگی مدرن را به کار گیرد. خود در تالش است تا فرم
ً
ی ر دامنههای فرهنگی مدرن عموما
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های ارتجاعی کاتولیک. 1اینفورملاصطالح د ــ برای مثال، نقاشی بهنگیر قرار می« گِی نظریپیچید  پوچِی »

طمئن های ثابت ممراتب ارزشاز یک سلسله این امتیاز را دارند که در نسبت با سایر گرایشات بورژوایی

بینند شادمانه تا ای که خودشان را متمایز میتر است که فروپاشی را در حوزهشان سادهبرای باشند؛

 انتهایش سوق بدهند.

ها . بر این ویرانهنیست یدئولوژیکشِی افروپا جزچیزی  مدرن ی کنونی این بحراِن فرهنِگ نتیجه

؛ چراکه هر داوری شودمی محالی انتقادی رِف پرداختن به اندیشهتوان بنا کرد، و صچیز نویی نمیهیچ

به های فراگیر منسوخ یا های سیستمهقراضبه  یک از آنهاگیرد و هر های دیگر موضع میعلیه داوری

 . دهندارجاع می های شخصی و سانتیمانتالفرمان

از تبلیغات تجاری برای اعمال  ی انبوهاست. دیگر حتی از استفاده جا رسوخ کردهشی به همهفروپا

های آفرینش فرهنگی هم خبری نیست؛ این فرآینْد قدیمی بود. در عوض، در حال نفوذ بیشتر بر داوری

های و تمام داوری تأثیرگذار استتبلیغات یم که در آن تنها ای از غیاب ایدئولوژیک هسته نقطهرسیدن ب

بیرون را نیز به همراه خود  این داوریحال واکنش غیرارادی درعیناند ــ اما شدهقبلی کنار گذاشته انتقادی 

به آفرینش خودکاِر  های این عرصه،ایزدگی حرفه، در عین شگفتفروش فنونی بازی پیچیدهکشد. می

شناختی اهمیت جامعهاین واقعیت است.  تقلیل یافته بحث فرهنگی]درگیرشدن در[ ها برای سوژهشبه

 در فرانسه شاهدش بودیم و تاثیرشسال اخیر  ای که در سهدهد؛ تجربهرا نشان می 2دروئهـساگانی پدیده

ای فرهنگ، در حضور داوران حرفه. ی فرهنگی متمرکز در پاریس را نیز درنوردیدحتی حدومرزهای منطقه

کنند و حس میندارند خود درکی ازشان  که هایی راناپذیر مکانیزمبینیی پیشدروئه، نتیجهـی ساگانپدیده

 بر اساس روش
ً
دلیل ی بهااما این داوران حرفه دهند.های تبلیغاتی سیرک توضیح میاین نتیجه را عموما

 اسم شاننقدها راهشان مجبورند که از حرفه
ً
به موضوع این آثار  شکلی تشریفاتیبه شان نقد استکه صرفا

کننده و را برای نقدهای گمراه ترین موضوعغنی یر باشدناپذش توضیحرضایت دهند )اثری که اهمیت

را های فکری نقد مانند که مکانیزمخبر میآنها ناگزیر از این واقعیت بی آورد(.طی بورژوایی فراهم میقاتلا

های خبرند، بسیار پیش از آنکه مکانیزمهای فکری نقد بیها پیش از مکانیزماز مدت ،فهمند؛ در واقعنمی

سوءاستفاده از این خالء ]در دریافت نقد[ دست به کار شوند. داوران فرهنگی از تشخیص برای خارجی 

ی در پدیدهابزارهای بیان به ابزارهای کنش بر زندگی روزمره  تبدیلداده در رخمعنای واژگونِی بی

ای در یندهاهمیت فزابه زندگی مولف  که این فرآیند جایگزینی باعث شدهدروئه رویگردان هستند. ـساگان

است و تنها امکان  خود رسیده نهایی های برجسته به تقلیلگریدوران بیان پسدست یابد. نسبت با اثر او 

ذکری به جز چیز قابلهیچ دیگر ست که همیت یک اثر همان شخصیت مولفیبازمانده برای ]دریافتن[ ا

 در چنته ندارد. ی قدیمی و تصویرپردازانهافجورهای باِب روز، یا مشغولیت به حرفهوکم، فسق سِن 

                                                            

که  0099ی خصوص در دههای است به چندین گرایش نقاشی آبستره پس از جنگ جهانی دوم، به( اشارهart informelهنر اینفورمل )  1
 گیرد.های هنری دیگری را در برمیتاشیسم، انتزاع تغزلی، و جنبش

سالگی منتشر کرد و معروف شد.  01نویس فرانسوی بود که نخستین رمان خود را در نویس و رمان( نمایشنامه4992-0099فرانسواز ساگان )  2
آمد. مینو دروئه جمهور سوسیالیست فرانسه به شمار می، رییساو بعدتر به فعال فمینیست و سوسیالیست بدل شد و از دوستان فرانسوا میتران

ی ی شعری منتشر کرد که با آن معروف شد. ژان کوکتو دربارهـ ( نیز شاعر، نوازنده و بازیگر فرانسوی بود که در هشت سالگی مجموعه0021)
 «.جز مینو دروئهتمام کودکان نابغه هستند، به»بود: او گفته
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عالوه بر آن باید از تالش برای نقد  شِی ایدئولوژیک متحد شودفروپااپوزوسیونی که باید اکنون علیه 

های مهم اید فعالیتهای محتومی همچون شعر یا رمان دست بردارد. تنها بهای تولیدشده در فرمعتیقه

 فروپاشِی ی ترین نشانهجدیآنها نیاز داریم، موضوع نقد قرار بگیرند. هایی که به برای آینده، فعالیت

ی ممکن هاترین انگارهی معماری کارکردگرایانه دید که بر ارتجاعیایدئولوژیک امروز را باید در بنیاِن نظریه

ای از زندگی و مقیاس آن را به روانهشدت واپسی بهاینکه انگارهدر ؛ استاز جامعه و اخالق بنا شده 

 سودمندِ  ونقصعیبچندان بیهای نهوآورین
ً
ی باوهاوس یا مکتب لوکوربوزیه وارد نخستین دوره اما موقتا

 اند. کرده

ی لهورود به مرحگر این واقعیت است که در حال چیز نشانبه این سو همه 7591با این حال، از سال 

موانعی مخوف برخورد ها با که در تمام جبهه نیز اینکه فوران نیروهای انقالبیو ایم جدیدی از مبارزه

بینیم که رئالیسم سوسیالیستی همزمان میاست. د کرد تغییر شرایط دوران پیشین را آغاز کردهنخواه

های خود در کشورهای اردوگاه پایگاه داردای که آن را به وجود آورد همراه با واکنش استالینیستی

 نشانگر مرحلهـفرهنگ ساگان .دهدرا از دست میداری ضدسرمایه
ً
رناپذیری از ی عبودروئه نیز احتماال

 انحطاط بورژوایی
ً
ای ابزارها و منابع فرهنگی گِی ود فرس در قبالشاهد آگاهی نسبی در غرب ست. و نهایتا

تواند اهمیت گارد حاال میاند. اقلیت آوانشدهانی دوم به کار گرفتههستیم که از زمان پایان جنگ جه

 ایجابی خود را بازیابد.

 

 اهای اقلیتی در دوران قهقر گرایشکارکرد 

 تشدید هم 7591 فرارسیدن تاآشکار شد و  7591چندسال پس از  روِی جنبش انقالبی جهانیپس

نو و  کردند تا گرایشکه تالش می دهایی آغاز شروی جنبشسال، پسپنجشد. متعاقب آن، ظرف چهار

 اهمیت ایدئولوژیک و مادی چنین جنبشبخشی را در فرهنگ و زندگی روزمره پیش ببرند. رهایی
ً
هایی دائما

توانست در های آنها که میشها به انزوای اجتماعی کامل درافتادند. کنکاهش یافت، تا آنجا که این جنبش

های قدر تضعیف شد که جریانآنهوای عاطفی بینجامد، وحال ناگهانِی  نوکردِن شرایط مساعدتری به 

ی فرهنگ ساختهپیشبخش به بازی های رهاییکار توانستند از هرگونه دسترسی مستقیم جریانمحافظه

ند، پس از آن بودهای نو از دست دادهولید ارزششان را در تها که نقشرسمی جلوگیری کنند. این جنبش

دی را به سوی خود جلب کند که از دل آن افراتوانست بورژوازی  وفکری را شکل دادند  ی کارارتش ذخیره

 های بدیعی به پروپاگاندای آن بیفزایند.توانند ظرافتمی

 گاردهای آزموندر این مرحله از فساد، اهمیت اجتماعی آوان
ً
های کمتر از گرایشگر ظاهرا

های کشند. این گرایشمیل به تغییر را هم نمی دادِن هیچ وجه زحمت نشانست که بهمدرنیستیشبه

. اندفرهنگ مدرن بدل شده ی مقبولمدرنیستی ــ از خالل تمهیدات جدی و شدید ــ به چهرهشبه

آنانی که جایگاهی در تولید حقیقی فرهنگ مدرن دارند و منافع خود را در مقام  تمامحال، بااین

اند( که به موضعی منفی فروکاسته شدهآن هم با تیزهوشی چراکنند )تولیدکنندگان این فرهنگ کشف می

ی یک جامعه های تقلبیها هستند که مدرنیستی نوعی آگاهی مبتنی بر این واقعیتدر حال توسعه

و انحصار آن بر ابزارهای تولید فرهنگی به فقر  شدهشناختهرسمیتند. فقر فرهنگ بهارفته فاقد آنتحلیل
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جدید و  یگارد است که فهماست. اما تنها درون این آوان نیز راه برده گاردگری آواننسبی نظریه و بیان

ای اعالم و اثبات این فهم جدید باید خود را در دقیقهگیرد. شکلی نامحسوس نضج میانقالبی از فرهنگ به

 به شان و ی جدایین به دورترین نقطهخواو خطوط کلی یک فرهنگ مخالف مسلطکند که فرهنگ 
ً
نتیجتا

 اند. ای رسیده باشند که نسبت به اعمال قدرت بر یکدیگر ناتوان شدهنقطه

 
ً
همان تاریخ تقلیل نظری و عملی ی انقالب ندهروموج واپس در دوراِن تاریخ فرهنگ مدرن نتیجتا

 فروپاشیی ی یکپارچههای اقلیتی و سلطهبه جداسازی جریانجنبِش نوکردن و تجدید است؛ تاریخی که 

 رسد.می

و عنوان نیرویی انقالبی زوال مداوِم سوررئالیسم به و جنگ جهانی دوم،  7591های بین در سال

ایم. دوران پس از جنگ بودهشاهد  را هاز کنترل خود سوررئالیستهمزمان گسترش نفوذ آن فراتر ا

 به نابودی سریع، بود همتوقف کرد 7591ی دو عامل که روند گسترش سوررئالیسم را در حوالی واسطهبه

شد میروی انقالب بودند که و نیز پس ازِی نظریهای نوسفقدان امکان این جریان انجامید؛ این دو عامل

در مثاًل محو گروه  واسطهبیدر واکنش سیاسی و فرهنگی جنبش کارگران دید. عامل دوم رد آنها را 

که جنبش  استکننده است. از سوی دیگر، پیش از هر چیز نخستین عامل سوررئالیستی رومانی تعیین

بلژیک که گروهی منشعب از  جز درسوررئالیستی را در فرانسه و بلژیک به فروپاشی فوری کشاند. بهـانقالبی

های سوررئالیستی در سرتاسر اش ادامه دهد، دیگر گرایشگرانهتوانست به موضع صحیح آزمونسوررئالیسم 

 آلیسم رازورزانه پیوستند.ی ایدهجهان پخش شدند و به جبهه

بلژیک  در دانمارک، هلند، و 7597و  7595های بین سال« گراانترناسیونال هنرمنداِن آزمون»یک 

و بعدها به آلمان نیز گسترش  کرد ــمستردام( را منتشر میآوکسل، برپنهاگ، کـ) کبرای ــ که مجله برپا شد

در فهم ضرورت چنین  هااین گروه برتری. تا بخشی از جنبش سوررئالیسم انقالبی را گرد هم آورد یافت

کند. اما فقدان سختگیری ایدئولوژیک، ایجاب میی مشکالت حاضر سازمانی بود که پیچیدگی و دامنه

ی عامی درباب شرایط و نظریه نداشتِن مهمتر،  های آنها به هنرهای پالستیک، و از همهمحدودبودن پژوهش

 گری به فروپاشی این گروه انجامید.اندازهای آزمونچشم

سربرآورد و به تحلیل دقیق  زیباشناختیهای کمال با تمام جنبشو ر فرانسه، لتریسم از مخالفت تمامد

های جدید در تمام ی فرموقفهبی ه لتریستی که به دنبال آفرینشگروها پرداخت. زوال دائمی این جنبش

اما تولید  حفظ کرد. 7599تا  7591های بین سالهای بود، نیروی تحریک و هیجان سودمند خود را حیطه

لیستی را آایده خطای، چراکه همگی آنها این حدود مانددار مگری خندهلتریسم به چند آزمون

 از نو کار را باید درون چارچوبی عام مشابه با چارچوب پیشین  زیباشناختیهای بودند که حوزه پذیرفته
ً
صرفا

مانده را سازماندهی کرد و گروه عقب« انترناسیونال لتریستی» خود را در 7599در لتریسم چپ شروع کنند. 

های متفاوت، جستجو برای های شدید بین گرایشبیرون راند. در انترناسیونال لتریستی، در میان مبارزه

 شد. فرآیندهای جدید مداخله در زندگی روزمره پی گرفته

جنبش »بخش پابرجاترین  7599ه در گرای ضدکارکردگرا کدر ایتالیا، به استثناء گروه آزمون

دهای مرتبط با گار گیری آوانها برای شکلر تالشیگرا شکل داد، د« ایماژیستانترناسیونال برای باوهاوس 

 اند. های کهنه و هنری حتی در بیان نظری نیز موفق نبودهنظرگاه
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ی نفوذ خود را با تمام ابتذال و حیطهدر فرهنگ غربی  تبعیت از رهبربه در همین حین، گرایش 

گاردهای ایاالت متحده که عادت )آوان است گستراندهاز ایاالت متحده تا ژاپن هایش سازیپسندعامه

های ایدئولوژیک، اجتماعی، و حتی از نظرگاهی آمریکایی پاریس گرد هم بیایند، اند در مستعمرهکرده

ایی مقید به استعمار ه( تولید آدم.اندممکنکاری سازشمغزترین بیر بند و د نگارانه کاماًل جدا افتادهکانم

نقشی ارتجاعی در مراکز فرهنگی  ،آیدی سرکوب سیاسی پدید میواسطهبه اغلباستعماری که فرهنگی، 

کنند، حتی اگر در کشورهای خود پیشرو به حساب آیند. در واقع، منتقدانی که سرتاسر پیشرفته ایفا می

کنند که با تظاهر میاند، گره زدهگری ی آفرینشهای کهنهی خود را به ارجاعات منسوخ به نظامحرفه

در نتیجه به  اند. ان یا رمان گوآتماال بدیعیاتی کشف کردهشان در سینمای یوندادن به نجوای دلگوش

زیرا مساله بر سر ظهور دوباره و قضا ضداگزوتیک است، بر دست کنند کهتوسل می اگزوتیسمی

 به مللشده در کارگرفتهی رویکردهای پیشتر بهافتادهتاخیربه
ً
عنوان چیزی که کارکرد دیگر است، اما قطعا

 . گریرایط واقعی زندگی و آفرینشگریز از ششود: خالصه می سماش در اگزوتیاصلی

ی کالسیک تیاتر به کشیدن ایدهپرسشبرشت در برلین با به یتجربهتنها  های کارگری نیزدولتدر 

بالهت رئالیسم  در برابر مقاومتهایی نزدیک است که امروز برای ما اهمیت دارند. تنها برشت در ساخت

 است. سوسیالیستی غالب آن دوران موفق شده

انقالبی روشنفکران  یورشتوان از می پاشددارد از هم فرومیالیستی رئالیسم سوسی حاال که

توأمان حقیقی فرهنگ مدرن انتظار هرچیزی را داشت. اگر ژدانفیسم  مسائلبه سمت  های کارگریدولت

ی کارانهموضع فرهنگی محافظهانحطاط فرهنگی انحطاط فرهنگی جنبش کارگری و نیز  تجلیترین ناب

 اندی تاریخی در شرق علیه ژدانفیسم به پا خاستهجهان بورژوایی بوده باشد، آنگاه کسانی که در این لحظه

این  نیستن کوکتو آزادی فرهنگی کسی همچو یشتر ازکه بجز به نام آزادی فرهنگی بزرگتری  توانندنمی

درستی دریافت که معنای باید به. خواهد باشدهای سوبژکتیوشان هر چه میــ حال نیتمبارزه را پیش ببرند 

ژدانفیسم عمل به  ممکِن  خلِف نهفته است. تنها « انحالل» ژدانفیسم در نفِی نفِی ژدانفیستِی  نفِی  عینِی 

 خواهد بود که همان آگاهی از ضرورت کنونی است. واقعییک آزادی 

 گیِج  گیج در برابر حکمرانِی  مقاومِت  های گذشته در بهترین حالت دوراِن اینجا نیز به طور مشابه، سال

با وررفتن با حال، نباید اینن گیجی و اغتشاش شرکت نکردیم. بااست. ما در ای روانه بودهبالهت واپس

توان جز در نسبت فرهنگی را دیگر نمی کنیم. مسائل آفرینش اچیز این دوران معطلهای نها یا کشفذائقه

 حل کرد.  های جدید در انقالب جهانیبا پیشروی

 

 موقتی مشی  یک اپوزوسیون  خط

باشد؛ برعکس، هدف  تواند بیان زندگی یا تحلیلشنمیی[ فرهنگ کنش انقالبی درون ]حوزههدف 

انقالب تنها در پرسش بر  جا فالکت را به عقب راند.ست. باید همهندگیاین کنش انقالبی توسعه و بسِط ز 

خالصه  د بودکسی ارباب این تولید خواهیا چه قدر استطح تولید صنایع سنگین چهاینکه سسر دانستن 

های حاصل از این استثمار را ها و عادتپاداشطف، بردن استثمار بشر، باید عوامیانشود. همراه با ازنمی

حاال، همینما باید  تعریف کنیم.های امروزین را های درخور بالقوگینیز از میان برد. ما اکنون باید میل
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ساخت یک آغازین  خواهان تخریبش عناصری امروزی و نیروهای بین جامعهموجود  یحتی در اوج مبارزه

که کشف مورد دوم ]یعنی شرایط نویِن رفتار[ از خالل  کشف کنیمرفتار را  نشرایط نوی واالتر از محیط و نیز

 ند.ااران آنز گه تعلق دارند و خدمتشود. دیگر چیزها همه به گذشتگری و پروپاگاندا محقق میآزمون

ابزارهای ی ی مشترک از همهای را آغاز کنیم که برای استفادهشدهما باید کار جمعی سازماندهی

متقابل آن ابزارها را وابستگی باید روزمره از جان و دل تالش خواهد کرد. و این یعنی ابتدا زندگی  یاستحاله

های نوینی باید چیدماننیز بازشناسیم.  ی راتربزرگ طبیعت، و بنابراین آزادیتر ی بزرگاز نظرگاه سلطه

 باید در آغاز بسازیم که هم محصول و هم وسیله
ً
رویکردهای ای برای رفتارهای نو باشند. برای این کار ضرورتا

حال باید کنیم که اکنون وجود دارند، و درعین لحاظ تجربی استفادهای را بههای فرهنگیهرروزه و فرم

هنر،  نوعی ازرا درون حدود سنتی  اشیفرمی معن را به پرسش بکشیم. معیار نوبودن و ابداِع شان ارزش

یش منسوخ و در نتیجه اش پیشاپهای جزئیپاره ــ که نوشدنی نابسنده و تکهرسانهیک یعنی درون حدود 

 . است ند ــ از دست دادهااستفادهبی

آوریم. یک روشنفکر  شچنگبه ما نباید فرهنگ مدرن را طرد کنیم، بلکه باید برای ردکردِن آن ابتدا 

روی ما را به رسمیت نشناسد. یک روشنفکر  تنها زمانی انقالبی خواهد بود که انقالب فرهنگی پیش

حمایت از سیاست یک حزب مفروض، حتی اگر این حمایت را با ابزارهای اصیل صرِف گر تنها بهآفرینش

زاب و در راستای تغییر ضروری تمام خارج از احباید انجام دهد، انقالبی نخواهد بود، بلکه در عوض 

روبناهای فرهنگی به کار بپردازد. به طور مشابه، کیفیت یک روشنفکر بورژوا در نهایت از دل خاستگاه 

بلکه آید، بیرون نمی گری(ی آغاز مشترک نقد و آفرینشعنوان نقطهبهاش )اجتماعی او یا دانش فرهنگی

 بورژوایی تعیین میهای ی نقش او در تولید فرمواسطهبه
ً
اگر نقد ادبی بورژوایی از مولفان دارای شود. تاریخا

 بگردند.  اندبال اشتباهاتی که انجام دادهسیاسی انقالبی ستایش کرد، آنگاه این مولفان باید به دن عقاید

بای لکه در کنفرانسی در آی انقالبی درون فرهنگ در یک جبهه گرایانهتعدد آزمونهای اتحاد گرایش

 :کردسه عامل زیر غفلت نخواهیم  از گیرد که مافرض می آغاز شد7591ایتالیا، پایان 

ل فعالیت در این کنش متحد هستیم ها در حانخست آنکه نیازمند توافِق تمام و کمال اشخاص و گروه

شان را به کنندگان در آن اجازه دهیم تا چشمبه مشارکتطریق پیش ببریم که مزبور را بدین توافق اما نباید

 نبوِد که فاصله بگیریم، چرا هاطلبجاهیا  گراکرهای عملژو از روی عواقب معین اتحادمان ببندند. ما باید 

 . انجامداز راه اتحاد میآرزوی موفقیت  بهاین دو در راسخ  اعتقاِد 

 باید به خاطر داشته باشیم که ثانی
ً
 آزمونی گرایشهمه چهگرا

ً
کارآمد هستند ولی گرانه های حقیقتا

کار توجیه کنش هنری درون ساختار کنونی ــ  به« گرانهآزمون»ی ی افراطی از کلمهحال استفادهعیندر 

ست مبتنی گرانه رویکردیآید. تنها رویکرد معتبر آزموناند ــ میکشف کردهقباًل یعنی ساختاری که دیگران 

ی آنها. یک بار برای همیشه باید اعالم کنیم که ی شرایط موجود و و جایگزینی آگاهانهغیرسازشکارانهبر نقد 

 بیانی شخصی درون حدود ابزاما 
ً
ی هرگز با کلمه رهای دائرشده به دست دیگران باشدآنچه را صرفا

اع قوانین جدید برای ابد ها، بلکهها و فرمگری نه چینش ابژهی تطهیر نخواهیم کرد. آفرینشگرآفرینش

 ست. چنین چینشی
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گرایی به مانعی بر سر راه که فرقهی را در میان خودمان بگیریم، چراگرایدر نهایت، ما باید جلوی فرقه

های مشابه بدل خواهد شد و از نفوذ سازمانشده در اتحاد با متحدان بالقوه کنش در راستای اهداف معین

 هایتصفیهسری  و پس از یک 7599تا  7599های انترناسیونال لتریستی بین سالجلوگیری خواهد کرد. 

 به سوی ضروری 
ً
 مطلقاندازه همانتاثیربودنی بهپیش رفت که به انزوا و بی سرسختی مطلق جوریکدائما

این رفتار ی نقد و کشف پروبال داد. باید به مخالفت در برابر تغییر، و انحطاط روحیهانجامید و در نهایت 

این معیار  یواسطهباید تنها بهپشت سر بگذاریم. های واقعی نفع کنشبهبار برای همیشه را یک گرایانهفرقه

 به این معنا که باید همان. مکنی شانوندیم یا ترکیبه دیگر رفقا بپ
ً
 خواهندطور که همه از ما میالبته نه ابدا

ها از این نیز پیشتر ها و آدمبه باور ما باید در دورکردن برخی عادت را کنار بگذاریم. برعکس،« اخراج»عمِل 

 برویم.

ای شیوهبه ،هنری وسایلحتی  ،یاوسیلههر  را بهشکلی جمعی تعریف کنیم و آنرا بهمان ما باید برنامه

 منظم به اجرا درآوریم.

 

 سازموقعیتسوی یک انترناسیونال به

های موقتی زندگی و مانست، یعنی ساختن انضمامی چیدهاهدف اصلی ما ساختن موقعیت

ی ای را بسط دهیم که تحت هدایت عوامل پیچیدهتر. باید مداخلهبر  شورانگیز یک کیفیتبه شان استحاله

 که ند ای عظیممؤلفهمتعلق به دو 
ً
: چیدمان مادی زندگی و رفتارهایی برندبه سر می در کنش متقابلدائما

 .اندی آنکنندهنکه محرک یا واژگو

ی نوعی شهرگرایی یکپارچه گری در رابطه با محیط زیست در نهایت به ایدهدورنماهای ما برای کنش

بندی در ترکیب وسایلیعنوان به فنونا و هنرهدر استفاده از تمام  در ابتداشهرگرایی یکپارچه معنای رسید. 

فراگیرتر از نفوذ قدیمی معماری بر بار نهایت شود. این ُکل را باید بیآشکار میمحیط زیست  یجانبههمه

شناسی( در های علمی )همچون بومتخصصی و پژوهش فنونگاه به، یا کاربست گاههنرهای سنتی

های . شهرگرایی یکپارچه باید برای مثال محیِط صوتی و نیز توزیع گونهدر نظر گرفت شهرگرایی آنارشیستی

های جدید و نیز ن فرمداین نوع شهرگرایی همچنین باید آفریمتفاوت غذا و نوشیدنی را کنترل کند. 

ی معماری و شهرگرایی و نیز شدهشناختههای از فرم( détournementیا دخل و تصرف، ) رباییمضمون

، اش حرف زده شدهکه اینقدر درباره 1یکپارچهسینمای کهنه را برعهده بگیرد. هنر از شعر و  رباییمضمون

 زیباشناسیتعریف سنتی  هرگونهتوان آن را با ، اما دیگر نمیدارد در سطح شهرگرایی امکان تحققتنها 

از خالل تعداد مشخصی  گری خودشهرگرایی یکپارچه در هر یک از شهرهای محل آزمون. مربوط دانست

« محله»های نیرو با همان لفظ رایج و استاندارد به کار خواهد پرداخت که فعاًل از این میدان« میدان نیرو»

جوار خود جدا مهای هدست یابد و از هارمونیهارمونی دقیق  یکیاد خواهیم کرد. بناست هر محله به 

 را تجربه کند. گسست در هارمونی درونیحداکثر  باشد؛ یا برعکس،

                                                            

1 Integral art 
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، شهرگرایی یکپارچه پویا
ً
های رفتاری قرار دارد. ست، یعنی در تماس نزدیک با سبکثانیا

ست که تمام عوامل رچه نه خانه بلکه مجتمِع معمارانه اترین عنصر شهرگرایی یکپایافتهتقلیل

( را خورندم برمیبه هشده ها که در موقعیت ساختهای از محیط)یا توالیی یک محیط کنندهمشروط

آنها تعین خواهد  گری بههای عاطفی را که شهر محل آزمونی مکانی باید واقعیتتوسعهکند. یکپارچه می

هر ش اساسکه بر را پیشنهاد داده  ذهنیهای حاالت ی محلهدر نظر بگیرد. یکی از رفقای ما نظریهبخشید 

نظر چنین بهدهد. در معرض آن قرار میآگاهانه انگیزاند و سوژه خود را را برمی یکه احساسیشهر  کوِی 

ش به او تصادفی بیرون بکشد و تحقق آغازین احساساِت  شدِن ارزشکمموقعی از به ای نتایِج پروژه

باید بفهمند که این دنبال یک معماری جدید و آزادند به بخشیدن به این تغییر دامن بزند. رفقایی کهشتاب

همان معنا که امروز نقاشی  های آزاد و شاعرانه بازی نخواهد کرد ــ بهدر آغاز با خطوط و فرممعمارِی نو 

ها و خیابان ،ها، راهروهااتاق َجّوِی  اثراِت کند ــ بلکه با ها استفاده میاز این دست واژه« انتزاعی تغزلی»

 اند. معماری بایدشده دروِن آنها پیوند خوردههای انجامبه رفتار  که َجوهاییسروکار خواهد داشت؛ با 

 جای فرمبه ی خام خود رامادهموضوع و 
ً
 موقعیت متحرکهای احساسا

ً
متحرک در نظر بگیرد و های احساسا

 های ناشناخته راه خواهد برد.ی خام به فرماز این ماده ناشی تجاربو البته از این طریق پیشروی کند. 

که دقیق محیط جغرافیایی  اثراتو ی قوانین مشخص مطالعه»یعنی  جغرافیایی ــهای روانوهشپژ 

 بر 
ً
به  ــ «آگاهانه باشد و خواه ناآگاهانهشان گذارند؛ خواه سازماندهیاثیر میعاطفی افراد ت منشمستقیما

از سوی دیگر،  ،ی فعال نواحی شهری امروزی ویابد: از یک سو، مشاهدهی خود دست میمعنای دوگانه

جغرافیا تا حد زیادی به گسترش پیشرفت روان .سازموقعیتفرضیاتی درباب ساختار یک شهر  ساختِن 

گری ر گروی آزموناصل و اساس این پیشرفت دی متعلق به آن وابسته است، اما های مشاهدهآماری روش

توان از حقیقت نمی یش از رسیدن به این مرحلهست. تا پهای انضمامی در زندگِی شهریخلهاز خالل مدا

ها کاذب از آب دربیایند، جغرافیایی مطمئن بود. اما حتی اگر این دادههای روانعینی حتی نخستین داده

 راه
ً
 بود. خواهند  صادقی یک مسالهبرای های کاذب حلقطعا

های مطلوب انقالب در رسوم است و رفتاری افراد در ارتباط با دیگر سویه منِش  برای دگرگونِی کنش ما 

و ی زندگی مایهغیرمیان بخِش  های جدید بازی تعریف کرد. گستردِن اجمال ابداع گونهرا بهتوان آنمی

کار افزایش کّمی وکسب. شاید بتوان آن را مان باشدترین هدفباید عامآن تا حد ممکن  تهی لحظاِت  کاهِش 

تر بسیار جدی اند،که اکنون تحت بررسی ،شناختیست؛ اتفاقی که از فرآیندهای زیستزندگی انسانی دان

را  هایشتوسعه توانانجامد که نمیشناختی میحتی در فرآیندهای زیست این کار به افزایشی کیفیاست. 

 خصایص همرادیکاِل  بازی متمایز است زیرا به نفِی  کالسیکانه از فهم از سبازی موقعیتکرد.  بینیپیش

خود منفک از ینوبهبه سازانهموقعیتبازی  زند.جدایی بازی از جریان زندگی دست می هممضحک رقابت و 

 ی آزادی و بازی راگیرد چه چیز حکمرانی آیندهرسد؛ انتخابی که تصمیم میی به نظر نمیانتخابی اخالق

در سطح نیروهای مولد عصر ما  فزایِش پیوسته و سریِع فراغتا تضمین خواهد کرد. این آشکارا به قطعیِت 

خورد که جنگ بر سر فراغت در ی همچنین به تصدیق این واقعیت پیوند می. این انتخاب اخالقربط دارد

ی تا امروز طبقه است. شدهحد کافی تحلیل ن دهد و اهمیت آن در نزاع طبقاتی بهبرابر چشمان ما رخ می

 ؛کشی کند، بهرهگرفته ی حاکمطبقهاز زور بهانقالبی حاکم موفق شده تا از فراغت، فراغتی که پرولتاریای 

برای  ستهمتاکه ابزاری بی عتی عظیم برای فراغت ممکن شدهیک بخش صن یتوسعه راهکشی از این بهره
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یکی از . جانورخو کندبورژوایی  سالیِق و  رازورزش ایدئولوژِی  فرعِی  ی محصوالِت واسطهبه را پرولتاریا آنکه

 باید در حجم عظیم ی کارگر آمریکا در سیاسیدالیل ناتوانی طبقه
ً
تلویزیونی در آنجا  زیربنایشدن را احتماال

که  طوریبهر جمعی، ااز طریق فش خویش دستیابی به افزایش ناچیزی در قیمت نیروی کارپرولتاریا با دید. 

گری نه تنها بر قدرت مبارزهبرای تولید آن باشد، باالتر از حداقل ارزش ضروری  نیروی کار کمیارزش 

های نوین این آنگاه فرمخویش خواهد افزود، بلکه همچنین میدان این مبارزه را نیز توسعه خواهد بخشید. 

 اقتصادی و سیاسی هممبارزه با نزاع
ً
توان گفت پروپاگاندای انقالبی تا ند شد. میتراز خواههای مستقیما

چنین ی صنعتی پیشرفته ؛ البته در تمام آن کشورهایی که توسعهغالب بوده های مبارزهدر این فرمکنون 

های که دگرگونیمتاسفانه طی برخی تجربیات قرن بیستم اثبات شده است.  هایی را ممکن ساختهفرم

های موجود در سطح روبناها به تاخیر انداخت. نیروهای خطاها و ضعفتوان با ضروری در زیربنا را می

را در این کارزار اتخاذ  موضع خودماننیز بپیوندند و آنگاه ما به مبارزه بر سر فراغت شتابان جدید باید 

 خواهیم کرد.

انجام دادیم.  یگردیلهای به نام را با تجربه کرداری جدیدی در نخستین تالش برای رسیدن به شیوه

،  و از سوی استی محیط ی تغییر شتابزدهواسطهبهشدن شهریبیی شورمندانهتمریِن از یک سو ی گردیله

بازیگوشانه  این اراده در آفرینش. اما کاربست سازانهموقعیتشناسی جغرافیا و روانی رواندیگر ابزار مطالعه

تکامل تاریخی  باید مثاًل  همچنین گردییله. ی روابط انسانی گستراندشدههای شناختهرا باید به تمام فرم

سازد که مون میچیز ما را به این باور رهنعواطفی همچون دوستی و عشق را تحت تاثیر خود قرار دهد. همه

 نهفته است.  های ساختِن موقعیتدر فرضیهمان بصیرت اصلی پژوهش

 مشابه با دقی هااین موقعیتهای شانسی، و اگر هیچ یک از ست از موقعیتایزندگی آدمی دنباله
ً
قا

راحتی آور هستند که بهو مالل ،ناپذیر، غیرمتفاوتچنان تفکیکاکثریت عظیم آنها  کمدیگری نیست، دست

های مسحورکننده موقعیت شود کهاین میهم انگیزانند. عاقبت این وضع جارِی امور حِس شباهت را برمی

کنند. باید تالش کنیم تا موقعیت و مقید میمحدود این زندگی را شدت شده در زندگی بهو تکین تجربه

کنند. که کیفیت یک لحظه را تعیین می هایافتحسی از یهاهای جمعی و مجموعهبسازیم، یعنی محیط

ز افراد برای مدتی مفروض را در نظر بگیریم، و راهکارها و شدن گروهی اجمعی دورهماگر مثال ساده

گزیده مان را لحاظ کنیم، آنگاه باید بررسی کنیم که کدام آرایش در مکان، کدام ابزارهای مادی در دسترس

 خورد. درد محیط مطلوب ]در این مثال[ میکنندگان، و چه انگیزشی از سوی رخدادها بهاز مشارکت
ً
قطعا

شکلی ها، بهساز موقعیتدادن به نسلی از ک موقعیت با تحقق شهرگرایی یکپارچه یا آموزشهای یقدرت

ی ها بر سوی دیگر سقوط مدرن ایدهقابل توجه در زمان و مکان گسترش خواهد یافت. ساختن موقعیت

جهان کهنه پیوند  مداخله ــ تا کجا با بیگانگی توان دید که اصل تیاتر ــ عدمآسانی میشود. بهتیاتر آغاز می

اند تا همانندسازی های فرهنگِی انقالبی تالش کردهطور معتبرترین کنکاشکه چه ، دیدیمبرعکسدارد. 

در زندگی  تماشاگر برای انقالب هایبا برانگیختن ظرفیتشناختی تماشاگر با قهرمان را بشکنند تا روان

 ،«عامه»نقش ش آن را بزیند. شود تا سازندگانمیای آن ساخته وادارند. پس موقعیت بر  عملاو را به  خویش

که آنها را  باید برای همیشه از بین برود؛ و همزمان سهم کسانیست، پاانفعالی نباشد، فرعی و خرده که اگر
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 در معنایی جدید به آنها نسبت دادرا  1«یندگانز»باید لفظ  اما گر[ خواند]فعال، کنش« بازیگر»ن توانمی

 .یابدافزایش می

ها در حال حاضر چنان ها و سوژههای شاعرانه را تکثیر کنیم )متاسفانه این ابژهها و سوژهما باید ابژه

های هایی برای این سوژهیابد( و باید بازیای میشدهترین آنها اهمیت عاطفی اغراقنادرند که ناقابل

ای ه اساسا برنامهک ستی مابرنامه ن دهیم. این سرتاسرهای شاعرانه سازماشاعرانه در میان این ابژه

. ماهیت تغییرناپذیر هنر، یا هر معابر خواهند بودهای ما بدون آینده خواهند بود؛ آنها موقعیت. ستموقتی

ست که انسان ایترین ایدهی ابدیت فرومایهه. ایدشودما وارد نمی بسیار جدی چیز دیگری، به مالحظات

 بپروراند.خود  هایتواند در رابطه با کنشمی

تنها زمانی وجود خواهد  رسالتدانیم که یک را کماکان باید ابداع کرد، اما می سازانهموقعیت فنون

کم در فرآیند یا دست ،نیز پیشاپیش موجود رسالتداشت که شرایط مادی ضروری برای تحقق این 

های آغازین شک باید طرحگرایانه و در مقیاس خرد آغاز کنیم. بیآزمونای مرحله باید از گیری باشند.شکل

ها الجرم نابسنده خواهند بود. نامه ترسیم کنیم، اگرچه در ابتدا این طرحها را شبیه یک فیلمموقعیت

های در ساختن ]موقعیت[ آموزه مانتجاربگذاری معرفی کنیم که هرچه عالمتبنابراین، باید نظامی از 

باید قوانینی را گذاری نیز افزایش خواهد یافت. در بر داشته باشند، دقت این نظام عالمتبرایمان شتری بی

کند ها وابسته میرا به تمرکز شدید یا پراکندگی شدید کنش سازانهموقعیت هیجانپیدا یا تایید کنیم که 

ساختن نیز تصویری از مورد دوم(.  رویبیراههدهد و )تراژدی کالسیک تصویری تقریبی از مورد اول ارائه می

 مربوطی که برای 
ً
د رفت، نیازمند رسیدن به اهداف دقیق به کار خواهموقعیت عالوه بر ابزارهای مستقیما

های تلویزیونی فرافکنیتوان ی ایجابی خود خواهد بود. مثاًل میبازتولید در مرحله فنونجدید  کاربست

در آن موقعیت  های یک موقعیت به موقعیت دیگر را تصور کرد که به تغییر و اختاللبرخی از سویه

اگر ما  ؛ی این اسم باشندشایستههستند که شاید  2های سینمایینیوزریلتر از آن هم سادهانجامد. اما می

که این یک موقعیت را پیش از این دقایقادارترین ابداع کنیم که معنسازی مستند جدیدی را مکتب فیلم

ها نیازمند ساختن سیستماتیک موقعیت عناصر به موقعیتی جدید راه ببرند، برای آرشیوهایمان ثبت کند.

بزرگترین نقش تربیتی خود را  سینما اند و به همین خاطروجود نداشتهپیشتر  ست کههاییتولید احساس

 د ایفا خواهد کرد.در انتشار این شورهای جدی

را  وحدتی باید ایدهکند. اش از زندگی را اعالن میسرسختانه فهم غیرپیوسته سازموقعیتی نظریه

 به درِد رازورزی ارتجاعی مبتنی بر باور به روح  سرتاسر یکانداز از چشم
ً
زندگی ــ جایی که این ایده صرفا

جداافتاده از زندگی، و  دقایقخورد ــ به نظرگاه میبر تقسیم کار مبتنی در تحلیل نهایی،  ،فناناپذیر و

توان گفت که میمنتقل کرد.  سازانهموقعیتی یکپارچه از ابزارهای ی استفادهواسطهساختن هر دقیقه به

هایی داریم که در کنار دیگر ساز موقعیتطبقْه دیگر نقاش در کار نخواهد بود، بلکه فقط یی بدر یک جامعه

 کنند.چیزها نقاشی هم می

                                                            

1 livers 

 پرداختند.به بعد، به پخش اخبار جاری در سینما می 0091ی اول قرن بیستم، از سال های مستند کوتاهی که در نیمهفیلم  2
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ناپذیر بین میل و واقعیت خصمانه نسبت به آن میل، درام عاطفی اصلی زندگی، پس از نزاع پایان

زیباشناختی که خالف فرآیندهای ، برسازانهموقعیتگرایش چیزی نخواهد بود مگر حِس گذِر زمان. 

در برابر گذر  سازانهموقعیتاست. چالش  روِی گذر سریع زمان حساب باز کرده ،اندخواهان تثبیِت هیجان

های دورهست برای پیشروی هرچه بیشتر در تغییر، در بازی، و در تکثیِر هیجانات و گذر زمان قماری

 مت
ً
 اکنون برایاحساسا

ً
مان ساده نیست تا دست به چنین قماری بزنیم، اما حتی اگر قرار باشد حرک. قطعا

 هزاربار ببازیم، باز هم هیچ گرایش پیشروی دیگری به جز این وجود ندارد. 

و سپس درون انترناسیونال لتریستی چپ درون لتریسم  تمایلعنوان یک ابتدا به سازموقعیتاقلیت 

های گروهدارد انگیختار عینی یکسانی دار شد. اسیونال را عهدهتدریج کنترل این انترنبهشکل گرفت و 

ی شتهریگ گذ. باید با یکدیگر تمام مردهکندهدایت میبه نتایجی یکسان را گارد متعدد و معاصر آوان

گاردهای فرهنگی انقالبی اخیرمان را دور بریزیم. به باور ما امروز توافق بر سر کنش یکپارچه در میان آوان

ای نهایی. بلکه سازی کند. ما نه فرمولی برای این برنامه در سر داریم و نه نتیجهای را پیادهد چنان برنامهبای

 پژوهشی آزمون
ً
انجام خواهد شد. ما معدود  جهتشکل جمعی در چند کنیم که بهگرانه را پیشنهاد میصرفا

خودشان را تعیین  هایجهتان نیز هنوز و دیگر  کنیمها را برای خودمان تعیین میجهتاین  داریماکنون 

داریم ست بر نوبودن قلمرویی که اثباتی سازانهموقعیتتاوردهای دسنخستین اند. دشواری رسیدن به نکرده

ی ست که شیوهتر از چیزیدهد مهمتغییر می در ما رای دیدن خیابان آنچه شیوه. گذاریمبه آن قدم می

های در حال تکوین ما با هر خیزشی در  آینده، فارغ از اینکه فرضیهدیدن نقاشی را در ما تغییر بدهد. 

 خیزش مزبور از کجا نشأت گرفته باشد، تغییر خواهند کرد. 

به اند، قدرتی و ضعف کنار آمدهبا بی سلیقهای که به دالیل مرتبط با روشنفکران و هنرمندان انقالبی

ایم چیز زیبایی ما نتوانستهنامطبوع و ناپسند است و شدت به« یسازموقعیت»این ما خواهند گفت که 

مندشدن به ما نخواهد کس هیچ دلیل روشنی برای عالقهبسازیم و بهتر همان که از ژید حرف بزنیم و هیچ

 هایمان ضروری استتجدید فاصلهیا که به باور ما گاه و بیگاه برای حفظ  طرز برخوردمان ازداشت. آنها 

ی شما را سازر دانستن این نیست که موقعیتما پاسخ خواهیم داد: مساله بر س خاطر خواهند شد.رنجیده

کند یا خیر؛ بلکه مساله بر سر این است که آیا خود شما تحت شرایط نوِی آفرینِش فرهنگی جذاب جذب می

نقش شما این نیست که وقتی ما از راهپیمایی با  ــ نقالبیروشنفکران و هنرمندان ا خواهید شد یا خیر.

شناسان است. الزم نیست شما مقلد زیبا دار شدهورزیم، فریاد بزنید آزادی خدشهدشمنان آزادی امتناع می

بازگردانند، زیرا  شدهانجامپیشاپیشآنچهقلمروی چیز را به کنند همهبورژوایی باشید که تالش می

ناب نیست. نقش  دانید که آفرینش هرگزشما می. کندشان را آشفته نمیخیالشده انجامپیشاپیشآنچه

نقش شما پیوستن به نقد برد، خواهد راه  هاگاردآوان انترناسیونال ست که بهشما جستجوی چیزی

گارد آوان ایت از انترناسیونالست، نقِش شما فراخوان برای حمگارد ای انترناسیونال آوانامهی برنسازنده

 ست.ا
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 فوری ما هایرسالت

های افراطی موجود درون این احزاب، از ضرورت حمایت از احزاب کارگری یا گرایشما باید در کنار 

های پروپاگاندای کاپیتالیسم متاخر ــ در با نفوذ روشکنش ایدئولوژیک منسجمی برای جنگیدن  یمالحظه

های مطلوب زندگی را : از اینکه در هر فرصت ممکن دیگر شیوهسطح عواطف و شورها ــ حمایت کنیم

ی تمام واسطهی زندگی کاپیتالیستی قرار دهیم؛ از اینکه بهشیوه هایبازتابشکلی انضمامی در تقابل با به

جود عناصری را در ی بورژوایی از شادمانی بپردازیم. همزمان، باید وابزارهای حادسیاسی به تخریِب ایده

در چیزی مشارکت ل و نیاز به تازگی مال دلیلبهی اجتماعی حاکم در نظر بگیریم که همواره طبقه میان

 متضمن محو این سنخ جوامع خواهد بود؛ ما باید اکرده
ً
ز افرادی که به منابع مشخص و اند که نهایتا

هایمان را به ما گریدور از دسترس ما دسترسی دارند، بخواهیم که ابزارهای مورد نیاز برای آزمون عظیمی

تواند به همان اندازه شده در پژوهش علمی که میکارگرفتهشبیه به روش به آن هم از خالل روشیــ  بدهند

 سودمند باشد. 

ها و جستارهایی را دهیم؛ باید تمام کنکاش جا بدیلی انقالبی در برابر فرهنگ حاکم قرارما باید همه

ی نقد و پروپاگاندا به واسطهاندازی عام هماهنگ کنیم؛ باید بهدهد، بدون چشمکه در این لحظه روی می

ا ما همسازکردن پیشروترین هنرمندان و روشنفکران تمام کشورها بپردازیم تا با نظر به یک عمل متحد ب

 ارتباط برقرار کنند.

با تمام کسانی که در و  ،ی این چارچوب مشخصگو بر پایهوی گفتمادگی خودمان را برای ادامهباید آ

 ، اعالم کنیم. انداند و قادر به پیوستن مجدد به آندر عمل ما مشارکت کردهمراحل قبل 

گرانه، پروپاگاندای حادسیاسی، و ساختن ما باید کلمات کلیدی شهرگرایی یکپارچه، رفتار آزمون

ی مهم کشف اند؛ اکنون نکتهمان به حد کافی تفسیر شدهو عواطف هاتوسعه دهیم. شورها را محیط

 شورهای دیگر است.

  

 ی ایمان گنجیترجمه
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