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 عـرصـه ي اجـتماع هـمواره صـحنه ي جـدال قهـرآمیز نیروهـاي مـتخاصـم ●

بـوده اسـت. انـقلاب هـا و تـحولات اجـتماعی در طـول تـاریخ گـواه این امـر 

هسـتند. اگـر این عـرصـه را بـه صـحنه ي تـئاتـر تشـبیه کنیم، افـراد اجـتماع نـه فـقط 

تـماشـاگـران آن، بلکه بـازیگران آن نیز هسـتند. امـا بـر خـلاف نـظر ارسـطو دربـاره ي 

عـناصـر شـش گـانـه ي تـراژدي که صـحنه آرایی را نـازل تـرین و کم اهمیت تـرین 

عـنصر می دانـد، در این دیدگـاه صـحنه آرایی حـرف زیادي بـراي گـفتن دارد. اثـر 

قهـر در عـرصـه ي اجـتماع تـنها در اِعـمال آن بـه صـورت عملی نیست، بلکه بـه 

نـمایش گـذاشـتن آن نیز عـاملی مـهم در این مـناسـبات بـه شـمار می آید. فـرهـنگ 

و هــنر از ابــزارهــاي اصلی این صــحنه آرایی هســتند که می تــوانــند گــفتمان 

صـاحـبان قـدرت را مسـلط سـازنـد، قـدرت سـلطه ي آنـها را بـزرگ نـمایی کنند و 

صداي آنها را در عرصه ي اجتماع غالب سازند. 

در مـقابـل این صـحنه آرایی تـئاتـر سیاسی صـاحـبان قـدرت که بـا تـوسـل بـه فـرهـنگ 

تـلاش می کنند آن را بـه نـمایش بـگذارنـد، فـرهـنگ و هـنر مـترقی -هـمچون 

همیشه در طـول تـاریخ- نقشی بـرجسـته و مـهم دارد؛ هـم در خنثی کردن تـلاش 

آنـها در پـوشـانیدن حقیقت و هـم در پیشبرد مـبارزات مـردمی و در یک کلام 

نـمایش قـدرت مـردم. در دورانی که بسیار می شـنویم «هـنرمـند نمی تـوانـد/نـباید 

سیاسی بـاشـد»، ضـرورت و اهمیت پـرداخـتن بـه این مـوضـوع پـررنـگ تـر می نـماید. 

از این رو در این شـماره ي «تـئاتـر امـروز» کوشـش شـده اسـت که بـه مـفهوم قهـر 

در تـاریخ و نـقش آن در تـحولات تـاریخی از دیدگـاه فـرهـنگ و هـنر پـرداخـته شـود 

و اثـر مـتقابـل این دو پـدیده بـر روي یکدیگر از دیدگـاه هـاي گـونـاگـون بـررسی 

شود.  

مـا بـر این بـاوریم که «سـلاح نـقد الـبته نمی تـوانـد جـایگزین نـقد سـلاح شـود، قهـر 

مـادي بـاید بـا قهـر مـادي سـرنـگون شـود؛ امـا تـئوري هـم تـبدیل بـه قهـر مـادي 

می شـود، بـه مـحض آنکه تـوده هـا را جـذب کرده بـاشـد. تـئوري زمـانی می تـوانـد 

تـوده هـا را جـذب کند که شخصی شـود و زمـانی شخصی می شـود که رادیکال 

باشد. رادیکال بودن یعنی چنگ انداختن به ریشه ي مسئله. اما براي انسان،
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ریشه خود انسان است.»  

(کارل مارکس، اداي سهمی به نقد فلسفه ي حق هگل) 

بـازتـاب واقعیت مـوجـود و نـقد آن، طـرح پـرسـش هـاي اسـاسی و تـصویر کردن 

آلـترنـاتیوي بـراي آینده بخشی از کاري اسـت که هـنرمـند می تـوانـد و بـاید در 

راستاي چنگ انداختن به ریشه ي مسائل انجام دهد. 

گروه تئاتر اگزیت
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 در طـول تـاریخ جـوامـع انـسانی، قهـر هـمواره عـاملی مـهم و تعیین کننده ●

بـوده اسـت. فـرآیند شکل گیري حکومـت هـا و روي کار آمـدن دولـت هـا در 

هـر بـرهـه اي بـه نـوعی درآمیخته بـا قهـر بـوده اسـت. از سـوي دیگر در فـضاي 

مـبارزات سیاسی و اجـتماعی نیز قهـر هـمواره نقشی فـعال و بـرجسـته داشـته 

اسـت؛ گـاه تـنها در جـبهه ي سـرکوب و گـاه در هـر دو سـوي میدان مـبارزه؛ و هـر 

یک بـا شـدت و میزان مـتفاوت. در طـول دو قـرن اخیر، تـحولات اجـتماعی و 

سیاسی سـرعـت بیشتري بـه خـود گـرفـته اسـت 

و مـاهیت این تـحولات نیز بـا گـذشـته تـفاوت 

بسیاري دارد. جـــهان در طـــول این دوران 

شــاهــد قیام هــا، شــورش هــا، انــقلاب هــا و 

دگــرگــونی هــاي بسیاري بــوده اســت که در 

طــول تــاریخ جــوامــع انــسانی این میزان از 

تــحولات در چنین بــازه ي زمــانی کوتــاهی 

بی سـابـقه بـوده اسـت. این بـازه ي زمـانی نسـبتاً 

کوتــاه مــقارن اســت بــا زمــانی که نــظام 

سـرمـایه داري پـایه هـاي خـود را مسـتحکم کرده 

و اسـتقرار خـود را بـر جـوامـع تحکیم کرده اسـت. 

از سـوي دیگر در میانـه ي نیمه ي نخسـتین این دوران، انـدیشه اي نـو تـوسـط 

کارل مـارکس بـه جـهانیان مـعرفی شـد که فـلسفه ي جـهان را بـه گـونـه ي تـازه اي 

تـوضیح می داد. این انـدیشه بـر آن بـود که «تـمامی فـلاسـفه بـه شیوه هـاي 

گـونـاگـون تـنها دسـت بـه تفسیر جـهان زده انـد، در حـالی که هـدف، تغییر آن 

اسـت.» او بـر آن اسـت که وقتی تـضادهـاي درون هـر جـامـعه بـه بـالاتـرین میزان 

خـود بـرسـد، بـه صـورتی که این تـضادهـا آشـتی نـاپـذیر بـاشـند، منجـر بـه تـحولی 

کیفی و بنیادین در آن جـامـعه می شـود. امـا در این سیر تـحول، نـقش ویژه اي را 

بـراي مـبارزه ي طـبقاتی در نـظر می گیرد و می گـوید که تـحولات اجـتماعی از 

طـریق مـبارزه ي طـبقاتی صـورت می گیرد و همین مـبارزه ي طـبقاتی اسـت که 

تـاریخ جـوامـع را تشکیل داده اسـت. بـه بیان مـانیفست کمونیست نـوشـته ي کارل 

مـارکس و فـریدریش انـگلس، «تـاریخ تـمام جـوامـع تـاکنون مـوجـود تـاریخ 

مبارزه ي طبقاتی است.» 

فرهنگ  
در میدان مبارزه ي قهرآمیز 

شیرین میرزانژاد 
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بسیاري از مـبارزات و جـنبش هـاي قـرن گـذشـته که پیش تـر بـه آن اشـاره شـد و 

بـرخی از آنـها منجـر بـه تـحولات اجـتماعی و سیاسی در جـهان شـده، بـا اتکا بـه 

همین انـدیشه هـا صـورت گـرفـته اسـت. در واقـع اگـرچـه تـوسـل بـه قهـر از سـوي 

مـردم تـحت سـلطه در طـول تـاریخ از سـابـقه اي طـولانی بـرخـوردار اسـت، امـا 

بسیاري از این تـحولات اخیر که بـرآمـده از مـبارزات تـوده اي هسـتند، داراي یک 

وجـه تـمایز بـرجسـته نسـبت بـه گـذشـته هسـتند و آن مسـلح بـودن عـامـلان آن بـه 

ابـزار تـئوري در پـس اقـدامـاتـشان اسـت. بـه این مـعنا که نیروهـاي پیشروي 

اجـتماع بـه کمک این انـدیشه هـا دسـت بـه تحـلیل شـرایط و طـرح ریزي مـبارزه ي 

خـود زده و در پـس هـر اقـدامی تـلاش کرده انـد که اقـدامـات خـود را تحـلیل کرده 

و به عموم مردم توضیح بدهند. 

در این میان، فـرهـنگ نیز بـه عـنوان یکی از عـناصـر روبـنایی مـناسـبات بنیادین 

اقـتصادي-اجـتماعی بـه نـاگـزیر مـتاثـر از قهـر بـوده، امـا مـهم تـر از آن بـه عـنوان 

عـاملی فـعال در قهـر و مـبارزات قهـر آمیز شـرکت داشـته اسـت. در این نـوشـتار 

تـلاش می شـود که پـس از تبیین مسـئله ي قهـر، بـه ارتـباط فـرهـنگ بـا قهـر و 

مبارزات قهرآمیز پرداخته شود. 

تئوري قهر 

قهـر را در مـعانی گـونـاگـون نـزدیک بـه هـم و در عین حـال واجـد تـفاوت هـاي 

اسـاسی بـه کار بـرده انـد. قهـر در لـغت بـه مـعناي چیره شـدن و اعـمال زور اسـت 

که بـه عـنوان مـعادل کلمه ي Force در زبـان انگلیسی بـه کار می رود. در مـعناي 

عـام تـوسـل بـه زور از سـوي گـروهی در اجـتماع بـراي سـلطه بـر گـروه دیگر اسـت 

که در مـتون تحـلیلی سیاسی-اجـتماعی بـه انـحاي گـونـاگـون بسیار بـه کار رفـته 

اسـت. در این مـعنا، قـواي پلیسی و نـظامی بـه عـنوان ابـزارهـاي مشـروع حـفظ 

سـلطه ي داخـلی و نیز حـفظ تـمامیت ارضی و دفـاع از حـاکمیت بـر قـلمرو در 

مـقابـل تهـدیدهـاي خـارجی تـعریف می شـود. بـر همین اسـاس، در حـقوق 

بین الـملل نیز چـه در عـرف و چـه در مـعاهـدات، اصـل عـدم تـوسـل بـه زور یعنی 

عـدم اسـتفاده از همین ابـزارهـا در مـقابـل دولـت هـاي دیگر جـز در اسـتثناهـایی 

مـشخص، بـه عـنوان یک قـاعـده ي عـمومی پـذیرفـته شـده اسـت. اگـرچـه در 

عـرصـه ي بین الـملل دسـت کم بـر روي کاغـذ تکلیف تـوسـل بـه زور روشـن اسـت، امـا 

در داخل مرزها وضعیت به گونه ي دیگري است.  

ابـزارهـاي قهـري دولـت هـا یعنی قـواي نـظامی و پلیسی در داخـل قـلمرو یک 

سرزمین، ظاهراً قرار است «ضامن حفظ امنیت و نظم جامعه» باشد. اما در
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عـرصـه ي عـمل، بسـته بـه اینکه چـه نـوع حکومتی بـر سـر کار بـاشـد و سـاخـتار 

سیاسی آن چـگونـه بـاشـد، نـحوه ي بـه کارگیري این قـوا و «حـفظ امنیت و نـظم 

جامعه» نیز متفاوت است.  

آنـچه در ادبیات سیاسی بـه عـنوان «تـئوري قهـر دولـت هـا» بـه کرات مـطرح شـده 

اسـت، قهـر را عـامـل بـرتـري سیاسی می دانـد و قهـر را بـه مـثابـه ي مـنشاء دولـت هـا 

چنین تـعریف می کند که وقتی گـروهی قـوي تـر بـا اسـتفاده از ابـزارهـایی که در 

دسـت دارد، بـا تـوسـل بـه زور و بـه کمک هـوادارانـش بـر گـروه دیگري بـرتـري یابـد، 

گـروه مـغلوب تـابـع گـروه غـالـب خـواهـد بـود. این تـئوري در مـقابـل «قـرارداد 

اجـتماعی» قـرار داده شـده و گـفته می شـود که تـئوري قهـر محکوم بـه شکست 

است چرا که رضایت توده ها را به همراه ندارد. 

این تـئوري شـاید در ظـاهـر بـه واقعیت نـزدیک بـاشـد، امـا بـا کمی مـوشکافی 

می تـوان بـه این نتیجه رسید که بـرداشـتی سـطحی از مسـئله ي قهـر دارد و بـه 

نـظر می رسـد که نـه بـه عـنوان تحـلیلی -هـرچـند نـادرسـت- از فـرآیند کسب 

قـدرت بلکه بـه عـنوان یک الـگو و امکان در مـقابـل گـزینه هـاي دیگر مـطرح شـده 

اسـت. این بـرداشـت هـا از پـدیده ي قهـر دور از واقعیت اسـت، چـرا که نـقش 

مناسبات اقتصادي و منافع طبقاتی را در سلطه ي سیاسی نادیده می گیرد.  

فـریدریش انـگلس در «آنتی دورینگ» در چـند فـصل بـه تـئوري قهـر می پـردازد. 

انـگلس که در واقـع کتاب را در پـاسـخ و نـقد بـه نـظریات اویگن دورینگ نـوشـته 

اسـت، در این فـصل هـا بـا بـه چـالـش کشیدن بـرداشـت دورینگ از قهـر، بـه بیان 

نـظرات خـود دربـاره ي قهـر می پـردازد. یکی از ایرادهـایی که انـگلس بـه تـئوري 

قهـر دورینگ وارد کرده اسـت این اسـت که قهـر بـه خـودي خـود و بـه خـاطـر 

غـلبه ي سیاسی یک گـروه اجـتماعی بـر گـروه دیگر صـورت نمی پـذیرد. بلکه این 

عـامـل اقـتصادي اسـت که هـم انگیزه ي قهـر را ایجاد می کند و هـم وسـائـل آن را 

فراهم می سازد.  

او بـر اسـاس هـمان مـثالی که دورینگ از داسـتان رابینسون کروزو دربـاره ي بـه 

بـردگی گـرفـتن جـمعه تـوسـط رابینسون کروزو یا هـمان اِعـمال قهـر زده اسـت، بـه 

او چنین پـاسـخ می دهـد که کروزو بـراي تـفریح دسـت بـه این کار نـزده اسـت و در 

پی بهـره کشی از جـمعه بـوده اسـت. بـراي نیل بـه مـنظور نیز بـاید بـرتـري مـادي بـر 

او داشـته بـاشـد (مـانـند داشـتن سـلاح) تـا بـتوانـد بـر او سـلطه بیابـد و او را وادار بـه 

کار کند و مـعاش جـمعه را تـامین کند تـا  کار کردن جـمعه میسر شـود و هـر 

دوي این هـا بـا در دسـت داشـتن مـنابـع بیشتر ممکن اسـت. در نـظر انـگلس، قهـر 

تنها وسیله است و منفعت اقتصادي است که هدف نهایی است. او نتیجه
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می گیرد که تقسیم بـندي هـاي سیاسی بـه خـودي خـود مـعنایی نـدارد و مـناسـبات 

تـولید و تـوزیع ثـروت اسـت که در این میان عـامـل اسـاسی و تعیین کننده اسـت؛ 

هـم در فـرآیند سـلطه یافـتن و هـم در حـفظ آن. در واقـع، بـه همین دلیل اسـت 

که سیاسـت هـمانـند مـذهـب و فـرهـنگ، عـنصري روبـنایی در سـاخـتار نـظام 

اقـتصادي-اجـتماعی اسـت که همگی دسـتاویز مـنافـع اقـتصادي طـبقه ي حـاکم 

قرار می گیرند.  

ناگزیري مبارزه ي قهرآمیز 

طـبقه ي حـاکم در نـظام هـاي سـرمـایه داري بـا در دسـت داشـتن مـنابـع و کنترل بـر 

روي ابـزار تـولید، بـر مـناسـبات اقـتصادي مسـلط اسـت. همین بـرتـري، قـواي 

پلیسی و نـظامی را نیز در اختیار او می گـذارد که بـا تـوسـل بـه آن می تـوانـد نـظم 

مـوجـود را حـفظ نـماید  -اگـرچـه این تـنها وسیله ي حـفظ نـظم مـوجـود بـراي 

طـبقه ي حـاکم نیست و روش هـاي پـوشیده و نـامـحسوسی هـم بـراي نیل بـه این 

منظور وجود دارد که در ادامه ي مبحث به آن خواهیم پرداخت. 

بـه طـور کلی همین که سـاخـتار قـدرت مسـلح بـه این ابـزارهـاي قهـري بـاشـد، خـود 

عـاملی بـازدارنـده اسـت در مـقابـل سـرپیچی از قـوانینی که پـایه هـاي این سـاخـتار را 

مسـتحکم کرده اسـت. این ابـزارهـا همیشه و در هـمه حـال وارد عـمل نمی شـونـد. 

امـا صـرف وجـودشـان و در اختیار و خـدمـت حـاکمیت بـودن آنـها، این نـقش 

بـازدارنـده را تـا حـدي ایفا می کند. نـقش این قـوا در جـوامـع غیردمـوکراتیک 

بسیار بـرجسـته تـر و فـعال تـر اسـت. حـال اگـر نسـبت بـه عملکرد حـاکمیت در هـر 

سـطحی نـارضـایتی در جـامـعه وجـود داشـته بـاشـد، طـبعاً دیر یا زود بـروز می یابـد. 

در یک جـامـعه ي آزاد بـا سـازوکارهـاي دمـوکراتیک کارآمـد که احـزاب و گـروه هـا 

آزادانـه فـعالیت می کنند و مـطبوعـات از آزادي کامـل بـرخـوردارنـد، بیان نـارضـایتی 

و اقـدام در جهـت رفـع آن در چـهارچـوب همین نـظم مـوجـود تـا حـدود مشخصی 

ممکن اسـت. امـا اگـر ظـرفیت هـاي لازم بـراي بیان دمـوکراتیک این نـارضـایتی هـا 

در یک جـامـعه وجـود نـداشـته بـاشـد، و قـوانین مـوجـود چـنان محـدودکننده بـاشـند 

که پـاسـخگوي نیاز جـامـعه نـباشـند، و یا فـراتـر از آن، اگـر نـارضـایتی مـردم بـرآمـده 

از مـسائلی چـنان بنیادین بـاشـد که در چـهارچـوب نـظم مـوجـود قـابـل رفـع نـباشـد، 

چـطور می تـوان هـمچنان بـه نـظم مـوجـود پـایبند بـاقی مـانـد و در عین حـال 

صـداي اعـتراض بـه عملکرد و سـاخـتار آن را بـلند کرد؟ آیا چنین امـري اسـاسـاً 

ممکن است؟  

اولریکه ماینهوف روزنامه نگار مشهور آلمانی در سال 1968 در جریان
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اعــتراضــات دانــشجویان بــه ســفر شــاه  ایران بــه آلــمان -که طی آن یکی از 

مـعترضین بـه دسـت پلیس کشته شـد- در یک مـناظـره ي تـلویزیونی گـفته بـود: 

«مـن فکر نمی کنم که خیابـان محـل چـندان مـناسـبی بـراي بیان عـقاید بـاشـد، امـا 

وقتی گـزینه ي دیگري وجـود نـدارد، وقتی نمی شـود در تـلویزیون یکی دوبـار در 

هـفته نشسـت و آنـچه را که افـراد واقـعاً فکر می کنند بـه زبـان آورد، وقتی که 

امکان نشـر این گـونـه عـقاید در میلیون هـا تیراژ روزنـامـه و هـفته نـامـه و مجـله وجـود 

نـدارد، وقتی که افـراد می خـواهـند افکارشـان را مـورد بـحث قـرار دهـند و از سـوي 

دولـت رسـماً جـلو گیري می شـود، و حتی اجـاره ي یک اتـاق بـراي این کار مـمنوع 

اعـلام می شـود، و حتی جـمع شـدن این افـراد مـمنوع می شـود،  روشـن بـگویم که 

مـعتقدم این حـق دمـوکراتیک مـردم اسـت که در مـقابـل تـمام این مـمنوعیت هـا، 

خیابـان را بـه عـنوان تـنها جـایی که در آن آزاد هسـتند و می تـوانـند بـه طـور 

عمومی از آن استفاده کنند، مورد استفاده قرار بدهند.» 

مـاینهوف همچنین در هـمان سـال در یادداشـت مـشهور خـود بـا عـنوان «از 

اعـتراض تـا مـقاومـت» که در نشـریه ي کُنکرِت چـاپ شـد، بـه اعـتراض دانـشجویان 

علیه سـوءقـصد بـه جـان رودي دوشکه می پـردازد. او یادداشـتش را بـا این جـمله 

شــروع کرده و بــا همین جــمله بــه پــایان می بــرد: «اعــتراض وقتی اســت که 

می گـویم از این وضـع خـوشـم نمی آید. مـقاومـت وقتی اسـت که بـه وضعی که از 

آن خـوشـم نمی آید پـایان دهـم.» مـاینهوف در یادداشـت خـود بـه سـادگی تـوضیح 

می دهـد که چـطور اعـتراض تـبدیل بـه مـقاومـت می شـود. او این فـرآیند را در 

مـناسـبات قـدرت می بیند. او بـه اعـتراضـات پیشین اشـاره می کند که چـطور 

پـرتـاب گـوجـه و تخـم مـرغ تـبدیل بـه پـرتـاب سـنگ و کوکتل مـولـوتـوف شـده اسـت و 

مـردم از مـرز میان اعـتراض و مـقاومـت گـذر کرده انـد و دسـت بـه مـقاومـت زده امـا 

هـنوز صـاحـب قـدرت نیستند. از سـوي دیگر، صـاحـبان قـدرت این اعـمال را 

محکوم می کنند امـا کاري بـه کمپین راسـت گـرایان افـراطی یا بـمباران ویتنام یا 

وحشـت در ایران نـدارنـد. او می گـوید که صـاحـبات قـدرت نـه تـنها عـملاً کاري در 

قـبال این نـادرسـتی هـا نمی کنند، بلکه نـماینده ي هـمان خـشونتی هسـتند که 

امـثال رودي دوشکه و مـارتین لـوتـرکینگ بـا آن مـخالـفت می کردنـد؛ نـماینده ي 

سیستمی هســتند که این خــشونــت را تــولید می کند، گــرچــه در حــرف از 

سـوءقـصد بـه جـان دوشکه ابـراز تـاسـف کرده و یا کینگ را قهـرمـان ملی اعـلام 

کند.  

او یکی از شـرکت کنندکان کنفرانـس بین المللی ویتنام در بـرلین غـربی بـود که 

در کنار افرادي همچون ژان پل سارتر، ارنست مندل، نوام چامسکی و ارنست
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بـلوخ قـطعنامـه ي آن را در اعـتراض بـه تـعرض ایالات متحـده بـه ویتنام امـضا کرد. 

او پیش تـر مـقالـه اي را در کنکرت دربـاره ي حـمایت دولـت آلـمان از رژیم پهـلوي 

در ایران نـوشـته بـود و بـه سـازمـانـدهی اعـتراض بـه سـفر شـاه بـه آلـمان غـربی کمک 

کرده بــود. او مــدتی بــعد از نــوشــتن یادداشــت فــوق از همکاري بــا کنکرت 

خـودداري کرد، چـرا که مـعتقد بـود کنکرت تـبدیل بـه نشـریه اي تـجاري شـده 

اسـت و بعید اسـت که روش خـود را تغییر دهـد و بـه زودي تـبدیل بـه ضـدانـقلاب 

خـواهـد شـد و او و همکارانـش نمی خـواهـد بـا حـضورش بـه عـنوان یک چـپ گـرا بـه 

چنین نشـریه اي اعـتبار بخشـد. خـروج او از کنکرت منجـر بـه خـروج شـمار 

دیگري از نـویسندگـان شـد. او گـفته بـود: «این چیزي نیست که بـخواهـم بـا 

همکاري خــودم بــر رویش ســرپــوش بــگذارم، خــصوصــاً که تغییر مسیرش 

غیرممکن اسـت.»پـس از این دوران بـود که بـه هـمراه آنـدریاس بـادر و دیگران 

گـروه چـریکی فـراکسیون ارتـش سـرخ که بـا نـام گـروه بـادر-مـاینهوف نیز شـناخـته 

می شـد، تشکیل داد. آنـها دولـت وقـت آلـمان غـربی را فـاشیست و بـازمـانـده ي 

دوران نازي می دانستند و تلاش کردند از این طریق با آن مبارزه کنند.  

مـبارزه ي قهـرآمیز بـه بیان سـاده در شـرایط تـضاد آشـتی نـاپـذیر رخ می دهـد و 

عـمومـاً سـاخـتار و ریشه را نـشانـه می گیرد؛ صـرفـنظر از اینکه بـه نتیجه بـرسـد یا 

نـه. مـبارزه  ي قهـرآمیز می گـوید نـه، نـظم مـوجـود را نمی خـواهـم؛ می گـوید مـن 

می خـواهـم سـاخـتاري را که تـمام این وضـع مـوجـود و نـظم مـوجـود را ایجاد و 

تثبیت کرده، براندازم. 

بـه طـور کلی می تـوان گـفت مـبارزه ي قهـرآمیز مجـموعـه ي اقـدامـاتی اسـت که 

تـلاش می کند سـلطه ي گـروه حـاکم را مخـدوش کرده و از لـحاظ اجـتماعی، 

مـبارزان و خـواسـت هـایشان را در دینامیک قـدرت در جـایگاه افـراد اجـتماعی که 

پـذیراي این سـلطه نیستند قـرار دهـد و نـه در جـایگاه فـرمـانـبران تـحت سـلطه. 

هـدف نـهایی آن تغییر نـظم مـوجـود و سـاخـتاري اسـت که این نـظم را حـفظ و 

پشـتیبانی می کند. امـا آیا این مـبارزه بـا خـواسـت و اراده ي افـراد صـورت می گیرد 

و یا خود به خود در جریان تحولات اجتماعی رخ می دهد؟ 

وقتی تـضادهـاي درون هـر جـامـعه  شـدت گـرفـته و آشـتی نـاپـذیر می شـونـد، نیازمـند 

تـحولی اسـاسی اسـت که منجـر بـه تغییر و بـازتـعریف مـناسـبات درون آن اجـتماع 

شـود. لنین این شـرایط را «وضعیت انـقلابی» می نـامـد و بـراي شکل گیري این 

وضعیت جمع شدن سه شرط را در نظر می گیرد:  

1. بحـران سیاسی در حـاکمیت: یعنی ادامـه ي سـلطه ي حـاکمیت بـدون تغییر 

در روش و ساختار ممکن نباشد، و توده ها نیز دیگر تن به این سلطه ندهند؛ 
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2. شدت یافتن فلاکت توده هاي تحت سلطه؛ 

3. آمـادگی بـراي مـبارزه در میان مـردمی که تـاکنون در شـرایط آرامـش تـن بـه 

غارت می دادند. 

او این شـرایط را شـرایط عینی انـقلاب اجـتماعی می دانـد. بـاید در نـظر داشـت که 

انـقلاب اجـتماعی بـا انـقلاب و تـحول سیاسی مـتفاوت اسـت؛ یعنی تغییرات 

سیاسی تـنها منجـر بـه عـوض شـدن رژیم سیاسی و گـروه حـاکم منجـر می شـود، 

در حـالی که انـقلاب اجـتماعی عـناصـر زیربـنایی را هـدف گـرفـته و تـمام مـناسـبات 

اقـتصادي را تغییر می دهـد. امـا او مـعتقد اسـت که این شـرایط بـه تـنهایی بـراي 

وقـوع انـقلاب کافی نیست و بـراي رسیدن بـه نتیجه ي نـهایی وجـود شـرایط 

ذهنی انـقلاب نیز لازم اسـت. شـرایط ذهنی انـقلاب حـضور و فـعالیت نیروهـاي 

پیشرو، آگــاه و ســازمــان یافــته در اجــتماع اســت. این نیروهــا هســتند که در 

مـبارزه ي قهـرآمیز علیه نـظم مـوجـود، در صـف اول قـرار گـرفـته و آن را رهـبري 

می کنند. از آنـجا که وضعیت انـقلابی تـحت تـاثیر عـوامـل گـونـاگـون ممکن اسـت 

بــه طــور نــاگــهانی بــروز کامــل بیابــد، نیروهــاي پیشروي اجــتماع که نــقش 

آگـاه سـازي و سـازمـان دهی را بـر عهـده  دارنـد، هـمواره می بـایست هشیار و آمـاده 

باشند.  

بـر این اسـاس، یک جـامـعه ممکن اسـت سـال هـا در وضعیت انـقلابی بـاقی بـمانـد و 

حتی دسـتخوش تغییراتی روبـنایی مـانـند تغییر رژیم سیاسی شـود بـدون آنکه 

تـحولی اسـاسی در زیربـناي آن رخ بـدهـد. تـحقق شـرط ذهنی یعنی عملکرد 

نیروهـاي پیشرو عـاملی اسـت که بـا تسـریع و هـدایت فـرآیند تـحول اجـتماعی، آن 

را بـه پیش می رانـد. در غیاب نیروهـاي پیشرو، این تـحول اجـتماعی ممکن اسـت 

بـه بیراهـه رفـته و یا منجـر بـه تـن دادن مـردم بـه سـازش بـا گـروهی دیگر از 

نیروهاي ارتجاعی و یا اصلاح طلبی در چهارچوب موجود تن بدهند.  

فرهنگ به مثابه سلاح 

بـا در نـظر داشـتن مـقدمـاتی که تـا بـدینجا دربـاره ي قهـر و مـبارزه ي قهـر آمیز 

مـطرح شـد، حـال بـه این مـوضـوع می پـردازیم که قهـر در فـرهـنگ چـگونـه می تـوانـد 

پدید آمده و کارساز شود؟ 

بـراي پـاسـخ بـه این پـرسـش کمی بـه عـقب بـرمی گـردیم. آنـتونیو گـرامشی فیلسوف 

انـقلابی مـفهوم «هـژمـونی فـرهنگی» را بسـط داد. او مـعتقد بـود که مـارکس بـا 

وجـود اینکه نـقش ایدئـولـوژي را در آن سـاخـتار فـرهنگی که بـازتـولید نـظام 

اقـتصادي را پشـتیبانی می کند بـه خـوبی تشخیص داده، امـا بـه طـور کامـل نـقش 

ایدئولوژي را نپذیرفته است. او بر این باور بود که سلطه ي نظام سرمایه داري
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فـراتـر از رابـطه ي مـادي تـولید و بهـره کشی اقـتصادي از کارگـران اسـت. هـژمـونی 

فـرهنگی «چیرگی و حکمرانی بـه دسـت آمـده از طـریق روش هـاي ایدئـولـوژیک 

(فـرهنگی)» اسـت. این واژه بـه قـابلیت گـروهی از مـردم بـراي قـدرت یافـتن بـر 

نـهادهـاي اجـتماعی و بـه دنـبال آن تـاثـیرگـذارى شـدیـد بـر افـکار روزمـره، انـتظارات 

و رفـتارهـاى سـایـر افـراد جـامـعه اطـلاق مـى شـود کـه از طـریـق هـدایـت هـنجارهـاى 

فـکرى، ارزش هـا و بـاورهـایـى کـه بـر جـهان بـینى جـامـعه مسـلط مـى شـونـد صـورت 

مى گیرد.  

هـژمـونـى فـرهـنگى از طـریـق دسـتیابـى بـه رضـایـت تـوده هـاى مـردم بـه اطـاعـت از 

هـنجارهـاى اجـتماعـى و قـواعـد قـانـونـى عـمل مـى کـند. این امـر از راه سـازمـانـدهـى 

چـهارچـوبی مـشخص بـر اسـاس جـهان بـینى طـبقه حـاکـم و بـه دنـبال آن سـاخـتار 

اقـتصادى و اجـتماعـى کـه مشـروع و در راسـتاى مـنافـع هـمگانـى اسـت مـحقق 

می شود.  

گـرامشـى ایـن مـفهوم را بـر اسـاس ایـن نـظریـه کـارل مـارکـس تـوسـعه داد کـه 

مـى گـویـد ایـدئـولـوژى حـاکـم بـر جـامـعه بـازتـاب عـقایـد و مـنافـع طـبقه حـاکـم اسـت؛ 

امـا گـرامشـى مـعتقد بـود کـه مـارکـس بـه طـور کـامـل قـدرت ایـدئـولـوژى را نـپذیـرفـته 

بـود. رضـایـت تـوده هـا بـه حـکمرانـى گـروه مسـلط بـه وسـیله انـتشار ایـدئـولـوژى حـاکـم 

از طـریـق نـهادهـاى اجـتماعـى هـمچون سـیستم آمـوزشـى، رسـانـه، خـانـواده، مـذهـب، 

سـیاسـت، قـانـون و غـیره مـحقق مـى شـود. از آنـجایی کـه کـار نـهادهـاى اجـتماعـى، 

درونـى کـردن هـنجارهـا، ارزش هـا و بـاورهـاى گـروه اجـتماعـى حـاکـم اسـت، لـذا اگـر 

گـروهـى آن نـهادهـاى اجـتماعـى را کـه نـظم اجـتماع را بـرقـرار مـى سـازنـد کـنترل 

کـند، آن گـاه بـر سـایـر گـروه هـا و نـهادهـا نـیز مسـلط خـواهـد بـود. هـژمـونـى فـرهـنگى 

زمـانـى بیشـتریـن نـمود خـود را پـیدا مـى کـند کـه افـرادى کـه گـروه حـاکـم بـر آنـها 

حـکمرانـى مـى کـند بـه ایـن بـاور بـرسـند کـه شـرایـط اجـتماعـى و اقـتصادى آنـها 

طـبیعى و اجـتناب نـاپـذیـر اسـت، نـه ایـنکه تـوسـط افـرادى بـه وجـود آمـده بـاشـد کـه 

منافعشان در نظم اجتماعى مشخصى تامین مى شود.  

بـه زبـان سـاده، در این شـرایط مـردم ارزش هـا، هـنجارهـا و عـرف مـد نـظر طـبقه ي 

حـاکم را بـه عـنوان بـاورهـاي خـودشـان می پـذیرنـد. هـژمـونی فـرهنگی یکی از 

ابـزارهـاي مـهم حـفظ و اسـتقرار نـظم مـوجـود بـراي حکومـت هـاسـت. طـبقه ي حـاکم 

بـا تـوسـل بـه این روش، بـه طـور نـامـحسوس چیرگی خـود را تثبیت می کند بـدون 

آنکه مـتوسـل بـه زور شـده و وجـهه ي عـمومی خـود را مخـدوش نـماید. بـا تـوسـل 

بـه این روش گـونـاگـونی و فـردیت در جـامـعه کمرنـگ شـده و اقلیت هـا بـه سـادگی 

به حاشیه رانده می شوند. از این طریق حتی می تواند با فریب توده ها، وضعیت
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 انـقلابی را مـدت هـا بـه درازا کشانـده و بـراي خـود زمـان بخـرد. در اینجاسـت که 

نـقش فـرهـنگ در میان نیروهـاي پیشروي جـامـعه که لازمـه ي تـحقق شـرایط 

ذهنی براي شکستن این سلطه هستند، نمایان می شود.  

این امـر بـه خـوبی نـشان می دهـد که وقتی فـرهـنگ می تـوانـد عـاملی تعیین کننده 

و دخیل در مـناسـبات قـدرت بـاشـد -گـرچـه بـه عـنوان عـنصري روبـنایی- پـس 

طبیعتاً در این سـوي جـبهه نیز می تـوانـد و بـاید بـا هـوشـمندي نیروهـاي فـرهنگی 

پیشرو در جهـت عکس بـه کار گـرفـته شـود. اگـر فـرهـنگ می تـوانـد مـناسـبات 

حـاکم را تثبیت کند، یقیناً بـراي تضعیف این مـناسـبات هـم می تـوانـد بـه کار رود. 

بـه عـبارت دیگر، مـبارزه در هـر عـرصـه اي اهـل فـن هـمان عـرصـه و سـلاح مـناسـب 

خـود را می طـلبد. طبیعتاً حـاکمیت بـا در دسـت داشـتن قـدرت، امکانـات و مـنابـع 

دسـت بـالا را دارد و شـاید در نـگاه اول بـه نـظر بیاید که تـا پیروزي مـبارزه ي 

قهـرآمیز در عـرصـه ي اجـتماعی، نمی تـوان چیرگی او را بـر فـرهـنگ مخـدوش 

کرد، چـه رسـد بـه آنکه از بین بـرود. امـا نـمونـه هـاي تـاریخی بـه خـوبی نـشان 

می دهـد که مـبارزه ي قهـرآمیز فـرهنگی در مـقابـل سـلطه ي فـرهنگی حـاکمیت 

هم ممکن است و هم ضروري.  

امــروز در ایران شــاهــد ســرکوب گســترده ي آزادي بیان و عقیده، فــعالیت 

بی سـابـقه ي دسـتگاه هـاي سـانـسور و انـواع محـدودیت هـا در عـرصـه ي فـرهـنگ از 

یک سـو و از سـوي دیگر انـحصار رسـانـه هـا، مـطبوعـات و امکانـات رسمی تـولید 

هـنري (فیلم، تـئاتـر، مـوسیقی، هـنرهـاي تجسمی،..) در دسـت گـروهی محـدود 

هسـتیم. تـلاش حـداکثري دسـتگاه حـاکم دیگر فـقط در جهـت حـذف صـداي 

مـخالـف و سـرکوب مسـتقیم نیست، بلکه بـا تـوسـل بـه تـرفـندهـاي عـمدتـاً -در 

برخورد اول- نامحسوس تلاش می کند تصویري متفاوت از واقعیت ارائه کند. 

امـروز فـرش قـرمـز و فـوتـوکال داریم، نشسـت هـاي خـبري داریم، جـشنواره هـاي 

رنـگارنـگ تـئاتـر و سینما داریم، سـلبریتی هـایی داریم که نـوع پـوشـش شـان بـا آنـچه 

حـاکمیت بـه مـردم دیکته می کند مـتفاوت اسـت، حتی سـبک زنـدگی شـان بـا 

الـگوي ارائـه شـده تـوسـط حـاکمیت مـتفاوت اسـت. یک ویترین تـمام عیار اسـت 

بـراي آنکه نـشان داده شـود «اوضـاع آنـقدرهـا هـم بـد نیست!» که این ویترین هـم 

مـصرف داخـلی دارد و هـم مـصرف خـارجی. در ویترین فـرهـنگ و هـنرمـان تـنوع 

قـومی و زبـانی داریم، سـلبریتی هـاي کرد و تـرك و لـر و افـغان و… داریم که 

همگی در صـلح و صـفا در کنار هـم کار می کنند و ظـاهـراً خـبري از تبعیض 

قـومی و مـرکزگـرایی نیست. امـا بـه وسیله ي این ظـاهـر فـریبنده، ارتـجاعی تـرین 

محتوا و مفاهیم در قالب تولیدات هنري ارائه می شود. این سلبریتی ها گاه
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حتی صـداي اعـتراض خـود را بـه بـرخی از مـسائـل بـلند می کنند، امـا در بـرخـورد 

بــا وقــایع مــهم اســت که مــاهیت این ویترین جــذاب روشــن می شــود. این 

بـرخـوردهـا در اشکال گـونـاگـون و بی شـماري ظـاهـر می شـود؛ گـاهی سکوت اسـت 

و یا گـرفـتن مـواضعی مـشابـه آنـچه حـاکمیت از آنـها می خـواهـد، و گـاه حتی 

سـاخـتن هیاهـو و جـنجال حـول مـوضـوعی بی اهمیت بـراي منحـرف کردن تـوجـه 

عـمومی از مـسائـل عـمده تـر. این ویترین فـرهنگی پـرزرق وبـرق تـلاش می کند 

تـصویري تـا حـد ممکن بی نـقص ارائـه کند که در آن «اگـر بـخواهیم و تـلاش 

کنیم، می شـود مـوفـق و سـعادتـمند بـود»، «اگـر بـا هـم مهـربـان بـاشیم و هـمدیگر را 

بـپذیریم، صـلح و صـفا و دوسـتی ممکن اسـت» مـخاطـب را وادار می کند تـا 

فـرامـوش کند که هـزاران مـهاجـر افـغان پـس از سـال هـا هـنوز مـدارك قـانـونی 

اقـامـت و حـق تحصیل نـدارنـد و حتی اگـر هیچ شهـرونـدي سـر سـتیز بـا آنـان 

نـداشـته بـاشـد بـاز هـم دردي از مـسائـل اسـاسی آنـها دوا نـخواهـد شـد؛ تـا فـرامـوش 

کند که کولـبر کرد و سـوخـتبر بـلوچ این سـبک زنـدگی را انـتخاب نمی کند بلکه 

بـه او تحـمیل می شـود؛ تـا نـتوانـد دریابـد که اعتیاد یک انـتخاب سـاده نیست، 

بلکه آسیبی اجـتماعی اسـت؛ تـا نـدانـد که خـشونـت، بـزهکاري، جـرم و جـنایت 

تـنها بـرآمـده از شـرایط فـردي نیست و بسـتر اجـتماعی اسـت که رشـد این 

پـدیده هـا را ممکن می کند؛ و در نـهایت مـخاطـب را وادار می کند تـا تـوجهی بـه 

قـوانین و سـاخـتار نـاکارآمـد در خـصوص زنـان و اقلیت هـا نکند و در جـاي دیگري 

بـه دنـبال مـقصر بـگردد. این ویترین نمی گـوید که هـمه چیز خـوب اسـت، چـون 

طبیعتاً قـابـل بـاور نیست. امـا بـا دادن آدرس اشـتباه، تـوجـه را از ریشه هـا گـرفـته و 

بـه مـعلول هـا جـلب می کند و در عین حـال نـوعی سـرگـرمی را نیز بـراي او فـراهـم 

کرده اسـت. این سـلبریتی هـا مـردم را بـه «آرامـش» و «دوسـتی» و «پـرهیز از 

خـشونـت» دعـوت می کنند و بـراي مـردم مـعترض خـوزسـتان، بـطري هـاي آب 

معدنی جمع می کنند و به این ترتیب به عادي سازي شر می پردازند. 

حـاکمیت بـا در دسـت داشـتن ابـزارهـایی چـون رادیو، تـلویزیون، مـطبوعـات و الـبته 

خیل پیاده نـظام سـلبریتی هـاي سینما، تـلویزیون، تـئاتـر و بـه تـازگی چهـره هـاي 

فـضاي مـجازي، و از سـوي دیگر نـظام آمـوزشی در کنار سیاسـت، مـذهـب و 

قـانـون، تـلاش می کند این سـلطه ي هـمه جـانـبه را حـفظ نـماید. در وضعیت انـقلابی 

که مـردم تکلیف خـود را بـا حـاکمیت روشـن کرده انـد، ممکن اسـت بـخش 

عـمده ي آنـها بـه آنـچه که مسـتقیماً از بـلندگـوي او بیرون می آید وقعی نـنهند، 

شـاید از مـرحـله ي پیروي از روشنفکران اصـلاح طـلب گـذشـته بـاشـند، امـا آنـچه بـه 

طور غیرمستقیم از جانب چهره هاي مزبور به مردم منتقل می شود، هنوز براي
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بسیاري از آنـها بـاورپـذیر و قـابـل قـبول اسـت. هـنوز حـاکمیت حـربـه  هـاي بسیاري 

را در دسـت دارد. هـنوز اپـوزیسون هـاي سـاخـت دسـت حـاکمیت وجـود دارنـد و 

رسـانـه هـاي دسـت راسـتی خـارج از کشور که نـهایتاً همگی بـر همین نـظم مـوجـود 

صـحه می گـذارنـد، هـمچنان پـرمـخاطـب هسـتند. در اینجاسـت که نـقش مـبارزه ي 

قهرآمیز در عرصه ي فرهنگ برجسته می شود.  

مبارزه ي قهرآمیز فرهنگی 

اگـر بـگوییم که مـبارزه ي قهـرآمیز در عـرصـه ي عـمومی اجـتماع، دسـت بـردن بـه 

سـلاحی از جـنس سـلاح سـرکوب اسـت بـراي مخـدوش کردن سـلطه ي مـطلق 

سـرکوب گـر، مـبارزه ي قهـرآمیز در عـرصـه ي فـرهـنگ مـقابـله بـا این نـظم مـوجـود بـا 

سـلاح فـرهـنگ اسـت. مـبارزان عـرصـه ي فـرهـنگ بـراي نـه گـفتن بـه این نـظم دسـت 

بـه اقـدامـاتی می زنـند که سـاخـتار را نـشانـه می گیرد، و تـلاش می کنند ابـزار 

کنترل را از دســت عــامــلان حــاکمیت در آورده و یا آن را بــلااســتفاده کنند. 

نـمونـه ي بـرجسـته ي این روش بـرخـورد را می تـوان در پـدیده ي سـانـسور جسـتجو 

کرد. سـانـسور یکی از ابـزارهـاي مسـتقیم سـرکوب و کنترل اسـت که هـم بـه شکل 

سـانـسور صـریح بـا حـذف مـحتواي مـورد نـظر بـروز می کند و هـم بـه شکل سـانـسور 

اقــتصادي، یعنی محــروم کردن افــراد از امکان اقــتصادي بــراي بیان هــنر و 

انـدیشه ي خـود. مـثلاً از یک سـو «شـوراي نـظارت و ارزشیابی» بـراي تـئاتـر و 

سینما و مـطبوعـات و چـاپ و نشـر وجـود دارد که دسـت بـه سـانـسور مسـتقیم 

مـحتواي آثـار می زنـد و ده هـا شـرط بـراي صـدور مـجوز اجـرا، فیلم بـرداري، چـاپ و 

نشـر و… می گـذارد و از سـوي دیگر سـالـن هـاي تـئاتـر، تهیه کنندگـان سینما، 

نـاشـران، گـالـري داران، انجـمن هـاي صنفی و… را تـحت کنترل خـود درمی آورد تـا 

گـوش بـه فـرمـان او بـاشـند. بـا وجـود تـمام این مـوانـع، بـاز هـم بـرخی از هـنرمـندان و 

نـویسندگـان راه هـایی را بـراي شکستن سـد سـانـسور یافـته انـد که نـه تـنها در ایران، 

بلکه در جهان نیز بی سابقه نبوده است. 

در دوران شـوروي سـابـق، انـتشار بـرخی از کتاب هـا و آثـار مـوسیقی مـمنوع اعـلام 

شـده بـود. امـا در مـقابـل این مـمنوعیت، مـقاومتی مـوثـر نیز بـه وجـود آمـد؛ جـریانی 

تـحت عـنوان «سـامیزدات»  که مـوجـب شـد علیرغـم این مـمنوعیت هـا، آثـار 

سـانـسور شـده در سـرتـاسـر این سـرزمین پـهناور منتشـر شـونـد. کتاب هـا بـه صـورت 

زیرزمینی چـاپ می شـدنـد و دسـت بـه دسـت می گشـتند. بـرخی از آثـار مـوسیقی 

مـمنوعـه نیز از سـوي خـود هـنرمـندان بـه دسـت مـردم رسیده و دسـت بـه دسـت 

می گشتند. بولات اکودژاوا و ولادیمیر ویسوتسکی از جمله هنرمندانی بودند
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که ترانه هایشان علیرغم ممنوعیت، شهرت و محبوبیت همگانی پیدا کرده بود.  

در ایران نیز شـب نـامـه هـا و کتاب هـاي جـلدسفید بـه طـور زیرزمینی چـاپ و نشـر 

می یافـتند و بـه هـر طـریق ممکن بـه دسـت مـردم می رسیدنـد. امـروز بـا وجـود 

امکانـاتی که اینترنـت در اختیار هـنرمـندان و نـویسندگـان گـذاشـته اسـت، تـن 

دادن بـه چنین دشـواري هـایی دیگر ضـرورتی نـدارد. کسانی که می خـواهـند عـملاً 

در این مـبارزه شـرکت داشـته بـاشـند، می تـوانـند بـنویسند، فیلم بـسازنـد، و از 

طـریق اینترنـت آن را بـه دسـت مـخاطـبان شـان بـرسـانـند. امـروز بـا وجـود دسـترسی 

هـمگانی بـه اینترنـت، سـانـسور مـعنایی نـدارد و تـنها نـشان گـر مـوضـع حـاکمیت در 

قـبال آثـار فـرهنگی اسـت. این انـتخاب صـاحـب اثـر اسـت که بـه آن تـن بـدهـد یا اثـر 

خود را یکپارچه به دست مخاطب برساند.   

در مـورد تـئاتـر، خـصوصـاً در دهـه هـاي گـذشـته این امـر کمی پیچیده تـر بـود. تـئاتـر 

هـنري زنـده اسـت که بـنا بـه مـاهیتش، مـخاطـب می بـایست در لحـظه حـضور 

داشـته بـاشـد و بـنابـراین یا در حـالـت ایده آل، در سـالـن تـئاتـر اجـرا شـود. امـا وقتی 

چنین چیزي بـدون رفـتن زیر بـار محـدودیت هـا و اعـتبار بخشیدن بـه دسـتگاه 

سانسور ممکن نباشد، در ادامه گزینه هاي دیگري مطرح می شود. 

یکی از راه هـایی که در تـئاتـر ایران بـراي مـقابـله بـا سـانـسور بـه کار می رفـت، دور 

زدن آن بـه اشکال گـونـاگـون بـود که این روش هـم پیش از انـقلاب 57 و هـم 

پـس از آن بـه کار می رفـت. مـعمول تـرین روش آن چنین بـوده اسـت که مـتن 

نـمایشنامـه را بـدون مـوارد حـساسیت بـرانگیز بـراي دریافـت مـجوز ارائـه می کردنـد 

امـا در زمـان اجـرا نـمایشنامـه را بـدون حـذف و بـه طـور کامـل اجـرا می کردنـد. تـا 

مـدت هـا این خـود بـه نـوعی مـبارزه مـحسوب می شـد. امـا طبیعتاً مـامـوران سـانـسور 

پـس از مـدتی مـتوجـه این تـرفـند شـدنـد، خـصوصـاً که بسیاري از آنـان از میان 

خـود تـئاتـري هـا بـودنـد. در نتیجه شـروط دیگري بـراي صـدور مـجوز قـرار داده شـد. 

از جـمله این که صـدور مـجوز مـنوط بـه تـایید «کارشـناسـان» یا هـمان مـامـوران 

ممیزي و سـانـسور بـود که در پـایان دوره ي تـمرین بـه تـماشـاي اجـرا می نشسـتند. 

بـه مـرور تـعداد تـاییدیه هـاي لازم بیشتر شـد تـا امـروز که مسـئول سـالـن تـئاتـر 

مـربـوطـه، یک «کارشـناس» بـراي مـتن و دو یا سـه «کارشـناس» بـراي اجـرا 

می بـایست اثـر را تـایید نـمایند. از جـلسه ي بـازبینی فیلمبرداري می شـود و 

اجراي هر شب می بایست مطابق با همان فیلم باشد.  

امـا گـذشـته از اینکه در چنین شـرایطی دور زدن سـانـسور عـملاً دیگر ممکن 

نیست، بلکه دیگر مـبارزه هـم بـه حـساب نمی آید؛ چـرا که از مقطعی بـه بـعد 

همین امر دستاویز برخی از عوامل رژیم  قرار گرفت تا وضع موجود را با
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هـمه ي محـدودیت هـا تثبیت و عـادي سـازي کرده و میزان تحـمل محـدودیت هـا را 

بـالا بـبرنـد. بـه عـلاوه، جـریان هـاي تـجاري نیز دسـت بـه اسـتفاده ي شخصی از این 

محـدودیت هـا زدنـد. هـر تـئاتـري که مهـر «تـوقیف شـد» و سـپس «بـازگـشایی بـعد 

از تــوقیف»  را بــر خــود داشــت، از آن بــه عــنوان وسیله ي تبلیغ و بــازاریابی 

استفاده می کرد.  

بـا این حـال، در جـریان مـبارزه ، تـئاتـر نیز هـمچون دیگر هـنرهـا، نـه هـنر بـراي 

هـنر، بلکه ابـزاري بـراي پیشبرد این مـبارزه اسـت؛ بـنابـراین بـراي آنکه بـه مـخاطـب 

خـود دسـترسی یاید، می تـوانـد و بـاید در مـقاطعی تغییراتی را بـر خـود بـپذیرد. 

اگـر بـدون سـازش و پـذیرش سـانـسور و قـرار گـرفـتن در چـهارچـوب  مـطلوب 

حـاکمیت نمی تـوانـد بـراي مـخاطـب خـود اجـراي عـمومی زنـده داشـته بـاشـد، بـه 

اجـراي زیرزمینی ولـو بـراي مـخاطـب محـدودتـر روي می آورد و اگـر چنین هـم 

نشـد، بـه راه  دیگري هـمچون پـخش اجـراي ضـبط شـده و یا ده هـا امکان دیگر 

روي می آورد.  

امــا مــبارزه ي قهــرآمیز فــرهنگی تــنها مــنحصر بــه نــشان دادن واکنش بــه 

محـدودیت هـا نمی شـود. مـبارزان این عـرصـه می بـایست فـعالانـه بـه ابتکار عـمل 

دسـت بـزنـند، چـرا که یافـتن راه هـاي جـدید بـراي مـشارکت در امـر اجـتماعی و 

سیاسی بـخش بـزرگی از این مـبارزه اسـت. یکی از نـمونـه هـاي درخـشان نـوآوري 

در مـشارکت تـئاتـر در مـبارزات اجـتماعی، تـئاتـر چـریکی در آمـریکا اسـت که از 

دل شـرایطی بیرون آمـد که بسیاري از هـنرمـندان در لیست سیاه مک کارتی 

قـرار داشـتند و گـروه هـا و پـروژه هـاي مشخصی از سـوي دولـت بـودجـه می گـرفـتند. 

تـئاتـر سیاسی جـایی در جـریان اصلی نـداشـت. بین سـال هـاي چهـل تـا هـفتاد 

میلادي هـنرمـندان و گـروه هـاي تـئاتـري اي در این کشور پـدیدار شـدنـد که بـا 

روش هـایی نـو دسـت بـه مـقاومـت و مـبارزه می زدنـد. از جـمله ي این گـروه هـا تـئاتـر 

لیوینگ، سـان فـرانسیسکو مـایم تـروپ و تـئاتـر نـان و عـروسک بـودنـد. بـا وجـود 

سـبک هـا و اهـداف تـئاتـري مـتفاوت، همگی گـروه هـاي تـئاتـر چـریکی آوانـگارد 

بـودنـد که تـوسـط افـراد حـرفـه اي تشکیل شـده بـودنـد که هـم سـواد هـنري داشـتند 

و هـم آگـاهی سیاسی، و بـه وجـه تـجاري کارشـان تـنها در حـد ضـرورت تـوجـه 

می کردنـد و تـمرکزشـان بـر روي اهـداف هـنري و سیاسی بـود. دو گـروه  «نـان و 

عـروسک» و «سـان فـرانسیسکو مـایم تـروپ» در اواخـر این دوران در اعـتراضـات 

ضـدجـنگ ویتنام حـضوري فـعال و بـرجسـته داشـتند. آر جی دیویس بنیان گـذار 

تـئاتـر سـانـفرانسیسکو مـایم تـروپ مـعتقد بـود که شیوه هـاي سنتی تـئاتـر مـناسـب 

بازتاب مسائل اجتماع و تاثیرگذاري بر روي آن نیست. آنها شروع به اجراي
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تـئاتـر در فـضاي پـارك هـا کردنـد و کمی بـعد بـه همین خـاطـر درگیر پـرونـده ي 

قـضایی شـدنـد. در نـهایت قـاضی بـه نـفع گـروه راي داد امـا هـمچنان پـس از آن 

هـم حین اجـراهـایشان درگیري هـاي مـتعددي بـا پلیس داشـتند. این گـروه در 

بین سـال هـاي 1965 تـا 1968 بـا سـفر بـه نـقاط مـختلف و اجـراهـاي خـارج از 

چـهارچـوب سنتی تـئاتـر تـوجـه عـموم را بـه خـودشـان، بـه تـئاتـر چـریکی بـه عـنوان 

یک فــرم تــئاتــري و همچنین بــه جــنبش ضــدجــنگ در کلیت خــود جــلب 

می کردنـد. تـئاتـر «نـان و عـروسک» یکی از گـروه هـاي تـئاتـري پیشرو در جـنبش 

ضـدجـنگ در آمـریکا بـود. آنـها در اجـراهـایشان از عـروسک اسـتفاده می کردنـد و 

بـه اجـراي نـمایش هـاي رادیکال می پـرداخـتند. جـان بـل، مـورخ تـئاتـر و یکی از 

اعـضاي این گـروه دربـاره ي شیوه ي کار آنـها می گـوید: «قـرارگیري پیام سیاسی 

در تـصاویر بـه جـاي مـتن، بـه ارائـه ي نتیجه گیري هـاي محکم کمک می کند امـا 

بـه مـخاطـب در پـذیرش شـان اصـراري نمی ورزد.» تـئاتـر لیوینگ کار خـود را ابـتدا 

بـا تـئاتـر تجـربی آغـاز کرد و در ادامـه ، در دهـه ي هـفتاد اعـلام کرد که نمی خـواهـد 

در سـاخـتمان هـاي تـئاتـر سنتی اجـرا کند، چـرا که آنـها «تـله هـاي مـعماري» 

هسـتند که تـنها قشـر مـمتاز و الیت را بـه خـود جـذب می کند. این گـروه در 

عـوض شـروع بـه اجـرا در زنـدان هـا، مـدارس، کارخـانـه هـا و زاغـه هـاي سـرتـاسـر جـهان 

کرد. تـئاتـر لیوینگ مـانـند دو گـروه دیگر در جـنبش ضـدجـنگ شـرکت نـداشـت، 

امـا بـه پیشینیان خـود در تـئاتـر آگـاهی بـخش سیاسی بسیار شـبیه بـود. «تـئاتـر 

گـروه» در دهـه ي سی نـمونـه ي دیگري اسـت که بـا تـلاش بـراي خـروج از سـاخـتار 

تـئاتـر تـجاري آمـریکا، قـصد داشـت بـه تـئاتـري آگـاهی بـخش و بـا اهـدافی عمیق تـر 

از کسب درآمد دست یابد. 

مـبارزه ي قهـرآمیز فـرهنگی مـبارزه اي پـویاسـت که می بـایست بـا شـرایط و نیاز 

زمـان خـود را وفـق داده و تغییر کند؛ چـرا که حـاکمیت هـر روز راه هـاي جـدیدي 

بـراي پیشبرد مـقاصـد خـود پیدا می کند. امـروز این مـبارزه عیان تـر و عـریان تـر 

شـده و در واقـع تـبدیل بـه یک جـنگ تـمام عیار فـرهنگی شـده اسـت. امـا از آنـجا 

که غـالـباً تـلاش می کند در پـوششی ظـاهـرفـریب پـدیدار  شـود، هـمچنان بـراي 

بسیاري مـحسوس نیست. در این میان رسـانـه هـاي جـریان غـالـب و دسـت راسـتی 

که لـزومـاً ارتـباط و همکاري مسـتقیمی بـا حـاکمیت نـدارنـد و حتی بـه ظـاهـر 

منتقد و مخالف او هستند، عملاً در جبهه ي او می جنگند.  

چرا مبارزه ي قهرآمیز فرهنگی مهم است؟ 

مبارزه ي قهر آمیز فرهنگی در این سو براي روشن گري تلاش می کند و
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حـاکمیت در سـوي دیگر مـفاهیمی را که مـبارزان بـرایش هـزینه داده انـد تـبدیل 

بـه چیزي بی ارزش و دسـتمالی شـده و بی خـاصیت می کند تـا بـرّنـدگی عـمل آنـها 

را خنثی کند. اگـر مـبارزان فـرهنگی بـراي رهـایی از کنترل او، بـه مـثابـه عملی 

قهـرآمیز از سـاخـتار او خـارج می شـونـد تـا ابـزار کنترل او را بـلااسـتفاده کنند، او در 

مـقابـل دسـت بـه مـوازي سـازي می زنـد تـا مـفاهیم را از مـعنا تهی کند. اپـوزیسیون 

دسـت پـرورده ي خـود را می سـازد و اعـتراضـات سـطحی خـود را سـازمـانـدهی 

می کند، نـهادهـاي صنفی زرد را تشکیل می دهـد و تـلاش می کند بـراي هـر اقـدام 

قهـرآمیز، مـابـه ازایی درون سـاخـتاري ایجاد کند. حتی در مـواردي بـا اعـتراضـات 

هـمراهی می کند تـا هـمه چیز را در سـطح نـگه دارد و در نـهایت بـراي عـادي سـازي 

شـرایط تـلاش می کند. در مـقابـل، مـبارزان بـا تحـلیل و بـا عـمل خـود او را افـشا 

می کنند، ریشه ها را نشانه می گیرند و آلترناتیو ارائه می کنند. 

او در مـقابـل از ابـزار سـرکوب قـوي تـري اسـتفاده می کند، مـثلا بـه قـواي پلیسی و 

قـضایی مـتوسـل می شـود. مـبارزان در مـقابـل سیستم قـضایی را بـه چـالـش 

می کشند، و مـتقابـلاً مـبارزان محکوم می شـونـد. بـه ظـاهـر ممکن اسـت هـمه چیز 

تـمام شـده بـه نـظر بـرسـد، امـا چنین امـري از یک سـو  بـه بحـران حـاکمیت و 

شــرایط عینی انــقلاب دامــن می زنــد و از ســوي دیگر در فــرآیند مــبارزه 

دستاوردهاي خود را نیز در ارتباط با مردم داشته است.  

ممکن اسـت گـفته شـود که چنین مـبارزه اي یک مـبارزه ي از پیش بـاخـته بـاشـد، 

چـرا که قـدرت در نـهایت در دسـت حـاکمیت اسـت. امـا در این میان اهمیت 

تضعیف قـدرت مـطلق نـظام سـرکوب گـر را نیز نـباید از یاد بـرد. هـر تـلاش، فـارغ از 

نتیجه ي خـود نـمونـه ي مـبارزه ي امکان پـذیري اسـت که سـلطه ي مـطلق نـظام 

حـاکم را مخـدوش و در حـد خـود تضعیف می نـماید و هـر تجـربـه ي مـثبت 

می تـوانـد مـقدمـه اي بـراي تجـربـه هـاي مـثبت بـعدي قـرار گیرد. بـه عـلاوه، کمترین 

حـاصلی که چنین تـلاش هـایی می تـوانـند داشـته بـاشـند، درسی بـراي مـبارزه هـاي 

بـعدي اسـت. لِـو ویگوتسکی در مـبحث آمـوزش، تـاثیر تجـربـه هـاي مـثبت را در 

نـظریه ي «محـدوده ي تـقریبی یادگیري» تشـریح می کند که بـه نـوعی دربـاره ي 

مـبارزات فـرهنگی نیز قـابـل اطـلاق اسـت. هـر تجـربـه ي مـثبت در دایره ي شـرایط و 

امکانات موجود، موفقیتی است که می تواند این دایره را گسترده تر نماید.  

مـبارزه ي قهـرآمیز فـرهنگی مـبارزه اي کوتـاه مـدت و انـفجاري نیست، بلکه در 

بـازه ي زمـانی طـولانی اتـفاق می افـتد؛ فـرآیندي اسـت که ابـزارهـایش بـنا بـه کارکرد 

و اقــتضاي زمــان و وضعیت تغییر می کند. مــبارزان فــرهنگی می بــایست بــه 

موازات تلاش نیروهاي پیشرو در وضعیت انقلابی فعال، آماده و آگاه باشند و
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در جـاي درسـت اقـدام درسـت انـجام بـدهـند. آنـها در بهـترین حـالـت، حتی 

می تـوانـند چـراغ راه نیروهـاي پیشرو بـاشـند، واسـطه ارتـباط بـا مـردم قـرار گیرنـد و 

در شناخت شرایط مفید واقع شوند.  

جـامـعه اي که درگیر تـضادهـاي درونی اسـت، دیر یا زود بـه نـقطه ي بی بـازگشـت 

می رسد، اما در این فرآیند دو مسئله مهم است:  

1. اینکه وقتی به این نقطه برسد، پس از آن چه خواهد شد 

2. تا رسیدن به آن زمان چه تلفاتی براي جامعه به همراه خواهد داشت. 

بـاید اطمینان حـاصـل کرد که رسیدن بـه آن نـقطه بـا کمترین تـلفات ممکن و از 

مسیري تـا حـد ممکن درسـت و مـتناسـب بـا نیازهـاي آینده ي اجـتماع اتـفاق 

بیفتد. بخشی از این کار بـر عهـده ي فـرهـنگ اسـت. ضـمن آنکه خـود آثـار و 

میراث هـاي فـرهنگی و هـنري نیز  بـاید در این مـبارزه مـورد مـحافـظت و مـراقـبت 

قـرار گیرنـد تـا دسـتخوش حـذف، تحـریف  و تـعدي هـژمـونی فـرهنگی حـاکمیت 

نشوند. 

در مسیر تـحولات اجـتماعی و تغییرات بنیادین و زیربـنایی اجـتماع، فـرهـنگ نیز 

که بـخش روبـنایی اجـتماع اسـت نـاچـار بـا این تـحولات هـمسو می شـود؛ چـون 

فـرهـنگ بـازتـاب دهـنده ي مـناسـبات اجـتماع نیز هسـت. چـنان که در آثـار 

شکسپیر نـمودهـاي روشـن و آشکار گـذار از جـامـعه فـئودالی بـه سـرمـایه داري 

آشکار بـود. امـا فـرهـنگ می تـوانـد عـلاوه بـر بـازتـاب شـرایط و مـناسـبات اجـتماع، 

نقشی پیشرو هــم داشــته بــاشــد. نیروهــاي فــرهنگی پیشرو در این جــریان 

می تـوانـند مـنتقد اجـتماع بـاشـند و مـانـند مـامـا که بـه مـادر بـاردار در بـه دنیا آوردن 

فـرزنـدش کمک می کند، بـا نـقد صـریح و مـوثـر خـود، این فـرآیند را تسـریع کرده 

و کیفیت بـبخشند؛ می تـوانـند صـداي تغییرات بـاشـند، نـویدبـخش آینده اي که در 

پـس این تغییرات خـواهـد آمـد. در نـهایت اگـر قهـر فـرهنگی نـباشـد، فـعالان 

عـرصـه ي فـرهـنگ خـواسـته یا نـاخـواسـته بـه ابـزار دسـت حـاکمیت بـدل خـواهـند 

شـد. همین دو حـالـت بیشتر وجـود نـدارد. یا سـاخـتار مـوجـود را تثبیت می کنی 

یا در مــقابــل آن می ایستی. وســط ایستادن، آب ریختن بــه آسیاب نــظام 

سرکوب گر است.  

اگـر فـرهـنگ سـلاحی در دسـت حـاکمیت اسـت، بـا قهـر فـرهنگی بـاید حـاکمیت را 

خـلع سـلاح کرد. حـاکمیت قـواي نـظامی و قـضایی و امکان سـرکوب گسـترده را 

دارد و بـه پشـتوانـه ي آن اقـدامـات بـه اصـطلاح «غیرخـشونـت آمیز» انـجام می دهـد 

و بـه همین پشـتوانـه اسـت که این اقـدامـات ضعیف تـر او مـوثـر واقـع می شـود. بـه 

همین پشتوانه است که فرهنگ را نیز به عنوان سلاح در دست می گیرد.
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«اپـوزیسیون» فـرهنگی می سـازد. مـرزهـا را مخـدوش و مـغشوش می کند. طبیعتاً 

در مـقابـل چنین اقـدامـاتی نمی تـوان بـراي مـبارزه، مـقابـله بـه مـثل کرد چـون 

چـنان پشـتوانـه اي در پـس اقـدامـات مـبارزین وجـود نـدارد. در نتیجه می بـایست از 

مـوضعی دیگر و هـمسنگ خـودش پـاسـخ گـفت و دسـت کم نـشان داد که این 

امکان هـم وجـود دارد و قـدرت او مـطلق نیست. امـا در عین حـال، نمی تـوان 

مـبارزه را تـنها در سـطح مـبارزه بـراي تغییر سـاخـتار نـگه داشـت. و نمی تـوان 

عـرصـه ي فـرهـنگ را بـه امید روزي که سـاخـتار تغییر کرده بـاشـد خـالی گـذاشـت و 

اولـویت مـبارزه را در تغییر سـاخـتار دید. این مـبارزه یک جـنگ تـمام عیار اسـت و 

عـرصـه ي فـرهـنگ یکی از نـبردهـاي این جـنگ اسـت که در جـبهه هـاي گـونـاگـون 

بـاید در جـریان بـاشـد. در غیر این صـورت، حتی در صـورت پیروزي مـبارزه، در 

فـرداي آزادي خـواهیم دید که در جـبهه ي فـرهـنگ متحـمل شکست هـایی چـه 

بـسا جـبران نـاپـذیر شـده ایم. این سـنگري اسـت که در هـر صـورت می بـایست 

تـوسـط مـبارزان فـرهنگی حـفظ شـود. فـرهـنگ فـقط ابـزار و سـلاح مـبارزه در مـقابـل 

سـرکوب فـرهنگی نیست، بلکه سـرمـایه ي گـرانـبهاي یک اجـتماع اسـت که بـاید از 

دسـت درازي و تحـریف حـفظ شـود. از سـوي دیگر، اگـرچـه مـبارزه فـرهنگی بـه 

تـنهایی نمی تـوانـد یک سـاخـتار را تغییر دهـد و چنین تـصوري یا تـوهـم صـرف 

اسـت و یا بـه اصـلاح طلبی نـزدیک می شـود، امـا در عین حـال اگـر مـبارزه فـرهنگی 

بـه سـلاحی جـز خـود فـرهـنگ سـپرده شـود، اصـلاً بعید نیست که منجـر بـه حـذف و 

تصفیه هـاي خـونین و بی رحـمانـه اي شـود که بـارهـا در طـول تـاریخ مـعاصـر شـاهـد 

آن بوده ایم. 
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 در دوران حکومـت نـاپـلئون سـوم از 1851 تـا 1871، فـقر و فـلاکت در ●

میان طـبقه ي کارگـر پـاریس افـزایش یافـت، از هـر ده خـانـه هشـت خـانـه در 

مــناطــق فقیرنشین آب لــولــه کشی نــداشــت و تــعداد انــدکی از فــرودســتان 

می تـوانسـتند خـانـه هـاي خـود را در فـصل زمسـتان گـرم کنند. هـر چـه طـبقه ي 

کارگـر فقیرتـر می شـد، اشـراف ثـروتـمندتـر می شـدنـد. در این دوران پـاریس 

شهـردار منتخبی نـداشـت و انـتصابـات در شـوراهـاي محـلی تـوسـط امـپراطـور انـجام 

می شـد. سیاسـت هـاي فـرهنگی-هـنري بـراي 

جـلب مـشارکت هـنرمـندان طـوري طـراحی 

شـده بـود تـا آثـارشـان منعکس کننده ي شکوه 

حکومت امپراطور باشد. 

در ســـال 1870 فـــرانـــسـه وارد جـنـگی 

فـاجـعه آمیز بـا پـروس شـد. این جـنگ منجـر بـه 

کناره گیري امـپراطـور و بـه دنـبال آن تسـلیم 

ارتـش فـرانـسه و مـحاصـره پـاریس تـوسـط 

نیروهـاي پـروس گـردید. دفـاع از پـایتخت بـر 

عهــده ي گــارد ملی پــاریس بــود که نــه بــا 

امـپراطـور و نـه بـا حکومـت سـلطنتی هـمدلی 

نداشتند.  

دولـت، پـاریس را بـه مـقصد ورسـاي تـرك کرد و ثـروتـمندان بـه خـانـه هـاي خـود در 

ییلاق و یا خارج از کشور گریختند. 

کنترل شهـر پـاریس بـه دسـت طـبقه ي کارگـر و فـرودسـتان افـتاد که از سـال هـا 

پیش خـشم فـروخـورده اي نسـبت بـه طـبقه ي حـاکم داشـتند. آنـها پـاریس را یک 

کمون سوسیالیستی و مستقل از فرانسه اعلام کردند. 

هـنرمـندانی که در شهـر بـاقی مـانـدنـد، بـه رهـبري گـوسـتاو کوربـه، نـقاش رئـالیست 

(واقـع گـرا)، دسـت بـه تـاسیس تـعاونی زدنـد، درِ گـالـري هـاي هـنري را بـه رایگان بـه 

روي عـموم مـردم بـاز کردنـد، تقسیم بـندي بین هـنرهـاي زیبا و صـنایع دسـتی را 

لـغو کردنـد و آمـوزش سـلسله مـراتبی هـنر را که تـحت حکومـت نـاپـلئون بـرقـرار 

شده بود، سازمان دهی مجدد کردند. 

کمونِ پاریس تنها 73 روز دوام آورد. دولت براي سرکوب قیام زحمتکشان

مانیفست هنرمندانِ  

کمونِ پاریس 

مهرداد خامنه اي 



نیرو فـرسـتاد و در جنگی نـابـرابـر و وحشیانـه 

هـزاران نـفر از مـردم را سـلاخی کرد. سی هـزار 

پـاریسی اعـدام شـدنـد، پـنجاه هـزار نـفر زنـدانی و 

چهارهزار نفر به کالِدونیا تبعید شدند. 

امپرسیونیست ها و کمونِ پاریس 

بیشتر نـقاشـان امـپرسیونیست در دهـه 1860 

در پـاریس زنـدگی می کردنـد. مـرکز این شهـر 

محـل تجـمع و زنـدگی ثـروتـمندان بـود و دائـما 

در حــال تــوســعه، در حــالی که تجــمع خیل 

عظیم فـرودسـتان در زاغـه هـاي شـمال و شـرق 

پـاریس بـه خـوبی شکاف طـبقاتی را در آن بـه 

نمایش می گذاشت. 

امـپرسیونیست  هـا عـمومـا از خـانـواده هـایی بـا 

شـرایط اجـتماعی بهـتر از درون این جـامـعه سـر 

بـرون آورده بـودنـد و در دهـه 1870 تـصویري از 

پـاریس مـدرن را تـرسیم می کردنـد که جـهان بینی جـمهوري سـوم، پـس از سـقوط 

امـپراطـور لـوئی نـاپـلئون را منعکس می کرد و این تـصویر، بـازتـاب الـگوي تـوسـعه ي 

مـرکز این شهـر تـوسـط بـارون جـورج یوجین هـوسـمان در دهـه ي 1860 بـراي 

ایجاد یک شهر مدرن و چشمگیر بود. 

هـزاران خـانـه ي طـبقه ي کارگـر، مـغازه هـا و کارگـاه هـاي کوچک تخـریب شـدنـد تـا 

راه را بـراي جـاده هـاي پـر از درخـتان، میدان هـاي عظیم، کافـه هـا و رسـتوران هـاي 

لـوکس نـوسـاز، آپـارتـمان هـاي گـران قیمت و فـروشـگاه هـاي بـزرگ بـراي افـراد 

ثروتمند و پارك هایی براي قدم زدن طبقه ي متوسط باز کنند.  

در دوران کمون بسیاري از هـنرمـندان امـپرسیونیست شهـر را تـرك کردنـد و 

برخی از آنها به لندن رفتند. 

خیابـان هـاي بـارون هـوسـمان تـوسـط کمونـارهـا بـه آتـش کشیده شـد، جـاده هـا و 

سنگ فرش  ها کنده  شدند تا از آنها سنگرهاي دفاع از شهر مردم ساخته شود. 

امـا چـاپ سنگی «جـنگ داخـلی»، اثـر ادوار مـانـه از سـال 1871 (احـتمالاً در 

روزهـاي پـس از هـفته ي خـونین 18 تـا 28مـه 1871 تکمیل شـد) وحشـت 

قـتل عـام کلیساي مـادلین را تـداعی می کند که در آن سیصد کمونـار بـه ضـرب 

گلوله کشته شدند و هیچ یک از آنها نتوانست از این قتل عام جان سالم به در
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اعلامیه ي تشکیل جلسه براي انتخاب کمیسیون فدرال 
هنرمندان 



ببرد. 

این تـنها اثـر هـنري اسـت که تـوسـط یک نـقاش امـپرسیونیست در کمون پـاریس 

تـولید شـده اسـت. اثـر «جـنگ داخـلی» مـانـه قـصاوت و بی رحـمی نیروهـاي دولتی 

را نشان می دهد. 

مـانـه بـا نـشان دادن جـنازه مـردي که یونیفورم گـارد ملی را بـر تـن دارد و تکه اي 

پـارچـه سفید در دسـت گـرفـته، بـه درام صـحنه می افـزاید، در حـالی که کلیساي 

مـادلین در پـس زمینه بـالا سـمت راسـت دیده می شـود. جـزئیات دیگر هـمدردي 

مـانـه را نسـبت بـه کمونـارهـا تـقویت می کند، پـاهـایی که در گـوشـه پـایین سـمت 

راسـت کشیده شـده  اسـت مـتعلق بـه یک غیرنـظامی اسـت که گـواهی بـر مـاهیت 

این کشتار جمعی است. 

مانیفست فدراسیون هنرمندان کمونِ پاریس 

کمون پـاریس در واقـع اولین آزمـایش در مقیاس بـزرگ بـراي یک حکومـت 

ســوسیالیستی بــود. در 18 مــارس 1871، کارگــران و صــنعت گــران رادیکال 

سـازمـانـدهی شـده در گـارد ملی، بـا فـرار ارتـش مـنظم فـرانـسه، قـاطـعانـه کنترل 

شهـر را بـه دسـت گـرفـتند. چـند روز بـعد، کمون انـتخاب شـد و بـلافـاصـله اعـلام 

کرد که کارگـران می تـوانـند کارگـاه هـا و مـشاغـل را تـصاحـب و اداره کنند، 

همچنین مـجازات اعـدام و خـدمـت سـربـازي را لـغو کرد، جـدایی کلیسا (مـذهـب) 

از دولـت را اجـباري کرد، و سیاسـت هـاي رفـاه و تـامین اجـتماعی هـمگانی و 

حـقوق بـازنشسـتگی مسـتقر 

شـد. هـم نیروهـاي انـقلابی و 

هـم نیروهـاي دمـوکراتیک، 

شـاهـد بـه کارگیري راه هـاي 

جـدیدي بـراي اداره ي شهـر 

تــوســط کارگــران عــادي 

بودند. 

این امــر شــامــل اعــمال 

و  رادیکــال  روش هـــاي 

مـتفاوت بـراي نـزدیک شـدن 

مـردم بـه قـلمرو هـنر نیز بـود. 

در 15 آوریل، هــنرمــندان، 

نقاشان، مجسمه سازان و
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زینتی کاران از سـراسـر پـاریس - از جـمله گـوسـتاو کوربـه، نـقاش مـشهور و اوژن 

پـوتیه، (سـراینده اشـعار سـرود «انـترنـاسیونـال») - گـرد هـم آمـدنـد تـا راه هـاي 

ممکن براي تحقق این هدف را پیشنهاد کنند. 

پیشنهادهـا سـاده بـودنـد: کنترل هـنر تـوسـط هـنرمـندان، و هـنر و فـرهـنگ بـه 

عـنوان یک حـق عـمومی. مـهم تـر از هـمه، آنـها این سـؤال را مـطرح کردنـد که چـرا 

دولـت و افـراد ثـروتـمند تـقریباً مـنحصراً بـاید از هـنر لـذت بـبرنـد؟ فـدراسیونی که 

تـوسـط این هـنرمـندان تـأسیس شـد اصـرار داشـت که هـمه حـق دارنـد در میان 

زیـبـایی زنـــدگی و کـار کـنـنـد. کـریـسـتیـن راس، نـــویـسـنـده ي کـتـاب «تـجـــمـل 

اجـتماعی: تخیل سیاسی کمون پـاریس»، اهمیت این امـر را این گـونـه شـرح می 

دهد: 

«این ممکن اسـت یک تـقاضـاي کوچک و حتی "تـزیینی" بـه نـظر بـرسـد. امـا در 

واقـع نـه تـنها مسـتلزم بـازسـازي کامـل رابـطه مـا بـا هـنر، بلکه بـا کار، روابـط 

اجــتماعی، طبیعت و همچنین محیط زیست اســت… این بــه مــعناي هــنر و 

زیبایی اسـت که بـه طـور کامـل در زنـدگی روزمـره ادغـام شـده اسـت و در 

سـالـن هـاي خـصوصی پـنهان نشـده یا در آثـار تـاریخی زشـت نـاسیونـالیستی 

متمرکز نشده است.» 

مـتن زیر از گـزارش هـا و مـجلات روزانـه ي کمون پـاریس گـرفـته شـده اسـت که 

شـامـل مـانیفست این هـنرمـندان اسـت. این مـانیفست کشفی مجـدد در تـاریخ 

رادیکال چپ و بازنگري در نقش هنر در زندگی روزمره ي انسان ها است. 

«جنگ داخلی»، اثر ادوار مانه 
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مجمع هنرمندان 

«دیروز سـاعـت دو بـعدازظهـر جـلسه ي هـنرمـندان بـه دعـوت آقـاي گـوسـتاو کوربـه 

بـا اجـازه ي کمون در تـالار بـزرگ سـخنرانی دانشکده پـزشکی بـرگـزار شـد. سـالـن 

کامـلاً پـر بـود و از مجـموع هـمه ي هـنرهـا نـمایندگـانی بـه تـعداد کافی حـضور 

داشـتند. در میان نـقاشـان مـا مـتوجـه حـضور آقـایان فـاین پـرین و هـرو شـدیم؛ در 

میان مـجسمه سـازان، آقـایان مـولـن و دلاپـلانـش؛ کاریکاتـوریست هـا بـرتـال را 

فـرسـتادنـد، حکاکان آقـاي میشلین، و مـنتقدان آقـاي فیلیپ بـرتی را - بسیاري 

از معماران و زینت کاران. مجمعی بیش از چهارصد نفر. 

آقـاي کوربـه ریاسـت جـلسه را بـر عهـده داشـت و آقـایان مـولـن و پـوتیه مـعاونـان 

جـلسه بـودنـد. آقـاي پـوتیه قـبل از هـر چیز، گـزارشی را که تـوسـط کمیته ي 

تـدارکات تهیه و تـوسـط او ویرایش شـده بـود، خـوانـد. این سـند بسیار جـالـب 

حاوي ملاحظات واقعاً والا در مورد نیازها و سرنوشت هنر معاصر بود. 

* مدیریت منافع هنرمندان را منحصرا به خود هنرمندان بسپارید. 

این ایده بـود که بـه نـظر می رسید در روح گـزارش کمیته ي فـرعی غـالـب بـود. 

مسـئله تـأسیس فـدراسیونی از هـنرمـندان پـاریس بـود که تـحت این عـنوان هـمه 

کسانی را که آثار خود را در پاریس به نمایش می گذارند تشکیل می داد.» 

ستون وندوم که به فرمان ناپلئون اول (بناپارت) به یادبود پیروزي در نبرد اُسترلیتس 
بنا شده بود توسط کمونارها و به پیشنهاد گوستاو کوربه پایین کشیده شد. 
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کمون پاریس در 

واقع اولین 

آزمایش در 

مقیاس بزرگ 

براي یک 

حکومت 

سوسیالیستی 

بود.

فدراسیون هنرمندان پاریس 

هـنرمـندان پـاریس بـا پـایبندي بـه اصـول جـمهوري کمون، فـدراسیونی تشکیل 

داده اند. 

این اتحاد تمام اندیشه هاي هنري مبانی خود را داراست که عبارت است از: 

«گسترش آزادانه هنر، فارغ از هرگونه نظارت دولتی و فارغ از هرگونه امتیاز.» 

«تساوي حقوق بین تمامی اعضاي فدراسیون.» 

«قـرارگیري اسـتقلال و حیثیت هـر هـنرمـندي تـحت حـمایت هـمگان از طـریق 

ایجاد کمیته اي منتخب با رأي عمومی هنرمندان.»  

این کمیته پیونـدهـاي همبسـتگی را تـقویت کرده و بـه وحـدت عـمل دسـت یافـته 

است. 

ترکیب کمیته 

این کمیته متشکل از 47 عـضو بـه نـمایندگی از حـرفـه هـاي مـختلف اسـت که 

عبارتند از: 

16 نقاش 

10 مجسمه ساز 

5 معمار 

6 حکاك  

و 10 عـضو نـماینده هـنرهـاي تـزئینی که بـه اشـتباه هـنرهـاي صنعتی نـامیده می 

شوند. 

آنها با سیستم لیست و با راي مخفی منصوب شدند. 

شهـرونـدان از هـر دو جـنس (زن و مـرد) که مـوقعیت خـود را بـه عـنوان هـنرمـند - 

چـه از طـریق شهـرت آثـارشـان، چـه از طـریق کارت نـمایشگاهی یا از طـریق 

گـواهی کتبی از دو هـنرمـند حـامی - بـه اثـبات رسـانـدنـد، حـق داشـتند در 

راي گیري شرکت کنند. 

اعضاي کمیته براي مدت یک سال انتخاب شدند. 

پـس از انـقضاي مـأمـوریت، پـانـزده عـضوي که بـا راي مخفی کمیته تعیین 

شـده انـد، یک سـال بـعد در سـمت خـود بـاقی خـواهـند مـانـد. سی و دو عـضو دیگر 

جایگزین خواهند شد. 

اعـضاي خـارج شـده تـنها در پـایان یک فـاصـله ي زمـانی یک سـالـه می تـوانـند 

مجدداً انتخاب شوند. 



 

انشاء فرمان 

این حکومت هنرمندان بر دنیاي هنر، رسالت خود را چنین می داند: 

حفظ گنجینه ها و میراث گذشته؛ •

اجرا و روشن کردن همه ي عناصر حال؛ •

و بازسازي آینده از طریق آموزش •

بناهاي تاریخی، موزه ها. •

بـناهـاي یادبـود از لـحاظ هـنري، مـوزه هـا و مـؤسـسات پـاریس شـامـل گـالـري هـا، 

مجـموعـه هـا و کتابـخانـه هـاي آثـار هـنري که مـتعلق بـه افـراد خـصوصی نیستند، 

براي نگهداري و نظارت اداري به کمیته محول می شوند. 

آنـها را بـنا می کند، حـفظ می کند و تنظیم می کند، و نـقشه هـا، مـوجـودي هـا، 

فهرست ها و کاتالوگ ها را تکمیل می کند. 

بـه مـنظور تـشویق بـراي تحقیق و مـطالـعه و ارضـاي کنجکاوي بـازدیدکنندگـان، 

این موارد را در اختیار عموم قرار می دهد. 

وضعیت نگهـداري سـاخـتمان هـا را یادداشـت می کند، تعمیرات فـوري را تـذکر 

می دهد و مرتباً گزارش هایی از روند اقداماتش به کمون ارائه می کند. 

پـس از بـررسی صـلاحیت آنـها، مـدیران، منشی هـا، بـایگان هـا و نگهـبانـان را بـه 

مـنظور اطمینان از نیازهـاي خـدمـاتی این مـؤسـسات و نـمایشگاه هـایی که مـتعاقـبا 

در مورد آنها بحث خواهد شد، تعیین می کند. 

شماره سوم 
زمستان1400

29

گوستاو کوربهاوژن پوتیه



نمایشگاه ها 

این کمیته نـمایشگاه هـاي عـمومی، ملی و بین المللی را که در پـاریس 

برگزار می شود، سازماندهی خواهد کرد. 

بـراي نـمایشگاه هـاي ملی و بین المللی که در پـاریس بـرگـزار نمی شـود، 

کمیسیونی را بـه عـنوان مسـئول مـنافـع هـنرمـندان پـاریسی تـفویض 

می کند. 

[کمیته] تـنها آثـار امـضا شـده تـوسـط مـؤلفین آنـها، آثـار اصلی یا تـرجـمه 

از یک هنر به هنر دیگر، مانند حکاکی هاي نقاشی و غیره را می پذیرد. 

این کمیته تـمام نـمایشگاه هـایی که بـه صـورت دلالی تـمایل دارنـد نـام 

ویراسـتار یا تهیه کننده را جـایگزین نـام خـالـق واقعی آثـار کنند، رد 

می کند. 

آثـار عـادي بـه سـفارش کمون بین هـنرمـندانی که بـا راي هـمه غـرفـه داران 

تعیین شده اند توزیع می شود. 

آثار فوق العاده براي مسابقه ارسال خواهند شد. 

آموزش 

این کمیته بـر آمـوزش طـراحی و مـدل سـازي در مـدارس ابـتدایی و 

حـرفـه اي عـمومی که در آن مـعلمان از طـریق رقـابـت مـنصوب می شـونـد 

نـظارت خـواهـد کرد. مـعرفی روش هـاي جـذاب و منطقی را تـشویق 

می کند. مـدل هـایی را ایجاد می کند و مـوضـوعـاتی را طـراحی می کند که 

از میان آنـها روحیه اي بـرتـر آشکار می شـود و مـطالـعات آنـها بـاید بـا 

هزینه ي کمون تکمیل شود. 

ســاخــت ســالــن هــاي وسیع بــراي آمــوزش عــالی، کنفرانــس هــاي 

زیبایی شناسی، تاریخ، و فلسفه ي هنر را ترغیب و تشویق می کند. 

تبلیغات 

یک ارگـان تبلیغاتی بـا عـنوان: Officiel des arts (مسـئول هـنرهـا) ایجاد 

خواهد کرد. 

این نشـریه تـحت کنترل و مسـئولیت کمیته، رویدادهـاي مـربـوط بـه 

دنیاي هنر و اطلاعات مفید براي هنرمندان را منتشر خواهد کرد. 

گـزارش کـارهـاي کـمیته، صـورتجـلسات آن، بـودجـه ي دریـافتی و هـزیـنه هـا 

و کلیه ي کارهاي آماري را که موجب شفافیت شده و نظم را میسر
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می کند منتشر خواهد کرد. 

بـخش ادبی که بـه مـقالات زیبایی شـناسی اخـتصاص دارد، میدانی بی طـرف 

خواهد بود که براي انعکاس همه ي نظرات و همه ي اندیشه ها باز است. 

Officiel des arts مـترقی، مسـتقل، بـاوقـار و صـادقـانـه، جـدي تـرین بیانیه ي 

بازآفرینی ما خواهد بود. 

داوري ها 

بـراي تـمام اخـتلافـات مـربـوط بـه هـنر، کمیته - بـنا بـه درخـواسـت طـرف هـاي 

ذینفع (هنرمندان یا دیگران) - داوران سازش دهنده را تعیین می کند. 

در مـورد مـسائـل اصـولی و عـمومی، کمیته بـه صـورت یک شـوراي داوري تشکیل 

می شود و تصمیمات آن در Officiel des arts درج می شود. 

ابتکار فردي 

این کمیته از هـمه ي شهـرونـدان دعـوت می کند تـا هـمه ي پیشنهادات، پـروژه هـا، 

گـزارش هـا و نـظرات خـود را بـا هـدف پیشرفـت هـنر، رهـایی اخـلاقی یا فکري 

هنرمندان یا بهبود مادي موقعیت آنها ارسال کنند. 

کمیته گـزارشی از این مـوضـوع بـه کمون خـواهـد داد و حـمایت اخـلاقی و 

همکاري خود را براي هر چیزي که امکان پذیر می داند ارائه خواهد کرد. 

کمیته از افکار عـمومی می خـواهـد تـا تـمامی تـلاش هـا بـراي پیشرفـت را تـصویب 

کنند و از طریق Officiel des Arts آن را تبلیغ کنند. 

در نـهایت، بـا کلام، بـا قـلم، بـا مـداد، از طـریق بـازتـولید مـردمی شـاهکارهـا، و از 

طـریق تـصاویر هـوشـمندانـه و آمـوزنـده اي که می تـوانـند بـه وفـور پـخش شـونـد و 

در تـالارهـاي شهـر و دورافـتاده تـرین روسـتاهـاي فـرانـسه بـه نـمایش گـذاشـته شـونـد، 

کمیته کار خـواهـد کرد. بـه سـوي بـازسـازي  مـا، گـشایش ثـروت جـمعی، شکوه  

آینده و جمهوري جهانی. 

شماره سوم 
زمستان1400

31

 هیپولیت مولانالکساندر فَلگیر ژول دالوژول هِرو
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 این روزهـا تـوجـه بسیاري از مـردم بـه سـوي شـبکه هـاي مـاهـواره اي، ●

صـفحات مـجازي اینستاگـرام و تـوییتر و پیام هـاي تـصویري نـوشـتاري 

واتـس اپ مـعطوف شـده اسـت. این رسـانـه هـا تـوانسـته انـد مـخاطبین مـختلف و 

مـتنوعی از شهـرونـدان را بـه خـود جـذب نـمایند. بـه همین دلیل نـوعِ نـگرش بـه 

جـهان، تـاریخ و مـسایل اجـتماعی و سیاسی تـحت تـاثیر پیام هـاي این رسـانـه هـا 

قـرار گـرفـته اسـت. در این میان شـبکه هـاي مـاهـواره اي و صـفحات مـجازي قـوي تـر 

بــه میدان آمــده انــد که پشــتوانــه ي مــالی 

قـدرتـمند تـري دارنـد. این رسـانـه هـا بـنا بـه 

مــاهیت و پــایگاه طــبقاتی شــان از مــنافــع 

اشـخاص، گـروه هـا و دولـت هـایی دفـاع می کنند 

که سعی دارنـد وضعیت مـوجـود در جـهان را 

تـثـبیـت و تـــوجیـه کـنـنـد. ایـن سیـاســـت در 

بـخش هـایی از جـهان تـلاش بـراي بـازگشـتن بـه 

گـــذشـــتـه و احیـاي رژیـم هـــاي سیـاسی و 

سـنت هـاي ارتـجاعی اسـت. امـا آنـچه در این 

میان مخفی و در پشـت پـرده بـاقی می مـانـد و 

از آن سخنی بـه میان نمی آید بهـره کشی وسیع 

در عـرصـه ي اقـتصادي و ایجاد مـبتذل تـرین و سـطحی تـرین بنیاد هـاي فـرهنگی و 

ایدئـولـوژیک اسـت. این بهـره کشی و بنیاد هـاي روبـنایی در خـدمـت همین 

اشـخاص، گـروه هـا و دولـت هـا قـرار می گیرنـد. در همین راسـتا رسـانـه هـاي مـزبـور 

سعی دارنـد تـا بـا تعبیر و تفسیر نـادرسـت کلمات و واژگـان بـه چـشم مـخاطبین 

خـود خـاك پـاشیده، واقعیت هـا را وارونـه نـشان دهـند. از جـمله واژگـانی که این 

روزهـا بـه شکلی درهـم و مـغشوش و وارونـه مـعنا و تفسیر شـده انـد دو واژه ي (یا 

پـدیده ي) «خـشونـت» و «قهـر» اسـت. واژه هـا و مـفاهیمی که در ظـاهـر ممکن 

اسـت انـسان را بـه اشـتباه انـداخـته و هـر دو را یکی انـگارد. این رسـانـه هـا تـلاش 

می کنند تـا نـشان دهـند کلیه جـنبش هـاي مـردمی  و انـقلابی یا انـقلاب هـاي مـعاصـر 

و اجـتماعی بشـري فـجایعی خـشونـت بـار بـوده انـد. سـپس نتیجه می گیرنـد که این 

فـجایع خـشونـت بـار مـنشا و پـدید آورنـده ي نـظام هـاي تـوتـالیتر یا دیکتاتـوري 

هستند. یعنی توتالیتاریسم (تمامیت خواهی سیاسی) و دیکتاتوري هاي فردي

از خشونت سیاسی 

تا قهر فرهنگی 

افشین شمس قهفرخی 



را زایده ي انـقلاب هـا و جـنبش هـاي مـردمی  دانسـته، انـقلابیونِ طـول تـاریخ همگی 

بـانیان خـشونـت علیه جـامـعه قـلمداد می نـمایند. آن هـا در نـهایت از این فـرضیه بـه 

این تـز می رسـند که هـر گـونـه انـدیشه ي انـقلابی و دگـرگـونی خـواه انـدیشه اي 

خـشونـت آمیز اسـت. در این تـز انـقلاب هـاي کبیر فـرانـسه، اکتبر روسیه، چین، 

کوبـا، جـنبش رهـایی بـخش مـردم ویتنام علیه تـجاوز ایالات متحـده آمـریکا، 

جـنبش انـقلابی مـردم الجـزایر علیه اشـغالـگران فـرانـسوي و انـقلاب بـهمن 1357 

خـورشیدي در ایران هـمه و هـمه رخـدادهـاي خـشونـت آمیزي بـودنـد که نتیجه ي 

نـهایی آن هـا اسـتالینیزم در اتـحاد شـوروي، حکومـت وحشـت تـحت رهـبري 

مـاکسیمیلیان روبسـپیر در فـرانـسه، کشتار میدان تیان آن مـن در چین و. . . 

اسـت. بـر اسـاس این تـز کلیه تـلاش هـاي بشـریت در راسـتاي نـظام هـاي اجـتماعی 

نـوین و تـلاش در جهـت رفـع تبعیض هـاي اجـتماعی و سیاسی در چـهارچـوب 

رژیم هـاي جـمهوري نـوپـا مـصداق هـاي تـاریخیِ این خـشونـت و تـوهین بـه 

مـناسـبات ایده آل مـوجـود اسـت. بـه همین دلیل جـمهوري جـنگل در گیلان 

(1299-1300 خ./ 1921 م.)، حکومـت افسـران آزادي خـواه ژانـدارمـري بـه 

رهــبري کلنل محــمد تقی خــان پسیان در خــراســان (1300خ.)، جــمهوري 

خــودمــختار آذربــایجان و کردســتان (1324-1325خ./1945-1946 م.) و 

بـرپـایی شـوراهـاي کوتـاه مـدت در تـرکمن صحـرا یا کردسـتان در سـال هـاي 

1358تا 1359 خ. را تجزیه طلب، خشونت بار و خائن قلمداد می کنند. 

بـراي فـهم بهـتر مـوضـوع که آیا مـقولـه هـایی مـانـند انـقلاب، جـنبش انـقلابی و تـلاش 

بــراي ایجاد یک بــدیل و راه حــل جــدید اجــتماعی و سیاسی مــصداق هــاي 

خـشونـت هسـتند و اگـر خـشونـت مـحسوب نمی شـونـد پـس چیستند؟ بـه 

ریشه هـاي خـودِ پـدیده ي خـشونـت بـرمی گـردیم. در این جـا مـا بـا یک «مُـغالـطه» 

روبـرو هسـتیم. آیا هـر اقـدام مسـلحانـه اي بـه مـعناي خـشونـت اسـت؟ آیا مـقاومـت و 

خیزش مـردمی که از سـتم و نـابـرابـري بـه جـان آمـده انـد و یا در بـرابـر اشـغالـگري 

که محیط زیست آن هـا را اشـغال کرده اسـت ایستاده انـد و قـصد سـرنـگونی 

مـناسـبات کهن و ظـالـمانـه اي را دارنـد خـشونـت آمیز می بـاشـد؟ آیا تـلاش بـراي 

سـاخـتن یک دنیاي نـوین و مـبارزه بـا حـافـظان دنیاي کهن و ارتـجاعی صـرفـا بـه 

دیکتاتوري ختم شده و یا شکلی از این پدیده است؟ 

پـژوهـش و مـطالـعه ي واژگـان سیاسی و اجـتماعی در مـورد اسـتفاده از نیرو و 

سـلاح در سـپهر سیاسی و اجـتماعی مـا را بـه دو واژه می رسـانـد: خـشونـت 

  . (force) و قهر یا اعمال زور (violence)

در برخی متون تفاوتی بین این دو واژه وجود ندارد. اما بررسی تحولات
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این رسانه ها 

تلاش می کنند تا 

نشان دهند کلیه 

جنبش هاي 

مردمی  و انقلابی 

یا انقلاب هاي 

معاصر و 

اجتماعی بشري 

فجایعی خشونت 

بار بوده اند.



تـاریخی 200 سـال اخیر (از انـقلاب کبیر فـرانـسه) بـه این سـو نـشان می دهـد بین 

این دو مـقولـه تـفاوت هـاي بنیادي وجـود دارد. این تـفاوت هـا در درجـه ي اول بـه 

خـاسـتگاه اجـتماعی هـر دو بـاز می گـردد و در درجـات بـعدي از نـوعِ اِعـمال نیرو و 

اسـتفاده از ابـزارِ زور و نتیجه اي که وارد کنندگـان هـر دو در عـرصـه ي جـامـعه 

بـازي می کنند. مـن بـراي روشـن تـر شـدن مـفهوم هـر مـقولـه  یا پـدیده بـه مـعرفی و 

تشریح جداگانه ي آن ها و سپس تفاوت هایشان می پردازم. 

خــشونــت یا Violence را می تــوان یکی از قــدیمی تــرین کنش هــاي فــردي و 

اجـتماعی بشـر دانسـت. خـشونـت پیش از آن که مسـئله اي انـسانی و اجـتماعی 

بـاشـد عملی از درون طبیعت و حیوانی اسـت. اولین جـماعـت هـاي انـسان که بـه 

صــورت گــله وار می زیستند رفــتارهــاي غــریزي بــا هــمدیگر و بــا طبیعت 

پیرامـون شـان داشـتند: اسـتفاده از اولیه تـرین ابـزار هـاي طبیعی بـراي از پـا 

درآوردنِ هـم نـوع یا غیرهـم نـوع بـا نیروي فیزیکی بـدون هیچ احـساس تـرحـمی. 

دریدنِ بـدن قـربـانی یا خـورد کردن جـمجمه ي او و در آوردنِ امـعاء و احـشاء 

درون شکم اش. این شکل از خـــشونـــت فیزیکی در جـــنگ هـــاي گـــروهی 

جـماعـت هـاي اولیه نیز بـه کار می رفـت. امـا خـشونـت هـمگام و هـمراه بـا تغییر 

شکل زنـدگی بشـر تغییر کرد. این تغییر بـاعـث شـد تـا خـشونـت غـریزي بـه شکل 

آگـاهـانـه و هـدفـمند تـبدیل گـردد. «جـنگ» بـه مـثابـه سـازمـان یافـته تـرین و 

هـدفـمندتـرین نـوع خـشونـت بهـترین مـثال تکامـل این کنش اسـت. جـنگ اولین 

شکل از خـشونـت بـا شکل نـظامی  و بـا هـدف مـشخص می بـاشـد که در تـاریخ 

بشـریت ثـبت شـده اسـت. جـنگِ هـدفـمند و سـازمـان یافـته زمـانی از جـنگ گـله اي 

و بـدوي جـدا گـردید که تقسیم کار اجـتماعی در جـوامـع ابـتدایی رخ داد و 

طـبقات اجـتماعی پـدید آمـدنـد. بـر همین اسـاس جـنگ ادامـه ي نـبردهـاي بین 

طـبقات و لایه هـاي اجـتماعی یعنی ادامـه ي اهـداف و مـقاصـد اقـتصادي و سیاسی 

مـحسوب می گـردد. این پـدیده در اولین دولـت شهـرهـاي سـاحـلیِ کنار دریاي 

مـدیترانـه و دولـت شهـرهـاي بین النهـرین تـوسـط دولـت هـاي تـازه اسـتقرار یافـته در 

آن هـا شکل گـرفـت. اقلیم و جـغرافیا در پـدید آمـدن شکل تـولید نـقش داشـت و 

بـا پـدید آمـدن شیوه ي تـولید سـاخـتارهـاي اجـتماعی جـدیدي پـدید می آمـدنـد و 

آن هـا نیز بـه نـوبـه ي خـود روبـناهـاي جـدید اجـتماعی را بـه وجـود می آوردنـد. این 

روبـناهـا در شکل گیري فـرهـنگ و نـگرش مـردم تعیین کننده بـودنـد. مـالیات (بـر 

تـجارت و زمین)، شـعر، تـاریخ، مـعماري، مـجسمه سـازي، فـلسفه، سـربـازگیري و 

فـنون جنگی از جـمله ي مـقولـه هـایی بـودنـد که بـر روي پـایه هـاي اقـتصادي هـر 

جامعه شکل می گرفتند. هر چه ابزار هاي تولیدي و روابط انسانی بر اساس
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نـوع روابـط اقـتصادي تغییر می کردنـد مـقولات روبـنایی از جـمله فـنون جنگی، 

شکل سـربـازگیري و سـاخـت سـلاح هـا دچـار تـحول می گـردیدنـد. الـبته این تغییر 

تـنها از زیر بـنا بـه سـمت روبـنا در جـریان نـبود و در مـقاطعی از تـاریخ روبـناهـا 

قـادر می شـدنـد تـا نیروهـاي مـادي را تغییر داده بـر زیر بـنا تـاثیر بـگذارنـد. از آن 

جـمله اهمیت جـنگ بـاعـث گسـترش قـلمرو دولـت هـا شـده و جـوامـع و گـروه هـاي 

انـسانی دیگر را تـابـعِ خـود می نـمود و گـاهی بـاعـث اضـمحلال و نـابـودي شکلی از 

تـولید و زیر بـناي اجـتماعی و اقـتصادي می گـردید. هـمانـطور که جـنگ تحـمیل 

شـده از سـوي هـون هـا، تـاتـارهـا و مـغول هـا بـاعـث نـابـودي شهـرهـاي بـزرگ تـجاري و 

تولیدي در آسیا و شرق اروپا گردید. 

خـشونـت جـمعی نـظامی  بـا «زور» صـورت می گـرفـت و زور در خـدمـت «قـدرت» 

بـود. در این جـا خـشونـت هـرگـز مـردمی  نیست و در خـدمـت اهـداف انـسانی قـرار 

نـدارد بلکه ابـزاري در دسـت طـبقات اجـتماعی اي اسـت که قـصد دارنـد بـخش هـاي 

مـــختلف دنیاي اطـــراف خـــود را مطیع کنند. خـــشونـــت همیشه بـــخش 

جـدایی نـاپـذیر از فـتوحـات نیروي پیروز بـود: سـرزمین تـصرف شـده آمـاج کشتارِ 

غیر نـظامیان، تـجاوز جنسی و بـه اسـارت درآوردن زنـان و دخـتران و بـه بـردگی 

درآوردنِ آن هـا، آتـش زدن امـاکن مسکونی، غـارت امـوال خـصوصی و عـمومی، از 

بین بـردن مـزارع و کشتزارهـا می گـردید. این خـشونـت حـاوي یک پیام بـراي 

مردم کشور شکست خورده بود: باید همیشه مطیع و فرمانبردار باشید. 

جـنگ تـنها شکل خـشونـت نـبود. در دل دولـت شهـرهـا، در قـلعه هـا و در پـسِ 

حـصارهـاي زمیندارانِ بـزرگ، در سـرزمین هـاي تـحت نـفوذ ایلات و عـشایر، 

مـخالفین و مـنتقدین بـا خـشونـت فیزیکی سـرکوب می شـدنـد. این شکل از 

خـشونـت بـا زنـدان، شکنجه و اعـدام هـمراه بـود. این کنش بـا تکیه بـر قـوانینِ 

مـوجـود صـورت می گـرفـت. هـم بـرده داران دوران بـاسـتان، هـم فـرمـانـداران جـوامـع 

شـرقی بین النهـرین و ایران و هـم فـئودال هـا و واسـال هـاي سـده ي میانـه در اروپـا 

بـه دولـت هـایی تکیه داشـتند که بـراي اداره ي جـامـعه «قـانـون» وضـع می کردنـد. 

این رونـد از دولـتِ بـاسـتانیِ آشـور تـا امیرنشین هـاي زمیندارِ پـروس شکل گـرفـته 

و تکامـل یافـته بـود. بـنا بـر این قـوانین بـرده ي شـورشی یا دهـقان طغیان کرده  یا 

شهـرونـد مـعترض و مـنتقد دسـتگیر شـده بـه زنـدان می افـتاد و شکنجه و یا اعـدام 

می گـردید. در دوران سـده هـاي میانـه کلیسا بـه  یکی از پـایه هـاي زمینداري بـزرگ 

در اروپـا تـبدیل گـردید. مـالکیت کلیسا بـر زمین بـاعـث شـد تـا این مـرکز بـه 

قـدرتی عظیم در اروپـا بـدل گـردد. گـرچـه کلیسا زمین هـاي خـود را بـه زمینداران 

کوچک تر واگذار می کرد اما در ماهیت اقتصادي اش تغییري رخ نمی داد. این
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جنگ اولین 

شکل از خشونت 

با شکل نظامی  و 

با هدف مشخص 

می باشد که در 

تاریخ بشریت 

ثبت شده است. 



قـدرت در قـرن سیزدهـم بـراي تحکیمِ سـازمـان خـود و مـقدس جـلوه دادن 

مـاهیت اقـتصادي و سیاسی اش مـجازات هـایی را بـراي مـخالفین اش وضـع کرد. 

بـراي اولین بـار بـراي «بـدعـت گـذاران در دین» مـجازات مـرگ مـقرر شـد.1 بـه مـرور 

زمــان تــعداد اتــهامــات افــزایش پیدا کرد و متهمین بــراي گــرفــتن اعــتراف 

شکنجه هـاي غیرانـسانی می شـدنـد و بـرخی از آن هـا بـه طـرز فجیعی بـه قـتل 

می رسیدنــد. این رونــد بــه تفتیش عــقاید یا انکیزیسیون مــشهور گــردید که 

مجــموعــه اي از اقــدامــات خــشونــت آمیز از قبیل زنــدانی کردن طــولانی در 

مکان هــاي نــمور و کثیف، شکنجه هــاي جسمی  از قبیل شــلاق زدن، آویزان 

کردن از دســت، خــوابــانیدن بــر روي تــخت هــاي میخ دار و اعــدام از طــریق 

سـوزانیدن در آتـش بـود. این شکل از خـشونـت تـوجیه و پـوشـش مـذهـبی و 

ایدئـولـوژیک داشـت و در اصـل بـراي تحکیم قـدرت سیاسی کلیسا در جهـت 

ثبات مالکیت بر ثروت هاي اجتماعی در قاره اروپا بود. 

خـشونـت نـه تـنها در قـرون قـدیمی، سـده هـاي میانـه و رنـسانـس بـه عـنوان امـري 

طبیعی بـه مـنظور اِعـمال قـدرت طـبقات فـرمـانـروا یا ایدئـولـوژي حـاکم صـورت 

می پـذیرفـت، بلکه در سـال هـاي بـعد در دوران مـعاصـر بـه شکل هـاي مـختلف 

ادامـه یافـت. اردوگـاه هـاي کار اجـباري و شکنجه گـاه هـاي نـازي هـا در اروپـا، 

بـازجـویی و شکنجه هـا و اعـدام هـا در طـول تصفیه هـاي اسـتالینی در شـوروي، 

کشتار پیدا و پـنهان تـوسـط رژیم هـاي دیکتاتـوري راسـتگرا در آمـریکاي لاتین، 

کشتار فـعالین چـپ و کوشـندگـان جـنبش هـاي ملی در خـاورمیانـه در دهـه هـاي 

1970 و 1980 در کشورهــاي خــاورمیانــه، کشتار و شکنجه و زنــدان هــاي 

غیرانـسانی تـوسـط گـروه هـاي اسـلامـگرا از قبیل طـالـبان، الـقاعـده، داعـش و . . . در 

آسیاي مـرکزي، خـاورمیانـه و آفـریقا نـمونـه هـایی از اسـتفاده از ابـزار خـشونـت بـراي 

مطیع کردن مـردم یا فـعالین سیاسی بـوده اسـت. خـشونـت از یک مـنظر در 

تحکیم وضعیت مـوجـود و جـلوگیري از تغییرات بنیادین و رادیکال در جـوامـع 

بشـري اسـت و از مـنظر دیگر در تـقابـل و دشمنی بـا دمـوکراسی اجـتماعی 

می بـاشـد. خـشونـت سیاسی از سـوي یک اقلیت اداره و سـازمـان دهی می شـود. 

عـاملین خـشونـت عـمومـا نـظامیان (در جـنگ هـا و کودتـاهـا)، شـبه نـظامیان (در 

جـنگ هـاي داخـلی یا در حـملات تـروریستی)، پلیس و نیروهـاي امنیتی (در 

ســرکوب اعــتراضــات و شــورش هــا و یا در جــریان بــازجــویی) یا گــروه هــاي 

خـشونـت طـلب افـراطی بـا دیدگـاه هـاي نـژاد پـرسـتانـه  یا بنیادگـرایی مـذهـبی (از 

قبیل فـالانـژیست هـا در لـبنان، گـارد آهنین در رومـانی دهـه 1930، داعـش، 

طالبان، بوکوحرام) هستند. خشونت سیاسی و اجتماعی نیازي به شکل گیري
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بسـتر تـاریخی بـراي تـحقق یک امـر عـمومی  و اجـتماعی نـدارد. خـشونـت در هـر 

بـرهـه اي که مـنافـع گـروهی اجـتماعی یا سیاسی یا یک رژیم سیاسی بـه خـطر 

بیفتد از سـوي این گـروه  یا رژیم سیاسی بـروز می کند. تـرور و بـمب گـذاري علیه 

نـهادهـا، احـزاب و فـعالین اجـتماعی یا حتی علیه امـاکن عـمومی  و مـردمی 

 (نــمونــه ي تــرور فــعالین سیاسی در کشورهــاي آمــریکاي لاتین و آسیا، 

بـمب گـذاري در امـاکن عـمومی  در روسیه، عـراق یا افـغانسـتان، حـمله بـه بـرج هـاي 

دوقـلو در آمـریکا و…)، حـمله ي خـشونـت آمیز پلیس بـه تـظاهـرات مـسالـمت آمیز، 

کودتـا علیه دولـت مـردمی  یا میانـه رو نـمونـه هـایی از این کنش اجـتماعی و 

سیاسی هسـتند. گـاهی ارعـاب و تـرسـانیدن عـمومی  بـا خـشن تـرین نـوع و 

پـایین تـرین رفـتارهـاي اجـتماعی صـورت می پـذیرد. مـثلا ربـودن و بـه قـتل 

رســانیدن پی در پی روشنفکران یا فــعالین سیاسی یا در نــمونــه اي دیگر بــه 

نـمایش گـذاشـتن اعـدام مـخالفین یا نـمایش جسـدهـاي آن هـا در مـلا عـام، نـمایش 

اعـدام بـا شیوه هـاي قـرون وسـطایی مـثل بـریدن سـر یا تـجاوز جنسی گـروهی در 

مـلا عـام.2 خـشونـت عـمومـا زنـان را قـربـانی هـدف هـاي خـود می نـماید. در هـمه ي 

جـنگ هـا، کودتـاهـا ، سـرکوب هـا، تـجاوز جنسی علیه زنـان بخشی از این رونـد را 

تشکیل داده و قــربــانیان خــشونــت جنسی در رخــدادهــاي سیاسی بخشی از 

پـروژه ي اعـمال زور بـوده انـد. بـا این تـوضیح می تـوان نتیجه گـرفـت مـردسـالاري، 

زن سـتیزي و تبعیض جنسی جـزء جـدانـاشـدنی از خـشونـت هسـتند. در یکصد 

سـال اخیر خـشونـت ابـزار مهمی در دسـت نـژادپـرسـتی و بنیاد گـرایی مـذهـبی 

بـوده، احـزاب و رژیم هـاي نـژادپـرسـت و بنیادگـرا بـا شکنجه و حـذف فیزیکیِ 

غیرهـم نـژادان و غیرهـم کیشان یا طـرفـداران بـرابـري اجـتماعی قـدرت خـود را 

تحکیم نـموده انـد. جـالـب این جـا اسـت که اسـناد فـراوانی وجـود دارد که دولـت هـاي 

بـزرگ عـمومـا در ایجاد، تـاسیس و تجهیز این گـروه هـا شـرکت داشـته و یا در 

بـرابـر جـنایات آن هـا سکوت کرده انـد. بـراي مـثال در شکل گیري احـزاب دسـت 

راسـتی افـراطی در آمـریکاي لاتین نـهادهـاي قـدرت دسـت انـدرکار بـوده و یا بـا 

سکوت بـا جـنایات آن هـا بـرخـورد نـموده انـد. همچنین در شکل گیري گـروه هـاي 

بنیادگـراي اسـلامی چـون اخـوان المسـلمین، الـقاعـده، طـالـبان افـغانسـتان، 

انـصارالاسـلام کرد و… سـازمـان هـاي امنیتی شـناخـته شـده و دولـت هـاي قـدرتـمند 

جهان به طور مستقیم دست داشته اند.3 

قهـر یا اعـمال نیرو یا زور (force) در تـقابـل بـا خـشونـت تـعریف می شـود. قهـر نفی 

خـشونـت و حتی نفی ریشه هـاي پـدید آمـدن خـشونـت اسـت. در جـاهـایی از تـاریخ 

قهر با خشونت یکی گرفته شده است. فردریش انگلس (1820-1895م.) از
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2 این نمونه ي مشخص در 
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مرکزي تهران و به وسیله ي 
اوباش اعزامی در شهر تبریز 

در مورد زنی عضو فرقه 
دموکرات آذربایجان صورت 
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جـــمله اولین کسانی اســـت که بـــه تبیین مـــاهیت این واکنش اجـــتماعی 

می پـردازد. انـگلس در چـهار فـصل از کتاب آنتی دورینگ که در نـقد دیدگـاه هـاي 

«اویگن دورینگ» فیلسوف میانـه روي آلـمانی نـوشـته بـود این پـدیده را تـوضیح 

می دهـد.4 او مـعتقد بـود که «قهـر یا زور ریشه در مـناسـبات تـولیدي و تـحولات 

اقــتصادي دارد: شــرایط و ابــزار قــدرت اقــتصادي انــد که قهــر را بــه پیروزي 

می رسـانـند و بـدون آن هـا، قهـر مـوجـودیت خـود را از دسـت خـواهـند داد».5 او قهـر 

را مجـموعـه اي از نیروهـاي نـظامی  و تحـمیلی می دانـد که جـامـعه  یا گـروهی از 

مــردم را ودار بــه پــذیرفــتن سیاســت مــشخص یا شکل مشخصی از زنــدگی 

اقــتصادي می کند. مــثال هــاي او در این زمینه مــتنوع و تــاریخی هســتند: 

کشورگـشایی در اوایل قـرن نـوزدهـم، تـصاحـب زمین هـاي مـشاعی از دسـت 

دهـقانـان، جـنبش هـاي اسـتقلال طـلبانـه در ایتالیا و مـجارسـتان، تـحولات مـربـوط بـه 

وحدت آلمان و… 

اگـر بـخواهیم قهـر را بـه مـثابـه اسـتفاده از ابـزار زور و وادارسـازي بـه پـذیرش چیز 

جـدیدي بـدانیم بـایستی تـعریفی دقیق تـر و مـشخص تـر از انـگلس داشـته بـاشیم. 

آن چـه انـگلس بـدان می پـردازد اسـتفاده زور در وادار سـازي بـه صـورت عـمومی 

 اسـت امـا مـنظور مـا نـوعی عکس الـعمل عـمومی  و تـوده اي اسـت. اگـر خـشونـت 

ریشه اي طبیعی و پیشاسـرمـایه داري دارد، در عـوض قهـر پـایه اش در تـحولات 

اجـتماعی مـخصوصـا تـحولات اقـتصادي- اجـتماعی در سـراسـر جـهان اسـت. قهـر 

واکنش و عکس الـعمل تـوده هـاي وسیع یا اکثریت جـامـعه بـه مـناسـبات مسـلط 

اسـت. مـناسـباتی که ظـالـمانـه، اسـتبدادي و نـابـرابـر اسـت. این مـناسـبات در 

درجـه ي اول معیشت و در درجـات بـعد آزادي و امنیت این تـوده ي وسیع را 

هـدف قـرار داده و از بین بـرده اسـت. قهـر مـشخصا ریشه در رابـطه ي بین طـبقات 

اجـتماعی و مـبارزه ي طـبقاتی بین آن هـا دارد. زمـانی که تـضاد بین این طـبقات 

چـه از نـظر اقـتصادي و چـه ایدئـولـوژیک و سیاسی حـاد شـده بـه منتهی درجـه 

بـرسـد و ضـرورت حیات یکی از طـبقات (که عـمومـا طـبقه مسـلط اسـت) از نـظر 

تـاریخی و مـادي بـه پـایان بـرسـد، زمـانی که شیوه ي تـولیدي مـوجـود قـادر بـه 

پـاسـخگویی حـرکت جـامـعه  یا تکامـل آن نـباشـد قهـر پـدید می آید. قهـر یعنی 

خیزش عـمومی  و سـراسـري هـمراه بـا مـبارزه ي آشکار، علنی و بـدون سـازشِ 

تـوده هـاي پـایین، فـرودسـتان و سـلب آزادي شـدگـان اسـت. نمی تـوان قهـر را فـاقـد 

خـشونـت دانسـت. وقتی انـقلابی رخ می دهـد و تـوده ي مسـلح کارگـران در بـرابـر 

ارتـش و نیروي مسـلح طـبقه ي حـاکمه می ایستد، مـاشـه را رو بـه سـوي دشـمن 

می چکاند و تانک هایش را به آتش می کشد خشونتی صورت گرفته. اما میان
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4 در ماترك وسایل انگلس 
که پس از مرگ او یافته شد 

پاکتی بود که بر روي آن 
عنوان «نظریه قهر» نوشته 

شده بود. این پاکت حاوي 3 
فصل از دیدگاه هاي او 

درباره ي قهر در کتاب آنتی 
دورینگ، پیشگفتار و فصل 
دیگري براي آن کتاب بود. 

نوشته ي او عملا ناتمام مانده 
بود. این فصل ها در کتاب 

تحت عنوان «نقش قهر در 
تاریخ» توسط ناصر 

طهماسبی به فارسی 
برگردانیده شده است. 

5 نقش قهر در تاریخ- 
فردریش انگلس- ترجمه 

ناصر طهماسبی- نشر 
ققنوس- 1384- صفحه 35



خـشونـت سـازمـان یافـته از سـوي طـبقه ي حـاکمه بـا خـشونتی که تـوده ي بـه جـان 

آمـده در بـرابـر آن بـه کار می رود فـرق اسـت. قهـر بـر خـلاف خـشونـت سیاسی 

هـدف اش مـرعـوب کردن جـامـعه نیست. هـدف قهـر تغییر کل مـناسـبات مـوجـود 

اسـت. بـه همین دلیل در قهـر انـقلابی و اجـتماعی خـشونتی علیه زنـان صـورت 

نمی گیرد، غیرنـظامیان قـربـانی نمی شـونـد و امـوال عـمومی  بـه مـثابـه ثـروت عـمومی  

و اجــتماعی دیده شــده و از بین نمی رود. بــر همین اســاس قهــر جنبشی 

اجـتماعی و فـراگیر اسـت که بـر تـحقق خـود و آفـرینش سـنتزي نـوین از هـمه ي 

بــخش هــاي جــامــعه نیرو می گیرد: زنــان، اقلیت هــاي قــومی  و مــذهــبی، 

رنگین پوستان، همجنس گرایان و…  

آن بـخش از جـامـعه که در واکنش قهـرآمیز از سـلاح اسـتفاده می کنند، سـلاحِ 

خـود را از نـظام مـوجـود یعنی نـظامی که بـر آن طغیان کرده انـد بـه دسـت 

می آورنـد. پـس سـلاح حـرکت قهـرآمیز از خـود حـرکت بـه دسـت می آید. مسـلح 

شـدن تـوده ي قـاهـر نـه حـرکت کور و نـا آگـاهـانـه و نـه در ازاي مـزد بلکه از «عـمل 

آگـاهـانـه»ي آن هـا اسـت. این تـوده ي آگـاه عـملا بـا سـلاحِ امـروز بـه نفی مـوقعیتِ 

گـذشـته می پـردازد. چـه زیبا می نـویسد انـگلس که: «این جـا اسـت که ارتـش 

شـاهـزادگـان بـه ارتـش مـردم (خـلق) تـبدیل می شـود، این مـاشین از کارایی بـاز 

می ایستد و نظامی گري به اعتبار دیالکتیک تکامل خودش نابود می گردد.»6  

در حقیقت قهـر ادامـه ي تکامـل جـامـعه ي طـبقاتی اسـت که تـمام ابـزار هـا و وسـایل 

سـتم را بـر ضـد خـودش تـبدیل می کند. خـشونـت یک نیرو را بـراي تغییر بـه نـفع 

خـودش یا ثـبات وضعیت مـوجـود بـه کار می گیرد امـا قهـر از دل جـامـعه ي مـدافـع 

خـشونـت بـه صـورت اجـتماعی و سـراسـري بیرون می آید. بـر همین اسـاس 

اسـتثمار و سـتم تـز یا نـهاد و قهـر آنتی تـز یا بـر نـهاد و ایجاد یک مـناسـبات جـدید 

و انسانی سنتز یا با هم نهاد خواهد بود.  

قهـر می تـوانـد و بـایستی از یک طغیان کور بـه یک مـبارزه ي سـازمـان یافـته و 

هـدفـمند جـهش پیدا کند. ویژگی قهـر در بـه نتیجه رسیدنِ جـنبش وسیع 

اجـتماعی اسـت. انـقلابـات پیروزمـند تـاریخ دقیقا از همین ویژگی بـرخـوردار بـودنـد 

یعنی بـه دلیل سـازمـانـدهی و شـناخـت دقیق تـوسـط طـبقات حـاکم دزدیده و 

مــصادره نشــدنــد. انــقلاب اکتبر 1917 میلادي در روسیه  یکی از بهــترین 

نـمونـه هـاي قهـر پیروزمـند انـقلابی اسـت. انـقلابی که رهـبري سـازمـانـده و بـدنـه ي 

تشکیلاتی و متشکل داشـت. این هـدف (اسـتراتـژي) و سـازمـانـدهی دلیل اسـاسی ِ 

پیروزي قیام در روز قیام (7 نــوامــبر- 27 اکتبر روسی) بــود. بــه همین دلیل 

تئوریسین ها و قلم به دستان سرمایه با کینه اي سبعانه این هدفمندي و
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قهر نفی خشونت 

و حتی نفی 

ریشه هاي پدید 

آمدن خشونت 

است.



سـازمـانـدهی را بـه عـنوان یک کودتـا مـعرفی کرده و نـقش تـوده هـا را در این 

انقلاب نادیده می گیرند. 

امـا قهـر در ابـعاد اجـتماعی خـود در فـرهـنگ و هـنر جـامـعه تـاثیرات مهمی دارد. 

این تـاثیر نـه از بـالا و نـه در شکلی دسـتوري، بلکه در دل خـودِ قهـر اجـتماعی 

شکل می گیرد. پیش از آن که بـه تـاثیر قهـر اجـتماعی در فـرهـنگ یک جـامـعه 

(یا فـرهـنگ جـهانی) بـپردازیم بـایستی مـفهوم فـرهـنگ را روشـن سـازیم: انـسان 

مـوجـود آگـاهی اسـت. او آگـاهی اش را از محیط پیرامـون اش می گیرد، محیط 

مـادي که در آن زنـدگی می کند. جـغرافیاي زیست و اقلیم اولین عـامـل مـادي 

در تعیین شـعور و آگـاهی در انـسان اسـت. امـا انـسان بـراي رفـع نیازهـایش از 

طبیعت فـراتـر می رود و ابـزار می سـازد و بـه واسـطه ي این ابـزار هـا بـا دیگر انـسان هـا 

روابـط جـدید و مشخصی را ایجاد می کند. این روابـط شـناخـت جـدیدي بـه او 

می دهـند و او را بـه درجـه ي جـدید تـر آگـاهی می رسـانـد. روابـط تـولیدي عـامـل 

مـهم دیگري اسـت که آگـاهی تکامـل یافـته تـري را ایجاد می کند. هـر چـه روابـط 

انـسان بـا ابـزار هـا، محیط و تـولیدي که خـود سـازمـان داده پیشرفـته تـر بـاشـد 

آگاهی و شعور بالاتر خواهد رفت. 

تـمدن مـحصول یک جـامـعه ي طـبقاتی بـا شیوه ي تـولید مـشخص اسـت. تـمدن 

در دل خـود اشکال مـادي و مـعنوي زنـدگی را دارد و فـرهـنگ مجـموعـه ي تـمدن 

مـادي و مـعنوي یک جـامـعه در حـال گـذار اسـت. این بـدان مـعنا اسـت که در 

دوران پیش از تـمدن یعنی «تـوحـش» و «بـربـریت» فـرهـنگ مـعنا و مـفهوم 

واقعی نـداشـته اسـت. فـرهـنگ در تقسیم بـندي اجـتماعی در روبـناي اجـتماعی 

جـا می گیرد. بـنابـراین مـقولـه ي مسـتقلی نیست بلکه بـه حـرکت مـادي زنـدگی 

انـسان هـا ارتـباط داشـته و تـحت تـاثیر آن قـرار دارد. فـرهـنگ آگـاهی بشـر از دنیاي 

بیرون اسـت. فـرهـنگ در رشـته هـاي مـختلف تجـلی و تـحقق پیدا می کند: در 

هـنر، ادبیات، آداب و رسـوم، ضـرب الـمثل هـا، آمـوزش، بـاور هـا (اعـتقادات)، 

پــوشــش و مــعماري. در میان زیر مجــموعــه هــاي فــرهــنگ، هــنر و ادبیات 

بـرجسـته تـر و مـهم تـر از بقیه اسـت چـرا که هـر دو مـقولـه بـازتـاب خـلاقـانـه ي جـهان 

مـادي در ذهـن انـسان و بـازتـولید آن بـه شکل یک اثـر مـادي اسـت: اثـري که بـا 

بیان ادبی و هـنري خـود بـه تـوضیح زیبایی شـناسـانـه اي از جـهان می پـردازد. قهـر 

بـه عـنوان یک عـامـل مـادي تعیین کننده بـه طـور مسـتقیم در زنـدگی مـادي بشـر 

تـاثیر می گـذارد و تـوده هـاي مـردم سـازنـدگـان آگـاه (عـامـل آگـاه) این واکنش 

هسـتند. بـنابـراین بـا آنـچه خـلق می کنند می تـوانـند بـر فـرهـنگ (بـه طـور 

مشخص تر هنر و ادبیات) تاثیر به سزایی بگذارند. قهرِ انعکاس یافته در
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«نمی خواهیم 

کارهاي خود را 

در موزه ها 

زندانی کنیم تا 

فقط کسانی که 

وقت دارند و نه 

کسانی که کار 

می کنند بتوانند 

آن ها را ببینند.»



فـرهـنگ در کارِ نفی فـرهـنگ جـامـعه ي قبلی و سـاخـتن فـرهـنگ نـوین اسـت. این 

قهـر فـرهنگی در اشکال شـعر، داسـتان، مـوسیقی، تـئاتـر، سینما، گـرافیک و 

نـقاشی بیان می شـود. هـمه ي این اشکال مـضمون خـود را از این تـحول اجـتماعی 

می گیرنـد. امـا قهـر اجـتماعی و دلایل آن بـه صـورت مکانیکی و یک طـرفـه در هـنر 

و ادبیات انعکاس نمی یابـد. خـلاقیت هـنرمـند، شـاعـر و نـویسنده اسـت که بـه 

بـازسـازي و تـحول این واقعیت بـه صـورت اثـر هـنري منجـر می گـردد. درون 

مـایه ي دگـرگـونی خـواه فـرهـنگ یا هـنر قهـرآمیز شکلی نـو می طـلبد. این درون 

مـایه بـراي بیان اثـر هـنري یا ادبی قیود و سـنت هـا، روش هـاي پیشینیان را نفی 

می کند و شکلی جـدید می آفـریند. چـرا که از نـظر مـادي مـناسـبات و روابـط 

حــاکم ضــرورت خــود را از دســت داده اســت در نتیجه فــرهــنگ ســابــق نیز 

نمی تواند به حیات خود ادامه دهد. 

قهر اجتماعی در تئاتر  

یکی از بهـترین و زنـده تـرین مـثال هـا دربـاره ي آفـرینش فـرهنگی (یا مـشخصا 

هـنري) نـاشی از قهـر اجـتماعی آثـار «بـرتـولـت بـرشـت» (1898-1956م.) 

کارگـردان، نـویسنده و شـاعـر آلـمانی در زمینه ي تـئاتـر اسـت. جـوانی بـرشـت بـا 

انـقلاب 1918م. آلـمان هـمراه گـردید. او شـاهـد تـحولات بـزرگی در ایالـت بـاواریا 

یکی از کانـون هـاي طغیان اجـتماعی بـود. تـحول عظیمی که از بـنادر شـمالی و 

کارخـانـه هـاي شهـرهـاي مـرکزي شـروع شـد و بـاعـث بـر پـا شـدن شـوراهـاي کارگـران 

و مـلوانـان گـردید. سـربـازان پـادگـان هـا و کارگـران کارخـانـه هـا را تـصرف کرده و 

اداره مسـتقیم آن هـا را بـه دسـت گـرفـتند. از طـرفی تـوده هـاي مـردم بـراي تعیین 

سـرنـوشـت خـود گـام بـر داشـتند. این تـحول عظیم در بـرتـولـت بـرشـتِ جـوان تـاثیر 

فـراوانی نـهاد. در ژانـویه 1919 انـقلاب دومی که الـبته زودرس هـم بـود رخ داد که 

بـه فـاصـله ي چـند روز تـوسـط پلیس و مـزدوران مسـلح «سـپاه آزاد» سـرکوب شـد. 

دوران پـس از این سـرکوب بـرشـت را دچـار یاس و کلبی مسـلکی کرد امـا بـاعـث 

شـد تـا بـه مـطالـعه ي جـدي مـسایل اجـتماعی روي بیاورد. آشـنایی و مـطالـعه ي 

کتاب «سـرمـایه» اثـر «کارل مـارکس» و پـس از آن مجـموعـه آثـار «ولادیمیر 

ایلیچ لنین» و دیگر آثـار سیاسی و اقـتصادي او را وادار بـه فکر کردن در مـورد 

رونـد شکل گیري مـناسـبات پـایه اي و روبـناهـاي پـدید آمـده از آن نـمود. بـرشـت در 

زمینه ي هـنر تـئاتـر بـه نـتایج جـدیدي رسید. او هـنري را بـاور داشـت که بـازتـاب 

تـحولات اجـتماعی بـوده و دائـما در حـال نفی وضعیت مـوجـودِ خـویش و اصـلاح 

آن است. وي هنر نمایشی سیاسی و اجتماعی «اروین پیسکاتور» کارگردان
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چـپ گـرا و متعهـد آلـمانی را تکامـل بخشید و تـئاتـر حـماسی و روایی را شکل 

داد. تـئاتـر حـماسی یا روایی هـنري دیالکتیکی و بـه شـدت اجـتماعی اسـت. این 

تـئاتـر عمیقا بـر تغییر و دگـرگـونی اسـتوار شـده. بـرشـت در این بـاره می نـویسد: 

«مـن خـواسـته ام این جـمله را در تـئاتـر وارد کنم که مـهم تـوضیح جـهان نیست 

بلکه تغییر دادن آن اسـت». این هـمان تغییري اسـت که تـوده هـاي مـردم و 

کارگـران آلـمانی در 1918 و 1919 در پی آن بـودنـد و در سـبک و آثـار بـرشـت 

نیز انعکاس می یافـت. تـئاتـر حـماسی روایی بـرشـت انـسان را مـحور قـرار می دهـد و 

تـماشـاچی تـئاتـر را بـه عـنوان داور نـهایی بـدون آن که بـا صـحنه درگیر شـده و یا 

تـحت تـاثیر احـساسـات ایده آلیستی و رمـانتیک گـردد، می شـناسـد.7 نـمایش «آن 

که گـفت آري آن که گـفت نـه» یکی از بهـترین نـمونـه هـا بـراي چنین نـگرشی 

اسـت. این نـمایش که در دو قـسمت اجـرا می شـود بیننده را وادار بـه انـدیشیدن 

می نـماید و خـط تـمایزي بین اجـراي سـنت هـاي قـدیمی  و غـلط بـا راه  حـل هـاي 

عملی جـدید، می کشد. در تـئاتـر «تـدبیر» او همین کار را بـا نـمایشِ گـزارش یک 

هیئت تبلیغاتی حـزبی بـه بـازرسـان در مـورد قـتل یک کادر کمونیست چینی 

جوان انجام می دهد و در هر صحنه بیننده را وادار به داوري و تفکر می کند. 

تـئاتـر حـماسی بـرشـت هـمچون قهـر اجـتماعی بـر جـهش اسـتوار اسـت نـه تکامـل 

خـطیِ تـدریجی در نتیجه انـسانِ در حـال تغییر دائمی  را عـامـل و فـاعـلِ آگـاهی 

می دانـد که در یک نـقطه جـهش و تغییر مـاهیت می دهـد. او در مـورد مـوزیک 

در تـئاتـر یا اپـرا نیز داراي دیدگـاهی مـتمایز از تـئاتـر پیش از خـود (تـئاتـر 

درامـاتیک) اسـت. او مـعتقد اسـت مـوسیقی در تـئاتـر «ارتـباط می گیرد… مـتن را 

بیان می کند… وجـود مـتن را مسـلم و بـدیهی می انـگارد و مـوضـوع خـود را دارد… 

و نـگرش می بخشـد.»8 بـرشـت و دیگر همکارانـش (بـازیگران، طـراحـان صـحنه، 

همسـرایان و…) در مـتن تـحولات اجـتماعی آلـمان حـرکت می کردنـد. قهـر 

اجـتماعی اي که از پـایان جـنگ جـهانی اول تـا انـقلاب اکتبر 1917 روسیه آغـاز 

شـده و تـمامی  اروپـا و آسیا و حتی آمـریکا را تـحت تـاثیر خـود قـرار داده بـر کار او 

و پیشگامان و کوشندگان تئاتر حماسی و روایی تاثیر مهمی  نهاده بود.  

قهر اجتماعی در موسیقی 

بـرتـولـت بـرشـت و تـئاتـر حـماسی روایی تـنها نـمونـه از تـاثیر قهـر اجـتماعی بـر 

بـخش هـایی از فـرهـنگ نـبود. سـال هـا قـبل تـر، انـقلاب بـزرگی سـراسـر اروپـاي 

مـرکزي و شـرقی را فـرا گـرفـت : انـقلاب 1848. مـردم و تـوده هـاي فـرودسـت در 

شهرهاي آلمان، فرانسه، بلژیک، مجارستان، لهستان به خیابان ها آمدند و در
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بـرابـر رژیم هـاي ارتـجاعی و اسـتبدادي این کشورهـا بـه صـف آرایی کردنـد. انـقلاب 

در اروپـاي مـرکزي خصلتی دمـوکراتیک داشـت امـا کارگـران و مـردم لایه هـاي 

پـایین شـرکت فـعالی در آن داشـتند. در آلـمان «فـردریک گیوم» امـپراطـور 

پـروس تـحت فـشار عـمومی  یک مجـلس قـانـون گـذار تـاسیس کرد امـا پـس از 

مـدتی آن را منحـل نـمود. تـوده هـاي مـعترض بـه این حـرکت بـه خیابـان آمـدنـد و 

در مـقابـل نیز سـربـازان بـه سـوي آنـان آتـش گـشودنـد. در مـقابـل این حـرکت 

سـنگر هـا بـر پـا شـد و پـرچـم انـقلابیون بـر فـراز آن هـا اهـتزاز در آمـد. امـپراطـور 

دسـتور آتـش بـس داد و در انـظار عـمومی  ظـاهـر شـد تـا نـوعی آشـتی را بـر قـرار 

سـازد. قیام مـردم تـاثیر مهمی  بـر نـقاشـان و مـوسیقیدانـان و مـجسمه سـازان آلـمانی 

نــهاد که مســتقل و غیردربــاري بــودنــد. ریشارد واگــنر (1883-1813م.) 

مـوسیقیدان 35 سـالـه اي بـود که تـحولات انـقلابی و قهـر بـرخـاسـته از اعـتراض 

عـمومی  در ذهـن اش جـرقـه اي زد. جـرقـه اي که بـه نـوشـتن «اپـراي زیگفرید» 

منتهی گـردید. واگـنر خـود از جـمله شـرکت کنندگـان در انـقلاب بـود. او بـه این 

نتیجه رسید که نـظم مـوجـود ارتـجاعی بـوده و بـاید نفی و سـرنـگون گـردد. او در 

نــامــه اي بــه دوســت اش روکل دربــاره ي شخصیت زیگفرید چنین می نــویسد: 

«انـسانی از آنِ آینده که مـا قـادر بـه خـلق اش نیستیم، او بـا نـابـودي مـا اسـت که 

خـود را می آفـریند. کامـل تـرین انـسانی که مـن می تـوانـم تحـمل کنم»9. او بـعدا در 

نـگارش نـت هـاي پـایان قـسمت آخـر این اپـرا گـفت که بـایستی پـس از انـقلاب در 

بـرابـر عـموم بـه نـمایش در بیاید. زیگفرید در حقیقت انعکاس خـواسـت هـاي 

دمـوکراتیک انـقلابی بـود که قـاره را فـراگـرفـته و می خـواهـد انـسان نـوین و آزادي را 

بیافریند. اپراي زیگفرید آفریده شده از دل قهر انقلاب 1848 بود. 

بیست و سـه سـال بـعد از انـقلاب 1848: روزهـاي پـایانی کمون پـاریس در آوریل 

1871م. فـرا رسیده بـود. سـپاهیان ورسـاي بـا پشـتیبانی هـمتایان آلـمانی شـان 

حکومـت 73 روزه ي کمون را سـرنـگون و بـه کشتار مـشغول بـودنـد. سـرمـایه داري 

فـرانـسوي و آلـمانی کمون را دشمنی جـدي بـراي سـرمـایه داري می دانسـتند. 

کمون پـاریس نخسـتین تجـربـه ي پـرولـتاریاي جـهان بـراي تـصرف قـدرت سیاسی 

بـود: حکومـت 73 روزه اي که از کارگـران، اجـاره نشین هـا و زنـان و روشنفکران 

طـرفـدار مـردم زحـمتکش دفـاع می کند، بـه بـوروکراسی اداري و کاغـذ بـازي پـایان 

می دهـد، نـماد نـاسیونـالیسم افـراطی (سـتون ونـدوم) را از بین می بـرد و بـرابـري 

انـسان هـا را سـرلـوحـه ي کار خـود قـرار می دهـد، اجـاره هـاي عـقب افـتاده را 

می بخشـد و در بـرابـر اجـاره دارهـاي طـماع می ایستد، سیستم سـربـازگیري اجـباري 

را ملغی می سازد، حقوق هاي کلان مسئولین و کارمندان را تعدیل می کند،
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9 موسیقی دانان امروز-رومن 
رولان- ترجمه رضایی- نشر 
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کلیسا را از دولـت جـدا می سـازد و امـوال مـنقول و غیرمـنقول آن را بـه نـفع مـردم 
مصادره می کند و…10 

قهـر انـقلابی مـردم فـرانـسه و پـاریس قهـرمـان در بـرابـر حکومـت بـورس بـازان و 

سـرمـایه داران ورسـاي و ارتـش جـنگ افـروز آلـمان نـمونـه ي کاملی از مـقاومـت و 

خیزش مســلحانــه ي مــردمی  بــود که بــا جــنگ ضــد مــردمی  و مــناســبات 

ســرمــایه داري مــخالــفت قهــرآمیز کرده قــدرت را بــه زور از دســت طــبقه ي 

سـرمـایه دار و دولـت اش بیرون کشیده بـود. هـنگامی که ارتـش ورسـاي بـه کشتار و 

قـتل عـام کمونـارهـا مـشغول بـود، «اوژن پـوتیه» شـاعـر پـاریسی و عـضو شـوراي 

مـرکزي کمون در مخفیگاهی در پـاریس تـحت تـاثیر آرمـان هـاي این حکومـت 

کارگـري و مـردمی  شـعري را سـرود که انـترنـاسیونـال (بین الـملل) نـام داشـت. ده 

سـال بـعد پیر ژیتر آهـنگساز سـوسیالیست بـلژیکی در ژوییه 1881 م. بـر روي 

شــعر پــوتیه آهــنگسازي کرد. این کار یک روز کامــل طــول کشید و ژیتر از 

بـرادرش آدولـف ژیتر خـواسـت تـا آهـنگ را بـراي اولین بـار شیپور بـنوازد. و 

این گـونـه سـرود انـترنـاسیونـال مـشهور تـرین و فـراگیر تـرین سـرودي که بـه تـمامی 

 زبـان هـاي زنـده ي دنیا تـرجـمه و بـه آن زبـان هـا اجـرا شـد سـاخـته شـد. روح حـاکم 

بـر شـعر این سـرود همبسـتگی بین المللی، اتکا بـه نیروي خـود، امید بـه اسـتقرار 

حکومـت زحـمتکشان یعنی آن چیزهـایی بـود که بـر قهـر بـر آمـده از قیام کمون 

پاریس بود. 

بـخش مهمی  از آثـار میکیس تـئودوراکیس آهـنگ سـاز یونـانی بـرگـرفـته از قهـر بـر 

آمـده از مـبارزه ي مـردمی  بـا کودتـا و سـرکوب هـاي حکومـت سـرهـنگان در یونـان 

یا مـبارزات نـظامی  یا سیاسی مـردم آمـریکاي لاتین علیه دیکتاتـوري هـاي دسـت 

راسـتی در آن کشورهـا اسـت. تـئودوراکیس از سـال 1941م. بـا شـرکت در جـبهه 

مـقاومـت علیه فـاشیسم و پـس از آن مـبارزه در طـول جـنگ هـاي داخـلی یونـان 

(1946 تـا 1949م.) و پـس از کودتـاي م.1967 سـرهـنگان بـه طـور مسـتقیم بـا 

تـحولات سیاسی و اجـتماعی کشورش در رابـطه قـرار داشـت. تـاثیر تـئودوراکیس 

از مـوسیقی فـولکلور این مـناطـق و تلفیق آن بـا روح انـقلابی و سیاسی رخـدادهـا، 

تـرکیب بـندي دقیق سـازهـا نـشانی از خـلاقیت هـنرمـند و تـاثیرپـذیري او از 

رخـدادهـا و اتـفاقـات زنـده و عینی جـامـعه ي جـهانی دارد. درك و شـناخـت 

مـوسیقی تـئودوراکیس از تـحولات سیاسی و واکنش او بـه عـنوان یک هـنرمـند 

اجتماعی باعث شده تا آثار خلق شده از سوي او زنده، نو و پیام رسان باشند. 
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قاضی- انتشارات خوارزمی-

آبان 1359.



قهر اجتماعی در نقاشی 

زمـانی «گـوسـتاو کوربـه» نـقاش رئـالیست فـرانـسوي (1819-1877م.) گـفته بـود : 

«اگـر انـقلاب 1848 نـبود نـقاشی مـن نمی تـوانسـت بـه وجـود بیاید». این جـمله از 

کوربـه نـشان از مهـر تـاریخی قهـري دارد که در درجـه ي اول بـر احـساس گیراي 

هـنرمـندان و ادیبان تـاثیر می گـذارد و بـاعـث سـاخـته شـدن هـنرمـندان و 

نـویسندگـان بـزرگ می شـود. سـال هـا پـس از انـقلاب 1848 فـرانـسه، در جـایی 

دیگر از دنیا انــقلابی دیگر در حــال شکل گیري بــود. انــقلابی که از خــشم و 

نـارضـایتی صـدهـا هـزار دهـقان در روسـتاهـا و کارگـران فقیر شهـري بـرمی خـاسـت و 

آتش آن 7 سال به طول انجامید: انقلاب مکزیک. 

مــبارزات لیبرال هــا بــه رهــبري «فــرانسیسکو مــادرو» علیه «پــروفیرو دیاز» 

دیکتاتـور بـا سـابـقه ي مکزیکی منجـر بـه انـفجار مـردم فـرودسـتی شـد که سـال هـا 

تـحت سـتم و در شـرایط اقـتصادي بسیار وحشـتناکی زنـدگی می کردنـد. دهـقانـان 

مکزیکی در شـرایط بسیار بـد و بـا ابـزارهـاي ابـتدایی قـرن هـا مـشغول بـه کار بـودنـد. 

در اواخـر قـرن نـوزدهـم شکلی از سـرمـایه داري زمیندار در مکزیک شکل گـرفـت 

که بـخش بـزرگی از این دهـقانـان را از زمین هـایشان رانـده و خـلع ید کرد. 

سـرنـگونی دیاز و بـه قـدرت رسیدن مـادرو و بـاز سـرنـگونی او تـوسـط نـظامیان 

مـبارزه ي بی امـانی در مـناطـق مـختلف کشور بـر پـا کرد که هـر بـخش رهـبران 

خـود را داشـت.11 انـقلاب در هـمه جـا بـراي بـرپـایی عـدالـت و اسـتقرار یک حکومـت 

قـانـونی و دمـوکراتیک ادامـه داشـت و تقسیم صحیح زمین بـه دهـقانـان پـرداخـت 

دسـتمزد عـادلانـه بـه کارگـران در راس آن قـرار داشـت. در این میان هـنرمـندان 

مکزیکی که در شهـر تحصیل یا کار می کردنـد بـه مـوج انـقلاب پیوسـتند. آن هـا 

در همین راسـتا بیانیه اي (مـانیفست) را منتشـر کردنـد که خـواسـتار تـوده اي 

شـدن هـنر بـراي مـردم عـادي بـود: «نمی خـواهیم کارهـاي خـود را در مـوزه هـا 

زنــدانی کنیم تــا فــقط کسانی که وقــت دارنــد و نــه کسانی که کار می کنند 

بـتوانـند آن هـا را ببینند. اگـر مـلت نمی تـوانـد بـراي دیدنِ کارهـاي مـا بـه مـوزه بـرود، 

کارهـاي خـود را در خیابـان هـا، در پـاتـوق کارگـران می کشیم و خیابـان هـا و 

مکان هـاي عـمومی  را بـه مـوزه تغییر شکل می دهیم.»12 از 1911م. دانشکده ي 

هـنرهـاي زیباي مکزیکوسیتی یکی از مـراکز سیاسی کشور شـده بـود. بـا وقـوع 

کودتـاي 1914 م. و سـرنـگونی مـادرو بسیاري از این هـنرمـندان یا در تشکیلات 

مخفی مـشغول فـعالیت شـدنـد یا بـه صـفوف انـقلابیون مسـلح بیرون شهـرهـا 

پیوسـتند. هـنرمـندان مسـلح بـا گـروه هـاي انـقلابی بـه شهـرهـا و روسـتاهـاي مختلفی 

سفر می کردند و با تجاربی که کسب می کردند از روحیات ایده آلیستی و
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11 در جنوب دهقانان به 
رهبري امیلیانو زاپاتا، در 
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در مرکز به رهبري نوستیانو 

کارانزا به مبارزه علیه 
حکومت کودتا و زمینداران 

مشغول بودند. 

12 نقاشی دیواري و انقلاب 
مکزیک-ماریو دمیکلی- 
ترجمه مهدي سحابی- 

موسسه انتشاراتی گلشایی- 
1352- صفحه ي 26.



رمـانتیک خـود فـاصـله گـرفـته و درك هـنرشـان عینی تـر می شـد. ورود سـه نـقاش 

مـتاثـر از انـقلاب بـه صـحنه ي هـنر مکزیک تـحول عمیق تـري در این قهـر هـنري 

داشـت. «دیه گـو ریورا،» «دیود آلـفارو سیکوییروس» و «اوروزکو» سـه نـقاش 

انـقلابی بـودنـد که در عین شـناخـت شـان از نـقاشی اروپـایی بـا هـنر مکزیکی نیز 

آشـنا بـودنـد و هـر کدام بـا سـبک خـاص خـود بـه آفـرینش هـنري دسـت زدنـد امـا 

این بـار آن هـا نـه بـر بـوم نـقاشی بلکه بـر دیوارهـا بـه مـثابـه بـوم هـاي عـمومی  و 

مـردمی  دسـت بـه قـلم مـو بـردنـد. این آثـار از تـابـلوي «جـدال انـسان بـا 

طبیعت» (1922م.) اثـر اووزکو شـروع شـد و بـه نـقاشی دیواري بـزرگ دیه گـو 

ریورا بـر دیوار مـوسـسه ي راکفلر در آمـریکا رسید. ریورا نـقاشی هـاي دیواري 

بسیاري را کشید. این نـقاشی هـا که در سـال هـاي 1923 تـا 1928 اجـرا شـدنـد از 

اسـطوره هـا، افـسانـه هـا ، مـبارزات، کار و جـشن هـاي مـردم سـخن می گـفتند.13 

نـقاشی دیواري مکزیک پـس از مـدتی بـه  یک سـبک مـهم در این رشـته هـنري 

تـبدیل شـد و نـقاشـان بسیاري در کشورهـاي مـختلف از آن الـگو گـرفـته، بـدان 

جـنبش هـنري پیوسـتند. این سـبک بـاعـث شـد تـا 1- یکنواختی خسـته کننده ي 

نـقاشی از بین بـرود 2-هـنر از یک مـقولـه ي تـزیینی بـه  یک مـقولـه ي پـوینده و 

اجـتماعی تـبدیل گـردد 3-تـوده ي عـادي مـردم مـانـند کشاورزان و کارگـران و 

زنـان طـبقه زحـمتکش وارد نـقاشی هـا شـونـد 4- بین هـنرمـندان و طـبقه ي دهـقان 

و مردم زحمتکش درك و ارتباط متقابل برقرار گردد. 

بـراي تـاثیر قهـر اجـتماعی و سیاسی بـر هـنر و ادبیات مـثال هـاي تـاریخی فـراوانی 

وجـــود دارد که بخشی از آن بـــه ایران نیز تـــعلق دارد که در این مـــقالـــه 

نمی گنجد. 

آن چـه میان خـشونـت و قهـر ارتـباط ایجاد می کند و در ادامـه بـه آفـرینش 

فـرهـنگ جـدیدي منجـر می شـود نفی اسـت. نفیِ زیر پـا گـذاشـته شـدن کرامـت 

انـسانی و طغیان بـر این بـه زیر پـا افـتادن. از دل این قهـر منفیت دائمی  و بـاور 

بـه دگـرگـونی اسـت که فـرهـنگ نـوینی را شکل می دهـد، هـنر پیشرو پـدید می آید 

و تصویر نوینی در برابر چشم توده ها پدیدار می گردد.
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 در گـذر زمـان واژه هـا بـر حسـب شـرایط اقلیمی و اجـتماعی حـاکم بـر ●

جامعه در معرض تغییر و دگرگونی قرار می گیرند.  

واژه قهـر (نـه بـه مـعناي لـغوي آن، «غـلبه») که در ابـتدا بیان گـر «خـشم طبیعت» 

و بـعدهـا «خـشم خـدایان» بـود، یکی از واژگـانی اسـت که در میان زبـان هـا و 

فـرهـنگ هـا علیرغـم تـشابـه و تـفاوت هـا، طـریقه هـاي اسـتفاده خـاص خـود را دارد. 

چنین واژگـانی اگـر در شکل ظـاهـري آن در زبـان هـا و فـرهـنگ هـاي مـختلف 

تـطابـق یکسانی نـداشـته بـاشـند، در مـفهوم و مـضمون نـهانی آن، یکی می بـاشـند. 

هـدف از این بـحث در این اسـت تـا عـوامـل حـاکم بـر این دگـرگـونی را بـررسی 

کـنیـم. شـــایـد ریـشـه واژه اي چـــون «قـهـــر 

طبیعت» نـاشی از مصیبت هـایی چـون زلـزلـه، 

سیل، آتـش سـوزي؛ در مـاوراءالطبیعه مـتصور 

می شـد، و یا اینکه خـشم خـدا و خـدایان در 

اسـاطیر یونـان و افـسانـه آفـرینش «آدم و حـوا» 

و «کشتی نـوح» در تـورات و طـاعـون را در 

خرافات مسیحیت و امثالهم جستجو کرد. 

تـرس از نیرویی نـاشـناخـته که هـر لحـظه 

می تـوانسـت مـدار زنـدگی روزمـره  انـسان را در 

هـم کوبـد، جـامـعه را بـه سـویی سـوق داد تـا بـا 

بـر پـا کردن جـشن هـا و فسـتیوال هـا بخشی از دسـت آوردهـاي خـود را تـقدیم 

فـرونـشانـدن خـشم نـهفته خـدایان و نیروهـاي مـاوراءالطبیعه اي کنند که بـرایشان 

نـامـفهوم بـود. در بعضی از تـمدن هـا مـانـند «تـمدن مـایا» مـراسمی را مـشاهـده 

می کنیم که انـسان بـه شکلی مـاوراي وحشـت، قـربـانی بـاورهـاي جـاهـلانـه چنین 

نیروهاي پنهان بود. 

بــا شکل گیري جــامــعه شهــري و آغــاز دادوســتد پــایاپــاي و افــزایش حجــم 

مـحصولات مـورد نیاز، مـدار مـغناطیسی بـازار و اقـتصاد مـتولـد می شـود. نیروي کار 

که در کالا مـادیت یافـته بـود، انـسان هـا را از دیگر نـقاط بـه مـراکز تـولید و مـبادلـه 

کالا جـذب می کرد. نیروي انـسانی که ابـتدا در کالا و بـعدهـا در پـول و طـلا ذخیره 

شـد، بـا جـنگ هـا تـوسـط اقـوام و یا دیگر جـوامـع شهـري بـه تـاراج می رفـت و 

بـاجگیري و مـالیات هـزینه هـایی بـودنـد که جـوامـع مـغلوب بـراي بـقاي خـویش از 

روي ترس باید پرداخت می کردند. جنگ ها دیگر فقط بر سر مراتع و

متافیزیک قهر 
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زمین هـاي حـاصلخیزتـر نـبود، بلکه تسخیر ثـروت مـادي که تـوسـط انـسان بـه 

شکل کالا تـولید می شـد، سـایه می افکند. بـه عـبارتی ثـروت در نیروي کار ذخیره 

شـده یعنی کالا و پـول مـجسم می شـد. بـا ابـداع پـول که وسیله اي بـراي سـنجش 

کار ذخیره شـده انـسان بـراي مـبادلـه بـود، اقـتصاد در  مـداري قـرار می گیرد که بـا 

افـزایش کالا و  تـبدیل آن بـه پـول هـمانـند الکترون هـایی که در عـناصـر مـاده و 

تـرکیبات شیمیایی وجـود دارد، جـبرا از مـداري بـه مـداري دیگر وارد می شـونـد 

که خــاصیت و  کیفیت جــدیدي را عــرضــه می کند. بــدین تــرتیب نیز نیروي 

ذخیره شـده انـسان که چیزي بـه غیر از عـمر بـه شیشه گـرفـته انـسان هـا نیست؛ 

بـه مـثابـه پـدیده اي سیال در چنین فـعل و انـفعالاتی از مـداري بـه مـداري دیگر 

وارد می گـردد تـا در تـولیدات و صـنایع گـونـاگـون  در روابطی پیچیده تـر نـمودار و 

گسترش یابد.  

فـرهـنگ بـه مـثابـه بـازتـابی از تـحولات اقـتصادي و روابـط اجـتماعی از آغـاز تـا بـه 

کنون هـمچنان در دگـرگـونی و دگـر شـدن بـوده اسـت. آداب و رسـوم انـسانی نـه 

تـنها ریشه هـاي مـاوراءالطبیعه داشـت بلکه زمینی هـم بـود. مـراسـم عید نـوروز و 

سـبزه سـبز کردن روشی بـود که کشاورزان مـرغـوبیت غـلات و گـندم را بـا بـذر 

سـبزه هـا بـراي کشت آزمـایش می کردنـد. مهـرگـان و جـشن خـرمـن، یلدا و 

کریسمس همگی نــشانــه هــاي وابســتگی انــسان بــه زمین و طبیعت بــود. بــا 

پیچیده   تـر شـدن روابـط اقـتصادي و اجـتماعی؛ چـنان که «ژان ژاك روسـو» 

می گـوید: «تـوسـعه کشاورزي، مـتالـورژي، مـالکیت خـصوصی، و تقسیم کار و در 

نتیجه وابسـتگی بـه یکدیگر، بـه نـابـرابـري اقـتصادي و درگیري منجـر شـد»؛ 

نتیجتا نیاز بـه قـانـون بـراي کنترل جـامـعه روح انـسان آزاد را که در آمیزش بـا 

طبیعت بـود را در قـالـب دین ابـتدا در خـدایان و بـعدهـا در خـدایی واحـد بـه 

اسـارت می کشد. انـسان مشـرك (نـه بـه مـعناي شـریک قـائـل شـدن بـراي خـدا) که 

نیروهــاي مــاوراءالطبیعه و طبیعت را شــریک در زنــدگی خــود می دانســت و 

شـادي هـاي خـود را بـا او تقسیم می کرد بـه اسـارت خـدایی گـرفـته می شـود که سـر 

خـصم بـا شـادي و آزادي انـسان دارد. خـدایی که فـقط و فـقط بـندگی انـسان را بـه 

نـفع طـبقات حـاکم طـلب می کند. نـهایتا بـا تکوین و رشـد مـناسـبات اقـتصادي و 

گـذار بـه فـئودالیسم انـسان مـوجـود اسیري می شـود که فـقط در خـدمـت 

پـادشـاهـان، روحـانیان و اعیان و اشـراف می تـوانسـت بـاشـد. در اواخـر قـرن 14 

میلادي سـرف هـاي انگلسـتان در پی آمـد طـاعـون و جـنگ هـاي صـد سـالـه و 

مـالیات هـاي گـزاف قیام می کنند، نـه تـنها کشیش هـا را بـه قـتل رسـانـدنـد بلکه 

پایه هاي سلطنت ریچارد دوم را نیز به لرزه در آوردند.

شماره سوم 
زمستان1400

49



پـس از آن بـود که وعـده آزادي انـسان سـرف بـراي اولین بـار گـریبانگیر نـظام 

فـئودالیته می شـود و انـقلابـات دهـقانی شکل می گیرنـد که نـهایتا یکی پـس از 

دیگري سرکوب می شوند.  

بـا کشف قـاره آمـریکا و غـارت و اسـارت سـرخـپوسـتان و آغـاز کلونیالیسم، بـرده 

آفـریقایی، جـایگزین دهـقان سـرف می شـود. بـه تـدریج دهـقانـان کشورهـاي 

اسـتعمارگـر آزاد می شـونـد و بـا رشـد تـجارت آزاد و بـازرگـانی فـئودالیسم و کلیسا 

اعتبار خود را از دست می دهند.  

بـا آغـاز نـظام سـرمـایه داري و اسـتعمار کشورهـایی که در روابـط اقـتصادي و 

تـولیدي عـقب مـانـده بـودنـد مـورد تـجاوز اسـتعمارگـران قـرار می گیرنـد. در یک 

نـگاه، ابـتدا چنین تـصور می شـود که اسـتعمارگـران فـقط در سـوداي مـواد خـام آنـها 

هسـتند، غـافـل از آنکه تـصاحـب سـرزمین هـا بـدون نیروي کار فـقط بـه درد 

تـابـلوهـاي نـقاشی و عکاسی می خـورد. ثـروتی را که انگلسـتان از تـاراج هـند بـه 

دسـت آورد، زیر شـلاق لـردهـاي انگلیس بـا نیروي کار مـردم حـاصـل شـد. ثـروت 

چیزي اسـت که فـقط بـا انـباشـت سـرمـایه که مـحصول نیروي کار اسـت بـه دسـت 

می آید، در ایالات متحـده آمـریکا صـدهـا هـزار هکتار زمین و مـنابـع مـرغـوب رهـا 

شـده اسـت و کسی بـه عـلت هـزینه بـالاي دسـتمزد حـاضـر بـه بهـره بـرداري از آنـها 

نیست، نتیجتا بی ارزش مـحسوب می شـونـد. آنـچه که مسـلم اسـت «قهـر» هـمواره 

وسیله اي بـوده اسـت بـراي تـاراج مـردم. بـه عـبارتی قهـر بـا تـوسـل بـه تـرس، مـولـدي 

بـراي تـولید بـوده اسـت. در کشورهـاي مسیحی نشین ثـروت جـامـعه را کلیسا بـا 

تـرس و وعـده هـاي اخـروي چـپاول می کرد و در کشورهـاي اسـلامی خـلفاي عـرب 

و بـعدهـا امـپراطـوري عـثمانی بـا کشورگـشایی؛ این امـر بـا «خـمس و زکات» و 

تـرس از تخـطی قـوانین دینی و دیگر تـرفـندهـا میسر می شـد و می شـود. نتیجتا 

قهـر تـا پـایان فـئودالیسم بـا تـوسـل بـه نیرویی الهی که قـابـل رویت نیست بـا ایجاد 

«ترس»، بهره کشی در تولید را در دست خود داشت. 

بـا اضـمحلال فـئودالیسم و جـایگزین شـدن سـرمـایه داري و سیستم بـانکی، پـول 

رنـگ می گیرد و خـدا رنـگ می بـازد، نتیجتا انـسان اروپـایی از قید و اسـارت زمین 

و انقیاد دین رهــایی پیدا می کند. بــا انــقلاب صنعتی «تــولید اجــتماعی» که 

دسـت  آورد جـامـعه انـسانی اسـت بـه انقیاد طـبقه سـرمـایه دار گـرفـته می شـود؛ بـه 

عـبارتی اسـارت انـسان از زمین گـرفـته و بـه پـول داده می شـود. در آغـاز نـظام 

سـرمـایه داري نیاز کلیسا و خـداي مسیح در آمـریکا و مسـتعمرات ضـروري تـر بـود 

تـا اروپـاي صنعتی، چـرا که این بـار نـقش خـدا را پـول ایفا می کرد. بـا آزاد شـدن 

انسان از زمین، مهاجرت ها براي فروش نیروي کار آغاز می شود، نتیجتا
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خـانـواده هـا و روابـط قـومی از هـم پـاشیده می شـونـد و انـسان هـایی که در طـول 

تـاریخ گـرسنگی را بـا یکدیگر تقسیم کرده بـودنـد، بـراي فـروش کار خـود بـاید بـا 

یکدیگر رقابت می کردند. 

بـناپـارتیزم نـداي آزادي را خـفه می کند  و نـوسـتالـژي دوران گـذشـته در فـرهـنگ 

 و هـنر جـامـعه در قـالـب رومـانتیسم نـمودار می گـردد (چنین نـوسـتالـژي اي را پـس 

از حـاکم شـدن نـظام سـرمـایه داري در ایران می تـوان در حیدربـابـاي شهـریار 

مـشاهـده کرد. در حیدر بـابـا دلتنگی از فـروپـاشی فـئودالیسم نیست، بلکه سـخن 

از جـدایی هـا و گسسـته شـدن روابـط عـاطفی انـسان و فـرهنگی اسـت که ریشه در 

طبیعت  و تاریخ داشته است).  

وابسـتگی و اسـارت انـسان بـه پـول بسیار پیچیده تـر از نـظام فـئودالی اسـت. 

مـارکس می گـوید: «اگـر کارگـران نیروي کار خـود را پیش فـروش کنند دیگر 

بـرده مـحسوب می شـونـد». در سـرمـایه داري بـعد از جـنگ جـهانی دوم از سـال 

1958 کارت هـاي اعـتباري بـه تـدریج رواج پیدا کرد و زحـمتکشان در شـرایطی 

قـرار گـرفـتند که مـجبور شـدنـد کار خـود را پیش فـروش کنند، مـضافـا بـدهی هـایی 

که تـمامی کشورهـا مـن جـمله ایالات متحـده بـه بـانک جـهانی دارنـد، نـوزادي را که 

هـنوز مـتولـد نشـده، بـدهکار کرده اسـت. در آغـاز نـظام سـرمـایه داري اگـر کارگـران 

و زحمتکشان بردگانی آزاد بودند اکنون بردگان بدهکار محسوب می شوند.  

«تـالـس» چنین تـصور می کرد که درون سـنگ هـاي آهـنربـایی نیرویی نـامـرئی 

مـانـند روح وجـود دارد، مـتاسـفانـه هـنوز در قـرن بیست و یکم چنین تـصوري 

مـتافیزیکی در مـورد پـول مـتصور می بـاشـد و هـمگان شیفته و اسیر این پـدیده 

جـادویی هسـتند که می تـوانـد زنـدگی انـسان هـا را دگـرگـون کند. غـافـل از این که 

پـول فـرقی بـا شـارژ بـاطـري که انـرژي ذخیره شـده اسـت نـدارد، و این انـرژي 

ذخیره شـده هـمان کار سـرقـت رفـته تک تک انـسان هـاي زحـمتکش می بـاشـد. اگـر 

پـول بـر شـاخـه هـاي درخـتان سـبز شـود، بـاز نیاز بـه نیروي کار زحـمتکشان بـراي 

چیدن آن دارد. آدام اسمیت بـه درسـتی از دسـت نـامـرئی اي صـحبت می کند که 

در روابـط اقـتصادي بـازار آزاد نـهفته اسـت، امـا یک مـطلب را فـرامـوش می کند که 

این دسـت نـامـرئی همیشه در جیب زحـمتکشان در تکاپـو بـوده اسـت. در اقـتصاد 

سـرمـایه داري دسـت نـامـرئی چیزي نیست جـز «تـرس»، تـرسی که بـراي ارعـاب 

مـردم دیگر نیازي بـه خـداي یهوه و الـله نـدارد. کشاورزي که هـر لحـظه ممکن 

اسـت مـحصولاتـش در بـازار فـاسـد شـود، کارگـري که هـر لحـظه ممکن اسـت 

اخـراج شـود، از تـرس گـرسنگی مـجبور بـه تـن دادن سـتمی  اسـت که اهـرم آن در 

دست سرمایه دارانی می باشد که فضیلتشان در بی وجدانیشان نهفته است.
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روزي نیست که زحـمتکشان آن را بـدون نـگرانی آغـاز نکنند و  شـبی نیست که 

در کابـوس سـپري نـشود. قهـر فیزیکی در نـظام سـرمـایه داري بـه ظـاهـر آزاد و 

دمـوکراتیک، تـا نیازش نـباشـد بـه سـرکوب و ضـرب و شـتم خـتم نمی شـود زیرا 

چنین خـشونتی نـهایتا عکس الـعمل فیزیکی خـود را بـه هـمراه خـواهـد داشـت. 

جـوامـع دمـوکراتیک غـرب ابـایی در بـمباران و قـتل عـام کشورهـاي ضعیف تـر 

نـدارنـد امـا بـراي جـهانیان پـند و انـدرز دمـوکراسی و حـقوق بشـر می دهـند. 

تحـریم هـاي اقـتصادي که بـه نـوعی می تـوان از آن بـه عـنوان قحـطی مـصنوعی نـام 

بـرد یکی از فجیع تـرین شیوه هـاي قهـر اسـت. تـفاوت کشورهـاي دمـوکراتیک و 

غیردمـوکراتیک عـمدتـا بـاز می گـردد بـه قـدرت اقـتصادي و پـول رایج آن کشور، نـه 

بـه بـالاتـر بـودن فـهم  و شـعور و فـرهـنگ بـالاي مـردم آن. کشور شیلی نـمونـه بـارزي 

اســت در نفی چنین تبلیغات متکبرانــه. هــر کشوري که تــنوع تــولیدات و 

اقـتصادش پیشرفـته تـر بـاشـد بـه هـمان نسـبت شـرایط دمـوکراتیک بـودنـش مهیاتـر 

است.   

امـا قهـري که در زبـان فـارسی بـه غـلط از مـعناي عـربی اش، بـه درسـتی بـه کار 

می رود پشـتوانـه مـتافیزیک تـرس را بـا خـود دارد. تـرس که سـتون فـقرات قهـر 

اقـتصادي را هـمراه اسـت همیشه بـر گـرده زحـمتکشان سنگینی می کند و آنـان 

را تسـلیم شـرایطی می کند که شـایسته نیست. کسانی که میلیاردهـا دلار را در 

حـساب هـاي بـانکی خـود دارنـد، هـمانـا عـمر انـسان هـایی می بـاشـد که در مـرحـله 

تـولید کالا بـه سـرقـت رفـته اسـت. این پـدیده زیباي لـونـد که هـمگان آرزوي 

داشـتن آن را دارنـد چیزي نیست جـز تـصور کار در پـول. آنـچه که مسـلم اسـت 

شـهوت و اسـارت نـظام پـولی انـسان هـا را مـانـند کهکشان هـا که در حـال از هـم دور 

شـدنـد    ، از یکدیگر دور می کند. بـا شـتابی که نـظام سـرمـایه داري انـسان هـا را از هـم 

دور می کند، در آینده اي نـه چـندان دور تک تک مـا در سـلول هـاي انـفرادي بـا 

نـام اسـتودیو زنـدگی خـواهیم کرد که کلیدش در دسـت خـودمـان و زنـدانـبانـش 

خـودمـان خـواهیم بـود، یا بـه شکل خـوش بینانـه اش؛ شـازده کوچـولـوهـایی که در 

خلوت با گل سرخ در سیاره اي تنها، خیالبافی می کنند.
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 تـاریخ ظـهور تـصاویر متحـرك بـدن بـرهـنه ي انـسان بـر پـرده    ي سینما حتی ●

قـبل از «ورود قـطار بـه ایستگاه» بـرادران لـومیر در سـال 1895 ثـبت شـده 

است.  

ادوارد مـایبریج عکاس پیشگام در سـال 1879 دسـتگاه زئـوپـراکسیسکوپ را 

سـاخـت و بـا اسـتفاده از خـطاي دید انـسان بـا عکاسی پی درپی از حـرکات 

مـختلف، آنـها را متحـرك کرد. در واقـع این اخـتراع و نـو آوري یکی از اجـداد هـنر 

هـفتم اسـت. مـایبریچ در کنار عکاسی متحـرك از حیوانـات بـه حـرکات بـدن 

بـرهـنه ي انـسان (زن و مـرد) در تـصاویر جـان 

بخشید و می تـــوان گـــفت این آثـــار، اولین 

تـصاویر متحـرك «بـرهنگی» ثـبت شـده در 

تاریخ سینما است. 

زمـانی که فیلم از سـال 1890 بـه عـنوان یک 

سـرگـرمی شـگفت انگیز وارد عـرصـه ي زنـدگی 

اجـتماعی مـردم شـد، هـم زمـان نـشان دادن 

تـصاویر بـرهنگی بـدن انـسان نیز بخشی از این 

سـرگـرمی جـدید بـود. گـرچـه در این دوران 

زمـان نـمایش فیلم هـا دقـایقی بیش نـبود و 

جــذابیت این اخــتراع در آغــاز قــرن بیستم هــمگام بــا دیگر تــحولات عظیم 

اجتماعی انقلاب صنعتی مورد توجه بود. 

ژرژ ملی یس در فـرانـسه، سـال 1897 فیلم «بـعد از مـهمانی رقـص» را سـاخـت. او 

اولین کارگـردان تـاریخ سینما اسـت که بـه هـمراه بـازیگرش، ژان د آلسی که 

بـعدتـر در سـال 1926 همسـر او شـد، بـرهنگی را بـر پـرده ي سفید شـبیه سـازي 

کردند. 

در آمـریکا حـدود سـال هـاي 1913 - 1914 گـروهی از کارگـردانـان چـون کارل 

لَملی، دي. دبلیو. گــریفیث و سیسیل بی. دمیل بــراي رهــایی از بــرخــورد 

سـندیکاهـا تصمیم گـرفـتند که اسـتودیوهـاي فیلمسازي خـود را بـه کالیفرنیا 

مـنتقل کنند؛ محـل بکري که بـا آفـتاب درخـشان و هـواي مـعتدلـش هـمچون 

بهشـتی بـود بـراي بنیان نـهادن این تـجارت نـوظـهور و گـریفیث در سـال 1915 بـا 

سـاخـتن فیلم «تـولـد یک مـلت» در واقـع تـولـد سینماي تـجاري - روایی را 

آن گونه که ما امروز می شناسیم تثبیت کرد. 

سانسور برهنگی 
در سینماي آمریکا  

مهرداد خامنه اي 
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از سـوي دیگر تـومـاس آلـوا ادیسون در آمـریکا خـود را بـه جـاي بـرادران لـومیر 

مـخترع این شگفتی جـدید جـا زد و بـا قـدرت مـالی اي که داشـت مـوفـق بـه ثـبت 

این اخـتراع بـه نـام خـود در این کشور شـد. بـنابـراین هـر شـرکت فیلمسازي 

می بـایست بـراي اسـتفاده از دوربین و پـروژکتور سینما بخشی از درآمـد خـود را 

بـه او پـرداخـت می کرد و انـحصار خـود را بـر این هـنر نـوپـا تحـمیل کرد. در این 

میان بـخش کوچکی از شـرکت هـا و کارگـردانـان مسـتقل آمـریکا از تـن دادن بـه 

زد و بـندهـاي تـجاري مـابین اسـتودیوهـاي بـزرگ و انـحصاري کردن این هـنر و 

بـاج دادن بـه تـرا سـت هـا سـر بـاز زدنـد و تصمیم گـرفـتند که از این فـضا خـارج 

شـونـد. امـا بـراي این گـروه کوچک که قـدرتی نـداشـتند، امکان بـقا در بـازار رقـابـت 

بسیار کم بـود. این گـروه بـراي جـلب مـخاطـب اقـدام بـه سـاخـتن فیلم هـایی کردنـد 

که «بـرهنگی» چـاشنی آنـها بـود. آنـها بـا ادغـام هـنر و حـساب بـاز کردن بـر روي 

«رسـوایی اجـتماعی» و شکستن تـابـوهـا در بـازار سینماي تـجاري خـود را بـه ثـبت 

رساندند. 

در سـال 1915 در نیویورك فیلم «الـهام» را بـه کارگـردانی جـرج فـاسـتر بـلت، بـر 

اسـاس فیلمنامـه ي ویرجینیا تـایلر هـادسـن و بـا بـازي آدري مـانـسون، مـدل بسیار 

مـشهور آن دوران سـاخـتند. تهیه کننده ي این فیلم ادوین تـنهاوسـر بـود و بـدین 

تــرتیب اولین فیلم مســتقل آمــریکایی که بــرهنگی کامــل در آن نــشان داده 

می شـد بـا مـوفقیت چشمگیر مـورد اسـتقبال پـرشـور و بی سـابـقه مـردم قـرار گـرفـت. 

آدري مانسون با ادامه ي هنرنمایی در این گونه فیلم ها تبدیل به مشهورترین
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بزرگ ترین این 

گروه هاي فشار 

تحت پوشش 

کلیساي 

کاتولیک که در 

آن زمان بالغ بر 

بیست میلیون 

عضو داشت با 

عنوان «گارد 

حُجب و عفاف 

کلیساي 

کاتولیک» 

فعالیت 

می کردند. 

زن. یک شوك به سیستم عصبی - 1887، ادوارد مایبریج  



بازیگر سینماي آمریکا شد.  

مـوفقیت و هـنجارشکنی سینماگـران مسـتقل آمـریکا بـاعـث شـد تـا پـاي بـرهنگی 

در آثـار فیلمسازان جـریان اصلی هـالیوود نیز بـاز شـود. دي. دبلیو. گـریفیث در 

سـال 1916 در فیلم «تـعصب» بـرهنگی، اغـواگـري و آمیزش دسـته جـمعی را 

بـراي بـه نـمایش گـذاشـتن شهـر تـاریخی بـابـل بـه نـمایش می گـذارد. این فیلم یکی 

از مهم ترین آثار تاریخ سینما محسوب می شود.  

در سـال هـاي طـلایی سینماي صـامـت هـالیوود بین سـال هـاي 1915تـا 1927 این 

هـنر بـه عـنوان تـفریح مـورد پـسند و هـمه گیر اقـشار مـختلف اجـتماعی در فـرهـنگ 

عــمومی تــاثیرگــذار بــود. در اوایل دهــه ي بیست میلادي جــامــعه ي آمــریکا 

دسـتخوش تـحولات اجـتماعی مهمی شـده بـود، از جـمله در 18 اوت 1920 حـق 

راي زنـان در مـتمم 19 قـانـون اسـاسی آمـریکا بـه رسمیت شـناخـته شـد. در این 

دوران در مـورد نـقش زنـان در اجـتماع و حـقوق اجـتماعی آنـها و اصـولا در مـورد 

جنسیت دیدگـاه هـاي مـتفاوت و مـتضادي وجـود داشـت. بـه همین تـرتیب سینما 

نیز که بـازتـابی از همین تـحولات بـود بـا مـوافقین و مـخالفین خـود روبـرو بـود. از 

سـوي دیگر فـضاي حـرفـه اي اسـتودیوهـاي فیلمسازي هـالیوود که در آنـها بـعضا 

رسـوایی هـاي بـزرگی چـون تـجاوز، قـتل، خـشونـت و سـوءاسـتفاده از مـواد مخـدر و 

الکل اتفاق می افتاد، چهره واقعی این هنر را در اجتماع مخدوش می کرد. 
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               ژان د آلسی         ژرژ ملی یس



در 16 می 1929 در نخســتین دوره جــوایز اسکار تــوســط آکادمی عــلوم و 

هـنرهـاي سینما، فیلم «بـال هـا» بـه کارگـردانی ویلیام وِِلـمَن و تهیه کنندگی 

لـوسین هـابـرد مـحصول سـال 1927 بـه عـنوان بهـترین فیلم شـناخـته شـد. در این 

فیلم بـراي اولین بـار در سینماي آمـریکا دو مـرد یکدیگر را می بـوسـند. جک 

(بـادي راجـرز) می گـوید: «می دانی هیچ چیز در دنیا بـه انـدازه دوسـتی تـو بـراي 

مــن مــهم نیست.» و دیو (ریچارد آرلــن) پــاســخ می دهــد: «همیشه این را 

می دانسـتم.» و کلارا بـو سـتاره مـشهور هـالیوود در همین فیلم پسـتان هـاي عـریان 

خـود را بـه نـمایش می گـذارد. فیلم داسـتان دو مـرد اسـت، یکی از طـبقه ي 

مـتوسـط و دیگري ثـروتـمند که در یک مـثلث عشقی هـر دو عـاشـق زنی هسـتند 

و با شروع جنگ جهانی اول به عنوان خلبان به جنگ می روند. 

بـا افـزوده شـدن صـدا بـر تـصاویر صـامـت، هـنر هـفتم واقعی تـر شـده و بـه زنـدگی 

روزمـره ي مـردم نـزدیک تـر شـد. دورانی که از یک سـو بحـران بـزرگ اقـتصادي 

آمـریکا را بـه هـمراه داشـت و از سـوي دیگر همین فـشار اقـتصادي بـاعـث  شـد تـا 

مـردم بـراي یافـتن لحـظاتی فـارغ از مشکلات روزمـره بـه سـرگـرمی سینما بیشتر 

روي بیاورنـــد. در میان فیلم هـــاي این دوران عـــلاوه بـــر مـــوزیکال هـــاي 

سـرگـرم کننده، بسیاري از آثـار در ژانـرهـاي مـختلف از مشکلات اجـتماعی نیز بـا 

مردم سخن می گفتند.  

افـزایش مـخاطـبان سینما در فـضاي اجـتماعی کم کم زمـزمـه هـاي محـدود کردن 

آزادي عـمل فیلمسازان را زیر پـوشـش «کدهـاي رفـتاري» از سـوي جـناح هـاي 

مـرتـجع اجـتماعی بـه گـوش می رسـانـد و این گـروه سینما را بـه عـنوان عـنصري 

نامطلوب براي «اخلاق» اجتماع و تاثیرات منفی بر مردم قلمداد کردند.
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               آدري مانسون        فیلم «الهام» - 1915



 

از جـمله سـرشـناس تـرین هـنرمـندان زن این دوران مِی وِسـت بـود که بـه عـنوان 

هـنرپیشه، آواز خـوان، فیلمنامـه نـویس، نـمایشنامـه نـویس و کمدین از تـئاتـر 

بـرادوي بـه هـالیوود آمـد و کلیه ي آثـار او از سـوي گـروه هـاي مـرتـجع مـورد 

حمله ي شدید قرار می گرفت. 

بـزرگ تـرین این گـروه هـاي فـشار تـحت پـوشـش کلیساي کاتـولیک که در آن 

زمـان بـالـغ بـر بیست میلیون عـضو داشـت بـا عـنوان «گـارد حُـجب و عـفاف 

کلیساي کاتولیک» فعالیت می کردند. 

این گـروه بـا معیارهـاي خـود فیلم هـا را در گـروه هـاي: اِي، بی، و سی دسـته بـندي 

می کردنـد. گـروه «اِي» 

فیلم هــایی بــودنــد که 

مشکلی از نـــظر آنـــها 

نـداشـتند، گـروه «بی» 

فیلم هـایی بـودنـد که کم 

و بیش مشکل داشــتند 

ولی اگــر کسی آنــها را 

قـــابـــل  می دیـــد 

چـشم پـوشی بـود. گـروه 

«سی» آن دســـتـه از 

فیلم هـایی بـودنـد که از 

نــظر آنــها بــا دیدنــش 

افـراد مسـتقیما بـه جـهنم 

می رفـتند و مـطلقا مـمنوع 

بـودنـد. غـالـب اعـضاي کلیساي کاتـولیک آمـریکا بـا این دسـتورالـعمل هـا هـمدلی 

داشـتند و بـر اسـاس رده بـندي دقیق فیلم هـا که بـه صـورت بـروشـور از سـوي این 

تشکیلات در درون کلیساها در اختیار اعضا قرار می گرفت به سینما می رفتند. 

در ادامـه، در سـرتـاسـر آمـریکا کمیسیون هـایی تشکیل شـدنـد که هـر کدام بـنا بـه 

قـواعـد و اعـتقادات و نـظرات خـود بـراي فیلم هـا حکم صـادر می کردنـد. هـر ایالـت 

قـوانین سـانـسور خـود را داشـت و هـر فیلم بـنا بـه سـلیقه ي کمیسیون آن ایالـت 

می بـایست سـانـسور و سـلاخی می شـد. بـدتـرین نـوع این قـوانین در ایالـت 

نیویورك اعـمال می شـد و چـاره ي «سـانـسور کمتر» فیلم هـا، نـمایش آن در 

ایالات دیگر بـود. تهیه کنندگـان و سـرمـایه گـذاران فیلم هـا بـراي آن که مـخاطـبان 

خود را از دست ندهند و به درآمدشان لطمه نخورد با آنها کنار می آمدند.
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مـتمم اول قـانـون اسـاسی ایالات متحـده آمـریکا در 

مـورد حـق آزادي بیان شـامـل صـنعت فیلمسازي 

نمی شـد، چـرا که در سـال 1915 دیوان عـالی ایالات 

متحـده آمـریکا طی حکمی سـاخـتن فیلم را در این 

کشور یک تـجارت سـاده تلقی کرده بـود و نـه چیزي 

بیشتر از آن. فیلم هـمچون یک محـمولـه ي گـوشـت 

بـود که میان مـرزهـاي فـدرال بـراي اسـتفاده ي عـموم 

جـا بـه جـا می شـد و کلیه ي قـوانین مـربـوط بـه تـجارت 

در مـورد آن اعـمال می گـردید. این حکم تـا سـال 

1952 به قوت خود باقی بود. 

در ابـتداي دهـه ي سی، هـنرمـندان سینماي آمـریکا 

بـه خـوبی بـر این امـر واقـف بـودنـد که این دوران هـرج 

و مـرج بـه زودي منتهی بـه تثبیت قـوانین سـفت و 

سـخت سـانـسور خـواهـد شـد و صـاحـبان سـرمـایه ي 

صـنعت فیلمسازي بـراي حـفظ درآمـد و سـرمـایه ي 

خـود بـا عـناصـر ارتـجاعی بـه راحتی کنار خـواهـند آمـد 

و هـمه بـراي امـرار مـعاش مـجبور بـه اطـاعـت از آن 

قوانین خواهند بود. 

در این دوران بـرزخی بین سـال هـاي 1929 تـا 1934 فیلمسازان بی پـروا و بـا 

سـرعـت هـر چـه بیشتر دسـت بـه سـاخـتن آثـاري زدنـد که بـه آثـار پیش از «کد 

رفـتاري» مـعروف شـد. دسـتورالـعمل «کد رفـتاري» در واقـع از سـال 1930 وجـود 

داشـت امـا چـهار سـال طـول کشید تـا عـملا بـه اجـرا درآید. عـلت این امـر آن نـبود 

که اسـتودیوهـا بـا اعـمال آن مـبارزه می کردنـد بلکه در اوایل دهـه ي سی و در 

دوران بحـران اقـتصادي نیاز بـه ادامـه ي سیاسـت هـاي بـه ظـاهـر لیبرال در صـنعت 

فیلمسازي داشـتند تـا فیلم هـا هـر چـه بیشتر بـه فـروش بـرسـند و درآمـد کسب 

کنند.  

این دگـرگـونی سیاسی تـنها در هـالیوود شکل نمی گـرفـت بلکه تغییر سیاسـت در 

کل جـامـعه ي آمـریکا در جـریان بـود. مسـئله ي مـخالـفان سیاسـت هـاي لیبرال 

فیلمسازي نیز تـنها بـرهنگی نـبود، بلکه آنـها بـا کل تـعاریف مـتفاوت از جنسیت، 

آزادي رفـتار جنسی، آزادي هـاي فـردي و زیر سـوال بـردن آمـوزه هـاي مـذهـبی در 

تضاد فکري بودند. 

صاحبان استودیوهاي فیلمسازي براي جلوگیري از اعمال نفوذ دولت هاي
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محـلی و بـه خـصوص دولـت فـدرال، بـا تـوافـق دیگر گـروه هـاي ذینفع اقـدام بـه 

تشکیل کمیسیونی کردنـد که قـبل از اکران عـمومی فیلم هـا دسـت بـه سـانـسور 

مستقیم آثار فیلمسازان بزند.  

در این مسیر «تهیه کنندگـان و تـوزیع کنندگـان فیلم هـاي سینمایی آمـریکا» که 

در واقـع کارتـل تهیه کنندگـان و سـرمـایه گـذاران تـجاري هـالیوود بـودنـد، ویل هِیز 

را بـه عـنوان رئیس کمیسیون سـانـسور خـود بـرگـزیدنـد تـا دسـتورالـعمل «کد 

رفـتاري» هـنرمـندان را تـدوین کند. هِیز در سـال 1930 در لُـس آنجـلس بـا 

جـمعی از اعـضاي ارشـد کلیساي کاتـولیک که در امـر سـانـسور سـابـقه اي 2000 

سـالـه داشـتند، از تـمام زوایا و بـه طـور دقیق مجـموعـه ي «کد رفـتاري تـولید 

فیلم» را تـدوین کردنـد. ویل هِیز نـمونـه ي بـارز یک مـامـور گـوش بـه فـرمـان بـود 

که سـالانـه صـد هـزار دلار از اسـتودیوهـا پـول می گـرفـت تـا مـنافـع آنـها را تضمین 

کند و اصولا اخلاقیات مسئله ي او نبود. 

هِیز مـعتقد بـود که مـهم این اسـت که چـطور در 

چـهارچـوب قـواعـد سـانـسور می تـوان بـاقی مـانـد و 

در عین حـال جـذاب بـود. بـراي نـمونـه در چـند 

بـند زیر بـرخی مـمنوعیت هـاي «کد رفـتاري» 

هِیز چنین توصیف شده است: 

- هـرگـونـه بـرهنگی شـهوانی یا تحـریک کننده بـه 

صـورت واضـح یا سـایه ي آن و اشـارات اغـواگـرانـه 

و شـهوانی تـوسـط دیگر شخصیت هـا بـه آن در 

فیلم. 

- تمسخر روحانیت. 

- هـرگـونـه کفرگـویی صـریح که شـامـل کلمات 

خـداونـد، پـروردگـار، عیسی، مسیح (مـگر این که 

بـا احـترام در ارتـباط بـا آیین هـاي مـتناسـب 

مـذهـبی اسـتفاده شـده بـاشـد)، جـهنم، لـعنت، 

خـدا و هـرگـونـه بیان کفرآمیز و نـاشـایست دیگر، 

به هر شکل که ادا شود. 

- در رابـطه بـا هـمدلی بـا مجـرمـان، اسـتفاده از مـواد مخـدر، و نـهاد ازدواج بـاید 

مراقبت ویژه به عمل آید. 

در سـال 1933 فیلم «خـلسه» در چکسلواکی بـه کارگـردانی گـوسـتاف مـاخـانی 

به سه زبان چک، آلمانی و فرانسوي ساخته می شود. در این فیلم هدي لامار
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بـراي اولین بـار در تـاریخ سینما لـذت جنسی و اُرگـاسـم زنـانـه را بـه نـمایش 
می گـذارد. گـوسـتاف مـاخـانی هـمه ي اینها را تـنها بـا فیلمبرداري از نـماي نـزدیک 
صـورت لامـار ثـبت می کند. این فیلم داسـتان زن جـوانی اسـت که بـا مـردي 
ثـروتـمند امـا بسیار مـسن تـر از خـود ازدواج کرده اسـت. رابـطه ي او بـا همسـرش 
فـاقـد احـساسـات و گـرمـاي جنسی اسـت. او بـا مـرد جـوانی آشـنا می شـود و 
رابـطه اي عـاشـقانـه بین آنـها شکل می گیرد. در 20 ژانـویه 1933 در پـراگ 

نمایش جهانی فیلم «خلسه» آغاز می گردد. 
در ایالات متحـده، «گـارد حُـجب و عـفاف کلیساي کاتـولیک» این فیلم را از نـظر 
اخـلاقی مـوهـن تشخیص داد و در سـال 1933 آن را مـمنوع اعـلام کرد و مـوجـب 
شـد که «خـلسه» نخسـتین فیلم  خـارجی مـمنوعـه  از طـرف این گـارد اعـلام شـود. 
تـوزیع کنندگـان «خـلسه» از ابـتداي سـال 1936 بـه مـدت ده مـاه در اداره ي هِیز 
لابی کردنـد تـا فیلم مهـر تـایید «کد رفـتاري» را که پـخش سـراسـري فیلم را در 
آمـریکا ممکن می کرد دریافـت کند. جـوزف بـرین در یادداشـتی اداري این فیلم 
را بسیار -و حتی بـه طـرز خـطرنـاکی- نـامـناسـب خـوانـد و بـه تهیه کنندگـان 
نـوشـت: «مـتاسـفانـه بـاید بـه اطـلاع تـان بـرسـانـم که نمی تـوانیم فیلم «خـلسه» را که 
دیروز بـراي بـررسی ارائـه کردید تـایید کنیم، بـه این دلیل که بـه اتـفاق آراء بـه 
این نتیجه رسیدیم که این فیلم قـطعا و مـشخصا نـاقـض «کد رفـتاري تـولید 
فیلم» اسـت. این نـقض از اصـل داسـتان بـرمی آید… داسـتان عشقی مـمنوعـه و 
رابـطه ي جنسی نـامـوفـق اسـت که بـا جـزئیات بـه آن پـرداخـته شـده اسـت بـدون 

آنکه نتیجه ي اخلاقی کافی در جبران آن در بر داشته باشد.» 
«خـلسه» بـدون دریافـت مهـر «کد رفـتاري» بـه شکلی بسیار محـدود و عـمدتـاً در 

خانه هاي هنر مستقل در آمریکا به نمایش در آمد. 
دستورالعمل  «کد رفتاري تولید فیلم» از سال 1934 تا 1968 رسما اجرا
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می شـد. جـوزف بـرین از سـوي ویل هِیز بـه عـنوان 

رئیس اجــرایی «کد رفــتاري تــولید فیلم» مــنصوب 

شـده بـود. بـرین مـردي بـه شـدت مـذهـبی بـود و بین 

سـال هـاي 1934 تـا 1954 بـه عـنوان پلیس اخـلاقی و 

مـامـور سـانـسور در هـالیوود اعـمال نـفوذ کرد. او رسـما 

اعـلام کرد که هیچ فیلمی در آمـریکا امکان سـاخـته 

شـدن نـخواهـد داشـت مـگر این که بـه تـایید او بـرسـد. 

در واقعیت نیز چنین بــود، او در دوران مــعروف بــه 

سینماي «اسـتودیویی» هـالیوود چـنان قـدرتی داشـت 

که می تـوانسـت دریافـت بـودجـه ي فیلم هـایی را که 

مـورد تـاییدش نـبودنـد مـمنوع کند. بـدون چـراغ سـبز 

برین استودیوهاي هالیوود نمی توانستند از بانک ها وام دریافت کنند. 

در این دوران، فیلمسازان هــالیوود مــجبور شــدنــد اقــدام بــه کشف راه هــاي 

جـدیدي کنند تـا فیلم هـایشان از زیر تیغ سـانـسور «کد اخـلاقی» جـان سـالـم بـه 

در ببرد. 

بـرخی از فیلم هـا سـال هـا درگیر کشمکش بـا اداره ي سـانـسور بـرین می شـدنـد که 

از جـمله ي این فیلم هـا می تـوان از فیلم «یاغی» هـاوارد هیوز نـام بـرد که بـه 

مـدت پـنج سـال از 1941 تـا 1946 درگیر گـرفـتن مـجوز «کد رفـتاري» جـوزف 

بـرین بـراي تـوزیع فیلم شـده بـود. این محـدودیت هـا تـاثیر منفی خـود را بـر 

فـرهـنگ سینماي آمـریکا می گـذاشـت و در فـضاي حـرفـه اي «بـرهنگی» تـبدیل بـه 

رکنی منفی در رزومــه ي کاري افــراد شــده بــود و حتی بــاعــث نــابــودي 

مـوقعیت هـاي شغلی می شـد. ذائـقه ي مـردم نیز بـه مـرور زمـان بـه سمتی خـاص 

هدایت می شد. 

تـصویر عـمومی زنـان آمـریکا پـس از جـنگ جـهانی دوم و در دهـه ي پـنجاه بـه 

عـنوان «زنـان خـانـه دار»، حـافـظ ثـبات بنیان خـانـواده و مـادرانی دلـسوز بـه نـمایش 

گـذاشـته می شـد. امـا در واقعیت بـخش بـزرگی از زنـان که در دوران جـنگ در 

کارخـانـه هـا عـملا چـرخ صـنعت کشور را بـه گـردش در می آوردنـد، بـا پـایان جـنگ 

دیگر حـاضـر نـبودنـد که بـه نـقش سنتی و تحـمیلی تـعریف شـده  از سـوي 

جـناح هـاي مـحافـظه کار جـامـعه ي آمـریکا بـازگـردنـد. از این رو آنـها در واقـع بـراي 

رسیدن بـه حـقوق بـرابـر و خـواسـت هـاي مسـتقل و فـردي خـود که دیگر تـنها در 

کنار مـردان تـعریف نمی شـد، بـراي مـوج دوم جـنبش فمینیستی در دهـه ي 

شصت زمینه سازي می کردند. 
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در سـال 1952مـریلین مـونـرو سـتاره ي نـوظـهور هـالیوود بـود که بـر روي مـقبولیت 

عـام وي سـرمـایه گـذاري شـده بـود. وقتی در یکی از کنفرانـس هـاي مـطبوعـاتی یک 

خـبرنـگار نشـریات زرد از او در مـورد عکس هـایش در سـال 1949 بـه طـعنه 

پرسید که چه بر تن داشته؟ 

او پـاسـخ داد: «رادیو.» و بـدین تـرتیب قـبح «بـرهنگی» که سـال هـا بـر صـنعت 

سینما تحمیل شده بود، تقریبا یک شبه از بین رفت. 

در همین زمـان بـازار آمـریکا انـباشـته شـده بـود از فیلم هـایی که بـا بـودجـه نـاچیز 

سـاخـته می شـدنـد و هیچ کدام مهـر تـایید «کد رفـتاري» نـداشـتند و مـوضـوع اصلی 

اکثر این فیلم ها «برهنگی» بود. 

در سـال 1954 کمیسیون ایالتی دادگـاه اسـتیناف نیویورك در مـورد فیلم «بـاغ 

بهشــت» بــه کارگــردانی مَکس نــوسَک حکم صــادر می کند که «بــرهنگی» 

مسـتهجن نیست. این حکم دادگـاه ایالتی نیویورك در را بـه روي مـوج عظیم 

فیلم هـایی بـاز کرد که از آن پـس رسـما «بـرهنگی» را بـه نـمایش می گـذاشـتند. 

آنـها ژانـرهـاي خـاص خـود را بـه وجـود آوردنـد و کارگـردانـانی چـون راس مـه یر بـا 

سـاخـتن مجـموعـه فیلم هـاي «بـرهنگی» صـاحـب سـبک و مـشهور شـدنـد. سیستم 

تـوزیع مسـتقل فیلم هـاي بـدون «کد رفـتاري» ابـداع شـد و بـه درآمـدزایی قـابـل 

توجهی دست یافت. فیلم هاي خارجی نیز وارد این بازار شدند. 

امــا در کنار تــمام این تــحولات، فیلم فــرانــسوي «و خــدا زن را آفــرید» بــه 

کارگـردانی روژه وادیم و بـا هـنرنـمایی بـریژیت بـاردو در سـال 1956 چـنان 

موفقیت غیرقابل تصوري در بازار سینماي آمریکا به همراه داشت که عملا     
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پیروزي این رسـانـه و هـنر را بـه دور از محـدودیت هـاي تحـمیلی در بین مـردم  و 

اکثریت مـخاطبین آن قـاطـعانـه تـایید می کرد. بـراي سـرمـایه گـذاران هـالیوود بـار 

دیگر «برهنگی» طعمه اي دلچسب شد. 

سـتون هـاي «کد رفـتاري تـولید فیلم» در حـال فـروریختن بـود و بـا اوج گـرفـتن 

مـوج تـحولات اجـتماعی پیشرو در دهـه ي شـصت و همچنین حـضور کارگـردانی 

چـون اُتـو پـرمینگر که فیلم هـایش را بـدون دریافـت مـجوز از این اداره بـه نـمایش 

می گـذاشـت کم کم بی اثـر می شـد. نـمونـه ي بـارز شکست این سـاخـتار سـانـسور و 

ضـربـه ي کاري بـه آن از سـوي آلـفرد هیچکاك بـا فیلم «روانی» در سـال 1960 

وارد آمـد. این فیلم داراي تـمامی آن کدهـاي «غیراخـلاقی» تـعریف شـده در 

«کد رفـتاري» اداره جـوزف بـرین بـود که قـاعـدتـا نمی بـایست بـه آن اجـازه نـمایش 

داده می شد اما آنها چاره اي نداشتند جز زانو زدن در مقابل هنر سینما. 

بـار دیگر مـریلین مـونـرو در سـال 1962 درسـت قـبل از فـوتـش در اوت همین 

سـال بـه عـنوان آخـرین فـعالیت هـنري اش مهـر خـود را بـا نـمایش «بـرهنگی» در 

سینماي جـریان اصلی آمـریکا در فیلم «چیزي بـراي بخشیدن» بـه کارگـردانی 

جـرج کیوکر زد. این فیلم نـاتـمام مـانـد امـا پـس از مـونـرو دیگر بـازیگري نـبود که 

از نـشان دادن بـدن بـرهـنه ي خـود بـر پـرده ي سینما احـساس شـرم کند؛ یا از 

سـوي دیگر کسی نمی تـوانسـت جـلوي این گـونـه انـتخاب آزادانـه ي هـنرمـندان 

سینما را بگیرد. در سـال 1963 جین منسفیلد بـازیگر مـشهور هـالیوود در فیلم 

«وعـده هـا، وعـده هـا» بـه کارگـردانی کینگ دانـاوان آزادانـه پسـتان هـاي عـریان خـود 

را به نمایش گذاشت و «برهنگی» بار دیگر به سینماي هالیوود بازگشت. 

در این میان نـباید تـاثیر هـنر جـهانی سینما و بـه  خـصوص سینماي اروپـا بـر 

تغییر این روال عقب مانده در آمریکا را نادیده گرفت. 

امــروز سیستم رده بــندي در سینماي آمــریکا پــس از تــولید فیلم بــه عــنوان 

«اطـلاع از مـحتواي فیلم» بـه مـخاطـب - و نـه سـانـسور آن - بـر صـنعت سینماي 

تـجاري این کشور حکمفرمـا اسـت و جـایگزین سـانـسور قـبل از تـولید در دوران 

ویل هِیز شـده اسـت. فیلم هـایی که درصـد بـالایی از «بـرهنگی» در آنـها وجـود 

داشته باشد در رده ي «ایکس» قرار می گیرند. 

اولین فیلم جــریان اصلی سینماي آمــریکا که در رده بــندي «ایکس» قــرار 

گـرفـت «کابـوي نیمه شـب» بـه کارگـردانی جـان شـلزینجر تـولید سـال 1969 بـود 

که بـرنـده ي اسکار بهـترین فیلم، بهـترین کارگـردان (جـان شـلزینجر)، بهـترین 

فیلم نـامـه ي اقـتباسی (والـدو سـالـد) شـد و همچنین بـازیگران آن، داسـتین 

هافمن، جان وویت و سیلویا مایلز نامزد دریافت این جایزه شدند. 
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 هـنگامی که راینر ورنـر فـاسـبیندر در یک شـب داغ تـابسـتان (10 ژوئـن ●

1982) در سـن 37 سـالگی در مـقابـل تـلویزیون خـانـه اش درگـذشـت، 

مـشغول آمـاده کردن پـروژه بـعدي خـود، «مـن لـذت جـهان هسـتم» بـود. عـنوانی 

بـرگـرفـته از یک تـرانـه پـانک-راك بـا اجـراي یوآخیم ویت. در روزهـاي پیش رو او 

قـصد داشـت صـحنه اي را فیلمبرداري کند که یک زن و مـرد در رخـتخواب بـه 

هـنگام مـعاشـقه بـا مشکل نـاتـوانی جنسی مـرد روبـرو می شـونـد و در پی این 

نـاامیدي، مـاجـرا منجـر بـه مـشاجـره بین آن دو 

و در نـهایت منتهی بـه ارتکاب قـتل می شـود. 

این صــحنه مــربــوط بــه بخشی از فیلمی 

می شـد که او قـصد داشـت اپیزودي از آن را 

بـه طـور مشـترك کارگـردانی کند. عـنوان فیلم 

«جـنگ و صـلح» و مـوضـوع آن تـنش سیاسی 

میان آمـریکا و شـوروي بـود. اسـتخراج مـعناي 

مـوازي از خـشونـت خـانگی، نـاتـوانی جنسی و 

مـسابـقه تسـلیحاتی نـمونـه اي بـارز از دیدگـاه 

فاسبیندر نسبت به جهان پیرامونش بود. 

مـرگ او تکان دهـنده بـود، امـا بـراي کسانی که 

فـاسـبیندر را می شـناخـتند  چـندان غـافلگیر کننده نـبود. او مـدت هـا بـود که بـر 

لـبه پـرتـگاه مـرگ ایستاده بـود. او تصمیم گـرفـته بـود که نیازهـاي بـدنـش، 

هـوس هـاي خیالاتـش و اتـوپیاي ذهـن خـلاقـش را دربسـت بـپذیرد و بـا سـرعـت 

هرچه بیشتر و بی پروا و تا به آخر آنها را دنبال کند. 

او بــا تکه تکه کندن از جــواهــرات هــنر وجــودش، خــود را مــصرف می کرد و 

زنـدگی اش را تـبدیل بـه مـعدنی کرده بـود که دائـما می بـایست دسـت بـه حـفاري 

آن می زد. در طــول چــهارده ســال آخــر عــمر خــود 41 فیلم ســاخــت و این 

مـعدنچی قـهار در انـتهاي تـونـل در بـرابـر خسـتگی عصبی و بی قـراري وجـودش 

تـوان خـود را از دسـت داد و قـلبش در زیر الـوارهـاي سنگین زمین از حـرکت 

بازایستاد. 

بیهوده نیست که یکی از فیلم هــاي مــورد عــلاقــه اش، «تقلید زنــدگی» بــه 

کارگردانی داگلاس سیرك تولید سال 1959 بوده باشد. همان طور که از

راینر ورنر فاسبیندر  
عصیان گري رمانتیک 

مهرداد خامنه اي



 

عـنوان این فیلم بـرمی آید مـوضـوع آن دربـاره ي زنـدگی در جـامـعه اي اسـت که 

قـراردادهـایش مـردم را مـجبور بـه تقلید از زنـدگی می کند تـا زیستن حقیقی آن. 

از نـظر فـاسـبیندر فیلمی که هـم زمـان از زنـدگی تقلید می کند و در عین حـال در 

آن شـرکت فـعال دارد هـمچون آیینه اي آنـافـورمیک می تـوانـد کژي هـا را کشف و 

افشا کند و به نمایش بگذارد. 

فـاسـبیندر سـاخـتن فیلم  - و نـه فـقط  بـخش مـربـوط بـه کارگـردانی آن  - را 

عملی فیزیکی بــراي تــحقق بخشیدن بــه تخیل و تــبدیل آن بــه واقعیت 

می انگاشت، کنشی عملی در مسیر خلاقیت. 

مـدت کوتـاهی قـبل از مـرگـش در کنفرانـس مـطبوعـاتی فسـتیوال بـرلین 

گـفت:«مـن بـه هـمه فیلم هـایم بـه چـشم فـرزنـدانـم می نـگرم و تـا حـد زیادي از آنـها 

دفـاع می کنم.» کریستین بـرود تـامـسون کارگـردان و مـحقق دانـمارکی آثـار 

فـاسیبندر می گـوید:« هـمه کسانی که بـا فـاسـبیندر کار کرده انـد همکاري بـا او را 

بـا نـوعی تجـربـه عـشق بـازي مـقایسه می کنند.»  بـراي فـاسـبیندر آرمـان شهـر 

زنـدگی، کار و هـنر در فیلمسازي گـرد هـم آمـده انـد و بـدون اشـتیاق او بـه ایده آل، 

اشـتیاقی که مـعتقد بـود در هـرکس وجـود دارد، فیزیونـومی بـدبینانـه هـنر او فـاقـد 

انـرژي ویرانـگر و تحـریک آمیز بـود. قـابلیتی که بیش از هـر چیز می تـوانـد دوام 

کار او را در طـول زمـان تضمین کند. همین ایده آل هـا و آرزوهـا بـود که بـاعـث 

بی قـراري او می شـد تـا مـانـند آتـشفشانی از درون او فـوران کند. هـمان طـور که 

خودش یک بار گفته بود:«زمانی که حسرت از من بیرون برود، دیگر چیزي
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نخواهم ساخت.» 

فـاسـبیندر در 31 می 1945 در شهـر بـاد وُریس هـوفـن بـاواریا در پـایان جـنگ 

جـهانی دوم بـه دنیا آمـد. در سـال 1969 زمـانی که 23 سـال داشـت و بـه عـنوان 

بـازیگر، نـمایش نـامـه نـویس و کارگـردان  در گـروه تـئاتـر آوانـگارد ضـد تـئاتـر مـونیخ 

فـعال بـود، اولین فیلم خـود را بـه نـام «عـشق سـردتـر از مـرگ اسـت» را سـاخـت. 

عنوانی که با شفافیت  شیطنت همه عمر او را با مرگ عریان می کند. 

این درسـت یک سـال پـس از شـورش می 1968 در فـرانـسه بـود. در آلـمان، 

فـرزنـدان والـدینی که فـعالانـه یا مـنفعلانـه در یکی از فجیع تـرین جـنایات تـاریخ 

بشـر شـرکت کرده بـودنـد، شکست شـورش خـود را علیه پـدران شـان و علیه 

جامعه اي که استبداد را تداوم بخشیده بود، تجربه کردند. 

فیلسوف مکتب فـرانکفورت، تـئودور آدورنـو گـفته بـود:«هیچ روش درسـتی بـراي 

زنـدگی وجـود نـدارد که زنـدگی در آن دروغ بـاشـد.» ارزیابی آدورنـو از جـامـعه 

پسانازي زیربناي تفکر و تخیل فاسبیندر بود. 

فـاسـبیندر در واقـع دوران کودکی نـداشـت. پـدر و مـادرش در سـال 1951 زمـانی 

که او خـردسـال بـود از هـم جـدا شـدنـد و سـرمـاي خـانـواده ي ویران شـده، احـساس 

غـربـت و انـزوا را در او ایجاد کرد. از سـال 1970 تـا 1972 بـا اینگرید کاون 

بـازیگر و خـوانـنده ي کابـاره بـه این کشف رسید که ازدواج یک رابـطه اتـوپیایی و 

اروتیک اجـباري اسـت که بـراي کشتن عـشق طـراحی شـده اسـت. پیش از این او 

در گـروه ضـد تـئاتـر که افـراد بـه صـورت کلکتیو و کمون در کنار هـم کار و 

زنـدگی می کردنـد نـوعی شـادي را بـازیافـته بـود که در دوران کودکی و نـوجـوانی 

تجـربـه نکرده بـود و این گـروه تـئاتـري هـمچون خـانـواده ي او بـودنـد. او در این 

خـانـواده ي تـئاتـري خـود بین سـال هـاي 1967 تـا 1976 دوازده نـمایش از جـمله 

آثـاري از گـئورگ بـوشـنر، پیتر وایس، هـنریک ایبسن، پیتر هـانتکه، امیل زولا، 

آگـوسـت اسـتریندبـرگ و آنـتوان چـخوف را کارگـردانی کرد و 21 نـمایش نـامـه 

نـوشـت. بـراي فـاسـبیندر که خـود را «آنـارشیست رمـانتیک» می دانسـت گـروه ضـد 

تـئاتـر جـزیره گـرمی بـود که در آن خـود را از سـرمـاي جـهان خیانـت، خـشونـت و 

ســلطه گــر بیرون در امــان می دید. بــا این حــال شخصیت غــالــب او در کنار 

روحیه ي ضدـاتوـریته ي برـخی از اعضـاي گرـوه همـچون کورت راب و هاـناـ شیگولا 

در نـهایت بـاعـث نـابـودي ایده آل هـاي این گـروه شـد. هـر چـند که از بسیاري 

محدودیت هاي اجتماعی پیرامون خود رها بودند. 

در سـال 1970 دهمین فیلم او، «حـواسـت بـه فـاحـشه مـقدس بـاشـد!» که تـنها 

در فاصله یک سال از اولین فیلم او ساخته شد، مفهوم زمان را این طور خلاصه
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کرد:«مـا در رویاي چیزي بـودیم که وجـود نـداشـت.» از این پـس تـا پـایان زنـدگی 

حـرفـه اي خـود بـا تیمی ثـابـت از بـازیگران، فیلمبرداران، دسـتیاران صـحنه و 

مـوسیقی دانـان که بـرخی بـه مـرور بـه او نـزدیک تـر یا دورتـر شـدنـد، بـر اسـاس 

رابطه اي کاملا حرفه اي همکاري داشت. 

در آثــار اولیه سینمایی او که همگی در طــول یک ســال (1969 - 1970) 

سـاخـته شـدنـد داراي یک امـضاي هـنري مـتمایز اسـت. در بـرخی از این فیلم هـا 

مـانـند فیلم هـاي کلود شـابـرول، ژان لـوك گـدار، پیر مـلویل و رائـول ولـش او 

مـوضـوعـات خـود را در محیط گـانگسـتري حـومـه شهـر، در فـضایی مـلال آور و 

خشونت زده، توأم با سرکوب اقلیت ها باز می یابد. 

این آثـار اولیه بـا سـرعـت زیاد و بـا بـودجـه کم سـاخـته شـدنـد و سـناریوي هـمه آنـها 

مـتعلق بـه خـود او بـود و جـاه طلبی کلی او را در هـمان قـدم هـاي نخسـت در هـنر 

سینما به نمایش می گذارند. 

این فیلم هـا بیانـگر درامـاتـورژي رادیکال کارگـردان اسـت که در آن راه هـایی را 

که مـردم صـدمـه و آسیب می بینند و این که چـگونـه این زخـم هـا مـدت هـا بـاقی  

می مانند توصیف می کند.  

فـاسـبیندر خـود در مـورد فیلم هـاي اولیه اش می گـوید:«بیش از انـدازه نـخبه گـرا و 

خـصوصی بـودنـد.» امـا پـس از این دوره بـه گـفته خـودش می خـواسـت فیلم هـایی 

بـسازد که:«بـه انـدازه فیلم هـاي هـالیوود زیبا و قـدرتـمند و شـگفت انگیز بـاشـند و 

در عین حال همچنان به نقد ساختار موجود بپردازند.» 

این نـوع نـگاه فـاسـبیندر تـحت تـاثیر آثـار داگـلاس سیرك که بـه نـوعی پـدر 

سینمایی او مـحسوب می شـد، شکل گـرفـته بـود. سینماي سیرك  بـه او جـسارت 

و شـهامتی را آمـوخـت تـا از مـرزهـاي تـابـوي روشنفکري خـاص آلـمانی، بـراي 

نـادیده گـرفـتن مـسائـل بی اهمیت، پیش پـاافـتاده، صـرفـا احـساسـاتی و کیچ عـبور 

کند و بـه سـمت سـاخـتن فیلم هـاي مـلودرام  بـرود. در حـالی که دیگر کارگـردانـان 

سینماي جـدید آلـمان این نـوع نـگاه را آنـچنان که هـرمـان بـروخ رمـان نـویس 

اتـریشی می گـوید:«شَـر در نـظام ارزشی هـنر» می دانسـتند. این واکنش بـا تـوجـه 

بـه کاربـرد خـطرنـاك مـلودرام و سـوءاسـتفاده از احـساسـات تـوسـط اسـتودیوهـاي 

سینمایی دوران آلــمان نــازي در دهــه 1930 و در طــول جــنگ، در صــنعت 

سینماي جدید آلمان پس از جنگ قابل درك بود. 

امـا این عصیان فـاسـبیندر دسـتمایه اي قـوي بـراي کارش ایجاد می کرد و بـا 

شکستن تـابـو تـوانسـت نـقد بـرانـدازانـه ي مـمنوعـه اش را در زیر ظـاهـري سـاده و 

احساساتی بسط دهد. او با به وجود آوردن تنش میان دو مطلق زاویه ي
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حـمله اي را فـراهـم کرد که نـقدش بـه سـوي تـمام اشکال سـرکوب اجـتماعی نـشانـه 

رفته بود. 

او بـا بی  اعـتنایی کامـل نسـبت بـه سیاسـت هـا و زیبایی شـناسی تـعریف شـده از 

سـوي سینماي جـدید آلـمان که بـر گسسـت خـود از دوران قـبل از خـود اصـرار 

داشـت، اقـدام بـه بـازگـردانـدن سـتاره هـاي فـرامـوش شـده سـابـق مـانـند لـوئیز 

اولــریش، بــریژیت میرا، کارل هــاینس بــوم و بــاربــارا والنتین بــه سینما کرد. 

بـازگـردانـدن این سـتارگـان تـلاشی بـود بـراي بـازگـردانـدن آن دسـته از مـخاطبین 

سینما که در دوران جــدید خــود را طــرد شــده می انــگاشــتند و این که بــا 

اسـتفاده ي سـازنـده از نـوسـتالـژي، مـخاطبین فیلم هـاي خـود را در هـر سـن و 

قشري گسترش دهد. 

بـدین تـرتیب اصیل تـرین روایت گـر سینماي آلـمان پـس از جـنگ جـهانی دوم، 

مـلودرام را بـه عـنوان رسـانـه خـود بـرگـزید، ژانـري که از طـریق آن می تـوانسـت تـنها 

یک مـضمون را بـا نـوآوري همیشگی در ارائـه اشکال مـختلف آن، بـه عـنوان 

کارگـردانی چیره دسـت بـه مـخاطـب خـود عـرضـه کند و مـضمون اصلی او: 

اسـتثمارپـذیري احـساسـات از طـریق اشکال مـختلف اسـتثمارگـران در اجـتماع 

بـود. خـواه دولـت و حـاکمیتی بـاشـد که از ملی گـرایی سـوء اسـتفاده می کند یا یکی 

از اعضاي خانواده که دیگر افراد  خانواده را نابود می کند. 

بـراي فـاسـبیندر آن طـور که ویلفرید وایگانـد، تـاریخ نـگار هـنر اشـاره می کند:«بـدن 

محـل درگیري هـاي اجـتماعی اسـت.» و فیلم هـاي او قـلمرو جـنگل «اِروس و 

تـمدن» هـربـرت مـارکوزه بـود. فـاسـبیندر این قـلمرو را بهـتر از هـر کارگـردان 

دیگري پـس از جـنگ در چهـره هـا و در زبـان بـدن، در تـبادل نـگاه هـا و کلمات 

کاوش کرد. 

در سـال 1972 بـا سـاخـتن مجـموعـه پـنج قسمتی «هشـت سـاعـت یک روز 

نیست» بـراي تـلویزیون که بـه زنـدگی روزمـره کارگـران در کارخـانـه می پـرداخـت، 

مــوفقیت و مــعروفیت قــابــل تــوجهی کسب کرد. این مــوفقیت بــراي شــبکه 

تـلویزیونی بیش از حـدي بـود که بـا آن احـساس راحتی می کردنـد، چـرا که 

فـاسـبیندر بـا انگشـت گـذاشـتن بـر روي مـسائـل حـساس و نـقد صـریح اجـتماعی در 

هـر قـسمت عمیق تـر وارد ریشه مـسائـل می شـد و نتیجه این نـوع بـرخـورد او قـطع 

ساخت این سري فیلم هایش براي تلویزیون  بود. 

انعکاس زنـدگی روزمـره مـردم بـراي فـاسـبیندر بـه شیوه اي ضـدنـاتـورالیستی، از 

طـریق سـبک واژگـان و ادبیات بـرشـتی و تـوصیف دقیق محیط اجـتماعی راه 

بازگشت به فضایی را پیدا کرد که «هیمات فیلم» قدیمی آلمانی به شیوه اي
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احـساسـاتی از آن لـبریز شـده بـود. او نـه بـه شیوه اي پـدرسـالارانـه شخصیت هـاي 

قشـر پـایین طـبقه مـتوسـط و طـبقه ي کارگـر را بـه عـنوان نـمونـه هـاي تـاریخی در 

نـوعی مـطالـعه جـامـعه شـناسـانـه بـه کار گـرفـت و نـه آنـها را بـه سینه ي دلـسوزي 

تصنعی فشـرد. بلکه او بـا حـساسیتی هـمدلانـه، انـسان هـا و شخصیت هـایی را 

کشف  کرد که مشـتاق زنـدگی کردن بـودنـد، هـر چـقدر هـم که تحـریف می شـدنـد، 

سـرکوب می شـدنـد و یا بـه وسیله ي فـشار اجـتماعی و نـبود فـرصـت هـا مـحو 

می شدند.  

آنـچه فـاسـبیندر این سـمفونی سـاز نـواي احـساسـات چـند صـدایی از خـود بـر جـاي 

گـذاشـت، انـبوهی از خـاطـرات، سـنتزهـا و بی قـراري هـا بـود. روایت هـاي او از عـشق 

و شکست در عــشق، امید و نــاامیدي، از زنــدگی بــدان گــونــه که ســورن 

شیرکه گـورد:«بیماري تـا سـرحـد مـرگ» می  خـوانـد، هـمه و هـمه میل بـه چیزي 

بهتر را برمی انگیزند و در هرصورت شرایط «عادي» را زیر سؤال می برد. 

در نـهایت پـاسـخ فـاسـبیندر بـه آدورنـو که گـفته بـود: «هیچ روش درسـتی بـراي 

زنـدگی وجـود نـدارد که زنـدگی در آن دروغ بـاشـد.»، می تـوانـد این گـونـه 

بـاشـد:«چیزي مـتفاوت تـنها از اشـتیاق هـر فـرد بـراي رسیدن بـه چیزي مـتفاوت 

می تواند به وجود آید.» 
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 عـصر یکشنبه شـشم فـوریه 1935، بـر روي صـحنه ي تـئاتـر رپـرتـوار شهـر ●

در خیابـان چـهاردهـم نیویورك، یکی از خـارق الـعاده تـرین اجـراهـاي قـرن 

بیستم آمـریکا رخ داد. گـروهی از بـازیگران تـئاتـر گـروه در بـرنـامـه اي بـه نـفع 

مجـله اي چـپ گـرا، نـمایشی تک پـرده اي را بـه نـویسندگی یکی از بـازیگران جـوان 

گـروه بـه نـام کلیفورد اودتـس اجـرا کردنـد. اشـتیاق تـماشـاگـران جـنون آمیز بـود. 

بـازیگران بیست و هشـت بـار بـا تـشویق تـماشـاگـران بـه روي صـحنه بـازگشـتند. 

مـردم بـه صـحنه هـجوم آوردنـد و بـه خیابـان سـرازیر شـدنـد. هیچ کس نمی خـواسـت 

بـه خـانـه بـرود. هـرولـد کلورمـن، سـرپـرسـت گـروه و اسـتاد اودتـس جـوان بـعداً گـفته 

بـود: «در انـتظار لفتی گـریه ي بـه دنیا آمـدن 

دهـه ي سی بـود. جـوانی مـا صـداي خـود را 

یافـته بـود. فـراخـوانی بـود بـراي پیوسـتن بـه 

مـبارزه اي درسـت بـراي معیار والاتـر زنـدگی… 

تــلاش بــراي دســتیابی بــه جــایگاه والاي 

انسان.» 

در طـول سـال پیش رو زنـدگی اودتـس جـوان 

- بیست وهشـت سـالـه- دگـرگـون می شـد. او 

یک ســـلبریتی جـــهانی شـــد. او دیگر در 

بیغولـه هـا زنـدگی نمی کرد و بـه آپـارتـمانی 

پـایین میدان واشینگتن نـقل مکان کرد. در فـوریه نخسـتین نـمایش او که در 

بـرادوي اجـرا شـده بـود، یعنی «بـرخیز و بـخوان!» تـولید تـئاتـر گـروه بـه کارگـردانی 

هـرولـد کلورمـن مـوفقیت مهمی از لـحاظ نـظر مـنتقدان از کار درآمـد. جـان هـاوارد 

لاسـون1 که پیش از آن نـمایشنامـه نـویس اصلی گـروه بـود، در جـایی اشـاره کرده 

بـود که «اسـتعداد عـالی جـدیدي از راه رسیده اسـت.» یک مـاه بـعد لفتی و اثـر 

ضـدنـازي اي که اودتـس در پـنج روز آن را نـوشـته بـود، پشـت هـم در بـرادوي اجـرا 

شـد. امـا تـا مـاه ژوئـن او دیگر یکی از نـمایندگـان آمـریکایی بـود که دربـاره ي 

حـقوق بشـر در کوبـا تحقیق می کرد. تـا مـاه دسـامـبر کار بـر روي یک نـمایشنامـه 

دربـاره ي اعـتصاب را آغـاز کرده بـود و نـمایشنامـه ي بـلندش «بهشـت گمشـده»، بـه 

یادمـانـدنی امـا نـامـوفـق در بـرادوي تـوسـط تـئاتـر گـروه بـه صـحنه آمـد. در فـوریه ي 

1936، نخســتین ســفرش را بــه هــالیوود انــجام داد و نخســتین قــرارداد 

سینمایی اش را امضا کرد.  

مصاحبه  با کلیفورد اودتس 

روزهاي همراه با تئاتر گروه 

رابرت اچ هتمان 

ترجمه ي شیرین میرزانژاد 

 1
 John Howard 
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بیست و پــنج ســال بــعد، بــه عــنوان بخشی از 

پـروژه ي مـصاحـبه بـا بـازمـانـدگـان تـئاتـر گـروه، بـه 

اودتـس در خـانـه ي راحـتش در نـورت بـورلی درایو در 

بـورلی هیلز (که هـنوز هـم هسـت) سـر زدم. سـه مـاه 

پیش از آن، نـشان شـایستگی نـمایش را از سـوي 

آکادمی آمــریکایی هــنر و ادب دریافــت کرد. او 

شگفتی آفـرین بـود. قـوي، خـوش چهـره، بـا صـداي 

بـازیگري عـالی، سـرزنـدگی آشکاري از او سـاطـع 

می شـد. کلمه ي کاریزمـا که تـازه آن روزهـا داشـت 

بـــاب روز می شـــد، بـــه خـــوبی اثـــري را که او 

می گـذاشـت تـوصیف می کرد. شـاید بیش از هـر 

چیز، بــلافــاصــله دریافــتم که چــرا همیشه زنــان 

زیادي را بـه خـود جـذب می کرد. روزي آفـتابی بـود. 

یک سـرهمی پـوشیده بـود و داشـت بـه منشی اش 

لیست خرید می داد و با گربه اش بازي می کرد.  

هتمان: چه چیزي باعث شد که بازیگر شوید؟ 

اودتـس: این روزهـا بـازیگر شـدن روانـشناختی اسـت. یک میل اسـت. از طبیعت 

ثـانـویه ي شـخص بـرمی آید. مـن آنـقدر مکانیکی نیستم که بـگویم کسی که 

تـشنه ي تـوجـه اسـت بـه روي صـحنه می رود یا خـودشیفتگی از یک زن، بـازیگر 

می سـازد. بسیاري از زنـان خـودشیفته هـرگـز بـازیگر نمی شـونـد و بسیاري از 

مـردانی که تـوجـه می خـواهـند، نـه بـازیگر، که تـاجـران بـزرگ می شـونـد و یا 

مجـله ي تـایم را بـه راه می انـدازنـد. مـن بـازیگري را از مـدرسـه بـا بـازي نـقش 

شـاهـزاده در سیندرلا شـروع کردم. و بـازیگري را در طـول دوران مـدرسـه ادامـه 

دادم.  

مـن می خـواسـتم هـم نـویسنده بـاشـم و هـم بـازیگر. امیدوار بـودم که هـم بـازیگر 

شـوم و هـم نـویسنده، چـون بـا وجـود پـدرم که بیش از حـد تـرغیب می کرد و 

دائـماً بـه مـن فـشار می آورد، تـا مـدت هـا نمی دانسـتم که چـه می شـوم. او فکر 

می کرد که اوج مـوفقیت یک مـرد ارزشـمند -یک مـرد مـوفـق- این بـود که 

کپی رایتر تبلیغات بـاشـد. امـا مـن در نـهایت دسـت از بـازیگري بـرداشـتم، چـون 

هرگز خرج زندگی را درنمی آوردم. 

هتمان: چرا کپی رایتر نشدید؟ 
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اودتـس: مـن بـه تـجارت عـلاقـه اي نـداشـتم. پـدرم یک چـاپـخانـه داشـت، و بـعداً یک 

شـعبه ي تبلیغات پسـتی تـاسیس کرد و پـس از آن یک آژانـس تبلیغاتی که بـه 

آن چیزي را به نام مشاوره ي بازاریابی اضافه کرد.  

مـن بـه کارهـاي خـلاقـه عـلاقـه داشـتم. دلـم می خـواسـت هـمه چیز را دربـاره ي 

مـوسیقی بیامـوزم. مـن مـدرسـه را در پـایان دوره ي دوم دبیرسـتان تـرك کرده 

بـودم. حـوصـله ام از جـبر و یاد گـرفـتن اسـپانیایی سـر رفـته بـود. خیلی بیشتر دلـم 

می خـواسـت فـرانـسوي بیامـوزم که بـه نـظرم زبـان شـاعـران می آمـد، امـا پـدرم مـعتقد 

بـود که اسـپانیایی زبـان تـجارت اسـت و مـا مـراودات تـجاري زیادي بـا آمـریکاي 

لاتین داشـتیم. خیلی راحـت می شـد مـخالـف ارزش هـاي او بـود. آن وقـت هـا بـه 

کسانی مثل او می گفتند «بابیت» [تاجر مادي، سازشکار و از خودراضی].  

مـن میل زیادي داشـتم که بـازیگر و نـویسنده شـوم. مـدرسـه را زود رهـا کرده 

بـودم، و بـه این فکر می کردم که بـه مـدرسـه ي درامـاتیک بـرود، امـا نمی تـواسـتم 

پـولـش را جـور کنم و پـدرم هـم یک روز بـه مـن قـولـش را می داد و روز بـعد 

حرفش را پس می گرفت. من هرگز به مدرسه ي دراماتیک نرفتم.   

هتمان: وقتی پسربچه بودید به تئاتر رفته بودید؟ 

اودتـس: تـئاتـرهـاي رپـرتـوار ثـابـت بـودنـد - بـازیگران محـلی در بـرانکس . هـر از 

گـاهی یک نـمایش بـرادوي در اپـراي بـرانکس اجـرا می شـد. مـن هـرگـز پـولـش را 

نداشتم که به دیدن نمایش ها بروم. می توانستم به سختی بیست و پنج سنت

شماره سوم 
زمستان1400

72

در انتظار لفتی، 1935 - تئاتر گروه

در آن زمان 

ارزش تئاتر گروه 

براي من این بود 

که شغلی داشتم، 

که از من مراقبت 

می شد، و اینکه 

با کمپانی ها، با 

رفقا در ارتباط 

می بودم.



بـراي نـمایش  رپـرتـوار محـلی جـور کنم، امـا نـمایش مـرکز شهـر دسـت کم پـنجاه 

سـنت می خـواسـت. گـاهی بـه دیدن نـمایش هـاي بـرادوي می رفـتم و چـند نـمایش 

رپرتوار را هم دیدم، اما فیلم هاي سینمایی خیلی زیادي را تماشا کردم.  

فیلم هـا الـهام بـخش و روحیه دهـنده بـودنـد. بـرخی از فیلم هـاي صـامـت قـدیمی 

بـازیگري خـوب و بـازیگران درخـشانی داشـتند. نـازیمووا2 را در فیلم مـشهوري بـه 

نـام بلیت زرد دیدم. نمی تـوانسـتم درسـت بـفهمم که مـوضـوع چـه بـود. فکر 

می کردم که بلیت زرد فـقط یک پـاسـپورت اسـت و مـتوجـه این مـوضـوع نشـده 

بـودم که روسـپی بـود و بـاید ثـبت می شـد. بـازي اش را در سـالـومـه دیدم. «خـانـه ي 

عـروسک»اش را در سینما دیدم. بـعد بـه کتابـخانـه رفـتم و یک نـسخه اش را 

گرفتم. پس سینما الهام  اولیه ي من بود.  

هتمان: کسی در خانواده تان با هنر مرتبط بود؟ 

اودتـس: نـه تـا جـایی که مـن می دانـم. کسی را نمی شـناسـم که هیچ اسـتعداد 

ادبی داشـته بـاشـد یا بـازیگر بـاشـد. والـدینم وقتی خیلی کوچک بـودنـد بـه اینجا 

آمـدنـد - بـچه هـاي کوچک دو- سـه سـالـه یا نـهایتاً چـهارسـالـه. مـادرم از اتـریش 

آمـده بـود و پـدرم از روسیه. اینکه پـدر و مـادرشـان آنـجا چـه کاره بـودنـد را هـرگـز 

نـتوانسـتم بـفهمم. پـدربـزرگـم تـاجـر غـلات بـود. وقتی بـه اینجا آمـد نـماینده ي بیمه 

شـد. از طـرف مـادرم هـم پـدربـزرگـم در بـوکووینا3 که آن زمـان در اتـریش بـود و 

بـعد بخشی از رومـانی شـد، عـرق کشی داشـت. مـن خیلی شـگفت زده شـده بـودم و 

تـا حـدي خـوشـم آمـده بـود که مـادرم از پـدري زاده شـده بـود که بیست و چـهار 

فـرزنـد از دو همسـر داشـت. مـادرم کوچک تـرین بـود، فـرزنـد حـساس آن پـدر. و از 

اینکه چـه بـر سـر آن هـمه عـمو و عـمه آمـد هیچ خـبر نـدارم. ممکن اسـت صـدهـا 

دایی زاده و خاله زاده داشته باشم و هیچ از آنها نمی دانم.  

هتمان: چطور این علاقه به بازیگر یا نویسنده شدن را عملی کردید؟ 

اودتـس: خـب، مـن نکردم. بـاید بـه خـاطـر داشـته بـاشید که مـن هـرگـز بـا بـازیگري 

یا نـویسندگی حـرفـه اي شـروع نکردم. وقتی که بـه دبیرسـتان رفـتم، یکی از 

مـعلم هـاي انگلیسی تـوجـهش بـه مـن جـلب شـد. هـر از گـاهی یکی از مـعلم هـا 

تـوجـهش بـه مـن جـلب می شـد یا جـرقـه اي را در مـن می دید، امـا اینکه چـه بـود را 

نمی دانـم. مـن پسـر بسیار نـادانی بـودم. شـاید شخصیت یا ظـاهـر بـود یا طبعی که 

در یک پسر معمولی نمی دیدند.  

بـا وجـود اینکه در خـانـه مـان کتاب هـاي زیادي نـبود، امـا مـن مـطالـعه ي فـراوانی 

کرده بـودم. کتابـخانـه هـاي عـمومی بـودنـد. در سـن دوازده سـالگی، هـفته اي چـهار 

تا شش کتاب می خواندم. فقط اجازه می دادند که سه کتاب ببري و وقتی سه
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کتاب را بـرمی گـردانـدي، می تـوانسـتی سـه تـاي دیگر بـبري. الـبته دوسـتان پسـرم 

از اینکه این هـمه کتاب را می خـوانـدم دسـتم می انـداخـتند. کتاب خـوانـدن 

متظاهرانه به نظر می رسید.  

هــمه چیز می خــوانــدم - بــدون هیچ ســلیقه یا بینشی. نــامــنظم بــود - از 

سـفرنـامـه هـاي سیاحـان آفـریقا تـا تـصادفـاً ایبسن یا شـرلـوك هـولـمز. مـطلقاً هـر 

چیزي. بـعد شـروع کردم بـه خـوانـدن «نیویورك مـورنینگ ورلـد»4 قـدیمی که 

یک صـفحه ي ادبی مـشهور داشـت و هی وود بـرون5 و اف پی اي6 و نـویسندگـان 

مـهمانی چـون ویلیام بـولیتو7. و کم کم دیدم دارنـد از دنیایی صـحبت می کنند 

که مـن دوسـت دارم بـه آن بپیونـدم. بـه گـروه تـئاتـر کوچکی پیوسـتم بـه نـام 

«درایینگ روم پلیرز8». مــن نــقش هــاي اصلی را در اجــراهــاي ســه نــمایش 

تک پــرده اي شــان بــازي می کردم که یک یا دو شــب در ســال روي صــحنه 

می بـردیم. از میان تـمام دوسـتان بچگی ام، چـهارده یا شـانـزده پسـربـچه، یک 

دوسـت داشـتم که هـمه ي عـلایق مـن را داشـت، و گـاه گـاهی در شـب هـاي تـابسـتان 

بـا هـم بـه کنسرت هـاي اسـتادیوم لـوئیزون9 می رفتیم. خـب، بـچه هـاي دیگر فکر 

می کردنـد که مـا خیلی مـتظاهـریم. هـمه ي اینها نـاجـور بـود. «چیه این شـوپـن و 

بـرامـس و این چیزا؟ بی خیال! ولـش کن! فکر کردي چـه گهی هسـتی؟» بـچه هـا 

غـریزه ي بی تـردیدي دارنـد که آدم را از هـر جـایگاه بـلندي که می خـواهـد بـه آن 

دسـت پیدا کند پـایین بکشند. و خـدا می دانـد که این چـندان جـایگاه بـلندي هـم 

نبود. 

همیشه -تـا جـایی که بـه بـازیگري مـربـوط می شـد- می تـوانسـتم بـرخـوانی کنم. 

سـخنور بـودم. قـبل از اینکه دبیرسـتان را رهـا کنم جـایزه ي اول را بـراي خـوانـدن 

«جـادوي یوکان» رابـرت سـرویس10 بـرده بـودم. در واقـع چـنان شیفته ي بـازیگري 

بـودم که وقتی بـالاخـره دبیرسـتان مـوریس را در اواخـر سـال 1923 تـرك کردم، 

کسی بـه مـن گـفت که در دبیرسـتان دویت کلینتون قـرار اسـت نـمایشی بـا 

عـنوان «اگـر مـن پـادشـاه بـودم» را اجـرا کنند. مـن بـه آمفی تـئاتـر آنـجا رفـتم، 

امـتحان دادم و نـقش اصلی فـرانـسوا ویلون را گـرفـتم. دو سـه جـلسه تـمرین 

کردیم تـا بـالاخـره پیش مـربی که مـعلم انگلیسی بـود اعـتراف کردم که مـال این 

مـدرسـه نیستم. امـا تـا آن زمـان مـربی دیگر مـتقاعـد شـده بـود که بـازیگري عـالی 

پیدا کرده و گـفت: «خـب، نمی شـود تـو را همین جـا ثـبت نـام کنیم؟ مـدارکت را از 

مـدرسـه ي قبلی بگیر و مـا هـم بـه انـدازه ا ي بـه تـو واحـد درسی می دهیم که کارت 

راه بیفتد.» این طـور شـد که چـند هـفته بـعدازظهـرهـا تـمرین کردم، امـا هـر روز 

صـبح بـاید تـا قـبل از سـاعـت نـه در مـدرسـه حـاضـر می شـدم و این را دوسـت 
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نـداشـتم. بـراي همین آخـر سـر از آنـجا رفـتم و آن نـقش را بـازي نکردم. امـا تـا این 

حد شیفته ي بازیگري بودم.  

واقعیت این اسـت که وقتی در سـال 1923 مـدرسـه را رهـا کردم، در مـسابـقات 

آمـاتـوري، شـرکت کننده اي نیمه حـرفـه اي شـدم. بـه دفـتر مـاس  سیرکت11 

می رفتی و مـقرر می شـد که بـه تـئاتـري بـروي، مـثلاً الحـمرا12، که سـه شـنبه هـا یا 

پـنجشنبه هـا مـسابـقه ي آمـاتـور داشـتند. افـراد محـلی کمی وارد مـسابـقه  می شـدنـد 

و بـراي حـضور در آن دو سـه دلار تضمینی می گـرفتی، بـه عـلاوه  هـر چـه که در 

مـسابـقه بـرنـده می شـدي مـال تـو بـود. جـایزه از روي تـشویق تـماشـاگـران تعیین 

می شـد. اگـر بـلندتـرین تـشویق را بـرایت می کردنـد، جـایزه ي اول را می بـردي. بـه 

این تـرتیب سـه دلار تضمینی را می گـرفـتم و بـعد همیشه جـایزه ي اول یا دوم را 

بـرنـده می شـدم. جـایزه ي اول ده دلار بـود، دوم هـفت دلار و سـوم پـنج دلار. وقتی 

دوسـتانـم، دسـته ي محـله ، فهمیدنـد که مـن در تـئاتـري در آن حـوالی روي صـحنه 

می روم، می  آمـدنـد و هـواداران مجـلس گـرم کنی می سـاخـتند. این طـور دسـت کم 

می تـوانسـتم شـبی ده دلار در بیاورم. فـقط اجـراهـاي کافی نـداشـتم. آنـها بیشتر 

کسانی را می خـواسـتند که آواز می خـوانـند تـا کسانی که شـعر «چهـره ي کف 

میخانـه» را می خـوانـدنـد. و مـن بـا گسـتاخی بـاید اعـتراف کنم که بـه هـوادار 

مجـلس گـرم کن نیازي نـداشـتم. مـن در کارم خیلی خـوب بـودم. خیلی گسـتاخ 

بـودم. بـا اعـتماد بـه نـفس زیادي پـا بـر روي صـحنه می گـذاشـتم، اعـتماد بـه نفسی 

که اگر امروز روي صحنه حاضر می شدم ممکن نبود آن را داشته باشم. و
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مدتی به همین ترتیب اموراتم را می گذراندم.  

در همین حین، از آنـجا که حـدوداً پـانـزده سـالـم بـود، پـدرم نـگران آینده ام بـود و 

تـرغیبم می کرد که شغلی عـادي پیدا کنم. تـا هجـده یا نـوزده سـالگی دیگر از او 

بیزار شـده بـودم. نمی تـوانسـتم تحـملش کنم. تـا همین امـروز هـم - چـون هـنوز 

زنـده اسـت- اصـلاً بـا او آبـم بـه یک جـو نمی رود. چـون او چـنان بـه مـن فـشار آورد، 

چـنان مـرا در مـشقت روانی قـرار داد که یقین دارم بـرخی از آسیب هـایش هـنوز 

هم باقی است.  

بـعد رادیو آمـد. تـا نـوزده سـالگی گـوینده ي یک ایستگاه رادیویی کوچک در 

نیویورك شـده بـودم. این اعـتماد بـه نـفس مـرا خیلی بـالا بـرده بـود. عـایدي کمی 

داشـت، مـثل غـذاي مـجانی در یک رسـتوران، یا گـرفـتن ژاکت یا کت وشـلوار از 

یک مـغازه، هـمه بـراي تبلیغات رایگان. امـا شـغل احـمقانـه اي بـود. پـولی از آن در 

نمی آمـد. هیچ حـقوقی در بـر نـداشـت، امـا بـاعـث می شـد احـساس کنم خیلی مـهم 

هسـتم. و اتـفاقی که افـتاد این بـود که گـرچـه پـرداختی نـداشـت، از یک ایستگاه 

رادیویی بـه ایستگاه دیگر می رفـتم و خـود را بـه عـنوان گـوینده عـرضـه می کردم. 

اســمم را گــذاشــته بــودنــد ســخنور سیار و تــا ده یا دوازده رزرو هفتگی در 

ایستگاه هـاي رادیویی مـختلف داشـتم. در آن روزهـا ان بی سی فـقط یک جـاي دو 

اسـتودیویی در ایولین هـال13 در خیابـان چهـل و دوم بـود، فـقط بـا دو میکروفـون. 

و مـن در جـاهـایی مـثل ایستگاه رادیویی گیمبل بـرادرز14 حـاضـر می شـدم، و 

همیشه بـه عـنوان سـخنور سیار. یک بـخش پـانـزده  دقیقه اي داشـتم و یکی دو 

کار را اجـرا می کردم. دیوانـه ي این بـودم که نـامـم را پیش عـموم مـطرح کنم. 

بـراي خـودم تبلیغات می کردم - چیزهـایی که وقتی الان بـه آن فکر می کنم از 

شرم بر خود می لرزم.  

هـتمان: شـما در کمپانی هـاي رپـرتـوار در آن دوران کارهـاي دیگري داشـتید، از 

جــمله بــازیگر رزرو اســپنسر تــریسی15 در کشمکش (1929). بــعد مــوفقیت 

بزرگی در تیه تر گیلد16 داشتید.  

اودتـس: هیچ کس - هیچ بـازیگري امـروز، جـز واقـعاً قـدیمی هـا - نمی تـوانـد بـفهمد 

که کار گـرفـتن در تیه تـر گیلد چـقدر مـهم بـود. تیه تـر گیلد کعبه ي هـر بـازیگري 

بــود. آنــها ادبیات را بــه روي صــحنه ي آمــریکایی می بــردنــد. آنــها تــمام 

نـمایشنامـه هـاي بـزرگ اروپـایی را اجـرا می کردنـد. آنـها تـئاتـر آمـریکایی را خـلق 

کردنـد. بـه آن لـباس پـوشـانـدنـد. آنـها تـاثیر فـوق الـعاده اي بـر روي سـطح هـوشـمندي 

نـمایشنامـه هـاي بـرادوي گـذاشـتند. اکثر نـمایشنامـه هـاي یوجین اونیل17، مکسول 

اندرسون18، سیدنی هاوارد19، فیلیپ بري20، تمام
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نـمایشنامـه نـویسان بـزرگ دهـه ي بیست را اجـرا کردنـد. و گـرفـتن هـر نقشی در 

تیه تـر گیلد رویاي هـر بـازیگري بـود. وقتی شـانـس دیدار بـا شـریل کرافـورد، 

کارگـردان مسـئول انـتخاب بـازیگر را پیدا کردم، بی صـبرانـه مـنتظر بـودم. او پـاي 

تـلفن گـفت: «تـو آدم قـوي و درشـتی هسـتی؟» و مـن گـفتم بـله. گـفت : «پـس فـوراً 

بیا.» 

رفـتم و دیدمـش. او بـه دنـبال بـازیگر مـرد جـوان غیرهـمجنس گـرا می گشـت. خـب، 

فکر می کنم بـا معیارهـا جـور در می آمـدم، چـون طی یکی دو دقیقه داشـتیم از 

پـله هـا پـایین می رفتیم و بـعد روي صـحنه ي تیه تـر گیلد در خیابـان پـنجاه و دوي 

غـربی بـودم. افـراد مـشهور بسیاري در آنـجا بـودنـد. خیلی تـاثیرگـذار بـود. روبـن 
مـامـولیان21 داشـت مـارکو میلینز22 را دوبـاره کارگـردانی می کرد و فیل مـولـر23 

ولـپن را که فـصل قـبل کارگـردانی کرده بـود صیقل می داد. آنـها این نـمایش هـا را 

در مـحلات مـنتخب معینی اجـرا کرده بـودنـد و حـالا می خـواسـتند بـه تـور 

طـولانی تـري بـرونـد: چـهار هـفته در شیکاگـو، یک هـفته در مینیاپلیس، یک هـفته 

در سـنت لـوئیس، و غیره. دسـتمزد چهـل دلار بـود، که حـقوق اسـفناکی بـود، 

حتی بـراي کسی که نـقش کوچکی داشـت یا سیاهی لشکر بـود، چـون بـاید در 

شهـرهـاي غـریب زنـدگی می کردي. بـاید پـول اجـاره ي هفتگی هـتلت را می دادي، 

گرچه بسیاري با هم جمع می شدند و یک آپارتمان اجاره می کردند. 

می تـوانید تـصور کنید که چـه بـود. یک عـالـم نـقش هـاي سیاهی لشکر. شـاید اینجا 

و آنـجا یک دیالـوگ. الـتماس می کردم که یک جـور نـقش رزرو بگیرم. رزرو بـودن 

آدم را مـهم می کرد. می تـوانسـت هـفته اي پـنج یا ده دلار بیشتر هـم بـرایت درآمـد 

داشـته بـاشـد. امـا گـرچـه مـن خـودم را در تیه تـر گیلد پیدا کردم، در شـرایط روانی 

خیلی خـوبی هـم نـبودم. هیچ ارتـباط خـانـوادگی نـداشـتم، و افسـرده بـودم. از 

بـخت خـوبـم بـود که این شـغل پیش آمـد، چـون بـا چـند نـفر از آدم هـا در گـروه 

دوسـت شـدم. مـرد خیلی خـوبی بـه نـام ارل لـري مـور24 مـن را پـذیرفـت و بـا مـن 

دوسـت شـد. او بـه مـامـولیان می گـفت:  «روبـن، چـرا بـه این مـرد جـوان آن قـسمت 

کوچک آنـجا را نمی دهی؟» و هیچکس هـرگـز نمی تـوانسـت بـه مـامـولیان بـگوید 

که چـه کار کند، بـه همین خـاطـر هیچ وقـت آن بـخش هـاي کوچک را نـگرفـتم، بـا 

این حـال چـند نـقش رزرو را گـرفـتم. در یک نـمایش نـقش رزرو آلـبرت ون 

دکر25 را گـرفـتم و در نـمایش دیگري رزرو بـازیگر نـقش مکمل مسنی بـه نـام 

ارنسـت کوزارت26 را. این هـا هـمه کسانی بـودنـد که مـن حتی بـه نـگاه کردن بـه 

آنــها بسیار افــتخار می کردم چــون آنــها را روي صــحنه دیده بــودم. ارنســت 

کوزارت، هنري تراورس27، این ها کسانی بودند که همیشه براي تیه تر گیلد
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کار می کردنـد. سیلویا فیلد28 بـازیگر اصلی زن بـود. او بـازیگري زیبا و سـاده بـود. 

سـال گـذشـته او را دوبـاره مـلاقـات کردم و بـا او دربـاره ي نقشی در فیلمی که 

کارگردانی می کردم صحبت کردم، و او چنین بود: مادربزرگی پیر و سپیدمو. 

بـه هـر حـال، آن گـروه پـنج یا شـش مـاه مـشغول بـود. و مـن دائـما بـراي شـریل 

کرافـورد می نـوشـتم که بـه او یاد آوري کنم که زنـده ام. بـه این تـرتیب وقتی که 

گـروه بـرگشـت و منحـل شـد،  مـن نقشی در یک اجـراي دیگر تیه تـر گیلد گـرفـتم، 

اجـرایی بـه نـام «چین، بخـروش» اثـر سـرگئی میخائیلوویچ تـرتیاکوف29 بـه 

کارگردانی هربرت بیبرمن30 که آن زمان دیگر در مسیر موفقیت بود. 

سـپس در فـصل بـعدي [1930-1931] بـا اعـمال کمی فـشار بـر روي فیل مـولـر، 

کارگـردان، نـقش مهمی را گـرفـتم، در واقـع نـقش اصلی جـوان، بـا هـفده یا بیست 

نـقش فـرعی، در نـمایشی از کلر و پـال سیفتن31 بـه نـام «نیمه شـب»، و بـاز هـم بـا 

بـازیگرانی بـرجسـته. و فکر می کنم نسـبتاً در آن نـقش خـوب بـودم، امـا نـمایش 

مـوفقیت آمیز نـبود. از مـدت مـقرر بیشتر اجـرا نـرفـت که حـدوداً شـش هـفته بـود و 

بــعد دوبــاره بیکار بــودم. امــا هــفته اي صــد دلار می گــرفــتم - یک واقعیت 

خـارق الـعاده: هـر هـفته یک اسکناس صـد دلاري بـه مـن داده می شـد. مـن اتـاق 

پرو خودم را در طبقه ي دوم یا سوم داشتم. فکر می کردم واقعاً موفق شده ام.  

و هـمه ي این چیزهـاي کوچک منجـر بـه ورود مـن بـه تـئاتـر گـروه شـد. و اگـر مـن 

وارد تـئاتـر گـروه نشـده بـودم، ممکن بـود یک جـور نـمایشنامـه نـویس بـشوم، امـا 

هـرگـز یک نـمایشنامـه نـویس جـدي نمی شـدم. یک روز شـنبه بـعدازظهـر پـس از 

یک اجـراي روزانـه مـردي بـا ظـاهـري بسیار عجیب بـه دیدن مـن آمـد، عـبوس و 

جـدي بـا خـط ریشی بـلند. هـرولـد کلورمـن32 بـود. مـن او را می شـناخـتم، آدم 

بسیار مهمی در تیه تـر گیلد بـود. او یکی از دو نـمایشنامـه خـوان آنـها بـود.  او 

گـفت: «شـریل کرافـورد بـه مـن گـفته که تـو اسـتعداد بـازیگري داري. مـا هـم داریم 

جـمع می شـویم که یک تـئاتـر راه بیانـدازیم و مـن می خـواهـم بـازیگرانی را از 

بـرادوي بـه جـلساتی که هـفته اي یک یا دو بـار خـواهیم داشـت دعـوت کنم. بـراي 

همین می خـواهـم چـند دقیقه  اي بـا تـو صـحبت کنم.».  و مـن داشـتم گـریم ام را 

پـاك می کردم و خیلی احـساس مـهم بـودن می کردم. یک جـوان هـفته اي صـد 

دلاري و گـفتم: «خـب، بـفرمـایید.» بـعد از مـن پـرسید که اهـل کجا هسـتم و 

چـه جـور نـمایشنامـه هـایی را دوسـت دارم و بـازیگران مـورد عـلاقـه ام چـه کسانی 

هسـتند. گـفتم فکر می کنم آلـفرد لانـت33 را بـه عـنوان بـازیگر خیلی دوسـت دارم 

و طـوري که هـمراه بـا همسـرش بـازي می کرد را دوسـت دارم، امـا این ایده آل 

بازیگري من نیست. او گفت:«ایده آلت چیست؟» و من گفتم: «خب، اگر به 
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مـوسیقی خیلی گـوش کنید، مـثلا کوارتـت هـاي بـتهوون، 

آن نــوع درهــم تنیدگی چــندآوایی-»، و بــه صــحبت بــا 

اصـطلاحـات مـوسیقی ادامـه دادم. او هـم بسیار جـدي بـه 

مـن نـگاه می کرد. مـا از تـوي آینه بـه هـم نـگاه می کردیم در 

حـالی که مـن گـریم ام را پـاك می کردم، و نـاگـهان زدم زیر 

خـنده. گـفت: «چـرا می خـندي؟» گـفتم: «می خـندم چـون 

نمی دانـم دارم چـه مـزخـرفی می گـویم.» سـال هـا بـعد گـفت: 

«همین بـود که بـاعـث شـد بـه تـئاتـر گـروه راه پیدا کنی. اگـر 

بـه هـمان چـرنـدیات ادامـه می دادي هـرگـز بـه گـروه راه پیدا 

نمی کردي. امـا وقتی خـندیدي و گفتی نمی دانی از چـه 

حرف می زنی گفتم این بچه ي خوبی است.» 

بـه این تـرتیب جـلسات شـان را شـروع کردنـد و از نـظر آنـها 

تـمام بـازیگران جـوان و مـهم نیویورك دعـوت شـده بـودنـد 

که بسیاري از آنـها در نـمایش هـا مـشغول بـازي نـقش هـاي 
اصلی بـودنـد. شـریل کرافـورد هـم بـود. آن زمـان از اسـتودیوي آرون کاپـلند34 

اسـتفاده می کردنـد، اتـاقی بـزرگ در اسـتاین وي هـال35 در خیابـان پـنجاه و هـفت 

غـربی. کلورمـن بـا شـور زیادي دربـاره ي این حـرف می زد که تـئاتـر چـه مشکلی 

دارد و چـطور می خـواهـند آن را حـل کنند و ایده آل آنـها در تـئاتـر چـه بـود و مـتن 

ایده آل آنـها چـه بـود و کمپانی تـئاتـر ایده آل آنـها چـگونـه بـود. مـن مـثل آدمی 

گـوش می کردم که فـقط می خـواهـد شغلی بـا پـنجاه دلار در هـفته را بگیرد. 

بی خیال ایده آل هـا! بی خیال سـبک هـاي بـازیگري یا مـتن یا هـر چیزي. فـقط 

بـگذارید شغلی داشـته بـاشـم تـا گـرسـنه نـباشـم. و مـاه هـا گـذشـت و پـول انـدکی که 

پس انداز کرده بودم تمام شد.  

نمی تـوانسـتم بـفهمم که هـمه ي این هیاهـو و سـروصـدا بـراي چیست. بـحث بـود و 

سـوال و یک عـالـم نـطق هـاي آتشین در پـاسـخ یکدیگر، چـون کلورمـن مـتعصبانـه 

صـحبت می کرد - الـبته چـنان که بـاید می کرد. و آدم هـا بـه نـوعی از این ادعـاي 

حــق بــه جــانــب او مبنی بــر اینکه آگــاهی ویژه اي دربــاره ي تــئاتــر روز دارد 

خـوش شـان نمی آمـد: این خـوب نیست آن خـوب نیست. خیلی هـا که بـه این 

جـلسات می آمـدنـد، بـعد از چـند بـار دیگر ادامـه نـدادنـد. حـوصـله ي این اراجیف را 

نداشتند.  

امـا مـن بـر اسـاس یک جـور غـریزه مـانـدم. و بـه این خـاطـر که نیاز بـه کار داشـتم. 

چون چیزي مرا به شور و وجد می آورد بدون آنکه آگاه باشم که از چه حرف
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می زنـد. مـن پسـري آمـوزش نـدیده بـودم که 

مــصمم بــود خــود را آمــوزش دهــد. مــن 

خـــوانـــنده اي هـــمه چیزخـــوان بـــودم و 

می خـواسـتم هـر آنـچه را که هسـت دربـاره ي 

مـوسیقی بـدانـم - مـثل پسـر بیست سـالـه اي که 

می خـواهـد هـمه چیز را دربـاره ي زنـان بـدانـد. 

بی صـبرانـه می خـواهـد دسـتانـش را در مـوهـاي 

او فــرو بــبرد. بــه همین مــنوال مــن هــم 

بی صـبرانـه می خـواسـتم دسـتانـم را بـر بـدن 

مـوسیقی بـگذارم. بـر بـدن هـنر. این مـاجـراي 

رامــبرانــت چیست؟ امــپرسیونیست هــاي 

فــرانــسه چــه؟ آنــها که بــودنــد؟ این چیز 

اســرارآمیز چیست؟ آن مــوومــان ســمفونی 

چیست؟ اصـلا مـوومـان یعنی چـه؟ آلـگرو کن 

بـریو یعنی چـه؟ هـمه چیز خیلی مـرمـوز و 

شـــگـفـت انـگیـز بـــود، و بـخـشی از ایـن کـل 

شـگفت انگیز هـم در آنـچه کلورمـن از آن حـرف می زد وجـود داشـت چـون بی شک 

از هـنر حـرف می زد. و مـن هـرگـز هـنر را بـا تـئاتـر در پیونـد نـدیده بـودم. 

نمی دانسـتم یعنی چـه. می خـواسـتم هـفته اي پـنجاه دلار دربیاورم. می خـواسـتم 

زنـدگی ام را بـگردانـم. این را می دانسـتم. می تـوانسـتم در نـوشـتن هـر چـقدر 

می خـواهـم شـاعـرانـه بـاشـم. می تـوانسـتم این جـور یا آن جـور داسـتان کوتـاه را 

بـنویسم. مـن حتی یک رمـان بـلند خیلی عـاشـقانـه ي خیلی بـد را هـم بـه اتـمام 

رسـانـدم. مـن شـعله ي رمـانتیک جـالبی داشـتم و روش هـاي خـاص جـوانی در 

دیدن مسائل. 

در جـلسات صـحبت هـاي بسیاري دربـاره ي یکی از سـتون هـاي اصلی این تـئاتـر 

آینده - اگـر تـاسیس می شـد - بـود. او حـاضـر نـبود. او مـوجـودي مـرمـوز و خـداگـونـه 

بـود که مـانـند یحیاي تعمید دهـنده جـایی در صحـرا بـود: امـا [بـا صـدایی بـلندتـر] 

پیش مـا می آمـد و بـا مـا صـحبت می کرد و بـه مـا چیزهـایی یاد می داد. [دوبـاره بـا 

صـداي مـعمول] او لی اسـتراسـبرگ36 بـود که دربـاره اش حـرف می زنـدنـد، که 

فـقط بـا تیه تـر گیلد در سـفر بـود و نـقش قـایقران یهودي را در نـمایش «یاس هـاي 

بـنفش سـبز می شـونـد» اثـر لین ریگز37 بـازي می کرد. و بـالاخـره زمـان رسیدن 

این مرد فرا رسید. این مرد خصلتی بسیار جدي و تاثیرگذار، بسیار روحانی،
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خیلی خـالـص داشـت و خیلی پـاك بـه نـظر می رسید. و بـه نـوعی احـترام مـرا هـم 

برمی انگیخت.  

امـا حـالا کلورمـن را بهـتر می شـناخـتم و همین طـور بعضی هـا را که بـا این حـس 

که وقتی تـئاتـر تشکیل شـود عـضو آن خـواهـند بـود، شـروع کرده بـودنـد بـه جـمع 

شـدن دور هـم. وقتی بـچه بـودم مـدارس رقـابتی و خـشن بـودنـد و مـن از آن 

بـچه هـایی بـودم که مـدرسـه بـه او یاد نمی داد که فکر کند، بلکه تـنها آسیب 

بـزنـد. و در این جـلسات هفتگی که خیلی صـحبت هـا در آن مـطرح می شـد، مـن 

که رویایی بـه هـمه ي آن گـوش می کردم بـه خـودم می گـفتم: «عینی، کلمه ي 

عیـنی یـعـنی چـــه؟ کـلـمـه ي ذهـنی یـعـنی چـــه؟ ذهـنی. مـعـنی اش چیـسـت؟ 

نمی تـوانـم بـفهمم.» و این کلمات را در لـغتنامـه نـگاه می کردم امـا گسـتره و نـتایج 

و مـعانی گـونـاگـونـش را بـه مـن تـوضیح نمی داد و مـن دربـاره ي تکه هـاي کوچک 

جـملات رویاپـردازي می کردم امـا بـه عـنوان جـمله ي کامـل واقـعاً نمی فهمیدم از 

چـه حـرف می زدنـد. مـن ذهـن نـرم و رویاپـردازي داشـتم که هـرگـز یاد نـگرفـته بـود 

فکر کند. 

پـس از جـلسات، آنـهایی که پـول داشـتند بـه رسـتوران چـایلدز در خیابـان پنجـم 

می رفـتند، جـایی نـزدیک خیابـان پـنجاه و هـفتم؛ می نشسـتیم و قـهوه و پنکیک 

می خــوردیم. مــن بــه وضعیت نــاخــوشــایندي در زنــدگی ام رسیده بــودم که 

نمی تـوانسـتم حـرف بـزنـم. لال بـودم. داشـتم منفجـر می شـدم که چیزي بـگویم، امـا 

لال بـودم. صـامـت بـودم. و بـه این آدم هـاي دیگر گـوش می کردم که حـرف 

می زدنـد و فکر می کردم که بعضی هـاشـان چـقدر فـوق الـعاده هسـتند و چـقدر 

دسـتاوردهـایشان دور بـود و چـطور یک روز می تـوانسـتم آنـچه را که می دانـند 

بـدانـم. کلورمـن خیلی حـرف می زد. نمی تـوانسـت دسـت از حـرف زدن بـردارد. یک 

یا دو بـار بـه مـن لـطف کرد و اجـازه داد پیاده او را تـا خـانـه هـمراهی کنم. او در 

جـایی بـه نـام هـتل مـوریس زنـدگی می کرد و خیابـان پـنجاه و هـفتم را پیاده 

پـایین می رفتیم و می پیچیدیم تـا هـتلش در خیابـان پـنجاه و هشـتم، و او مـن را 

بـه حـرف می گـرفـت، حـرف بی وقـفه. ظـاهـراً - بـعداً بـه مـن گـفت - که در یکی از 

همین پیاده روي هـا تـقریباً شـانـس پیوسـتن بـه تـئاتـر گـروه را از دسـت دادم. از 

جـلوي خـانـه اي رد شـدیم که در آن هـنرمـندي که می شـناخـتم زنـدگی می کرد. 

مـن بـه صـحبت هـاي او گـوش می کردم و نـاگـهان بی مـقدمـه گـفتم «می دانی، 

گـاهی مـرد بـاید ریشش را بـلند کند چـون چـانـه ي کوچکی دارد.» کلورمـن از 

گـوشـه چـشم نـگاهی بـه مـن کرد و در سکوت بـه سـوي خـانـه قـدم زد. چـند سـال 

بعد به من گفت: «به خاطر آن جمله ي دیوانه وار نزدیک بود وارد گروه نشوي.
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فکر کردم شیزوفـرنی داري. تـو هیچ وقـت حـرف نمی زدي و نـاگـهان اشـاره هـاي 

غیرقـابـل فـهم و نـامـربـوط می پـرانـدي: گـاهی مـرد بـاید ریشش را بـلند کند چـون 

چـانـه ي کوچکی دارد.» گـفتم: «خـب، سـاده اسـت. همین که داشـتیم قـدم 

می زدیم، از جـلوي خـانـه اي رد شـدیم که هـنرمـندي بـه نـام راجـر فـرس38 یک بـار 

آنـجا مـرا بـراي شـام دعـوت کرد و او هـم ریش داشـت. وقتی از جـلوي این خـانـه 

رد شـدیم بـه ذهـنم خـطور کرد که: شـاید بـراي همین اسـت که ریش می گـذارد. 

چـانـه اش کوچک اسـت.» این نـشان می دهـد که چیزهـاي کوچک می تـوانـد تـمام 

سـرنـوشـت ات را تغییر بـدهـد. مـن فکر می کنم سـرنـوشـت هـمان سـرشـت درونی 

آدم اسـت در بـرخـورد بـا شـرایط بیرونی. سـرشـت تـو بـا سـرشـت آدم هـاي دیگر که 

بـا آنـها هسـتی بـرخـورد می کند. این تـعامـلات سـرنـوشـت ات را می سـازد. هـر چیزي 

می تـوانـد بـه قیمت جـانـت تـمام شـود، هـر چیز سـاده اي. آن اشـاره ي احـمقانـه 

می تــوانســت بــه قیمت از دســت دادن شــانــس ورود بــه تــئاتــر گــروه و 

نمایشنامه نویس شدنم تمام شود.  

هتمان: پس جلسات منجر به تئاتر گروه شد؟ 

اودتـس: اوه، بـله. حـالا آن زمـان جـادویی فـرا می رسید که می دانسـتیم! یکی دو 

جـلسه اي در آپـارتـمان لی  اسـترسـبرگ بـرگـزار می شـد، در جـایی بـه نـام بـرج هـاي 

لـندن در خیابـان بیست و سـوم. آپـارتـمانـش مـرا تـحت تـاثیر قـرار داد. یک کپی از 

نـقاشی گـوگـن بـا زنـانی بـا لـباس هـاي رنـگارنـگ در سـاحـل در ابـعاد واقعی آنـجا بـود. 

و اینکه لی این کپی را داشـت - یک تـابـلوي بـزرگ و دراز بـود - این احـساس را 

در مـن بـه وجـود می آورد که بیشتر بـا هـنر در پیونـد اسـت تـا بـا تـئاتـر. تـا آن زمـان 

دیگر بـرخی از مـا کم کم حـس می کردیم که اگـر بـه خـانـه ي اسـتراسـبرگ دعـوت 

شـده بـودي، که فـقط بیست و پـنج نـفر بـودیم در حـالیکه در شهـر شـاید صـد و 

بیست و پـنج نـفر بـود، شـاید مـا کسانی بـودیم که ورود ویژه پیدا کرده بـودیم، 

که شـاید مـا کسانی بـودیم که واقـعا بـرایشان جـالـب بـودیم. خـود مـن فـروتنی 

زیادي حـس می کردم، چـون خـب می دانید، فـرنـچوت تـون39 هـم آنـجا بـود و جی 

ادوارد بـرامـبرگ40 و مـوریس کارنـوفسکی41 که بـازي شـان را دیده بـودم، همگی 

بازیگرانی عالی بودند.  

سـپس فهمیدیم که کارگـردان هـاي گـروه داشـتند از تیه تـر گیلد پـولی می گـرفـتند 

و می خــواســتند بــه دیدن اتــو کان42 بــرونــد که بــه چک کشیدن بــراي 

سـرمـایه گـذاري هـاي هـنري مـشهور بـود. تـازه بـعدهـا مـتوجـه شـدیم که تـئاتـر را در 

دوران رکود تـاسیس کرده بـودیم و اتـو کان بـا وجـود اینکه عـلاقـه نـشان داده بـود، 

اما دیگر چک صادر نمی کرد.  

شماره سوم 
زمستان1400

82

 38
 Roger Furse 

 39
Franchot Tone 

 40
J. Edward Bromberg 

 41
Morris Carnovsky 

 42
 Otto Kahn 



  

بـه هـر حـال، تـابسـتان 1931 از راه رسید. و افـراد نـامـه هـایی را دریافـت کردنـد که 

می گـفت تـئاتـر گـروه نخسـتین تـابسـتانـش را در جـایی بـه نـام بـروکفیلد سـنتر در 

کانتیکت خـواهـد گـذرانـد، و در فـلان جـا بـا مـاشین بـه راه خـواهیم افـتاد. مـن هـنوز 

آن یادداشت را در پوشه هایم دارم: من دعوت شده بودم.  

در آن زمـان ارزش تـئاتـر گـروه بـراي مـن آگـاهـانـه این بـود که شغلی داشـتم، که 

از مـن مـراقـبت می شـد، و اینکه بـا کمپانی هـا، بـا رفـقا در ارتـباط می بـودم. کم کم 

داشـت بـه مـن حـس خـانـواده می داد. خیلی هـا همین حـس را داشـتند. نـاخـودآگـاه 

این مـاجـرا داشـت در مـن نـوعی آرمـان را بیدار می کرد، شـوق بـه دانسـتن بیشتر 

را، بیشتر بودن را، بیشتر به کار گرفتن خودم را.  

هتمان: آیا استراسبرگ و کلورمن این جو را ایجاد کرده بودند؟ 

اودتـس: بـه هـمراه شـریل کرافـورد. بـا اینکه کم حـرف تـرین بین این سـه نـفر بـود 

امـا همیشه حـاضـر بـود و بیانـات مـانیفست مـانـند ابـراز می کرد: «مـا چنین و 

چنین و چـنان می کنیم.» بـه این تـرتیب مـا دریافتیم که او سـازمـان دهـنده و 

مسـئول تـجاري اسـت. بـراي مـا در کمپانی شـریل کرافـورد مـهم تـرین شـخص در 

میان مـان بـود، چـون او هـنوز کارگـردان انـتخاب بـازیگر تیه تـر گیلد و بـانـفوذتـرین 

فرد در تئاتر نیویورك بود. 

افـراد بـا احـساسـات درآمیخته وارد گـروه می شـدنـد. بـرخی دربـاره ي ارزش هـایش 

تـردید داشـتند. امـا آنـقدر پیچیده نـبود. مـن آنـقدرهـا در تـئاتـر 

پیشرفـته نـبودم. آنـقدرهـا در درك مـعناي زنـدگی پیشرفـته 

نـبودم، بـا این حـال بـه یاد دارم که در آن تـابسـتان اول وقتی هـر 

روز یک بـازیگر یک صـفحه در دفـترچـه یادداشـت روزانـه اي که 

داشـتند می نـوشـت. اعـضا دربـاره ي اینکه خـودشـان را کامـلاً بـه 

دسـت این سـه کارگـردان بسـپارنـد که دائـماً بـه مـا می گـفتند که 

بـاید خـود را بـه دسـت شـان بسـپاریم تـردید داشـتند. آنـها تـقریبا 

مـانـند احیاگـران مـذهـبی بـودنـد که می گـفتند: «فـقط خـود را بـه 

دسـت مـا بسـپارید. روحـت را بـه مـن بـده. مـن می سـازمـش. بـه آن 

شکل می دهــم. خــدا را بــه تــو نــشان می دهــم. تــو را وصــل 

می کنم.» آنـها این ویژگی را داشـتند. شـروع کرده بـودیم که 

شـوري مـذهـبی را حـس کنیم. چیزي بیش از تعهـد بـود. تعهـد 

فقط خوب انجام دادن کار است.  

هـر از گـاهی بـازدیدکنندگـانی می آمـدنـد، گـاهی بـازدیدکننده ي 

کافري چون همسر پال استرند43. 
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بک اسـترنـد44 دربـاره ي اسـتراسـبرگ بـا سـرخـوشی متفکرانـه اي می گـفت: «خـب، 

مسیح کوچـولـوي حـلبی بـا شـما چـطوره؟» از این طـور حـرف هـا. پـس آدم هـاي 

بیرون هـم ویژگی مـذهـبی را می دیدنـد. امـا بـراي مـا مـهم نـبود، چـون مـا خـود را 

کاملاً سپرده بودیم.  

اولین نـمایشی که قـرار بـود تـمرین کنیم بسیار تـاثیرگـذار بـود. «خـانـه ي کانلی» 

پــال45 گــرین بــود. بسیاري از مــا نــاامید شــده بــودیم: بــرایمان نقشی جــز 

قسمت هاي کوچک نبود. اما بازیگري مثل من انتظار نقش بزرگ هم نداشت.  

نـمایشنامـه اي شـاعـرانـه بـود - یکی از بهـترین هـاي پـال گـرین. پـال آمـد. بخشی از 

تـابسـتان را آنـجا گـذرانـد و مـن از دیدار او بسیار شـگفت زده و مـتاثـر بـودم، یک 

نـمایشنامـه نـویس واقعی. تـا آن وقـت دیگر مـن می خـواسـتم نـمایشنامـه بـنویسم. 

مـدتی بـود که این را می دانسـتم. شـوق نـوشـتن نـمایشنامـه از این واقعیت 

بـرانگیخته شـده بـود که مـن بـازي می کردم و از این واقعیت که خیلی چیزهـا 

مـتاثـرم می کرد. بـا این حـال هیچ چیزي در زنـدگی خـودم واقـعاً بـرایم تـاثیرگـذار 

نـبود. می دانسـتم که بـا مشکلات بسیاري گـره خـورده بـودم که خـوب درك شـان 

نمی کردم. می دانســـتم که چیزهـــا را جـــوري می بینم که دیگران نمی بینند. 

می دانسـتم که نـگاه عـادي بـه چیزهـا را کم داشـتم. بـارهـا در احـوال خـودکشی 

بـودم و می خـواسـتم تـلاش کنم تـا بـه وضعیتی امـن و سـالـم بـرسـم. می خـواسـتم 

بـتوانـم بـه زنـدگی نـگاهی پـایدارتـر و بـا سـلامـت روان کامـل داشـته بـاشـم. 

می دانستم که یک چیزیم هست.  

این را هـم دریافـتم که بسیاري از آدم هـاي اطـرافـم هـم یک چیزي شـان هسـت، 

چـون بـا تـمام اسـتعدادشـان، جـمعی بسیار عصبی بـودنـد که ایگوي حـساسی 

داشـتند، خـصوصیاتی که بـا ادامـه ي کار تـئاتـر گـروه خـود را بیشتر و بیشتر نـشان 

داد. مـا دسـته ي عجیبی بـودیم، امـا در عین حـال خـانـواده اي متعهـد بـودیم که 

چنین حسی داشـت: «واي، آدم بخشی از بهـترین چیزهـا در زنـدگی اسـت وقتی 

در تـئاتـر گـروه اسـت.» بـاعـث افـتخار و نـشان تـمایز بـود که عـضو کمپانی بـازیگري 

تـئاتـر گـروه بـاشی. آدم خـاصی بـودي. از بـازیگران دیگر مـتفاوت بـودي، و گـروه 

هـم از کمپانی هـاي تـئاتـر دیگر مـتفاوت بـود. داشـتی چیز جـدیدي را می آوردي. 

در این کار اخـلاقیاتی بـود که جـاي دیگر در هیچ  تجـربـه ي تـئاتـري که داشـتم 

وجـود نـداشـت. حـالا مـن بـه گـونـه اي در قـلب هـنر و فـرهـنگ و خـلاقیت بـودم. 

افـرادمـان بـه انـدازه ي فـعالیت کندوي زنـبور کار و تـمرکز می کردنـد. آنـها هیچ 

نمی خـوردنـد، نمی خـوابیدنـد و نمی نـوشیدنـد جـز رویکردهـاي جـدیدي که تـئاتـر 

گروه به بازیگري می آورد.
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آموزش بازیگران کانلی طبعاً به دست استراسبرگ بود. هیچ کس دیگر به آنها 

دست نمی زد. کلورمن دو متن با ظرفیت هاي بالقوه داشت و با ما که درگیري 

مهمی در نمایش نداشتیم شروع به کار کلاسی کرد.  

خیلی زودهـنگام و شـاید بـه اشـتباه، کارگـردانـان تـئاتـر گـروه شـروع کردنـد بـه 

یکی یکی فـراخـوانـدن مـا - داشـت این را یادم می رفـت - و تحـلیلی بـرّنـده و شـاید 

آسیب زا می کردنـد از شخصیت، خـصوصیات و نـقص هـاي هـر کس، از آنـچه که 

بـاید رویش کار می کردنـد، از مـنشا مشکلات شـان. آنـها می خـواسـتند یک «انـسان 

تـئاتـري جـدید» خـلق کنند. امـا فکر می کنم - نـه اینکه آنـها اشـتباه کرده بـاشـند 

- این کار کمی بــا بی احتیاطی انــجام شــد. بعضی از این چیزهــا از لــحاظ 

احـساسی و روانی بسیار مخـرب بـود. امـا ببینید، تـمام رابـطه بـه همین صمیمیت 

بـود. مـا احـساس می کردیم که کسانی دیگر بـه مـا و بـه مشکلات مـان اهمیت 

می دهـند. بـراي آنـها مـهم بـود که چـه می تـوانسـتی بـه کلیت این تـئاتـر بیاوري. 

بـراي همین این خـوب بـود. این کمک کننده بـود. آدم را بـالا می کشید. در آن 

تابستان آدم حس می کرد که به چیزي بسیار شگفت انگیز تعلق دارد.  

در واقـع این احـساس مـدت هـا بـاقی مـانـد. شـاید چـهار پـنج سـال طـول کشید تـا 

این احـساس شـروع بـه از بین رفـتن کرد. هـر کس حـریم خـصوصی خـود را 

داشـت و در عین حـال هـمه بـه یک کلیت، بـه تـمام گـروه تـعلق داشـتند. بـراي 

همین نـام خـود را تـئاتـر گـروه گـذاشـته بـودنـد. این حسی بـود که داشـتند. یک 

گروه بودند. یک کلکتیو.  

هـتمان: آیا تـحت این حـملات بـخش زیادي از آنـچه بـه عـنوان بـازیگر بـلد بـودید 

از هم پاشید؟ 

اودتـس: مـتاسـفانـه بـله. مـا بـه مشکل بـدي بـرخـوردیم. مـا عـادت هـاي بـدي را از 

تجـربـه و آمـوزش و تجـربـه ي بـازیگري پیشین کسب کرده بـودیم. چیز جـدیدي 

که اسـتراسـبرگ و کلورمـن بـه مـا یاد می دادنـد بـه نـدرت درك می شـد. آنـهایی 

که نـقش هـاي بـزرگی را بـا لی اسـتراسـبرگ داشـتند آمـوزش زیادي می دیدنـد. 

آنـها که روي نـقش هـاي کوچک تـر کار می کردنـد آمـوزش خیلی کمی می دیدنـد 

و مـا بـابـت این مـوضـوع غـبطه می خـوردیم. بسیار حـریص بـودیم. می خـواسـتیم 

هـمه چیز را بـدانیم. کار کلاسی بیشتري می خـواسـتیم امـا وقـت نـبود. از کار 

کلاسی درسـت و حـسابی خـبري نـبود تـا تـابسـتان بـعدي که کارگـردانـان گـفتند: 

«بیایید زیاد تـند نـرویم. بیایید کار کلاسی بیشتري انـجام بـدهیم. چـون خیلی 

از افـراد بـه آمـوزش نیاز دارنـد. دارنـد دربـاره ي چیزهـایی حـرف می زنـند که 

چیزي از آن نمی دانند.» 
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اسـتراسـبرگ از کسانی که حـرف هـاي گـنده دربـاره ي چیزهـایی که نمی دانسـتند 

می زدنــد شــاکی بــود. او خیلی ســخاوتــمند بــود و دربــاره ي وقــتش خیلی 

دسـت ودل بـاز بـود، امـا گـاهی بـرمی آشـفت و گـاهی خیلی عـصبانی می شـد. زود از 

کوره در می رفـت. خیلی عـصبانی می شـد از کسانی که بـه زبـان تـئاتـر گـروه مـا از 

مـوضـع بـالا صـحبت می کردنـد و بـا این حـال اجـراهـایی سنتی داشـتند و 

دیدگـاه هـاي سنتی را در بـازیگري شـان ارائـه می کردنـد. یک بـار، یکی دو سـال 

بـعد، اسـتراسـبرگ لازم دید که فیبی بـرنـد46 را که در یک تـمرین جـلوي تـمام 

گـروه بـا بی احـترامی دربـاره ي هـلن هیز اظـهار نـظر کرده بـود، بـه بـاد سـرزنـش 

بگیرد. اسـتراسـبرگ بـا خـشم رو بـه او کرد و گـفت: «این تـئاتـر همینی اسـت که 

هسـت! جـوري که بـازي می کنیم همین اسـت که هسـت! امـا اگـر تـو صـد سـال هـم 

عـمر کنی هـرگـز اسـتعداد خـانـم هیز را نـخواهی داشـت. دیگر نـشنوم این طـور 

صـحبت کنی!» بـه این تـرتیب بـعد از مـدتی اقـدامـاتی اصـلاحی بـاید صـورت 

می گـرفـت. وقتی اسـتراسـبرگ این طـور عـصبانی می شـد، می تـوانسـت بسیار بـرّنـده 

باشد. آدم از زخم زبانش مچاله می شد.  

این تـابسـتانی پـرشـور و خـارق الـعاده بـود. میهمانـان می آمـدنـد و می رفـتند، و در 

روزنـامـه هـا مـطالـب بسیاري دربـاره ي کمپانی  مـا چـاپ می شـد. احـساس می کردي 

بـه چیزي بسیار مـهم تـعلق داري و احـساس می کردي اینجایی که بـمانی. که 

عـضو یک خـانـواده اي. در این دنیا جـایی داشـتی که بـروي. جـایی داشـتی که در 

آن بـه آرامـش بـرسی. و در کنار هـمه ي این هـا یک پـالایش روانی واقعی هـم 

اتـفاق می افـتاد. مـن فکر می کنم که کارگـردانـان تـئاتـر گـروه خـوب انـتخاب کرده 

بـودنـد. آنـها افـراد جـالبی را انـتخاب کرده بـودنـد. و آدم هـاي مـشهور می آمـدنـد. مـن 

بـا دنیایی ارتـباط داشـتم که پیش از آن هـرگـز نـدیده بـودم. خیلی خـوشـحال 

بـودم که کسانی مـثل مکسول انـدرسـون و پـال گـرین را مـختصراً می دیدم و 

می شـناخـتم. راسـتش مکس بـه مـن عـلاقـمند شـده بـود. و هـر از گـاهی - او که 

مـرد بـزرگ و خـجالتی اي بـود - بـه مـن می گـفت:  «فکر می کنم تـو کمی پـول لازم 

داري.» و در عین شـرم مـن، بیست سی دلاري بـه مـن می داد. بـاید بـگویم که 

پـول را لازم داشـتم. مـن حتی یک دلار بـراي سیگار هـم نـداشـتم. آن تـابسـتان 

تـقریباً شـبیه مـدرسـه ي ایده آل والـت ویتمن47 بـود. [اودتـس بـعدتـر نـام والـت 

ویتمن را بـر روي پسـرش گـذاشـت.] زیر یک درخـت می نشینید و از هـمه چیز 

حـرف می زنید. تـئاتـر گـروه الـبته بـه طـبقات تقسیم می شـد. پـولـدارتـرهـا و 

خـواسـتنی تـرهـا بـالا بـودنـد و بقیه پـایین. چـند دخـتر خیلی پـولـدار بـودنـد، دوسـتان 

کاترین هپبرن48.
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کسانی آنـجا بـودنـد که در هـر کجاي تـئاتـر نیویورك بـازیگرانی مـطلوب بـودنـد. 

آنـها افـراد اصلی مـا بـودنـد، و آنـها دویست دلار در هـفته می گـرفـتند. حـقوق هـا از 

اینجا بـه تـرتیب پـایین می آمـد. مـن مـال پـایین گـروه بـودم که هـفته اي سی وپـنج 

دلار می گـرفـتم و نـقش هـاي کوچک بـازي می کردم. نمی دانـم چـطور می شـد جـور 

دیگري کار کنند یا اینکه آیا اصــلاً بــاید جــور دیگري کار می کردنــد؟ بــاید 

همین طـور می بـود. کارگـردانـان بـراي بـرخـورد بـا هـر مـوقعیت واحـد تمهیدات 

پیچیده اي را امـتحان می کردنـد. بـراي مـثال، اگـر بـازیگري رده  پـایین بـودي که 

پـنجاه و پـنج دلار در هـفته می گـرفتی امـا زن و بـچه هـم داشـتی، هـفته اي پـانـزده 

دلار اضافه دریافت می کردي. سعی می کردند همه چیز را این طور حل کنند.  

ولی همیشه حـس طـبقاتی در تـئاتـر گـروه بـود. و بـا شـروع پیشرفـت مـان، مـن 

کمتر از دیگران، گـروهی از نـاراضیان هـم شـروع بـه رشـد کردنـد و همیشه 

اعـتراض می کردنـد که چـرا نـقش هـاي بـزرگ نمی گیرنـد. در واقـع، تـا زمـانی که 

مـن نـمایشنامـه نـویس بـشوم، مـن هـم از اینکه نـقش خـوب نمی گیرم می نـالیدم - 

و حتی آن موقع هم هرگز نقش خوبی در تئاتر گروه در تمام دورانش نگرفتم.  

تـابسـتان اول خیلی پـر از این حـس شـوق بـود. از تـه قـلب بـود. خیلی صـادقـانـه 

بـود. خیلی عـاطفی بـود. خیلی دشـوار بـود و بـه نـوع خـودش شـگفت انگیز بـود. از 

آن وقـت دیگر نـدیده ام که چنین چیزي میان گـروهی از آدم هـاي بـه شـدت 

خودپسند، بااستعداد و حرفه اي اتفاق بیفتد.  

هتمان: آیا دوران سخت بود که مردم را دقیقا به همین روش ترغیب می کرد؟ 

اودتـس: ممکن اسـت در هـر زمـانی اتـفاق بیفتد. حتی امـروز، هـر چـقدر هـم که 

ارزش هـاي اخـلاقی و آرمـانی بـه ظـاهـر در کشور مـا بـه قـهقرا رفـته بـاشـد، این 

چیزهـا ممکن اسـت پیش بیاید - اگـر در مـقابـلش هـمان رویکرد در پیش گـرفـته 

شــود. واقــعا احــساس می کردي دلیلی بــراي زنــدگی داري. احــساس تــعلق 

می کردي. احـساس می کردي که می خـواهی نـور بـتابـانی. جـوري حـرف می زدي 

که انـگار چیز دیگري وجـود نـدارد. بـاید هـمه ي آنـچه بـازیگران جـوان داشـتند و 

هـمه ي آنـچه اعـضاي گـروه داشـتند را داشـته بـاشی. آنـها بـااسـتعداد بـودنـد و بـراي 

آنـها تـئاتـر هـرگـز پیش از این قهـرمـان نـداشـت. آنـها می رفـتند که قهـرمـان شـونـد. 

نخسـتین قهـرمـانـان تـئاتـر آمـریکا شـونـد. آنـها در آینده طـوري بـازي می کردنـد که 

بـازیگران آمـریکایی هـرگـز بـازي نکرده بـودنـد. صـحنه ي تـئاتـر آمـریکا پـریشان بـود 

و مـا نـجاتـش می دادیم. تـنها مـا می تـوانسـتیم نـجاتـش بـدهیم. خـب، این بـراي 

هـنرمـندان جـوان بسیار ضـروري اسـت. مـهم نیست رشـته شـان چـه بـاشـد. بـراي 

همین است که یک هنرمند هرگز نمی تواند کار هنرمند دیگر را ببیند. فکر
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می کند جـوري که او کار را انـجام می دهـد روش انـجام کار اسـت. و بـاید این کار 

را انـجام دهـد، خـصوصـاً وقتی دارد رشـد می کند و شکل می گیرد و اسـتخوان هـا 

دارنـد سـر جـایی که قـرار اسـت بـاشـند قـرار می گیرنـد. بـاید این را داشـته بـاشـد. در 

واقع، این از نخستین نشانه هاي استعداد است.  

مـا در گـروه دربـاره ي تـمام بـازیگران دیگر، تـمام نـمایشنامـه هـاي دیگر، تـمام 

اجـراهـاي دیگر این احـساس را پیدا کرده بـودیم. هیچ چیز اصـلاً خـوب نـبود. فـقط 

روش مــا در انــجام کارهــا روش درســت بــود. و مــا بــا شــوق فــراوان بــه آن 

می پـرداختیم. بـا آتـش انـجامـش می دادیم. حـس می کردیم داریم نـور پـخش 

می کنیم. در واقـع داشـتیم بـا سـرعـت هـر چـه بیشتر بـراي خـودمـان در هـمه جـا 

دشـمن می تـراشیدیم. امـا کاریش نمی شـد کرد. بخشی از کارمـان بـود. حـالا تـئاتـر 

نخستین قهرمانانش را با بالاترین ظرفیت هاي تئاتري داشت.  

تـابسـتان اول بـه اجـرایی بسیار زیبا از نـمایشنامـه ي پـال گـرین منجـر شـد. 

ویژگی هـاي یگانـه  و بسیار ویژه ي اسـتراسـبرگ را بـه نـمایش می گـذاشـت. تـا امـروز 

اسـتراسـبرگ بـزرگ تـرین کارگـردانی اسـت که بـا او همکاري داشـته و یا تـحت 

کارگـردانی اش بـازي کرده ام. وقتی که در آن روزهـاي اولیه گـروه بـازیگران تـئاتـر 

گـروه را سـرپـرسـتی می کرد، سـخت گیري خـودش، خـلوص خـودش و تـنش 

خـودش را راسـت روي اجـراي صـحنه اي مـنتقل می کرد. اینجا بـود که کارگـردان 

صـحنه را بـه عـنوان یک هـنرمـند خـلاق می دیدي. یک هـنرمـند خـلاق بـا اثـر 

عینی اي که خـارج از خـود می سـازد، بـا پـوسـت و گـوشـت و اسـتخوانـش ارتـباط 

دارد. و وقتی که اجـراي اسـتراسـبرگ را می دیدي، پـرتـره اي از لی اسـتراسـبرگ 

را می دیدي. سـبک او را می دیدي. خـلوص و سـخت گیري او را بـر روي صـحنه 

می دیدي. وقتی که بـازیگران بـر صـحنه ي اسـتراسـبرگ سـرشـار از احـساسـات 

بـودنـد، هـمان وقتی بـود که بـه یکدیگر نـگاه نمی کردنـد. هـمان وقتی بـود که بـه 

هـمدیگر تکیه می کردنـد. کار اسـتراسـبرگ در آن دوران بهـترین کار تـئاتـري 

است که در عمرم دیده ام.  
بسیاري تـحت تـاثیر آن قـرار می گـرفـتند. کارگـردانـان تیه تـر گیلد، تـري هـلبرن49 

و دیگران، بـا اینکه مـا خـوش مـان نمی آمـد، بـه مـا مـثل بـچه هـایشان نـگاه 

می کردنـد. تیه تـر گیلد «خـانـه ي کانلی» را پشـتیبانی می کرد. و وقتی هـر دو یا 

سـه هـفته یک بـار بـه دیدن کار کلاسی مـا می آمـدنـد، احـترام مـا را بـرمی انگیخت. 

آنـها هـم از کار اسـتراسـبرگ تـحت تـاثیر قـرار می گـرفـتند که بسیار روشـن، قـوي، 

تـئاتـري و خیلی دوسـت داشـتنی ظـاهـر می شـد. احـساس تعهـد ویژه اي وجـود 

داشت که هر یک از اعضاي گروه وارد نمایش می کرد، و به آن تمایز عجیبی
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می بخشید که وقتی مـردم در نـهایت آن را می دیدنـد مـتوجـه نمی شـدنـد. امـا 

می دانستند که دارند چیزي بسیار ویژه را تماشا می کنند. 

وقتی بـالاخـره چـند مـاه بـعد آن نـمایش را در تـئاتـر مـارتین بک در نیویورك 

سیتی افـتتاح کردیم، مـورد اسـتقبالی بسیار دوسـتانـه قـرار گـرفـت. مـنتقدان مـایل 

بـودنـد که زیاد بـه مـا سـخت نگیرنـد و بـه خـود زحـمت بـدهـند که مـا را بـپذیرنـد. 

آنــها هــمه کیفیت این نــوع ویژه ي کار را احــساس کرده بــودنــد، حتی اگــر 

نمی دانستند که چیست.  

هـمه جـور شـایعات خـنده دار و شـوخی در شهـر پـخش می شـد. پیش از آنکه 

بـازیگر تـئاتـر گـروه پـا بـه روي صـحنه بـگذارد، گـفته می شـد که زنگی بـه صـدا در 

می آید یا نـاقـوسی نـواخـته می شـود. از این جـور حـرف هـا. در واقـع، بسیاري از 

چیزهـایی که از بـداهـه پـردازي سـاده درآمـده بـود، وقتی که وارد اجـرا می شـد بـه 

نـظر می رسید که بـا جـزئیات دقیق بـه طـور مـفصل بـر روي آن کار شـده اسـت. 

این طـور نـبود. بلکه کنش در چـهارچـوب سـخت صـحنه هـا بـه شکل بـداهـه حـفظ 

می شد. 

مـا آن اجـراي اول را بـا افـتخار بسیار بـه مـخاطـب نیویورکی ارائـه کردیم و 

اسـتقبال خـوبی از آن شـد، امـا - نـه اینکه اهمیتی داشـت - نـمایش ضـعف هـایی 

داشـت و اجـراي آن طـولانی نشـد. پـال گـرین نـمایشنامـه نـویس اسـت و انـسانی 

بسیار بـرجسـته. وقتی دربـاره ي تـومـاس جـفرسـون صـحبت می کند فکر می کنی 

که دربـاره ي هـمسایه اي که در خیابـانـش زنـدگی می کند حـرف می زنـد. او 

این طور آدمی است.  

هـتمان: چـه بـر سـر روحیه ي تـئاتـر گـروه آمـد؟ آیا در قـالـب یک سـبک محکم 

شد؟ آیا چنین شوقی ناگزیر ناپدید می شود؟ از هم می پاشد؟ 

اودتـس: تـئاتـر گـروه چـهار یا شـاید حتی پـنج سـال رشـد پـایداري کرد. در آن 

دوران تـئاتـر گـروه در حـال از هـم پـاشیدن نـبود. امـا اخـتلافـات درونی زیادي 

وجـود داشـت. گـروه بـازیگري بـاید سی نـفري می شـد، و حـدود شـش نـفرکارکنان 

اداري، مـدیر صـحنه و تبلیغات بـودنـد. پـس هـر نـمایش می بـایست کفاف حـقوق 

سی وهشـت نـفر را می داد. و این کارگـردانـان از این مسـئولیت وحشـت داشـتند. 

مـا بـازیگران انـتظار داشـتیم که در هـمان سـطحی که هسـتیم از مـا مـراقـبت شـود. 

و بــدون درك این مشکلات کارگــردانــان، از هــمه مــهم تــر مشکل ســاده ي 

اقـتصادي نـگه داشـتن این جـمع کنار هـم، اعـضاي گـروه وارد یک دنیا اخـتلاف، 

تخـریب، ارزیابی هـاي خـشن - نـه فـقط در مـسائـل بیرونی - بـا یکدیگر شـدنـد. 

همه ي این ها باید روي زشت خودش را داشته باشد. و بعد با ادامه ي کار تئاتر
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گـروه، افـراد می گـفتند: «خـب، مـن که نقشی نـدارم. قـدر 

مـن را نمی دانـند. مـن می روم.» خـوشـبختانـه کارگـردانـان 

آن قــدر واقــع گــرا بــودنــد که سعی کنند بــا این افــراد 

بی سـروصـدا صـحبت کنند. بـراي مـثال سـنفورد مـایزنـر50 

که بـازیگر خـوبی بـود و چـنان که می دانیم آمـوزگـاري 

فـوق الـعاده و کارگـردانی عـالی، هـر دو هـفته یک بـار 

تهـدید می کرد که از گـروه می رود و کارگـردانـان مـجبور 

می شــدنــد او را ببینند و دربــاره اش صــحبت کنند و 

مـتقاعـدش کنند که بـمانـد. بسیاري از افـراد این کار را 

می کردنـد. بـرخی فـقط زیر لـب غـر می زدنـد. بی شک 

وقتی روي نـقش خـوبی کار می کردي خـوشـحال تـرین 

آدم گـروه بـودي. آن وقـت تـمام جـدل هـا مـانـند یک ردا از شـانـه ات می افـتاد و 

شـروع بـه کار می کردي و یکی از خـوش اقـبال هـا بـودي. نـمایشنامـه هـا بـراي هـمه 

نـقش نـداشـتند. کار کلاسی همیشه نمی تـوانسـت مـرتـب بـاشـد. وقتی افـراد شـروع 

می کردنـــد بـــه چـــنگ زدن هـــمان وقتی بـــود که احـــساس می کردنـــد 

شـایستگی هـایشان نـادیده گـرفـته می شـود یا وقتی که کار کافی بـراي انـجام 

دادن نـداشـتند. اداره ي گـروه بـراي هـمه یک کار تـمام وقـت بـود. بـاید بـراي 

کارگـردانـان کار دشـواري بـوده بـاشـد. مـا از پشـت صـورت هـاي خـودمـان فکر 

می کردیم. از پشت نقاب هاي آنها فکر نمی کردیم.  

فکر می کنم کانلی را چـند هـفته بـعد از اینکه در نیویورك تـمام شـد بـه تـور 

بـردیم. بـا این مشکل روبـرو بـودیم که چـه بـاید کرد؟ نـمایش تـمام می شـود. مـتن 

دیگري نـداري. چـه کار بـاید کرد؟ این مشکلی بـود که بـارهـا پیش آمـد. اگـر گـروه 

تـامین می شـد می تـوانسـت داسـتان دیگري بـاشـد. امـا در اعـماق رکود اقـتصادي 

هیچ کمک مالی اي در راه نبود. 

کارگـردانـان نـمایشنامـه اي پیدا کردنـد بـه نـام «1931» اثـر کلر و پـال سیفتن که 

دربـاره ي واقعیت زنـدگی آمـریکایی در آن سـال هـا بـود، سختی ازدواج کردن، 

سختی خـرج زنـدگی را درآوردن، سختی فـقط گـرم مـانـدن در زمسـتان سـرد. 

اسـتراسـبرگ اجـرایی فـوق الـعاده زیبا از کار درآورد. مـتن ضعیف بـود. مـهم نـبود. 

کاري که او کرد بسیار خـارق الـعاده بـود. بـاز هـم بـا سـخت گیري و خـلوص  

خـطش. اجـراهـاي او هـرگـز چـندان رنـگارنـگ نـبود، چـون آدم هـاي مـتعصب 

هیچ وقـت بـه زبـان رنـگ فکر نمی کنند. آنـها بـه زبـان سیاه و سفید فکر می کنند. 

آنها به زبان حجم و نور و تاریکی فکر می کنند.  
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بــاز هــم مــن بــخش هــاي کوچکی را بــازي کردم. مــن این واقعیت که بــلدم 

هـارمـونیکا بـنوازم را بـه کار گـرفـتم. یادم می آید که روي نیمکت پـارك نشسـته 

بـودم و فـقط پشـتم مـعلوم بـود، آهنگی غمگین را سـوت می زدم در حـالی که 

فـرنـچوت تـون و فیبی بـرنـد، دو بـازیگر اصلی روي یک نیمکت دیگر مـعاشـقه 

می کردنـد. مـن هـم داشـتم بـا سـاز اصلی حـال و هـوا را می سـاخـتم- فـقط بـا سـوت 

زدن همین آهـنگ کوچک. یک بی خـانـمان نشسـته روي نیمکت. هـمه ي این 

چیزهــا که اســتراســبرگ انــتخاب کرده و کنار هــم گــذاشــته بــود، خیلی 

دوست داشتنی بودند.  

مــوفقیت این نــمایش از اولی هــم کمتر بــود. هیچ کس نمی خــواســت رکود 

اقـتصادي را بـر روي صـحنه ببیند، حتی اگـر دریایی تغییر کرده و تـبدیل بـه 

یک اثـر هـنري شـده بـود. هـمه رکود را احـساس می کردنـد. آن زمسـتان بـراي هـر 

کسی که آن را پشـت سـر گـذاشـت، زمسـتان 1931، وحشـتناك تـرین زمسـتان 

آمـریکا در حـافـظه ي هـر آدم زنـده اي بـود. دوران سیب فـروش هـا بـود و دورانی بـود 

که آقـاي هـوور نمی دانسـت چـه کند و آقـاي روزولـت قـرار بـود رئیس جـمهور 

بـعدي مـا شـود. سـردتـرین و تـلخ تـرین زمسـتانی بـود که بـه یاد دارم. و کمپانی 

تئاتر گروه بیکار بود چون نمایش اش ادامه پیدا نکرد.  

مـا کانلی را دوبـاره بـه تـور بـردیم و از آن چـند هـفته حـقوق بیشتر درآوردیم. مـا 

«شـب در تـائـوس» اثـر پـرطـمطراق مکسول انـدرسـون را آمـاده کردیم که سیزده 

اجـرا بـه درازا کشید. و بـعد بـاید مـتفرق می شـدیم. بـعداً این اتـفاق بـاز هـم بـارهـا 

افـتاد. مـا مـتفرق می شـدیم و دیگرانی که می تـوانسـتند کاري در گـروه هـاي دیگر 

بگیرنـد، مـشغول می شـدنـد و بقیه ي مـا هـم تـلاش می کردیم کاري پیدا کنیم. و 

بعد که تئاتر گروه نمایش جدیدي داشت دوباره دور هم جمع می شدیم.  

مـا بـالاخـره یک نـمایش جـدید پیدا کردیم - درامی از جـان هـاوارد لاوسـون51 بـه 

نـام «داسـتان مـوفقیت». شـریل کرافـورد پـول گـرفـتن از افـراد را بسیار خـوب بـلد 

بـود و دور می گشـت و پـول کافی بـراي گـروه جـمع می کرد تـا بـراي تـابسـتان 

بعدي اش به جایی به نام دوور فرنس52 برود.  

این تـابسـتان 1932 بـود. مـا رفتیم و این تـابسـتان کار کلاسی قـابـل تـوجهی را 

تـحت آمـوزش و نـظارت اسـتراسـبرگ انـجام دادیم. و واقـعاً دو نـمایش داشـتیم. مـا 

«داسـتان مـوفقیت» را داشـتیم و نـمایشنامـه اي اثـر زنی بـه نـام داون پـاول53 که 

رمـان نـویس خـوبی بـود - نـمایشنامـه اي بـا نـام اصلی «میهمانی» که بـه «شـب 

بـزرگ» تغییر کرد. مـن بـازیگر رزرو نـقش اصلی در نـمایشنامـه ي لاوسـون بـودم و 

در «شب بزرگ» یک نقش کوچک گرفتم. من نقش یک دربان را بازي

 51
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می کردم که بالا می آمد و می گفت که خیلی در مهمانی سروصدا می کنند.  

هـتمان: کلورمـن در «سـال هـاي پـرشـور» اشـاره می کند که شـما نـمایشنامـه اي 

درباره ي یک خانه ي چندمستاجري در فیلادلفیا نوشتید.  

اودتـس: در تـلاشی بـراي آزاد کردن ذهـنم و بـه عـنوان عملی بـراي هـویت یابی 

خـودم، شـش مـاه پیش از آنکه تـئاتـر گـروه بـراي اولین تـابسـتانـش دور هـم جـمع 

شـود، شـروع کردم بـه نـوشـتن «خیابـان ادن شـماره 910». دو پـرده ي آن را 

نـوشـتم. داسـتان در خـانـه اي در خیابـان لـوکِست در فیلادلفیا اتـفاق می افـتد که بـه 

نـوعی گـرینیچ ویلجِ فیلادلفیا بـود. بخشی از بینشی که در آن بـود مـن را تـحت 

تـاثیر قـرار می داد. امـا نـمایشنامـه ي افسـرده اي بـود. دربـاره ي وضعیت ذهنی 

خـودم بـود، وضعیت وجـودي خـودم، که - بـا وجـود تـمایل بـه خـودکشی- بسیار 

افسرده بود.  

در طـول تـابسـتان آن دو پـرده را بـه کلورمـن دادم که بـخوانـد، چـون داشـتم بـه 

نـوشـتنش ادامـه می دادم. او هـم نـه فـقط تحـلیلی از نـمایشنامـه، بلکه تحـلیلی از 

شخصیت و مشکلات خـودم نیز ارائـه کرد - که بـاید بـگویم خیلی تـند و تیز بـود. 

مـن خیلی جـوان بـودم، حـدود بیست و چـهار سـال و کلورمـن را مـوجـودي بـالاتـر 

می دیدم و حـاضـر بـودم هـرچـه می گـوید را بـه عـنوان وحی مـنزل بـپذیرم. او بـه 

مـن گـفت می تـوانـد ببیند که دارم تـلاش می کنم در این نـمایشنامـه از زنـدگی 

خودم چیزي در بیاورم، اما به عنوان نمایشنامه ارزش چندانی ندارد. 

در واقـع کلورمـن بـراي مـن بـه عـنوان نـمایشنامـه نـویس بیشتر دلسـردکننده بـود. 

مـن همیشه دلـم می خـواسـت نـمایشنامـه اي دربـاره ي بـتهوون بـنویسم - هـنوز هـم 

دلـم می خـواهـد. بـراي همین در تـابسـتان دوم بـه جـاي نـوشـتن دربـاره ي بـتهوون، 

مـردي بـه نـام بـرَنـت را جـایگزین بـتهوون کردم که بـه دسـت بـرادر و پـدرش در 

یک مـزرعـه، بسیار زمـخت بـار آمـده بـود. مـادر مـرده بـود. هیچ زنی نـبود. احـساس 

می کردم که درك ویژه اي از این بـتهوون/ بـرنـت دارم - که آدمی بی رحـم بـار 

می آید و بـه هـمان شکل بـه دنیاي بیرون می رود تـا یک آهـنگساز و پیانیست 

بـزرگ بـشود. نـمایشنامـه ي بـدي بـود، امـا وقتی که بـه پشـت سـر نـگاه می کنم، 

بیشتر مـتعجب می شـوم از اینکه کلورمـن گـفت: «ببین. نـمایشنامـه ات را خـوانـدم. 

می دانی که از تـو خـوشـم می آید. مـن دوسـتت هسـتم. امـا نصیحتم را گـوش کن 

و وقـتت را بـر سـر نـوشـتن نـمایشنامـه تـلف نکن چـون هـرگـز یک نـمایشنامـه نـویس 

نـخواهی شـد. تـو از مـردم هیچ چیز نمی دانی. تـو مـردم را نمی بینی. بی طـرف 

نیستی. نمی شـنوي چـه می گـویند. بهـترین چیز بـراي تـو این اسـت که دفـترچـه 

خاطرات روزانه ات را نگه داري و عینی ترین برداشت واقعی خودت را از آدم ها

من فکر می کردم 

رفتن به هالیوود 

براي ساختن 

فیلم گناه آمیز 

است - و یقیناً به 

شدت 

غیراخلاقی. به 

عنوان یک 

تکنیسین 

آموزش دیده فکر 

نمی کردم. فقط 

در آن تله ي 

اخلاقی 

آمریکایی افتاده 

بودم.
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و از آنـچه در اطـرافـت می گـذرد بـنویسی. امـا وقـتت را هـدر نـده، چـون هـرگـز 

نـمایشنامـه نـخواهی نـوشـت.» خـب، یک سـال بـعد از آن بـود که «بـرخیز و 

بخوان!» را نوشتم.  

می دانید، نمی تـوانسـتم این را از او بـپذیرم. بـاورش نمی کردم. فکر می کنم مـرا 

تحـریک کرد. [می خـندد] فکر می کنم اگـر می گـفت خـوب اسـت شـاید دیگر 

نـمایشنامـه نمی نـوشـتم. او مـرا رنـجانـد. مـرا آزرد. عـصبانی ام کرد. چـون درون 

خـودم احـساس نـاامنی زیادي داشـتم. کلورمـن دوسـتانی داشـت که می آمـدنـد، و 

فکر می کرد این بـااسـتعداد اسـت و آن یکی بـااسـتعداد اسـت. بـراي مـثال، مـردي 

بـه نـام جـرالـد اسکایز54. مـن یک داسـتان کوتـاهی را که نـوشـته بـود در یک 

مجـله ي آوانـگارد خـوانـدم و گـفتم: «خـب، هـرولـد فکر می کند که او بـااسـتعداد 

اسـت. و فکر می کند مـن بـااسـتعداد نیستم، امـا بـه او نـشان خـواهـم داد. چـون 

فکر نمی کنم این دوسـتش اصـلاً بـااسـتعداد بـاشـد، و فکر می کنم مـن پـر از 

استعداد نویسندگی هستم.» 

این تــابســتان در دوور فــرنــس بسیار بــراي گــروه مــهم بــود. مــا دو نــمایش 

امیدوارکننده داشـتیم. کار مـعمول انـجام شـده بـود. «داسـتان مـوفقیت» بـرایمان 

خـوانـده شـد. بـعد کلورمـن بـه هـمراه اسـتراسـبرگ که سـاکت کنارش نشسـته بـود، 

تحــلیلی درخــشان از اینکه نــمایشنامــه دربــاره ي چیست ارائــه کرد، چــنان 

درخـشان که دهـانـت بـاز می مـانـد: اینکه شخصیت هـا چـه مـعنایی داشـتند، 

مـوضـوع نـمایشنامـه بـراي مـا چـه مـعنایی داشـت، مـوضـوع چـه مـعنایی بـراي زنـدگی 

آمـریکایی داشـت. او و اسـتراسـبرگ چیزهـا را از نـقطه نـظر جـامـع مـشابـه هـم 

می دیدنــد، بــراي همین ضــرورتی نــداشــت که اســتراســبرگ چیزي بــگوید. 

وظیفه ي او این بـود که از مـتن نـمایشنامـه  مـزبـور چیزهـایی را بسـط داده و 

بیرون بکشد که کلورمـن چـنان هـوشـمندانـه بـه عـنوان مـعناي درونی و مـعانی 

درون مـعانی مـتن بیرون کشیده بـود. کلورمـن می تـوانسـت چـهار پـنج شـش 

سـاعـت هـم ادامـه بـدهـد. این جـلسات مـعمولاً شـب هـا بـرگـزار می شـدنـد، و امـوري بـا 

تشـریفات خـاص بـودنـد. بـه مـا غـذا می دادنـد. کلورمـن رهـبر ایدئـولـوژیک گـروه بـود. 

او اشـتیاق مـا را تـغذیه می کرد. او مـا را بـه روش هـایی تحـریک و بـرانگیخته 

می کرد که خـودمـان درك نمی کردیم. احـساس افـتخار می کردیم از اینکه بـه 

نـمایشی مـربـوط هسـتیم که هـمه ي این هـا را در خـود داشـت. وقتی که یک 

نمایشنامه را تحلیل می کرد، هیچ کس شکی نداشت که او درست می گوید.  

او بـا «شـب بـزرگ» هـم همین کار را کرد. شـگفت آور بـود که می تـوانسـت این 

کمدي کوچک را با ته مایه ي تلخ اش بگیرد و به تمام زندگی آمریکایی مرتبط
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کند. در واقـع، بعضی اوقـات در تـمرین  گـفتن آن لازم می شـد که «سعی نکنید 

هـمه ي این تشـریفات را بـه جـا بیاورید، چـون بـالاخـره یک کمدي لایت اسـت. بـا 

این مـعانی سنگینش نکنید. بـرعکس، این بـاید جـوري بـازي شـود که انـگار 

مجـموعـه اي کاریکاتـور در «نیویورکر» اسـت.» مـوضـوع این نـبود که کلورمـن 

احـمق بـود و فکر می کرد این نـمایشنامـه اي عمیق اسـت که بـاید بـه سـبک 

سنگین چـخوف یا گـورکی انـجام شـود. نـه، هـمه ي مـا می دیدیم که بـاید بـه 

سبکی مناسب انجام شود.  

مـا در آن فـصل از فـقدان نـفر اصلی مـان بـه شـدت رنـج می بـردیم. این ضـربـه ي 

بـزرگی بـود. رو بـه آخـر تـابسـتان، فـرنـچوت تـون بـعد از رفـتار دمـدمی مـزاجـش در 

رابـطه اش بـا گـروه - او از جـهات بسیاري بـچه ي لـوسی بـود - تصمیم گـرفـت که 

گـروه را تـرك کند و هـمه حـال شـان بـد بـود. او بـااسـتعداد بـود. دو نـفر از 

بـااسـتعدادتـرین بـازیگران جـوانی که مـن در تـئاتـر آمـریکا در دوران خـودم 

می شـناسـم فـرنـچوت تـون و مـارلـون بـرانـدو بـودنـد، و فکر می کنم فـرنـچوت 

بــااســتعدادتــر بــود. و وقتی کاري که می کرد را از دســت داد، فکر می کنم 

مـوهـبتی ارزشـمند در تـئاتـر آمـریکا از دسـت رفـت. او نـفر اصلی مـا بـود. مـثل 

کندوي زنـبورعسـلی بـود که ملکه اش را از دسـت داده بـاشـد. چـه کار کنیم؟ 

بـعدهـا بـازیگر دیگري گـرفتیم بـه نـام الکسانـدر کرکلند55 که دسـت کم از لـحاظ 

ظاهر بیرونی می توانست جایگزین فرنچوت بشود، اما نه از لحاظ استعداد او. 

هتمان: درباره ي اجراهاي گروه از نمایشنامه هاي خودتان صحبت می کنید؟ 

اودتـس: آنـها مـشخصاً بـراي کمپانی گـروه نـوشـته شـده بـود که بـازي کنند. و بـه 

دسـت هیچ کس دیگر هـم نمی تـوانسـت بهـتر از این انـجام شـود. مـتن بسیار 

مـتجانـس بـود. نـه فـقط بـه این خـاطـر که از آنـچه در آن دوران میلیون هـا نـفر را 

آزار می داد و اذیت می کرد بـرگـرفـته شـده بـود. مـتن نـزدیک تـرین ارتـباط را بـا 

امیدهـا، آرمـان هـا و چـشم انـداز آینده ي تـقریباً هـر عـضو گـروه بـازیگري داشـت. تـا 

زمـانی که نـمایشنامـه هـاي مـن از راه رسید، لی اسـتراسـبرگ چـنان گـروه 

بـازیگري اي را پـرورش داده بـود که این کشور شـاید مـانـند آن را دیگر نبیند. او 

یگانــه فــردي بــود که می تــوانســت چنین کند و کرد. او هیچ یک از اولین 

نـمایشنامـه هـاي مـن را کارگـردانی نکرد، امـا گـروه بـازیگري او بـود که آنـها را بـازي 

کرد.  

آنـها را هـرولـد کلورمـن کارگـردانی کرد. هـرولـد می خـواسـت هـمه ي آنـها را 

کارگـردانی کند. در اوایل 1935 او خـودش در سـراشیبی احـساسی و روانی بـود. 

و وقتی «برخیز و بخوان!» بالاخره براي اجراي تئاتر گروه انتخاب شد، ضمناً
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علیرغــم تــمام احــتمالات، بسیار طبیعی بــود که -چــون او دوســتم بــود و 

اسـتراسـبرگ از نـمایشنامـه خـوشـش نیامـده بـود- خـودش نـمایشنامـه را 

کارگــردانی کند. «بــرخیز و بــخوان!» اولین نــمایشنامــه اي بــود که کلورمــن 

کارگـردانی کرد. او بـا مـوفقیت بسیاري آن را بـه انـجام رسـانـد، امـا این کار بـا 

گروه بازیگري اي که لی استراسبرگ تربیت کرده بود انجام شد.  

بـا این فکر که شـورش علیه کارگـردانـان چیز خـوبی بـود، کلورمـن مـقاومتی 

مـنفعل - بـگذارید اسـمش را بـگذارم مـقاومـت چینی- از خـودش درآورده بـود. 

امـا مـعلوم شـد که کلورمـن مـجبور شـد که تـنها کارگـردان بـاشـد، کاري که بـراي 

آن مـناسـب نـبود. او هیچ صـلاحیتی در حـوزه هـایی که مـربـوط بـه سـازمـانـدهی 

کسب و کار، تحقیقات و جمع کردن پول می شد نداشت.  

بـه این تـرتیب در پـاییز 1937 اوضـاع کمی عجیب بـود. حـالا کلورمـن تـنها 

کارگـردان بـود و داشـت نـمایشنامـه ي جـدید مـن، «پسـر طـلایی» را کارگـردانی 

می کرد و بـا گـروه بـازیگران کار می کرد که بـالـغ، بسیار مسـئولیت پـذیر و خیلی 

قـابـل اعـتماد شـده بـودنـد، بـنابـراین «پسـر طـلایی» اجـرایی خـارق الـعاده بـود - و 

مـوفقیتی بـزرگ. اگـر آن گـروه بـازیگران بـاقی مـانـده بـود، هـمان گـروهی که «پسـر 

طـلایی» و بـعداً در سـال 1938 نـمایشنامـه ي «مـوشکی بـه سـوي مـاه» مـن را 

اجـرا کرد، فکر نمی کنم دیگر هـرگـز در تـاریخ تـئاتـر آمـریکا چیزي شـبیه بـه آن 

می توانست وجود داشته باشد.  

و در واقع هرگز هم نبوده است. اگر می توانستند تا الان باقی بمانند [1961]،

«برخیز و بخوان!» 1935 - تئاتر گروه



ممکن بـود یک جـور تـئاتـر ملی بـا گسـتره ي عـمل فـوق الـعاده و اسـتعدادهـاي 

فـوق الـعاده داشـتیم و آن قـدر عـقب نـبودیم و همیشه مـجبور نـبودیم از اول شـروع 

کنیم.  

هـتمان: مـن کتاب کلورمـن را بـه تـرتیب وقـایع زمـانی بـه دقـت خـوانـده ام تـا 

جـاهـایی را که بـه شـما اشـاره می کند را پیدا کنم. او پـرتـره اي از شـما خـلق 

می کند و بـه نـظر می رسـد که می گـوید در نـمایشنامـه هـاي شـما و خـودتـان بـه 

عـنوان یک فـرد، بـارهـا میان عـلایق و انگیزه هـاي مـختلف مـردد ظـاهـر شـده اید. او 

از دودلی و از نیازهـاي مـتضادي حـرف می زنـد که شـما تـلاش می کردید آنـها را 

برآورده سازید. آیا خود را در این پرتره می شناسید؟ 

اودتـس: اوه، بـله، تشخیص می دهـم که دربـاره ي چـه حـرف می زنید. تشخیص 

می دهـم که این در کتابـش  وجـود داشـت. این را هـم تشخیص می دهـم که این 

در زنـدگی ام بـود. امـا چیزي که آن وقـت نمی دانسـتم و حـالا می دانـم این بـود که 

وقتی بـه زنـدگی خـلاقـه ي اولیه ام این طـور نـگاه می شـود، در یک بسـتر اخـلاقی 

اسـت. مـن فکر می کردم رفـتن بـه هـالیوود بـراي سـاخـتن فیلم گـناه آمیز اسـت - و 

یقیناً بـه شـدت غیراخـلاقی. بـه عـنوان یک تکنیسین آمـوزش دیده فکر نمی کردم. 

فـقط در آن تـله ي اخـلاقی آمـریکایی افـتاده بـودم. اگـر در بـرادوي نـمایش اجـرا 

می کنی یعنی فـردي بـا تـعالی مـعنوي هسـتی. اگـر تکنیسینی هسـتی که در 

هالیوود فیلم می سازي، روسپی گري می کنی. این چرند است. 

این مـدت هـاسـت که در مـن خـامـوش شـده اسـت. مـن مـتوجـهم که نـابـغه اي مـانـند 

مـوتـزارت در روز سـه شـنبه یک آهـنگ عـروسی بـراي اجـراي یک شـبه می نـوشـت و 

در روز پـنجشنبه می تـوانسـت بنشیند و یک سـمفونی یا کوارتـت زهی پـرمـعنا، 

دل پسند و شخصی بنویسد.  

هـمه ي آمـریکایی هـا در این تـله می افـتند. کسانی در هـالیوود سـناریو می نـویسند 

که از خـود بیزارنـد، که سـرشـار از تحقیر نـفس هسـتند. امـا این هـا که هسـتند؟ 

وقتی یک نـمایشنامـه می نـویسند و بـه بـرادوي می رونـد، از آنـها چـه می سـازد؟ 

آدم هـایی بـا جـایگاهی ارتـقاء یافـته؟ بـا درك افـزایش یافـته؟ از آنـها چـه می سـازد؟ 

این تکانــه ي آمــریکایی را ارضــاء می کند - این حــماقــت آمــریکایی را - که 

می گوید آنها فقط زمانی آدم هاي خوبی هستند که نمایشنامه می نویسند.  

تـفاوت میان رابـرت انـدرسـونی56 که «چـاي و هـمدردي» را بـراي بـرادوي نـوشـت 

و رابـرت انـدرسـونی که «داسـتان راهـبه» را بـراي فیلم نـوشـت چیست؟ چـه 

تـفاوتی دارد؟ آیا یکی از دیگري بـااسـتعدادتـر اسـت؟ او بـااسـتعدادتـر نیست. امـا از 

آنچه خود گفته است می دانم حتی خودش هم از فکر اینکه سر از هالیوود

شماره سوم 
زمستان1400

96

 56
Robert Anderson 



دربیاورد احـساس وحشـت و شکست می کند و پـس می کشد، و شـوخی هـاي 

بیرحمانه اي درباره اش می کند.  

خـود مـن هـم همین احـساس را داشـتم. امـا حـالا می دانـم که بـه این چیزهـا بـاید 

خـارج از بسـتر اخـلاقی نـگاه کرد. قـطعاً در آینده همیشه فیلمنامـه هـم خـواهـم 

نـوشـت. نـمایشنامـه خـواهـم نـوشـت. فیلمنامـه خـواهـم نـوشـت. نـمایشنامـه خـواهـم 

نـوشـت. فیلمنامـه خـواهـم نـوشـت و خـواهـم تـوانسـت نـمایشنامـه هـایم را بهـتر 

بـنویسم. چـون همیشه بـه امـرار مـعاش از راه تـئاتـر آمـریکا بـا نـمایشنامـه هـایم 

متکی بـوده ام. و هـرگـز چنین نشـده اسـت. هـمه ي تخـم مـرغ هـایم را در یک سـبد 

گــذاشــته ام و فکر کرده ام: «خــب، دارم یک نــمایشنامــه می نــویسم و این 

نـمایشنامـه مـوفـق خـواهـد شـد.» امـا نـمایشنامـه مـوفـق نمی شـد. نـمایش دوازده 

هـفته یا چـهارده هـفته اجـرا می شـد و بـعد نمی دانسـتم پـول بـعدي از کجا خـواهـد 

آمد.  

حـالا می دانـم. حـالا نـمایشنامـه نمی نـویسم که بـراي تـولید فـوري تنظیمش کنم و 

امیدوار بـاشـم که مـوفـق شـود تـا بـتوانـم یک سـال آینده را آزادانـه و در آرامـش 

زنـدگی کنم و نـمایشنامـه ي دیگري بـنویسم. نـه، بـرایم مـهم نـخواهـد بـود که 

نـمایشنامـه کی اجـرا شـود. و همین که نـوشـته شـد، می روم و یک فیلمنامـه 

می نــویسم. یک ســناریو می نــویسم. وقتی که آن ســناریو نــوشــته شــد، 

نــمایشنامــه ي دیگري می نــویسم. و وقتی که آن نــمایشنامــه تــمام شــد، 

فیلمنامــه ي دیگري می نــویسم. اي کاش این را زودتــر می دانســتم. چــندین 

نمایشنامه جلوتر بودم.  

هـتمان: آیا این اخـلاق گـرایی مـحصول خـصلت نـاپختگی زنـدگی آمـریکایی 

است؟ یا بازتاب دوگانگی اي است که تمام دنیاي مدرن را دوپاره می کند؟ 

اودتـس: این فـقط در ایالات متحـده عـمل می کند، چـون ایالات متحـده تـنها 

کشوري اسـت که بـراي نـوشـتن نـمایشنامـه اي مـوفـق یا فیلمنامـه اي مـوفـق یا 

کتابی مـوفـق مـزد عظیمی می دهـد. مـردم نمی تـوانـند خـود را بـا شـایستگی و 

احترام به عنوان صنعتگر ببینند.  

بـه داسـتان هـاي کارآگـاهی نـگاه کنید. بـرخی از آنـها واقـعاً خـارق الـعاده هسـتند. 

مـردان یا زنـان انگلیسی که داسـتان هـاي کارآگـاهی می نـویسند احـترام بسیاري 

بـراي خـود قـائـل هسـتند. روشـن می نـویسند. شـفاف می نـویسند. بـه دسـتمایه ي 

خـود احـترام می گـذارنـد. بـه این واقعیت که نـویسنده هسـتند، نـه رمـان نـویسان 

بزرگ بلکه فقط نویسنده، احترام می گذارند.  

از سوي دیگر، اگر یک آمریکایی با هرگونه حساسیتی بیابید که داستان هاي
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از آن وقت دیگر 

ندیده ام که 

چنین چیزي 

میان گروهی از 

آدم هاي به شدت 

خودپسند، 

بااستعداد و 

حرفه اي اتفاق 

بیفتد. 



کارآگـاهی می نـویسد، از خـود بیزار اسـت. او از کسی که آنـها را می خـرد بیزار 

اسـت. بـه آنـها بـا نـفرت بـه عملکرد خـود نـگاه می کند و نـوشـتار او هـم عـمدتـاً این 

را نشان می دهد.  

احـمقانـه اسـت. در این کشور مـا معیاري واقـع گـرایانـه از اینکه چـقدر بـااسـتعداد یا 

بی اسـتعداد هسـتیم نـداریم. در این کشور هـمه قـرار اسـت نـابـغه بـاشـند. و اگـر 

نـابـغه نـباشی، اگـر واقـعاً خـلاق نـباشی، اگـر واقـعاً هـنرمـند نـباشی، نمی تـوانی خـود 

را تحـمل کنی. نمی تـوانی بـه زنـدگی ادامـه بـدهی. نمی تـوانی بـا همسـرت زنـدگی 

کنی. همه ي این ها چیست؟ 

یک جــور دیوانگی در این خــصوص در آمــریکا هســت. نــوشــتن کتاب هــاي 

سـرگـرم کننده حـرفـه اي عـالی اسـت. امـا چیزي آمـریکایی را راحـت نمی گـذارد، 

حتی وقتی که مـثل اشـتاین بک، مـثل همینگوي واقـعاً بـااسـتعداد اسـت. ببین بـا 

اسـتعداد خـودش چـه می کند! دائـم کتاب بیرون می دهـد. دسـت نـگه نمی دارد 

که ببیند کیست. تحقیق نمی کند.  

بـه جـاي آنکه چیزي را بـنویسد که سی سـال پیش بـوده اسـت، کاوش نمی کند 

که ببیند چـه کسی شـده اسـت. و بـراي کسی مـثل همینگوي افـتخار بـود. او 

هـرگـز فیلمنامـه نـنوشـت. هـر از گـاهی تـلاش می کرد نـمایشنامـه اي بـنویسد، امـا 

نمی دانسـت چـطور نـمایشنامـه بـنویسد. بـه خـودش زحـمت یادگیري نمی داد. او 

از نـمایشنامـه نـویسی بیزار بـود، از سینما بیزار بـود. گـاه گـداري بـه آنـها چیزي 

می فروخت. و همیشه نگران جایگاه خودش به عنوان رمان نویس بود - قربانی
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«پسر طلایی» 1937 - تئاتر گروه



کامل آنچه که من نامش را تله ي اخلاقی و فرموله  شده ي آمریکایی می گذارم.  

[نـود و یک روز پیش از این مـصاحـبه، همینگوي در کچام در ایالـت آیداهـو، 

مغز خود را با شات گان بیرون پاشیده بود.]  

وقتی این مـصاحـبه را بـا اودتـس داشـتم، هجـده مـاه بـود که از «نـاراحتی 

گـوارشی» رنـج می بـرد که بـا «قـرص هـاي سفید کوچک» آرامـش می کرد. در روز 

31 ژوئیه 1963، جـراحی تشخیصی، سـرطـان منتشـر در مـعده و روده اش را 

نـشان داد. در طـول دوازده روز پـس از آن هشیار بـود و مـلاقـات کننده هـاي 

زیادي داشـت. الیا کازان57 و هـرولـد کلورمـن و بـعد اسـتراسـبرگ بـه دیدنـش 

رفــتند. در روز 12 اوت بــه کما رفــت و دو روز بــعد درگــذشــت. او 57 ســال 

داشت.  
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 Elia Kazan 

تئاتر گروه
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● 1 

بـا بـالا رفـتن پـرده، صـحنه ي خـالی را می بینیم. بـر روي آن شـش یا هـفت 

مـرد بـه شکل نیم دایره نشسـته انـد. کنار صـحنه در سـمت چـپ مـرد جـوانی یله 

داده و خــلال دنــدانی را می جــود: یک مــرد مســلح. مــرد چــاقی بــا شــمایل 

خـوك مـانـند مسـتقیماً بـا تـماشـاگـران صـحبت می کند. بـه عـبارت دیگر او رئیس 

سـندیکا اسـت و مـردان پشـت سـر او کمیته ي کارگـران هسـتند. آنـها اکنون هـر بـه 

حـالات گـونـاگـون جـالبی نشسـته انـد و چـنان که بـه زودي می بینیم، طیف 

گـونـاگـونی از این تیپ  را نـشان می دهـند. مـرد چـاق بـرافـروخـته و بـه شـدت 

عـصبانی اسـت و در پـایان صحبتی طـولانی و 

نـه چـندان داغ اسـت: شکمش سیر و پشـتش 

گرم است. نامش هري فت است. 

فــت: جــداً خیلی اشــتباه می کنین. هــر کی 

چـشم خـونـدن داشـته بـاشـه اینو می دونـه. 

اعــصاب نــساجی رو نــگاه کنین - مــث شیر 

اومـــدن و مـــث بـــره رفـــتن. اعـــتصاب 

ســـان فـــرانـسیـسکـو رو بـبیـنیـن -گـشـنـگی و 

کله هــاي شکسته. بــچه هــاي فــولاد هــم 

می خـواسـتن بـریزن بیرون، ولی نـظرشـون 

عـوض شـد. دوره زمـونـه این جـوریه، همینه دیگه. دار و نـدار مـا کارگـرا یه مـرد 

خـوبـه که حـالا پشـتمونـه. شـخص اول مملکته -حـواسـش بـه مـنافـع مـاس- 

مـنظورم هـمونیه که تـو کاخ سفیده. واسـه همینه که وقـت اعـتصاب نیست. اون 

داره شب و روز زحمت می کشه… 

صدا (از میان تماشاگران): واسه کی؟ (مرد مسلح خیز برمی دارد.) 

فـت: واسـه شـماهـا! مـدارك نـشون می ده. اگـه این رژیم هـوور بـود می گـفتم 

نـریزین بیرون بـچه هـا؟ عـمراً! امـا حـالا فـرق می کنه. شـمام مـث مـن روزنـامـه هـا رو 

می خـونین. خـودتـون می دونین. واسـه همینه که مـخالـف اعـتصابـم. چـون مـا بـاید 

پشت اونی وایستیم که پشت ما وایستاده! تموم کشور… 

صدایی دیگر: از کار افتاده! (مرد مسلح جدي به نظر می رسد.) 

فـت: پـاشـو خـودتـو نـشون بـده سـرخ لعنتی! مـرد بـاش، بـذار ببینیم چـه شکلی 

هستی! (بیهوده منتظر می ماند) بیا، از همون اول تو زرد از آب در اومد! سرخ

بخش ابتدایی نمایشنامه ي 

در انتظار لفتی 
کلیفورد اودتس 

ترجمه ي شیرین میرزانژاد 



و زرد رنـگ کثافتی می شـه بـچه هـا. مـن حـواسـم بـه چـهار-پـنج تـاشـون تـو همین 

سـندیکا هسـت. اونـا واسـه تـون چـه غلطی می خـوان بکنن؟ بکشونـن تـون بیرون و 

تـا شـلوغ شـد بـزنـن بـه چـاك. بـه این جـونـورا رو بـدین خـواهـرا و زنـاتـونـو راهی 

جـنده خـونـه می کنن، مـث هـمون کاري که تـو روسیه کردن. مسیحو از سـر 

صلیب خـونیش می کشن پـایین. خـونـه  خـرابـتون می کنن و بـچه هـاتـونـو می انـدازن 

تـو رودخـونـه. فکر می کنین جـفنگه؟ روزنـامـه هـا رو بـخونین! حـالا گـوش کنین، 

نمی تـونیم هـمه ي شـب اینجا بـمونیم. مـن واقعیت مـاجـرا رو بهـتون گـفتم. شـمام 

الان شام گرم  منتظرتونه و… 

صدایی دیگر: آره مگه اینکه تو بگی. 

مرد مسلح: بتمرگ آشغال! 

صـدایی دیگر: لفتی کجاس؟ (حـالا این سـوال از طـرف دیگران هـم در سـندیکا 

مطرح می شود. فت با چکش اش می کوبد.) 

فـت: مـنم می خـوام همینو بـدونـم. کجاس رفیق تـون لفتی؟ شـما بـهش راي 

دادین که رئیس بشه. حالا کجا غیبش زده؟ 

صداها: ما لفتی رو می خوایم! لفتی! لفتی! 

فـت: این دیگه چـه کوفتیه؟ سیرکه؟ کمیته اینجا هسـت دیگه. این جـماعـت 

گاوچرون که انتخاب کردید. (به آخرین نفر در سمت راست اشاره می کند.)  

مرد: بنجامین. 

فـت: آره، دکتر بـنجامین. (بـه تـرتیب نشسـتن بـه مـردان دیگر در دایره اشـاره 

می کند) بـنجامین، میلر، اسـتاین، میچل، فیلیپس، کلر. تقصیر مـن نیست که 

لفتی فلنگو بسته. اگه شماها… 

صدایی موافق: کمیته چی می گه؟ 

دیگران: کمیته! بــذار ببینیم کمیته چی می گــه! (فــت تــلاش می کند که 

جـمعیت را سـاکت کند، امـا یکی از مـردان نشسـته نـاگـهان بـه جـلو می آید. مـرد 

مسلح به وسط صحنه حرکت می کند اما فت می گوید:) 

فـت: حـتماً، بـذار حـرف بـزنـه. بـذار بـشنویم بـچه هـاي سـرخ چی دارن بـگن! 

(صـداهـاي گـونـاگـونی از میان تـماشـاگـران می آید. فـت گسـتاخـانـه سـر جـایش در 

وسـط دایره بـرمی گـردد. روي سکوي بـلندش می نشیند و سیگارش را دوبـاره 

روشـن می کند. مـرد مسـلح سـر پسـتش بـازمی گـردد. جـو، سـخنران جـدید دسـتش 

را بـه نـشانـه ي سکوت بـلند می کند. بـه سـرعـت سکوت بـرقـرار می شـود. بـرآشـفته 

است.) 

جو: بچه ها شما منو می شناسین. یه ذره هم سرخ نیستم. این  هوا ترکش تو
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تـنمه که از جـنگ دارمـش. شـاید اونـقدرا هـم سـرم نـشه! امـا بـهم نگین سـرخ! 

می دونین مــا چی هســتیم؟ بــچه هــاي سیاه و کبود! اونــقدر اینور و اونــور 

شـوت مـون کردن که سـر تـا پـا سیاه و کبودیم. امـا فکر می کنم هـر کسی رك و 

پـوسـت کنده بـگه از این وضـع خـوشـش نمی آد، از نـظر رهـبراي سـندیکا سـرخـه. 

این جفنگیات شـام گـرم تـو خـونـه چیه؟ هـر کی دلـش از وعـده ي بـعدیش قـرصـه 

دسـتشو بـبره بـالا! آقـایی که پشـت سـر مـن نشسـته می تـونـه جـفت دسـتاشـو باـلا کنه. 

امـا نـه اینجا! واسـه همینه که راجـع بـه اعـتصاب بـحث می کنیم- که انـدازه ي 

خرج زندگی مون دربیاریم! 

صدا: لفتی کجاس؟ 

جـو: خـداوکیلی نمی دونـم، ولی بـه چـاك نـزده. اون ایتالیایی از یه کشتارگـاه 

کامــل هــم بیشتر جیگر داره. شــاید تــو تــرافیک گیر کرده، ولی خــودشــو 

می رسـونـه. امـا نـذارید این داسـتان سـرخ بـترسـونـدتـون. مـگه اینکه جنگیدن واسـه 

مـعاش می تـرسـونـدتـون. مـا بـاید تصمیم خـودمـونـو بگیریم. اگـه راسـتشو بـخواین، 

هـفته ي پیش زنـم مـنو روشـن کرد. مـث روز روشـنه که لازمـه اعـتصاب کنیم. 

مـاییم که بـعد هشـت سـاعـت ده سـاعـت تـو تـاکسی هـر شـب می ریم خـونـه. بـعد 

زنـم می گـه: «خـدایا، هشـتاد سـنت که نشـد پـول. بـاهـاش لـوبیا هـم بـه زور می شـه 

خـرید. تـو داري واسـه شـرکت کار می کنی.» بـهم می گـه: «جـو! تـو دیگه واسـه مـن 

یا خونواده کار نمی کنی!» می گه: «اگه شروع نکنی…» 
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 بازگردیم، رفیق؟ ●

 گفته بودي هرگز بازنگردیم، 

         گفته بودي، ویران باید کرد 

         همه پل ها را در پس خویش 

         گفته بودي، تا فرجام نبرد 

         پیش، همواره به پیش 1 

دي مـاه در تهـران. بـوي مـازوت در زیر چـتر ابـر تیره ي بـالاي سـر و هـواي آلـوده، 

نـفس کشیدن را سـخت می کند. داخـل اِسـنَپ حـدود 

یک سـاعتی می شـود که بـه سـمت «کوکاکولا» حـرکت 

کرده ام.  

سـاعـت دوازده و پـانـزده دقیقه ظهـر اسـت. قـرارم سـاعـت 

یک اسـت و 45 دقیقه وقـت دارم تـا آدرس خیابـان 

یکم نیروي هـوایی، بین ربیعی و ریحانی، پـلاك 18 را 

پیدا کنم. 

تــرافیک امــان نمی دهــد. 12:45 دقیقه از مــوزه ي 

نیروي هـوایی ارتـش رد می شـوم، آمـوزشـگاه رانـندگی 

رحیمی، سـوپـرمـارکت پـدر، سـوپـر گـوشـت و مـرغ محـمود، لبنیات سنتی 

آذربایجان بیرقی و ایران تکنیک. 

پـنج دقیقه بـه یک بـه در خـانـه می رسـم. خـانـه اي کوچک و قـدیمی اسـت در 

سبک معماري دهه ي    چهل. دو طبقه  است. زنگ می زنم.  

صـدایی از داخـل می آید: هَـم اِن لـه میام.(بـه لـهجه ي مشهـدي یعنی: همین الان 

می آیم.) 

مسعود در را باز می کند.  

پـاگـرد پـله هـا جـلوي خـانـه اسـت و سـراسـر شیشه جـلوي آن را گـرفـته اسـت. داخـل 

که می شـوم در طـبقه پـایین دو اتـاق کوچک اسـت که وسـایل چـندانی نـدارد، 

انگار ساکنین آن به صورت موقت در آن زندگی می کنند.2 

پـرویز در گـوشـه اي از اتـاق مـشغول تمیز کردن صـفحه ي گـرامـافـون اسـت و بـا 

ورود من خوش آمد می گوید. 

بلافاصله می پرسد: به موسیقی کلاسیک علاقه دارید؟

بازگشت به «آینده»  
گفتگو با امیرپرویز پویان و 

مسعود احمدزاده 

 مهرداد خامنه اي  

* این گفتگوي تخیلی بر 
اساس دو نوشته: 

1-مبارزه مسلحانه، هم 
استراتژي و هم تاکتیک 

(تابستان 1349) اثر مسعود 
احمدزاده (متولد 1325 

مشهد - اعدام 11 اسفند 
1350 تهران)  

2-ضرورت مبارزه مسلحانه و 
رد تئوري بقا (بهار 1349) 
اثر امیرپرویز پویان (متولد 

25 شهریور 1325 تهران –
3 خرداد 1350 تهران در 

درگیري با ساواك) 
نوشته شده است. 



و با تایید من صفحه را می گذارد. شوبرت، سمفونی ناتمام شماره 8. 

پشت میزي می نشینیم که روي آن شیرینی «شکر گلاب» است. 

می گویم: جاي پدرم خالی. عاشق شکر گلاب است. 

مسعود می پرسد: پس مشهدي هستید. حدس زده بودم. 

می گـویم: پـدرم مشهـدیه. خـونـه شـون اتـفاقـاً چسـبیده بـه خـونـه ي شـما بـود و 

هـمسایه ي طـاهـر آقـا بـودن. هـنوز بـه یاد داره که مـادربـزرگ تـون مسـتوره 

خـانـم رو چـطور از حیاط صـدا می کرد. (تقلید صـداي مـادربـزرگ مـسعود را 

می کنم) «مستور، مستوره، نیفتی داخل حوض مستوره جان» 

هر سه می خندیم. 

می دانـم که یک سـاعـت بیشتر بـراي این گـفتگو فـرصـت نـدارم. می روم سـر 

مـوضـوع دیدارمـان و رو بـه مـسعود می گـویم: از زبـان رفیقی شنیده ام که 

رفیق پـویان گـفته ان روشنفکرا هـمه در خـلوت و در حـرف مـبارزن و در بـرابـر 

این سـؤال که چـه می شـود کرد؟ پـاسـخ داده ان: اگـر بـرام بـا دقـت بگی چـه 

نمی شـه کرد، بـه تـو خـواهـم گـفت چـه می شـه کرد. بـراى این کـه حتّی 

بفهمیم چـه نـمى شـه کـرد، بـایـد کـار کنیم؛ بـایـد جـامـعه رو بـشناسیم، بـه 

دهـات بـریم، از کـارخـونـه خـبر داشـته بـاشیم، بـایـد بـدونیم زیـر سـقف هـا چی 

مـى گـذره. از مـارکسیسم حـرف زدن بـد نیست، بـه مـارکسیسم عـمل کردن 

دشواره.3 

(پرویز لبخند می زند) 

به نظر شما در این شرایط چه کار باید بکنیم؟ 

مـسعود احـمدزاده: و فـراتـر از اون، در بـرابـر جـنبش کمونیسـتی ایـران چـه 

راهی قـرار داره؟ جـنبش کمونیسـتی چـطور می تـونـه خـودش رو بـه پیشـرو 

واقعی مـبارزه ي خـلق مـا مـبدل کنه؟ چـطور می تـونـه خـودش رو از گـنداب 

مـحیط روشنفکري که اسـاسـا در اون گـرفـتاره بـیرون بکشه و بـا تـوده هـا 

ارتباط عمیق برقرار کنه؟  

امیرپـرویز پـویان: اگـر مـا سـتمی رو که طـبقه کارگـر می کشه بـا کلمات 

بـیان می کنیم، اونـها ایـن سـتم رو بـا پـوسـت و گـوشـت خـودشـون لـمس 

می کنن. اگـر مـا رنـج اونـها رو می نـویسـیم، اونـها ایـن رنـج رو خـودشـون بـه طـور 

مـدام تجـربـه می کنن، بـا ایـن  هـمه این رنـج رو تحـمل می کنن، صـبورانـه 

می پـذیـرن و بـا پـناه بـردن بـه تـفریـحات خـرده بـورژوایی سعی می کنن بـار ایـن 

رنـج رو سـبک کنن. چـرا؟ عـلت هـاي مـتعدد اون رو می شـه در یک چـیز 

خـلاصـه کرد: بـراي این که نـیروي دشـمن خـودش رو مـطلق و نـاتـوانی 
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1 از مقاله: یادت هست؟ 
((همشهري)) - ادبیات 
کارگري، نشریه «کار» 

سازمان چریکهاي فدائی 
خلق ایران، پنجشنبه 3 
خرداد 1358، سال اول، 

شماره 12 

2 این خانه محلی است که 
امیرپرویز پویان به همراه 

رحمت الله پیرونذیري در 3 
خرداد 1350 در درگیري با 
ساواك در آن جان باختند. 
توصیف این خانه بر اساس 

نوشته ي آقاي بهروز بهزادي، 
روزنامه نگار و دوست دوران 

مدرسه ي امیرپرویز پویان 
است که پس از درگیري در 

محل به  عنوان خبرنگار 
حاضر بود. از وبلاگ بهروز 

بهزادي به نام «به روز»، خانه 
تیمی کوکاکولا، 14 مرداد 

 .1384

3 از نوشته سعید سلطانپور 
در یادبود امیرپرویز پویان 



رهـایی از سـلطه دشـمن هـم مـطلق می دونـه. 

چـطور میشه بـا ضـعف مـطلق در بـرابـر نـیرویی 

مطلق در فکر رهایی بود؟  

رابـطه بـا پـرولـتاریـا، که هـدفـش کشونـدن ایـن 

طـبقه بـه شـرکت در مـبارزه ي سـیاسیه، جـز از 

راه تــغییر ایــن مــحاســبه، جــز از طــریــق 

خـدشـه دار کردن ایـن دو مـطلق در ذهـن اونـا، 

نمی تـونـه بـرقـرار بـشه. پـس نـاگـزیـر تـحت شـرایـط 

مـوجـود، شـرایطی که در اون هـیچ گـونـه امکان 

دمــوکراتیکی بــراي تــماس، ایــجاد آگــاهی 

سـیاسی و سـازمـان دادن طـبقه ي کارگـر وجـود 

نـداره، روشنفکر پـرولـتاریـا بـایـد از طـریـق قـدرت 

انـقلابی بـا تـوده ي طـبقه ي خـودش تـماس 

بـــگیره. قـــدرت انـــقلابی بـــین روشنفکراي 

پـرولـتري و پـرولـتاریـا رابـطه ي مـعنوي بـرقـرار 

می کنه، و اعـمال ایـن قـدرت در ادامـه خـودش 

به رابطه ي  سازمانی می انجامه. 

می پـرسـم: بـا این فـاصـله اي که بین روشنفکرا 

و تـوده ي مـردم هسـت، چـطور چنین چیزي 

ممکن می شه؟ 

مـسعود احـمدزاده: در لحـظاتی که کاسـه ي صـبر لـبریـز می شـه تـوده هـا هـم بـه 

حـرکت درمیان، بـرخـوردهـایی پـیش میاد؛ و در اثـر شـرایـط اخـتناق و تـرور ایـن 

بـرخـوردهـا بـیش از پـیش بـا بـرخـوردهـاي مسـلحانـه هـمراه می شـن. امـا در اثـر 

هـمین شـرایـط چـنین جـنبش هـایی امکان وسـعت پـیدا نمی کنن و سـرکوب 

می شـن. آیا هـمه ي ایـنها بـه ایـن معنیه که تـوده بـه خـودي خـود دیـگه هـیچ 

حرکت چشمگیري از خودش نشون نمی ده؟  

امیرپـرویز پـویان: بین عـامـل وحشـت از پـلیس و تسـلیم بـه فـرهـنگ ضـدانـقلاب 

بی شک رابـطه اي بـرقـراره. پـرولـتاریـا بـه ایـن فـرهـنگ تسـلیم می شـه چـون  که از 

شـرایـط مـادي مـقاومـت در بـرابـر اون بی نـصیبه. طـرد ایـن فـرهـنگ تـنها زمـانی 

ممکن می شـه که پـرولـتاریـا بـه واژگـونی روابـط بـورژوایی تـولـید، آغـاز کرده بـاشـه. 

در حـقیقت، خـودآگـاهی طـبقاتی پـرولـتاریـا تـنها در جـریـان مـبارزه سـیاسیه که 

وسیع ترین امکان ظهور و رشد خودش رو پیدا می کنه. طبقه ي کارگر تا وقتی
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امیرپرویز پویان  
(متولد 25 شهریور 1325 تهران  

شهادت در درگیري با ساواك3 خرداد 1350 تهران) 



که خـودش رو فـاقـد هـر گـونـه قـدرت بـالفعلی بـراي سـرنـگونی دشـمن بـبینه، 

طـبیعتاً هـیچ گـونـه کوششی هـم در راه نفی فـرهـنگ مسـلط نمی تـونـه داشـته بـاشـه. 

اون بـعد از عـزم بـه تـغییر زیـربـناسـت که عـوامـل روبـنایی رو بـراي پـیروزي خـودش 

بـه خـدمـت می گـیره، و بـه مـثابـه بـشارت دهـنده ي نظمی نـو مـطلقاً مـتفاوت بـا نـظم 

کهن، بینش اخلاقی و فرهنگی خاص خودش رو می پذیره و شکوفان می کنه.  

می پرسم: پس فعلاً کاري از ما برنمی آد؟ 

مـسعود احـمدزاده: چــرا. اتــفاقــاً امــروز تــرس از این می ره که بی عملی 

مـارکسیست-لنینیسـت هـا رهـبري مـبارزه ي خـلق رو بـه دسـت خـرده بـورژوازي 

بسـپاره. جـنبش کمونیسـتی اگـر قـراره رهـبري مـبارزه ي خـلق رو بـه عهـده بـگیره، 

اگـر قـراره بـه پـیشاهـنگ واقعی تـوده هـا مـبدل بـشه، بـایـد خـطر کنه. بـایـد در نـظر و 

عـمل یک پـاسـخ مـشخص بـه مسـئله ي تـعویـض قـدرت حـاکمه و واگـذاري قـدرت 

به استثمارشدگان بده.  

می گویم: اما واقعاً پیشاهنگاي توده ها چقدر می تونن موثر باشن؟  

امیرپـرویز پـویان: قـدرت انـقلابی که تـوسـط پـیشاهـنگاي پـرولـتري اعـمال 

می شـه، فـقط انعکاس بخشی از نـیروي طـبقه ي کارگـره. امـا اونـچه که نسـیمی 

تـنده بـایـد بـه طـوفـانی ویـران کننده تـبدیـل بـشه تـا واژگـونی نـظام مسـتقر رو ممکن 

کنه. پـس ایـن انعکاس نـاکامـل بـایـد جـاي خـودش رو بـه انعکاس کامـل نـیروي 

اون بـده. بـه ایـن تـرتـیب اعـمال قـدرت انـقلابی نقشی دوگـانـه رو بـر عهـده می گـیره: 

از یک طـرف خـودآگـاهی پـرولـتاریـا رو بـه عـنوان یک طـبقه ي پیشـرو بـه اونـها بـاز 

می ده، و از طـرف دیگه اونـا رو وامی داره تـا بـه خـاطـر تـثبیت آیـنده ي خـودش، 

بـراي تـثبیت پـیروزي مـبارزه اي که درگـیرش شـده، نـقش فـعال ایـفا کنه. ایـن راه 

بـا حـمایـت کارگـران از مـبارزه ي انـقلابی آغـاز می شـه و در ادامـه خـودش بـه 

حمایت فعال اونها می انجامه. 

مـسعود احـمدزاده: کسب حـمایـت تـوده هـا چـندان هـم آسـون نیسـت، احـتیاج بـه 

کار مــداوم، ســخت و طــولانی داره. امــا بی شک تــوده هــا بــه دعــوت عملی 

پـیشاهـنگان خـودش پـاسـخ می ده. انـقلاب در خـود انـقلاب شکل می گـیره. انـقلابی 

که بـا تـوده اي تـریـن و عـام تـریـن اهـداف آغـاز شـده، در جـریـان ایـن مـبارزه ي 

آشـتی نـاپـذیـر و بـا تـوسـل بـه انـقلابی تـریـن تـاکتیک هـا بـه انـقلابی تـریـن اهـداف نـیز 

می رسـه. نـبایـد از شکست هـاي مـوقتی تـرسید. الان وقـت عـمله. «سـلاح انـتقاد بـایـد 

جاي خودش رو به انتقاد سلاح» بده.  

امیرپـرویز پـویان: تـوده می بینه که دشـمن ضـربـه پـذیـره و می بـینه نسـیم تـندي 

که وزیدن گرفته، دیگه جایی براي مطلق بودن سلطه ي دشمن نمی گذاره.

شماره سوم 
زمستان1400

106

دشواري کار نه 

در تهیه ي 

برنامه ي انقلاب، 

تعیین اهداف 

انقلاب، شناخت 

نیروهاي انقلاب و 

ضدانقلاب، بلکه 

در تعیین طرق و 

وسائلی قرار داره 

که باید به کار 

گرفته بشه تا 

انقلاب رو به 

پیروزي برسونه.  



 

اگـر ایـن «مـطلق» در عـمل بـه مـخاطـره افـتاده، پـس در ذهـن اون هـم نمی تـونـه بـه 

بـقاي خـودش ادامـه بـده. از ایـن بـه بـعد بـه نـیرویی فکر می کنه که رهـایـیش رو 

آغـاز کرده. بـیگانگی از پـیشاهـنگش جـاي خـودشـو بـه حـمایتی که در درون او 

نسـبت بـه اونـا پـیدا شـده، می ده. الان ایـن پـیشاهـنگان انـقلابی فـقط از اون دورن، 

ولی دیـگه بـه هـیچ وجـه بـا اون بـیگانـه نیسـتن. بـا عـلاقـه بـه اونـها فکر می کنه ولی نـه 

فـقط بـه ایـن خـاطـر که می بـینه جـمعی کوچک بـه خـاطـر مـنافـع اون بـا دشمنی 

بـرخـوردار از زرادخـانـه اي بـزرگ درافـتاده، بلکه بیشـتر بـه ایـن خـاطـر که آیـنده ي 

خـودشـو بـا آیـنده ي مـبارزه ي ایـن جـمع کوچک در ارتـباطی مسـتقیم احـساس 

می کنه.  

دیـگه کافی نیسـت که از پـیشاهـنگان بـا اشـتیاق صـحبت بـشه، و هـر کارگـر 

مـوفـقیت اونـا رو صـادقـانـه در دل آرزو کنه، بلکه لازمـه تـا ایـن «اشـتیاق» بـه 

«آشـنایی» و ایـن «آرزو» بـه بـر عهـده گـرفـتن نقشی مسـتقیم در مـبارزه تـبدیـل 

بـشه. نـه وحشـت و خـفقان قـادره کارگـرا رو از حـرکت بـه سـوي مـنبع نـیروي 

پـیشاهـنگش بـاز داره و نـه فـرهـنگ بـورژوایی بـر ذهـن اونـا سـیطره ي پیشـین 

خـودش رو داره تـا مـثل روبـنایی بـراي گـریـز اونـها از 

مـبارزه و تسـلیم بـه نـظم مسـتقر بـه خـدمـت گـرفـته 

بـشه. طـلسم می شکنه و دشـمن مـثل جـادوگـري 

شکست خـورده می مـونـه. اونـچه شکست اونـه دقـیقاً 

پـیروزي مـا بـراي ایـجاد رابـطه اي هـر چـه نـزدیک تـر 

و مسـتقیم تـر بـا پـرولـتاریـاسـت که بـراي تـبدیـل 

خـودش بـه یک رابـطه ي سـازمـانی، دیـگه بـا مـانعی 

از سوي خود کارگرا مواجه نمی شه.  

می پـرسـم: فکر نمی کنید که این بـاعـث می شـه 

سـرکوب شـدیدتـر بـشه؟ خیلی هـا مـعتقدن الان در 

همین فـضاي بسـته مـختصر فـعالیتی می شـه کرد 

امـا اگـر کاري کنیم که سـرکوب شـدیدتـر بـشه 

ادامه ي راه سخت تر می شه.  

امیرپـرویز پـویان: اِعـمال قـدرت انـقلابی سـلطه ي 

پـلیس رو خـشونـت بـارتـر می کنه، امـا افـزایـش 

نمی ده. ایـن سـلطه از این چیزي که الان هسـت، 

بیشـتر نمی شـه. چـون امـروز هـم دشـمن مـا هـمه ي 

 نیروي خودش رو به خدمت کشف و سرکوب
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مـبارزیـن گـرفـته، تـنها مـاهـیت اون عـریـان می شـه. نـقاب خـودش رو بـه تـمامی از 

چهـره بـرمی داره و درنـده خـویی خـودش رو، که حـالا بـه دلیل فـقدان یک حـرکت 

تند انقلابی، عوام فریبانه بزك کرده به همه خلق نشون می ده. 

می گـویم: و این طـور تـوده هـا رو بیشتر بـه سـمت هـمراهی بـا پیشاهـنگان سـوق 

می ده… 

امیرپـرویز پـویان: دقیقا. تـحت ایـن شـرایـطه که نـیروهـاي انـقلابی و در راس 

اونـها عـناصـر مـارکسیست-لنینیسـت بـراي بـقاء خـودش، بـراي ایـن  که بـتونـه 

ضـربـه هـا رو تحـمل کنه و از هـم نـپاشـن، بـه هـمدیگه نـزدیک می شـن. یـا بـایـد بـه 

صـف دشـمن بـپیونـدنـد، یعنی بـا در پـیش گـرفـتن خـط مشی تسـلیم طـلبانـه عـملاً 

دشـمن رو یـاري کنن، یـا بـایـد بـه هـمدیگه مـلحق بـشن. مـنفرد مـونـدن معنیش 

نابود شدنه.  

می پـرسـم: یعنی شـما مـعتقدید صـرف نـظر از اخـتلافـات ایدئـولـوژیک هـمه بـاید 

وحدت پیدا کنیم؟  

امیرپـرویز پـویان: بـه هـم نـزدیک شـدن، حتی مـلحق شـدن، دقـیقاً بـه مـعناي 

وحـدت یـافـتن نیسـت. وحـدت سـازمـانی عـناصـر مـارکسیست-لنینیسـت که 

سـازمـان واحـد سـیاسی پـرولـتاریـا رو بـه وجـود میارن، در شـرایطی صـورت می گـیره 

که اعمال قدرت انقلابی، در پروسه ي زمان به نقطه اوج خودش رسیده باشه.  

می پـرسـم: پـس این وحـدتی که ازش حـرف می زنید بین عـناصـر مـارکسیست-

لنینیست باید اتفاق بیفته و نه با هر سازمان و گروهی؟ 

امیرپـرویز پـویان: درسـته. بـا هـر ضـربـه بـه دشـمن سـلطه ي مـطلق اون در اذهـان 

تـوده ي انـقلابی تجـزیـه می شـه و اونـا رو یک گـام بـه سـوي شـرکت در مـبارزه بـه 

پـیش میاره. بـعد از اون ایـن دشـمنه که بـراي بـقاي خـودش، بـراي سـرکوب هـر 

چـه سـریـع تـر و در نـتیجه هـر چـه خـشونـت بـارتـر دشـمنان انـقلابی خـودش مـجبوره 

که در هـر قـدم چهـره ي خـودش رو بـه وضـوح بیشـتري بـه نـمایـش بـگذاره. از 

طـریـق اعـمال قهـر ضـدانـقلابی بـر عـناصـر مـبارز، فـشار خـودش رو بـر هـمه طـبقات و 

اقـشار زیـر سـلطه افـزایـش میده. بـه ایـن تـرتـیب اون بـه تـضادهـاي ایـن طـبقات بـا 

خـودش شـدت می بـخشه و بـا ایـجاد آتـمسفري که نـاگـزیـر از ایـجاد اونـه، آگـاهی 

سـیاسی تـوده رو جـهش وار بـه پـیش می بـره. او چـون خـرس زخـم خـورده اي 

دیـوانـه وار حـمله می کنه. جـز متحـدیـن خـودش، یـا در حـقیقت مـنابـع نـیرو و 

تـغذیـه خـودش بـه هـمه مشکوکه. هـر نـارضـایی کوچیک، هـر حـرکت شک انـگیز، 

هـر حـرف نـاخـشنودانـه، از سـوي اون بـا بـدتـریـن عکس الـعمل هـا مـواجـه می شـه. بـه 

زندان می اندازه، شکنجه می کنه، تیرباران می کنه به امید این که امنیت

دشمن مبارزه رو 

به خلق تحمیل 

می کنه. اون 

می خواد توده رو 

از شرکت در 

حرکت انقلابی 

باز داره، ولی 

بالعکس هر لحظه 

تعداد بیشتري از 

اونا رو به جریان 

مبارزه 

می کشونه.



گـذشـته رو بـرگـردونـه. امـا شـیوه هـایی که بـه نـاگـزیـر بـه کار می گـیره، بـه نـاگـزیـر 

علیه خود اون عمل می کنه.  

می پـرسـم: خـب این خـشونـت تـا کجا می خـواد ادامـه پیدا کنه؟ مـگر مـردم چـقدر 

می تونن تاب بیارن؟ 

امیرپـرویز پـویان: دشـمن مـبارزه رو بـه خـلق تحـمیل می کنه. اون می خـواد 

تـوده رو از شـرکت در حـرکت انـقلابی بـاز داره، ولی بـالعکس هـر لحـظه تـعداد 

بیشـتري از اونـا رو بـه جـریـان مـبارزه می کشونـه. اون که ادامـه تسـلط خـودش رو 

بـیش از هـمیشه دشـوار می بینه، تحـمل ایـن سـلطه رو بـراي خـلق بـیش از 

هـمیشه دشـوار می کنه. تـوده بـه مـبارزه رو میاره، نـیروي خـودش رو در اخـتیار 

پـیشاهـنگاش می ذاره و بـا شـرکت فـعالانـه ي خـودش، اسـتراتـژي مـشخص 

مـبارزه ي انـقلابی رو تـثبیت می کنه. ایـن اسـتراتـژي که حـاصـل جـمع بـندي مـیزان 

اراده ي انـقلابی بـر طـبقه ي زیـر سـلطه اسـت، بـراي تـثبیت رهـبري پـرولـتاریـا، که 

بی شـبهه مـقاوم تـریـن و انـقلابی تـریـن طـبقه سـت، وحـدت سـازمـانی عـناصـر 

مـارکسیست- لنینیسـت رو الـزامی می کنه. پـرولـتاریـا بـه مـبارزه رو می کنه و 

بـراي ثـمر بخشـیدن ایـن مـبارزه بـه سـازمـان سـیاسی خـاص خـودش نـیازمـنده. 

پـیشاهـنگان پـرولـتري، نـیروي لازم رو از طـبقه ي خـودش تـغذیـه می کنه و 

پـرولـتاریـا بـا تکیه بـر سـازمـان سـیاسی خـودش تـضمین لازم رو بـراي ثـمربخشی 

نـیروش بـه دسـت میاره. بـدیـن مـنوال حـزب کارگـران پـا بـه عـرصـه حـیات 

می گذاره.  

مـسعود احـمدزاده: مـا در تـاریـخ تجـربـیات انـقلابی و نـهضت کمونیسـتی 

بـین المللی قـرن اخـیر اسـاسـاً بـا سـه نـوع مـبارزه روبـرو هسـتیم: ایـدئـولـوژیک، 

اقـتصادي و سـیاسی. اگـر تـوالی تـاریـخ ایـن تجـربـیات رو در نـظر بـگیریـم، می بـینیم 

که چـطور بـه نـحو روزافـزونی از نـقش مـبارزه ي تـئوریک و اقـتصادي کاسـته شـده، 

و مـبارزه ي سـیاسی بـیش از پـیش بـر کل مـبارزه ي انـقلابی سـیطره یـافـته. کافیه 

نـگاهی بـه اسـناد جـنبش کمونیسـتی بـندازیم تـا کم شـدن اهـمیت تـئوري رو در 

مـقایـسه بـا مـبارزه ي سـیاسی عملی ببینیم: کاپـیتال، آنتی دوریـنگ، چـه بـایـد 

کرد، دمـوکراسی نـویـن و غـیره. خـلاصـه مـا در جـنبش کمونیسـتی بـین المللی 

امـروز که اسـاسـاً در کشورهـاي زیـر سـلطه جـریـان داره، کمتر بـا آثـار تـئوریکی 

مـثل کاپـیتال، آنتی دوریـنگ یـا مـاتـریـالـیسم و امـپریـوکریتیسیسم روبـرو می شیم. 

آیـا ایـن امـر مـبین اون نیسـت که از نـقطه نـظر تـئوري نـاب، جـنبش کمونیسـتی 

بـین المللی که بـه طـور کلی بـا عـمل مسـتقیم انـقلابی روبـروسـت نـه فـرصـت و نـه 

نیاز اون رو داره که به کار بپردازه؟ آیا این امر نشون نمی ده که ما بیش از هر
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نباید از 

شکست هاي 

موقتی ترسید. 

الان وقت عمله. 

«سلاح انتقاد 

باید جاي خودش 

رو به انتقاد 

سلاح» بده.
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وقـت دیـگه بـه پـراتیسـین احـتیاج داریـم تـا بـه تـئوریسـین؟ و امـا در مـورد مـبارزه 

اقـتصادي هـم همین طـوره. هـروقـت پـروسـه ي مـبارزه انـقلابی رو در هـر یک از 

کشورهــایی که اهــمیت کسب کرده در نــظر بــگیریــم، مــتوجــه می شیم که 

مـبارزه ي اقـتصادي بـیش از پـیش اهـمیت خـودش رو از دسـت می ده. ایـن امـر 

هـم نـتیجه تـفوق روزافـزون سـیاسـت بـر اقـتصاده، نـتیجه تسـلط دشـمن طـبقاتی بـا 

سـرکوب کننده تـریـن وسـایل در تـحت شـرایـط اخـتناق و تـرور، نـتیجه تسـلط 

جـهانی امـپریـالیسـتی و خـلاصـه نـتیجه ایـن امـره که تسـلط جـهانی امـپریـالیسـتی 

دوران احـتضار خـودش رو می گـذرونـه. در حـقیقت رشـد پـروسـه انـقلاب در 

مـقیاس جـهانی از یک طـرف مسـئله ي تـصرف قـدرت سـیاسی رو، مسـئله حـاد 

چـگونـه بـایـد انـقلاب کرد و سـلطه ي  امـپریـالیسـتی رو چـگونـه می شـه در هـم 

شکست رو، و خـلاصـه عـمل مسـتقیم انـقلابی رو بـیش از پـیش در دسـتور روز 

قـرار داده و از طـرف دیـگه هـمین پـروسـه ي انـقلاب در مـقیاس جـهانی بـه مـنزلـه ي 

یک نـوع تـدارك تـئوریک بـراي انـقلاب کنونیه. الان مـحتواي انـقلاب بـیش از 

پـیش روشـنه، در حـالی که، اون چـه که بـایـد روشـن بـشه و فـقط از طـریـق عـمل 

مسـتقیم انـقلابیه که روشـن می شـه، اشکال خـاصیه که ایـن مـحتوي در شـرایـط 

خـاص بـه خـودش می گـیره. دشـواري کار نـه در تهـیه ي بـرنـامـه ي انـقلاب، تـعیین 

اهـداف انـقلاب، شـناخـت نـیروهـاي انـقلاب و ضـدانـقلاب، بلکه در تـعیین طـرق و 

وسائلی قرار داره که باید به کار گرفته بشه تا انقلاب رو به پیروزي برسونه.  

بـه سـاعـت نـگاه می کنم، وقـتم تـمام شـده. امـا سـمفونی «نـاتـمام» شـوبـرت هـمچنان 

می نوازد. مگر این سمفونی کمتر از 25 دقیقه نیست؟ 

از مــسعود و پــرویز تشکر می کنم. مــسعود ســریع کیسه ي کوچکی می آورد و 

همه ي «شکر گلاب»هاي درون ظرف روي میز را داخل آن خالی می کند. 

می گوید: این براي آقا جون. خیلی سلام برسونید. 

از در که بیرون می آیم هوا تاریک است.  

زمان چرا این طور شده؟ 

بـوي مـازوت بـا هـواي سـرد اول زمسـتان وارد ریه ام می شـود و چـشمانـم می سـوزد. 

بـه سـر کوچـه می رسـم. جـلوي پـایم یک تـاکسی پیکان جـوانـان مـدل سـال 49 

ترمز می کند.  
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 درآمد ●

والـتر بنیامین فیلسوف آلـمانی در اثـرش «سـرچـشمه ي درام تـراژیک 

آلـمانی» نـگاشـته بـود: «مـوضـوع اصلی نـقادي فلسفی، نـمایانـدن این نکته اسـت 

که کارکرد شکل هـاي هـنري جـز این نیست که مـحتواي تـاریخ را بـه حقیقت 

فلسفی تبدیل کند» 

نکته ي اسـاسی در انـدیشه ي بـخش عـمده اي از انـدیشمندان فـلسفه ي هـنر، فـهم 

و تبیین رابـطه ي هـنر و جـامـعه اسـت. بـه زعـم 

این نـظریه پـردازان هـنر می تـوانـد فـراتـر از اصـل 

ایجاد شـادمـانی یا لـذت صـرف پیش رود؛ زیرا 

هـنر ظـرفیتی سـت که واقعیت را در کلیت آن 

پیش می کشد. پـدیده اي سـت که می تـوانـد در 

مـتن مـادي معین، علیه وضـع مـوجـود عینیت 

یابـد و بـا فـاصـله گـرفـتن از ضـوابـط اخـلاقی و 

اجــتماعی مســلط بــه کارکرد نــقادانــه و 

سـازنـده اي مجهـز شـود. ازین رو آن چـه حـوزه ي 

اصـلی تـــمـرکـز و تـحـــلیـل ایـن رســـتـه از 

انـدیشمندان بـه شـمار می رود، تعیین و تبیین 

نســبت مــتن و بســتر و یا بــه عــبارتی مکث بــر اهمیت زمینه هــاي تــاریخی، 

اجـتماعی و مـادي تـولید اثـر هـنري بـه مـنزلـه ي کنشی حـاوي مـعنا و پیام اسـت. 

نـگارنـده در پـرتـو این فـهم از هـنر، در شـماره ي قـبل تـلاش کرد تـا بـا تـرسیم مـتن، 

واقعیت، نــظم مســلط و در کل، وضعیت مــوجــود در مــناســبات تــاریخی و 

اجـتماعی افـغانسـتان مـعاصـر، تـصویر روشـن و مسـتندي از سـرنـوشـت هـنر 

[مـقاومـت]، جـریان هـا و آفـریده هـاي هـنري بـه دسـت دهـد. بـا این تـفاسیر پیش از 

مکث بـر این مسـئله، بـه طـور فشـرده بـر مـتن اجـتماعی و تـاریخی  افـغانسـتان 

معاصر مروري خواهد شد. 

پـنج مـاه از قـبضه ي قـدرت تـوسـط طـالـبان در افـغانسـتان می گـذرد. از آن زمـان تـا 

کنون این کشور زیر نـگاه هـاي کرخـت و خیره ي قـدرت هـاي مـنطقه و جـهان در 

مـعرض فـاجـعه و فـروپـاشی تـمام و عیار انـسانی سـت. نـظام مـتزلـزل بـانکی و 

اقتصادي کشور کاملن سقوط کرده است؛ مدارس و مراکز آموزشی به روي

هنر مقاومت  
و مقاومت در هنر  

افغانستان (بخش پایانی) 
زهرا موسوي 
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زنـان مسـدود شـده اسـت. بـازار ــ نیم بـند ــ کار و اشـتغال کساد شـده اسـت. 

صـدهـا هـزار تـن از خـانـه و کاشـانـه و زیست بـوم شـان آواره و رانـده شـده انـد. صـدهـا 

نـفر از فـعالان مـدنی و رسـانـه اي و کارمـندان نـظام پیشین ـــ در سـطوح میانی 

ـــ تـحت تعقیب انـد؛ ده هـا تـن از سـوي طـالـبان نـاپـدید شـده انـد؛ ده هـا تـن دیگر 

در مـعرض روزمـره ي اعـمال شکنجه و خـشونـت قـرار گـرفـته انـد و وادار بـه فـرار یا 

انـزواي کامـل شـده انـد؛ شـماري دیگر بـدون اعـلام جـرم و بـرگـزاري دادگـاه، در 

مـحاکم صحـرایی ضـمن شیوه هـاي قـرون وسـطایی اي چـون سـنگ سـار، تیربـاران و 

قـطع عـضو خـودسـرانـه مـجازات شـده انـد. در این میان نـگرانی از زوال هـنر و 

سـرنـوشـت هـنرمـندان خـاصـه بـا فـرمـان طـالـبان مبنی بـر الـزام تغییر رشـته  از سـوي 

هـنرمـندان در حـال فـزونی سـت. طـالـبان تـا این دم بـا رویکردي یک سـر تـخاصمی 

و سـرکوب گـرانـه عـمل کرده انـد. آنـان بـا شکنجه، تحقیر و تهـدید هـنرمـندان 

محـلی خـوان، سـوزانـدن و شکستن آلات مـوسیقی آنـان و در مـواردي چـون کشتار 

کمانـچه نـواز محـلی اي بـه نـام عـبدالـله و خـاشـه قـندهـاري کمدین محـلی، یک بـار 

دیگر فـهم مـسموم شـان از هـنر را بـه مـثابـه ي ابـزار گـمراهی و گـناه بـه نـمایش 

گذاشتند. 

در این میان، تـسامـح و سکوت جـهان در بـرابـر این جـنایت و وحشـت نـظام مـند 

در حـالی ادامـه دارد که میلیون هـا انـسان مـشمول گـروه هـاي آسیب پـذیري چـون 

زنــان ســرپــرســت، کودکان و ســال مــندان در زمهــریر زمســتان در مــعرض 

بی سـرپـناهی، قطحی، گـرسنگی و مـرگ قـرار دارنـد. هـرچـند مـوازي و در مـتن 

این بحـران و از نخسـتین روزهـاي واگـذاري کشور و قـبضه ي قـدرت بـه دسـت 

طـالـبان، جـنبش مسـتقل  زنـان افـغانسـتان بـا شـعار «نـان، کار آزادي» بـه خیابـان 

آمـدنـد و در اعـتراض بـه این فـاجـعه ي سـراسـر و انـسانی ایستادنـد. این بـخش از 

زنـان تـا این دم، چـشم در چـشم خـصم، یگانـه آدرس و مـنبع مـردمی و عینی 

بـوده که در ایستادگی بـر سـر اصـل کرامـت بشـري در بـرابـر نـظام سـرکوب گـر و 

اخـتناق گـر (طـالـبان) عـمل کرده اسـت. بـه بـاور نـگارنـده، مـقاومـت زنـان در 

افـغانسـتان، نـماینده ي دمـخوري بـا رگـه اي از جـریان هـنر مـقاومـت بـومی، 

رادیکال، تـاریخی و مـادي اي سـت که در یک سـده ي گـذشـته و زیر سـلطه ي 

گـفتمان هـاي غـالـب و مـناسـبات طـبقاتی، عشیره اي و این اواخـر لیبرالی هـمواره 

در مظان اتهام و انکار بوده و به حاشیه رانده شده است.  

بـا این تـفاسیر، در این مـجال مـدار تـمرکز نـگارنـده کماکان ادامـه ي بـازخـوانی 

سـرنـوشـت هـنر مـقاومـت در افـغانسـتان اسـت. در بـررسی پیشین تـوجـه نـگارنـده بـه 

درك پیام و دسته بندي اشکال، دامنه ي معنا و پیامدها، زمینه ي دلالت ها؛

آن چه روشن 

است افق سراسر 

غبارآلود و 

تشخیص ناپذیر 

هنر در 

چشم انداز تاریخ 

سیاسی متشنج 

و ملتهب این 

کشور است.
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شـرایط تـاریخی و مـادي و اجـتماعی مـوقعیت هـنر در کل و هـنر مـقاومـت یا 

مـردمی بـه طـور خـاص در بـازه زمـانی یک سـده ي اخیر در تـاریخ مـعاصـر بـود. در 

شـماره ي نخسـت این تحـلیل، تـلاش شـد تـا بـا تـدقیق خـاسـتگاه هـاي فلسفی، 

مـادي، ذهنی و عینی هـنر (مـقاومـت) بـه مـثابـه ي ابـزار و زبـانی بـراي انـتقال پیام 

و مـعنا، بـه نـقش کارکرد مـدار و میدان هـاي هـنري در مـتن مـادي و تـاریخی 

افــغانســتان مــعاصــر و مــماس بــا وضعیت پیچیده ي سیاسی، فــرهنگی و 

ژئـوپـولیتیک این زیست بـوم پـرداخـته شـود. در این نـسخه در امـتداد نـگرش 

پیشین بـه مـرور فشـرده اي از سـرشـت و سـرنـوشـت هـنر مـقاومـت یا هـنر مـردمی 

در متن افغانستان آشنا خواهیم شد.  

توضیح: 

در دهـه ي گـذشـته، افـغانسـتانِ بـرآمـده از دل بیش از چـهار دهـه بحـران و 

فـاجـعه ي مسـتمر و مکرر انـسانی بـه مـوجـب جـنگ، فـقر و فـروپـاشی هـاي 

سـاخـتاري شـاهـد تـحولات و دگـرگـونی هـاي سـریع و وسیعی  شـد. بـا حـمله ي 

نـظامی ایالات متحـده ي و نـاتـو پـس از سـال دو هـزار و یک (م)، بـساط حکومـت 

بنیادگـرا، تـمامیت خـواه و ایدئـوژیک پـنج و نیم سـالـه ي طـالـبان بـا تـوجیه هـم کاري 

بـا گـروه الـقاعـده از افـغانسـتان بـرچیده شـد و نـظام سیاسی اي تـحت حـمایت 

مــالی، نــظامی و سیاسی غــرب، منتســب بــه «حکومــت انــتقالی» و ســپس 

«جـمهوري اسـلامی افـغانسـتان» بـا شـعار تطبیق و تـحقق دمـوکراسی (لیبرالی) 

روي کار آمـد. بـدیهی سـت که اراده ي نـگارنـده در این مـجال، تقلیل بـحث بـه 

تحـلیل سـاز و کار و چـند و چـون نـهاد قـدرت و دامـنه ي تـأثیر و پیامـدهـاي 

مخـرب آن در جـامـعه  و در فـرجـام پیونـد عملی آن بـا رقـم خـوردن این بحـران و 

قـدرت گـرفـتن دوبـاره ي طـالـبان نیست. امـا از آن جـا که سیاسـت در حـوزه ي 

تـمدنی و فـرهنگی ملتهـب و مشـترك مـا، هـمواره سـرچـشمه و ریشه ي ظـهور و 

افـول فـلسفه  و فـرآورده هـاي هـنر در وضعیت عینی و زمـانـه ي مـا بـوده اسـت؛ 

تحـلیل و بـازخـوانی هـنر، ــ فـارغ از هـر دسـته بـندي ارزشی یا کارکردي ــ زیر 

تیغ اخـتناق سیاسی، نـاگـزیر چـندان مـجالی بـراي حـفظ اسـتقلال از مـسایل روزِ 

زمـانـه اش را بـه دسـت نمی دهـد. شـاید ازین رو بـا بـروزرسـانی و بـررسی داده هـا و 

مسـتندات وضعیت مـوجـود، مـرز تفکیک میان سـرنـوشـت هـنر و سیاسـت روز 

چـندان روشـن بـه نـظر نـرسـد. خـاصـه در مـتن جـامـعه اي چـون افـغانسـتان که 

دهـه هـاسـت هـمه چیز دچـار زوال و بحـران اسـت، چـگونـه می تـوان مـتوقـع بـود که 

هنر که برآمد فرهنگ است دچار بحران یا زوال نباشد؟ 
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هنر مقاومت در محاصره ي فرهنگ بازار و جامعه ي مصرفی 

افـغانسـتان پـس از تسخیر نـظامی و سیاسی غـرب، در تـمام بنیان هـاي اداري، 

زیربـنایی و اجـتماعی تـابـع اسـتراتـژي هـا و سیاسـت هـاي نـئولیبرالی بـود. در دو 

دهـه  ي پسین، این کشور قـلمرو رشـد و رونـق سـامـانـه هـا و بـرنـامـه هـاي «بـازار آزاد» 

در حـوزه هـا و عـرصـه هـاي متکثر و مـتنوعی چـون بـانک داري، خـصوصی سـازي 

نـهادهـاي ارائـه ي خـدمـات عـامـه [آمـوزش، انـرژي، بهـداشـت و سـلامـت و حـمل و 

نـقل]، ان جی او  سـالاري و رشـد بی رویه ي اقـتصاد غیرتـولیدي [مـصرفی] بـه 

واسـطه ي وابسـتگی بـه کمک هـاي خـارجی بـود. در این میان هسـته گـذاري و 

تشکیلات مـتمرکز سـاخـتار نـهاد قـدرت، انـباشـت قـدرت و در نتیجه فـساد 

گسـترده و لـجام گسیخته آفـرید؛ مـوازي بـا اسـتقرار این ن ظام سیاسی و اداري، 

فـرهـنگ مـعافیت و عـدم پـاسـخ گـویی بـه جـزیی جـدایی نـاپـذیر از آن مـبدل شـد؛ 

آن چـه که انـحصار و انقیاد بی پیشینه ي مـنابـع قـدرت، اسـتبداد، تشـدید مـناسـبات 

طبقاتی و ایجاد شکاف  مرکز و حاشیه را به دنبال داشت.  

هـم زمـان و بـا تـزریق کمک هـاي صـدهـامیلیون  دالـري جـامـعه ي جـهانی بـا ادعـاي 

کمک بـه اسـتقرار حکومـت داري دمـوکراتیک و جـامـعه ي بـاز، سـنگ محک و 

مـقایسه  در تحـلیل تـوسـعه یافتگی و تـرقی افـغانسـتان در تـمام سـپرهـاي اجـتماعی 

خـاصـه فـرهـنگ و هـنر، تجـربـه ي حـاکمیت دوران سیاه طـالـبان قـرار گـرفـت. آن چـه 

که بـه بـاور نـویسنده بـعدهـا بـه رویکردي پـادگـفتمانی در تحـلیل هـنر مـبدل شـد و 

زمینه ي تحـریف و کژخـوانی بخشی از تـاریخ مـعاصـر را تسهیل و تعمیم بخشید. 

بـا سـرازیر شـدن کمک هـاي اقـتصادي جـهان، بـراي حـلقات نـزدیک بـه مـراکز و 

مـعادلات قـدرت زمینه ي اخـتلاس هـاي نـجومی و غـارت   مـنابـع طبیعی و مـالی 

میسر شـد. بـدین مـنوال طی دو دهـه، از رهـگذر تـبانی و تشکیل جـزایر قـدرت و 

کارتـل هـاي اقـتصادي و سیاسی بـر مـبناي شکاف هـاي تـباري، نـاسیونـالیستی و 

سنتی و عشیره اي بـخش عـمده اي از سـرمـایه هـا، مجـراهـا و مـجال هـاي مـادي، 

انــسانی و طبیعی و در نتیجه زمینه ي پــویایی و شکوفــایی ســاخــتاري بــه 

واسـطه ي سـرمـایه گـذاري هـاي بـلند مـدت بـر تـأسیس زیربـناهـا محـدود و مـصادره 

شد. 

تشـدید شکاف طـبقاتی و تـباري در کنار مـؤلـفه هـاي دیگري چـون نـاامنی 

روزافـزون، فـرهـنگ خـشونـت، فـساد گسـترده، نـاکارآمـدي دولـت در تـأمین 

خـدمـات عـمومی، سـبب بی اعـتمادي عـمومی بـه نـظام حـاکم و در نتیجه دامـن 

زدن بحـران مشـروعیت شـد. دولـت متشکل از تکنوکرات هـاي غـرب نشین و 

رهبران پیشین جهادي، نه تنها اراده و اعتباري در حل بدیهی ترین مصایب و
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مـسایل زنـدگی مـردم نـداشـت، که حـتا در مـواردي بـا سـرکوب سیستماتیک 

اعـتراضـات مـدنی و محـدودیت آزادي هـاي اسـاسی مـردم حـقوق انـسانی و اصـل 

صیانـت از کرامـت بشـري آنـان را نیز نـقض می کرد. آن چـه که در کنار تـمام 

چـالـش هـا و امـتناع هـا، در این سـال هـا امکان جـرقـه اي بـراي رخـنه ي رگـه هـایی از 

هـنر اعـتراضی و مـردمی را بـه میان آورد، نسـبت این شـاخـه از هـنر هـرچـند ــ 

کم رونـق و کم دامـنه ـــ بـا واقعیت هـاي عینی و پیرامـونی پـرآفـت و آسیب زا، 

بـدون  واسـطه و میانجی بـود. زیرا از سـدِ جـبرِ حقیقت و واقعیتِ ممکن گـذر 

می کرد و پـندار و پیش فـرض رهـایی انـسان را بـه واسـطه ي زبـان و جـهان بینی 

هــنر امکان می بخشید. بــخش عــمده ي این تــولیدات، حــاصــل تلفیق ادراك 

زیبایی شـناختی و حـس ادراك عـقلانی زیر سـایه ي انـواع جـبر، محـدودیت و 

نـابـرابـري سـت که از عهـده ي هیچ پـدیده  ي فـرهنگی دیگري جـز هـنر اعـتراضی بـر 

نمی آید. بـه نـظر نـگارنـده، هـرچـند شـاخـه هـا و جـلوه هـاي هـنر اعـتراضی در مـتن 

افـغانسـتان مـعاصـر، بیشتر محـدود و مـتمرکز بـه حـوزه ي سـبک هـاي مـدرن و 

پسـت مـدرن بـود؛ بـراي مـثال در حـوزه ي مـوسیقی در سـبک پـاپ، راك و جـاز؛ 

در حـوزه ي نـقاشی سـبک هـاي تلفیقی و سـورئـال و در حـوزه ي ادبیات و شـعر در 

حـوزه ي نـقد، مـهاجـرت و زنـان محـدود بـود، بـا این حـال، تـلاشی هـرچـند مـنقطع و 

محـدود بـراي ارائـه ي پـاسـخ بـه درك یک فـقدان و ضـرورت تـاریخی در الـزام 

ایجاد افقی آرمـانی و انـتزاعی از دل واقعیت و نـظم مـوجـود بـود. هـرچـند بـاید 

یادآور شـد که این جـریان بـا وجـود فـعالیت جسـته و گـریخته  اش در حـوزه ي 

تـولید و تحـلیل گـفتمان، یاراي تـقابـل یا رقـابـت بـا جـریان اصلی که اغـلب بـا 

حـمایت و سـفارش شـرکت هـاي بـزرگ خـصوصی تـجاري و بـه صـرف سـودآفـرینی، 

سـرگـرمی و لـذت جـویی تـولید می شـدنـد نـبود؛ نـه در مقیاس جـلب مـخاطـب و نـه 

در مقیاس تـولید. ازین رو کماکان و پـس از گـذشـت دو دهـه وقتی در مـحافـل 

عـمومی از هـنر اعـتراضی و مـردمی سـخن زده می شـود، جـز مـخاطـبان مـعدود و 

عـمدتـن نـخبه، نـزد مـخاطـبان عـام این شـاخـه کماکان رمـزگـشایی و بیگانـه زدایی 

نشده است. 

در این میان و خـاصـه بـا رونـق فـعالیت هـاي رسـانـه هـا و شـبکه هـاي مـخابـراتی 

خـصوصی و ارتـباطی، شکلی از فـرهـنگ مـصرفی در بی پیشینه تـرین شکل آن، 

وارد افـغانسـتان شـد. جـامـعه ي بسـته و سنتی اي چـون افـغانسـتان بـه واسـطه ي 

رونـق تکنالـوژي و خـدمـات ارتـباطی در مـعرض مـدام و بی امـان بـمباران اطـلاعـات 

و داده هـاي گـونـاگـون امـا بی ریشه و درونی نشـده قـرار گـرفـت. مجـموعـه  و 

الگوریتمی از داده ها که به مخاطب تلقین می کرد سرگرمی خود هنر است.

در دو دهه ي 

گذشته موازي با 

سلطه ي 

سرمایه داري 

نئولیبرالی در 

افغانستان و 

تجرید اندیشه و 

آگاهی انتقادي،  

منطق و فلسفه  ي 

تولید هنري در 

خدمت صنعت 

سرگرمی و اصل 

سودآفرینی و 

مبادله در بازار 

آزاد فروکاسته 

شد.  



بـدیهی سـت که هـنر نیز چـون دیگر حـوزه هـا مـتأثـر از سیاسـت هـاي نـئولیبرالی و 

فـرهـنگ جـامـعه ي مـصرفی در بسیاري از حـوزه هـا و شـاخـه هـا بـه ویترین مجـللی 

بـراي تـأمین سـرگـرمی و تـزریق شـادمـانی بـه طـبقات خـاص تقلیل یافـت. گـواه این 

مـدعـا تـمرکز بـخش عـمده ي از پـوشـش رسـانـه هـاي خـصوصی و جـریان اصلی بـه 

مـثابـه ي بـنگاه هـاي تـولید، مـصرف و بـازتـولید مـناسـبات و اخـلاق نـظم حـاکم، 

بـرروي تـولید بـرنـامـه هـاي اغـلب تقلیدي از شـوهـاي عـامـه پـسند رسـانـه هـاي جـهانی 

و بـه اصـطلاح هـنري اي سـت که مـبنایی جـز سـرگـرم کردن مـخاطـب عـام نـداشـت. 

خـاصـه بـا رونـق گـرفـتن فـعالیت شـرکت هـاي خـصوصی مـخابـراتی، تـولید بـرنـامـه هـاي 

هـنري تـمویل شـده در رسـانـه هـا بـا شـعار دمـوکراتیزه کردن هـنر، بـا تـرغیب 

مـخاطـب عـام بـراي اشـتراك در رونـد رأي گیري شـوهـا، سـود هـاي هنگفتی را بـه 

دست می آورند.  

هـم زمـان این رویکرد بـه سـرعـت بـه عـنوانِ مـدل و الـگوي مـطلوبِ آفـرینش و 

تـولید در صـور و صـورت هـاي هـنري هـفت گـانـه چـون ادبیات، شـعر، سینما، 

مـوسیقی، عکاسی و نـقاشی و… نیز تسـري یافـت. بـه گـونـه اي که تـولید انـبوه آثـار 

در این شـاخـه هـاي هـنري یاد شـده در قـالـب بـرگـزاري بـرنـامـه هـاي رونـمایی 

انـحصاري و نـمایش گـاه هـا و جـشنواره هـا بـه جـزیی از رخـدادهـاي فـرهنگی زنـدگی 

در شهـرهـاي بـزرگ خـاصـه پـایتخت بـدل شـد. خـاصـه ادبیات و شـعر و مـوسیقی 

که رفـته رفـته بـه انـحصار و اختیار ان جی او هـا و پـروژه هـاي زمـان بـند در 

می آمـدنـد یا بـه انـحصار بـنگاه هـاي مـالی و شـرکت هـاي خـصوصی قـرار می گـرفـتند 

ـــ و جـز در مـواردي اسـتثنایی و مـعدود هـنر مـعترض و مسـتقل ـــ مـعمولـن در 

تـولید و بـازتـولید وضعیت مـوجـود و مـناسـبات حـاکم بـا بـرگـزاري بـرنـامـه هـاي 

نیمه سیاسی و جــشنواره هــاي تجــملاتی بــه ســتایش و نــمایش جــلوه هــاي 

نـمایشی اي بـه نـام هـنر مـتمرکز بـودنـد. بـه جـرأت می تـوان گـفت که در دو دهـه ي 

گـذشـته مـوازي بـا سـلطه ي سـرمـایه داري نـئولیبرالی در افـغانسـتان و تجـرید 

انـدیشه و آگـاهی انـتقادي،  مـنطق و فـلسفه  ي تـولید هـنري ــ در هـر سـطح و 

شکلی در وضعیت مسـلط ــ در خـدمـت صـنعت سـرگـرمی و اصـل سـودآفـرینی و 

مبادله در بازار آزاد فروکاسته شد.  

در این بخش به مهم ترین رویکردها و تحولات در این حوزه اشاره می شود: 

ــ روي کار آمدن و رونق فعالیت ان جی او ها  

بـا گسـترش و مـحبوبیت فـرهـنگ کار مقطعی و پـروژه اي بـه جـاي تـأسیس 

زیرسـاخـت هـا و بـرنـامـه هـاي دراز مـدت، جـوهـر و جـلوه هـاي تـولید هـنر نیز چـون 

دیگر حوزه ها ازین نگرش، متأثر شد. در این دوره بر خلاف دوره هاي قبل که
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بـه سـرمـایه گـذاري هـاي عـمده  و درازمـدت در بـخش زیربـناهـاي سـاخـتاري تـمرکز 

می شـد، تـمرکز بـر پـرو ژه هـاي سـودمـحور کوتـاه مـدت و در بـازه زمـانی کوتـاه مـدت 

معطوف شد. 

ــ انـزواي رشـته هـاي هـنري بـا آغـاز بـه کار گسـترده ي مـؤسـسات و مـراکز 

آموزش عالی خصوصی 

هـم زمـان بـا آغـاز بـه کار نخسـتین مـراکز آمـوزش عـالی خـصوصی در سـال 

(2002) م بـا شـعار بهـبود کیفیت آمـوزش و دمـوکراتیزه شـدن آمـوزش عـالی، 

تـمرکز بـر آمـوزش و جـلب نیروي انـسانی در رشـته هـاي عـمدتـن فنی، تـوسـعه و 

مـدیریت مـنابـع انـسانی، عـلوم سیاسی و… بسیاري از رشـته هـاي هـنري را از 

رونـق انـداخـت یا تجـرید کرد. نتیجه ي این رونـد انـزواي بیشتر هـنر و رشـته هـاي 

هنري در حوزه ي آکادمیک بود. 

ــ تولید انبوه شوهاي تلویزیونی به هدف خلق سرگرمی و شادمانی  

مـحتواي اغـلب این شـوهـا، تقلید از نـمونـه هـاي عـمدتـن غـربی بـا رویکرد بـازتـولید 

و مشـروعیت بخشی بـه مـناسـبات مـوجـود و مسـلط بـود. بـراي نـمونـه شـاید بـتوان 

از شـوي تـلویزیونی و پـربیننده ي «سـتاره ي افـغان» (1384) ه ش یاد کرد که 

تقلیدي از بـرنـامـه ي مـشابـه در شـبکه هـاي تـلویزیونی انگلسـتان و هـندوسـتان بـود. 

دسـت انـدرکاران این شـو هـدف این بـرنـامـه را شـناسـایی و اسـتعدادیابی در 

حوزه ي موسیقی افغانستان معرفی می کردند. 

ــ رونـق فـرهـنگ پـروژه اي و سـودمـحورانـه در تـمام سـپهرهـاي اجـتماعی 

خاصه حوزه ي تولید هنر 

در دوهـه ي گـذشـته افـغانسـتان قـلمرو حـاصـل خیز ایده هـا و بـرنـامـه هـاي مقطعی و 

کوتـاه مـدت ان جی او و سـازمـان هـاي جـهانی بـوده اسـت. طـبق مسـتندات و 

داده هـا بـخش عـمده ي از کمک هـاي مـالی کشورهـاي حـامی افـغانسـتان از طـریق 

ســازوکار تشکیلاتی و مــالی این ان جی هــا و ســازمــان هــاي غیرانــتفاعی بــه 

کشورهاي متبوع باز می گشت.  

ــ جایگزینی جشنواره ها به جاي بنگاه هاي هنري 

هـمزمـان بـا تـمرکز و تـوجـه مـالی و سیاسی جـهان بـه افـغانسـتان، بـخش عـمده  اي 

از فعالیت هاي هنري نه منبطق و مماس با ضرورت هاي بومی که با اولویت ها
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و سـفارشـات نـهادهـاي حـامی و مـالی عـمدتـن خـارجی مـنطبق و عملی می شـد. 

این مسـئله مـعمولـن ایده هـا و ایده آل هـاي هـنري را خـاصـه در بـخش سینما، 

مـوسیقی، ادبیات، عکاسی و نـقاشی بـه هـدف پـذیرفـته شـدن و اشـتراك و بـر 

اسـاس معیارهـاي کمی و کیفی شـرکت هـاي حـامی تـولید و تنظیم می کرد. 

جـشنواره هـاي مـذکور عـمدتـن بـا بـرگـزاري رقـابـت بـه آثـار بـرتـر جـوایز نـقدي اي 

اختصاص می دادند. 

ــ تصویب قانون رسانه ها (1386) 

بی گـمان تـصویب و تنفیذ این قـانـون از سـوي مجـلس نـمایندگـان بـا وجـود تـمام 

حـشو و حـواشی اي که در انـتخاب بـندهـا و مـواد آن بـه دنـبال داشـت، کماکان 

ره گـشاي بخشی از نیازهـاي جـامـعه ي رسـانـه اي و حـتا تـولیدات هـنري در 

زمینه ي حق تولید، نشر و درج بود. 

ــ تأسیس انستیتوت ملی موسیقی افغانستان (1389) ه ش 

این مـرکز پـس از مکتب مـوسیقی افـغانسـتان در دوره ي شـاهی (1352) ه ش از 

نخسـتین تـلاش هـاي جـدي بـراي آمـوزش آکادمیک مـوسیقی بـه دانـش آمـوزان 

مکاتـب بـه شـمار می رفـت. این انسـتیتوت در سـال 2014 (م) نخسـتین ارکستر 

کودکان و نـوجـوانـان افـغانسـتان بـه نـام «زهـره» را بـا حـضور بیش از سی دخـتر 

نـوزانـده ي سـازهـاي سنتی و بـومی ایجاد کرد که بـا اشـتراك در سـفرهـا و تـورهـاي 

مـنطقه اي و جـهانی تـصویر دیگري را از نسـل نـو و هـنرآمـوزان افـغانسـتان بـه 

نمایش می گذاشتند. 

ــ برگزاري نخستین «جشنواره ي حقوق بشر» در کابل و بلخ (2011) 

ــ برگزاري نخستین جشنواره ي فیلم زنان (2013) 

در پـایان اگـر بـه کارکردگـرایی و مـنش ایجابی فـرهـنگ بـه طـور کل و هـنر بـه 

طـور خـاص در بـاز آفـرینی واقعیت هـاي عینی و بهـبود فـلسفه  و نـظام اجـتماعی 

مـعتقد بـاشیم، خـاصـه زیر سـایه ي سنگین فـرهـنگ مـصرفی و کالا پـنداري هـنر، 

هـنر مـردمی و مـقاومـت هـنوز راه دراز و پـرسـنگلاخی را پیش رو دارد. خـاصـه و 

در این مـتن تـاریخی که بـا قـدرت گـرفـتن مجـدد طـالـبان، بـه مـثابـه ي دشـمنان 

ایدئــولــوژیک هــنر و تــمام دیگر اشکال بیان گــري تجــربــه هــاي ادراکی، 

زیبایی شناسی و شهودي در زیست جهانی به نام افغانستان دچار لکنت، رکود
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واگذاري کشور و 
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جنبش مستقل  

زنان افغانستان با 

شعار «نان، کار 

آزادي» به 

خیابان آمدند.



و زوال شـده اسـت. رویکرد طـالـبان در قـبال هـنر نـقطه ي مـقابـل تـصویر نـمایشی، 

اغـراق شـده و بـاسـمه اي از هـنر بـه طـور کل و هـنر مـردمی و مـقاومـت بـه طـور 

مـشخص در دو دهـه ي پسین و نـظام منتسـب بـه دمـوکراسی بـود. آن چـه که بـه 

نـظر می رسـد بـا سیاسـت هـاي تـعاملی و حـمایتی جـهان از این گـروه اسـتمرار یابـد. 

بـه این اوصـاف آن چـه روشـن اسـت افـق سـراسـر غـبارآلـود و تشخیص نـاپـذیر هـنر 

در چشم انداز تاریخ سیاسی متشنج و ملتهب این کشور است.  

زهرا موسوي  

برلین 
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سـلام مـن سـامـان ارسـطو هسـتم. کارگـاه آواي دیوانـگان از سـال 70 بـا ●

وصـل کردن واژه هـا شـروع بـه کار کرد. بیشتر کار گـروه در مـورد جنسیت 

و اصـلا بی جنسیتی اسـت. و اصـلا چـرا مـهمه؟ و اسـاسـا فـلسفه جنسیت چیه؟ و 

اصـل کارگـاه بـا خـلاقیت هـمراه اسـت نـه تکنیک هـاي دیکته شـده. در لحـظه 

نوشته و ثبت می شه. اغلب از کلام ناخوشایند استفاده می شه. 

 ***

شکارچی 

نویسنده: هلن 

(مـریم لـبه مـبل سـه نـفره نشسـته و بـه جـلو 

خـم شـده اسـت. در یک دسـتش سیگار و در 

دست دیگرش لیوان ویسکی است.) 

مـریم: اســمم مــریمه. 30 ســالــمه. اینجا 

آپـارتـمانـمه. کوچیکه امـا مـن دوسـتش دارم. 

تـنها زنـدگی می کنم. از نـور خـوشـم نمیاد 

واسهــ همین اینجا اینقدر تاــریکه. معــمولا 

شـبها فـقط همین آبـاژور رو روشـن می کنم 

الـبته وقـت هـایی که تـنهام. آره خـوب، درسـته که گـفتم تـنها زنـدگی می کنم امـا 

همیشه هم تنها نیستم. مثل همین امشب که تنها نبودم. 

(مـریم پُکی بـه سیگار خـود می زنـد و تـه سیگارش را در جـاسیگاري روي میز 

جـلویش می تکانـد بـعد یک قـلپ از لیوان مشـروب که در دسـت دیگرش اسـت 

می نوشد.) 

مـریم: ویسکیه. اسکاچ. عـاشـقشم. وقتی می خـورم خـودم می شـم. خـودِ خـودم. 

نمی دونـم این خـوبـه یا نـه که آدم خـودش بـاشـه؟! الـبته مـن مـعمولا ودکا 

می خـورم ولی اون امشـب واسـم ویسکی آورد. مـثلا کادو آورد واسـم! شـاید هـم 

می دونست که من وقتی مست میشم خودِ خودم میشم. 

اسمشو گفتم؟ نگفتم؟! 

اسـمش سیاوشـه. الـبته این چیزیه که خـودش گـفته. سـه مـاه پیش تـوي مـترو 

دیدمش.

چند داستان از 

کارگاه نویسندگی 
آواي دیوانگان 

زیر نظر سامان ارسطو  



مـعمولا تـوي مـترو انـتخابـشون می کنم. مـرداي بـلند قـد، بـا پـوسـت روشـن و انـدام 

متناسب و البته شیک پوش و جنتلمن. سلیقمه دیگه. جنتلمن دوست دارم. 

اون هـم همین شکلی بـود. پـوسـت سفید، مـوهـاي خـرمـایی، تـه ریش، قـد بـلند و 

بـدن روي فـرم و ورزشکاري. یه بـارونی بـلند مشکی تـنش بـود. زیرش هـم یه 

کت و شـلوار مشکی و پیراهـن سفید پـوشیده بـود. یه سـاعـت سـواچ گـنده رو مـچ 

دسـتش خـودنـمایی می کرد. کفشهاي مشکی و بـراق مجـلسی پـاش بـود. اینقدر 

بـراق که می تـونسـتی عکس خـودتـو تـوش ببینی. بـوي عـطرش شـبیه چـوبِ 

خیس خورده بود. 

خــوب بــرانــدازش کردم. بــدن لــختشو تــصور کردم. خــودم و خــودش تــوي 

تـختخوابـم. تـنم مـور مـور شـد. مـطمئن شـدم که آدمِ مـناسـب واسـه شـب جـمعه 

اون هـفته ام رو پیدا کردم. واسـم بقیه چیزاشـون مـهم نیست. مجـرد، مـتاهـل، 

عـاشـق، فـارغ، بـه خـودشـون مـربـوطـه نـه مـن. هیچوقـت هـم ازشـون نمیپرسـم. مـن 

اون چیزي که میخوام رو بـه دسـت میارم! دخـتر و پسـر هـم واسـم فـرقی نـداره. 

هـر دوشـو دوس دارم. بـعدش هـم دیگه نمیبینمشون. فـقط یه آخـر هـفته. یه 

شب و تمام. اما این از اون سریشا بود. باید همون اول متوجه می شدم. 

آره داشــتم می گــفتم. ســه مــاه پیش بــود تــوي مــترو. زیر چشمی نــگاهــش 

می کردم. مـنتظر بـودم سـرشـو از تـو گـوشیش در بیاره و مـنو ببینه. چیزي طـول 

نکشید که این اتـفاق افـتاد و نـگاهـش گـره خـورد بـه نـگاهـم. یه لـبخند ملیح 

نـثارش کردم و لـبمو جـویدم و بـعدش رومـو کردم اونـطرف. تـا قـبل از رسیدن بـه 

ایستگاه، چـند مـرتـبه دیگه این کارو تکرار کردم. قـطار رسید بـه ایستگاه. پیاده 

شـدم اون هـم پیاده شـد. هـنوز چـند قـدم بیشتر نـرفـته بـودم که اومـد جـلو و 

خیلی مـبادي آداب گـفت: «سـلام بـانـو! چـند لحـظه می تـونـم وقـت گـرانـبهاتـونـو 

بگیرم؟ سوالی از محضرتون داشتم.» 

مـثل همیشه روشـم جـواب داده بـود. هـمشون همینن. دو تـا لـبخند بـهشون 

بزنی، مثل عروسک خیمه شب بازي تو مشتتن. 

گفتم: بفرمایید. 

گـفت: «فـردا تـولـد خـواهـرمـه. می خـوام واسـش لـنز چشمی مشکی بگیرم از 

همینهایی که شما زدید. میتونم بپرسم از کجا خریدید؟» 

گفتم: من لنز رنگی نذاشتم! 

گـفت: «شـوخی نـفرمـایید بـانـو! این حـد از زیبایی شـما طبیعی نیست! غیر 

ممکنه! واقـعا چـشماي خـودتـونـه؟! چـشماتـون مـثل آسـمون شـب سیاهـه! راسـتی 

من سیاوش هستم. اسم زیباي شما چیه بانو؟»
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مـن که حـالـم داشـت از لاس زدنـاي مسخـرش بـهم می خـورد، بـا لـبخند گـفتم: 

مریم. 

گفت: «می تونم شمارتونو داشته باشم؟» 

شمارمو دادم و خداحافظی کردم. 

(مـریم که لـخت روي مـبل سـه نـفره نشسـته، مـوبـایل خـود را از روي میز بـر 

می دارد و بـه صـفحه آن نـگاه می کند سـپس سـرش را بـه سـمت شـانـه اش 

می چرخاند و بو می کشد.) 

مـریم: اَه! بـوي گـند عـرق تـنش هـنوز هسـت! از هـمون سـه مـاه پیش که تـوي 

مـترو شـمارمـو بـهش دادم، هـرشـب پیام داد! هـرشـب! هـمش ازم تـعریف میک رد. 

از چـشماي مشکیم، قـد بـلندم، هیکل جـذابـم، پـوسـت سفیدم، لـباي قـرمـزم. چـند 

شـب بـعدش هـم زنـگ زد و گـفت: «مـریم بـانـو، مـن عـاشـق شـدم! می خـوام بـاهـات 

باشم. تا ابد!» 

یعنی حـالـم بـه هـم خـوردهـا! هـمون مـوقـع فهمیدم نـباید بـاهـاش بـخوابـم. آخـه این 

مـدل مـردهـا، وابسـته می شـن. مـنم از وابسـتگی مـتنفرم. مـن فـقط دنـبال یه شـب 

جـمعه و عـشق و حـالـم. نـه بیشتر. شـازده واسـه مـن عـاشـق شـده! بیخیال بـابـا! 

همین شـد که نـذاشـتم مـنو ببینه. بـهش پـا نـدادم. پیچونـدمـش. امـا ول کن نـبود. 

سـه مـاه! هـر شـب پیام و زنـگ! پیگیري و اسـتقامـتش مـثال زدنی بـود. پـریشب 

پیام داد: «مریم! من فقط یه فرصت میخوام که خودمو ثابت کنم.» 

یه لحـظه رفـتم تـو فکر. هـمه دوسـتام یا شـوهـر کردن یا دوسـت پسـر و از این 

مـزخـرفـات دارن. بـذار یه بـار هـم دوسـت پسـر داشـتن رو تجـربـه کنم. این یارو هـم 

که یه دل نه صد دل عاشقمه. کی بهتر از این؟! 

گـوشی رو بـرداشـتم و بـهش پیام دادم. نـوشـتم پـس فـردا شـب بیا پیشم و آدرسـو 

واسش فرستادم. 

دو سه ساعت پیش بود که بالاخره اومد خونه من. دمدماي غروب بود. 

یه لـباس شـب قـرمـز کوتـاه پـوشیده بـودم جـوري که سـاق و ران بی مـو و سفید 

پاهام پیدا باشه. یه آرایش سکسی هم کرده بودم. صداي زنگ آپارتمان اومد. 

در رو بـاز کردم. سیاوش هـمون لـباس هـاي تـوي مـترو تـنش بـود. هـمون عـطر، 

هـمون لـحن مسخـره و هـمون لاس زدنـاي حـال بـهم زن. گـفت: «سـلام بـانـو» 

گفتم: سلام. بیا تو. 

اومـد داخـل و مـنو محکم بـغل کرد. سینه هـامـو می چـلونـد بـه خـودش. گـفت: «چـه 

سـعادت بـزرگی نصیب مـن شـده! بـعد از مـدتـها اومـدم دیدار عـشقم! بـانـوي 

خودم!»
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خـودمـو بـه زور از تـو بـغل محکمش رهـا کردم و یه قـدم رفـتم عـقب. یه بـطري 

ویسکی که یه روبـان قـرمـز دورش پیچیده بـود رو داد بـهم و گـفت: «راسـتی 

بفرمایید. ناقابله» 

بـطري رو گـرفـتم و در آپـارتـمان رو بسـتم. رفـتم روي مـبل نشسـتم و دعـوتـش 

کردم بهم ملحق بشه. مشروب رو باز کردم و دو تا لیوان پر کردم. 

یکساعتی گـذشـته بـود. کامـلا مسـت شـده بـودم. بـطري دسـت سیاوش بـود و 

پشـت سـر هـم لیوان مـنو پـر می کرد. مـدام حـرف میزد و مـن فـقط گـوش 

می دادم. دقیق یادم نیست که چی میگفت ولی هــمه حــرفــاش تــعریف از 

خـوبیاي خـودش و خـانـواده بـا اصـل و نسـب و شـغل پـر درآمـدش بـود. مـنم تـو دلـم 

می گفتم: باشه تو که راست میگی! 

مـن که حـوصـلم سـر رفـته بـود و فـقط تـو فکر اتـاق خـواب و بـدن لـخت سیاوش 

بـودم، سـرمـو گـذاشـتم روي شـونـش و گـفتم: مـن مسـتم. سیاوش گـفت: 

«چـشمات رنـگ آسـمون شـبه» بـعد همینجور که خیره شـده بـود بـه چـشمهام، 

لـباشـو گـذاشـت روي لـبامـو و شـروع کرد بـه مکیدن لـب پـاینیم. دهـنش طـعم 

سیگار و مشـروب میداد. یه دسـتشو بـرد تـوي یقمو سینمو فـشار داد دسـت 

دیگشم برد بین پاهام. 

یادم نیست چی شـد که رفتیم تـوي تـختخوابـم. مـثل همین الان لـخت بـودم. 

پـاهـامـو حـلقه کرده بـودم دور کمرش. مـچ دسـتهامـو گـرفـته بـود تـوي مشـت هـاي 

قـوي و مـردونـش و بـالاي سـرم روي تـخت میخکوب کرده بـود. مـوهـاي زبـر 

سینش روي سینم عـقب و جـلو میرفـت و نـوك سینه هـامـو آزار می داد. قـطرات 

عـرق از پیشونیش می چکید روي صـورت و گـردنـم. خیلی حـال می داد. عـاشـق 

این پـوزیشنم. دوسـت دارم چهـره هـاشـونـو ببینم. از لـذت داد زدم: آآآه! دسـتشو 

گـذاشـت روي دهـنم و گـفت: «هیس! هـمسایه بغلی میشنه!» گـفتم: خـوب 

بشنوه! 

یهو مـثل یه اسـب شیهه کشید و گـفت: هـاي! شـدم! روي شکمم داغ و خیس 

شد. بعدش هم تن سنگینشو ول کرد و افتاد روي من. 

احـساس پیروزي می کردم. یه مـرد بـا این قـدرت و جـذابیت رو از پـا درآورده 

بـودم. دسـتمو کردم تـوي مـوهـاي سـرش و شـروع کردم بـه نـوازشـش. تـا حـالا این 

کار رو بـا کسی نکرده بـودم. تـا حـالا عـاشـق سینه چـاك نـداشـتم. این اولین بـاره 

که یه پسـر اینجوري عـاشـقم شـده. خـوب آخـه خـودم هـم هیچوقـت دنـبال عـشق 

و عـاشقی و نـبودم. نمی دونـم، شـاید از وابسـتگی می تـرسـم. نـه! ... فکر کنم 

دلیلش تنوع طلیبیمه. آره همینه! نمی تونم بیش از یکی دوبار با یه نفر
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بـخوابـم. بـعدش تکراري می شـه. واسـه همینه که همیشه دنـبال شکار مـردهـاي 

جذاب واسه آخر هفته هام هستم. 

یهو تـه دلـم یه حـس عجیبی بـهش پیدا کردم. این یکی انـگار بـا بقیه فـرق 

می کنه. بـا خـودم فکر کردم آخـه تـا کِی؟ خـوب این پسـره یه دل نـه صـد دل 

عـاشـقت شـده! تـو هـم می تـونی مـثل بقیه دوسـتات، دوسـت پسـر داشـته بـاشی. امـا 

اگـه این هـم مـثل بقیه تکراري بـشه چی؟ مـن که عـاشـقش نیستم! خـوب اون 

هـم بـه مـرور اتـفاق میفته. اصـلا شـاید مـن هـم عـاشـقش بـشم! شـاید اصـلا بـاهـاش 

ازدواج کنم! واي چـه حـال میده اون لحـظه که جـلوم زانـو میزنـه و حـلقه رو از 

جیبش درمیاره و میگه: «مریم با من ازدواج می کنی؟!» 

بـچه! ، مـن بـچه دوسـت دارم. می تـونـم بـاهـاش بـچه دار بـشم! مـامـان مـریم، بـابـا 

سیاوش! بچـمون چـه خـوشـگل می شـه! چـشماي مـن و قـد و بـالاي بـابـاش. خیلی 

ناز می شه!  

سـر سنگینش رو از روي سینم بـلند کردم. تـو چـشماي بی رمـقش نـگاه کردم و 

گـفتم: واقـعا عـاشقمی؟ خیلی دوسـتم داري؟ آخـه راسـتش..... راسـتش مـنم 

احساس میکنم دوستت دارم! 

یهو از روي مـن بـلند شـد. کنار تـخت ایستاد. هیچی نـگفت. از جـعبه دسـتمال 

کاغـذي کنار تـخت یه دسـتمال کند و انـداخـت روي شکمم بـعدش هـم از اتـاق 

رفت بیرون.  

مـشغول پـاك کردن شکمم شـدم. بـچه هـاش مـثل مـاسـت ریخته بـودنـد روي 

شکمم. 

بـلند گـفتم: سیاوش جـان! واسـه شـام چی دوسـت داري؟ میخوام واسـت آشـپزي 

کنم! 

چند لحظه گذشت. جوابی نداد. 

یهو صـداي بسـته شـدن در آپـارتـمان اومـد. از جـام پـریدم. از اتـاق رفـتم بیرون و 

وسط هال ایستادم. هچیکس نبود! 

سیاوش، رفته بود.. 
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داستان یابو  

نفیسه عقیلی 

یا ... 

یا ... 

یا ... 

اسمش چی بود ؟! 

یارو ؟  

_ یابو  
آهان. ، همون  

دیدیش ؟؟  

نـرینه گیشو دسـتش گـرفـته افـتاده بین مـاده هـاي آفـتاب مهـتاب نـدیده ي سـر بـه 

پایین ؛ 

هِی هِی دَمِشونو بو میکشه و به به میکنه که بگه منم هستم ، اینجام  

آخه پَشَري ، اونا چه میدونن از خاصیت نیشِ پشه ! 

یِکیو انقد جلو عقب کرد و هی دُم تکون داد تا دَمشو دید . 

خواست عاشقونش کنه تا رَد نده ، 

دَم بِ دَم براش عَر عَر کرد تا طرف گفت چه صداي بلبلی میاد ؛ 

یهو گل از گلش شکفت تا بنا گوش و گفت : 

بلبل دوست داري؟ 

طرف دُمی چرخوند و سري لرزوند و گفت : تا رو چه درختی نشسته باشه . 

گـفت:  بیا بـریم پشـت بـوتـه ،کنار مـرداب ، درخـتهاي خـوب کنار مـرداب رشـد 

میکنن!! 

طـرف نـگاهی بـه دورو بـرِ  خـودش انـداخـتو جـوري قـدم بـرداشـت که انـگار از اول 

اومده بود اینجا پِی بلبل . 

جـلو جـلو میرفـتو یابـو هـم پشـتش جـوري چسـبیده بـود بـه دَمِـش که دُمـش هـم 

نتونه جُم بخوره . 

دِلِت با منه ؟؟ 

_اررره  
آهان خوبه؛ 

رفـتن پشـت بـوتـه هـا ، بـه جـز طـرف که سـرش بیرون بـوتـه هـا پیدا  بـود و داشـت 

بلبل رو از صداش روي درختهاي کنار مرداب  می جست ، یهو اونم بی سر



شد!! 

همینجور داشـتیم بـه صـداي بـلبل و نـشخوار گـوش میدادیم ، یهو صـداي عـري 

بلند شد که از اون همه ي بلبل ها پرزدن روي هوا ؛ 

حالا نمیدونم بلبل رو دید عر کشید یا عر  کشید تا بلبل رو ببینه . 

ببین ... 

_ هااان؟ 
من هنوز نفهمیدم ، 

بلبل ها که هیچ صنمی با طرف نداشتن همشون بلند شدن و پر پر زدن ، 

ولی هیچکدوم از اون طـرف هـاي دیگه که بـا اون طـرف هـم صـنم بـودن سـرشـونـو 

از زمین بلند نکردن ، چراااا؟  

_چه میدونم ... حتما تو گوششون نجابت چپونده بودن.  
آهااااان!!حتما  

هیچی ... 

هـمه چی نشسـت سـر جـاي خـودشـو فـقط صـداي فـش فـش سـاییدن بـرگـها رو هـم 

میومد که یهو یارو ... 

_ یابوووو 
آها همون ... 

مفتخرون از پشت بوته ها پدیدار شد ؛ 

ما هم  دیدیم ککه هیچکس نمیگزه و فقط کک ما فعاله  

دلمون طاقت نیاورد و پرسیدیم  ... 

داداش ،چشمم کف پات  

طرف کوش؟؟ 

چـپ چـپ یه نـگاهی انـداخـت ،از اون مـدل نـگاهـا که تـوش بهـت  میگن مـگه 

خودت ناموس نداري  

بادي تو گردن کلفتش انداخت و گفت :  

سَر به هوا رفت بلبل تماشا کنه پاش سُر خورد تو مرداب. 

منم که میدونستم از حال و هواي مرداب !  

بهش گفتم حالا چی میشه؟ 

پشـتشو کرد بـه مـنو گـفت :هـنوز زنـده سـت، بـه تـو چـه ؟! آدم زنـده وکیل وصی 

نمیخواد!!  

خب حرف که حق باشه کش نمیاد دیگه ...

شماره سوم 
زمستان1400

126



شماره سوم 
زمستان1400

127

((صداي بلبل )) 

عِه سلام  اینجایی ؟  زنده !!!  کنار مرداب ؟ 

_ خب ... چی میبینی ؟ مُردم رو ساحل ، کنار دریا ؟؟ 
خطرناکه ها ! بخورتت قورتت میده . 

_خورده ... تف کرده بیرون! 
همیشه میاي اینجا  ؟؟ 

_اره  
چرا؟  

_چون بیان دنبالم 
میان؟ 

_نیومدن...ولی میان 
نیان چی ؟ 

_من میرم  ... 
بري دیگه نمیاي اینجا ؟ 

_چرا .. دوباره میام اینجا 
دوباره میاي اینجا، بیان دنبالت ؟ 

_اره ...  
نیان چی ؟ 

_من میرم 
تا حالا اومدن دنبالت ؟ 

_نه ...  
چرااا؟ 

_ چون میدونستن من میرم دیگه.  
اِسمت چیه ؟  

_ همون که میبینی دیگه !
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چرك و خون 

نفیسه عقیلی 

پـوسـته هـاي کنار نـاخـونـشو همیشه میخورد ، جـوري هـم میخورد که وسـط راه 

قطع نشه ، کشیده بشه تا پایینِ پایین . 

میگفت دردش لذت خواستی بهم میده ، اوج لذتش وقتی که کنده میشه ؛ 

میگفت لذت دردش شبیه لذت چیزه ! 

-چیزه ؟! 

نمیدونـم ، هـرچی بـود بـعدش روش نمک میپاشید و دسـتش رو میزاشـت لاي 

پـاشـو لـباشـو محکم  گـاز میگرفـت و بـه خـودش می پیچید ، بـعدش هـم یک 

نفس عمیق میکشید و میگفت : 

آخیییش !! 

انگار یه باري از دوشش گرفته بودن ؛  

نگم برات از  فشار خط دندوناش رو لباش !! 

بـابـام از اول راهـشو  از اینا جـدا کرده بـود ، هـر روز رو واسـه خـودش روز خـاص 

میساخت . 

هـمش  میگفت : اینها اومـدن تـو دنیا  ، اینها بـزرگ شـدن ، اینها کار میکنن تـا 

هرچی غم تو دنیاست واسه  خودشون بخرن . 

راست میگفت. 

خونمون یک بوم بود و دو تا هوا ! 

بابام غم واسه  خودش نمیخرید ، ولی اونها رو تو غم همراهی میکرد ؛ 

هـر چی قـبر داشـتیم تـو فـامیل بـابـام کنده بـود ،  بـابـام کنده بـود و تـوشـو بـنایی 

کرده بود . 

بابام قبر کن نبود ، ولی هنرمندي بود واسه خودش . 

جـوري بـا سـلیقه و هـنر تـوشـو درسـت میکرد که انـگار حجـله گـاه بـود واسـه هـر 

مرده ؛ 

بـابـام مـرده شـورم نـبود ، دلّاك هـم نـبود،  ولی جـوري مـرده هـا رو میشست که 

انگار حمام دامادیشونه ! 

مـطمئنم خـانـوم هـا هـم دوسـت داشـتن بـابـام اونـها رو بـشوره، ولی خـب عُـرف 

نمیزاشت . 

بعد خودش یه دوش میگرفت ،کت و شلوار سفیدشو می پوشید. 

عـطرش... عـطرش بـوي چـرم میداد ؛ بـوي چـوبی رو که بـا ارّه بـرقی میبرن داغ 

... چوب سوخته . ... بويِ میشه ، بويِ
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مـوهـاش جـو گـندمی بـود ، جـوري میداد بـالا که مـطمئنم کسی نـبود بـا دیدنـش 

قلقلکش نیاد .  

درست میگفت ، واقعا درست میگفت .  

اونها غم رو میخریدن ولی بابام نه ؛ 

می پـذیرفـت و بـعد مـثل تفی وسـط دریا جـوري در خـودش حـل میکرد که هیچ 

تاثیري روش نداشت . 

منم دوست داشتم اون منو بشوره ، 

با اون نوك انگشتاي زبرش . یه  زبر خاص ، فکر کن !! 

فکر  کنم عُرف هم  میزاشت ؛  

انگشتهایی که همیشه کنار ناخوناش زخم بود . 

زخـم هـاي جـذابی که وقتی چـشم می چـرخید بین مـوهـاي پشـت دسـتش و 

رگهاي برجسته ي جا خورده بین موهاي دستش و اون زخمها ... 

اوووف ،  حس خاصی میداد . 

همیشه دوسـت داشـتم جـاي زبـونـش بـاشـم تـا طـعم اون خـون رو بـچشه، ولی 

خب نمیشد .  

تو میتونی خون خودت رو بخوري و بخوري و بخوري  

ولی واس یکی دیگه رو!  

وقتی اومدم اینجا ، نه بومی داشتیم و نه هوایی که دوتا باشه. 

وقتی اومدم اینجا دیگه نه کسیو داشتم منو بشوره ، نه امیدي به داشتنش . 

حل شد درونم  باید ذره ذره خودم ، خودمو بخورم . 

میدونی ... 

آدم میتونه گوشت تن خودشو بخوره بخوره بخوره ؛  

میخوري برات بریزم ؟  

_ این همه جا باهاته؟ 
    دردسر میشه برات  

گاهی با حرف زدن پُر میشی بِ جايِ خالی 

انقدررر پُر که میخواي شکافی تو خودت ایجاد کنی تا تخلیه بشی .  

میدونی چیه ؟ هیچ وقت نخواستم کسی رو کشف کنم 

انقدر  که من  نمیدونم کجام و به من چه که کی به کیه 

اگه میدونستم الان جام اینجا نبود ، 

یا حد اقل این جام تو دستم نبود!!
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- بیچاره ! 

آهان ،  همین بیچاره 

تو مدرسه فقط معنی لغات رو بهمون میگفتن  

همین میشد به ظاهر دانا بزرگ میشدیم ... 

هیچوقـت بـهمون یاد نـدادن قضیه فـقط حـفظ کردن و دونسـتن معنی لـغات 

نیست،  

مهم درك کردنه اون لغات. 

الان بزرگ شدیم ، با لغات و معنیشون آشنا هستیم ، اما در موردشون نادونیم 

مثل همین بیچاره ...    

که اگـه نـادون نـبودیم بـراش چـاره اي داشـتیم و تـوش دسـت و پـا نمیزدیم تـا 

غرق بشیم؛  

بــهمون یاد دادن هــرچیزي رو میخواي بهــتر یاد بگیري اول  معنیشو و بــعد 

مترادف هاشو  یاد بگیر ،  

کسی نگفت درکش کن ! 

بیچارگی :  بـدبختی، بی نـوایی، فـقر ، اسـتیصال، درمـانـدگی، لاعـلاجی، نـاچـاري، 

ادبار، فلاکت ...  

خب ،  بعدش ؟! ما که باید خدارو شکر میکردیم هیچ کدوم از اینا نیستیم ، 

بـعد  قـبل از اینکه بـخواییم درك کنیم یهو بـه خـودمـون اومـدیم دیدیم  عـهِ ، 

اینها همش خود ماییم !! 

بزرگ شدیم ... 

از بین همه ي همون لغت ها ، خوردیم به همین مثال خودمون  

الانـشم قـبل از اینکه حـس بیچارگی کنیم ، مـتوجـه شـدیم قـبل از بیچاره بـودن ، 

چقدر نادونیم که نمیتونیم چاره اي براش داشته باشیم .  

ببین بیچاره ها بیچاره نیستن  

چاره دارن ؛ 

فقط یسري موجود روي چاره هاشون نشستن و هی میگن :  

خدا بزرگه 

خدا بزرگه 

اونام به جاي اینکه دنبال چاره باشن 

متر دست گرفتن دارن این بزرگی رو اندازه گیري میکنن.  

- بابات چی شد ؟  

بابام؟؟



-اره 

عاشق  

-عاشق؟؟  

اره ، گفتم  جاش اونجا نبود، معلوم بود جنسش فرق میکنه .  

- مامانت پس چی؟ 

مامانم همون تراژدي اسفناکست !  

مامانم چاهِ صبورِ غصه هاي همه بود . 

انقدر تو غم همه شریک بود ، اصلا نفهمید کی خودش شد غمِ همه . 

تا حالا واسِ زنده هاي مرده گریه کردي؟  

- نه !! 

مـن هـر وقـت گـریم نمیومـد تـو ذهـنم مـامـانـم رو تـجسم میکردم  نـقشش تـو این 

دنیا تموم شده ، بعدش زار زار براش گریه میکردم تا سبک شم .  

- دیوونه !! 

اره میدونی به هرچیزي  فکر کنی بهش میرسی ؛  

مثل تو که ب مرداب فکر میکردي .  

- من؟! 

اره دیگه ، ببین کجا ایستادي ! 

- عاشقی؟؟؟ کسخل  

ببین همه تو اشتباهیم  

کنارم دارمش، نزدیکه، نزدیکه خودم  

عطرش همیشه تويِ سرمه 

یادته که ... 

چرم ..چوبِ سوخته 

- کیو؟  

خب ... خب .. عشقو دیگه ، 

اما دوره ازم  

انقدر دور که حتی نمیتونم دستامو دراز کنم سمتش 

نمیدونـم آخـرش چی میشه ، شـاید آخـرش هـمون نـوكِ زبـون رويِ زخـم هـاي 

نوكِ انگشتاش باشه واسه حسِ طعم خونش ... 

ولی خب… 

میدونی چرا من اینجام ؟ 

-نه … حتما به قول خودت بهش فکر کردي

شماره سوم 
زمستان1400

131



شماره سوم 
زمستان1400

132

  نه .. 

دلم بغل میخواست ،  اونم وقتی خوابم.، از پشت ،  محکم .... 

یه بغل امن.  

_چرا از پشت ؟ 
خب چون عرف نمیزاره  

ببخشید ..گفتی اسمت چی بود؟



مردانگی لبه تیغ 

نویسنده: هلن 

اسـمم کِیرُخـه. کیرخ رحـمانی. 27 سـالـمه. روزنـامـه نـگارم. واسـه یه روزنـامـه 

درپیت مــطلب مینویسم. واســه یه پســري مــثل مــن که تــازه در رشــته 

روزنـامـه نـگاري فـارغ التحصیل شـده و هیچ رزومـه ي کاري نـداره همین هـم 

غنیمته. بـالاخـره پـله هـاي تـرقی را بـاید یکی یکی بـالا رفـت. فـعلاً تـوي سـتون 

حـوادث روزنـامـه مـطلب می نـویسم. روزنـامـه ي «افـق روشـن». تـوي روزگـار مـا 

مـردم روزنـامـه نمی خـونـن. اونـهایی هـم که روزنـامـه می خـونـن، دنـبال صـفحه 

حـوادث و خـبرهـاي هیجان انگیزن. واسـه همین یه جـورایی شـاید کار مـن 

خیلی هـم بی اهمیت نـباشـه. پیدا کردن خـبر حـوادث عجیب و غـریب خیلی 

می تـونـه واسـه فـروش روزنـامـه خـوب بـاشـه. فـروش روزنـامـه هـم که بـره بـالا خـوب 

طبیعتاً بـاعـث مـحبوبیت مـن پیش رئیس روزنـامـه و پیمودن پـله هـاي تـرقی 

میشه. 

واسـه پیدا کردن خـبر هـاي هیجان انگیز راه هـاي مختلفی هسـت ولی مـن یه راه 

خیلی خـوب پیدا کردم. جـنازه هـا! آره! جـنازه هـا! جـنازه هـا کلی خـبر بـا خـودشـون 

دارن و کلی حـرف تـوشـونـه. میدونـم، یکم گیج کننده اسـت. بـذارین از یکم 

قـبل تـر واسـتون بـگم. تـوي دبیرسـتان یه دوسـتی داشـتم بـه اسـم مـحسن. عـاشـق 

پـزشکی بـود. آرزوشـم این بـود که جـراح قـلب بـشه. بـعد از دبیرسـتان دیگه 

نـدیدمـش تـا یک سـال پیش که تـوي مسیر رفـتن بـه دفـتر روزنـامـه یه صـحنه 

تـصادف دیدم. یه مـرد روي زمین افـتاده بـود و تکون نمیخورد کلی آدم هـم 

دورش جـمع شـده بـودنـد. یه آمـبولانـس  جـلوتـر ایستاده بـود. هـمه خیلی خـونسـرد 

بـودنـد. رانـنده آمـبولانـس که یه روپـوش سفید پـزشکی تـنش بـود، بـه در مـاشین 

تکیه داده بـود و بـا آرامـش سیگار می کشید. این هـمه بی خیالی و آرامـش تـو یه 

صـحنه تـصادف واقـعاً عجیب بـود. کنجکاو شـدم و جـلوتـر رفـتم. رانـنده آمـبولانـس 

کامـلا آشـنا بـود. خـودش بـود. مـحسن! رفـتم جـلو و بـهش سـلام کردم. بـا بی 

اعـتنایی سـرشـو بـه عـلامـت سـلام تکون داد و یه پک بـه سیگارش زد. بـا اشـتیاق 

گـفتم: مـحسن مـنم! کیرخ! پـوزخـندي زد و گـفت: «کیر..... چی چی؟!» خیلی 

بهم برخورد! گفتم: خیلی بی شعوري! دبیرستان هم همینجوري صدا میزدي! 

انـگار که تـازه مـنو شـناخـته بـاشـه چـشماش بـرق زد و بـا خـنده گـفت: «رحـمانی 

تویی؟!» گفتم: آره خودمم دکتر! اینجا چه کار می کنی؟ 

مـحسن بـا سـرش اشـاره کرد بـه آمـبولانـس و گـفت: «رانـندم، رانـنده نـعش کش». 

چند لحظه هر دو سکوت کردیم. نمی دونستم چی بگم. خودش سکوت رو
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شکست و گـفت: «آره، سهمیه که نـداشـته بـاشی همین میشه. بـه جـاي جـراح 

میشی رانـنده، اونـم رانـنده نـعش کش!» مـن که احـساس کردم مـحسن جـلوي 

مـن احـساس شـرمـندگی بـهش دسـت داده حـرفـش رو قـطع کردم و واسـه تغییر 

دادن مـوضـوع صـحبت گـفتم: هـمه شـغل هـا مـقدسـند. مـحسن یه پک دیگه بـه 

سیگارش زد و گفت: «کسشعر نگو!» 

به مرد روي زمین اشاره کردم. حالا این یارو مُرده؟ 

مـحسن: «آره بـابـا. مـوتـوري کسخل! لایی می کشیده خـورده زمین. نیسان آبی از 

رو مخش رد شده مغزش عین اَن پاشیده کف خیابون.» 

ادبیات مـحسن و طـرز حـرف زدنـش از دبیرسـتان همین شکل بـود. گـفتم: یارو 

آدمه ها! یه ذره احترام بزار به مرده! 

مـحسن: «بـرو بـابـا هـر روز اینقدر از این چیزا می بینم که واسـم عـادي شـده. تـازه 

این خـوبـشه! سـر صـحنه هـاي قـتل زیادي رفـتم. جسـدهـاي بی سـر، جسـد هـاي 

تکه تکه شده، جسد هاي کرم انداخته و ... » 

مـحسن همینجوري داشـت از انـواع جسـد هـایی که دیده می گـفت. رفـتم تـوي 

فکر. چـه سـوژه اي جـذاب تـر و هیجان انگیزتـر از قـتل! این یارو مـحسن میتونـه 

کلی سـوژه واسـه سـتون حـوادث جـور کنه. مـن که واسـه رفـتن سـرکار داشـت 

دیرم می شـد بـه مـحسن گـفتم: راسـتی مـن تـوي روزنـامـه کار می کنم. «افـق 

روشـن». تـو سـتون حـوادثـش مـطلب مینویسم. اگـه یه وقـت سـوژه جـالبی دیدي 

بـهم خـبر بـدي مـمنون میشم. کارتـمو دادم بـه مـحسن اون هـم بـدون اینکه حتی 

نگاه کنه گذاشت توي جیب روپوش سفیدش. 

 یک مـاهی از روزي که مـحسن رو دیدم گـذشـته بـود. تـوي دفـتر روزنـامـه پشـت 

میز نشسـته بـودم و روي صـندلی لـم داده بـودم. بـه بـخاري که از لیوان قـهوه 

روي میز بـلند می شـد نـگاه میکردم و تـوي فکر نـوشـتن مـطلب فـردا بـودم که 

گوشیم زنگ خورد. یه شماره ناشناس. 

-الو بفرمایید. 

محسن: سلام کیري! محسنم! 

-اي بابا! کیرخ!..... کیرخ!... دیگه با اسم من شوخی نکن! 

محسن: برو بی جنبه! منو بگو خواستم سوژه بدم دستت! خداحافظ! 

- نه قطع نکن! قطع نکن! هستی؟! الو!... 

مـحسن: آره هسـتم. پـاشـو بیا تـقاطـع کارگـر و جـمهوري. مـن الان بـا نـعش کش 

اونجام. کلی پلیس اومده. 

(بوووووق...)
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قطع کرد. 

سـراسیمه بـلند شـدم. بـه سـردبیر گـفتم دارم میرم دنـبال یه سـوژه مـهم و بـدون 

اینکه مـنتظر جـوابـش بـمونـم از پـله هـاي دفـتر رفـتم پـایین. کنار خیابـون واسـه یه 

مـوتـوري دسـت تکون دادم و سـوار شـدم. 10 دقیقه بـعد رسیدم بـه محـل حـادثـه. 

کلی آدم و پلیس جـمع شـده بـودنـد مـحسن هـم کنار نـعش کش بـا خـونسـردي 

داشـت سیگارش رو می کشید. رفـتم جـلو گـفتم: سـلام مـحسن. چـه خـبر؟ چی 

شـده؟ بـا هـمون لـحن بی ادبـانـه گـفت: «امـروز یه سـوژه کیري واسـت دارم!» 

بـعدش هـم زد زیر خـنده. از خـنده سـرفـش گـرفـت و اشک از چـشماش جـاري 

شـد. گـفتم: خـفه دیگه! این چـه کلمه ایه هـمش تکرارش می کنی! خیلی زشـته 

بـابـا! اون از اسـم مـن که بـه گُـه کشیدیش! اینم از الانـت! مـنو کشونـدي اینجا کیر 

کیر کنی واسـم؟! مـحسن که بـه زور جـلوي خـندش رو گـرفـته بـود گـفت: «بـه 

خـدا جـدي میگم! سـوژه کامـلا مـربـوط بـه کیره! کیر یه بـابـایی رو بـریدن و 

خودشو انداختن کنار خیابون! یارو زندست، نمرده.» 

رفـتم جـلو. یه مـرد تـقریباً 40 سـالـه شکم گـنده بـا مـوهـاي جـوگـندمی روي 

بـرانکارد کنار خیابـون خـوابیده بـود. چـشم هـاش بـاز بـود و نـالـه میکرد. روي 

پـاهـاش پـارچـه سفید انـداخـته بـودنـد. کارت خـبرنـگاریمو بـه پلیس نـشان دادم و 

گفتم: خسته نباشید جناب سروان. چی شده؟ 

پلیس: سلامت باشید. از کجایی؟ 

گفتم: روزنامه «افق روشن» 

افسر پلیس پوزخندي زد و گفت: آره قبلا دیدمش. خیلی چِرته روزنامتون! 

گفتم: نظر لطفتونه! میشه بپرسم چی شده؟ 

گـفت: یکی این بـنده خـدا رو بیهوش کرده و دزدیدتـش. آلـتشو بـریده، بـعدش 

هـم تـر و تمیز بخیه زده. بـهش خـون هـم تـزریق کرده که نمیره. الـبته وقتی 

آلـتشو می بـریده، مَـرده بـه هـوش بـوده. حتی بی حـسش هـم نکرده. بسـتتش بـه 

تـخت و بـریده! بـنده خـدا کلی درد کشیده. بـعد هـم آورده اینجا ولـش کرده. 

گفتم: میتونم باهاش صحبت کنم؟ 

پلیس گـفت: الان که نـه. بـاید بـره بیمارسـتان. بـذارید مـا تحقیقاتـمون رو انـجام 

بدیم، بعدا. 

از مـحسن تشکر کردم و اطـلاعـات بیمارسـتان رو از پلیس گـرفـتم و بـرگشـتم 

دفـتر. نشسـتم رو صـندلی پشـت میزم. شـوکه بـودم. خیلی اتـفاق عجیبی بـود. 

نمیدونسـتم چـطور بـنویسمش. داشـتم فکر می کردم که آقـاي سـردبیر آمـد و 

گفت: «چی شده کیرخ؟ چی بود داستان؟» قضیه رو واسش گفتم. سردبیر
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گـفت: «نـه! اینکه بـه درد نمیخوره! دردسـر میشه واسـمون. اصـلاً کُلش ممیزیه! 

آلـت بـریده... نـه نمیشه! ولـش کن!... اصـلا! همچین خـبر مهمی هـم نیست. حـتماً 

بـه زنـش خیانـت کرده اونـم بـریده دیگه». اینو گـفت و رفـت تـو اتـاقـش. مـنم قـهوه 

یخ کرده رو از روي میز بـرداشـتم و رفـتم آبـدارخـونـه تـا یه قـهوه جـدید درسـت 

کنم. 

 یه هـفته از این اتـفاق گـذشـت. تـوي دفـتر روزنـامـه بـودم که مـحسن بـاز بـهم زنـگ 

زد. گـفتم: الـو مـحسن... فـقط می خـندید. قـهقه می زد. گـفتم: چیه مـحسن؟ بـاز 

چی شـده؟ گـفت: «کیرخ بـاورت نمیشه! امـا یه کیر بُـري دیگه اتـفاق افـتاده!» بـا 

تـعجب گـفتم: یعنی چی؟! یعنی داري میگی آلـت یکی دیگه رو هـم بـریدن؟! 

مـحسن بـا خـنده گـفت: «بـابـا آلـت دیگه چیه! کیرشـو بـریدن!» گـفتم: بـاشـه هـمون 

که تـو میگی! الان کجاسـت که بیام؟ گـفت: «نـه، تـموم شـده. بـردنـش بیمارسـتان. 

تماس گرفتم باهات که در جریانش باشی». 

آدرس بیمارسـتان رو ازش گـرفـتم و خـداحـافظی کردم. نیم سـاعـت بـعد جـلوي 

در بیمارسـتان بـودم. رفـتم جـلوي بـاجـه اطـلاعـات و سـلام کردم. کارت خـبرنـگاریم 

رو نـشون دادم و گـفتم: می خـوام بـا این مـوردي که آلـتش رو بـریدن صـحبت 

کنم خـانـم پشـت بـاجـه گـفت: بـا خـودش که نمیشه. پلیس آگـاهی الان داره 

بـاهـاش صـحبت می کنه. شـماره اتـاق رو پـرسیدم و رفـتم سـمت اتـاق. دم در اتـاق 

که رسیدم یه سـربـاز جـلومـو گـرفـت و گـفت: «آقـا کجا؟!» گـفتم: مـن خـبرنـگارم. 

سـربـاز سـرشـو از لاي در کرد تـو اتـاق و گـفت: «جـناب سـروان خـبرنـگار اومـده». 

بـعد سـرشـو بیرون آورد و گـفت: «یه چـند دقیقه دیگه خـودشـون میان بیرون». 

45 دقیقه مـنتظر شـدم. در اتـاق بـاز شـد و مـردي بـا لـباس غیرنـظامی اومـد 

بیرون. رفـتم جـلو و سـلام کردم و گـفتم: رحـمانی هسـتم خـبرنـگار «افـق روشـن». 

افسـر آگـاهی بـا طـعنه گـفت: «افـق روشـن ..... خـوراك خـودتـونـه این خـبر!» گـفتم: 

بـله، مـا اکثرا اخـبار حـوادث رو پـوشـش می دهیم. در مـورد این پـرونـده میشه 

اطـلاعـاتی بـهم بـدید؟ کارآگـاه گـفت: «این پنجـمیه! پنجـمین مـرد بـا آلـت بـریده 

شـده. هـر پـنج تـاشـونـو  بیهوش کرده و دزدیده بـعد هـم بـدون بی حسی و وقتی 

هـوشیار بـودنـد آلـتهاشـونـو بـریده. مـراقـب هـاي لازم رو کرده که نمیرن. بـعد هـم 

ولشون کرده کنار خیابون. پیداش میکنم زنیکه رو!» 

با تعجب پرسیدم: مجرم یه زنه؟! 

کارآگـاه: آره. زنـه! هـر پـنج نـفر دیدنـش. حتی چهـرش رو هـم مخفی نکرده 

ازشون! 

پرسیدم: حالا این زنه نگفته که دلیل این کارش چی بوده؟
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کارآگـاه: این دیگه جـزو اطـلاعـات محـرمـانـه پـرونـدس. فـعلا نمیتونـم چیزي در 

موردش به شما بگم. 

بـعدش راه افـتاد و رفـت. سـربـاز هـم بـه دنـبالـش. مـن که کلی سـوال داشـتم 

خـواسـتم بـه دنـبال افسـر بـرم که صـداي یه زن از پشـت سـر مـتوقـفم کرد. صـداي 

بسیار لطیف و زیبا شبیه گوینده هاي رادیو. گفت: «شما خبرنگارید آقا؟» 

بـرگشـتم. پشـت سـرم یه زن تـقریبا 35 سـالـه ایستاده بـود. چـشم هـاي درشـت و 

بسیار زیبایی داشـت. مـوهـاش مشکی بـود بـدون رنـگ. صـورتـش هـم آرایش 

چـندانی نـداشـت فـقط ریمل و رژ لـب زده بـود. تیپش اسـپرت بـود ولی چکمه 

هـاي بـزرگ مشکی شـبیه چکمه نـظامی پـاش بـود. گـفتم: سـلام. بـله مـن خـبرنـگار 

هسـتم. زن گـفت: «واسـه همین نـامـرد اومـدید؟» گـفتم: کدوم نـامـرد؟ گـفت: 

«همین که مـردونگیش رو بـریدنـد و دیگه مـرد نیست. همین که شـده نـامـرد!» 

یه لحـظه سکوت کردم. گـفتم: پـس شـما از قضیه خـبر دارید! بـا لـحن عجیبی 

گـفت: «آره خـبر دارم. خیلی هـاي دیگه هـم قـراره بـه لـطف روزنـامـه شـما خـبردار 

بشن! میتونم شمارتو داشته باشم؟» 

مِن و مِن کنان گفتم: آ..... 

حـرفـمو قـطع کرد و گـفت: «اشـتباه نـشه هـا! شـماره کاریتون مـنظورم بـود. واسـه 

سـتون روزنـامـه و اخـبار حـوادث و اینا...» گـفتم: آهـان! کارتـم رو درآوردم و 

دسـتم رو بـردم جـلو که یهو کارتـمو رو هـوا از دسـتم قـاپید و بـدون هیچ حـرف 

دیگه اي بــا عجــله اونــجا رو تــرك کرد. بــلند داد زدم: حــداقــل اســمتون رو 

بـفرمـایید! هـمونـطور که بـه سـمت انـتهاي راهـرو می رفـت و پشـت سـرش فـقط 

دیده می شـد گـفت: «الـنا». مـن که درسـت نشنیده بـودم دوبـاره داد زدم: هـلنا؟! 

... ، النا!»  زن بلند گفت: «نه! اولش الف داره، اِ

یه خـانـم پـرسـتار از یکی از اتـاق هـا پـرید بیرون و بـا عـصبانیت گـفت: چـه خـبره 

آقـا؟! چـرا داد میزنی؟! اینجا بیمارسـتانـه هـا! ازش عـذرخـواهی کردم و رفـتم. بـا 

اشـتیاق خـودم رو رسـونـدم دفـتر روزنـامـه و مسـتقیم رفـتم تـوي اتـاق سـردبیر و 

قضیه رو واســش تــعریف کردم. ســردبیر هــم که دید بــا یه مجــرم زنجیره اي 

طـرفیم، پـذیرفـت که سـوژه مـناسـبی واسـه صـفحه حـوادثـه. بـا خـوشـحالی اومـدم 

نشسـتم پشـت میز و شـروع کردم بـه نـوشـتن. بـاید یه عـنوان خـوب واسـه مـطلبم 

پیدا می کردم..... بـعد از کلی فکر کردن، یه عـنوان خـوب پیدا کردم: «مـردانگی 

لبه تیغ» 

آره خودشه! شروع کردم به نوشتن. 

فردا که روزنامه چاپ شد، تا ظهر دوبار دیگه تجدید چاپ شد. سه برابر
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نسـبت بـه روزهـاي قـبل فـروش داشـتیم. مـطلب مـن غـوغـا کرده بـود. هـمه جـا 

صـحبت از زنی بـود که مـردانگی مـردان رو میگیره و آزادانـه میان مـردم زنـدگی 

می کنه. تـرس و وحشـت رو تـوي چـشمهاي هـمه مـردهـا می شـد دید. تـوي پیاده 

روهـا که قـدم میزدي کمتر می شـد مـردي رو ببینی. ولی زنـها بـدون تـرس و 

واهـمه آزادانـه تـا نیمه هـاي شـب تـوي خیابـونـها قـدم می زدنـد. چـون مـردهـا جـرات 

بیرون اومـدن از خـونـه هـاشـون رو نـداشـتند. خـود مـن چـند بـار که مـجبور شـدم 

قسمتی از مسیر خـونـه تـا دفـتر روزنـامـه رو پیاده بـرم، بـا دسـت محکم روي 

شلوارم رو گرفته بودم که نکنه یه لحظه غافل بشم و آلتم رو از دست بدم! 

چـندین مـاه از این اتـفاقـات گـذشـت و هـر هـفته دو سـه مـورد جـدید پیش میومـد. 

مـردانی بـا آلـت هـاي بـریده شـده! مسـئولین که نـتونسـته بـودنـد این زن آلـت بُـر رو 

پیدا کنند، بـه فکر تـاسیس پـارك آقـایان افـتادنـد. حتی طـرحـش تـوي مجـلس 

راي آورد. پـارکی مـخصوص تـفریح و اسـتراحـت آقـایان که مـردان بـا حـفاظـت 

کامـل پلیس بـتونـند چـند سـاعتی رو بـدون واهـمه از زن آلـت بُـر پشـت دیوارهـا 

تـفریح کنند. تـوي مـترو روي واگـن هـاي اول و آخـر هـر قـطار که قـبلاً مـختص 

بـانـوان بـود، بـرچسـب مـختص آقـایان زده شـد و فـقط آقـایان حـق ورود بـه این 

واگـن هـا رو داشـتند. چـند پلیس هـم در این واگـن هـا بـراي صیانـت از امنیت 

مـردان و حـفاظـت از مـردانگی اونـها گـماشـته شـدنـد. سـایر واگـن هـا مـعمولاً پـر بـود 

از خـانـم هـایی که حـالا این روزهـا بیشتر از همیشه می شـد هـمه جـا دیدشـون. 

بـرعکسش، واگـن هـاي مـخصوص آقـایان همیشه خـلوت بـود. چـون مـردان جـرات 

خـروج از خـونـه هـاشـون رو نـداشـتند. دولـت طـرحی تـصویب کرد بـراي دورکاري 

آقـایان. آقـایان می تـونسـتند بـدون خـروج از خـانـه و بـه صـورت آنـلاین بـه کارشـون 

ادامـه بـدنـد. آمـار تـجاوز بـه زنـان تـقریباً بـه صـفر رسید و حتی مـردان دیگه جـرأت 

طـلاق دادن زن هـاشـون رو هـم نـداشـتند. یکی از روزهـایی که مـن هـم مـثل هـمه 

مـردان دیگه تـوي خـونـه مـشغول کار و نـوشـتن سـتون حـوادث بـودم، گـوشیم 

زنگ خورد. 

- الو بفرمایید. 

صداي ضعیف و خسته زنی به گوش رسید. 

زن: الو؟ رحمانی؟ کیرخ رحمانی؟! 

- بله بفرمایید. 

زن: النا هستم. 

-  ببخشید، به جا نیاوردم! 

زن: النا..... ، اون روز توي بیمارستان، شمارتون رو گرفتم......
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-  آهان! خوب هستید؟ 

الـنا: نـه! خـوب نیستم! در واقـع دارم میمیرم. سـرطـان دارم. نـهایتا یک مـاه دیگه 

زنـده ام. ولی بـاید حـتماً ببینمتون. مـطلب مهمی را بـاید بـاهـاتـون در میون 

 . بذارم. مربوط به زن آلت بُره. آدرسمو بنویسید لطفاً

قـلم و کاغـذ رو بـرداشـتم و تـند تـند آدرس رو نـوشـتم. واسـه هـمون شـب قـرار 

ملاقات گذاشتم. 

شـب بـود. رسیدم پشـت در سـاخـتمانـش. زنـگ واحـدش رو زدم. در بـاز شـد. رفـتم 

داخـل و سـوار آسـانـسور شـدم. طـبقه چـهارم از آسـانـسور پیاده شـدم. در واحـد 

نیمه بـاز بـود و نـور کمی از لاي اون بیرون میومـد. صـداي خسـته الـنا رو شنیدم 

که گفت: «بیا تو». 

وارد شـدم. یه آپـارتـمان تـاریک و کوچیک. الـنا روي مـبل نشسـته بـود. چهـره اش 

بـه کلی تغییر کرده بـود. بیماري هـمه وجـودش رو گـرفـته بـود. سـرطـان رو می 

شـد تـوي چـشماش دید. دیگه از اون چـشماي زیبا بـا مـوهـاي مشکی خـبري 

نـبود. هـمه مـوهـاي سـر و ابـرو هـاش ریخته بـود. گـفت: «بیا بشین». نشسـتم و 

مـحو تـماشـاي دیوار پشـت سـرش شـدم. یه دیوار پـر از قـاب عکس هـاي کوچک. 

شـاید بیش از 200 قـاب عکس روي دیوار بـود که داخـلشون تـصویر چهـره 

مـردان مـختلف دیده می شـد. روي میز، جـلوي دسـت الـنا یک قـاب عکس خـالی 

بـود. عکس یه مـرد تـوي دسـتش بـود و بـه زحـمت بـا قیچی دورش رو می             چید 

بـعدش بـه آرومی و مـشقت عکس رو داخـل قـاب گـذاشـت. پشـت قـاب رو بسـت و 

بـه مـن اشـاره کرد. گـفت: «بیا اینو بـذار اون جـا». بـلند شـدم قـاب عکس رو ازش 

گـرفـتم. بـه میخ وچکش روي میز اشـاره کرد و گـفت: «بکوبـش کنار آخـرین قـاب 

روي دیوار». میخ رو کوبیدم و قاب رو آویزون کردم. 

روي میز یه بـشقاب لـبوي پـخته بـود که یه چـنگال تـوش فـرو رفـته بـود. تـعارف 

کرد و گـفت: «بـخور». تشکر کردم و مـشغول خـوردن شـدم. هـمونـطور که لـبوي 

شیرین و داغ رو میخوردم پــرسیدم: گفتید در مــورد زن آلــت بُــر اطــلاعــاتی 

دارید؟ 

النا: میدونی این عکسا چیَن؟ یا بهتر بگم کیَن؟ 

- نه والا. 

النا: اینا نامردایین که فکر می کردن مردونگیشون بین پاهاشونه! 

بـعد بـه یکی از قـاب هـا اشـاره کرد و گـفت: «این عـباسـه. عـباس بـه دخـترایی که 

شـاگـردش بـودنـد، تـجاوز میکرد!» یه قـاب عکس دیگه رو نـشون داد و گـفت: 

«این رسوله. رسول اینقدر زنش رو کتک میزد که زنش سرآخر با مرگ موش
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خـودشـو کشت!» یه عکس دیگه رو نـشون داد و گـفت: «این محـمده. محـمد بـه 

صـورت چـند زن که حـجاب نـداشـتند، اسید پـاشیده بـود! میدونی چـه بـلایی سـر 

همه این مردها اومد؟!» 

مـن که تـا تـه مـاجـرا رو خـونـده بـودم گـفتم: شـما آلـت هـمه این مـرد هـا رو بـریدید. 

درسته؟! 

النا: چی شونو؟! 

- عرض کردم آلتشونو 

النا: نه! نشنیدم! چی چی شونو؟؟!!  

- آلتشون دیگه! 

الـنا هـمه قـوتـش رو جـمع کرد و فـریاد زد: «آلـت نـه! کیرشـونـو!!! آره! کیر!!! 

کیرشـون! هـمون کیري که فکر می کردنـد مـردونگیشونـه!!!!» و بـعد دیوانـه وار 

شروع به خندیدن کرد. 

چـند عکس از الـنا و دیوار پـر از قـاب عکسش گـرفـتم و بـدون خـداحـافظی از 

اونجا اومدم بیرون.
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 تـوضیح فـصلنامـه ي مُـروا: گـروه تـئاتـر اگـزیت در سـال 2005 در کشور ●

نـروژ فـعالیت خـود را آغـاز کرد. این گـروه در شهـرهـاي مـختلف نـروژ و 

آلـمان بـه زبـان هـاي انگلیسی، نـروژي و آلـمانی و سـپس از سـال 2013 تـاکنون 

در ایران بـه زبـان فـارسی آثـاري از نـویسندگـان ایران و جـهان را بـه روي صـحنه 

بـرده اسـت. گـروه اگـزیت تـلاش کرده  اسـت که از هـنر تـئاتـر بـه عـنوان محـملی 

بـراي فـعالیت اجـتماعی در جهـت ارتـباط بـا مـردم و آگـاه سـازي بـراي احـقاق 

حـقوق انـسانی و عـدالـت اجـتماعی اسـتفاده نـماید. در طـول فـعالیتش در ایران بـا 

15 اجـراي صـحنه اي طی پـنج سـال، تـلاش کرده اسـت که بـتوانـد فـضایی بـراي 

گـفتگو، تـعامـل و همکاري میان دیدگـاه هـاي 

مـــخـتـلـف ایـجـاد کـنـد و دســـتـرسی اقـــشـار 

گـونـاگـون اجـتماع را بـا هـر تـوان مـالی بـه تـئاتـر 

میـسـر کـنـد. از جـــمـلـه ي ایـن اجـــراهـــاي 

صـحنه اي می تـوان از «مـاهی سیاه کوچـولـو» 

اثـر صـمد بهـرنگی، «مـارکس در سـوهـو» اثـر 

هــاوارد زین، «مــترسک» بــر اســاس چــهار 

صـندوق بهـرام بیضایی و «یک خـاطـره، یک 

مـونـولـوگ، یک فـریاد و یک نیایش» نـام بـرد 

که نـمایش اخیر هـم زمـان بـا 60 کشور دیگر 

هـم راسـتا بـا جـنبش جـهانی مـبارزه بـا خـشونـت علیه زنـان VDay بـراي اولین بـار 

در تهران به روي صحنه رفت.  

سیاسـت گـروه تـئاتـر اگـزیت هـمواره این بـوده اسـت که هیچ گـونـه پـذیرش و 

سـازشی در مـقابـل سـانـسور و یا دیگر اشکال محـدودیت و کنترل نـشان نـدهـد. 

در همین راسـتا از سـال 2018 در پی اعـمال فـشار از سـوي نـهادهـاي سـانـسور بـر 

آن شـد که اجـراي صـحنه اي را بـایکوت کرده و آثـار نـمایشی اش را در قـالـب 

تـله تـئاتـر در اینترنـت بـه رایگان در اختیار عـموم قـرار دهـد. از جـمله مجـموعـه 

مسـتند تـاریخ سـرخ: «امـا گـلدمـن: آن گـونـه که مـن زیستم»، «ولادیمیر ایلیچ 

لنین»، «رزا لـوکزامـبورگ»، «سـمفونی پـویان»، «بیژن جـزنی سـرنـادي بـراي 

میهن» و در بـخش داسـتانی تـله تـئاتـرهـاي «آمـوزگـاران» اثـر مـحسن یلفانی، «مـاه 

عسـل» اثـر غـلامحسین سـاعـدي و «دخـتري بـا روبـان سـرخ» اثـر مـحسن یلفانی را 

تـولید و منتشـر کرده اسـت. بـرخی از دیگر آثـار تـصویري این گـروه، مجـموعـه ي 

مصاحبه نشریه مُروا با شیرین میرزانژاد 
(شماره یازدهم، زمستان 1400) 

تشکیل واحدهاي مستقل 
 و خودگردان تئاتري 

علی صمد 



تحـریریه ي گـروه تـئاتـر اگـزیت در کنار تـالیف و تـرجـمه ي آثـار نـمایشی ، بـه 

پـژوهـش در زمینه ي هـنرهـاي نـمایشی و هـنر بـه طـور کلی در پیونـد بـا اجـتماع، 

سیاسـت، اقـتصاد و… و تـالیف و تـرجـمه  مـقالات در این زمینه هـا می پـردازد. از 

میان این آثـار می تـوان بـه عـناوین زیر اشـاره کرد: مجـموعـه مـقالات «تـئاتـر در 

سـاخـتار نـظام سـرمـایه داري»، پـژوهـش «کمپانی تـئاتـر: راه حـل یا سـرپـوشی 

بـرمـعضل تـئاتـر»، پـرونـده هـاي «مـدیریت در تـئاتـر امـروز ایران»، «مـخاطـب در 

تـئاتـر امـروز ایران» و «تبلیغات در تـئاتـر امـروز ایران» و همچنین تـرجـمه ي 

مـقالات «نـمایش و ارزش: کار تـئاتـر در نـقد اقـتصاد سیاسی کارل مـارکس» اثـر 

مـایکل شین بـویل، «هـنر و مـبارزه طـبقاتی»  اثـر الـن وودز، «سـندیکاهـا در دوران 

بحـران سـرمـایه داري…» اثـر راب سـول. تحـریریه ي اگـزیت بـالـغ بـر 190 نـقد بـر 

نـمایش هـاي روي صـحنه در تهـران و شهـرهـاي دیگر هـمچون مشهـد، رشـت، 

تـبریز و رامسـر منتشـر کرده اسـت. گـروه تـئاتـر اگـزیت تـا پـایان سـال 2019، بـالـغ 

بـر 30 بـرنـامـه ي گـفتگو را بـا حـضور یک بـرگـزارکننده و مـخاطـبان عـلاقـمند بـه 

شکل بـحث آزاد بـرگـزار  کرد که بـا شیوع بیماري کرونـا از اوایل سـال 2020، 

برگزاري این جلسات در فضاي مجازي ادامه پیدا کرد. 

تحـریریه ي گـروه تـئاتـر اگـزیت در حـال حـاضـر فـصلنامـه « تـئاتـر امـروز» را منتشـر 

می کند. این فـصلنامـه در هـر شـماره مـوضـوع مشخصی را مـورد تحـلیل و ارزیابی 

قـرار می دهـد و در شـماره ي تـابسـتان 1400، بـه مـوضـوع سـندیکا پـرداخـته اسـت. 

یکی از مـطالبی که در این شـماره منتشـر شـده اسـت، «اسـاسـنامـه ي سـندیکاي 

سـراسـري هـنرمـندان و کارکنان تـئاتـر» اسـت. در همین رابـطه، فـصلنامـه ي مُـروا 

گـفتگویی بـا نـویسنده ي این اسـاسـنامـه شیرین میرزانـژاد، حـقوقـدان و دبیر 

تحریریه ي فصلنامه ي «تئاتر امروز» دارد. 

فصلنامه ي مُروا: چرا به فکر تهیه ي این اساسنامه افتادید؟ 

شیرین میرزانـژاد: این اسـاسـنامـه در واقـع بخشی از یک مجـموعـه اسـت که 

ایده ي آن بـر اسـاس شـعار و انـدیشه ي مـحوري گـروه تـئاتـر اگـزیت شکل گـرفـت: 

اگـر بخشی از راه حـل نـباشی، بخشی از مشکل هسـتی. بـر همین اسـاس تصمیم 

گـرفتیم بـراي مشکلات و محـدودیت هـایی که گـریبانگیر تـئاتـر مـا در ایران اسـت، 

مجـموعـه اي از راه حـل هـاي عملی را پیش بینی کنیم، چـرا که هـر کدام از این 

مشکلات هـم مـانـند حـلقه اي از یک زنجیر، مـتصل بـه حـلقه ي دیگر اسـت. پیش 

از تـدوین و انـتشار این اسـاسـنامـه  که تـلاش می کند بـه بـعد صنفی و یا بـه بیان 

دیگر بعد بیرونی فعالیت هنرمندان بپردازد، ما به فعالیت درونی هنرمندان
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تـئاتـري پـرداخـته بـودیم و اسـاسـنامـه ي پیشنهادي بـراي تشکلیل کلکتیو تـئاتـري 

را تـدوین و منتشـر کردیم. بـعد در ادامـه بـا تـوجـه بـه اقـتضاي روز و مـسائلی که 

در جـامـعه ي تـئاتـري در جـریان بـود، اسـاسـنامـه ي سـندیکاي هـنرمـندان و 

کارکنان تئاتر را منتشر کردیم. 

فـصلنامـه ي مُـروا: آیا این راه حـل هـاي عملی صـرفـاً پیشنهاداتی هسـتند که 

امکان عملی شدن را دارند و یا در واقعیت به آنها عمل هم شده است؟ 

شیرین میرزانـژاد: مـا همیشه تـلاش کرده ایم راه حـل هـا را ابـتدا خـودمـان بـه کار 

بـبندیم و بـعد بـه دیگران پیشنهاد کنیم. بـه عـنوان مـثال نخسـتین مسـئله اي که 

مـا از ابـتداي فـعالیت مـان بـا آن روبـرو بـودیم اشکال مـختلف سـانـسور بـود که هـم 

بـه طـور غیرمسـتقیم از طـریق عـوامـل اقـتصادي اعـمال می شـد و هـم سـانـسور 

عقیدتی که از طـریق ممیزي هـا و نـظارت هـاي روزافـزون عـرصـه را بـر تـئاتـر تـنگ 

می کرد. طبیعتاً نخسـتین تـلاش مـا هـم رویارویی بـا این اقـدامـات بـود. مـا از 

ابـتداي فـعالیت مـان تـلاش کردیم تـامین بـودجـه ي تـولیدات مـان را تـمامـاً خـودمـان 

بـر عهـده بگیریم و در نتیجه نـه بـه ارگـان هـاي دولتی و غیردولتی وابسـته بـاشیم 

و نـه حتی بـه گیشه. بـه این تـرتیب از لـحاظ اقـتصادي هیچ عـامـل بیرونی امکان 

کنترل عملکرد و آثــارمــان را نــداشــت. از طــرفی تــلاش کردیم بــهاي بلیت 

نـمایش هـا را بـه حـداقـل بـرسـانیم تـا دسـترسی حـداکثري را بـراي تـمام اقـشار 

ایجاد کنیم. هـدف مـان این بـود که تـا زمـانی که بـا سـانـسور و حـذف آثـارمـان 

مـواجـه نشـده ایم بـه همین روش ادامـه بـدهیم. در نـهایت در یک مـقطع بـا شـدت 

گـرفـتن نـظارت و ممیزي، تصمیم گـرفتیم که بـه کلی مـواجـهه بـا این نـهادهـا را 

کنار بـگذاریم و تـمام آثـارمـان را بـه صـورت آزاد و رایگان از طـریق فـضاي مـجازي 

و رسـانـه هـاي اجـتماعی منتشـر کنیم؛ کاري که پیش تـر دربـاره ي آثـار نـوشـتاري و 

همین طــور نــمایش هــایمان پــس از پــایان دوره ي اجــراي صــحنه اي انــجام 

می دادیم. رویکرد مـا بـه طـور کلی همیشه این بـود که تـا زمـانی که مـجبور 

نـباشیم، بـراي کارمـان بـه دنـبال مـجوز نـرویم و بـراي گـرفـتن مـجوز هـم تـن بـه 

سـانـسور نـدهیم. طبیعتاً وقتی دیگر این امـر ممکن نـبود، از اجـراي صـحنه اي 

صرفنظر کردیم و فضاي مجازي را صحنه ي اجراي خود قرار دادیم. 

در ادامـه ي راه، در بـرخـوردهـا و گـفتگوهـا بـا همکاران این مسـئله مکرراً مـطرح 

می شـد که این شکل از حـفظ اسـتقلال و در عین حـال تـداوم فـعالیت شـاید بـراي 

هـمه ممکن نـباشـد؛ که در واقـع یک مشکل و مـانـع عملی و مـلموس بـود. در 

همین راسـتا بـر اسـاس تجـربـه ي خـودمـان و الـگوبـرداري از تجـربـه ي تـئاتـري هـاي 

دیگر نقاط جهان، بحث کلکتیو تئاتري را مطرح کردیم. در واقع اساسنامه اي
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پیشنهادي را بـراي تشکیل واحـدهـاي مسـتقل و خـودگـردان تـئاتـري و بـر اسـاس 

ایده ي تـعاونی تـدوین کردیم که هـنرمـندان بـتوانـند در آن بـا مـشارکت هـمگانی، 

حـداکثر اسـتقلال و حـداقـل محـدودیت را داشـته بـاشـند. این تجـربـه اي اسـت که 

خودمان در مقیاس کوچک تر و محدود تر داشتیم. 

فـصلنامـه ي مُـروا: نـوشـتن این اسـاسـنامـه در این بـرهـه چـه ضـرورتی داشـت؟ آیا 

قرار است بر این اساس سندیکایی تشکیل بشود؟ 

شیرین میرزانـژاد: این ضـرورتی اسـت که بـه طـور عملی آن را حـس کردیم. 

هـمانـطور که اقـدامـات دیگرمـان را در عـمل و قـدم بـه قـدم ضـرورتـش را حـس 

کردیم و تصمیم بـه انـجامـش گـرفتیم. در ایران تشکل صنفی تـئاتـري بـه مـعناي 

واقعی کلمه هـرگـز وجـود نـداشـته اسـت. تـنها تشکلی که پیش از این وجـود 

داشـت خـانـه تـئاتـر بـود که در چـهارچـوب یک مـوسـسه فـرهنگی هـنري تشکیل 

شـده بـود و بـه طـور محـدودي بخشی از فـعالیت هـاي صنفی در آن در جـریان 

بـود. قـرار بـود که این نـهاد در غیاب یک تشکل صنفی تـئاتـري عملکرد مـشابهی 

داشـته بـاشـد امـا عـملاً در طـول هجـده سـال گـذشـته از زمـان تـاسیسش بـا تـوجـه بـه 

محـدودیت هـاي مـوجـود مـوفـق بـه پیشبرد اهـداف مشخصی نشـده بـود. مشکل 

عـمده، تشخیص مـشاغـل تـئاتـري از سـوي وزارت کار بـه عـنوان حـرفـه هـایی بـود 

که بتوانند انجمن صنفی تشکیل بدهند. 

امـا پـس از مـدت هـا بـلاتکلیفی، امـسال اقـدامـاتی عملی در راسـتاي تشکیل انجـمن 

صنفی صـورت گـرفـت. در همین راسـتا هـر یک از کانـون هـا و انجـمن هـاي 

زیرمجـموعـه ي خـانـه  تـئاتـر (کانـون کارگـردانـان، انجـمن دسـتیاران، انجـمن 

بـازیگران و…) پـس از پیگیري هـا و هـماهنگی هـایی که بـا وزارت کار صـورت 

گـرفـت، اقـدام بـه تشکیل انجـمن هـاي صنفی تـحت پـوشـش قـانـون کار کردنـد. این 

اقـدام بـه خـودي خـود می تـوانسـت بسیار مـثبت بـاشـد. امـا مسـئله اي که از نـظر مـا 

وجـود داشـت این بـود که یک تشکل صنفی کارآمـد و سـالـم مـطابـق معیارهـاي 

جــهانی می بــایست آزاد، مســتقل و دمــوکراتیک بــاشــد، در حــالی که این 

تشکل هـاي صنفی که مـطابـق قـانـون کار تشکیل می شـود، فـاقـد این خـصوصیات 

هسـتند. در شـماره ي تـابسـتان 1400 نشـریه ي تـئاتـر امـروز که اسـاسـنامـه ي 

پیشنهادي مـا در آن منتشـر شـده اسـت، در مـقالـه ي دیگري بـه طـور مـفصل بـه 

آن پـرداخـته ایم. امـا اگـر بـخواهـم بـه اخـتصار بیان کنم، این ایرادات کلی بـه 

انجـمن هـاي صنفی مـزبـور وارد اسـت: شـرط تـصویب اسـاسـنامـه از سـوي وزارت 

کار اســاســاً اســتقلال آن را مخــدوش می کند. ضــمن اینکه مــقام ولایت فقیه 

می تواند در صورت مصلحت در هر یک از تشکل هاي  مذکور در قانون کار از
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جـمله انجـمن هـاي صنفی نـماینده داشـته بـاشـد. این مـوارد سـواي از نـظارت هـاي 

آشکار و پـنهانی اسـت که عـملاً در تشکل هـاي صنفی صـورت می گیرد. شـرط 

تـابعیت ایران نیز هـنرمـندان مـهاجـر را از عـضویت در تشکل صنفی محـروم 

می کند و در کنار دیگر محـدودیت هـاي قـانـونی، ایجاد تشکل صنفی مـشابـه را 

بـرایشان غیرممکن می سـازد. مـلاك تشخیص حـرفـه یا صـنعت مـطابـق قـانـون 

تشکیل انجـمن هـاي صنفی، نـظر وزارت کار اسـت که همین بـند قـانـونی مـدت هـا 

تشکیل انجـمن هـاي صنفی تـئاتـر را بـه تـعویق انـداخـته بـود. ثـبت دو تشکل 

هـمگن در حـوزه جـغرافیایی مشـترك مـجاز نیست. بـه طـور کلی بـا وجـود این 

محـدودیت هـاي قـانـونی، انـحصاري که پیش از این در تشکل هـایی چـون خـانـه 

تئاتر شاهد آن بودیم، حالا در ابعاد گسترده تري محقق می شد. 

بـه طـور کلی سیاسـت حـاکمیت در قـبال صـنف هـنرمـندان تـئاتـر، وجـود وضعیت 

نـامـشخص صنفی و بـلاتکلیفی بـوده اسـت که نـشان می دهـد عـملا اهمیتی بـراي 

این صـنف قـائـل نـبوده و نیست. حـال تـئاتـر پـس از سـال هـا بـه صـف دیگر اصـناف 

و حِـرَف پیوسـته اسـت که می تـوانـد تـحت مـفاد قـانـون کار انجـمن صنفی تشکیل 

بـدهـد؛ و هـمچنان که در قـانـون کار نیز روشـن اسـت، حـاکمیت بـا محـدود کردن 

فـعالیت صنفی در هـمان چـهارچـوب هـاي قـانـونی که خـود تـرسیم کرده قـصد 

کنترل این فعالیت ها را دارد. 

در نتیجه در دورانی که پیش نـویس اسـاسـنامـه ي انجـمن هـا در جـامـعه ي تـئاتـري 

بـه بـحث گـذاشـته شـده بـود، تصمیم گـرفتیم خـودمـان اسـاسـنامـه اي را بـه طـور 

پیشنهادي و بـر اسـاس اسـتانـدارد هـاي جـهانی تـدوین کنیم تـا بـه نـوعی بـه 

همکاران خـود نـشان بـدهیم که یک تشکل صنفی چـگونـه می تـوانـد -و یا بـاید- 

بـاشـد. بـه این تـرتیب کاسـتی هـاي رونـد مـوجـود هـم در این مـقایسه روشـن 

می شـد. در واقـع خـود عـمل تـدوین و انـتشار این اسـاسـنامـه بـه نـوعی یک اقـدام 

عملی از سوي ما بود. 

فـصلنامـه ي مُـروا: چـه ویژگی هـایی اسـاسـنامـه ي شـما را از اسـاسـنامـه ي 

انجمن هاي صنفی متمایز می کند؟ 

شیرین میرزانـژاد: بیش از هـمه تـلاش کردیم وجـه دمـوکراتیک سـندیکا را 

هـرچـه بـرجسـته تـر کنیم و وجـوه تبعیض آمیز انجـمن هـاي صنفی را حـذف کنیم. 

این مـوارد را در بـخش هـاي مـختلف گـنجانـدیم؛ از شـرایط عـضویت که سیاسـت 

جـذب حـداکثري در آن اتـخاذ شـده اسـت، تـا نـحوه ي تصمیم گیري و نـظارت. بـر 

خـلاف انجـمن هـاي صنفی، هـمه ي هـنرمـندان تـئاتـر چـه ایرانی و چـه غیرایرانی و 

نیز دانشجویان تئاتر مشروط بر آنکه ساکن و فعال در داخل ایران باشند،
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می تـوانـند بـا داشـتن شـرایط تعیین شـده -که از شـرایط انجـمن هـاي صنفی 

سـاده تـر اسـت- در سـندیکاي فـرضی عـضو شـونـد. حتی بـراي عـضویت افـراد آمـاتـور 

و گـروه هـاي ویژه هـم امکانی پیش بینی شـده اسـت. در این اسـاسـنامـه تـلاش شـده 

اسـت که سـاخـتار تـا حـد ممکن افقی بـاشـد و سـلسله مـراتـب در آن وجـود نـداشـته 

بـاشـد. دبیران از قـدرت ویژه اي بـرخـوردار نیستند و در کنار دیگر ارکان، همگی 

یک سـاخـتار اداري را شکل می دهـند. اغـلب تصمیم گیري هـا بـر عهـده ي مـجامـع 

اسـت نـه شـوراي دبیران. یعنی تـلاش شـده اسـت که تـا حـد ممکن دمـوکراسی 

مســتقیم حــاکم بــاشــد و در مــواردي که شــوراي دبیران خــود تصمیم گیري 

می کند، نــظارت چــندگــانــه بــر این تصمیمات وجــود داشــته بــاشــد. در این 

اسـاسـنامـه، ارکان تصمیم گیرنـده مسـتقل از ارکانی هسـتند که مـنابـع مـالی را در 

اختیار دارنـد. بـنابـراین نـظارت چـندگـانـه در هـر سـطح و مقیاسی وجـود دارد. بـه 

طـور کلی سـازوکارهـایی که تـلاش کرده ایم در این اسـاسـنامـه بـگنجانیم، در 

نـهایت در مسیر شـفافیت، دمـوکراسی و جـلوگیري از فـساد مـالی و اداري اسـت 

که در واقـع واکنش بـه مـعضلاتی هسـتند که عـملاً در جـامـعه ي تـئاتـري بـا آن 

روبـرو بـوده ایم و بـه نـظر می رسـد در سـاخـتار جـدید انجـمن صنفی نیز بسـتر آن 

فراهم است.  

فـصلنامـه ي مُـروا: بـازخـوردهـا در جـامـعه ي تـئاتـري در بـرابـر انـتشار این اسـاسـنامـه 

چطور بود؟ 

شیرین میرزانـژاد: پـس از انـتشار این اسـاسـنامـه بـا چـند نـوع بـرخـورد مـواجـه 

شـدیم که بـه روشنی بـر اسـاس مـنافـع افـراد مـتمایز می شـد. گـروهی مشـتاقـانـه از 

آن اسـتقبال کردنـد و حتی کسانی بـودنـد که بـراي نـحوه ي عـضویت در سـندیکا 

از مـا پـرس وجـو می کردنـد. این افـراد مـتعلق بـه گـروهی هسـتند که اکثریت صـنف 

تـئاتـر را تشکیل می دهـند. آنـها هیچ مـنافـع خـاصی که بـا این سـاخـتار مـوجـود گـره 

خـورده بـاشـد نـدارنـد و تـنها می خـواهـند از مـزایاي یک تشکل صنفی سـالـم 

بهـره مـند بـاشـند، از فـساد و زد و بـندهـا شـاکی هسـتند، غـالـباً خـارج از مـرکز 

هسـتند و هیچ امکانـات و بـودجـه اي در اختیارشـان نیست، و در یک کلام بـه 

حـال خـود رهـا شـده انـد. اینها گـروهی از هـنرمـندان تـئاتـرنـد که عـملا نیروي 

بالقوه ي تشکیل سندیکا هستند. 

گـروهی دیگر بـا وجـود مـوافـقت کلی بـا مـفاد اسـاسـنامـه ي سـندیکا، آن را 

غیرعملی تلقی می کردنــد. این گــروه کسانی هســتند که از رانــت بــرخــوردار 

نیستند امـا بـه امکانـاتی مـانـند حـق بیمه و حـداقـل امکانـاتی که تشکل هـاي 

موجود فراهم کرده است راضی هستند و در واقع تشکل را در همین حد
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می خـواهـند. این افـراد اگـر چـشم انـداز مشخصی بـرایشان وجـود داشـته بـاشـد، 

مسـلما در جهـت مـنافـع جـمعی صـنف حـرکت می کنند و از این گـونـه اقـدامـات 

دفـاع می کنند. امـا در عین حـال مـحافـظه کاري خـودشـان را نیز در هـر صـورت 

ادامه می دهدند و با این رویکرد می خواهند هر دو طرف را داشته باشند 

گـروه انـدکی هـم که از رانـت هـاي مـوجـود بـرخـوردار بـوده انـد، در داخـل سیستم 

هسـتند و از هـمه ي  امکانـات نیز اسـتفاده می کرده انـد، پـذیراي هیچ گـونـه تغییري 

در سـاخـتار مـوجـود نیستند جـز هـمان که این سـاخـتار امکانـش را در اختیارشـان 

گـذاشـته اسـت. آنـها چنین اسـاسـنامـه اي را بـرخـوردي رادیکال شـمرده و آن را 

«سیاسی کاري چــپ هــا» تلقی کرده  و آن را تــحت عــنوان آرمــان گــرایی رد 

می کردنـد. اینها کسانی بـودنـد که مـعتقد بـودنـد دوران این حـرف هـا گـذشـته اسـت 

و اصـلاحـات را از درون سیستم بـاید انـجام داد. غـالـباً خـودشـان کسانی هسـتند 

که از یک طـرف سـرنـخ هـاي مـدیریتی سـاخـتار مـوجـود در دسـت شـان اسـت و از 

طـرف دیگر عـامـل خـود حـاکمیت در کنترل فـعالیت هـاي صنفی هسـتند. آنـها در 

عین اینکه هـمواره بـا حـرکت هـاي مـترقی بـرخـورد تقلیل گـرایانـه دارنـد و آنـها را بـه 

سیاسی کاري «حـزبی» مـتهم می کنند، امـا خـودشـان در واقـع سیاسی تـرین 

عوامل حاکمیت درون تشکل ها هستند. 

فـصلنامـه ي مُـروا: تشکل صنفی اي که تـحت این اسـاسـنامـه پیش بینی شـده 

چقدر بعد و امکان عملی دارد؟ 

شیرین میرزانـژاد: طبیعتاً اگـر نـگاه مـان بـه چـهارچـوب هـا و محـدودیت هـاي 

قـانـونی بـاشـد، فـراتـر از آنـچه امـروز درگیر آن هسـتیم نـخواهیم رفـت. بـنابـراین اگـر 

خـواسـتار تغییري اسـاسی هسـتیم، مـلزم هسـتیم که چنین چیزي را عملی 

کنیم. راه دیگري نـداریم. مـنظور خـود این اسـاسـنامـه نیست، این اسـاسـنامـه 

صـرفـاً یک پیشنهاد اسـت بـراي اینکه نـشان بـدهیم خـارج از این چـهارچـوب هـا 

چـه چیزي امکان پـذیر اسـت. شـاید همکاران مـا بـا نـظرات و تجـربیات خـودشـان 

بـتوانـند پیشنهادات بهـتري هـم داشـته بـاشـند و بـه آن بیافـزایند. امـا آنـچه مـد نـظر 

اسـت، پـایه هـاي اصلی این اسـاسـنامـه اسـت، یعنی اسـتقلالـش و تـمایزش از 

تشکل هـاي زرد. اگـر خـواسـتار تـحقق مـطالـبات صنفی هسـتیم، راهـش مـبارزه 

اسـت. و قـدم اول مـبارزه ي صنفی بـعد از آگـاهی، سـازمـان یابی اسـت. سـازمـان یابی 

بـه شیوه ي دمـوکراتیک و آزاد و مسـتقل. هـمان کاري که تشکل هـاي مسـتقل 

دیگر مانند سندیکاي کارگران هفت تپه و فولاد و اتوبوسرانی  کرده اند. 

فصلنامه ي مُروا: قدم بعدي تان بعد از این اساسنامه چیست؟ 

شیرین میرزانژاد: براي ایجاد تغییر ساختاري نیاز به تشکل یابی، آگاه سازي

با وجود 

محدودیت هاي 

قانونی، انحصاري 

که پیش از این 

در تشکل هایی 

چون خانه تئاتر 

شاهد آن بودیم، 

حالا در ابعاد 

گسترده تري 

محقق می شد.



و سـازمـانـدهی اسـت. تـلاش مـا هـم یقیناً در همین مسیر خـواهـد بـود. شـرایط مـا 

بـه گـونـه اي اسـت که هـر کس بـاید در این مسیر حـرکت کند. این تـلاش هـا در 

مـقابـل تـلاش حـاکمیت بـراي سـرکوب بـاید وجـود داشـته بـاشـد تـا نـهایتاً در 

مقطعی بـه ثـمر بـرسـد. مـا نمی تـوانیم مـنتظر آینده اي بـاشیم که در آن هـمه چیز 

درسـت شـده بـاشـد تـا از نـقطه ي صـفر شـروع کنیم. مـا بـاید تـلاش کنیم که در هـر 

مـوقعیتی در جهـت تغییر این سـاخـتار فـعالیت کنیم. مسـلما این اعـضاي صـنف 

هسـتند که در نـهایت می تـوانـند و بـاید بـا اتـحاد خـود این تغیییرات را بـه وجـود 

آورنـد تـا جـایگاه واقعی خـودشـان را بـه عـنوان انـسان هـاي زحـمتکش در جـامـعه اي 

که در آن کار می کنند، و نـه بـه عـنوان شهـرونـدان درجـه دو و اسـتثمار شـده، بـه 

دست بیاورند. 

فصلنامه مُروا شماره ي یازده؛ زمستان 1400 

سندیکاها و اتحادیه هاي کارگري در ایران و جهان 
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 امـپریالیسم فـرهنگی تـلاشی اسـت بـراي سـلطه  یک فـرهـنگ قـدرتـمند، ●

یک یا چـند کشور هـم پیمان بـا مـنافـع مشـترك، یک یا چـند نـهاد که ابـزار 

سـلطه را بـه صـورت انـحصاري در اختیار دارنـد بـر دیگر فـرهـنگ هـا، کشورهـا و 

دیدگاه ها که از قدرت کمتري بهره مند هستند. 

امـپریالیسم فـرهنگی فـرزنـد هـمان آخـرین مـرحـله  سـرمـایه داري اسـت که بـراي 

خـدمـت بـه مـنافـع آن سـنگ چین هـاي لازم را در اسـتراتـژي و تـاکتیک اش کنار 

هـم می گـذارد. سـلطه فـرهنگی در بسیاري مـوارد بـولـدوزري اسـت هـم پـاي سـلطه 

اقتصادي که با سلاح سیاست به پیش می راند . 

بـحث «امـپریالیسم فـرهنگی» در دهـه شـصت 

میلادي بـا اوج گیري جـنبش هـاي اجـتماعی و 

اسـتقلال کشورهـاي پـسااسـتعماري و تـلاش 

بـراي بیرون آمـدن از چـنگال اسـتعمارگـران  

پــررنــگ شــد و از گــفتمان هــاي مــهم 

جـریان هـاي چـپ و مـارکسیست هـاي انـقلابی 

آن دوران بـود. امـا ریشه این بـحث بـه درازاي 

کل تاریخ بشریت گسترده است. 

بـــه تـعـبیـر اولیـور بـــویـد ـ بـــارت، یکی از 

نـظریه پـردازان این عـرصـه، یکی از راه هـاي 

سـلطه فـرهنگی یکسان سـازي شیوه هـاي اجـتماعی اسـت که تـوسـط قـوي تـر در 

موجودیت ضعیف تر اعمال می شود. 

این مـفهوم بـا هـژمـونی قـرابـت دارد و این که ثـبات در شـرایط نـابـرابـري اجـتماعی 

نـه لـزومـا بـا زور، بلکه بـا جـلب رضـایت تـوده هـا و بـا هـمدسـتی رهـبران بـومی آنـها از 

طـریق مـتقاعـد کردن و تبلیغات حـاصـل می شـود و این تـوهـم را پـدید می آورد 

که آنـها خـود هـر آنـچه که هسـت را انـتخاب کرده انـد امـا در واقعیت چنین 

انتخابی وجود ندارد. 

تحـلیل امـپریالیسم فـرهنگی مـفاهیم امـپریالیسم رسـانـه اي را بـا ارجـاع بـه 

رسـانـه هـاي چـاپی، الکترونیکی و دیجیتال و صنعتی شـدن تـولید، تـوزیع، مـحتوا 

و انـباشـت سـرمـایه در آنـها دربـرمی گیرد؛ همچنین مـعانی فـرهنگی که رسـانـه هـا 

در مـخاطـبان و فـرهـنگ آنـها بـرمی انگیزنـد. تـعامـل مـخاطـبان و رسـانـه هـا در 

بازنمایی موضوعات، افراد و ایده ها و روابط بین شرکت هاي رسانه اي و دیگر

امپریالیسم فرهنگی و رسانه  

مهرداد خامنه اي 
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مـراکز قـدرت در بـازتـولید و شکل دادن بـه سیستم هـاي اجـتماعی نیز هـمه در 

این محدوده هستند. 

رسـانـه هـا بـه طـور منطقی بـه عـنوان اجـزاي مـهم امـپریالیسم فـرهنگی در نـوك 

هـرم فـرهـنگ سـلطه قـرار دارنـد و از این رو انـحصار آنـها و اسـتفاده یک سـویه و 

مونوپل در انتقال مفاهیم از ضروریات استراتژیک  آن است. 

امـا در قـرن بیست و یک مـا بـا انـقلاب اطـلاعـاتی و ورود اینترنـت بـه زنـدگی 

روزمـره مـردم روبـرو می شـویم و از همین دوران انـحصار رسـانـه اي امـپریالیسم و 

دوران تکتازي آن به شدت مورد حمله قرار می گیرد. 

ویکی لیکس نـمونـه بـرجسـته این عـصر اسـت و الـبته حـمله مـتقابـل امـپریالیسم بـه 

بنیانـگذار آن، جـولیان آسـانـژ، خـود نـشانی از شـدت ضـربـه پـذیري و ضـعف آن 

است. 

از آنـجا که سـرمـایه داري در یافـتن داروهـاي گـونـاگـون بـراي درمـان رونـد 

اضــمحلال خــود از جــنگ و ملی گــرایی گــرفــته تــا تــئوري رویاي آمــریکایی 

تجـربـه اي دویست سـالـه دارد، بـراي این درد رسـانـه اي خـود نیز دائـماً بـه دنـبال 

درمان است که گرانیگاه آن بر محور تحمیق مردم می چرخد. 

در ظاهري آراسته، مردم پسند و با چهره اي انسانی خود را نماینده دموکراسی
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تصویر: تبلیغ برند تولید پوشاك «بنتون» با لباس هاي سرباز کشته شده در جنگ بوسنی



و جـامـعه چـندصـدایی جـا می زنـد و در همین بین تـنها صـداهـایی را در رسـانـه او 

می شنویم که به نفع او یا منافع استراتژیکش است. 

بـراي این که قـدري از فـضاي نـظري بیرون بیاییم و بـه نـمونـه هـاي مـلموس تـري 

دسـترسی پیدا کنیم بـه بی بی سی فـارسی و بـخش فـرهنگی آن رجـوع کنیم. در 

بـرنـامـه هـاي فـرهنگی آن هـمواره نـام هـایی مـشخص را می بینیم که عـمدتـا از بـدنـه 

سـاخـتار سـرکوب نـظام مـوجـود در ایران هسـتند، چـاشنی آزادي بیان آنـها نیز 

افـرادي دسـتچین شـده و مـشخص اسـت و بـراي آنکس که در ایران زنـدگی 

می کند پـر واضـح اسـت که این دسـتچین شـدگـان چـقدر از فـضاي واقعی کشور و 

مـردم فـاصـله دارنـد. فـرهـنگ و مـقاومـت فـرهنگی آنـها در چـه لایه هـاي اجـتماعی و 

تـا چـه عمقی شکل می گیرد و آنـها چـه ویترینی از آن بـراي مـخاطـبان خـود 

می سـازنـد. بی بی سی نـه از فـرهـنگ مـقاومـت مـردم ایران بلکه از ویترین رسمی 

فـرهـنگ حـاکمیت سـرکوبـگر ایران  حـرف می زنـد و نـه چیزي بیشتر. اگـر در این 

بین چیزي فـراتـر از این دیدگـاه رسمی خـود می گـوید نیز حـتما جـایی در  

چهارچوب و پازل فرهنگ سلطه او جاي می گیرد وگرنه نمی گفت. 

گـاهی وقـاحـت را بـه جـایی می رسـانـد که مضحک می شـود. مـثلا خـبرنـگارش در 

نـروژ بـر روي نـمایش هـاي روي صـحنه در تهـران نـقد تـئاتـر می نـویسد و آن 

خـبرنـگار کسی نیست جـز بـازیگري که در جـشنواره تـئاتـر فجـر قـبل از مـهاجـرت 

جـایزه گـرفـته اسـت. مـخاطـب نـاآگـاه طـرفـدار تـئاتـر نیز لابـد چنین نـقدي را بـاید 

جـدي بگیرد چـون در بی بی سی منتشـر شـده اسـت پـس او بـر هـر لایه ي فـرهنگی 

مـا احـاطـه دارد و صـاحـب نـظر اسـت. در این میان بـده بسـتانی صـورت می گیرد؛ 

«غـول رسـانـه اي» بـه مـنتقد مـزبـور «اعـتبار» می بخشـد و در مـقابـل اسـتفاده ي 

مورد نظر خود را از او می کند.  

این کاریکاتـور بـه مـا نـشان می دهـد که رسـانـه هـاي امـپریالیستی تـا چـه میزان 

بی مـحتوا هسـتند ولی ظـاهـري غـلط انـداز دارنـد و بـا این حـربـه مـخاطـب جـمع 

می کنند. همین «مـخاطـب داشـتن»  تـله اي اسـت که بسیاري در آن می افـتند و 

بـا تـن دادن بـه این همکاري، هیزم بـه آتـش او می انـدازنـد. هـر کدام از رسـانـه هـاي 

فـرهـنگ سـلطه بـه نـوع خـود بـا انـدکی تـفاوت عـمل می کنند، از «مـن و تـو» تـا 

«ایران اینترنشنال» اما همه با هدفی کم وبیش مشترك. 

اما واقعیت اجتماع ما چیست؟ 

مـردم بـدون کمک رسـانـه هـاي امـپریالیستی بـراي حـقوق خـود دسـت بـه اعـتصابـات 

سـراسـري پی درپی می زنـند و در عـصر انـقلاب ارتـباطـات، رسـانـه خـود را بـه وجـود 

آورده اند. آیا هزاران معلمی که در اقصی نقاط کشور به صورت هم زمان
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رسانه ها به طور 

منطقی به عنوان 

اجزاي مهم 

امپریالیسم 

فرهنگی در نوك 

هرم فرهنگ 

سلطه قرار دارند
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سـازمـانـدهی می شـونـد از «آزادي» رسـانـه هـاي امـپریالیستی اسـتفاده می کنند؟ آیا 

صـداي جـنبش پـرشکوه مـردم ایران بـراي نـان، بـراي آزادي و حـقوق انـسانی تـنها 

بـا کمک این رسـانـه هـاي دسـت راسـتی اطـلاع رسـانی می شـود؟ جـواب قـطعا نـه 

اسـت. مـردم مـا امـروز رسـانـه هـاي مسـتقل خـود را در دل همین جـامـعه سـرکوب 

شـده و خـفقان زده بـه وجـود آورده انـد و هـر خـبري را بـه راحتی در بین خـود نشـر 

می دهـند. بـا مـدد گـرفـتن از انـقلاب ارتـباطی عـصر خـود، روزي نیست که بـه بـحث 

و تـبادل نـظر در مـورد مشکلات، راه حـل هـا و چـشم انـدازهـا بـه صـورت عـمومی، 

گسـترده و آزاد نـپردازنـد. بـله، گـفتم «آزاد». آزاد در زیر بـال خـفاشـان شـب که 

هـر دم خـبر از دسـتگیري یکی از این شـب سـتیزان را می شـنویم. چـرا که آزادي 

حقی است که به افراد داده نمی شود بلکه تنها می توان آن را از آنها گرفت. 

بـخش بـزرگ و آگـاه این مـردم ممکن اسـت تحـلیل کلاسیک امـپریالیسم را از 

کتاب هـاي لنین اسـتخراج نکرده بـاشـند و ابـزارهـاي آن چـون «رسـانـه» و 

«هـژمـونی» را از زبـان این یا آن متفکر و نـظریه پـرداز جـهان نـخوانـده بـاشـند، امـا 

آن را سـال هـا اسـت که بـا پـوسـت و گـوشـت خـود حـس کرده انـد. از کودتـاي 28 

مـرداد 32، تـا شکست انـقلاب 57، تـا جـنگ ضـد خـلقی، تـا تحـریم هـا، تـا سکوت 

در بــرابــر ســرکوب و قــتل هــزاران هــزار نــفر از فــرزنــدان شــان و هــم زمــان 

بـده بسـتان هـاي تـجاري همین امـپریالیسم بـا عـاملین سـرکوب هـا بـر روي گـرده 

همین مـردم. شـعار «نـه می بخشیم و نـه فـرامـوش می کنیم» و «دادخـواهی» 

فـقط بـه حـاکمیت بـازنمی گـردد، سـر دیگر آن امـپریالیسم نیز هسـت. سـر خـم 

کردن در مـقابـل امـپریالیسم درسـت روي دیگر  هـمان سیاسـت اصـلاح طلبی و 

رفـرمیستی در داخـل کشور اسـت که بـوي تـعفنش چـنان بـالا زده که خـود 

اصـلاح طـلبان نیز مـاسک بـر صـورت کشیده انـد؛ هـمان سیاسـت «می رویم و از 

داخـل تغییر بـه وجـود می آوریم». وقتی نـوچـه هـاي امـپریالیسم در داخـل کشور 

این سیاسـت را بـر روي نـوك انگشـت کوچک و بـه نـفع خـود می چـرخـانـد، آیا 

واقـعا می تـوان بـر این بـاور بـود که کفتار پیر اسـتعمار بی دلیل بـه کسی تـریبون 

بـدهـد؟ و هیچ اسـتراتـژي خـاصی نـدارد و هیچ نفعی در بـرجسـته کردن یک صـدا 

و چـند صـدا بـه انـتخاب خـود و نـادیده گـرفـتن هـزاران صـداي دیگر نـدارد؟ از 

سـوي دیگر اتـفاقـا همین تـرفـند امـپریالیسم رسـانـه اي، مـلاك روشنی بـراي تـوده ي 

مـردم شـده اسـت؛ هـمه آن چهـره هـا و صـداهـایی که در پشـت تـریبون این 

جـریانـات قـرار می گیرنـد، بـه نـوعی از سـوي مـردم زیر سـؤال می رونـد و بـرچسـب 

آن رسـانـه هـا را می خـورنـد. هـمان طـور که بـرخی افـراد دیگر در داخـل کشور 

برچسب حضور در صداوسیما را می خورند.

همین ترفند 

امپریالیسم 

رسانه اي، ملاك 

روشنی براي 

توده ي مردم 

شده است؛ همه 

آن چهره ها و 

صداهایی که در 

پشت تریبون 

این جریانات قرار 

می گیرند، به 

نوعی از سوي 

مردم زیر سؤال 

می روند



بـه همین دلیل اسـت که مـردم رسـانـه خـود را ابـداع کرده انـد و حتی مـوسیقی 

خـود را چـون نـواي تـومـاج صـالحی در آن گـوش می دهـند، شـعر خـود را 

می خـوانـند، فیلم خـود را می بینند، بـحث و تـبادل نـظر و میزگـرد خـود را بـرپـا 

می کنند، تشکل هـاي خـود را سـازمـانـدهی می کنند، اعـتراضـات خـود را هـم رسـانی 

می کنند و نیروي زلال چـپ در کنار همین مـردم و بـا آنـها نـفس می کشد و 

تـلاش می کند تـا سـهم خـود را بـر روي این سـفره بـگذارد. سـهم نیروي چـپ بـر 

این سـفره در نـبرد بـا سـلطه امـپریالیسم فـرهنگی و رسـانـه اي - گـر چـه کم تـوان 

از نـظر مـالی- اسـتفاده از آن نیروي درونی همیشگی اش و همبسـتگی یارانـش 

در سـاخـتن سـنگ چین هـایی اسـت بـه سـوي فـرداي روشـن. تـنها راه بـراي 

پیش بینی آینده سـاخـتن آن اسـت. هـمان گـونـه که جـلیل انـفرادي در سـال 

1343 بـرفـراز قـله ي تـوچـال وقتی اولـین پـناهـگاه سـندیکاي کارگـران فـلزکار 

مکانیک را ساختند، خواند: 

اگر در شهر 

از داشتن سرپناه محرومیم 

اگر در کارخانه 

هستی مان را می گذاریم 

امروز 

آشیانه ي محقرمان را 

بر فراز قله ي بلند البرز بنا می کنیم 

و فردا 

پرچم پیروزي مان را 

بر بلندترین بلندي جهان. 
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کاریکاتور 
افشین شمس قهفرخی  



 

شماره سوم 
زمستان1400

155



 

شماره سوم 
زمستان1400

156



 

شماره سوم 
زمستان1400

157



 

شماره سوم 
زمستان1400

158



 

          سیاهکل ●

 
  چرخ کوچک 

  چرخ بزرگ را 

  به حرکت در آورد 

گوزن هاي آزاد 

جنگل امید را 

فرنه کشان1 در نوردیدند 

خطی سرخ 

به بلنداي تاریخ 

در افق پدیدار شد. 

امروز اما سیاهکل 

از فراز «پیروزي» 

و «شکست» 

  به سوي هدف: 

  به سوي نان 

  به سوي آزادي 

  به سوي عدالت 

  به سوي شورا 

  به سوي نبرد طبقاتی 

  همچنان پی در پی  

  خشاب عوض می کند 
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به مناسبت پنجاه ویکمین 
سالگرد واقعه ي سیاهکل 

شعر 
مهرداد خامنه اي 

مسعود پرتوي 

1 «فرنه»: به زبان گیلکی 
صدایی از اسب به هنگام 

رضایت و طلب مانند 
نفس زدن شیر و پلنگ - 

تنفس صدادار 
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«شکست» 

حلقه اي شد 

در زنجیره ي شکست هاي تاریخی 

مایه غرور پرولتاریا 

«شکست» 

چرخ تاریخ را براي «پیروزي» آینده 

به حرکت در آورد 

    

روزنامه کیهان، 19 بهمن 1357
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غزال سرخ  

نهال هایی که با دستان تو  و  

مهرنوش و مرضیه و نزهت و دیگران  

کاشته شد 

براي خلق  

تکیه گاه تاریخ است. 

مشق شب کودکان فرداست 

نام آن زن که نخست در نبردي خیابانی به خون غلتید 

 نام آن دیگري که زیر شکنجه لب بسته جان داد 

آن دیگري که در جلوي جوخه اعدام فریاد زد: 

نامم پرولتاریا...! 

غزال، تو آیت آن زنی  

که «مرادف مفهومش» 

در هیچ  کجاي فرهنگ استثمار 

سراغی از آن نیست 

    مهرداد خامنه اي

پریدخت (غزال) آیتی 
(متولد آبان 1330 

شهادت در درگیري با ساواك 10 فروردین 1356)
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نگاه تو 

در هر قدم 

نگاه تو را جستن، 

در هر کلام 

منطق تو را یافتن، 

شرافت را 

ایستادگی را 

از تو آموختن 

بدون سازش 

تا آخرین نفس 

دشمن را 

به عزا نشاندن 

«تحرك مطلق 

عدم اطمینان مطلق 

هوشیاري مطلق» 

چه نزدیک 

و چه دوري 

رفیق حمید 

   

  مهرداد خامنه اي

حمید اشرف 
 (متولد 10 دي 1325 

شهادت در درگیري با ساواك 8 تیر 1355)
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پانزده یوزي که به آسمان جهیدند 

  

گذر یوز پلنگان جوان رام نشده 

                                به ارتفاع جنگل را؛ 

                                          کفتاران تاب نیاوردند . 

پس به تعقیب شان، 

درختان جنگل را تیرباران کردند . 

                                جرم: 

                               همکاري با پانزده یوزپلنگ جوان. 

                                            – آري؛ چه جرمی بالاتر از 

                                                     اختفاي رام نشدنی ها در خود . – 

غرش یوزان جوان رام نشده 

                                به ارتفاع قله هاي کوه را؛ 

                                          کفتاران تاب نیاوردند . 

پس به تعقیب شان، 

گله، گله، کوه ها را قرق کردند؛ 

                        هر گله به استعداد یک گروهان. 

هر گله اي از کفتاران 

             در پی یوز پلنگی . 

                   - "تعقیب تا شکار شدن به مرگ ، یا زنجیر"؛ 

                                            این بود فرمان ِ بزرگ کفتار پیر. - 

  

 ***          

  

حتی پس دریدن شان نیز، 

                       درخشش چمشان پلنگان جوان 

                                   به ارتفاع این آسمان را 

                                                     تاب نیاورند. 

پس؛ کفتاران گله، گله
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                  به گردش در آمدند؛ 

                 به هر کوه و جنگل، 

                    به هر کوي و برزن. 

                       اما چه بی هوده 

                       چنگال به زمین کشیدنی و 

                      دندان برهم ساییدنی در برابر چشم خلایق . 

که آن پانزده پلنگ جوان رام نشدنی، 

                             آن حجم هاي فریاد؛ 

از سکوي خون خویش؛ 

               جهیده بودند به آسمان و 

                      ستاره اي شده بودند به کهکشان. 

                           - هر یک ستاره اي روشن - 

ستاره اي دورتر از، 

               چنگال رس هر کفتاري؛ 

                      اما با سوسویی بی خاموشی. 

 ***

  

پانزده پلنگ جوان، 

            پانزده قلب تپنده، 

                 همچنان رام نشدنی، 

                   سوسو می زنند به آسمان و 

                                                   نیز 

                                                  قلب هر آن که زنده است. 

و من ایستاده 

           در قعراي جنگل ِ"کل سیاه"؛ 

          به آسمان شب می نگرم و 

                می نشانم بر باد، این کلام آخر را: 

                                          درودي بی بدرودتان باد؛ 

                                                     که نه در تاریخ، 

                                                          که تاریخید. 

      مسعود پرتوي
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فـصـل خون و شـکـفـتن 

  

فـصل سرخ لاله ها 

فـصل سبز باروري ست 

فـصلی که شاعران 

خون هاي ریخته بر سنگ فرش را 

                            - چون خون خویش - 

     واژه واژه در شعرهاي شان بسرایند 

                                با پسوند مشترکی از رهایی براي مردم. 

  

       مسعود پرتوي 
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نـقد یادداشـت:«خسـرو گلسـرخی شـاعـري که دشـنه زمـانـه مـجالـش نـداد» ●

نوشتۀ ناصر پرهیزگار - «عصر آزادگان» - 1378/11/28 

[این مـقالـه را دو روز پـس از انـتشار یادداشـت جـناب نـاصـر پـرهیزگـار در روزنـامـه 

«عـصر آزادگـان» نـوشـته و بـا مـراجـعه بـه دفـتر روزنـامـه در اختیار جـناب علیرضـا 

رجـایی (دبیر سـرویس سیاسی) قـرار دادم که از روزنـامـه «جـامـعه» می شـناخـتم. 

امـا ایشان بـه این بـهانـه که یادداشـت پـرهیزگـار در صـفحه مـا چـاپ نشـده، از 

انـتشار آن خـودداري کرد. دبیر صـفحه مـربـوطـه که یادداشـت جـناب پـرهیزگـار در 

آن منتشـر شـده بـود، هـم بـه بـهانـه اي از انـتشار آن 

خـودداري کرد. فـراسـوي بـهانـه هـاي شـان، تجـربـه بـه مـن 

نـشان داده بـود و در این مـورد خـاص بـاز نـشان داد که 

این دسـت از نشـریات و روزنـامـه هـا، روال شـان بـر این 

بـوده و اسـت که از انـتشار چنین نـقدهـایی خـودداري 

کنند؛ تا مبادا نقض غرض شان شود.] 

«دو خـطر تـالیفات تـاریخی سیاسـت پیشگان را بیش 

از آثـــار محققین دیگر تهـــدید می کند. اول این که 

ممکن اسـت آنـها بکوشـند تـا گـذشـته را بـه قـالـب 

تـصویرهـاي امـروزي در آورنـد، و دیگر این که گـذشـته 

را از دریچۀ احتیاجات سیاست هاي روز خود ببینند.»  

(کارل کائوتسکی - بنیاد هاي مسیحیت - ص 12) 

سیاسـت گـرایان بی بنیه، زمـانی که در تبیین و اثـبات نـظریات خـود از تحـلیل 

مـشخص و ارائـه بـرنـامـه روشـن و قـابـل دفـاع بـراي شـرایط مـوجـود خـود در 

می مـانـند؛ بـه دامـان گـذشـته و درگـذشـتگان چـنگ می زنـند، تـا بلکه بـه اتکاي آنـها 

بـتوانـند نـظریات این زمـانی خـود را اثـبات کنند؛ و در این راه، ابـایی از واژگـونـه 

نمایی ندارند.  

بی گـمان یادداشـت جـناب نـاصـر پـرهیزگـار تـحت نـام «خسـرو گلسـرخی شـاعـري 

که دشـنه زمـانـه مـجالـش نـداد» («عـصر آزادگـان» - 1378/11/28)، نـمونۀ 

بـارزي از این دسـت تـلاش هـا سـت. از این رو در نـقد و بـررسی آن جـاي هیچ گـونـه 

مـسامـحه اي نیست، چـرا که؛ انگیزه این گـونـه نـویسندگـان هـر چـه بـاشـد، قـلم شـان 

هوده اي جز تحریف واقعیت تاریخ ندارد.

بـه مـناسـبت سـالگشـت شـهادت خسـرو 
گلسـرخی و کرامـت دانشیان؛ درفـش هـاي 

همیشه افراشتۀ رادیکالیسم  
(29 بهمن 1352) 

گلسرخی و آستان بوسان  
فرهنگ مومیایی 

مسعود پرتوي 
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نـویسندة یادداشـت یادشـده، چـون درویشان نـقش بـازي، بـا تـبرزین و کشکول 

تقلبی وارد صـحنه شـده، انـگار که زیر لـب ورد می خـوانـد؛ آرام و بی صـدا اولین 

دروغ را به تاریخیان نسبت داده، می گوید:  

«اشـعار گلسـرخی الـهام بـخش روشنفکران آرمـان گـراي زمـانـه خـویش بـود. آنـان 

که یک شبه عزم پیمودن ره صدساله داشتند». 

و چـون خیالـش آسـوده اسـت که زمـانـه، میدان را از خیل حـریفان غـدر خـالی 

کرده، با طمطراق کامل ادامه می دهد که:  

«او پـرورش یافتۀ عـصر سیطرة ایدئـولـوژي هـا، فـرزنـد زمـانۀ خـویش و ره روي 

آرمان خود بود».  

امـا این درویش قلبی مـا، پـاك فـرامـوش می کند که این مـدعـا را بـایست اثـبات 

کند که: «روشنفکران آرمـان گـراي زمـانـه... یک شـبه عـزم پیمودن ره صـد سـالـه 

داشـتند» و آن دوران «عـصر سیطرة ایدئـولـوژي هـا... بـود» و این زمـان «عـصر 

سیطرة ایدئـولـوژي هـا» نیست. واقـعا آیا می تـوان مـدعی بـود که انـسان عـصر 

حاضر تهی از ایدئولوژي بوده و جوامع خالی از «سیطرة ایدئولوژي ها» هستند.  

واقعیت این اسـت که ایشان مـانـند بسیاري دیگر، بـا مخـدوش کردن مـرزهـا ؛ در 

واقـع سعی دارنـد که سـرپـوشی بـر تفکرات ازهـم گسیخته و نـامنسجـم خـود 

بـگذارنـد. مـگر نـه اینکه جـوامـع بشـري کنونی بـه ادعـاي ایشان رهـا از ایدئـولـوژي 

هسـتند؛ پـس این هـمه درگیري هـا و فـجایع بـزرگ نـاشی از ایدئـولـوژي هـاي 

تبعیض نــژادي، تبعیض جنسیتی، تبعیض اجــتماعی و... را چــگونــه می تــوان 

نادیده گرفت. 

امـا نـه آنـگونـه اسـت که درویش مـا جـناب پـرهیزگـار می نـمایانـد؛ بلکه واقعیت 

آنگونه است که آرنولد هاوزر در توضیح آن، می نویسد:  

«روشـن سـت که انـسان ایدئـولـوژي هـا را می آفـریند، امـا نـه بـدون پیش شـرط هـاي 

مسـلم و در این پیش شـرط هـاسـت که روشـن تـرین بـرهـان مـنش فـرا فـردي 

ایدئـولـوژي، عینیت اجـتماعی و خـودمـختاریش نـهفته اسـت... امـا تـضاد میان 

انـسان بـه عـنوان یک فـاعـل روانی ایدئـولـوژي  آفـرین و انـسان بـه عـنوان یک 

مـفعول اجـتماعی که بـه گـونـه اي ایدئـولـوژیک آفـریده شـده، تـضادي آشـتی نـاپـذیر 

نیست. این تـناقـض صـرفـا گـویاي هـویت دوگـانـه انـسان، مـنش فـردي و در هـمان 

حـال و زمـان اجـتماعی اوسـت، که پـایه و اسـاس مـاهیت دیالکتیکی هـمه 

زندگی اش است.»  

(آرنولد هاوزر - تبلیغ، ایدئولوژي و هنر - ص 39)1 

پس جوامع بشري در هیچ عصري بی ایدئولوژي نیستند؛ بلکه در روند مقاطع
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تــاریخی (و همچنین در رونــد تــاریخی جــوامــع)، ایدئــولــوژي هــا در فــرآیند 

دینامیک خـویش بـنا بـر ویژگی  هـاي درونی شـان یا بـنا بـه خـصایل بیرونی شـان بـه 

صـورت شـریعت هـاي دگـماتیک در می آیند که آنـها را از فـرآیند و کارکرد خـلاق 

و زنـده بـاز می دارد و حتی آنـها را دچـار ارتـجاعی شـدن فـونکسیونـالی می کند. از 

سـوي دیگر، واقعیات تـاریخی جـوامـع نـشان می دهـد که جـوامـع در هیچ «زمـانـه» 

و دوره اي بـدون ایدئـولـوژي نـبوده انـد ؛ که دقیقا بـه عکس پـندار تبلیغی جـناب 

پـرهیزگـار، جـوامـع همیشه میدان تـقابـل و نـبرد بین ایدئـولـوژي هـا بـوده انـد: نـبرد 

بین ایدئـولـوژي هـاي حـاکم (که بـرآمـده و بـرسـازنـدة نـظم مـوجـود بـوده) و 

ایدئـولـوژي هـاي ضـد نـظم مـوجـود. بـا تـوجـه بـه این واقعیات؛ تـمام کسانی که این 

پـندارهـا را تبلیغ می کنند که: «زمـانۀ جـوامـع ایدئـولـوژیک گـذشـته» ؛ یا: «بجـز 

بـرخی از جـامـعه هـا؛ همۀ جـوامـع، جـامـعه هـاي غیر ایدئـولـوژیک هسـتند»؛ در واقـع 

کاري نمی کنند جـز این که بـا پـنهان کردن وجـوه ایدئـولـوژیک نـظم اجـتماعی 

حـاکم بـر جـهان؛ آن را عـادي و «طبیعی» جـلوه داده، هـر بینش و انـدیشه اي که 

بـر ضـد چنین نـظم اجـتماعی حـاکمی بـر جـهان بـاشـد را غیرطبیعی و مـذمـوم 

جلوه دهند.  

از این رو، درویش مـا جـناب پـرهیزگـار پیش از هـر چیزي بـاید روشـن می کرد: 

آیا در آن «زمـانـه» تـمام ایدئـولـوژي هـا بـه شـریعت هـاي دگـماتیک تـبدیل شـده 

بودند ؟ یا فقط «باور ایدئولوژیک او» یعنی گلسرخی چنین بوده است؟ 

همچنین چیز دیگري که بـــاز درویش مـــا روشـــن نمی کند، این ســـت که 

آرمـان گـرایی؛ صـرف آرمـان گـرایی مـذمـوم اسـت یا این مـذمـوم بـودن بـه خـود جـان 

و نـوع آرمـان هـا بـرمی گـردد؟ این که ایشان پـرهیزگـارانـه از روشـن کردن این 

مسـئله طـفره رفـته انـد، چیزي نیست جـز این که بـا مـذمـوم جـلوه دادن تـلویحی 

آرمـان گـرایی و تبلیغ پـرهیزگـري از آرمـان گـرایی، در واقـع بـر انـگاره هـاي آرمـانی 

نظم و نظام «سلطه» صحه می گذارند. 

نـویسندة یادداشـت یاد شـده یا در واقـع درویش پـرهیزگـار مـا، بـراي قـداسـت 

بخشیدن به نظریاتش؛ دست به دامان الفاظ دهان پرکن شده، می نویسد:  

«پــس از گــذشــت26 ســال از اعــدام خســرو گلســرخی، هیبت و هیمنه 

ایدئـولـوژي هـا فـروپـاشید. بـاور ایدئـولـوژیک که او بـه آن تـاسی جسـته بـود، مـحض 

و جـهان شـمول نـبود. امـا تـنها حقیقت خـالصی که انکار نـاپـذیر بـاقی مـانـد، هـمان 

حقیقت بود.»  

 امـا بـا تـمام این لـفاظی هـاي دهـان پـر کن، بـاز جـناب پـرهیزگـار نمی تـوانـد بـدون 

واژگونه نمایی واقعیت؛ پنگاشت هاي خویش را واقعی و درست جلوه دهد. از
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این روسـت که بـه روي خـویش نمی آورد که در همین زمـانـه که او مـدعی اسـت 

هیبت و هیمنه ایدئـولـوژي هـا فـروپـاشیده؛ نـئولیبرالیسم و جـهانی سـازي   بـا هیبت 

و هیمنۀ کامل، جهان را زیر شلاق ایدئولوژي خود گرفته است. 

از سـوي دیگر؛ بـه راسـتی این «حقیقت خـاص»، نـاگـهان از کجا کشف شـده و 

چـگونـه حقیقتی اسـت؟ حقیقتی بی زمـان و مکان؟ در واقـع حقیقت «خـالصی» 

که درویش مـا هـوارش می کند، بـه زبـان سـاده تـر حقیقتی بی ریشۀ عینی و پـا در 

هـوا سـت، که فـقط در بـازي هـاي ذهنی و لـفاظی هـاي فیلسوف مـآبـانـه جـان می یابـد 

(نه در جهان واقعی که جهان «زمان / مکان» است).  

درویش مـا علی رغـم پـرهیزگـار بـودنـش؛ کار را بـه همینجا خـتم نکرده و یک 

دفـعه از کشکول سـوراخ سـوراخـش این تـئوري ظـاهـرا نـوین را بیرون می کشد 

که:  

«عـرصـه هـنر، عـرصـه انگیزش آفـرینی و بـرانگیختن حـس تغییر و اصـلاح اسـت. 

امـا عـرصـه ایدئـولـوژي، عـرصـه تـصاحـب قـدرت اسـت... وقتی هـنر یا تفکر، 

ایدئـولـوژیک شـود، هـویت سیاسی بـه خـود می گیرد. در این حـالـت جـنبه 

روشـنگري و اصـلاح گـري آن تـحت تـاثیر مطلقیت و خـشونـت سیاسی قـرار 

می گیرد. بـنابـر این ایدئـولـوژي، دگـر انـدیشی و مـسامـحه گـرایی هـنر را تـاب 

نمی آورد. درسـت اسـت که ایدئـولـوژي مـانـند هـنر، نـظر بـه آرمـان شهـر بـه عـنوان 

جـلوه اي از امکان هسـتی دارد. ولی شیوه و روش اقـدام آن کامـلا مـغایر و مـتضاد 

با آن است.»  

بـراي روشـن شـدن چـم و خـم تـئوري درویش  مـآبـانۀ جـناب پـرهیزگـار، بهـتر اسـت 

بیش از هـر چیز تـعریفی از هـنر ارائـه دهیم، تـا روشـن شـود دقیقا صـحبت بـر سـر 

چیست. بـراي هـنر از دو زاویه مـختلف مکانیکی و دینامیکی، می تـوان تـعاریف 

جـداگـانـه اي ارائـه داد. از زاویه دید مکانیکی، هـنر زیباتـرین گـونۀ انـجام هـر فعلی 

اسـت. امـا بـه لـحاظ دینامیک، هـنر عـبارت سـت از: زیباتـرین گـونۀ بیان و انـتقال 

احساسات و حسی ترین نوع بازتاب واقعیات بیرونی و درونی.  

 پـس، نمی تـوان بـه این نتیجه حتمی رسید که هـنر نـقطه مـقابـل ایدئـولـوژي سـت؛ 

زیرا هـنر خـود بـازتـاب گـریزنـاپـذیري از اپیستمولـوژي (مـعرفـت شـناسی) هـنرمـند 

اسـت؛ و اپیستمولـوژي هـا، خـود هـمانـقدر که بـرسـازنـدة ایدئـولـوژي هسـتند، بـرآمـده 

از ایدئـولـوژي نیز هسـتند. پـس هـنر خـود نـه تـنها بـازتـابی از ایدئـولـوژي هـنرمـند، 

بلکه بـه میانجی آن بـازتـابی از ایدئـولـوژي هـاي دوران نیز اسـت. مـگر آن که ادعـا 

شـود که پیونـدي بین «اپیستمه» هـا و ایدئـولـوژي وجـود نـدارد؛ و یا ادعـا شـود که 

هنرمندان خالی از اپیستمه هاي اجتماعی هستند.

هنرها بنا به 

رویکردهاي 

خواستگاهی و 

خاستگاهی 

اجتماعی شان؛ 

گونه بندي هاي 

یگانه اي ندارند
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 تـرفـند رنـدانـه اي که درویش مـا در اینجا بـه کار گـرفـته، این اسـت که عـرصۀ هـنر 

را عـرصۀ «بـرانگیختن حـس تغییر و اصـلاح» مـعرفی می کند؛ در حـالی که در 

واقـع بـاید بـجاي «اصـلاح»، دگـرگـونی بـه کار می بـرد؛ زیرا از سـویی، اصـلاح خـود 

یکی از اشکال و سـطوح کامـلا محـدود دگـرگـونی اسـت نـه همۀ آن؛ و از سـویی 

دیگر و وجـه اي مـهمتر، اصـلاح خـواهی چیزي جـز خـواسـتاري تغییر وضـع مـوجـود 

بـه نـفع حـفظ و تثبیت نـظم مـوجـود نیست. رنـدي از آن جهـت اسـت که ایشان 

می خـواهـند زیرجـلکی منکر وجـوه دگـرگـون خـواهی هـنر شـده، آن را در حـد 

وجـه مـصلحانـه فـروبکاهـد. همچنین مسـئلۀ دیگري که درویش مـا بـا تـمام 

پـرهیزگـاري اش، سعی می کند آن را رنـدانـه لاپـوشـانی کند ، آن سـت که: هـنرهـا 

بـنا بـه رویکردهـاي خـواسـتگاهی و خـاسـتگاهی اجـتماعی شـان؛ گـونـه بـندي هـاي نـه 

تـنها یگانـه اي نـدارنـد بلکه گـونـه هـاي مـتخالـف و حتی مـتنافـري دارنـد. این در 

حـالی سـت که ایشان می کوشـد رویکردهـاي گـونـاگـون هـنر را صـرف «هـنر» 

بـودن شـان، یک کاسـه جـلوه داده و آن را هـم بـه نـفع رویکرد ایدئـولـوژیک 

مـطلوب خـود مـصادره کند؛ و بـدین نـمط این را جـا بیانـدازد که هـر آنـچه جـدا از 

رویکرد ایدئولوژیک مطلوب اوست، هنر نیست. 

اماـ این رندـي هاـ باـعثـ شدـه که تنـاقضـ درونی تئـوري جنـاب پرـهیزگاـر کاملـا 

آشکار شـود. چـرا که ضـمن تـاکید بـر تـضاد مکانیکی عـرصـه هـا و روش هـاي هـنر و 

ایدئـولـوژي، از یک سـو اعـلام می کند: «وقتی هـنر یا تفکر، ایدئـولـوژیک شـود، 

هــویت سیاسی بــخود می گیرد» ؛ و از ســوي دیگر می گــوید: «ایدئــولــوژي، 

دگـرانـدیشی و مـسامـحه گـرایی هـنر را تـاب نمی آورد». بـه زبـانی روشـن تـر، یک جـا 

می گـوید هـنر می تـوانـد ایدئـولـوژیک بـاشـد و از طـرف دیگر می گـوید ایدئـولـوژي 

نمی تـوانـد هـنر را تـاب بیاورد (بـه یاد داشـته بـاشیم که ایشان، مـسامـحه گـرایی را 

نـه خصیصۀ اکتسابی ، که عین ذات هـنر مـعرفی می کند). الـبته این تـناقـض 

فـقط در تفکر جـناب پـرهیزگـار وجـود دارد و نـه در جـهان واقعیت. زیرا در عـرصۀ 

واقعیات اجـتماعی و در چـارچـوب انـدیشه هـاي بـالـنده؛ چنین ویژگی و هسـتاري، 

نـه تـنها تـناقضی ایجاد نمی کند بلکه حتی بـه وحـدت کمک می کند. بـرشـت در 

«اندیشه هاي متی»، در توضیح این مسئله می گوید:  

«از متی پـرسیدنـد: چـه طـور می تـوانید از کسی بـخواهید که حـزبی بـاشـد و در 

عین حال دیدي به حق و همه جانبه داشته باشد؟  

متی در جـواب گـفت: در صـورتی که حـزب بـه طـور عینی بـر حـق و صـلاح بـاشـد. 

دیگر فرقی بین حزبی بودن و عینی بودن نیست.»  

(برتولت برشت - اندیشه هاي متی - ص 47)
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درویش مـا که گـویا خـود رنـدي از خیل رنـدان پـاك، بـاخـته اسـت؛ بـعد از آن که 

بـه خیال خـودش صـغرا و کبراي تـئوریکش را کامـلا چید، بـا خیالی آسـوده از 

حتمی بودن نتیجه گیري دلخواه اش، چنین نتیجه می گیرد که:  

«رهـآورد هـنر و انـدیشه خسـرو گلسـرخی، گـفتمانی ایدئـولـوژیک بـود. از این رو 

جــنبه سیاسی و خــشونــت گــرایانــه آن بــر جــنبه نــظري و اصــلاح گــري آن 

می چـربید... بـه بـاور ایدئـولـوژیک خسـرو گلسـرخی، تغییر جـز از طـریق بـرانـدازي و 

خـشونـت انـقلابی امکان پـذیر نیست. او اعـتقادي بـه راه حـل هـاي مـسالـمت آمیز و 

اصلاح گرایانه نداشت». 

امـا بـر خـلاف پـندار جـناب پـرهیزگـار، پـاي«حکم» و نتیجه گیري شـان بـدجـوري 

لـنگ می زنـد. در این که هـنر گلسـرخی در چـارچـوب «گـفتمان»ي و مبتنی بـر 

ایدئـولـوژي بـوده، شکی نیست. امـا آیا گـفتمانی می تـوان یافـت که ایدئـولـوژیک 

نـباشـد؟ و اسـاسـا هـنري (آثـار هـنري) را می تـوان یافـت که بخشی از یک 

«گـــفتمان» نـــباشـــد. و آیا صـــرف این «ایدئـــولـــوژیک بـــودن» جنبۀ 

«خـشونـت گـرایانـه» در یک «هـنر» غـالـب می شـود؟ اگـر چنین اسـت که درویش 

مـا می نـمایانـد؛ پـس چـگونـه مسـئلۀ ایدئـولـوژي هـاي سیاسی «عـدم خـشونـت» را 

تـوجیه می کند؟ بـراي نـمونـه: آیا جـنبش عـدم خـشونـت گـانـدییستی بـر ایدئـولـوژي 

پـاسفیسم لیبرالیستی، اسـتوار نـبود؟ یا، آیا تـولسـتوي خـود نـوعی از ایدئـولـوژي 

اصـلاحـگرایانۀ لیبرال مـذهـبی را بنیان نـگذاشـت؟ و در بسیاري از آثـارش تجـلی 

نداد؟ 

در مـورد عـدم اعـتقاد گلسـرخی بـه راه حـل هـاي اصـلاحـگرایانـه نیز او خـود چـه زیبا 

جواب می دهد؛ زمانی که می گوید:  

«یک گـرسـنه در بـرابـر آسـمانخـراش نـوسـاز و مـدرن، بـاز یک گـرسـنه اسـت. 

نـوگـرایی در مـعماري آسـمانخـراش، هـمواره در گـرسنگی او بی تـاثیر خـواهـد 

بود.» 

(خسرو گلسرخی - نوگرایی و حقیقت خاکی)2 

جناب پرهیزگار در ادامه افاضات خود، می نویسد: 

«شـاید تـمایلات طغیانـگري و تـوسـل بـه خـشونـت که خـلاقیت هـنري او را تـحت 

تـاثیر قـرار داده بـود، نـاشی از روحیه بی قـرار او در نـجات اکثریت محـروم مـردم 

بود».  

و این گـفته؛ خـوانـنده را بـه شک می انـدازد که: نـه بـابـا، جـناب پـرهیزگـار چـندان 

هم دور از انصاف نیست.  

اما با خواندن جملات بعدي شان، این ذهنیت به سرعت از بین می رود؛ جایی
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که درویش ما می نویسد:  

«شـاید همین شیفتگی مـوجـب رویکرد او بـه ایدئـولـوژي شـده بـود. حـال آنکه از 

نـظر دانـش و نـبوغ هـنري، اسـتطاعـت آن را داشـت که خـلاقیت خـود را وراي 

تعلقات رایج ایدئولوژیک به کار گیرد».  

در واقـع نـویسنده سعی دارد بـا کنار هـم چیدن این حـرفـها بـه خـوانـندگـان الـقا 

کند: درسـت اسـت که گلسـرخی اسـتوار در راه آزادي و سـعادت محـرومین گـام 

بـرداشـت؛ امـا راه گـم کرده اي بیش نـبود. این بـخش از گـفتار جـناب پـرهیزگـار نـه 

فـقط بـه خـاطـر خـطا بـودن و سعی در تخـریب و تخـطئه گلسـرخی و هـمانـند هـاي 

او، بلکه بیشتر از آن جهـت اهمیت دارد که یاد بـهانـه هـا و تـوجیه گـري هـایی را 

زنـده می کند که سـال هـا پیش بـه همین گـونـه بیان می شـد تـا بی عملی و 

سـازشکاري را مـوجـه جـلوه دهـند. شـاید بسیاري (بـه ویژه جـوانـان این دوره) بـه 

یاد نـداشـته بـاشـند؛ امـا حتی بـچه هـاي «دوران عصیان» بـه خـوبی یادشـان اسـت 

که دو سـال پـس از شـهادت خسـرو و کرامـت، «دنیا»نـویسان «اردوگـاه» نشین 

در شـمارة 4 «دنیا» ي خـود نـوشـتاري بـه نـام «حـماسۀ گلسـرخی» چـاپ کردنـد 

که سـرتـا پـا دروغ هـاي بـزرگ گـوبـلزي بـود، تـا این را بـه هـمه بـقبولانـند که 

گلســرخی نیز بــنا بــه هــوش و درایتش بــعد از بــحث هــایی بــا یک تــوده اي 

می خـواسـته از زمـرة آنـها شـده در حجـلۀ صـبر و انـتظار نشیند که بـقول آقـاي 

پـرهیزگـار «دشنۀ دژخیمان میان کلامـش» نشسـت و مـجال نـداد تـا «مـتحول» 

شود.3 

امـا در مـقابـل؛ بـه روشنی تـمام، بـاید گـفت هـمانـطور که خسـرو خـود بـارهـا گـفته 

بـود هـرگـز آن دانـش و نـبوغی را که شـما و «تـوده اي» هـا از او انـتظار داشـته و 

دارید؛ نـداشـت و بـراي همین آن کاري را که می تـوانسـت و می بـاید می کرد، 

انجام داد؛ نه آنچه خوشآیند توده اي ها و شما بوده و است.  

گلسرخی در مورد نیما می گوید:  

«این مـرد یوشی که اهـل تـفنگ نـبود و اهـل شـعر بـود، این جـبر تـاریخی را 

دریافـت که بـاید هـمراه مـوج هـاي عملی جـامـعه حـرکت کند. اگـر دیگران بـا سـلاح 

بـه جـنگ اسـتعمار و اسـتثمار می رونـد او بـاید بـه عـنوان شـاعـري وابسـته بـه... این 

ملت... به این ستیز دامن زند و انگیزه مبارزه را در میان مردم قدرت دهد.»  

(گلسرخی - مقالۀ «خشک آمد کشتگاه من»)4 

او که این مسـئله را در مـورد نیما بـه خـوبی درك کرده بـود، چـگونـه می تـوانسـت 

خـود را جـدا از چنین هسـتاري بـدانـد !؟ و چـگونـه می تـوانسـت جـز آن بـشود که 

شد؟!

هنر خود نه تنها 

بازتابی از 

ایدئولوژي 

هنرمند، بلکه به 

میانجی آن 

بازتابی از 

ایدئولوژي هاي 

دوران نیز است.



او که فـریاد می کرد: «بـاید یکی شـویم یاران»؛ چـگونـه می تـوانسـت جـز آن که 

بـود، بـاشـد؛ و در حجـلۀ صـبر و انـتظار، حـقارت مـانـدن را نـشخوار کند و این 

سازشکاري را چون شما با «تئوري بقا» توجیه کند.  

امـا درویش مـا، جـناب پـرهیزگـار بـه این سـادگی هـا دسـت بـردار نیست؛ پـس در 

ادامه، فورا می گوید:  

«نکته این اسـت که رسـالـت هـنر و هـنرمـند وراي نـظریه پـردازي و دسـتور 

عـمل هـاي ایدئـولـوزیک اسـت. نـگرش ایدئـولـوژیک، هـنرمـند را بـه جـانـبداري 

وامی دارد و نمی گـذارد در مـقام نـاظـر و تـماشـاگـري بی طـرف، طـرحی نـو در 

اندازد».  

این که یک انـسانی که در زنـدگی اجـتماعی جـامـعه شـرکت دارد، چـرا بـاید در 

مـعادلات زنـدگی اجـتماعی از مـداخـله گـري بـپرهیزد و صـرفـا «تـماشـاگـري بی 

طـرف» بـاشـد، روشـن نیست؛ جـز این که بـگویم این از قـواعـد هـنر «پـرهیزگـار»ي 

اسـت. در حـالی که در جـهان واقعیت، هـنر یعنی شـرکت در مـعادلات جـامـعه بـا 

اسـتفاده از ابـزار و ذوق هـنري؛ و هیچ هـنرمـندي نمی تـوانـد مـدعی بـاشـد که در 

کنش و واکنش هـا و مـعادلات درون اجـتماعی، بی طـرف اسـت. زیرا، بـه هـر حـال 

آگـاهـانـه یا نـاخـودآگـاه بـه پیروي از خـاسـتگاه و پـایگاه اجـتماعی خـود، خـواسـتگاه 

خـاصی از خـواسـتگاه هـاي درونی جـامـعه را بیان می کند. و این چیزي نیست جـز 

اکسیون هایی که برخاسته از نگرش و ایدئولوژي ها، بروز می کنند.  

بـه راسـتی این «طـرح نـو» چیست؟ و در راسـتاي کیست؟ آیا زورمـندان خـود 

مدافع بسیاري از این طرح هاي نو نیستند؟  

گلسرخی چه خوب این موضوع را شکافته و توضیح داده، زمانی که نوشت:  

«نـوگـرایی در شـئون فـرهـنگ ملتی که بـا نـظام خـودکامـه درگیر سـت، شک 

نیست که بـا واکنش هـاي شـدیدي روبـرو خـواهـد شـد. هـر نـظام مـرتـجع و 

دیکتاتـور تـا آنـجا که در امکانـش هسـت، از بـروز نیروهـاي نـهفته در کانـون عـوامـل 

آگـاه و نـوخـواه جـامـعه جـلوگیري می کند، زیرا که اگـر این نیروهـاي مـترقی از 

قـوه بـه عـمل درآید، خـطري جـدي بـراي نـظام حـاکم جـابـر، و بـشارت بـراي 

اکثریت محـروم اسـت. بـا این حـال نـباید این نکته را از یاد بـرد که این نـظام 

حـاکم بـه تعبیري، از نـوگـرایی روي گـردان نیست. بـدین مـعنا که مـفهومی خـاص 

از نـوگـرایی ارائـه می کند، نـوگـرایی از نـظر این نـظام هـا می تـوانـد چنین مـفاهیمی 

را شـامـل شـود:... نـوگـرایی بـاید بیشتر در مـسایل فـرعی و غیر ضـروري نـمودار 

گردد... نوگرایی نباید باعث شود که «تابو» ها متزلزل گردند».  

 (گلسرخی - نوگرایی و حقیقت خاکی)
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با این همه؛ جناب پرهیزگار در ادامه می نویسد:  

«آیا بـراي ایجاد تغییر می تـوان بـه هـر وسیله اي مـتوسـل شـد؟ چـطور می تـوان 

ظـلم و جـور را بـا خـشونـت از میان بـرد؟! چـگونـه می تـوان آزادي و مـردمـسالاري را 

با روش هاي غیر دمکراتیک به دست آورد؟»  

بـه راسـتی جـناب پـرهیزگـار، پـاسـخ این پـرسـش هـا را نمی دانـد؟! یا بـا زدن 

صـورتک سـقراط بـر چهـره، می خـواهـند بـا طـرح چنین پـرسـش هـاي کنایه آمیزي 

فـقط بـه تخـطئه بینش و مـنش گلسـرخی بـپردازنـد؟ در هـر صـورت جـواب دادن 

به این پرسش ها خالی از لطف و هوده نیست.  

در پـاسـخ پـرسـش نخسـت، بـه صـراحـت بـاید گـفت که: نـه؛ بـراي ایجاد تغییر 

نمی تـوان بـه هـر وسیله اي مـتوسـل شـد؛ بلکه در تعیین وسیله و روش ایجاد 

تغییرات اجـتماعی بـاید دو نکته را در نـظر داشـت. یک آنکه، مـا چـه سـطحی از 

تغییر را مـد نـظر داریم؛ و دو اینکه، وسیله و روش انـتخابی چـقدر بـا سـاخـتار 

بینشی - اخـلاقی مـان از سـویی و مـنافـع جـامـعه از سـوي دیگر هـماهنگی و 

سازگاري دارد.  

 امـا پـرسـش دوم؛ بی شک نـه بـراي پـاسـخ یابی، بلکه فـقط در جهـت محکوم 

کردن مـدافـعان قهـر دادخـواهـانـه طـرح شـده اسـت. از این رو؛ بـر اسـاس تفکر 

طـراح این پـرسـش، بـاید انـتظار داشـت که بـه زودي از کوچک خـان و حیدرخـان 

و سـتارخـان گـرفـته تـا بـاقـرخـان و کلنل پسیان را بـه عـنوان عـناصـر خـشونـت طـلب 

ضد اصلاحات به محاکمه بکشند.  

پـرسـش سـوم نیز بیش از یک شیوة رنـدانـه بـراي مـطرح کردن و تـوجیه گـري 

نـظریه هـاي رفـرمیستی، نیست. بـا این تـوجیهات طـراح چنین پـرسـش هـایی، لابـد 

بـاید گـفت که جـنگجویان و مـلت هـایی که علیه فـاشیسم در جـنگ جـهانی دوم 

نبرد قهرآمیز کردند؛ مشتی مردم خشونت طلب ضد دمکراسی بیش نبوده اند.  

بـراسـتی آیا جـناب پـرهیزگـار نمی دانـد که این ارادة صـرف مـا نیست که انـتخاب 

روش و رونـد تغییرات را امکان پـذیر می کند؛ بلکه روش و رونـد انـتخابی بـراي 

ایجاد تغییر، خـود تـابعی از شـرایط پیرامـونی هـر دوره اسـت. درویش مـا واقـعا 

این را نمی دانـد یا که بـنا بـه مـصلحت، تـغافـل و تـجاهـل می کند؛ تـا بـتوانـد 

تخطئه اي که مد نظر دارد، به انجام رساند.  

حـرف هـاي جـناب پـرهیزگـار بی اختیار آدمی را یاد حـرف سعید سـلطانـپور 

می اندازد که در کتابش نوشت: 

«مـن می گـویم نـباید سکوت کنیم. شـاید شـما نیز این را می گـویید، امـا عـمل 

چیز دیگري می گوید: ما سکوت کرده ایم. نفس هاي جسته و گریخته هرگز
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کافی نیست. بـاید خـطر کنیم. هـمه از تـاکتیک حـرف می زنیم و مـن چنین 

دریافته ام که جاي کلمۀ «ترس» را با «تاکتیک» عوض کرده ایم.» 

(سعید سلطانپور - نوعی از هنر ؛ نوعی از اندیشه - ص 9) 

جـناب پـرهیزگـار که بـا طـرح سـئوال هـاي بـالا بـه پـندار خـود ضـربـات کاري بـه 

انـدیشه و مـنش گلسـرخی وارد کرده، بـراي یکسره کردن کار؛ در مـقام پـاسـخ  

گویی به پرسش هاي خود، قاطعانه حکم صادر می کنند که:  

«تــحول و تغییر جــز از طــریق اصــلاحــات حقیقی و بهینه ســازي تــدریجی 

مـناسـبات اجـتماعی و اقـتصادي امکان پـذیر نیست. بـراي این کار، چـاره اي جـز 

نقد و پالایش چارچوب فرتوت رایج، وجود ندارد.»  

اولین چیزي که ایشان بـا این جـواب، تـعمدا در آن تـغافـل می کنند، هـمانـا 

مسـئلۀ مـخالـفت شـدید ایشان بـا احکام ایدئـولـوژیک اسـت. صـدور قـاطـعانۀ چنین 

حکمی؛ آیا خـود نـمونۀ بـارزي از نـگرش هـاي یکسویه مـنبعث از ایدئـولـوژي 

ایشان نیست؟ در ضـمن چـگونـه می تـوان پـذیرفـت که «تـحول و تغییر» (حتی 

اگـر عـمق و بـردار و مـراحـل آن را نـادیده بگیریم)، در هـر شـرایط و هسـتار 

تـاریخی؛ صـرفـا تـابعی از مـطالـبات محـدود رفـرمیستی امکان پـذیر اسـت؟! بـه 

راسـتی آیا محـدود شـدن در رفـرمیسم، جـز گـذاشـتن عـصا، زیر بـغل نـظام فـرتـوت 

سـتم شـاهی، ثـمرة دیگري بـه بـار می آورد؟ همچنین آیا ایشان فـرامـوش کرده انـد 

که اسـتراتـژي رفـرمیستی چیزي بیش از اتـخاذ راهـبردي بـراي حـفظ یک نـظام 

بـه کمک اصـلاحـات نیست؟ آیا جـز این سـت که اسـتراتـژي ایشان نـوعی از 

تسـلیم طلبی در مـقابـل آن چیزي سـت که گلسـرخی از آن بـه نـام «فـرهـنگ 

مومیایی شده» یاد می کرد؟5 

و جـالـب تـر آن که بـر خـلاف آقـاي پـرهیزگـار، حتی رفـرمیست هـاي کلاسیکی چـون 

حـزب تـوده که در هـر شـرایطی و بـه هـر بـهانـه اي بـه دفـاع از رفـرمیسم بـر 

می خـاسـتند نیز آنـقدر پختگی داشـته انـد که جـرات نکنند رفـرمیسم را تـا حـد 

یک جهان بینی بالا برکشیده، طرح کنند.6 

جناب درویش ما در ادامه می نویسد:  

«اي کاش خسـرو گلسـرخی و دیگر نـخبگان هـم عـصر او... هـمچون تـماشـاگـران 

ارشمیدسی، اسـتقلال و بی طـرفی خـود را در صـحنه، حـفظ می کردنـد. بـه جـاي 

درگیر شـدن در میدان عـمل و بـازي قـدرت، نـبوغ خـود را صـرف تلطیف کارزار 

خشن زندگی می کردند».  

 ژان ژاك روسـو چـه خـوب پـاسـخ چنین تـوجیهات مـثلا دلـسوزانـه را می دهـد؛ 

زمانی که در کتابش «ژولی یا الوئیز جدید»، می نویسد:

سیاست گرایان 

بی بنیه، زمانی که 

در تبیین و اثبات 

نظریات خود از 

تحلیل مشخص و 

ارائه برنامه 

روشن و قابل 

دفاع براي 

شرایط موجود 

خود در می مانند؛ 

به دامان گذشته 

و درگذشتگان 

چنگ می زنند، تا 

بلکه به اتکاي 

آنها بتوانند 

نظریات این 

زمانی خود را 

اثبات کنند.



«بـررسی جـامـعه بـه عـنوان یک مـشاهـده گـر صـرف، کوششی عـبث و مضحک بـه 

نـظر می رسـد. آن که خـواهـان مـشاهـدة صـرف اسـت، چیزي درك نـخواهـد کرد. 

زیرا هـنگام کار عملی مـوجـودي زاید و هـنگام تـفریح مـزاحـم خـواهـد بـود، و بـه 

این خـاطـر او را در هیچکدام جـایی نیست. مـا تـنها تـا حـدي که خـود عـمل 

می کنیم، می تـــوانیم اعـــمال دیگران را دریابیم. در مکتب دنیا، هـــمچون در 

مـدرسۀ عـشق، بـایستی آنـچه را که خـواهـان فـراگیریش هسـتیم، بـا تجـربۀ عملی 

آغاز کنیم.»7 

 اگــر تــوجــه داشــته بــاشیم که روســو؛ نــشان می دهــد که تــلاش کسانی که 

می خـواهـند بـا اتکا بـه «مـشاهـده گـر صـرف» بـودن بـه «بـررسی جـامـعه» بـپردازنـد، 

«عــبث و مضحک» اســت؛ روشــن می شــود که این ایده چــقدر عــبث تــر و 

مضحک تـر که «هـنرمـندان و نـخبگان» بـایست بـا اتکا بـه «تـماشـاگـران صـرف» 

بودن به ایجاد «تغییرات» کمک کنند. 

 در ضـمن، زمـانی که درویش مـا می گـوید: «بـجاي درگیر شـدن در میدان عـمل 

و بـازي قـدرت…» ؛ خـوانـنده کامـلا شک می کند که بـرخـلاف ادعـاي ایشان که از 

خـود بـه عـنوان «مـا جـوانـان دوران عصیان» یاد کرده؛ انـگار هیچگونـه اطـلاعـاتی 

در مـورد وقـایع آن دوره و سیر وقـایع مـربـوط بـه گلسـرخی نـداشـته انـد. چـرا که 

بـرخـلاف ادعـاي جـناب پـرهیزگـار، گلسـرخی وارد نـبرد قهـرآمیز (یا بـقول ایشان 

«میدان عمل و بازي قدرت») عملا نشده بود.  

گلسرخی، خود در دادگاه به روشنی این موضوع را توضیح داده می گوید: 

«در فـروردین مـاه، چـنان که در کیفرخـواسـت آمـده، بـه اتـهام تشکیل یک گـروه 

کمونیستی، که حتی یک کتاب نـخوانـده اسـت، دسـتگیر می شـوم. تـحت شکنجه 

قـرار می گیرم و خـون ادرار می کنم. بـعد مـرا بـه زنـدان بـازجـویی مـنتقل می کنند. 

آنـگاه هـفت مـاه بـعد، دوبـاره تـحت بـازجـویی قـرار می گیرم که تـوطـئه کرده ام، دو 

سـال پیش حـرف زده ام و اینک بـه عـنوان تـوطـئه گـر در این دادگـاه مـحاکمه 

می شوم.»  

 حتی اگـر جـناب پـرهیزگـار در آن دوران هـم در عـوالـم دیگري بـوده و از این رو 

چیزي از آن دوره درك نکرده انـد؛ امـا اینک می تـوانسـتند بـا کمی گشـتن در 

کتابـهاي تـاریخی، سیر واقعی وقـایع را بـفهمند. پـس چـرا چنین وارونـه گـویی 

می کنند؟!  

واقعیت این اسـت که مـنظور ایشان از «درگیر شـدن در میدان عـمل و بـازي 

قـدرت»، بیش از آنکه وارونـه نـمایی واقعیات در این مـورد بـاشـد؛ بـه نـوعی هشـدار 

دادن و تبلیغ این مسئله است که هنرمندان نباید وارد عرصه و میدان هنر
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انـتقادي و مـعترض و افـشاگـر شـونـد؛ و تـنها بـایست «کارزار خـشن زنـدگی» را 

لطیف کرده و جلوه اي خوش خوشانی بدهند. 

از این روسـت که درویش مـا لاجـرم در مـورد سیر واقعی وقـایع تـغافـل می کند؛ تـا 

بتواند سریعا موضع گیري کرده، بگوید:  

«در این صـورت بـه سـادگی حـذف نمی شـدنـد و بـه مـراتـب بیش از تـاثیري که 

شهادت آرمانی شان در جامعه باقی می گذاشت، موثر واقع می شدند».  

لابـد مـنظورشـان از «تـاثیر»؛ تـاثیري چـون اثـر زنـده مـانـدن و زیستن امـثال شکوه 

فـرهـنگ و ابـراهیم فـرهـنگ رازي و رحـمت الـه جـمشیدي و مـریم اتـحادیه و 

فطانت و مانند اینها ست.  

فـقط اي کاش، خـود جـناب پـرهیزگـار شـمه اي از تـاثیر مـانـدن اینها را ذکر 

می کردنـد، تـا مـا هـم بـدانیم که کیفیت و کمیت مـوثـر واقـع شـدن شـان بیشتر از 

هیچ بوده است.  

به هر روي؛ پاسخ خسرو گلسرخی، چیزي نیست جز این که:  

 ... »

 ... 

مگو بمانیم  

این دست هامان را بنگر  

ما همانیم  

همان رسولان عریان رنج...  

 ما فتح می کنیم  

 باغ هاي بزرگ بشارت را  

 با آیین گوشت و گلوله و مرگ  

 با خون و خنجر خفته در خون مان...  

اي برادر مردي و میدان !  

بگو ببینم آیا  

می دانی پایگاه کجاست  

 ...

 ...

 ...

تو فکر می کنی که زندگی چیست ؟  

مردن در عشق  
یا زنده بودن در هیچ و پوچ ؟»8
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و در پاسخ این پرسش، خطاب به خود می گوید:  

«اي سرو ایستاده  
این مرگ توست که می سازد»9 

یعنی هـمان راهی که پیش از او پـویان هـا و سیاهکل یان، و پـس از او پـوینده و 

مـختاري بـه شکل دیگري رفـتند. امـا جـناب پـرهیزگـار دسـت بـردار نیست و تـمام 

این صـغرا و کبرا هـا را چیده تـا در نـهایت بـه نـفع نـظریات ایدئـولـوژیکش چنین 

استنتاج کند که: 

«خسـرو گلسـرخی... آنـقدر پـویا بـود که اگـر دشـنه زمـانـه مهـلتش می داد، بـر 

اراده گـري ایدئـولـوژیک فـایق می آمـد و اصـلاحـگري را بـه جـاي شـورشـگري بـر 

می گزید».10 

امـا بـه جـناب پـرهیزگـار بـایست گـفت: لـطفا واژگـویی نکنید و اطمینان واقعی تـان 

را بـگویید. آري لـطفا حقیقت را بـگویید که خـود نیز مـطمئن هسـتید که اگـر 

می مـانـد، بـاز هـمچنان جـز آنی می بـود که در این جـمله ادعـا کرده اید. چـرا که 

خـود می دانید گلسـرخی در پـاسـخ مـصاحـبه گـر مجـله «چـاپـار»؛ بـا صـداي رسـا 

اعلام کرد:  

«... فـرامـوش نکنیم که دگـم بـودن بـا ایدئـولـوژي داشـتن دوتـا اسـت؛ زیرا در این 

جـاي جـهان مـنتقد نمی تـوانـد بـدون ایدئـولـوژي بـاشـد چـون در آن صـورت مـنتقد 

به موقع تاریخی خویش پشت می کند و به هنر بورژوازي... دامن می زند.»11 

آري درویش مـا، جـناب پـرهیزگـار؛ اطمینان شـان بـاید جـز این بـاشـد که ادعـا 

کرده اند؛ چرا که خسرو با اتکا به دانایی و آگاهی، می گفت:  

«از آن جــایی که هیچ نیرویی جــلودار قــوة محــرکۀ تــاریخ و سیر تکامــل آن 

نمی تـوانـد بـاشـد و انـسان در طبیعت نیز عـاملی بی تحـرك و ایستا نیست و دائـم 

بـر اسـاس شکل تـضادهـا و دگـرگـونی آنـها در حـال تغییر تکاپـو و تکامـل اسـت، در 

سـطح آمـوزش و فـرهـنگ بـشارت چـریک هـاي فـرهنگی می دهـد و تـولـد فـرهـنگ 

پـویا آغـاز می شـود. بـا این فـرهـنگ اسـت که تـوده هـاي رنـجبر فـراگـرد می آیند، 

عـلل نیازمـندي هـاي خـود را بـاز می شـناسـند، پیکار را آغـاز می کنند، می نـویسند 

نه آنچه که فرهنگ مومیایی شده دیکته کرده است...» 

(گلسرخی - فرهنگ پویا و فرهنگ مومیایی شده)12 

گلسرخی بر اساس چنین باوري بود که می سرود: 

«من همین فردا  

به رفیقانم که همه از عریانی می گریند  

خواهم گفت: گریه کار ابر است
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زیباترین گونۀ 

بیان و انتقال 

احساسات و 

حسی ترین نوع 

بازتاب واقعیات 

بیرونی و درونی.  



من و تو با حرفی چون باروت  

به عریانی پایان بخشیم.»13 

اما جناب پرهیزگار، آنجا که می گویند:  

«اي کاش زنـده بـود و مـا جـوانـان دوران عصیان، اکنون که گـرد خـرد بـر پیران 

سـر افـشانـده ایم، از مـعرفـت دوران پختگی او نیز فیض می بـردیم. اي کاش آن 

وجـود ژرف نـگر و دگـرانـدیش هـنوز هـم بـا مـا بـود و در این دوران که خـشونـت را 

طرد کرده ایم، الهام بخش روش روامدارانه ما بود».  

نـه تـنها خـوانـندگـانی که خـود از «جـوانـان دوران عصیان» هسـتند که حتی 

نـوجـوانـان آن دوران نیز بی اختیار، سـلسله مـقالات «زنـدگی مـسالـمت آمیز بـا 

مـارکسیسم» بـه قـلم هـاشـم خـراسـانی در مجـلۀ «فـردوسی» (اوایل تـابسـتان 

1353)، را بـه یاد می آورنـد. هـمان جـایی را که هـاشـم خـراسـانی در شـمارة پنجـم 

این سلسله مقاله، نوشت: 

«اگـر مـا در مـقالـه هـاي قبلی بـه این مسـئله اشـاره کرده ایم که آنـارشیسم 

مـتعارفی در مـقابـل مـارکسیسم اسـت نـه در کنار آن؛ درسـت نـظرمـان آن 

مـارکسیسم قـرن نـوزده [اسـت] که هـنوز مـجال عـمل نیافـته بـود... اگـر بـاید بـا 

مـارکسیسم تـئوریک از در مـسالـمت و مـدارا درآمـد، درسـت بـه خـاطـر اسـتفاده از 

این سلاح علیه مارکسیسم در حال عمل می باشد.»  

(مجله فردوسی - شماره 1174 - تابستان 1353 - ص 12) 

این حـرف هـا در کنار حـرف هـاي آخـرین آقـاي پـرهیزگـار، جـز تـداعی این نیست 

که ایشان نیز چـون بسیاري دیگر مـعتقدنـد: «رفیق» خـوب، رفیق مـرده اسـت؛ 

چـون دیگر نمی تـوانـد از خـودش در بـرابـر تحـریف هـا و ادعـاهـاي میراث خـواران 

دفاعی کرده و مزاحم آنها شود. 

بـه هـر حـال جـناب پـرهیزگـار مسـلم بـدانـند؛ اگـر گلسـرخی زنـده بـود چـون بسیاري 

دیگر در کنار ایشان و هـمانـندان شـان قـرار نمی گـرفـت. و چـه بـسا بـرخـلاف حـالا که 

آرزوي زنده بودنش را می کنند؛ تمناي نبودنش را به دل آرزو می کردند. 

در پـایان بـاید پـرسید: آیا بـه راسـتی تخـطئه راه و انـدیشه هـاي رادیکالی عـناصـر 

تـاریخ مـان، خـواسـته یا نـاخـواسـته، چیزي جـز آسـتان بـوسی فـرهـنگ مـومیایی شـده 

است؟ 

30 بهمن 1378 
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پی نوشت ها  

1 آرنـولـد هـاوزر - تبلیغ، ایدئـولـوژي و هـنر - تـرجـمه فـرشـته مـولـوي - انـتشارات 

شباهنگ. 

همچنین این را نیز نباید نادیده گرفت که:  

«تـامـل کردن دربـارة ایدئـولـوژي و سنجیدن آن نـاگـزیر بـه این شـناخـت 

می انـجامـد که خـود نـقادان ایدئـولـوژي بـه گـونـه اي ایدئـولـوژیک انـدیشه می 

کنند.»  

(آرنولد هاوزر - تبلیغ، ایدئولوژي و هنر - ص 23) 

2 خسرو گلسرخی - نوگرایی و حقیقت خاکی - انتشارات مروارید - 1358. 

 مـتاسـفانـه نـسخه اي که از این کتاب در اختیار دارم "فـتوکپی" بـوده و فـاقـد 

شـماره صـفحه اسـت. بـراي همین در نـفل قـول از آن، شـماره صـفحه هـا درج 

نشده است. 

3 حـزب تـوده در این مـقالـه یا بهـتر اسـت بـگویم قـصه نـویسی، سعی کرد افـسانۀ 

آشـنایی گلسـرخی بـا یک تـوده اي و مـتاثـر شـدن گلسـرخی از او را بـه هـمه بـه 

بـاورانـد. آیا زمـانی که جـناب پـرهیزگـار می گـوید: «حـال آنکه از نـظر دانـش و 

نـبوغ هـنري، اسـتطاعـت آن را داشـت که خـلاقیت خـود را وراي تـعلقات رایج 

ایدئـولـوژیک بـه کار گیرد» ؛ نمی تـوان رد پـاي نـوشـتۀ "حـماسـه گلسـرخی" نشـریه 

"دنیا" را یافـت ؟! درسـت هـمانـجا که نـوشـت بـودنـد: «گلسـرخی حـالا بـا این مـنطق 

بیشتر احـساس انـس و الـفت می کرد. بـا اشـتیاق نـوظـهوري بـه جسـتجوي رفیق 

توده اي پرداخت، اما ردپایی که از او یافت به زندان ختم می شد».  

4 جـزوه شـعر - شـماره 5 - آبـان و آذر 1358 - صـفحه 5 - مـقالۀ: "خشک آمـد 

کشتگاه من " ؛ نوشتۀ خسرو گلسرخی. 

5 گلسرخی چه خوب این موضوع را توضیح داده ؛ زمانی که نوشت:  

«فـرهـنگ مـومیایی شـده خـود را در پـس این آیه "پـطرس رسـول" پـنهان کرده: 

"اي نـوکران، مطیع آقـایان خـود بـاشید بـا کمال تـرس ؛ نـه فـقط صـالـحان و 

مهـربـانـان را، بلکه کج خـلفان را". فـرهـنگ مـومیایی شـده دهـنه بـر هـر گـونـه 

مـوج هـاي عملی بـراي رهـا شـدن از یوغ اسـتثمار می زنـد، یکی از عـوامـل مـوثـر پـا 

بر جایی سیستم هاي سوداگرانه است.»  

(گلسـرخی - فـرهـنگ پـویا و فـرهـنگ مـومیایی شـده - کتاب یادنـامـه - چـاپ 

1358 - ص 3)
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6 بـراي نـمونـه، حـزب تـوده طـرح سـازشکارانۀ شـعارهـاي رفـرمیستی در شـرایط 

پــس از "اصــلاحــات ارضی " را در مــقالۀ "دربــارة شــعار ســرنــگون بــاد رژیم 

اسـتبدادي شـاه" (منتشـره در نشـریه "دنیا" شـماره 7 سـال1354)، چنین تـوجیه 

می کند که:  

«کمتر از هـفت سـال از کودتـا می گـذشـت که رژیم کودتـا در درون خـویش دچـار 

بحـرانی شـد که همۀ عـرصـه هـاي زنـدگی را از اقـتصادي و سیاسی یا اجـتماعی 

فرا گرفت. این بحران پس از نوسان هایی به اصلاحات از بالا انجامید.  

در زمـان اصـلاحـات، بـا تغییري که در شـرایط عینی حـاصـل شـده بـود دیگر 

نمی تـوان و نمی بـایست شـعارهـا و شیوه هـاي سـابـق را تکرار کرد... [شـعار] 

سـرنـگونی رژیم کودتـا بـا مـختصات اولیه این رژیم، تحکیم مـواضـع نیروهـاي ضـد 

امـپریالیستی، دور کردن ایران از جـنگ سـرد و هـواداري از صـلح و هـمزیستی 

بـود، ولی شـعار سـرنـگون کردن رژیم در شـرایط تـازه... قـبل از هـر چیز واز جهـت 

مـحتواي واقعی، مـخالـفت بـا هـمزیستی و صـلح بـود... و تکرارکنندگـان آن در 

شـرایط نـوین بـه نـاچـار بـاقی مـانـدن مـناسیات فـئودالی را می خـواسـتند و بـطور 

عینی در این موضع قرار می گرفتند».  

(ص 15 و 16) 

7 بـه نـقل از کتاب "بنیاد هـاي مسیحیت" - نـوشـتۀ کارل کائـوتسکی - تـرجـمه 

عباس میلانی - انتشارات کتابهاي جیبی - 1358 - ص 10. 

8 بـخش هـایی از شـعر "آوازهـاي پیکار" - کتاب "اي سـرزمین مـن" - انـتشارات 

نگاه - صفحه هاي 89 و 109. 

9 بخشی از شـعر "بی نـام" ؛ بـه نـقل از کتاب "اي سـرزمین مـن" - انـتشارات نـگاه 

- ص 56. 

 امـا بـارزتـرین نـشانۀ این تـاثیر، خـود این مسـئله اسـت که پـس از 26 سـال از 

شـهادتـش، نـه تـنها هـنوز از او سـخن در میان اسـت؛ بلکه بسیاري چـون جـناب 

پرهیزکار خود را ناگزیر از انکار و تخطئه او می بینند. 

10 لابـد جـناب پـرهیزگـار، زمـانی که این بـخش را می نـوشـتند بـه مـقالۀ "حـماسۀ 

خسـرو گلسـرخی"؛ "دنیا"نـویسان، گـوشۀ چشمی داشـتند که در آن سعی شـده 

بـود این دروغ بـه خـوانـندگـان الـقا شـود که گلسـرخی بـه حـزب تـوده گـرایش پیدا 

کرده بـود و در حـال تغییر نـگرش و مشی بـوده که دسـتگیر شـد و نـتوانسـت این 

روند "تحول" را کامل کند. 

شاید جناب پرهیزگار با خود فکر کرده اند که وقتی آنها توانستند چنین
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چیزي ادعـا کنند و آب از آب تکان نـخورده ؛ چـرا مـا نـتوانیم چنین ادعـایی 

کنیم. 

11 بـه نـقل از کتاب "از مـقالات شـاعـر و نـویسنده شهید خسـرو گلسـرخی" - 

تکثیر از انجمن دانشجویان ایرانی در میامی - ص 71. 

12 خسـرو گلسـرخی - مـقالۀ "فـرهـنگ پـویا و فـرهـنگ مـومیایی شـده"؛ منتشـره 

در کتاب "یادنامه"؛ سال 1358 - صفحه 16. 

13 بخشی از شـعر "خـواب یلدا"؛ بـه نـقل از کتاب "اي سـرزمین مـن" - انـتشارات 

نگاه - ص 25. 
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 یکی از راه هـاي پـاس داشـت یاد و خـاطـره جـان فـشانـان راه آزادي مـردم ●

پـرداخـتن مـداوم بـه آثـار، نـوع تفکر، نـگاه آنـها و دائـما زنـگار مـرگ و گـذشـت 

زمــان را از چهــره آنــها زدودن اســت. آیینه هــاي این چنین را هــر چــه بیشتر 

می بـایست جـلا دهیم و از آنـها بـگوییم و بـنویسیم و این سـخن هـا اسـت که تـرفـند 

سـرکوبـگران را بی اثـر می کند و راه این انـسان هـاي شـریف را بـراي مـردم روشـن تـر 

می نماید. 

بکتاش آبتین بـا حـساسیت خـود بـر روي مـوضـوعـات اجـتماعی چـه در شـعر و چـه 

در فیلم، می تـوانـد نـماینده ي نسـل جـدیدي از هـنرمـندان کشورمـان بـاشـد که 

جـان در راه آرمـان خـود و شکستن دیوار سکوت گـذاشـت. دریغ که این وجـدان 

بیدار هـنري را زود از مـا گـرفـتند و بـه قـتل رسـانـدنـد، 

امـا او حتی در نـبود خـود، بـا بـه جـا گـذاشـتن آثـار 

هـنري اش زمینه اي را بـراي مـا فـراهـم کرده اسـت تـا هـر 

کس بـتوانـد از جـایگاه خـود بـا پـرداخـتن بـه آثـار او 

طنین صدایش در اجتماع باشد.  

بکتاش آبتین بـــا ســـاخـــتن پـــرتـــره «علی اکبر 

مـعصوم بیگی» تـلاش کرده اسـت تـصویري از زنـدگی او 

را در دوره هـاي مـختلف در قـالـب یک مسـتند روایی 

ارائـــه کـنـد. در ایـن فیـلـم، عـلی اکـبـر مـــعـصـوم بیـگی در 

مکان هـاي گـونـاگـون در یک بـازه زمـانی مـشخص در 

زمـان حـال در مـقابـل دوربین قـرار گـرفـته و از وقـایع و تجـربیات زنـدگی خـود 

می گوید. 

پـرتـره «علی اکبر مـعصوم بیگی» نـمونـه کار فیلمسازي اسـت که عـنان حـرفـه خـود 

را بـه دسـت سـوژه فیلمش داده اسـت و بـا این کار، یک مـوضـوع جـذاب بـراي 

فیلم مسـتند را تـبدیل بـه یک رپـرتـاژ تـلویزیونی کرده اسـت تـا یک «فیلم 

مسـتند». مـهم تـرین وظیفه یک کارگـردان مسـتند کشف واقعیات اسـت و وقتی 

از فیلم صـحبت می کنیم لـزومـا از زبـان شـناسی و دسـتور زبـان یک هـنر سـخن 

می گـوییم. پـس تکلیف کارگـردان هـم در ارائـه یک مـوضـوع واقعی از زاویه اي 

پـنهان بـه مـخاطـب اسـت و هـم در نـشان دادن بـصري آن کشف و تـرجـمه اش بـه 

زبـان فیلم اسـت. زمـانی که کارگـردان بـر روي پـرداخـتن بـه این نکته وقـت و 

زمـان کافی نـگذارد و یا اصـولا آن را نیابـد و یا مـسحور سـوژه خـود شـود و یا 

آن قدر از نظر عاطفی به سوژه نزدیک باشد که نتواند از او فاصله بگیرد، نتیجه

نقد مستند 
«علی اکبر معصوم بیگی»  

ساخته بکتاش آبتین 

مهرداد خامنه اي 
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تـلاشـش طبیعتا اثـري لـجام گسیخته و در بهـترین حـالـت یک رئـالیتی تی وي 

امروزي خواهد شد. 

در کار بکتاش آبتین خـوشـبختانـه بـا تـمام ضـعف هـاي آن بـه عـنوان یک فیلم 

مسـتند، مـوضـوع انـسجام روایت خـود را دارد و در نتیجه بـه دلیل جـذابیت گـفتار 

آن و اهمیت مـوضـوعـات تـاریخی و انـسانی مـطرح شـده در آن تـلاش او کامـلا بـه 

هـدر نـرفـته اسـت و مسـلما دیدن آن بـراي کسانی که هیچ شـناخـت قبلی بـا 

مـوضـوع و سـوژه فیلم او نـدارنـد آگـاهی بـخش اسـت. امـا این «گـفتار» می تـوانسـت 

در رادیو هـم بـه صـورت صـوتی پـخش شـود و یا پـادکستی بـاشـد و یا در مـقابـل 

دوربین تـلویزیون در یک اسـتودیو ضـبط شـود (چـنان که قـبلا نیز بـارهـا انـجام 

گـرفـته اسـت) و هـمان تـاثیر را کم و بیش داشـته بـاشـد. بـر خـلاف درامـاتـورژي 

هـالیوودي: «لـوکیشن، لـوکیشن، لـوکیشن» که جـذابیت فیلم را بـر این پـایه 

اسـتوار می کند، اضـافـه کردن پـس زمینه لـوکیشن بـر روي گـفتار هـمچون تـم یک 

نـواي مـوسیقی در زیر پـوسـت فیلم، اگـر بـه آن کشف اصلی فیلمساز کمک نکند 

در واقـع تـنها عـاملی تـزیینی اسـت و لـزومـا یک «فیلم» را تـبدیل بـه «مسـتند» 

نمی کند. در سـال هـاي اخیر بـارهـا و در فیلم هـاي گـونـاگـون که بـه شخصیت هـا و 

پـرتـره آنـها پـرداخـته شـده اسـت، بـا این نـوع بـرخـورد بـا همین تـز بـزك کردن 

صـحنه بـه جـاي انـجام مـشق اصلی فیلمسازي مسـتند مـواجـه بـوده ایم؛ تـا جـایی 

که بـا تـبدیل فیلم رنگی بـه سیاه و سفید و قـرار دادن سـوژه در سیلوئـت و بـازي 

با نور انگار می توان کمکی به «هنري» شدن فیلم کرد.
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بـراي روشـن  شـدن مـطلب بـه نـمونـه اي تـاریخی از کار و تکلیف کارگـردان مسـتند 

در کشف ســوژه رجــوع کنیم. در دهــه شــصت میلادي، زمــانی که عــده اي از 

فیلمسازان جـوان و پـرشـور فـرانـسوي مـعروف بـه «مـوج نـو»، در پی بـه کارگیري 

آمـوزه هـاي «سینما چـشم» زیگا ورتـف از دهـه بیست سینماي شـوروي بـودنـد، 

دسـت بـه تجـربیات جـدیدي در مسـتندسـازي زدنـد. از جـمله در یک تجـربـه یگانـه 

در سینماي مســتند، دوربین خــود را در دفــتر کار یک منشی اداره اي دولتی 

گـذاشـتند. بـدون این که کوچک تـرین سخنی بـا سـوژه خـود بـر زبـان آورنـد او را بـا 

دوربین در حـال فیلمبرداري در غیاب فیلمسازان تـنها گـذاشـتند و تـنها بـراي 

عـوض کردن رول هـاي فیلم وارد اتـاق می شـدنـد و دوبـاره می رفـتند. فیلمسازان 

می دانســتند که در زمــان جــنگ جــهانی دوم آن خــانــم منشی از زنــدانیان 

آشـوویتس بـوده اسـت. سـه روز آن زن بـا دوربین تـنها بـود و در روز سـوم بـه 

سـخن آمـد و دوربین را مـورد خـطاب خـشم خـود قـرار داد و فـریاد زد: «از جـان 

مـن چـه می خـواهید؟ آن هـمه رنـج و عـذاب بـس نـبو د؟» از آن پـس هـمه داسـتان 

خـود را بـدون حـضور فیلمسازان در مـقابـل دوربین و بـه دوربین نـقل کرد. یا 

شـاهکار مسـتند «شـب و مـه» اثـر آلـن رنـه مـحصول سـال 1956 فـرانـسه که از 

اولین فیلم هــاي مســتند اســت که پــس از پــایان جــنگ جــهانی دوم دربــاره 

هـولـوکاسـت سـاخـته شـده اسـت. ده سـال پـس از آزادسـازي اردوگـاه هـاي کار 

اجــباري نــازي هــا، رنــه بــه آشــوویتس  و مــایدانک می رود و در سکوت این 

اردوگـاه هـاي مـتروکه بـه واکاوي ظـرفیت خـشونـت ورزي و جـنایت در بشـر 

می پـردازد و مـخاطـب خـود را بـا این واقعیت وحشـتناك روبـرو می سـازد که 

امکان تکرار این جنایات تا چه میزان وجود دارد.  

نـام این فیلم بـرگـرفـته از بـرنـامـه نـازي هـا بـراي ربـودن و نـاپـدید کردن افـراد اسـت و 

روایت فیلم بـا همکاري ژان کرول، شـاعـر فـرانـسوي و از بـازمـانـدگـان اردوگـاه کار 

اجـباري مـاوتـهاوزن نـوشـته شـده اسـت. کلام قـدرتـمند بـر روي تـصاویر متحـرك 

سیاه و سفید و رنگی در کنار مـوسیقی هـانـس آیسلر، این مسـتند 32 دقیقه اي 

را بـه اثـري شـاعـرانـه و بی بـدیل و از شـاهکارهـاي هـنر هـفتم بـراي تـمام دوران هـا 

بدل کرده است.  

روایت علی اکبر مـعصوم بیگی در فیلم بکتاش آبتین نـه شـاعـرانگی ژان کرول را 

دارد و نــه خــشم و کوبــندگی روایت آن منشی جــان بــه در بــرده از قــلتگاه 

نـازي هـا. روایت مـعصوم بیگی یک بیانیه طـولانی اسـت که بـدون وقـفه گـفته 

می شـود و اگـر خـود وقـایع بـنا بـه سـرشـت خـود تکان دهـنده نـبود هیچ جـذابیتی 

به عنوان «فیلم» نداشت. شاید در شرایط فعلی کشورمان نقل چنین

مهم ترین وظیفه 

یک کارگردان 

مستند کشف 

واقعیات است و 

وقتی از فیلم 

صحبت می کنیم 

لزوما از 

زبان شناسی و 

دستور زبان یک 

هنر سخن 

می گوییم. 
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بیانیه هـایی نیز ضـروري بـاشـد که حـتما هسـت امـا در عین حـال بـاید بـدانیم که 

هیچ ربطی بـه هـنر سینما نـدارد. بکتاش آبتین سـوژه خـود را از زوایاي گـونـاگـون 

و در مکان هـاي مـختلف جـلوي دوربین نـشانـده و دکمه دوربین را فـشار داده تـا 

هـر چـه دل تـنگش می خـواهـد بـگوید. این آزادي عـمل سـوژه بـه شـدت بـه سـاخـتار 

فیلم لـطمه زده اسـت و فـرم آن را شـلخته و آزاردهـنده کرده اسـت. کات هـاي 

کثیف پی در پی تـدوین گـر تـنها بـراي قـطع صـحبت هـاي اضـافی و بـا در نـظر 

گـرفـتن محـدودیت زمـانی نـشان می دهـد که او هیچ اهمیتی بـراي شـعور بـصري 

مـخاطـب خـود قـائـل نـبوده اسـت. و کارگـردان نیز بی بـرنـامگی خـود را که بـه هـمان 

کم اهمیت دادن به درك بصري مخاطب منتهی می شود، ثابت می کند. 

حـضور نسـترن مـوسـوي بـه عـنوان یار و رفیق راه و همکار مـعصوم بیگی فیلم را 

بـه نـقطه هـایی زود گـذر در کشف زبـان فیلم نـزدیک می کند و لحـظاتی را پـدید 

می آورد که فیلمساز حـضورش مـحسوس نیست و تـنها رابـطه این دو را نـشان 

می دهـد. تـاکید می کنم بـر «نـشان دادن» و نـه «گـفتن». هـمچون کشمکش بـر 

روي مـباحـث حـرفـه اي یا پـرداخـتن بـه «خـورش بـامیه» در زمـان غیبت چـند 

روزه همسـر. حتی زمـانی که مـوسـوي بـا دوربین صـحبت می کند راحتی و خـود 

بــودنــش جــذاب اســت امــا فیلمساز نــتوانســته اســت از کلیدهــایی که او در 

اختیارش می گـذارد اسـتفاده ضمیمه اي کند. لحـظاتی که از مـوسیقی مـورد 

عـلاقـه شـان صـحبت می کنند و از ضـبط صـوت پـخش می شـود، تـنها چـند ثـانیه 

این دو یار را در سکوت «می بینیم» که بـه مـوسیقی گـوش می دهـند. اسـتفاده 

از همین کلید عـاطفی می تـوانسـت جـایگزین مـوسیقی بی هـویتی که در طـول 

فیلم نـابـجا از آن اسـتفاده شـده اسـت قـرار گیرد. آبتین از سکوت گـریزان اسـت و 

هیچ شـناختی از قـدرت عظیم این پـدیده در کمک بـه بـرقـراري ارتـباط عـاطفی و 

انـسانی تـصویر متحـرك بـا مـخاطـب در این فیلم از خـود نـشان نـداده اسـت. 

سکوت بـراي او در حـد وصـل کردن یک صـحنه یا سکانـس بـه صـحنه و مـوضـوع 

دیگر اهمیت دارد و تغییر مکان نیز در اکثر مـوارد در همین حـد مـورد اسـتفاده 

فیلمساز قـرار می گیرد. زمـانی هـم که قـصد دارد بـه مکان (لـوکیشن)، هـمچون 

سکانــس پــایانی فیلم در کنار دریا مــعناي خــاصی در اداي بیانیه نــهایی 

مـعصوم بیگی بـدهـد، مـفهومی کلیشه اي و در حـد کیچ را بـازتـولید می کند، چـرا 

که مـفهوم مکان در بـطن سـاخـتار فیلم تـعریف درسـتی نشـده اسـت. دریا هـمان 

مـعنایی را دارد که می تـوانسـت کوچـه هـاي جـوادیه در ابـتداي فیلم داشـته بـاشـد 

و حتی در این حـالـت بـا اصـالـت بیشتري پـایان بـندي شـود. تـنها در یک صـحنه 

می توان لحظاتی را دید که معصوم بیگی در داخل ماشین از پروفایل و در
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در کار بکتاش 

آبتین این هنر او 

نیست که مورد 

قضاوت قطعی 

قرار می گیرد، 

بلکه این 

جسارت او و 

سوژه هایی است 

که در زمانه اي 

تاریک به آنها 

می پردازد



سکوت در دالان درخــتان در حــرکت اســت و این صــحنه بسیار زیباســت و 

زودگذر و غریب در این فیلم. 

گـرچـه این فیلم از نـگاه هـنري ضعیف اسـت امـا در کار بکتاش آبتین این هـنر او 

نیست که مـورد قـضاوت قطعی قـرار می گیرد، بلکه این جـسارت او و سـوژه هـایی 

اسـت که در زمـانـه اي تـاریک بـه آنـها می پـردازد و این آزادگی در درون زنـدانی 

بـزرگ اسـت که سـتودنی و بی شک قـابـل تحسین اسـت و همچنین مـانـدگـار. او 

در این فیلم هـمچون زنـدگی اش بـه مـا نـشان می دهـد که می تـوان در داخـل 

همین زنـدان بـزرگ آزاده زیست، آزاده خـلق کرد و سـوژه هـایی را یافـت که 

آزادانـه بـا هـنرمـند هـمراه می شـونـد تـا او آنـها را ثـبت کند. هـمچون آن شـعر محـمد 

زهـري که در اوج اخـتناق شـاهـنشاهی سـرود: «شهـر خـالی نیست / گـوش بـاش / 

آواز می آید از آن خانه / هم زبانی همدلی را می سراید / گوش باش!» 

در پـایان قـضاوت در مـورد تهیه کننده ي این گـونـه فیلم هـاي بکتاش آبتین را که 

پـخش دسـت اول آثـار او را بـه شـبکه هـایی چـون بی بی سی و ایران اینترنـشنال 

سـپرده اسـت، بـاید بـر عهـده مـخاطـب گـذاشـت؛ امـا مسـلما صـحبت کردن از 

سـوسیالیسم و آزادي بیان و آنـچه بـر مـلت مـا رفـته و می رود از طـریق این 

جـریانـات رسـانـه اي تـوهینی بـه شـعور مـردم اسـت که بـا دلـوهـاي عسـل نیز پـایین 

نمی رود و مسـئولیت آن بـر گـردن کسانی اسـت که آزادگـان و شهـداي مـردم مـا 

را چنین ارزان به حساب خود تاخت می زنند. 

فـرامـوش نکنیم که فیلم مسـتند «پـارك مـارك» او پـس از قـتل وي بـه صـورت 

وسیع و مسـتقل در شـبکه هـاي مـجازي پـخش شـد و مـورد اسـتقبال انـبوه مـردم 

از هـر قشـر و دیدگـاهی قـرار گـرفـت که این را مسـلما در مـورد کارهـایی از این 

دست و با این روش تکثیر نمی توان گفت. 

یاد بکتاش آبتین گرامی، راهش پررهرو، زنده باد آزادي. 

17 بهمن 1400 
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دو پرتره از بکتاش آبتین 
این آثار با اجازه هنرمندان آن در «تئاتر امروز» منتشر می شود.

اثر علی خالق (شهریار) 
تکنیک: رنگ روغن روي بوم
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اثر علی خالق (شهریار) 
تکنیک: رنگ روغن روي بوم



اثر ابوسعید اسدي 
تکنیک: رنگ روغن روي بوم 
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 مسعود پرتوی

مارکس  
و 

تاکیدش بر ناگزیری تاریخی قهر  

 نقد مقاله: 

"بازخوانی خشونت در اندیشه مارکس" نوشته بهروز منتظمی  
(روزنامه "بهار" ۲۱ و ۲۲ و ۲۳ خرداد ۱۳۷۹)



آنـچه  این نـوشـتار کوشـش دارد، بـه دسـت دهـد؛ فـارغ از نتیجه گیري هـاي گـراینده یا سـتیزنـده بـوده و تـنها 
آن سـت که انـدیشه هـاي مـارکس را آن گـونـه که بـه راسـتی بـوده انـد، بـنمایانـد؛ و این کار از کانـال نـقد مـقالۀ: 
"بـازخـوانی خـشونـت در انـدیشه مـارکس" نـوشـته بهـروز منتظمی (روزنـامـه "بـهار" -21 و22 و 23 خـرداد 
1379)؛ بـه انـجام می رسـانـد. از آنـجایی که نـوشـتار یاد شـده مـانـند بیشتر مـوارد مـشابـه کوشـش دارد بـا نـمایش 
وجـود تـضاد و تـناقـض بین انـدیشه هـاي مـارکس از یک سـو و انـدیشه هـاي انـگلس، لنین و اسـتالین و مـائـو از 
سـوي دیگر (نـگاه کنید بـه مـقالـه اول، سـتون سـوم، پـاراگـراف دوم- بـهار؛ 21/3/79) بـه اصـطلاح بـا جـنگ افـزارِ 
مـارکس بـه جـنگ مـارکسیسم بـرونـد؛ و بـه کمک چنین شیوه اي مـارکس را آن گـونـه که خـوشـایند نـظریات و 
نیازهـایشان اسـت تفسیر کنند. در این نـوشـتار نیز کوشـش شـده بـراي جـلوگیري از هـرگـونـه بـهانـه گیري، تـنها از 
نـظریات خـود مـارکس اسـتفاده شـود. و بـا اتکا بـه نـظریات خـود مـارکس نـشان داده شـود که " قهـر" در بینش 
مـارکس نـه مـقولـه اي "مـوردي" یا تـاکتیکی، بلکه یک مـقولـه نـهادینه شـدة اسـتراتـژیک اسـت و انـدیشه مـارکسی 

بدون "نبرد و قهر طبقاتی" هر مسلکی است جز مسلک خود مارکس. 

ادبیات مبهم یا مبهم نویسی ادبی 

نـه ! بـه هیچ وجـه قـصد تـوهین در کار نیست، بلکه فـقط هـدف آن اسـت که بی هیچ تـعارفی مـسایل شکافـته و 
بیان شـود. ولی یکی از اولین مـواردي که در مـقالۀ آقـاي منتظمی؛ فـراوان بـه چـشم خـورده و خـوانـنده را از 
جهـت سختی دسـت یافـتن بـه مـفاهیم؛ بسیار آزار می دهـد، مسـئله مـبهم نـویسی یا بـه قـول مـعروف قـلمبه و 

سلمبه نویسی به ظاهر نظري ست.  

گـرچـه در اولین پـاراگـراف از سـتون دوم نخسـتین بـخش این مـقالـه (بـهار-21 خـرداد 1379) نـویسنده بـراي 
توجیه مبهم نویسی خود، می گوید: 

 «از اینکه بـراي نـهادن وام خـود در فـرو داشـت نـقش تـاریخ سـاز خـشونـت در بـرابـر قـانـون نـاگـزیرم وارد 
باریکی هایی کمابیش فلسفی شوم و در برخی بخش ها اندکی دشوار بنویسم از خواننده خواهان پوزشم.» 

امـا حـلاجی ِویرایشی همین جـمله خـود نـشان خـواهـد داد که مسـئله نـاگـزیري از ابـهام ِخـود مـباحـث فلسفی 
نیست، که انگیزش اینکار را باید در مشکل کردن تعمدي سخنان نویسنده از سوي او جست.  

آقـاي منتظمی در این جـمله می گـوید: «از اینکه بـراي نـهادن وام خـود رد فـرو داشـت نـقش...». در حـالی که 
می شد به راحتی گفت: از اینکه براي ادا تکلیف در نشان داد کم ارزشی نقش... 

همچنین ایشان در این جـمله ادامـه می دهـند: «نـقش تـاریخ سـاز خـشونـت در بـرابـر قـانـون نـاگـزیرم وارد 
بـاریکی هـاي کمابیش فلسفی...»؛ امـا ایشان بی تـوجـه بـه وجـوه مـعنایی "بـاریکی" در ادبیات فـارسی (بـراي نـمونـه 
بـاریک بـه مـعناي "دقـت در جـزییات" در اصـطلاح "بـاریک بین")، فـرامـوش می کنند که آشکار سـازنـد چـه حـالـت 
دسـتور زبـانی از "بـاریکی هـا" را مـد نـظر داشـته انـد [حـالـت صفتی یا حـالـت مـصدري (اسـم مـصدر یا حـاصـل 
مـصدر)]، تـا بـراي خـوانـنده هـم روشـن شـود که مـنظورشـان از "بـاریکی هـاي... فلسفی"چیست ؟ آیا مـنظورشـان 
"جـزییات" و "فـرعیات" اسـت یا "تـنگنا"؟ سـاده تـرگـفته بـاشیم، اگـر مـنظورشـان از "بـاریکی هـا" تـنگناهـاي 
مـباحـث فلسفی سـت که بهـتر بـود راحـت می گـفتند: "نـاگـزیرم وارد تـنگناهـایی کمابیش فلسفی شـوم و در بـرخی 

بخش ها اندکی دشوار بنویسم، از خواننده پوزش می خواهم".  

شماره سوم 
زمستان1400

194



یا حتی راحـت می گـفتند: «نـاگـزیرم وارد جـزئیات  کمابیش فلسفی شـوم...»؛ گـویاتـر نـبود؟! نـمونـه بـالا تـنها مـورد 
نیست و مقاله  ایشان پر از این دست واژگان و جمله پردازي هاست؛ براي نمونه: 

ــ «این کتاب طی مـاه هـا در فـرانـسه بـحث هـایی چـه هیجان زده بـر انگیخته و رسـانـه هـا را چـه شـورمـندانـه بـه خـود 
مشغول داشت.»  

 و چـه سـاده می شـد نـوشـت: این کتاب طی مـاه هـا، در فـرانـسه بـحث هـایی هیجان زده اي بـرانگیخت و رسـانـه هـا را 
پرشور مشغول خود کرد. 

ــ «نوشتاري که فرا چشم دارید چهار آماج را همهنگام در مدار دید می نهد.»  

و چـه آسـان و گـویاتـر می شـد نـوشـت: این نـوشـتار چـهار هـدف (آمـاج) را هـمزمـان پی می گیرد (یا: پیش رو 
می نهد).  

ــ «امروز که ایرانیان کتاب ورز با آوازه دور یاز و جهانگیر این نظریه سال هاست خومند گشته اند». 

آیا دریافتنی تـر نـبود؟! اگـر نـوشـته می شـد: امـروز که  ایرانیان کتاب خـوان بـا آوازة دیرینه (دوردسـت) و جـهانگیر 
این نظریه سال هاست خو گرفته اند 

همین نـمونـه هـا بـراي نـشان دادن درسـتی گـفتارمـان بـسنده اسـت. چـرا که اگـر بـخواهیم هـمه مـوارد را بـررسی 
کنیم؛ خـود، نـوشـتاري جـدا و بـلند می شـود نـقل: "مـثنوي هـفتاد مـن". امـا بـاقی بـمانـد در صـورت ضـرورت بـه 

جایش. 

الـبته شـاید بـگویید: چنین "نـاگـویا" نـویسی، دسـتاورد کوشـش ایشان بـراي پـرهیز از نـوشـتن بـه آیین 
نـگارش"غیرپـارسی" سـت. امـا چنین نیست، بـراي نـمونـه: در هـمان مـورد اشـاره اي اول، ایشان تـرکیب"نـقش 
تـاریخ سـاز" را بـه کار می بـرنـد که دو واژه اصلی آن پـارسی سـره نیست. یا در نـمونـه هـاي دوم و سـوم نیز بـه 
واژگـان چـون "کتاب"، " بـحث"، "مـشغول" و… بـر می خـوریم که بـا پـارسی سـره بیگانـه انـد گفتنی سـت که در 
این بین، بـه واژه نـادرسـت و غیر ضـروري " کتاب ورز" هـم بـر می خـوریم. هـر چـند در واژگـان نـامـه هـا بـراي"ورز" 
از معنی " پیشینه و کار پیاپی" نیز یاد شـده؛ امـا حتی بـا همین معنی نیز،  تـرکیبش بـا "کتاب" نـادرسـت اسـت 
چـرا که روشـن نمی کند مـنظور از این "ورز" شـامـل کدام ورزنـده اسـت: کتاب خـوان؟ کتاب نـویس؟ کتاب 
فــروش؟ کلکسیونــر کتاب؟ چــاپچی؟ اگــر مــنظورشــان از ورزیدن کتاب، خــوانــدن کتاب بــوده که واژه 
"کتاب خـوان" گـویا تـر از واژه سـاختگی " کتاب ورز" اسـت و اگـر مـنظور کسی اسـت که پیشینه اش نـوشـتن 

کتاب بوده، که از دیر باز واژة "نویسنده" کارآیی داشته؛ پس ضرورت این واژه ساختگی چیست؟ 
از این روسـت که پـرسـش می شـود: چـرا نـویسندة مـقالۀ یاد شـده اصـرار بـه مـبهم نـویسی دارنـد؟! آیا جـز این سـت 
که می خـواهـند انـدیشه هـاي خـود را زیر لایه هـایی از جـملات مـبهم قـرار بـدهـند که هـم حـرفـشان را زده بـاشـند، 
هـم راه گـریز انـدیشه اي را بـرخـود نبسـته بـاشـند. از یاد نـبریم غـامـض نـویسی نـشانـه ژرف انـدیشی نیست بلکه 
فـقط نـشانـه بـرتـري جـویی و سیطره خـواهی نـویسنده نسـبت بـه خـوانـنده اسـت . همچنین؛ یکی دیگر از دلایل 

غامض نویسی آن است که می ترسیم رو شود چنته مان چه بسیار خالی ست. بگذریم!  

ساختار شکنی یا… 

بـر خـلاف ادعـاي پیشگفتار"گـروه فـرهـنگ و انـدیشه" بـر مـقالـه آقـاي بهـروز منتظمی؛ این نـوشـتار نـه تـنها 
سـاخـتارشکنانـه نـبوده بلکه سعی دارد بـا حـمله از درون بـه پـایه هـاي انـدیشه مـارکسی، بـه داد انـدیشه مـقابـل 
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رسیده، سـاخـتارهـایش را تحکیم بخشـد، الـبته  این کار را بی آنکه بـه پیش داوري هـاي پـندارهـاي ضـد مـارکسی 
ضربه اي وارد شود؛ انجام می دهد. 

اسـاسـاً سـاخـتارشکنی یک رونـد دیالکتیکی سـت که در آن مـانـند هـر رونـد دیالکتیکی "بـرابـر نـهاد" هـر "نـهادي" 
از درون بـه نفی دینامیکی آن و در عین حـال نفی خـود پـرداخـته که بـه هـمایش نـوین انـجامیده و پـدیدة نـوین 
را می زاید. و این جـدا از نفی مکانیکی سـت که آقـاي منتظمی سعی دارد بـا اتکا بـه نـقل ِگـفتار هـاي فـراوان بـه 

آن دست یازد. 

پیش از هـر چیزي؛ بـراي جـلوگیري از اغـتشاش مـفاهیم و در هـم ریختگی مـرز واژگـان، لازم اسـت مسـئله 
"خـشونـت" را روشـن کنیم. گـاسـتون بـوتـول در"جـامـعه شـناسی جـنگ" بـه درسـت تـرین شکل، جـدایی مـرز 

خشونت و جنگ را چنین تعریف می کند:  

«جـالـب تـرین خصیصۀ پـدیدة جـنگ، ظـاهـرا ویژگی جـمعی آن اسـت. بـا تـوجـه بـه همین مـفهوم اسـت که جـنگ را 
بـاید بـه وضـوح از اعـمال خـشونـتبار فـردي مـتمایز کرد... گـروه هـاي درگیر... می تـوانـند بسیار بـزرگ بـاشـند... امـا 
این گـروه هـا همچنین می تـوانـند - بـدون اینکه مـبارزات مسـلحانـه شـان بـه دلیل کوچک بـودن، ویژگی جـنگ را 
از دسـت بـدهـند - بسیار کوچک نیز بـاشـند. زیرا دونـشانۀ مـهم دیگر، جـنگ را از مـبارزه عـمومی و جـنایت هـاي 
فـردي مـتمایز می کند: عـنصر ذهنی، یعنی نیت، و عـنصر سیاسی یعنی سـازمـان. جـنگ عـملاً در خـدمـت مـنافـع 
یک دسـته سیاسی اسـت، در حـالی که خـشونـت فـردي در خـدمـت مـنافـع فـردي قـرار دارد... جـنگ، مـبارزة 

مسلحانه و خونین بین گروه هاي سازمان یافته است.» 

(گاستون بوتول - جامعه شناسی جنگ - صفحات 30 و 33)  

بـا تـوجـه بـه تـمام این تـوضیحات می تـوان دریافـت که "خـشونـت" یک مـقولـه انـفرادي و غیرحـقوقی سـت در حـالی 
که جـنگ (نـبرد و قهـر) تـابـعه قـانـون مـندي هـاي اجـتماعی بـوده و در چـارچـوب سیاسـت بـاید بـررسی شـود. در 
نتیجه خـشونـت هـاي جـاري در جـنگ تـابـعه قـانـونـمند هـاي ویژة آن اسـت. آنـچه در بینش مـارکس مـورد نـظر اسـت 

مسئله نبرد و قهر طبقاتی یعنی "جنگ بین طبقات" است. 

در بینش مـارکس"قهـر و نـبرد" خـشونـت هـاي ضـرورت یافـته از بـالـندگی تـاریخ بـوده که خـود فـرآیند هـایی 
اجـتناب نـاپـذیري هسـتند که گـریز نـاپـذیري شـان نـه وام دار ارادة شخصی و مـنافـع محـدود لحـظه اي بـازیگران آن 
دوران، که پیروي از ضـرورت دینامیکی مـقاطـع گـذار هسـتند. چنین اسـت که  این مـوضـوع در مـورد جـریان هـاي 
پلیدي چـون فـاشیسم نیز صـادق اسـت. چـراکه خـشونـت مـاهیت بُـرداري دارد. تـمام خـشونـت هـاي جـنایت کارانۀ 
فـاشیسم در رونـد رشـد این نـگرش و بینش، ضـرورتی گـریز نـا پـذیر بـوده اسـت. امـا آنـچه بـاعـث می شـود این 
اعـمال، جـنایات غیر انـسانی ارزیابی شـونـد؛ عـدم ضـرورت و حتی ضـد ضـرورت بـودن آنـها در رونـد بـالـندگی انـسان 

و اجتماع بشري است.  

بـرگـردیم بـه اصـل مـطلب! جـناب منتظمی؛ نـوشـتار خـود را بـا جـمله اي از مصطفی رحیمی مبتنی بـر اینکه 
مـارکسیسم همیشه بـه اسـتفاده از خـشونـت اعـتقاد داشـته، شـروع می کند. امـا فـوراً بـا اعـتراض یکی از جـمله هـاي 
مـعروف مـارکس "مـن خـود، مـارکسیست نیستم"؛ را بـا کمی دسـتکاري پیش می کشد (مـارکس در مـقابـل 
هـواداران خـام انـدیش و دوآتـشه اش گـفته بـود: مـن مـارکسم، مـارکسیست نیستم). امـا بـاید پـرسید بین این نـقل 
قـول از مـارکس و جـمله آقـاي رحیمی چـه رابـطه اي وجـود دارد؟ چـرا که؛ مـارکس بـا این جـمله تـأکید دارد که: 
جـایگاه او را بـه عـنوان مـوجـد انـدیشه بـاید در نـظر بگیرنـد نـه پیرو؛ و از سـویی دیگر می فـهمانـد در نـظام فکري او 
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جـزم انـدیشی جـایی نـدارد حتی در مـورد انـدیشه هـاي خـودش؛ نـه آنکه بینشی که خـود پـرورانـده، قـبول نـدارد. 
ولی گـویا آقـاي منتظمی فـرامـوش کرده انـد که مـارکسیسم یک بینش و ایدئـولـوژي (ایدئـولـوژي بـه مـفهوم 
اصـطلاحی آن یعنی مکتب نـظري و سیاسی) بـوده و مـارکس یک انـدیشمند اسـت؛ گـرچـه در شکافـتن و بـررسی 
(تجـزیه و تحـلیل) تـاریخی مکاتـب، در نـهایت انـدیشمند نیز، خـود جـزیی از مکتب مـحسوب می شـود. دراین 

میان، ایشان از فرصت استفاده کرده، وسط دعوا نرخ تعیین کرده، می گویند: 

«آیا معنی لغوي واژه همیشه به سراسر زندگی روشنفکري مارکس نیز تسري می یابد؟»  

این دیگر یکی از قـدیمی تـرین شیوه هـایی سـت که حتی بـراي مـنتقدان نـوپـا نیز کهنه شـده اسـت؛ یعنی بـه 
جـنگ مـارکس رفـتن بـا مـارکس، جـنگ مـارکس"پیر" بـا "مـارکس جـوان"، جـنگ "مـارکس انـدیشمند" بـا  
"مـارکس سیاسـت ورز" ِ قـدرت طـلب، جـنگ مـارکس انـسان دوسـت بـا مـارکس دیکتاتـور. بی آنکه بـه روي خـود 
بیاورند که مارکس هرگز چنین تجزیه اي از زندگی و بینش اش رادر هیچ یک از آثارش در عمل پذیرا نشد. 

آقاي منتظمی سپس می افزاید: 

«آیا شـایسته اسـت که انـدیشه اي جـهانگسـتر را نـقد کنیم امـا حتی یک ارجـاع مسـتقیم بـه مـتن صـاحـب انـدیشه 
ندهیم.»  

واقـعاً سـخن درسـتی سـت که خـود ایشان کمتر بـه آن پـایبند مـانـده و بیش از آنکه سعی کند انـدیشه هـاي 
مـارکس را بـا مـارکس تـوضیح دهـد بـا اتکا بـه گـفته هـا و نـوشـته هـاي دیگران سعی می کند بـه نتیجه مـورد نـظرش 

دست یابد. 

وي در ادامه می گوید: 

«تـلاش این قـلم  تـردیدي سـت بنیادي در خـصوص این بـاور ظـاهـراً شک نـاپـذیر و اقـصاپـوي که کارل مـارکس 
اقـتصاد بـاور تکسویه نـگر اسـت و در تکامـل و فـرگشـت تـاریخ نـقش عـوامـل غیر اقـتصادي هـمچون سیاسـت و 

قانون را به پشیزي خریدار نیست.» 

هـر چـند این نـظر آقـاي منتظمی بـه عـنوان یک نـظر کلی درسـت اسـت، امـا در ادامـه خـواهیم دید که در نـظر 
ایشان، در بینش مـارکس تـمام این مـقولـه هـا هـم عـرض و همسـطح هسـتند؛ در حـالی که چنین پـنداري، در 

چارچوب اندیشه هاي مارکسی کاملاً نادرست است. 

نویسنده در ادامه می گوید: 

"در این فـضاي روشنفکري که درش یک مـقالـه گـنجایش دارد تکلیف تـاریخ فـلسفه را از افـلاطـون تـا  هـایدگـر بـا 
نـام بـردن از ده هـا فیلسوف روشـن کند، دیده خـواهـد شـد که کاونـدگی در مـفهوم فـقط یک واژه در یک جـمله 

شاید گنجایی یک مقاله را بسنده نیابد.»  

بـاید گـفت انـتقاد ایشان از این کنسروسـازي هـا نـظري که در مـطبوعـات رسـم شـده، کامـلاً بـه جـاسـت. امـا این 
نـباید بـاعـث شـود که از آن طـرف بـام بیفتیم. گـرچـه در دنیاي تفسیربـافـان کلامی، می تـوان در تشـریح یک جـمله 
که هیچ حتی یک واژه؛ نـه فـقط یک مـقالـه که حتی کتاب هـاي چـند جـلدي نـوشـت؛ امـا آیا این کار در زنـدگی 
واقعی اجـتماعی جـایی هـم دارد؟ پـس ضـرورت جـدل هـاي نـظري تـا آنـجاسـت که راهـگشاي زنـدگی بشـري در 
مسیر بـالـندگی اجـتماعی بـاشـد و تـنها در این صـورت اسـت که بـه هـوده و مـثمر ثـمر خـواهـد بـود؛ در غیر  این 

صورت ثمرش را فقط در نمرات برگ هاي امتحانی کلاس هاي درس باید جست!  

به قول خود مارکس در"ایدئولوژي آلمانی": 

شماره سوم 
زمستان1400

197



«این مسـئله که آیا تفکر انـسانی پـذیراي حقیقت عینی اسـت یا نـه؛ مسـئله اي نـظري نـبوده بلکه امـري عملی 
سـت. انـسان بـاید در پـراتیک، حقیقت یعنی واقعیت و قـدرت، یعنی دنیویت تفکرش را اثـبات کند. مـناقـشه در 

مورد واقعیت یا عدم واقعیت تفکري که از عمل جداست، صرفاً یک مسئلۀ مدرسی ست.»  

(مارکس و انگلس - ایدئولوژي آلمانی - 1357– ص 6) 

دقیقاً از همینجاسـت که می تـوان خـاسـتگاه رونـد عـقب گـرد این "مکتب" را دریافـت. این مکتب از زمـانی  تـرك 
بـرداشـت که سعی کردنـد آن را از" بـرنـامـه کار خـلاق بـودن" در آورده و بـه آن سـاخـتاري شـریعت گـونـه داده، 
بـرایش سـازمـان مـذهـبی فـراهـم کنند. و این جـریان از هـنگامی شـروع شـد که مفسـران بـه اصـطلاح مـارکسی 
سعی کردنـد بـر هـر جـمله او تفسیر هـا بـنویسند. و آنـچه در این کوهی از تفسیر هـا گـم شـد، بینش خـود مـارکس 
بــود و پــراتیک مــارکسی. بــراي همین، در این نــقد کوشــش می شــود که از تفسیر گــرایی پــرهیز شــود و 
اندیشه هاي مارکس با اتکا به خود مارکس نمایش داده شود؛ حتی اگر این اندیشه ها ناخوشایند به نظر آید. 

نقد شماره به شماره 

از آنـجایی که آقـاي منتظمی در نـوشـتار خـود نـظریاتـش را بـا شـمارگـان ارائـه می دهـد؛ این نـقدي نیز تـلاش 
خواهد کرد حتی الامکان از این شمارگان پیروي کند. 

آقـاي منتظمی در اولین شـماره سعی می کند بـه کمک نـقل قـول هـایی از "دریدا"، "پی یر زیما" و "جـان 
اوسـتین"، این نتیجه را بـه دسـت آورد که بـاید بـه نیت نـویسنده(یعنی مـارکس) دسـت یافـت. و نـوشـته هـاي 
نـویسنده آن گـونـه که خـوانـده می شـونـد نـباید فهمیده شـود بلکه آن گـونـه که تفسیر می شـونـد بـاید فهمید. پـس 
بـاید دریافـت هـاي عـادي که تـا کنون از انـدیشه مـارکس شـده، یکسره دور ریخت و مـارکس را تـنها آن گـونـه 

که ایشان می گویند، شناخت. 

بـحث بـر سـر درسـتی یا نـادرسـتی نـظریه دریدا یا پییر زیما یا جـان اوسـتین یا حتی جـان سـدل (شـاگـردش) 
نیست؛ بلکه مـوضـوع این سـت که چـه ضـرورتی داشـت که آقـاي منتظمی وارد این بـحث شـود (بی آنکه آن را 
کامـل کرده، بـبندد). جـز اینکه  ایشان خـواسـته از هـمان نخسـتین مـرحـله بـه خـوانـنده بـباورانـد: «از آنـجایی که 
یک نـشانۀ نـوشـته شـده، حـاوي نیروي گسیلیدن اسـت از مـوقعیتی که در آن نـوشـته شـده"، پـس می تـوان بـه 
راحتی نتیجه گـرفـت که هـمه بنیان گـذاران و پـرورنـدگـان مـارکسیسم (که الـبته  این مـوضـوع –لابـد بـا یک درجـه 
تخفیف- شـامـل خـود مـارکس نمی شـود) نـادرسـت گـفته انـد؛ لاجـرم ایشان (یعنی جـناب منتظمی) می تـوانـند 

اثبات کند منظور مارکس همانست که  ایشان می گویند. 

و اگـر نـه؛ حتی در چـارچـوب نـظریه دریدا بـراي درك یک واژه (بـا بهـتر اسـت گـفته شـود: یک مـفهوم) بـاید آن را 
در مجـموعـه خـود، در نـظر گـرفـت. یعنی اینکه بـراي تـوضیح یک نـظریه یا یک جـمله از مـارکس بـاید آن را در 
ظـرف انـدیشه هـاي مـارکس سنجید نـه در ظـرف انـدیشه هـاي هـزارة پیش از آن و یا هـزارة پـس از آن. الـبته بـه 
قـول مـعروف هـرنـظریه فـرزنـد زمـان خـود اسـت، پـس لاجـرم بـراي تـوضیح هـر نـظریه افـزون بـر بـررسی دینامیزم 

مجموعه آن، باید رابطه دیالکتیکی بین آن و شرایط پیرامونش را نیز بررسی کرد. 

درشمارة 2، آشکار می شود که تمام نقل گفتار هاي شماره یک براي چه بوده است. خود ایشان می گوید:  

«می کوشـم سـاخـت نیت هـاي این واژه (خـشونـت) را در آثـار خـود مـارکس تحـلیل کنم و بـرداشـت مـعمول و 
مالوف از آن را در هم ریزم.» 
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 معنی این جمله زمانی روشن می شود که توجه داشته باشیم، ایشان پیش از این گفته اند: 

«واژه خـشونـت را در یک جـملۀ مـارکس می گیرم و می کوشـم سـاخـت ظـاهـراً در چیده اش را، بـه پـسند دریدا، 
در آینده نـزد انـگلس و لنین و دیگران بـرچینم تـا مـگر پیونـدش بـزنـم بـه مـفهومی که، در گـذشـته، نـزد فـلاسـفه 

روزگار روشنگري و سپس نزد هگل می داشته.»  

بـه گـفتار دیگر امـا روشـن؛ آنـچه  ایشان انـجام می دهـند آنسـت که بینش مـارکس را در قـالـب انـدیشه هـاي 
«فلاسفه روزگار روشنگري و سپس نزد هگل»، "وانمایی" کنند.  

از سـوي دیگر؛ در بهـترین و بی سـویه تـرین حـالـت، آنـچه  ایشان از مـفهوم واژه خـشونـت روشـن می کنند یک 
درك کلی سـت نـه مـفهوم خـشونـت در انـدیشه هـاي مـارکس. بـا این وضـع مـعلوم نیست چـرا ایشان اصـرار دارنـد بـه 
خـوانـندگـان بـباورانـند که مـفهوم خـشونـت در بینش مـارکس را نـشان می دهـند؟! زیرا مـفهومی که چنین 

گسترده بررسی شود، معنایی کلی تر از نظریه یک نفر (مارکس) پیدا می کند. 

اتهامات ناروا 

آقـاي منتظمی در سـومین شـماره بـا نـقل جـمله مـعروف مـارکس:" خـشونـت قـابـله هـر سـالـخورده جـامـعه اي سـت 
که جـامـعه اي نـو را آبسـتن بـاشـد. خـشونـت خـودش یک بـالـقوگی اقـتصادي اسـت"؛ انـگلس (یا بـه قـول ایشان "یا 
غـار مـارکس") و سـپس لنین را مـتهم می کند که از این جـمله مـارکس "بهـره بـرداري سیاسی" کرده بـراي 

خشونت " نقش بسیار اساسی" برپا کرده اند  
واقـعاً که چـه اتـهامـات نـاروایی ! زیرا اینکه مـارکس خـود بـه کارکرد تـاریخی قهـر اعـتقاد داشـته چیزي نیست که 
احتیاج بـه آن داشـته بـاشـد تـا دیگران بـراي "بهـره بـرداري سیاسی" انـدیشه هـاي او را بـاژگـونـه نـمایی کرده بـاشـند. 
اگـر ایشان نمی دانـند (یا نمی خـواهـند بـدانـند)، امـا خـود مـارکس می دانـد که در سـخنرانی اش در کنفرانـس " 

جمعیت بین الملل کارگران" (در 21 سپتامبر 1871- لندن) گفته بود: 
«بـاید بـه دولـت هـا چنین اعـلام کنیم: مـا می دانیم که شـما قـدرت مسـلح علیه پـرولـتر هـا هسـتید، مـا هـر جـا که 
ممکن بـاشـد از راه مـسالـمت آمیز علیه شـما مـبارزه خـواهیم کرد و وقتی ضـرورت پیدا کند، این مـبارزه را بـه 

کمک اسلحه انجام خواهیم داد...» 

(مارکس / انگلس / لنین – دربارة انقلاب اجتماعی - 1358 – ص 59) 

به راستی چرا آقاي منتظمی فراموش می کند که مارکس متحد با انگلس، در "مانیفست" گفته است: 

«قـدرت سیاسی بـه مـعناي خـاص کلمه عـبارت اسـت از اعـمال زور متشکل یک طـبقه بـراي سـرکوب طـبقه 
دیگر.» 

(مارکس و انگلس – مانیفست -1357 - ص 69) 

یا در بـخش "بـورژواهـا و پـرولـتر هـا"ي هـمان کتاب، بـعد از حـدود شـش صـفحه تـوضیح جـزییات در مـورد اعـمال 
قهر و سرکوب بورژوازي و روند قهرآمیز شدن "جنبش پرولتري"، همصدا با انگلس می گوید: 

«مـا ضـمن تـوصیف مـراحـل کلی رشـد و تکامـل پـرولـتاریا، آن جـنگ داخـلی کم و بیش پـنهانی درون جـامـعه 
مـوجـود را، تـا آن نـقطه اي که انـقلابی آشکار در می گیرد و پـرولـتاریا، بـا بـر انـداختنی بـورژوازي از طـریق زور 

حاکمیت خویش را پی می افکند، دنبال کرده ایم.  
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چـنانکه دیدیم، کلیه جـوامعی که تـاکنون وجـود داشـته انـد بـر بنیاد تـضاد طـبقات سـتمگر و سـتمکش اسـتوار 
بوده اند» 

(همان اثر - ص 53) 

آیا آقـاي منتظمی بـه عـنوان یک فـرد بـه قـول خـودشـان"کتاب ورز" مـعروف تـرین جـمله در آخـر" مـانیفست" را از 
یاد برده اند؟ که مارکس همنوا با انگلس، کاملا رسا می گوید: 

«کمونیست هـا عـار دارنـد که مـقاصـد و نـظریات خـویش را پـنهان سـازنـد. آنـها آشکارا اعـلام می کنند که تـنها از 
طریق واژگون ساختن همۀ نظام اجتماعی موجود، از راه جبر، وصول به هدف هایشان میسر است.» 

(همان اثر - ص 89) 

و این جـمله که: «مـا هـرگـز این حقیقت را که بـر بنیادي انـقلابی و نـه قـانـونی اسـتوار هسـتیم پـنهان نکرده ایم...»؛ 
آیا گـفته انـگلس یا لنین اسـت ؟ یا آنکه مـارکس آن را در دهـم دسـامـبر 1848 در اولین پـارگـراف از کتاب 

خود: "بورژوازي و ضدانقلاب" نگاشته است.  
آیا ایشان نمی خـواهـند بـه یاد آورنـد که مـارکس در جـزوه "مـبارزات طـبقاتی در فـرانـسه" خـود نـظریه اش را در 

رابطه با انقلاب 49-1848 این گونه بیان می کند: 

«به استثناى یکى دو بخش، هر فصل مهم تاریخچه انقلاب 1849-1848 شکست انقلاب نام می گیرد.  

ایـن انـقلاب نـبود که در ایـن شکست هـا از پـاى درآمـد، ایـن شکست هـا، شکست زوائـد سـنتى پـیش از انـقلاب بـود، 
شکست نـتایـج مـناسـبات مـوجـود اجـتماعـى بـود، مـناسـباتـى که هـنوز چـون تـضادهـاى حـاد طـبقاتـى تشـدیـد نشـده 
بـود، شکست اشـخاص، تـوهّـمات، تـصورات و طـرح هـایـى بـود که حـزب انـقلابـى، قـبل از انـقلاب فـوریـه از قـید آنـان 
آزاد نـبود و رهـایـی اش از ایـن قـید نـه مـرهـون پـیروزى فـوریـه، بلکه حـاصـل یک سـلسله از شکست هـا مـی تـوانسـت 

باشد.  

خـلاصـه اینکه: پیشـرفـت انـقلابـى نـه بـه وسـیلۀ دسـتآوردهـاى  تـراژدي کمیک بـلاواسـطه اش، بلکه بـالعکس بـا ایـجاد 
یک ضـدانـقلاب متحـد و مـقتدر بـا بـه وجـود آوردن دشـمنى که از طـریـق مـبارزه بـا او، تـازه حـزب سـرنـگون کننده 

توانست به صورت یک حزب واقعاً انقلابى بلوغ یابد، راه انقلابیش را گشود.»              

(مارکس- مبارزه طبقاتی در فرانسه –1358- ص 4) 

لابـد لازم بـه یادآوري نیست: زمـانی که مـارکس از " تـضادهـاى حـاد طـبقاتـى" و "حـزب سـرنـگون کننده تـوانسـت 
به صورت یک حزب واقعاً انقلابى بلوغ یابد"؛ یاد می کند؛ چیزي جز انقلابی قهرآمیز مد نظر ندارد. 

امـا !! بـه راسـتی چـرا آقـاي منتظمی اینها را (که تـنها مشـت نـمونـه خـروار اسـت) نـادیده می گیرنـد؟ جـز این اسـت 
که خـواسـتار آنـند تـا انـدیشه هـاي مـارکس را آن گـونـه که خـود می پـسندنـد  تـرسیم کنند. و چـنان در این کار هـول 

کرده اند که حتی فراموش می کنند نباید دچار نقیض گویی شوند و پس در ادامه می گویند: 

«تـفاوت بـزرگ میان مـارکس و لنین در این اسـت که مـارکس نمی پـذیرد که پیش از بـالیدن تـضادهـاي 
اقـتصادي جـامـعه، گـویا بـتوان بـا انـقلاب خـشونـت آمیز جـامـعه اي واپـس مـانـده را بـه آسـتانـه اي فـرازمـند رهـنمونی 

کرد.» 

 ایشان گـویا، بُـرش نـظریات خـود نـزد خـوانـندگـان را چـنان بـاور کردنـد که "سنجیداري" گـفتارشـان را رهـا کرده 
و هیچ بـه نـاهـمخوانی آنـها نمی انـدیشند. جـملۀ بـالا یعنی اینکه مـارکس مـعتقد اسـت که " انـقلاب خـشونـت آمیز 
" تـنها در شـرایط "بـالیدن تـضادهـاي اقـتصادي جـامـعه" امکان پیروزي دارد؛ در تـناقـض اسـت بـا کوشـش ایشان 
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بـراي نـمایش مـارکس خـشونـت " نـابـاور"؛ مـارکسی که بـا اعـدام مـخالـف بـوده و دلـش از آن می گـرفـت، و مـهم تـر 
از این ها؛ این ادعاي ایشان که از نظر مارکس قهر (خشونت) یک رویکرد ناگزیر در انقلاب و فرگشت نیست. 

در رابطه با مسئله نظر مارکس در مورد شرایط تکنولوژیکی و مالی روسیه نیز باید گفت:  

نخسـت آنکه، حـذف مـوردي از پیش نـویس هـر متنی دلیل بـر نـادرسـتی آن مـورد نیست؛ بلکه فـقط دلیل بـر 
عدم ضرورت (و یا حتی ضرورت عدم) بیان آن مورد است. 

دوم اینکه،آقاي منتظمی به هیچ وجه روشن نمی کند که چرا نظر مارکس خطاست؟  

و امـا سـوم؛ دربـاره خـود روسیه، بـه گـفتاري چکیده، بـایست گـفت: روسیه امـپراتـوري سـرمـایه سـالار بـود هـمچون 
انگلیس. بـا این تـفاوت که مسـتعمرات انگلیس آن سـوي دریاهـا قـرار داشـت و از نـظر جـغرافیایی هیچ گـونـه 
پیونـدي بین هسـته اسـتعماري(انگلیس) و مسـتعمراتـش وجـود نـداشـت. در حـالی که روسیه؛ اسـتعماري بـود که 
مسـتعمراتـش بـه لـحاظ جـغرافیایی بـه آن چسـبیده بـود و همین بـاعـث ایجاد وضـع تـناقـض آمیزي در آن بـه 
عـنوان یک کل می شـد. امـا هسـته اصلی این کل از هـمان سـاخـتاري بـرخـوردار بـود که انگلیس، گـرچـه بـه لـحاظ 
پیشرفـت، عـقب تـر. همین وضعیت تـناقـض آمیز تجـمع هسـتۀ اسـتعمارگـر و مسـتعمرات در یک مجـموعـه کشور/ 
سـرزمین واحـد، بـاعـث می شـدکه بـرخـلاف اسـتعمارهـایی چـون انگلیس که از سـویی بحـران هـاي ادواري خـویش را 
بـه مسـتعمرات مـنتقل کرده، و از سـوي دیگر بحـرانـهاي مسـتعمرات مسـتقیما بـه جـامـعه اسـتعماري مـنتقل 
نـشود، بـه هـوده  این اسـتعمار هـاي بـتوانـند بـه طـور نسـبی پیوسـتگی ثـبات خـود را حـفظ کنند؛ در روسیه  این 
فـرآیند بـه عکس عـمل می کرد و بحـران هـاي سـرزمین هـاي "مسـتعمره" مسـتقیما بـه سـرزمین ِهسـتۀ اسـتعماري 
مـنتقل شـده آن را دچـار بحـران هـاي مـتداوم کرده، آن را پیوسـته بـا شـرایط انـقلابی و حتی در مـواقعی بـا 
مـوقعیت انـقلابی روبـرو کند. و این هـمان ویژگی بـود که لنین آن را درك کرده بـود. از این رو پیوسـت بـراي 
بـرپـایی یک انـقلاب تـمام عیار تـلاش می کرد؛ نـه آنکه وي بـخواهـد اراده گـرایانـه بـا اتکا بـه یک «انـقلاب 

خشونت آمیز جامعه اي واپس مانده را به آستانه اي فرازمند رهنمونی» کند. 

بازي واژگان 

شماره4، شروع بازي با واژگان است. آقاي منتظمی می گوید: 

«اکنون می خـواهـم نـمایان کنم که واژة "خـشونـت" را در جـمله مـزبـور بـاید بـه"نیروي قـانـون" تعبیر کرد و نـه بـه 
قهـر انـقلابی که طـبق تـعریف، بـرابـر قـانـون مسـلط گـردن کشی می کند، آن واژه اي که بـه خـشونـت تعبیر می شـود 

و این همه به انقلاب هاي قرن گذشته دامن زده و آدم خورده، به آلمانیdie Gewalt است.»  

و بـا بیان این جـمله شـروع می کند بـه اصـطلاح ریشه یابی این واژه و ردیابی آن در واژگـان نـامـه هـا؛ که  این تـلاش 
در واقـع چیزي جـز بـازي واژگـان نیست. بـگذارید جـمله مـورد جـدل مـارکس را یک بـار بـا هـم بـخوانیم تـا ببینیم 

که موضوع چیست؟ مارکس گفته است: 

«خـشونـت قـابلۀ هـر سـالـخورده جـامـعه اي سـت که جـامـعه اي نـو را آبسـتن بـاشـد. خـشونـت خـودش یک بـالـقوگی 
اقتصادي است.» 

سـاده تـرین راه در این بـازي واژگـان، جـایگزین کردن واژه هـاسـت تـا نـادرسـتی این بـازي آقـاي منتظمی مـشخص 
شـود، بـراي نـمونـه "نیرو" را جـایگزین می کنیم و جـمله می شـود: نیرو قـابـله هـر سـالـخورده جـامـعه اي سـت..."  و 
این هـمان تـرکیب پـسندیده آقـاي منتظمی اسـت. امـا "نیرو" در ادبیات سیاسی-اجـتماعی از واژگـان شـدیداً 
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نـامـشخص بـوده که حـتماً بـاید بـا واژه پیشاوردي یا پـسآوردي بـه کار رود؛ مـانـند نیروي اقـتصادي، نیروي 
نـظامی. پـس کاربـرد آن بـه تـنهایی بی معنی اسـت. امـا چـرا جـناب منتظمی اصـرار بـه بـه کارگیري آن دارد؟ جـز 
این اسـت که می خـواهـند " قـانـون" را پـسآونـد آن قـرار داده نتیجه بگیرنـد مـارکس اعـتقاد بـه  این داشـته که بـاید 
انـقلاب را بـه اتکا بـه قـوانین و سـاخـتار حـقوقی انـجام داد. بـا این هـمه؛ مـعلوم نیست پـس چـرا مـارکس در 
"مـانیفست" قـدرت سیاسی را مـترادف " اعـمال قهـر" قـرار می دهـد. بـه یقین مـارکس بـا نـظریات آقـاي منتظمی 

آشنایی نداشت تا اندیشه هاي خود را با اتکا به دیدگاه  ایشان ویرایش کند. 

آقـاي منتظمی در آخـرین پـاراگـراف شـماره4 بـا اشـاره بـه نخسـتین مـترجـم "سـرمـایه" و نـظارت مـارکس بـر آن؛ 
سعی می کند بـاز شیپور را از سـر گـشادش نـواخـته و نتیجه بگیرد که نـباید در جـمله مـورد نـظر از واژه خـشونـت 
اســتفاده می شــد. و سعی می کند واژه Laforce را هــم معنی "نیرو" بگیرد. در حــالی که در این حــالــت 

Laforce مترادف واژه "زور" در فارسی خواهد بود یعنی همان که اسکندري  ترجمه کرده است. 
نـویسنده؛ شـماره 6 را بـا یک مـغلطه کوچک شـروع می کند تـا نتیجه گیري بـزرگ بـعدي را بـه دسـت آورد. 

ایشان می گویند: 

«جـمله مـا مهـر یک تـاریخ مـشخص را بـر پیشانی دارد و این گـونـه نیست که بـتوان از آن در هـر بـرهـه از تـاریخ 
بهـره بـرداري کرد. این بـرهـه، در آغـاز اسـتعمارگـري اسـپانیا پـا می گیرد و بـا تـاسیس بـانک انگلسـتان در اواخـر قـرن 
هـفدهـم میلادي بـه فـرجـام می رسـد. در این فـاصـله، دولـت هـاي اروپـایی یک سـلسله سیاسـت هـاي اقـتصادي بـه 
سـود خـود پیشه می کنند که سـر انـجام هـمچون قـابـله سـرمـایه داري را می زایانـد و در تـمام صـفحات سـرمـایه که 
مـصروف تـوضیح این بـاور اسـت، حتی یک کلمه راجـع بـه انـقلاب کارگـري نمی یابیم. یعنی اثـري از اثـرات این 

پنداشت را مشاهده نمی کنیم که خشونت باید در آینده عامل و کارکن فرگشت جامعه قرار گیرد.» 

بـا پـوزش، و بی آنکه تـوهینی در میان بـاشـد؛ بـاید رُك و راسـت گـفت این تکه نـوشـتار نـه یک بـرداشـت نـادرسـت 
که دروغی آشکار اسـت. و بـراي آشکار شـدن دروغ بـودن این مـوضـوع بهـترین راه رجـوع بـه خـود کتاب 

"سرمایه" است. 
مارکس در صفحه 521 "سرمایه" می نویسد: 

«سـابـقاً هـر جـا که سـرمـایه لازم می دید بـراي اثـبات حـق مـالکیت خـویش بـر کارگـران آزاد؛ بـه زور قـانـون مـتوسـل 
می شـد و بـدین سـان مـثلاً تـا سـال 1851 مـهاجـرت کارگـران مـاشینی از انگلسـتان بـه قید مـجازات هـاي سنگین 

ممنوع بود.»  

(مارکس - سرمایه؛ جلد اول –1352 – ص 521) 

و در 130 صفحه بعد پس از توضیح در مورد اضمحلال روال اقتصادي ارباب و رعیتی می نویسد: 

«مـقایسه میان نـوشـته هـاي دیوانـدار فـورتسکو و تـومـاس مـوروس ورطـه اي را که بین قـرن پـانـزدهـم و شـانـزدهـم بـه 
وجـود آمـده اسـت، روشـن می سـازد. هـمچنان که تـونـتون بـه درسـتی می گـوید، طـبقه کارگـر انگلیس یکباره و 
بـدون هیچ حـد فـاصلی از دوران طـلایی خـویش بـه عـصر آهـن سـقوط نـمود. این دگـرگـونی، قـانـون گـزار را بـه 
وحشـت انـداخـت، قـانـون گـزاري هـنوز بـه آن درجـه از تـمدن نـرسیده بـود که ثـروت ملی، یعنی سـرمـایه سـازي و 

بهره کشی بی رحمانه و مستمند ساختن توده هاي مردم، به مثابه نقطۀ کمال تدبیر دولتی تلقی گردد.» 

(همان اثر – ص 130) 

بعد می افزاید: 
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«در نتیجه رفـرمـاسیون سـدة شـانـزدهـم و آثـار مـتعاقـب آن، یعنی دزدي عظیم امـلاك کلیسایی، رونـد خـلع 
قهـرآمیز تـودة مـردم پشـتوانـه هـولـناك تـازه اي یافـت. کلیساي کاتـولیک، بـه هـنگام رفـرمـاسیون، ملک فـئودال 
قـسمت بـزرگی از زمین هـاي انگلسـتان بـود. حـذف صـومـعه هـا و غیره، سـاکنین آن زمین هـا را بـه حـالـت پـرولـتاریا 

در آورد.» 

(همان اثر – ص 653) 

 و در صفحه 655 "سرمایه" می خوانیم: 

«بـه هـنگام اسـتقرار مجـدد خـانـدان اسـتوارت، مـالکین زمین بـه وسیلۀ قـانـون عـمل غـاصـبانـه اي انـجام دادنـد که در 
کشورهـاي دیگر قـارة اروپـا هـمه جـا بـدون قـانـون وقـوع یافـت. آنـها اصـول فـئودالی زمین را لـغو نـمودنـد. بـه  این 
معنی که تعهـدات و الـزامـات نـاشی از مـالکیت فـئودالی را بـه گـردن دولـت انـداخـتند و"جـبران خـسارت" دولـت را 

از طریق وضع مالیات بر دهقانان و دیگر توده ها مردم عملی ساختند…» 

(همان اثر – ص 655) 

و در دو صفحه بعد می خوانیم: 

«پیشرفتی که در قـرن هجـدهـم بـه وقـوع پیوسـت عـبارت از این سـت که خـود قـانـون وسیله غـارت اراضی تـوده هـا 
گـردید، در عین اینکه فـارمـداران بـزرگ نیز در جـنب آن، شیوه هـاي حقیر و انـفرادي خـود را بـه کار می بـردنـد. 
شکل پــارلــمانی این دزدي عــبارت از "قــوانین افــراز مشــترکات" اســت، یا بــه دیگر ســخن عــبارت از 
فـرمـان هـایی سـت که بـه مـوجـب آن مـلاکان بـزرگ زمین هـاي مـردم را بـه مـثابـه ملک شخصی بـه خـود هـدیه 

می کنند، این فرمان خلع ید توده هاست.» 

(همان اثر – ص 657) 

در همین راستا مارکس در صفحه 660 "سرمایه" می نویسد: 

«آن بـردبـاري رواقی مـنشانـه اي را، که اقـتصاد سیاسی در بـرابـر سنگین تـرین تـجاوزات نسـبت بـه "حـق مـقدس 
مـالکیت" و خـشن تـرین سـتمگري هـا نسـبت بـه اشـخاص آنـگاه از خـود نـشان می دهـد که ضـرورت اسـتوار سـاخـتن 
پـایه هـاي شیوة تـولید سـرمـایه داري در میان سـت، از جـمله می تـوان در نـوشـته هـاي سـرف. م. ایرن که بـه رنـگ 
"تـوري" و "بشـر دوسـتانـه" هـم آراسـته شـده اسـت مـشاهـده نـمود. یک سـلسلۀ کامـل از غـارتـگري هـا، شـناعـت هـا و 
رنـج هـا و مـحنت تـوده هـاي مـردم که هـمراه بـا خـلع ید دشـمنانـه ثـلث آخـر سـدة پـانـزدهـم تـا پـایان قـرن هیجدهـم 
بـود فـقط وي را بـه  این نتیجه گیري آرام بـخش می رسـانـد که: بـایستی تـناسـب صحیحی بین زمین هـاي مـزروعی 

و چراگاه ها بر قرار می شد.»              

(همان اثر – ص 660) 

اما این روند همین جا خاتمه نمی یابد، چنانکه در صفحه 662 " سرمایه" آمده است: 

«طی سـدة هجـدهـم در عین حـال حـق مـهاجـرت را از گـائـل هـاي (سـلت هـاي بـریتانیا و ایرلـند) طـرد شـده نیز 
سـلب کردنـد تـا آنـها را بـه سـوي گـلاسکو و سـایر شهـر هـاي صنعتی بـرانـند. بـراي نـمونـه روش هـاي حـاکم در قـرن 
نـوزدهـم کافی سـت در اینجا از "پیرایش هـاي" شـاهـزاده خـانـم سـاثـرلـند یاد کنیم. این بـانـوي اقـتصاد آمـوخـته بـه 
مجـرد اینکه بـه حکومـت رسید، تصمیم گـرفـت یک درمـان اقـتصادي قطعی را بـه کار بـرد و سـرتـاسـر کنت نشین 
را، که جـمعیت آن در نتیجه انـجام جـریانـات مـشابـه گـذشـته بـه 15 هـزار نـفر تقلیل یافـته بـود، مـبدل بـه علفچـر 
سـازد. از 1814 تـا 1820 این 15 هـزار نـفر یعنی تـقریباً 3 هـزار نـفر خـانـوار بـه طـور مـنظم رانـده و ریشه کن 
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شـدنـد... سـربـازان انگلیسی بـراي اجـراي این امـور مـامـور شـدنـد و بین آنـان و سـاکنین بـومی کار بـه زد و خـورد 
کشید. پیرزنی که از  ترك کلبه خویش امتناع ورزیده بود در میان شعله هاي کلبۀ آتش زده سوخت.» 

نـه  اینکه فکر کنید مسـئله فـقط ویژه انگلسـتان بـوده، بـه هیچ وجـه، خـود مـارکس نیز بـراي نـمونـه در زیرنـویس 
665 در مورد آلمان توضیح داده می گوید: 

«رژیم فردریک که مخلوطی از استبداد نظامی، بوروکراسی، فئودالیسم و اجحافات مالی بود.» 

جالب تر اینکه مارکس در صفحه بعد می نویسد: 

«غـارت امـلاك کلیسایی، انـتقال مـزورانۀ امـلاك دولتی، دزدي اراضی مشـترکه، تـبدیل غـاضـبانۀ مـالکیت فـئودالی 
و طـایفه اي بـه مـالکیت خـصوصی جـدید، که بـا ت روریسم بی شـرمـانـه اي انـجام یافـته اسـت، عـبارت اسـت از 

روش هاي دل انگیز و گوناگونی که براي انباشت بدوي به کار رفته است.»          

(مارکس - سرمایه؛ جلد اول –1352 – ص 666) 

در ادامـه مـارکس در همین صـفحه زیر نـام "قـانـون گـذاري خـونین علیه خـلع ید شـدگـان از پـایان قـرن پـانـزدهـم"، 
تـوضیح می دهـد چـگونـه بسیاري از قـوانین تـصویب و بـه کار گـرفـته شـد تـا این دهـقانـان خـلع زمین شـده را در 

یک روند، به کارگران تبدیل کند. خود مارکس می گوید: 

«ممکن نـبود این پـرولـتاریاي آواره و بی رگ و نـوا را، که در اثـر انـحلال خـدم و حـشم فـئودالی و در نتیجۀ خـلع 
ید هــاي دشــمنانــه مکرر از لانــه و کاشــانۀ خــود رانــده شــده بــود، بــا هــمان ســرعتی که پیدا می شــد در 
مـانـوفـاکتورهـاي نـوپـدیدار جـذب نـمود. از سـوي دیگر اینان که نـاگـهان از چـرخـه عـادي زنـدگی خـویش کنده 
شـده بـودنـد، نمی تـوانسـتند بـا هـمان نـاگـهانی تـحت انـضباط وضـع نـوین در آیند. بـه همین جهـت جـماعـت 
بسیاري از آنـان، بـرخی از روي گـرایش خـود و بیشترشـان زیر فـشار شـرایط، گـدایی و راهـزنی و ولـگردي پیش 
گـرفـتند. از آنـجاسـت که در پـایان سـده پـانـزده و در تـمام قـرن شـانـزدهـم در سـراسـر اروپـاي غـربی قـوانین خـونینی 
علیه ولـگردي وضـع گـردید. لـذا پـدران طـبقه کارگـر کنونی بـدواً بـراي اینکه آنـها را بـه ولـگرد و مسـتمند مـبدل 

ساخته بودند کیفر کشیدند.»                                    

(همان اثر – ص 666) 

سـپس مـارکس شـرح کاملی از این اِعـمال "خـشونـت قـانـونی" بـر علیه بیکاران بیان می کند. قـوانینی بـا 
مـجازات هـایی چـون: زنـدانی شـدن، تـازیانـه خـوردن، بـریده شـدن نیمی از گـوش، بـه بـندگی واگـذار شـدن، داغ 
شـدن گـردن یا پیشانی یا گـونـه یا سینه یا لالـه گـوش، بـه اجـاره رفـتن، کار اجـباري در راه سـازي، از دسـت دادن 
اجـباري کودکان خـود و در پـایان اعـدام. و این مسـئله نـه مـختص انگلسـتان و نـه ویژه قـرون 15 و 16 بـوده 

است؛ چنانکه خود مارکس در صفحه 669 می گوید: 

«هـنوز در اوایل سـلطنت لـوئی شـانـزدهـم (فـرمـان 13 ژوئیه 1778) هـر شـخص تـندرسـت 16 تـا 60 سـالـه در 
صـورتی که فـاقـد وسـایل زنـدگی بـاشـد و بـه حـرفـه اي هـم اشـتغال نـورزد بـاید بـه پـاروزنی زوري در کشتی هـاي 

دولتی فرستاده شود.» 

(همان اثر – ص 669) 

و تـمام این قـوانین چیزي نـبود جـز فـراهـم کردن نیروي کار ثـابـت بـراي بـه گـردش در آوردن چـرخ هـاي سـرمـایه 
صنعتی؛ چنانکه مارکس، خود دراین باره می گوید: 
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«بـدین سـان تـودة روسـتایی که عـرصـه و اعیانـش را بـه زور سـتانـده و از خـانـه و زمینش رانـده و بـه ولـگردیش 
کشانـده بـودنـد، بـه وسیله وضـع قـوانین  تـرس آفـرین و نـاهـنجار و بـه ضـرب تـازیانـه و داغ و درفـش و شکنجه زیر 

انضباطی که براي سیستم مزدوري ضرورت داشت در آمد.»  

(همان اثر - ص 669)  

از همه  این نقل قول ها از کتاب "سرمایه" هوده اي که به دست می آید آن ست که:  
1- این گـفتار آقـاي منتظمی که: «دولـت هـاي اروپـایی یک سـلسله سیاسـت هـاي اقـتصادي بـه سـود خـود پیشه 
می کنند...»؛ جـدا از حقیقت اسـت. چـرا که هـمان طـور که نـقل شـد این "سـلسله سیاسـت هـا" بـه تـمام مـعنا 
بـرنـامـه هـاي خـشونـت آمیز و جـنایتکارانـه بـوده اسـت. بـرخـلاف گـفته  ایشان (در پـایان شـمارة 6)، چنین نیست که 
قـانـون فـقط "تهـدید بـه خـشونـت اسـت و نـه خـود خـشونـت"؛ بلکه در بسیاري از مـوارد قـانـون بیان حـقوقی 
بـرنـامـه هـاي خـشونـت آمیز و سـرکوب گـرانـه اسـت (چـنانکه در رابـطه بـا قـوانین بـه اصـطلاح ضـدگـدا دیدیم) و بـا این 
حـال ایشان چـگونـه می تـوانـند بـگویند که مـنظور مـارکس در جـمله مـورد بـحث بـه کار بـردن معنی "نیرو" بـوده 

نه خشونت، آیا این یک باژگونه نمایی آشکار نیست؟! 

2- این جـمله که: "در تـمام صـفحات سـرمـایه... حتی یک کلمه راجـع بـه انـقلاب کارگـري نمی یابیم"؛ نیز آیا 
بیش از یک مغلطه نیست؟ مگر نه آنکه خود مارکس در پیشگفتار چاپ اول سرمایه می گوید: 

«آنـچه را که مـن قـصد دارم در این اثـر تحقیق کنم شیوه تـولید سـرمـایه داري و مـناسـبات تـولیدي و مـبادلـه هـاي 
منطبق بر آن ست.»  

(مارکس - سرمایه؛ جلد اول –1352 – ص 51) 

پـس اصـلاً چـه ضـرورتی پیدا می شـود که مـارکس بـخواهـد در مـورد بـه قـول مـعروف"انـقلاب کارگـري" صـحبت 
کند؟ بـه دیگر گـفتار، در کتاب "سـرمـایه" بـنا بـه مـحور بـحث و بـررسی اش، ضـرورتی بـراي پـرداخـتن بـه آن 
مسـئله وجـود نـداشـته؛ نـه  اینکه مـارکس بـه آن اعـتقادي نـداشـته اسـت. بیچاره مـارکس زنـده نـمانـد تـا نـظریات 
ایشان را دریابـد، که اگـر زنـده بـود حـتماً بـر آسـتان جـناب منتظمی دخیل می بسـت که مـارکس در شـناخـتن 

عقاید خود گمراه بوده؛ و ایشان درآن، چه آگاه و استادند. 

3- همین جـمله نـقل شـده از مـقدمۀ "سـرمـایه" بـه خـوبی نـشان می دهـد که اولین جـمله شـماره 5 آقـاي 
منتظمی نیز مـغلطه بـاژگـونـه نـمایانـه اي بیش نیست؛ چـرا که خـود مـارکس آشکارا می گـوید که هـدفـش تـوضیح 
"شیوه تـولید سـرمـایه داري" سـت پـس "مُهـر یک تـاریخ مـشخص" در واقـع نمی تـوانـد بـه زمـان مـشخص مـربـوط 
بـاشـد، بلکه بـه دوران مـشخص یا بـه گـفتاري دقیق تـر بـه یک هسـتار تـاریخی (یعنی بـه عـصر سـرمـایه سـالاري) 
مـربـوط می شـود؛ و نـه فـقط سـرمـایه در "عـصر نـوزایی". جـالـب تـر این که آقـاي منتظمی بـا بیان این جـمله که:" 
این بـرهـه... در اواخـر قـرن هـفدهـم بـه فـرجـام می رسـد." اصـرار دارنـد که بـه خـوانـنده بـقبولانـند که نـظریات 
مـارکس حتی در مـورد زمـان خـودش هـم نیست. گـویا کتاب "سـرمـایه" که بـراي اولین بـار در 1867 بـه چـاپ 
رسیده، نـه یک کتاب در نـقد اقـتصاد سیاسی، که یک کتاب در مـقولـه تـاریخ نـگاري بـوده اسـت. آیا این یک 

دروغ یا دست کم، یکی باژگونه نمایی نیست؟! 

آقاي منتظمی در ادامه از "سرمایه" تکه زیرین را نقل می کند: 
«پـس سـاخـت بـند هـاي مـختلف انـباشـت آغـازین سـرمـایه در یک پیشاپسی کمابیش مـنظم زمـان، میان اسـپانیا، 
پـرتـغال، هـلند، فـرانـسه و انگلسـتان تـوزیع می شـود. در پـایان سـدة هـفدهـم، جـملگی در انگلسـتان، در جـلوة نـظام 
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اسـتعماري، نـظام قـرضۀ دولتی، نـظام مـدرن مـالیاتی و نـظام حـمایت گـمرکی، در سیماي یک چکیده نظمیاب 
گـرد می آید. این نـظام هـا در بخشی بـر خـشونـت آمیز تـرین نیرو اسـتوار اسـت؛ بـراي مـثال در مـورد نـظام 
اسـتعماري. امـا جـملگی، قـدرت دولـت، نیروي مـتمرکز و سـازمـان یافتۀ جـامـعه را در کار می کشند تـا رونـد 
دگـرسـان شـدن شیوه تـولید فـئودالی بـه شیوة تـولید سـرمـایه داري از گـلخانـه وار بـبالانـد و مـراحـل گـذار آن را 
کوتـاه گـردانـد. نیرو قـابلۀ هـر سـالـخورده جـامـعه اي سـت که جـامـعه اي نـو را آبسـتن بـاشـد. نیرو خـودش یک 

بالقوگی اقتصادي است.» 

گـرچـه آقـاي منتظمی کوشـش کرده بـاژگـونـه نـمایی خـود را زیر پـوششی از نـاگـویا و مـبهم نـویسی پـنهان کند، امـا 
تنها با مقابله با یک ترجمۀ روان می توان به  این باژگونه نمایی پی برد. 

 این تکه از"سرمایه"، در اصل چنین است: 
«مـراحـل مختلفۀ گـونـاگـون انـباشـت بـدوي، بـه نـحوي که از لـحاظ زمـانی کمابیش مـرتـب اسـت، بین اسـپانیا، 
پـرتـغال، هـلند، فـرانـسه و انگلسـتان تقسیم می کردنـد. در پـایان سـدة هـفدهـم مـراحـل مـزبـور بـا سیستم اسـتعمار، 
سیستم قـرضۀ دولتی، سیستم جـدید مـالیاتی و سیستم حـمایت گـمرکی، در انگلسـتان بـه صـورت اسـلوب بـه 
هـم پیوسـته و منظمی در آمـد. بـرخی اسـالیب مـزبـور، بـر پـایۀ خـشونـت آمیز تـرین اعـمال فـشارهـا قـرار داشـت، 
مـانـند سیستم اسـتعماري. ولی هـمه آنـها قـدرت دولتی یعنی زور مـتمرکز و مـنظم جـامـعه را مـورد اسـتفاده قـرار 
می دهـند تـا پـروسۀ تـبدیل نـظام فـئودالی بـه شیوة تـولید سـرمـایه داري را شـتابـان تسـریع کنند و گـذارهـا را کوتـاه 

سازند. زور، ماماي هر جامعۀ کهنی ست که آبستن نوست. زور، خود نیرویی اقتصادي ست.» 

(مارکس - سرمایه؛ جلد اول –1352 – ص 680) 

هـر چـند مـطمئنا مـقابـله  این دو تـرجـمه بـه خـوبی بـاژگـونـه نـمایی آقـاي منتظمی را آشکار می کند. امـا از آنـجایی 
که  ایشان در ادامـه همین شـماره و بـه ویژه در شـمارة 6 کوشـش می کند بـا یاري گـرفـتن از بـازي واژگـان و 
بـاژگـونـه نـمایی بعضی واژه هـا کار خـود را کامـل کند. بی آنکه قـصد ورود بـه  این بـازي بـاشـد کمی از آنـها را 
حـلاجی می کنیم. بـراي نـمونـه  ایشان بـه جـاي واژة "مـراحـل" یا "دوره هـا" از واژة "سـاخـت بـند" اسـتفاده کرده 
اسـت. و این در حـالی سـت که خـود می گـوید: "سـاخـت بـند هـاي مـختلف چیزي نیست مـگر چـهار نـظامی که 
مـارکس سـپس بـر می شـمارد" در واقـع ایشان واژه سـاختگی سـاخـت بـند را، از روي یک اشـتباه عـمدي مـترادف 
" دوره" گـرفـته، و از سـویی دیگر آن را بـا " سیستم" یا "نـظام بـرنـامـه اي و اجـرایی" یکی کرده اسـت . و این 
مـغلطه در حـالی سـت که بـر خـلاف آن؛ مـارکس می گـوید: مـراحـل یاد شـدة که در پـنج کشور نـام بـرده طی شـده، 
در پـایان سـدة هـفدهـم بـا چـهار سیستم (نـظام اجـرایی) بـه هـم آمیخته و بـه شکل روش مـنظم در هـم تنیده اي 

در آمد. به راستی این کجا؛ و یکی کردن مرحله و ساخت بند ونظام با هم، کجا!؟ 

نـگاه گـذرا بـه شـمارة 6 نیز خـالی از لـطف نیست. ایشان بـا پیش کشیدن تـرکیب Brutalster می گـوید: "طـبق 
برداشت رایج، باید  ترجمه می کردم "خشونت آمیزترین خشونت" که منطقی نیست ". 

 بـراي روشـن شـدن بـازي بـا واژگـان ایشان، بـاید گـفت: بـه جـاي تـرجـمه مسخـرة "خـشونـت آمیزتـرین خـشونـت"؛ 
می شـد تـرجـمۀ: خـشونـت آمیزتـرین زورگـویی (یا اعـمال فـشار یا زورآوري) را بـه کار بسـت. و حتی اگـر ایشان  
تـرجـمۀ بـد: "خـشن تـرین خـشونـت هـا"، را نیز بـه کار می بـردنـد، بـه سـاخـتار معنی جـمله نـزدیک تـر بـود. امـا ایشان 

می خواهند هر جوري شده، قباي قانون گرایی را بر تن نظریات مارکس کنند.  
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در مـورد بـعدي حتی اگـر نـظر آقـاي منتظمی  پـذیرفـته؛ و"بـرخی"، "بخشی" تـرجـمه شـود بـاز در اصـل مـطلب 
تـفاوتی حـاصـل نمی شـود. چـرا که در این پـاراگـراف (حتی در تـرجـمه  ایشان) مـارکس از سیستم هـایی چـون 
اسـتعماري، قـرضـه دولتی، مـالیاتی، پشـتیبانی گـمرکی یاد کرده که " بخشی بـر خـشونـت آمیزتـرین نیرو اسـتوار 
اسـت". بـه گـفتاري دیگر بخشی از این نـظام هـا (سیستم هـا) یعنی بـرخی از آنـها بـر خـشونـت اسـتوار بـوده انـد 
همچنین اگـر بـه قـول ایشان قـرار بـود مـارکس بـه  این اعـتقاد داشـته بـاشـد که فـقط بـخش سیستم اسـتعماري 
خـشونـت آمیز اسـت؛ از اصـطلاح "بـراي مـثال" (مـانـند)، اسـتفاده نمی کرد. چـرا که  این اصـطلاح نـشان دهـنده 
وجـود مـوارد مـشابـه دیگري نیز اسـت. در ضـمن هـمان طـور که پیش تـر بـا نـقل گـفتاري از "سـرمـایه" نـشان داده 
شـد، از نـظر مـارکس بـه کار گیري روش هـایی "بـر پـایه خـشونـت آمیز تـرین زورآوري هـا" تـنها ویژه بـخش هـاي 

غیر دولتی نیست.  

آقاي منتظمی در ادامه می گوید: 

«اسکندري نـظام اسـتعماري را در کل، اسـتوار بـر خـشونـت تـرجـمه، می کند ولی مـارکس، ولـو شـده فـقط در یک 
مـورد، بـخش دولتی اش را خـشونـت آمیز نمی دانـد. پـس بـاید نـشان دهـم دسـت کم یک مـورد را می تـوان نـمونـه 

آورد که به علت دخالت دولت در نظام استعماري، قانون جاي خشونت مستقیم را می گیرد.»  

جـالـب تـر این که  ایشان فـوراً بـه جـاي ارائـه نـقل قـولی از مـارکس بـه تشـریح نـظریات مـاکس وبـر می پـردازد. و بـعد 
از طـول و تفصیل هـایی بـه نـقل از "سـرمـایه" بـه مسـئله بـالا نگهـداشـتن مـصنوعی بـهاي زمین در مسـتعمرات 
آمـریکایی انگلسـتان اشـاره می کند درحـالی که بـرخـلاف نـمایش خـوشـایندي که  ایشان ارائـه می دهـند؛ قـانـون 
مـورد ادعـاي ایشان چیزي جـز تحـمیل جـبري یک بـرنـامـه دولتی بیش نـبوده اسـت. بـراي نـشان دادن نـاراسـتی 
بیان ایشان؛ از میان تـمام نـمونـه هـاي تـاریخی و هـمه نـمونـه هـایی که در کتاب سـرمـایه اشـاره شـده فـقط بـه بیان 

یک نمونه اکتفا می شود. مارکس در صفحات 687 و 688 کتاب "سرمایه" می گوید: 

«این مسـئله که انگلسـتان بـا انـعقاد صـلح اوتـرشـت و بـه وسیله پیمان آزینتو امتیاز فـروش سیاه پـوسـتان را در 
فـاصلۀ بین افـریقا و آمـریکاي اسـپانیولی از دسـت اسـپانیولی هـا ربـود در حـالیکه تـا آن تـاریخ خـود حـق انـجام این 
مـعامـلات را فـقط بین افـریقا و هـند غـربی داشـت، در اثـر مـزبـور بـه مـنزلۀ پیروزي بـزرگ دیپلماسی انگلسـتان 
تلقی می شـود. انگلسـتان این حـق را بـه دسـت آورد که تـا سـال 1743 سـالیانـه 4800 سیاه بـه آمـریکاي اسـپانیا 

تحویل دهد. این قرار داد در عین حال پوشش قانونی براي قاچاقچیان انگلیس شد.» 

جالب تر اینکه؛ منتظمی، باژگونه نمایی را به جایی می رساند که مدعی است که:  

«مارکس می نویسد نظام استعماري می توانسته در بخش دولتی اش خشونت آمیز نباشد.»  

و بـراي اثـبات حـرف خـود نـشانی "پـایان مجـلد نخسـت سـرمـایه" را می دهـد. در حـالی که در بـخش آخـر بـا چنین 
بـرداشـتی و قـانـونی بـرخـورد نـخواهید کرد؛ بلکه فـقط بـه سیاسـت هـاي پیشنهادي اقـتصاد دان "ا. ج. ویک فیلد" 

بر می خوریم که به قول مارکس: 

«تـئوري اسـتعمار ویک فیلد نیز، که انگلسـتان مـدت هـا کوشید تـا آن را مـعمول دارد، در پی کارگـرآفـرینی در 
مستعمرات بود. وي خود آن را استعمار سیستماتیک نامیده است.»  

(مارکس - سرمایه؛ جلد اول –1352 – ص 693) 

مارکس چند صفحه بعد می نویسد: 
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«انگلسـتان این اسـلوب "انـباشـت بـدوي" بـاب مسـتعمرات را، که آقـاي ویک فیلد تـوصیف کرده، سـال هـا مـورد 
اسـتفاده قـرار داده اسـت. ورشکستگی این تـدبیر... مـفتضحانـه بـود. تـنها نتیجه آن شـد که سیل مـهاجـرت از 
مسـتعمرات انگلسـتان رو گـردان شـده بـه سـوي ایالات متحـده آمـریکا روان گـردید. در این اثـنا پیشرفـت تـولید 

سرمایه داري در اروپا که همراه با فشار روز افزون دولت بود، نسخۀ ویک فیلد را بی فایده ساخت.»  

(مارکس - سرمایه؛ جلد اول –1352 – ص 698) 

امـا بـه راسـتی تـمام این بـاژگـونـه نـمایی هـا بـراي چیست؟ جـز اینکه: تـمام این آسـمان و ریسمان هـا بـه هـم بـافـتن هـا 
و پشـت نـقل قـول هـاي دسـتکاري شـده؛ پـنهان شـدن هـا تـنها بـراي آن اسـت که  ایشان در آخـر شـماره 6 نتیجه 

بگیرند که: 

«تاراج، هم می تواند انفرادي و خشونت آمیز باشد و هم قانونی و متمرکز، پس مترقیانه.» 

واقعاً که باید گفت: شگفتا ! و چه بس بسیار شگفتا ! 

 در نـشان دادن "مـترقیانـه" بـودن این تـاراج "قـانـونی و مـتمرکز" همین بـس که خـود مـارکس در "سـرمـایه"؛ 
زیر تیتر "منشا سرمایه داري صنعتی" می نویسد: 

«این "مـنزه طـلبان انگلسـتان جـدید"... بـنا بـه تصمیمی که در شـوراي خـود گـرفـتند... در 1744، قیمت هـاي 
زیرین تعیین گـردید: بـراي پـوسـت سـر ذکور 12 سـال و بـالاتـر (سـرخ پـوسـت) 100 لیره اسـترلینگ جـدید، 105 
لیره اسـترلینگ بـراي هـر اسیر از جـنس ذکور، و... بـراي پـوسـت سـر زنـان و کودکان 50 لیره اسـترلینگ ! چـند 
دهـه بـعد فـجایع سیستم اسـتعماري تـلافی این جـنایات را بـه سـر اخـلاف آن پـدران و زائـران مـومـن، که بـه نـوبـه 
خـود طغیان کرده بـودنـد، در آورد. بـا تحـریک و پـول انگلیسیان اینان بـه ضـرب تـبر زین هـاي هـندیان [سـرخ 
پـوسـتان]، سـاطـوري شـدنـد. پـارلـمان انگلسـتان سـگهاي درنـده و پـوسـت سـر کن هـا را "وسـائلی که خـداونـد و 

طبیعت در دست او نهاده است" اعلام نمود.»          
(مارکس - سرمایه؛ جلد اول –1352 – ص 682) 

همین جـا ضـروري سـت که یک مـوضـوع دوسـویه را بیان شـود؛ مـوضـوع این سـت که: هـر انـدیشه و ایدئـولـوژي را 
بـاید هـمان طـور که هسـت بیان داشـت، نـه آن طـور که که می پـسندیم یا اقـتضاي نیازهـاي بـه روز مـا حکم 
می کند. از سـویی دیگر ارائـه نـگرش هـاي نـوین از این انـدیشه، تـنها در چـارچـوب آن انـدیشه معنی می یابـد و در 

غیر  این صورت چیزي جز باژگونه اي بیگانه از اصل نخواهد بود.  

نمی تـوان بـه امید پیدایش پـدیده جـدید و متکاملی؛ تخـم غـازي را در کیسه کانـگورویی قـرار داد، و انـتظار 
بـاروري هـم داشـت. سـاده دلی سـت که خـربـزه را از تـرکیب خـر وب ز بـدانیم؛ و اسـتر را نـه سـترون که زاینده 

بپنداریم. 

اراده طـرح هـاي نـو از انـدیشه اي بـا اتکا بـا بـاژگـونـه نـمایی اش دسـتاوردي جـز سـترونی پـدیدة تـازه سـاز نـخواهـد 
داشت و این فرجام طرح نویی ست که آقاي منتظمی آمده تا دراندازد. 

بازي ادامه دارد 

کار آقـاي منتظمی در بـازي بـا واژگـان و بـاژگـونـه نـمایی مـفاهیم، هـنوز تـمام نشـده و ایشان ازشـماره 7 بـه بـعد 
تـلاش می کند، بـازي را بـا مـوارد دیگري ادامـه دهـد. آقـاي منتظمی شـماره 7 را بـا این بیان آغـاز می کند که "در 
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این گـونـه مـوارد"، "بـرداشـت سیاسـت گـرانی هـمچون انـگلس و لنین" مـلاك نـبوده و بـاید سـراغ کسانی مـانـند 
بارینگتون مور، کریستوفر هیل و امیل دورکهایم رفت. وي در همین راستا می گوید: 

«مـلاك دیدگـاه مـورخی از رده بـارینگتون مـور اسـت که بـدون کار داشـتن بـا مـارکس، در کتاب ریشه هـاي 
اجـتماعی اسـتبداد و دمـوکراسی، نـظرش بـا او مـو نمی زنـد: هـر چـند روسـتائیان از این بـابـت چـه زجـر هـا که 
نکشیدنـد امـا تـبدیل تـاراج انـفرادي بـه تـاراج قـانـون، از آن رو که در چـارچـوب قـانـون و نـظم صـورت پـذیرفـت، 

موجب شد بعدها دموکراسی به پایه هاي استوارتر مستقر شود.» 

در مقابل باید گفت: 

یک آنکه، بـه راسـتی این نـظریه، بـا افکار مـارکس یگانـه اسـت یا بـا نـظرات آقـاي منتظمی؟ مسـلما (هـمان طـور که 
پیش تـر نـشان داده شـد) یگانگی بین نـظریه بـارینگتون مـور و مـارکس وجـود نـدارد؛ پـس فـقط می مـانـد قـدر 
مسـلم یگانگی نـظریه بـارینگتون مـور بـا آقـاي منتظمی. خـب این مـوضـوع هیچ عیبی نـدارد. امـا تـنها عیب کار 
آنـجاسـت که  ایشان، بـا بـه میان کشیدن مـارکس خـواسـته انـد گـویا بـراي خـود شـریک فیلسوفی از سـرزمین آلـمان 

بتراشند.  

دو اینکه؛ حتی بـارینگتون مـور نیز می گـوید: "چـه زجـر هـا که نکشیدنـد"؛ بـه راسـتی آقـاي منتظمی هیچ دقـت 
نکرده انـد که چـرا "مـور" بـجاي "زجـر" از واژه "رنـج " اسـتفاده نکرده اسـت. جـز اینکه رنـج بـه لـحاظ بـافـت ادبی 
خـود می تـوانـد هـم بیان کننده بـار مـادي و هـم بـار مـعنوي و روحی بـاشـد، در حـالی که " زجـر" تـنها داراي بـار 

مادي و عینی ست. و آیا این "زجر ها" هیچ گونه ارتباطی با تحمل خشونت نداشته اند؟ 

نـویسنده مـقالـه سـپس بـا اتکا بـه گـفتاري از نـوربـرت الیاس کوشـش می کند بـا بیان تـفاوت بین "خـشونـت فـردي 
و دولتی" به  این نتیجه برسد که: 

«امـروزه انـتقال انـحصاري خـشونـت بـه سـازمـان دولـت بـاعـث شـده که هـمگان بـه نـوعی کف نـفس روانی دسـت 
یابند و بتوانند خشم و پرخاش جویی را فرو بخورند و به واکنش دست نزنند.» 

نخسـت آنکه؛ در جـامـعه شـناختی، خـشونـت نـه یک پـدیدة صـرفـاً " فـردي و دولتی" بـوده بلکه بـه خـشونـت فـردي 
و اجـتماعی بـخش شـده که خـشونـت اجـتماعی نیز بـه مـقولۀ جـمعی، و دولتی و آیینی تقسیم می شـود. بـراي 
نـمونـه خـتنه کردن هـر چـند یک عـمل خـشونـت آمیز اسـت امـا چـون بـر اسـاس آیین ضـرورت می یابـد، مـردم 
داوطـلبانـه بـه اجـرا آن می پـردازنـد. امـا، سـه حیطه دیگر خـشونـت، یعنی فـردي، گـروهی (جـمعی) و دولتی را 
نمی تـوان بـه دلـخواه در هـم تنیده یا حـذف کرد. از سـویی دیگر وجـود خـشونـت قـانـونی دولـت لـزومـاً بـه معنی 
حـذف خـشونـت فـردي یا گـروهی نیست بلکه قـانـون فـقط خـشونـت هـاي غیر هـمسو و نـاراسـتا را حـذف می کند. 
بـراي نـمونـه فـاشیسم در آلـمان را بـررسی می کنیم: خـشونـت هـا و جـنایات فـاشیست هـا پیش از دسـتیابی بـه 
دولـت و سیطره بـر قـانـون خـشونتی مبتنی بـر هـمسویی خـشونـت هـاي فـردي و گـروهی هـمونـدان این حـزب در 
راسـتا مـنافـع و اهـداف فـاشیستی بـود. در حـالی که پـس از بـه قـدرت رسیدن این خـشونـت هـا چـتر قـانـون یافـته 
تـوانسـت گـامی، پیش رفـته بـه خـشونـت دولتی نیز تـبدیل شـود. اگـر هـم تـمام جـنایتی که بـه وسیله فـاشیسم 
هیتلري صـورت گـرفـت را صـرفـاً "دولتی" در نـظر بگیریم، سـاده دلانـه انگیزش هـا و مـنافـع فـردي مجـریان را 
نـادیده گـرفـته ایم. یا بـاز بـراي نـمونـه آیا تـمام تـجاوزهـا و جـنایات جنسی که سـربـازان آمـریکایی در ویتنام در 
چـارچـوب خـشونـت سـازمـان یافـته دولتی بـه آن دسـت زدنـد، هیج انگیزش فـردي نـداشـته اسـت ؟ و یا بـه عکس، 

خشونت هاي فردي سربازان آمریکایی، کارکرد اجتماعی در چارچوب سیاست هاي "دولتی" نداشت؟ 

شماره سوم 
زمستان1400

209



امـا در مـورد مـخالـفت مـارکس بـا اعـدام؛ هـر چـند این مسـئله درسـت اسـت امـا این مسـئله حتی نـزد خـود مـارکس 
نـافی اعـتقاد بـه کارکرد تـاریخی نـبرد قهـرآمیز (و بـه نـاچـار خـشن) نـبوده اسـت. آنـچه مـارکس در رابـطه بـا قهـر و 
خـشونـت رد می کرد، بـه کارگیري آن در راسـتاي مـنافـع فـردي و اسـتثمارگـرانـه بـود. امـا مـارکس بـر وجـه و 
کارکرد قهـر در دفـاع از حـقوق و آزادي انـسان، در بینش خـود پـا می فشـرد. مـگر نـه آنکه، خـطاب بـه "دولـت هـاي 
بـورژوا" گـفته بـود: «وقتی ضـرورت پیدا کند، این مـبارزه را بـه کمک اسـلحه انـجام خـواهیم داد». همچنین 
زمـانی که مـارکس (در صـفحه 28) " ایدئـولـوژي آلـمانی" می گـوید: «نـزد اقـوام نـامـتمدن… جـنگ خـود هـنوز 
یک شکل دائمی مـراوده اسـت»؛ بـه خـوبی نـشان می دهـد که او بـه مـقولۀ خـشونـت (در هـر درجـه و شکلی) نـه بـا 
رویکردي رماـنتیک، که کاملـا "تبیینی" بـرخـورد می کند. و از آنـجایی که بـه قـول خـودش(در صـفحه 11 هـمان 
کتاب): «فیلسوفـان تـنها جـهان را گـونـاگـون تعبیر کرده انـد، مسـئله بـر سـر تغییر آن اسـت». پـس در تـئوریزه 
کردن قهـر و جـنگ بـه عـنوان بـالایی تـرین و در عین حـال تـعریف شـده تـرین شکل خـشونـت جـایگاه آن را در 
تـاریخ می پـذیرد. اریک فـروم جـایگاه و نـوع قهـر و جـنگ را در دیدگـاه مـارکس بـه خـوبی نـشان می دهـد، زمـانی 

که می نویسد: 

«او (مـارکس) می دانسـت که قهـر سیاسی قـادر نیست چیزي بیافـریند مـگر آنکه در فـرآیند اجـتماعی و سیاسی 
و مـقدمـات آن فـراهـم شـده بـاشـد. اینجاسـت که قهـر - اگـر اصـولاً لازم بـاشـد - تـنها آخـرین تـلاش بـراي تکامـل 
اسـت که در مـعنا قـبلاً روي داده اسـت، ولی هـرگـز نمی تـوانـد چیز واقـعاً نـویی بیافـریند. وي گـفت: "قهـر قـابلۀ هـر 
جـامـعه کهنه اي سـت که آبسـتن جـامـعه نـوین بـاشـد." این بـه راسـتی یکی از روشـن بینی هـاي سـترگ اوسـت که از 
رهـگذرآن بـر بـرداشـت سنتی طـبقه مـتوسـط پیشی می گیرد. وي بـراي قهـر قـدرت خـلاقـه اي قـایل نیست یعنی 
نمی گـوید که قهـر سیاسی بـه خـودي خـود، نـظم اجـتماعی نـوین می آفـریند، بـه  این دلیل بـراي قهـر، حـداکثر 

نقشی ناپایدار قایل است نه هرگز نقش یک عنصر پایدار در تحول جامعه.»  

(سیماي انسان راستین - اریک فروم - 1358 - ص 30) 

امـا در رابـطه بـا وضعیت اِعـمال قـانـون در" پیشرفـته تـرین قـانـون هـا"؛ بـاید پـرسید: آیا جـهان بـا اِعـمال خـشونـت هـاي 
آیین نامه اي (بخشنامه شده) و خشونت هاي بازخواست نشدنی روبرو نیست ؟ 

آقاي منتظمی در ادامه باز، گفتاري از "سرمایه" آورده به  این صورت: 
«رفـته رفـته که تـولید سـرمـایه دارانـه پیشرفـت می کند، چـنان طـبقه کارگـري تـوسـعه می یابـد که بـه اثـر آمـوزش، 
سـنت، عـادت، مـطالـبات این شیوه تـولید را هـمچون قـانـون طبیعت بی گـفت وگـو می انـگارد... خـشونـت بی واسـطه 

و ورا - اقتصادي، البته هنوز اعمال می گردد، اما فقط به نحو استثنایی.» 

ترجمه روان زیر از این گفتار ارائه می شود، تا باژگونه نمایی آقاي منتظمی روشن شود: 

«بـدین سـان تـودة روسـتایی که عـرصـه و اعیانـش را بـه زور سـتانـده و از خـانـه و زمینش رانـده و بـه ولـگردیش 
کشانـده بـودنـد، بـا ابـزار وضـع قـوانین  تـرس آفـرین و نـاهـنجار و بـه ضـرب تـازیانـه، داغ و درفـش و شکنجه زیر 

انضباطی که براي سیستم مزدوري ضرورت داشت، در آمد. 

...درتکامـل تـولید سـرمـایه داري، طبقۀ کارگـر رشـد می یابـد که از حیث  تـربیت، سـنت و عـادت، خـواسـت هـا و 
تـوقـع هـا، این شیوة تـولید را چـون نـوامیس طبیعی مسـلم تلقی می کند. سـازمـان رونـد تـولید سـرمـایه داري رشـد 
یافـته هـر مـقاومتی را در هـم می شکند... و فـشار گـنگ و نـهانی مـناسـبات اقـتصادي، سیادت سـرمـایه دار را بـر 
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کارگـر مسجـل می سـازد، الـبته بـاز بـه طـور فـوق الـعاده و مسـتقیم نیز اعـمال قهـر و فـشار می شـود ولی این مـورد 
فقط جنبه استثنایی دارد... در اوان پیدایش تولید سرمایه داري وضع به نحو دیگر ست.»  

(مارکس - سرمایه؛ جلد اول –1352 – ص 669) 

می بینید، بـر خـلاف آنـچه که آقـاي منتظمی بـا اتکا بـه بـرگـردان ویژه اش می نـمایانـد؛ این تکه گـفتار مـارکس در 
مـورد "سـرمـایه داري رشـد یافـته" سـت نـه "مـرحـله انـباشـت اولیۀ سـرمـایه". یا بـه گـفتار دیگر: در مـورد زمـانی سـت 
که جـامـعه کهنه از زایش فـارغ شـده اسـت؛ و اگـر نـه، هـمان طـور که مـارکس بـه درسـتی تبیین کرده، 
سـرمـایه داري از میان "ضـرب تـازیانـه، داغ و درفـش و شکنجه" سـر بـر آورد. پـس می بینیم که بینش مـارکس 
دسـت کم در این مـقولـه؛ نـه فـقط، کامـلاً روشـن اسـت؛ بلکه در تـقابـل بـا وانـمایی هـاي ایشان اسـت. امـا آقـا منتظمی 
چـنان شـناور در پـندار هـاي خـویش اسـت که پـاك از دریافـت این مـوضـوع نـاتـوان می مـانـد. این وضعیت ایشان، 

آن بخش از پیشگفتار چاپ اول"سرمایه" را یادآور می شود که مارکس می نویسد: 

«"پـرسـه"، بـراي اینکه (دیده نـشود و) دیوهـا را دنـبال کند خـویشتن را بـا کلاهی از ابـر (کلاه غیبی) می پـوشـانـد، 
ولی ما در عوض کلاه، ابر بر دیدگان و گوش هاي خود می کشیم تا بتوانیم وجود دیوها را انکار کنیم.» 

(مارکس - سرمایه؛ جلد اول –1352 – ص 51) 

آقـاي منتظمی در شـمارة 8 بـازي بـا واژگـان خـود را (که هـوده اي جـز بـاژگـونـه نـمایی از آن انـتظار نمی رود)، بـه 
مسـئله "دولـت" می کشانـد. ایشان بـا پیش کشیدن واژگـان "نیرو"، "قـوه" و "قـدرت" و آشـنایی مـارکس بـا این 

واژگان به عنوان "یک روشنفکر سیاست ورز و حقوقدان"، فوراً می نویسد: 
«هـنگامی که  تـرجـمه می شـود: قـدرت دولـت خـشونـت مـتمرکز و سـازمـان یافـته جـامـعه یا قـدرت دولتی یعنی زور 
مـتمرکز و مـنظم جـامـعه؛ هـر کس ذي حـق اسـت جـویا شـود آن خـشونـت و این زور، پیش از تـمرکز یافـتن و 

سازمان پذیرفتن، متعلق به که بوده و کجا قرار داشته؟» 

سـپس دسـت بـه دامـان تـامـس  هـابـز، فـرانسیس فـوکویامـا، جـان لاك، منتسیکو و روسـو می شـود تـا بـه خـوانـنده 
بـباورانـد که دولـت یعنی اینکه: «تک تک آحـاد مـردمـان هـمه قـدر و نیروي فـردي خـود را بـه یک شـخص یا یک 
شـورا تـفویض» می کنند، «تـا مـگر قـدرتی مشـترك در وجـود آید که ضـامـن مـنافـع، صـلح و امنیت عـمومی 

می باشد». 

و یا بـه گـفتاردیگر: «فـرد... از حـق طبیعی خـود نسـبت بـه دفـاع و حـراسـت از ملک و مـال خـود دسـت می شـوید و 
از سر رضا و همرایی قدرت خود را در دستان جامعه می نهد.»  

هـمه  این نـقل قـول آوردن هـا، بـه خـاطـر آن اسـت که اولاً در جـواب پـرسـش خـود، خیلی پـوشیده  این نتیجه را در 
ذهـن خـوانـنده بـنشانـد که قـدرت دولتی نـه تـبلور رونـد تـاریخی سیطره و تحکیم قـدرت از سـوي بخشی از 

جامعه، بلکه حاصل انتخاب آگاه و اختیاري کل جامعه است.  

و از سـویی دیگر آشکارا نتیجه بگیرد که دیدگـاه مـارکس و روسـو حـداقـل "از دو بـابـت هـمراسـتا" هسـتند. تـا بـا 
خیالی آسوده بگوید: 

«مـارکس در این مـورد ویژه نیت اصـطلاح شـناسی حـقوق سیاسی را که از قـرن هـفدهـم بـه بـعد شکل گـرفـته در 
کار می کشد و نمی تـوان بـه دلـخواه درش دسـت بـرد و نیرو را زور و خـشونـت نـامید. بـراي مـراعـات کردن دیدگـاه 
طـبقاتی مـارکس، هـمان "قـدرت دولـت، نیروي مـتمرکز و سـازمـان یافـته جـامـعه " که مـشاهـده کردیم، کافی 

است، همان که دیدیم عکس برگردان دیدگاه حقوق ورزان کلاسیک است.» 
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 هـر چـند بـاژگـونـه نـمایی آقـاي منتظمی در مـورد بـرداشـت مـارکس از " دولـت بـورژوایی" را پیش تـر آشکار 
کرده ایم امـا مـحض نـمونـه فـقط بـه یادآوري یک جـمله از "مـانیفست" اکتفا می شـود؛ و آن، جـمله مـعروف زیر 

در مورد دولت است: 

«قدرت سیاسی به معنی حقیقی آن عبارتست از اعمال زور متشکل یک طبقه براي سرکوب طبقه دیگر.» 

(مارکس و انگلس - مانیفست –1357 – ص 69) 

بی مـناسـبت نیست همین جـا اشـاره شـود که: آقـاي منتظمی در شـماره 2 وعـده داده بـود که "واژه خـشونـت را... 
نـزد فـلاسـفه روزگـار روشـنگري و سـپس نـزد هـگل" روشـن کند. و از آنـجایی که خـشونـت در این بـررسی هـا در 
رابـطه بـا مـفهوم "دولـت" پیش آمـده، پـس می بـایست، مـفهوم دولـت را هـم، نـزد اینها روشـن می کرد. امـا آقـاي 
منتظمی بی آنکه عـلتش را بیان کند، هـرگـز وعـده خـود را اجـرا نمی کند. هـر چـند عـلتش را خـود بهـتر می دانـد، 
امـا بـراي روشـن شـدن مـوضـوع؛ مـفهوم " دولـت" نـزد هـگل در حـد بـاز گـفت یکی دو تکه گـفتار از او نـشان 
می دهیم تـا سـپس بـا اتکا بـه روشـن شـدن مـفهوم دولـت نـزد هـگل، جـایگاه تـاریخی خـشونـت و قهـر نیز نـزد هـگل 

روشن شود. 

هـگل در بـند 75 کتاب خـود " اصـول فـلسفه حـقوق" در مـخالـفت بـا انـدیشه " قـرار داد اجـتماعی" روسـو 
می نویسد: 

«قـرار داد از اختیار نـاشی می شـود... صـرفـاً اراده اي سـت که بـه وسیله طـرفین قـرار داد ایجاد شـده... و نـه ارادة 
عمومی... ماهیت دولت هم، به طریق اولی نتیجه و حاصل قرار داد نیست.»  

(نقل از: جهانبگلو - انقلاب فرانسه و جنگ؛ ازدیدگاه هگل –1368 - ص 90)  

همچنین هگل (در کتاب Propedutique philosophique) می گوید: 

 «حـالات، نـظام هـا و وضعیت هـاي گـونـاگـونی هـر دولـت، بـه طـور مـطلق، عـبارت هسـتند از تـفاوت هـاي مـلموس و 
عینی، که بـر اسـاس آنـها افـراد بـه طـبقات مـختلف تقسیم می شـونـد. این تـفاوت هـا، قـبل از هـر چیز، بـر نـابـرابـري 

در ثروت، در مناسبات و در وظایف قرار می گیرد.» 

(همان اثر - ص 64)  

و باز در "اصول فلسفه حقوق" می نویسد: 
«اگـر دولـت و جـامـعه مـدنی را یک چیز بـنگاریم، و اگـر هـدف و وظیفه دولـت را نگهـبانی از امنیت و تضمین 
مـالیکت خـصوصی و آزادي شخصی بـدانیم، آنـگاه هـدف نـهایی دولـت، حـفظ مـنافـع افـراد - بـه عـنوان فـرد خـواهـد 
بـود که بـه خـاطـر آن گـرد هـم آمـده انـد، و نتیجه  این می شـود که شـرکت در دولـت بـه اختیار و تصمیم هـر یک از 
آنـها واگـذار شـده اسـت. حـال آنکه دولـت رابـطه اي از نـوع دیگر بـا فـرد دارد؛ از آنـجا که دولـت هـمان روح عینی 

است، فرد نمی تواند به خودي خود داراي حقیقتی باشد.» 

(همان اثر - ص 65)  

خـوانـدنی تـر از این هـا؛ نـظریات هـگل در مـورد جـایگاه تـاریخی خـشونـت اسـت. بـراي روشـن شـدن این مـوضـوع؛ از 
نـظریات هـگل در مـورد جـنگ (بـه عـنوان بـارز و پیشرفـته تـرین و در عین حـال سـازمـان یافـته تـرین شکل خـشونـت) 

نمونه هایی ارائه می شود. 

هگل در کتاب" اصول فلسفه حقوق" در مور جنگ می گوید: 
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«جـنگ لحـظه اي سـت که در آن، هـر آنـچه خـاص اسـت و آرزو شـمرده می شـود، فعلیت و واقعیت می یابـد. 
بـنابـراین... بـه واسـطه جـنگ اسـت که سـلامـت اخـلاقی اقـوام پـایدار می مـانـد... جـنگ هـمانـند حـرکت نـاشی از 

وزیدن باد است که آب هاي دریاچه ها را از فاسد شدن مصون می دارد.» 

(همان اثر - ص 76)  

و چنین است که هگل می اندیشید:  

"ارزش جنگ، ارزشی ست تاریخی.» 
(همان اثر – ص 81)  

خواندنی تر اینکه هگل می نویسد: 

«بـراي آنکه "وجـود کلی قـوم" از "وجـود خـاص افـراد" جـدا نـگردد و روح قـوم از میان نـرود، وظیفه دولـت اسـت 
که گـهگاه بـا ایجاد جـنگ، بـر سـاخـتار مـوجـود قـوم و مـلت لـرزه افکند و نـظم عـادي آن را بـر هـم زنـد، و بـه 
حـقوقی که افـراد بـراي کسب آزادي و نگهـداري از آن دارنـد، تـجاوز کند. همچنین حکومـت بـاید بـه افـرادي که 
خـود را از کلیت قـوم یا مـلت جـدا کرده انـد و تـنها بـه امنیت خـویش می انـدیشند و آرزو می کنند که "وجـود 

براي خود" شوند و می خواهند که  این وضع هیچ گاه مورد تجاوز قرار نگیرد مزه مرگ را بچشاند.» 

(همان اثر - ص 79)  

بـازگـویی هـمه  این گـفتار هـا نـشان می دهـد که چـرا آقـاي منتظمی هـرگـز بـه تـوضیح بینش هـگل در مـورد دولـت و 
خشونت نمی پردازد.  

خرده بررسی ها 

اما لابلاي گفتارهاي آقاي منتظمی در این بخش به نکاتی بر می خوریم که بررسی آنها خالی از لطف نیست. 

1-آقاي منتظمی می گوید:  

«از آغـاز چهـربـندي(تشکل) اصـطلاح شـناسی ویژه حـقوق سیاسی مـدرن، واژه "نیرو" در یک مـفهوم کامـلاً 
اندیشیده و با منظور درکار کشیده می شود که به دلخواه نمی توان... درش دست برد.» 

امـا بـر خـلاف ادعـا ایشان هیچکدام از واژگـان نیرو، قـدرت، قـوه بـه طـور خـالـص و بـدون واژه پیش یا پـس آورد در 
فـرهـنگ واژگـان سیاسی و حـقوق سیاسی جـاي نـدارنـد. و فـقط بـا پـسآورد خـود اسـت که مـفهوم می یابـند مـانـند: 
نیروي سیاسی، نیروي نـظامی، نیروي اقـتصادي، نیروي مـردم؛ یا قـدرت سیاسی، قـدرت قـضایی و مـانـند اینها. 
بـراي نـمونـه اگـر در روزنـامـه اي جـملۀ: "در این کشور، مـا بـا مـعضل از هـم گسیختگی نیرو مـواجـه ایم"؛ را 
بـخوانید. نخسـتین پـرسـش شـما این خـواهـد بـود که مـنظور از نیرو چیست؟ آیاي نیرو بـرق اسـت یا نیروي 

سیاسی یا... 

2- ایشان به نقل از "روح قوانین" مونتسکیو می گوید: 

«تجـمع کلیه نیروهـاي جـزیی دولـت سیاسی را تشکیل می دهـد. "نیروي عـمومی" می تـوانـد در دسـتان یک یا 
چـند تـن نـهاده شـود. نیروهـاي جـزیی نمی تـوانـند گـرد هـم آیند مـگر آنکه همۀ اراده هـا جـمع شـود و دولـت مـدنی 
را در وجـود آورد. قـانـون در کل، عـقل بشـر اسـت و قـوانین سیاسی و مـدنی هـر ملتی نـباید غیر  از مـواردي بـاشـد 

که  این عقل به آن موارد اعمال می گردد.»  

و فوراً، خود می افزاید که: «آیا می توان گفت: خشونت در کل، عقل بشر است؟» 
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در شکافتن و بررسی این بخش باید گفت: 

نخسـت آنکه؛ هـمان طـور که جـامـعه را نمی تـوان جـمع عـددي افـراد پـنداشـت؛ "نیروهـاي جـزیی" را نیز نمی تـوان 
نیروي افـراد مـنفرد پـنداشـت. دو آنکه؛ در جـملۀ: "قـانـون در کل، عـقل بشـر اسـت"، مـونتسیکو قـانـون را در 
مـفهوم کلی آن در نـظر گـرفـته و مـترادف حقیقت قـرار داده اسـت. و از این روسـت که فـوراً در جـمله بـعدي 
مـتذکر می شـود که بـایست: " قـوانین سیاسی و مـدنی... نـباید غیر از مـواردي بـاشـد که  این عـقل بـه آن اعـمال 
می گـردد". بـه عـبارت دیگر این قـوانین در عـمل می تـوانـند غیر  از (و حتی در تـضاد) بـا آن "عـقل بشـر" بـوده و 
خـود پـایه هـاي خـشونـت بـاشـند. از سـوي دیگر؛ مـونتسکیو هیچ اشـاره اي بـه "قهـر" یا حتی "خـشونـت " نـدارد؛ 
چـرا که دیدگـاه مـونتسکیو اسـاسـا نفی کنندة اعـمال قهـر و خـشونـت نیست بلکه بـر پـایه آن دیدگـاه، تـمام 

عرصه ها و پراتیک اجتماعی انسان باید تابعی از "عقل بشر" گردد. 

سـه آنکه؛ بـاید پـرسید: جـملۀ «آیا می تـوان گـفت: خـشونـت در کل، عـقل بشـر اسـت»، چـرا در اینجا آمـده اسـت؟ 
مـگر کسی چنین گـفته اسـت، یا این که نـویسنده می خـواهـد خیلی سـر بسـته بـه خـوانـند حـقنه کند که هـر کس 
پـنداري جـز پـندار او را بـاور داشـته بـاشـد؛ انـدیشۀ خـطایی خـواهـد داشـت. از سـویی دیگر بـه قـول مـارکس در 

"ایدئولوژي آلمانی": 
«آگـاهی هیچ گـاه نمی تـوانـد چیز دیگري جـز هسـتی آگـاه بـاشـد، و هسـتی انـسان هـا نیز جـریان زنـدگی واقعی آنـان 

است.» 

(مارکس و انگلس - ایدئولوژي آلمانی - 1357– ص 32) 

و از تعمیم آن در نـظام حـقوقی جـوامـع می تـوان نتیجه گـرفـت: قـانـون چیزي جـز وجـه حـقوقی حـضور قـانـون گـذار 
نیست، یعنی قـانـون شکل حـقوقی نیازهـاي قـانـون گـذار در پـاسـخ گـویی بـه ضـرورت هـاي اجـتماعی سـت. پـس اگـر 
نیاز قـانـون گـذاران (بـه عـنوان نـمایندگـان نیروي مسـلط اجـتماعی) ایجاب کند، قـوانین نـه فـقط مـترادف خـشونـت 
که عین خـشونـت خـواهـند شـد [یعنی از خـشونـت گـرایی گـذشـته بـه خـشونـت زایی می رسـند (آیا " قـوانین خـونین 
علیه ولــگردي و بیکاري" قــرون 15 و 16 و 17 و حتی 18 میلادي در اروپــا ، نــمونــه هــایی از این دســت 

نیست)]. 

3- آقاي منتظمی می گوید:  

«مـارکس نسـبت بـه دولـت دیدگـاهی نخسـت قشـري و سـپس طـبقاتی دارد، می تـوانـد از دو بـابـت بـاور خـود را بـا 
گـمان روسـو هـمراسـتا بیاید: در دسـتگاه دولـت مـنفعت شخصی بـر مـنفعت قشـري و مـنعفعت قشـري بـر مـنفعت 

عمومی زور آور است.»  

و این بـاژگـونـه نـمایی آشکاري سـت که بـه دروغ می گـراید. چـرا که در دیدگـاه مـارکس اقـشار مجـموعـه دینامیکی 
از افـراد بـوده و طـبقات نیز مجـموعـه دینامیکی از اقـشار هسـتند که بین آنـها وحـدت و تـضاد دیالکتیکی مـنافـع 
بـر قـرار اسـت؛ و دولـت بـازتـاب قـدرت سیاسی طـبقه مسـلط اسـت. مـگر نـه آنکه مـارکس در " ایدئـولـوژي آلـمانی" 

می گوید: 

 «همۀ مـبارزات درون دولـت، مـبارزه میان دمـوکراسی، آریستوکراسی و مـونـارشی، مـبارزه بـراي حـق انـتخابـات و 
غیره و غیره، چیزي نیست جـز اشکال مـجازي اي که در آن مـبارزات واقعی طـبقات مـختلف بـا یکدیگر انـجام 

می گیرد.» 

(مارکس و انگلس - ایدئولوژي آلمانی - 1357– ص 42)        
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و مگر نه آنکه مارکس همراه با انگلس در "مانیفست" (صفحه35) گفته بود: 

"دوران بـورژوازي، داراي صـفت مـشخصه اي اسـت که تـضاد طـبقاتی را سـاده کرده اسـت. سـراسـر جـامـعه بیش از 
پیش بـه دو اردوگـاه بـزرگ مـتخاصـم، بـه دو طـبقه بـزرگ که مسـتقیماً در بـرابـر یکدیگر ایستاده انـد تقسیم 

می شود: بورژوازي و پرولتاریا.»  

(مارکس و انگلس - مانیفست –1357 – ص 35) 

و در جایی دیگراز این کتاب (صفحه69) نتیجه گرفته بود: 

«قـدرت سیاسی بـه معنی حقیقی آن عـبارت اسـت از اعـمال قهـر متشکل یک طـبقه بـراي سـرکوب طـبقه 
دیگر.» 

(همان اثر – ص 69) 

همچنین در کتاب "جنگ داخلی در فرانسه" افزوده بود: 
«بـه مـوازات پیشرفـت صـنعت مـدرن، تـخاصـم طـبقاتی میان سـرمـایه و کار نیز گسـترش می یافـت و تشـدید 
می شـد، و قـدرتِ دولتی، بیش از پیش، خـصلت قـدرت عـمومی ِسـازمـان یافـته اي را بـه خـود می گـرفـت که 

هدف هاي آن عبارت بود از گسترش بندگی ِاجتماعی و تبدیل شدن به ابزاري براي سلطۀ طبقاتی.»   

(مارکس – جنگ داخلی در فرانسه – 1380 – ص 106 و 107) 

هـمه  اینها نـشان می دهـد که در بینش مـارکس هـر چـند دولـت یک مجـموعـه داراي تـضاد هـاي درونی سـت امـا 
آنـچه اصـل تـر از تـضاد اسـت مسـئله وحـدت اسـت. پـس بـر خـلاف ادعـاي آقـاي منتظمی مـارکس هـرگـز اعـتقادي 
نـداشـته که در دسـتگاه دولـت " مـنفعت شخصی بـر مـنفعت قشـري ومـنفعت قشـري بـر مـنفعت عـمومی" 

می چربد. و این نظر همان نگاه مکانیکی به پدیده ها ست که مارکس با آن شدیداً مخالف بود.  

4-آقاي منتظمی می گوید: 

«مـفهوم کلمه، از سـطر بـه سـطر، صـفحه بـه صـفحه از کتاب بـه کتاب نـزد ِ یک نـویسنده و از سـال بـه سـال و از 
قرن به قرن نزد خواننده، تغییر می کند.» 

شــگفتا ! از این حکم، که  ایشان صــادر می کند. کافی ســت آن را در جــهان واقعیت تعمیم دهیم تــا مــغلطه 
بـودنـش آشکار شـود. این چنین چیزي فـقط می تـوانـد نـزد نـویسندگـانی اتـفاق افـتد که دچـار آلـزایمر فکري 
شـدید بـاشـند. و گـرنـه ! بـاید نتیجه گـرفـت که مـفهوم "خـشونـت" از اولین سـطر مـقالـه  ایشان تـا کنون که میانـه 
مـقالـه اسـت تغییرات بسیاري کرده و تـبدیل شـده بـراي نـمونـه بـه مـقولـه دوسـتی و لابـد تـا آخـر مـقالـه بـا ادامـه 

همین تغییرات سطر به سطري حتماً تبدیل می شود به مقولۀ عشق. 

مـغلطه  ایشان از آنـجا نـاشی می شـود که بـجاي " کاربـرد و کارکرد کلمه" از "مـفهوم کلمه" بـه عـمد اسـتفاده 
کرده انـد هـر چـند در تـاریخ ادبیات؛ واژگـانی که در طـول زمـان تغییر مـعنا یافـته انـد بسیارنـد؛ امـا مـنظور ایشان 
معنی واژگـان نیست، بلکه مـفهوم آنـهاسـت، و این عینیت تـاریخی نـدارد چـرا که آنـچه در تغییرات سـاخـتار هـاي 
فـرهنگی در طـول تـاریخ رخ داده نـه تغییر در مـفاهیم واژگـان؛ بلکه تغییر در مـصداق عینی آنـهاسـت. بـراي 
نـمونـه بـا تـوجـه بـه حکم ایشان لابـد "بنی آدم اعـضاي یک پیکرنـد"، نـزد سـعدي بـه مـفهوم پیشنهاد اتـحاد 

همگانی براي تشکیل یک حزب بوده، و حالا به مفهوم تاکید بر نوعدوستی و یاري رسانی به همنوع ست. 

5- آقاي منتظمی نخست به نقل از "سرمایه" می نویسد:  
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«هـر کس می دانـد که در تـاریخ واقعی، نـقش اول را کشورگـشایی، دربـندکشی، جـنایت و تـاراج و بـه یک سـخن، 
خشونت بازي کرده است.» 

و سپس فوراً اضافه می کند: 

«می خواهم نشان دهم که  این واژه در جمله مورد بحث ما نمی تواند چنین مفهومی داشته باشد.» 

مغلطه از آن جهت است که: 

نخسـت؛ مـارکس در جـمله مـورد بـحث قهـر (خـشونـت) را قـابـله تـاریخ می دانـد؛ نـه انـسان هـا یا جـماعـت هـاي خـشن 
را. بـه گـفتاري دیگر مـارکس می گـوید: در رونـد تکاملی، جـوامـع از قهـر می گـذرنـد. چـرا که تـاریخ نـشان داده که 
انـقلابـات در رونـد خـود نـهایتاً بـه اِعـمال قهـر علیه قهـر حـاکم و بـه هـوده بـه جـنگ داخـلی آشکار کشیده می شـونـد. 

و از سویی دیگر نظم حاکم نیز متکی بر قهر (خشونت) می تواند خود را مستقر و پایدار نگه دارد. 

دو اینکه: مـفاهیمی چـون "قهـر" هـر چـند داراي مـعنا گـوهـرین خـود هسـتند؛ امـا این بـه آن مـعنا نیست که وجـه 
اجـرایی و عینی شـان همیشه یکسان و یکنواخـت بـاشـد. بـراي نـمونـه قیام کودتـاچیان در 28 مـرداد 1332 علیه 
دولـت دکتر محـمد مـصدق و نـهضت مـردم، حـرکتی قهـرآمیز و پـرخـشونـت بـود. همچنین در جـریان انـقلاب مـردم 
علیه رژیم شـاه، قیام 21 بـهمن مـاه 1357 یک حـرکت قهـرآمیز بـود. و بی تـعارف هـر دو این وقـایع خـشونـت آمیز 
بـودنـد. امـا آیا قهـر و خـشونـت هـر دو یکسان بـوده اسـت؟ یعنی آیا مـردم مـا، در قیام خـود بـه هـمان جـنایاتی 
دسـت زدنـد که کودتـاچیان انـجام دادنـد؟ اگـر واقـعاً چنین بیانـدیشیم که بـقول مـعروف "عـاقـبت مـان بـه خیر 

باد"! و اگر نه؛ براي اثبات نظریات خود نباید دست به باژگونه نمایی و مغلطه زد. 

و اما بعد 

آقـاي منتظمی در شـماره هـاي 9 و 10 و11 بـه سـه جـز از پـاراگـراف مـورد بـحث پـرداخـته و بـا تکه پـاره کردن 
اصـل مـتن کوشـش می کند در نـظریه مـارکس ایجاد تـناقـض کند. امـا از آنـجایی که هـر مـتن، کامـل و یک دسـت 
داراي وحـدت دینامیکی بـوده و اجـزاي آن در رابـطه اي دیالکتیکی بـا یکدیگر قـرار گـرفـته که انـسجام آن را 
پـایدار می کند. در نتیجه؛ در بـرخـورد بـا چنین حـالتی راهی نمی مـانـد جـز بـاژگـونـه نـمایی؛ که مـتأسـفانـه آقـاي 
منتظمی این راه را پیش گـرفـته اسـت. چنین اسـت که آقـاي منتظمی سـه مـورد "سیستم قـرضـه دولتی، 
سیستم نـوین مـالیاتی و سیستم پشـتیبانی گـمرکی" را از مـتن جـدا کرده و می کوشـد ثـابـت کند هـر کدام از 
این سیستم هـا، سیستمی هسـتند که خـشونـت در آنـها جـایی نـدارد، تـا نتیجه بگیرد: پـس بـه کار بـردن واژه قهـر 

یا خشونت در پاراگراف مورد نظر و به ویژه در جمله مورد بحث نادرست بوده است. 

بـر خـلاف مـغلطه  ایشان نـه مـارکس و نـه دیگران هـرگـز نـگفتند که  این سیستم هـا، سیستم هـاي یکدسـت 
خـشونـت آمیز هسـتند. بلکه آنـچه مـارکس (و ادامـه دهـندگـانـش) بیان می کند، آن سـت که تـمام سیستم هـا و 
سیاسـت هـاي بـه ظـاهـر صـرفـاً اقـتصادي از وجـه تکمیلی قهـر بـرخـوردار بـوده و تکمیل گـر سیستم شـان سـاخـتار 
قهـرآمیز اسـت. از آن رو، می گـوییم "سـاخـتار" که قهـر و خـشونـت نـه فـقط بـه عـنوان یک بـرخـورد مـوردي و 
عـارضی (یعنی یک کنش) که بـه عـنوان پـراتیکی بـرآمـده از سیستم اعـمال قهـر (و نـه فـقط در محـدوده اي که 

پیر بوردیو از آن با نام " خشونت نمادین" یاد می کند)، ساختارمند در روند اعمال قانون عملی می شود.  
کجاي پــاراگــراف مــورد بــحث گــفته شــده اســت، "سیستم نــوین مــالیاتی"، سیستمی ســت که بــر "پــایه 
خـشونـت آمیز تـرین زورآوري هـا" قـرار دارد. آنـچه مـارکس می گـوید این سـت که حتی سیستم هـاي صـرفـاً اقـتصادي 
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نیز " قـدرت دولـت یعنی قهـر مـتمرکز و مـنظم جـامـعه را" بـه عـنوان پشـتوانـه عملی خـود "مـورد اسـتفاده قـرار 
می دهند". چنین است که مارکس در جایی دیگر از "سرمایه" (صفحه 673) می گوید: 

«دیدیم چـگونـه پـرولـتاریاي بی بـرگ و نـوا بـا قهـر و غـلبه بـه وجـود آمـد و بـه چـه کیفیتی انـضباط خـونینی که وي 
را مـبدل بـه مـزدور نـمود، تحـمیل گـردید و اقـدامـات ننگین دسـتگاه عـالیۀ دولتی بـه چـه نـحو، بـا بـالا بـردن درجۀ 

بهره کشی کار، انباشت سرمایه را به زور پلیس ترقی داد.»           

(مارکس - سرمایه؛ جلد اول –1352 – ص 673) 

  همچنین در جزوه "بورژوازي و ضدانقلاب" می گوید: 

«بـدین  تـرتیب، جـدیت مـثبت بـورژوازي و تـلاش "هـانـسمان" بـراي مـبارزه بـا حـزب فـئودال داراي هـمان رنگی 
اسـت که اقـدامـات منفی اش بـراي "احیاي فـعالیت هـاي تـجاري"- اینها ظـاهـراً مـداخـلات پلیس بـودنـد. در اقـتصاد 

سیاسی پلیس یعنی خزانه دار-».  

(مارکس - بورژوازي و ضدانقلاب –1354 – ص 30) 

پـس می تـوان دریافـت چـرا آقـاي منتظمی در این سـه شـماره چـون شـماره هـاي دیگر، بـه جـاي شکافـتن و بـررسی 
درسـت انـدیشه هـاي مـارکس، دسـت بـه بـاژگـونـه نـمایی زده اسـت؛ زیرا فـقط بـه  این روش می تـوانـد نـتایج مـورد نـظر 

خود را به دست آورد.  

در اینجا؛ شمار کمی از باژگونه نمایی ها این سه شماره، نمونه وار بررسی می شوند. 

1- ایشان مسـئله "سـلب مـالکیت قهـرآمیز از بـرزگـران" بـه کمک نـظام مـالیاتی را پیش کشیده و مـعتقدنـد که 
بهتر است آن را "سلب مالکیت اجباري" ارزیابی کنیم و سپس می گویند: 

«مـالیات غیر مسـتقیم هـر چـه نیز بـه طـور غیر مسـتقیم مـوجـب سـلب مـالکیت شـده بـاشـد، چـون آسیب جـسمانی 
نرسانده باید برایش صفتی جز خشونت آمیز قائل شد.» 

و این مغلطه اي آشکار و باژگونه نمایی در نوشتار مارکس است، از آن جهت که:  

نخسـت آنکه؛ هیچ جـایی در "سـرمـایه" نیامـده که "نـظام مـدرن مـالیاتی" آن هـم مـالیات غیر مسـتقیم تـنها عـلت 
یا حتی اصلی تـرین سـبب "سـلب مـالکیت از... شـده"، خـواه مـسالـمت آمیز یا خـشونـت بـار. بلکه مـارکس 

در"سرمایه" تحت عنوان "خلع ید مردم روستا از ملک و زمین" می نویسد: 
«پیش پـردة آن دگـرگـونی هـا که پـایۀ شیوه تـولید سـرمـایه داري را ایجاد نـمود، در ثـلث آخـر قـرن پـانـزدهـم و در 
دهـه هـاي اول قـرن شـانـزدهـم نـمایش یافـت. تـوده اي از پـرولـتاریاي بی خـانـمان و از هـمه جـا رانـده، در نتیجه 
انـحلال شیوه خـدم و حـشم فـئودالی،... بـه بـازار کار فـرو ریخت... بـا این حـال بـه هیچ وجـه نمی تـوان آن را یگانـه 
عـلت این پـدیده دانسـت. بیشتر از آن، اربـابـان بـزرگ فـئودال بـودنـد که... بـا بیرون رانـدن تـوده هـاي دهـقانی از 
ملک و زمینی که آنـان نیز بـنابـر هـمان اصـل فـئودالی مـتصرف بـودن، و همچنین بـه وسیلۀ غـصب زمین هـاي 

مشترك آنان، پرولتاریایی به مراتب بزرگتري به وجود آوردند.» 

(مارکس - سرمایه؛ جلد اول –1352 – ص 651)  

مارکس، سپس می افزاید: 

«در نتیجه رفـرمـاسیون سـدة شـانـزدهـم و آثـار مـتعاقـب آن، یعنی دزدي عظیم امـلاك کلیسایی جـریان خـلع ید 
قهـرآمیز تـودة مـردم پشـتوانۀ هـولـناك جـدیدي یافـت ... حـذف صـومـعه هـا و غیره، سـاکنین آن زمین هـا [را] بـه 

حالت پرولتاریا درآورد.»  
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(همان اثر - ص 653)  

همچنین مارکس در همین بخش می گوید: 

«بـه هـنگام اسـتقرار مجـدد خـانـدان "اسـتوارت" مـالکین زمین بـه وسیلۀ قـانـون، عـمل غـاصـبانـه اي انـجام دادنـد که 
در کشور هـاي دیگر قـارة اروپـا هـمه جـا بـدون قـانـون وقـوع یافـت. آنـجا اصـول فـئودالی زمین را لـغو نـمودنـد بـه این 
معنی که تعهـدات و الـزامـات نـاشی از مـالکیت فـئودالی را بـه گـردن دولـت انـداخـتند و "جـبران خـسارت" دولـت 

را از طریق وضع مالیات بر دهقانان و دیگر توده هاي مردم عملی ساختند.» 

(همان اثر - ص 655)  

و نیز مـارکس در تـرسیم یکسانی وضعیت در هـمه جـا؛ در صـفحه 665 "سـرمـایه" بـه نـقل از دیگري؛ نـمونـه اي از 
آلمان آورده، می نویسد: 

«مـالیات هـاي مسـتقیم، بیگاري و خـدمـات گـونـاگـون دیگر دهـقان آلـمانی را بـه نیستی می کشانـد، در حـالی که 
در مـورد هـر آنـچه می خـرد بـاید مـالیات غیر مسـتقیم نیز بـپردازد... و بـراي آنکه تیره روزي وي بـه حـد کمال رسـد 
اجـازه نـدارد که مـحصول خـویش را هـر آنـجا که می خـواهـد و یا بـه گـونـه اي که دلـخواه اوسـت، بـفروشـد. و نیز وي 
جـرأت نـدارد که مـایحتاج خـود را از بـازرگـانـان خـریداري کند که ممکن اسـت ارزان تـر بـفروشـند. تـمام این عـلل 
آرام آرام او را بـه نیستی سـوق می دهـند. و بـدون ریسندگی نمی تـوانـد مـالیات مسـتقیم خـود را در سـر رسید 
مـوعـد بـپردازد. ریسندگی در صـورتی بـراي او مـنبع در آمـد اسـت که زن، فـرزنـدان، خـدمتکاران و دشـت یاران او 

و همچنین خودش به این کار بپردازند.»       

(همان اثر - ص 665)  

همچنین در صفحه بعد می نویسد:  

«غـارت امـلاك کلیسایی، انـتقال مـزورانۀ امـلاك دولتی، دزدي اراضی مشـترکه، تـبدیل غـاصـبانۀ مـالکیت فـئودالی 
و طـایفه اي بـه ملک خـصوصی جـدید، که بـا تـروریسم بیشرمـانـه اي انـجام یافـته اسـت، روش هـاي دل انگیز 

وگوناگونی بود که براي انباشت بدوي به  کار رفته است.»  

(همان اثر - ص 666) 

با توجه به این هاست که مارکس حدود 20 صفحه بعد دراین کتابش می افزاید: 

«نـظر بـه  اینکه بـدهی هـاي دولتی متکی بـه درآمـدي سـت که عـاید دولـت می شـود و وي بـاید بـه وسیلۀ آن هـمه 
سـالـه از عهـدة پـرداخـت بهـره بـدهی هـا و سـایر تعهـدات خـود بـرآید، نـاگـزیر سیستم جـدید مـالیاتی، مکمل 
ضـروري سیستم قـرضـه هـاي ملی گـردید... بـنابـراین خـزانـه داري جـدید، که مـالیات بـر وسـایل ضـروري معیشت 
(و بـالنتیجه گـران شـدن اجـناس) مـحور اسـاسی آن را تشکیل می دهـد، حـاوي نطفۀ یک تـصاعـد خـودکار درونی 
اسـت... بـا این وصـف تـأثیر زیان آور سیستم مـزبـور در وضـع کارگـران مـزدور، اینجا کمتر مـورد تـوجـه مـاسـت تـا 
خـلع ید زوري که بـر دهـقانـان، پیشه وران و خـلاصـه بـر هـمه لایه هـاي طـبقات مـتوسـط تحـمیل می گـردد و نـاشی 
از بـه  کار بسـتن این سیستم اسـت... روش حـمایتی که خـود یکی از اجـزاء مکمل این سیستم اسـت، تـأثیر آن 

را در مورد سلب مالکیت باز هم شدید تر می کند.» 

(همان اثر – ص 684) 

هـمان طـور که دیده می شـود، بـر خـلاف بـاژگـونـه نـمایی هـدفـمند آقـاي منتظمی؛ نـه فـقط سیستم جـدید مـالیات (و 
آن  هـم مـالیات غیر مسـتقیم) بـه تـنهایی مـورد نـظر نـبوده، بلکه این سیستم بـه ویژه بـخش مـالیات هـاي 
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غیر مســتقیم تــنها در پیونــد ارگــانیک بــا "سیستم قــرضــه هــاي دولتی" و "اســلوب حــمایتی" ســت که در 
سیاست هاي اجرایی دولت هاي بورژوازي کارکرد می یابد. 

دو آنکه؛ در بـررسی مـقولۀ "اجـبار" در بُـعد کارکرد هـاي اجـتماعی، بـاید پـرسید: بـه راسـتی آیا اجـبار، نهفتگی 
(بـالـقوگی) خـشونـت نیست؟ اگـر جـناب منتظمی بـاور نـدارنـد، می تـوانـند در عـمل آزمـایش کنند. کافی سـت اجـبار 
قـانـونی را نـادیده گـرفـته، آن را رعـایت نکنند؛ و بـا پیآمـدش مـخالـفت کنند. آن وقـت اسـت که فعلیت خـشونـت 
نـهفته در " اجـبار" را خـواهـند دید. حـال می خـواهـد این عـدم رعـایت، تـنها بـه کوچکی عـدم رعـایت فـرامین یک 

مامور "راهنمایی ورانندگی" باشد. 
سـه آنکه؛ آقـاي منتظمی در شـمارة 10 ، کار مـغلطه را بـه جـایی می رسـانـد که مـدعی می شـود که سیاسـت یا بـه 
عـبارت بهـتر سیستم پشـتیبانی (حـمایتی) یک جـریان صـرفـاً اقـتصادي بـوده اسـت. شـگفت انگیز تـر این که اصـرار 
دارنـد که اوسـت که انـدیشه مـارکس یا دسـت کم این نـظریه اش را فهمیده اسـت. حـال آنکه مـارکس در مـقالۀ 

"فرمانروایی بریتانیا در هندوستان" می نویسد:  
«اسـتیلاگـر بـریتانیایی، دسـتگاه بـافـندگی هـندي را نـابـود و چـرخ بـافـندگی دسـتی راخـراب کرد. انگلسـتان، در 
آغـاز عـرصـه را بـر فـرآورده هـاي نـساجی هـند در بـازار هـاي اروپـا تـنگ کرد و سـپس بـه وارد کردن نـخ بـه 
هـندوسـتان پـرداخـت و کار را بـدانـجا رسـانید که میهن فـرآورده هـاي نـساجی را در کالاهـاي نـساجی (بیگانـه) 

غرق کرد.» 

(مارکس - فرمانروایی بریتانیا در هندوستان و... -1358 – صفحه 11) 

و آیا این بـدون بـه کار گیري نیروي قهـریه امکان پـذیر بـود؛ و آیا مـارکس در همین اثـر بـه نـقل از یکی از 
فرمانداران استعماري جاوه در مورد کمپانی هند شرق هلند نمی نویسد: 

«این کمپانی همۀ دسـتگاه اسـتبداد مـوجـود را بـه کار انـداخـته... بـدین سـان، آن سـتمی را که حکومـت بـهانـه جـو 
و نیمه وحشی بـر این سـرزمین روا می داشـت شـدیدتـر کرد و در فـعالیت خـود، همۀ زیر و بـم هـاي عملی 

سیاستمدار(ي) را با همۀ خودخواهی انحصاري سوداگر(ي) در هم آمیخت.» 

(همان اثر - ص 8) 

بـه عـبارت دیگر "سیستم حـمایتی" نیز چـون سیستم هـاي دیگر هـرگـز جـدا از پیونـد هـاي ارگـانیک بـا قهـر و 
خشونت نبوده است. 

 و چنین است که مارکس در "سرمایه" می نویسد: 

«در سـرزمین هـاي وابسـته بـه زور و اجـبار هـرگـونـه صـنعت را بـرانـداخـتند، چـنان که مـثلاً مـانـوفـاکتور پـشم بـافی 
ایرلند را انگلستان برانداخت.»  

(مارکس - سرمایه؛ جلد اول –1352 – ص 685) 

بـرنـامـه هـاي اجـرایی این "سیستم حـمایتی" در عـرصـه داخـلی، نیز هـمچون محـدوده هـاي خـارجی بـوده اسـت؛ 
براي نمونه مارکس در زیر نویس صفحه 671 "سرمایه" چنین نقل می کند: 

«در آلـمان بـه ویژه پـس از جـنگ هـاي سی سـالـه، آیین نـامـه هـاي مـتعددي بـه مـنظور پـایین نـگاه داشـتن دسـتمزد 
صـادر شـده اسـت. "روي زمین هـاي خـالی از سکنه، مـالکین از کمبود خـدمـت کار و کارگـر بی انـدازه رنـج 
می بـردنـد، بـه تـمام سـاکنین دهـات قـدغـن شـده بـود که اتـاق بـه مـردان و زنـان مجـرد کرایه نـدهـند." عـموم کسانی 
که در زمـرة این گـروه مـحسوب می شـدنـد، در صـورتی که بـراي نـوکر و کلفت شـدن آمـادگی نـشان نمی دادنـد و 
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حتی اگـر بـه کار دیگري مـانـند روزمـزدي بـراي دهـقانـان و یا سـوداگـران غـله اشـتغال داشـتتند، می بـایستی بـه 
مقامات دولتی معرفی می شدند و به زندان می افتادند.»   

(همان اثر – ص 671) 

چهار آنکه؛ آقاي منتظمی در ادامه (در شماره 11) بحث قرضه ملی را پیش کشیده، می گوید: 

«ثـروت انـدوخـتن از طـریق سـفته بـازي نـه فـقط مـحصول اعـمال خـشونـت نیست، بلکه نـاشی از تحـمیل مسـتقیم 
اجـبار قـانـونی... هـم نیست... زیرا اگـر مـالیات قـانـونـاً اجـباري را نمی تـوان نـپرداخـت. در عـوض، سـفته بـازي، دو 

طرف معامله آزادند و قانون در موردش اجباري براي کسی ایجاد نمی کند.»  

سپس به باژگونه نمایی آشکار دست زده می افزاید: 

«شـاهـد این اظـهار نـظر مـارکس اسـت در سـرمـایه: تـنها بـخش بـه اصـطلاح ثـروت ملی که واقـعاً بـه طـور کلی در 
تصاحب خلق هاي مدرن قرار دارد، قرضه ملی ایشان است.» 

بهتر است براي روشن شدن باژگونه نمایی ایشان، اصل متن "سرمایه" بازخوانی شود. مارکس می نویسد: 

«سیستم اعـتبارات عـمومی یعنی قـرضـه هـاي دولتی... در دوران مـانـوفـاکتوري سـرتـاسـر اروپـا را فـرا گـرفـت... 
بـدهی هـاي دولتی که بـه معنی خـود فـروشی دولـت... اسـت، مُهـر و نـشان خـود را بـر عـصر سـرمـایه داري می کوبـد. 
از آنـچه ثـروت ملی خـوانـده می شـود، تـنها سهمی که واقـعاً در دارایی جـمعی مـلت هـاي جـدید وارد می شـود 
عـبارت از بـدهی هـاي دولتی آنـهاسـت. بـنابـراین نـظریه جـدید، دایر بـر اینکه هـر قـدر بـدهی ملتی بیشتر بـاشـد آن 

ملت متمول تر است، کاملاً از لحاظ منطق خود، پیگیرانه است .»  

(مارکس – سرمایه -1352 - ص 683)  

آیا مـلت در پـرداخـت بـدهی هـاي دولـت بـه اجـبار سهیم نـبوده؟ و آیا خـشونـت و قهـر دولـت پـاسـخ هـر امـتناعی 
نبوده است؟ 

اختلاف بیانداز و سروري کن! 

هـمان طـور که پیش تـر اشـاره شـد، یکی از کهنه تـرین شیوه هـایی که دسـته اي از مـنتقدان بـه کار می بـرنـد، تـلاش 
بـراي ایجاد این شـبهه اسـت که بینش مـارکس در ادامـه بـه دسـت دیگر پـرورنـدگـانـش چـون انـگلس و لنین و 
دیگران بـاژگـونـه شـده اسـت، یا بـه گـفتاري سـاده تـر: مـارکس خـودش بـد نـبود، امـا کسان پیرامـونـش بـد بـودنـد. امـا 
بی گـمان این شیوه کسانی سـت که یا نـاتـوان از نـقد درسـت بینش مـارکس هسـتند یا آن که می خـواهـند بـا 
سـازش ظـاهـري بین انـدیشه هـاي مـارکس و جـریانـات روز، راه خـود را بـا لـطایف الحیل گـشوده، بهـره خـود را بـه 
چـنگ آورنـد. زیرا، بی آنکه نیاز بـه جـدال نـظري بـاشـد؛ واقعیت زنـدگی دسـت کم مـارکس و انـگلس نـشان 
می دهـد که  ایشان بینشی را پـرورانـدنـد که هـمایشی از انـدیشه هـاي هـر دو آنـها بـود و هـرگـز هیچکدام بـا تـأکید 
بـر انـدیشه هـاي فـردي خـویش بـه انـسجام این بینش خـدشـه وارد نکردنـد. لنین نیز چـنانکه خـود آقـاي منتظمی 

(در مقاله اول، ستون 3 شمارة3 –بهار 21/3/79) می گوید:   

«لنین، چاکرمابانه کُرنشگر مارکس بود و گفتۀ مارکس برایش از آسمان نازل شده بود.»  

امـا شیوة "اخـتلاف بینداز و سـروري کن" در ثـمر دهی آسـان از چـنان کششی بـرخـوردار اسـت که بسیاري را 
در دام خـود گـرفـتار می کند و آقـاي منتظمی یکی از آنـهاسـت. چنین اسـت که ایشان نیز در راسـتاي بـه کار 
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گیري این شیوه در شـمارة 12 بـعد از نـقل این جـمله انـگلس که: "خـشونـت (یعنی قـدرت دولـت) خـودش نیز 
یک قوه اقتصادي ست"، براي نتیجه گیري می گوید: 

«پـر هـویداسـت که مـعناي واژه اي مـربـوط بـه چـند قـرن پیش را بـه سـود دیکتاتـوري پـرولـتاریا در آینده منحـرف 
می کند. از سـوي دیگر، مـشاهـده می کنیم که از سـر عـمد، قـدرت دولـت را درون پـرانـتز می گـذارد تـا روي 
فـروکاسـتن قـدرت دولـت بـه خـشونـت پـاي بـفشارد... پـس آن پـدیداري که مـا امـروز مـروجـان خـشونـت 
می خـوانیمش، پیشینه اي دارد که در نـهایت، نیمی از این گیتی را در زیر سـلطه اي مـرگ آگین آورد و نیمی 

دیگر را گهگاه در آشوبی ویران ساز کشید.» 

یک آنکه، این جمله را انگلس از مارکس بیان می کند. مگر فراموش شده که مارکس در "سرمایه" می گوید: 

«قدرت دولتی یعنی قهر متمرکز و منظم جامعه... قهر خود قدرتی اقتصادي ست.»  

دو آنکه؛ آقـاي منتظمی مـعلوم نمی کند مـنظورش کدام واژه اسـت که "مـربـوط بـه چـند قـرن پیش" بـوده که 
انـگلس بـه "سـود دیکتاتـوري پـرولـتاریا در آینده منحـرف"کرده اسـت. آیا مـنظور واژه "خـشونـت" اسـت یا  
"قـدرت دولـت" یا " قـوه اقـتصادي"؟ بـه راسـتی چـرا ایشان این مـورد را در ابـهام وامی گـذارد؟ جـز اینکه بـا این 

کار راحت تر می تواند نظریه پردازي خویش را پیش ببرد. 

سـه آنکه؛ بـرخـلاف آنـچه آقـاي منتظمی می گـوید (یعنی: "از سـر عـمد قـدرت دولـت را درون پـرانـتز... ") هـدف 
انـگلس (چـنان که خـود جـمله گـویاسـت) آن بـوده که می خـواسـته مـرز مـفهوم خـشونـت را روشـن کرده، نـشان 
دهـد: هـمان طـور که خـشونـت در بـعد تـاریخی خـود، فـرآیندي سـت که در رونـد گـذار شکل گـرفـته مـتمرکز 

می شود؛ این مسئله در مورد "پرولتاریا و انقلابش" نیز گریزناپذیر است. 

چـهار آنکه؛ حتی اگـر شیپور را از سـر گـشادش نـواخـتن شـگفت آور نـباشـد، امـا شـگفت انگیز خـوهـد بـود که آقـاي 
منتظمی بـخوهـد این شیوه را تـا آنـجا پیش بـرد تـا نتیجه بگیرد که بـه قـول ایشان: این "مـروجـان خـشونـت... 
نیمی دیگر را گـهگاه در آشـوبی ویرانـساز کشید"؛ یعنی پـس اگـر مـلت هـا علیه نـظام هـاي سـتم قیام می کنند، 
مـقصر آن نـظام هـا نیستند؛ بلکه مـقصر،"مـروجـان خـشونـت" هسـتند. بـراي نـمونـه اگـر مـردم فـرانـسه علیه دسـتگاه 
سـتم شـوریدنـد و انـقلاب کبیر فـرانـسه را آفـریدنـد، بـه خـاطـر سـتم نـظام حـاکم نـبود، بـله نتیجه تحـریکات 
"مـروجـان خـشونـت" بـوده اسـت. یا بـاز بـراي نـمونـه؛ در جـنگ آزادي بـخش مـردم ویتنام علیه آمـریکا و نـظام 
سـتمگر داخـلی؛ این آمـریکا و هـم پیمانـان ویتنامی شـان نیستند که بـاید محکوم شـونـد (چـرا که  ایشان و 
اِعـمال شـان قـانـونی بـوده)، بلکه  این مـلت ویتنام هسـتند که بـاید محکوم شـونـد که چـرا اختیارشـان را دادنـد 

دست عده اي "مروج خشونت" تا کار را به "آشوبی ویرانساز" بکشانند. 
پـنج آنکه؛ بـراي فـهم جـملۀ "خـشونـت (یعنی قـدرت دولـت) خـودش نیز یک قـوه اقـتصادي اسـت"، که انـگلس از 
مـارکس بیان کرده؛ احتیاجی نیست مـانـند ایشان وارد دنیاي نـظریه بـافی شـده آسـمان و ریسمان هـاي تـاریخ و 
فـلسفه و اقـتصاد را بـه هـم بـافـت. نـگاه نـمونـه وار بـه جـنگ (بـه عـنوان روشـن تـرین گـونـه قهـر و خـشونـت) کافی 
سـت، تـا مـفهوم این گـفتار را روشـن سـازد. چـرا که جـنگ هـمپاي نیاز بـه سـربـاز و سـلاح (دیوان سـالاري و فنی 
آوري)، بـه وجـود تـوان تـامین هـزینه هـاي جـنگ نیز نیازمـند اسـت. از این روسـت که در جـنگ هـا، در کنار مـراکز 

نظامی، مراکز اقتصادي و صنعتی نیز زیر آتش دشمن قرار گرفته، از بین می روند. 

شش آنکه؛ تمام این جمله پردازي ها، از سوي ایشان براي آن ست که در جایی دیگر از این شماره بگویند: 
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«چـنانـچه بـر فـرض مـحال شـدنی بـود که از طـریق پـارلـمانی نـظام سـلطنت در ایران سـرنـگون شـود، چـه بهـتر، زیرا 
این امکان در وجـود می آمـد که نـهاد هـا و قـوانین غیر مـترقیانـه، آرامـش طـلبانـه لـغو شـود و تـازه، نـهاد هـا و قـوانین 
مـترقیانـه سـابـق می بـایست حـفظ شـود. اعـمال خـشونـت فـقط در صـورتی مـجاز می بـود که کسانی بـر ضـد نـهاد هـاي 

قانونی جدید شوریده بودند.» 

نـه  اینکه فکر کنید، این اظـهار نـظر ایشان صـرفـاً بیان یک "نـمونـه" اسـت، بلکه بـا تـوجـه بـه "بـافـت جـمله پـردازي" 
و پیونـد این پـاراگـراف بـا پیش و پـس خـود هـمان قـدر که ارائـه راه بـراي آینده اسـت، هـمان قـدر نیز انـتقاد از 
گـذشـته اسـت. و در این میانـه جـمله "چـنانـچه بـر فـرض مـحال شـدنی بـود"، نیز فـقط پـاسـخ گـویی ضـرورت پـرهیز 
از تکفیر شـدن اسـت. وقتی گـفته می شـود ایشان نـواخـتن شیپور را از سـر گـشادش بـه نـهایت رسـانـده؛ نـباید 
شـگفت زده شـد، چـرا که اولاً هـمان طـور که هـمه می دانیم هیچ انـقلاب یا تغییر یا تـحول سیاسی را نمی تـوان در 
تـاریخ یافـت که تـمام جـزئیات سـاخـتار پیشین خـود را بـه دور انـداخـته بـاشـد، تـا ایشان بـخواهـند بـا این اظـهار نـظر 
پشـت "ضـرورت هشـدار بـراي پیش گیري" پـنهان شـونـد. همچنین آیا از این گـفتار ایشان نمی تـوان نتیجه 
گـرفـت که اسـاسـاً ضـرورتی بـراي سـرنـگونی رژیم شـاه نـبوده اسـت؟ چـرا که از سـویی رژیم شـاه مجـموعـه اي از 
"نـهادهـا و قـوانین مـترقیانـه" و " غیر مـترقیانـه" بـوده، پـس بـاید تـنها در یک رونـد اصـلاحی فـقط تکه هـاي 
"غیر مـترقیانـه" اش زدوده می شـد. و از سـوي دیگر؛ لابـد مسـتحق سـرنـگونی نـبود؛ چـرا که اعـمال خـشونـتش فـقط 
علیه کسانی بـود که "بـر ضـد نـهاد هـاي قـانـونی" شـوریده بـودنـد. همچنین؛ حتی اگـر پـاراگـراف را در چـارچـوب 
یک مـثال صـرفـاً نـظري بـاور کنیم، بـاید گـفت که: خـود نـشان دهـندة دنیاي پـنداري نـویسنده اسـت که چـگونـه 

واقیعت ها را بر پایه ذهنیت مطلوب خود برداشت می کند. به قول مارکس در "فقر فلسفه":  

«مکتب "عـطوفـت انـسانی" نـوع تکمیل یافـته مکتب انـسان دوسـتی اسـت و ضـرورت تـضاد را منکر می شـود و 
می خـواهـد از هـمه انـسان هـا، بـورژواهـایی بـسازد و می خـواهـد تـئوري را – تـا حـدي که بـا عـمل تـفاوت دارد و 
مـشمول آنـتاگـونیسم (سـازش نـاپـذیري) نمی شـود - تـحقق بخشـد. بـدیهی اسـت که در تـئوري، انـتزاع تـضاد هـایی 
که هـر لحـظه در عـالـم حقیقت بـا آن مـواجـه می شـویم – سهـل و آسـان می بـاشـد - آن وقـت این تـئوري، حقیقت 

ایده آلیزه شده می شود.» 

(مارکس – فقر فلسفه – ص 128و129) 

ادامه بازي به شکل جدیدتر 

آقـاي منتظمی در ارائـه دلـخواه تـاریخ؛ دامنۀ قهـرزدایی از بینش مـارکسی را بـه انـگلس نیز کشانـده، بیان 
می کند که انگلس در پیرانه سر (که قاعدتاً عقل و تجربه اش نیز زیاد شده) باورمند شده بود که:  

«پرولتاریا در شرایطی می تواند از رهگذار پارلمان قدرت را در دست گیرد.» 

این مسـئله نـه هـوده اي از پیرانـه سـري انـگلس، بلکه بـرآمـده از هـم نـظري اش بـا مـارکس اسـت و اصـل این نـظر را 
مارکس در کنفرانس "جمعیت بین المللی کارگران در لندن" چنین بیان کرده بود: 

«بـاید بـه دولـت هـا چنین اعـلام کنیم: مـا می دانیم که شـما قـدرت مسـلح علیه پـرولـتر هـا هسـتید، مـا هـر جـا که 
ممکن بـاشـد از راه مـسالـمت آمیز علیه شـما مـبارزه خـواهیم کرد و وقتی ضـرورت پیدا کند، این مـبارزه را بـه 

کمک اسلحه انجام خواهیم داد...» 

(مارکس / انگلس / لنین – دربارة انقلاب اجتماعی - 1358 – ص 59) 

شماره سوم 
زمستان1400

222



 و این نـشان می دهـد در بینش مـارکسی، مسـئلۀ راه مـسالـمت آمیز؛ صـرفـاً تـاکتیکی سـت. چنین اسـت که در 
مصاحبه با روزنامۀ "دي ورلد"؛ زمانی خبرنگار که می گوید: 

 «بـه نـظر مـن چنین می رسـد که راه حـل مـورد نـظر - هـر چـه می خـواهـد بـاشـد – بـدون وسـایل قهـرآمیز، انـقلاب 
حـاصـل خـواهـد شـد. روش انگلیسی مبنی بـر اینکه آن قـدر در مـجامـع و روزنـامـه هـا آژیتاسیون شـود تـا اقلیت 

تبدیل به اکثریت گردد، نمونه امیدوار کننده اي است.» 

(مارکس / انگلس / لنین – جنگ داخلی در فرانسه؛ کمون پاریس - 1356 – ص 100) 

مارکس پاسخ می گوید: 

«مـن در این رابـطه بـه انـدازة شـما خـوشـبین نیستم؛ بـورژوازي انگلیس هـمواره تـا زمـانی که در انـتخابـات از حـق 
انـحصار بـرخـوردار بـوده آمـادگی خـود را بـراي قـبول قـضاوت اکثریت نـشان داده اسـت امـا مـطمئن بـاشید بـه 
مـحض آنکه در مـسایلی – که اهمیت شـان را حیاتی تلقی می کند – در اقلیت قـرار گیرد، آن وقـت شـاهـد یک 

جنگ جدید برده داران خواهیم بود.»  

(همان اثر – ص 100) 

از این روست که اریک فروم به درستی در مورد مارکس می گوید: 

«انـقلاب سیاسی قهـرآمیز بـه هیچ رو، بـرداشـتی خـاص این فیلسوف نیست، این بـرداشـت جـامعۀ بـورژوایی در 
خـلال سـه قـرن اخیر اسـت. مـردم سـالاري "دمـوکراسی" غـرب، فـرزنـد انـقلاب بـزرگ انگلیس و فـرانـسه و 
آمـریکاسـت. انـقلاب فـوریه 1917 روسیه و انـقلاب 1918 آلـمان بـا اینکه متکی بـه قـوه قهـریه بـودنـد از جـانـب 
غـرب بـا گـرمی پـذیرفـته شـدنـد. اگـر بـخواهیم بـدانیم غـرب چـه وقـت بـا کاربـرد خـشونـت مـخالـف اسـت بـاید ببینیم 

چه کسی به قهر دست می یازد و علیه چه کسی از شیوة قهرآمیز استفاده می کند.» 

(اریک فروم - سیماي انسان راستین- 1358- ص29) 

اینهاسـت که روشـن می کند: آقـاي منتظمی نیز بـا تـمام بیزاري هـایی که بـر قهـر و خـشونـت نـثار می کند؛ در 
نهایت فقط آن گونه از آن را نمی پذیرد که از سوي مغلوبین باشد. مگر نه آنکه خود می گوید: 

«اعمال خشونت فقط در صورتی مجاز می بود که کسانی بر ضد نهاد هاي قانونی جدید شوریده بودند.» 

در ادامـه آقـاي منتظمی سعی دارنـد بـا گـفته اي از مـارکس بـه خـوانـنده بـباورانـد که مـارکس مـعتقد بـود که  
"طـبقه کارگـر" در صـورت بـه دسـت آوردن اکثریت در پـارلـمان می تـوانسـت "از طـریق قـانـونی نـهادهـا و قـوانین را 
که مخـل پیشرفـتش بـودنـد لـغو کند" و در صـورت خـصومـت دشـمنان، نـاچـارانۀ بـا تـبدیل "نـهضت آرامـش طـلب" 

به " نهضت خشونت آمیز" آنها را سرکوب کند، تنها از آن رو که "در برابر نیروي قانونی برخاسته اند".  
امـا مـتن کامـل این گـفتار بـر خـلاف ادعـاي آقـاي منتظمی؛ تـنها نـشان دهـنده  آن سـت که مـارکس این "مـثال" را 
فـقط بـراي تـوضیح و تـوجیه مـبحث "مشـروعیت" در بـه  کارگیري قهـر بیان کرده اسـت. وگـرنـه؛ خـود مـارکس در 

"مبارزات طبقاتی در فرانسه" علت شکست انقلابات 1848 را چنین اعلام می کند که: 
«مناسبات اجتماعی به اندازه کافی تیز نشده بودند تا به صورت تضاد هاي طبقاتی قهرآمیز درآیند.»  

و چنین است که درست در بحبوحه روزهاي "کمون پاریس" در نامه اي به کوگلمان می نویسد: 

«اگـر تـو فـصل آخـر "هیجدهـم بـرومـر" مـرا دوبـاره مـرور کنی، خـواهی دید که مـن در آنـجا دربـارة تـلاش بـعدي 
انـقلاب فـرانـسه صـحبت می کنم که دیگر مـثل گـذشـته دسـتگاه بـوروکراسی- نـظامی از دسـتی بـه دسـت دیگر 

منتقل نخواهد کرد بلکه آن را داغان می کند و این پیش شرط هر انقلاب خلقی واقعی در قاره است.»  
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(مارکس / انگلس / لنین - جنگ داخلی در فرانسه، کمون پاریس - 1356 - ص 81)  

بـا تـمام اوصـافی که آقـاي منتظمی (در دومین پـاراگـراف شـماره 12) وانـمود می کند که: انـگلس پیر مسـتعد 
آمـدن بـه راه قـانـون و پـارلـمانـتاریسم شـده بـود؛ امـا انـگار نـاگـهان بـه یاد آورده که چـقدر علیه انـگلس تبلیغ کرده 
و بـر اسـاس سـناریوي ایشان انـگلس بـاید جـزو"بـازهـا" بـاشـد (و مـارکس از دسـته "کبوتـر هـا") و اکنون اگـر انـگلس 

دیگري را نشان دهد در واقع پنبه نظرات خود را زده است؛ پس می گوید: 

«گـمراه کننده تـرین قـرائـت هـا آن اسـت که حـساب مـارکس را که فیلسوف و حـقوقـدان اسـت، بـا انـگلس که نـه 
 این است و نه آن، ولی در تاریخ شناسی زورمند است، همکاسه کنیم.»  

گـویا ایشان خـود را راحـت تـر می بینند که بـه شیوة "اخـتلاف بیانـداز و بهـره بگیر" پـایبند بـمانـد. امـا چیزي که 
فـرامـوش می کنند آن سـت که  این شیوه از رو شـده تـرین شیوه هـاسـت که دسـت کم در میدان نـقد انـدیشه هـا و 

بینش ها کارایی خود را از دست داده است. 

باز هم پریدن به شاخه فلسفه گویی 

یکی دیگر از مـرسـوم تـرین شیوه هـاي گـریز در جـدل هـاي نـظري "از این شـاخـه بـه آن شـاخـه پـریدن" اسـت، 
مـخصوصـا شـاخـه هـاي "فـلسفه" که بـه تمثیل بـلندتـرین شـاخـه هـا بـه حـساب می آیند؛ پـس آقـاي منتظمی چـرا 
چنین نکند. از این رواسـت که  ایشان بـاز بـه یک بـحث ظـاهـراً فلسفی در حـوزه واژه شـناسی می پـرنـد و نـاگـهان از 
بـحث خـشونـت وارد بـحث درسـت بـودن واژه "مـرحـله" یا درسـت بـودن واژه "سـاخـت بـند"، می شـود. سـپس در 
ادامـه از سـاخـت بـند بـه مـقولۀ "خـشونـت" یا قـدرت می پـرد و سـر از "تـحول غـنچه بـه گـل و گـل بـه میوه" 
در می آورد. و بـاز نـاگـهان وارد مـارکس شـناسی "کارول گـولـد" می شـود. و هـمه  اینها بـراي آنسـت که ثـابـت کند " 
مـرحـله " تـرجـمه درسـتی از "Monent " نـبوده و بـه جـاي آن بـاید "سـاخـت بـند" بـه  کار رود. تـا در نتیجه آقـاي 

آشوري در چاپ بعدي کتابش (فرهنگ علوم انسانی) واژ "ساخت بند" ایشان را نیز اضافه کند. 

از این رو چنین حکم شگفت آوري می کنند که: 

«یک مرحله باید تمام شود تا مرحله دیگر آغاز گردد.» 

 امـا اینکه چـرا بـاید چنین بـاشـد؟ بـه هیچ وجـه روشـن نمی شـود؛ مـگر یک "سـاخـت بـند" نـباید "بـند" ش کامـل 
شـود تـا " بـند" دیگري پیش آید؟ مـگر "بـند" بـن مـضارع از مـصدر "بسـتن" نیست. بـا این وضـع آیا بهـتر نـبود 
ایشان بـجاي واژة "سـاخـت بـند" از واژه " سـاخـت پـرداز" اسـتفاده می کردنـد، چـرا که "سـاخـت پـرداز" بـه معنی 

پردازش "ساختی" ست، بی آنکه پایان پردازش را در خود داشته باشد. 

آیا بهـتر این نیست که آقـاي منتظمی پیش از آنکه در بـند ثـبت واژه اي از خـود در" فـرهـنگ عـلوم انـسانی" 
بـاشـد؛ در بـند بـه کار گیري واژه هـاي (حتی اگـر تکراري) درسـت و مـتعارف بـاشـند. اسـاسـاً  تـرجـمه در هـر عـصري 
تـابعی از زبـان آن عـصر بـوده و زبـان هـر عـصر تـابعی از دانـش ادبی آن عـصر اسـت. امـا ایشان را بـا این مسـئله 

کاري نیست چون عقیده دارند:  

«هـنگام قـرائـت، چـشم انـسان مـتعلق بـه قـوه بـاصـر نیست، بلکه بـه قـوه فـاهـمه تـعلق دارد و در نتیجه نیت از 
قرائت را به پیکرمندي و عینیت متن زورآور می سازد.» 
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یعنی بـه گـفتاري سـاده؛ ایشان مـعتقدنـد که خـوانـنده آن گـونـه که می پـسندد می فـهمد، نـه آن گـونـه که خـود مـتن 
گـویاسـت. این هـمان مشکلی سـت که  ایشان بـه آن گـرفـتار بـوده و کائـوتسکی در "بنیادهـاي مسیحیت" در مـورد 

آن چنین هشدار می دهد: 

«دو خـطر تـألیفات تـاریخی سیاسـت پیشگان را بیش از آثـار محققین دیگر تهـدید می کند. اول اینکه ممکن 
اسـت آنـها بکوشـند تـا گـذشـته را بـه قـالـب تـصویر هـاي امـروز در آورنـد، و دیگر اینکه گـذشـته را از دریچۀ 

احتیاجات سیاست هاي روز خود ببینند.» 

(کائوتسکی - بنیاد هاي مسیحیت - 1358- ص 12) 

آقاي منتظمی در میانۀ نگاشته هاي این بخش از مقاله اش، به نقل از کرول گولد می نویسد: 

«تـفاوت میان دیالکتیک هـگل و مـارکس در این اسـت که هـگل در تـحول تـاریخ الـزامی درونـبودي را مـشاهـده 
می کند که طی آن ایده، بـه عـنوان دیالکتیک فکر، انکشاف می پـذیرد. حـال آنکه بـراي مـارکس، ارسـطوبـاورانـه، 

اقدام حقیقی افراد ملموس و موجود، این الزام را در وجود می آورد.» 

و سپس می افزاید: 

«لیکن نمونه اي که من از غنچه و گل و میوه نزد هگل آوردم، نمونه اي سخت واقعی و گیاه شناسانه است.» 

یعنی؛ ایشان می خــواهــد بــگوید: اگــر مــارکس اشــتباه رفــته مــن چنین نکرده ام و مــثالی آورده ام که هــم 
هـگل بـاورانـه اسـت و هـم واقعی. امـا در این جـا نیز، جـز بـاژگـونـه نـمایی نـظریات مـارکس اتـفاقی رخ نـداده اسـت. 
چـرا که مـارکس در پیش گـفتار بـراي چـاپ دوم "سـرمـایه" بـه خـوبی نـشان می دهـد که اخـتلاف دیالکتیک او و 

هگل بر خلاف نظر کارول گولد است. مارکس می نویسد: 

«در نــظر هــگل پــروســه تفکر که حتی وي آن را تــحت نــام " ایده" بــه شخصیت مســتقلی مــبدل کرده، 
دمیورژ(خـالـق) واقعیت اسـت و در واقـع خـود مظهـر خـارجی پـروسـه نـفس بـه شـمار آمـده اسـت. بـه نـظر مـن بـه 

عکس؛ پروسه تفکر به غیر  از انتقال و استقرار پروسه مادي در دماغ انسان چیز دیگري نیست.» 

(مارکس - سرمایه؛ جلد اول –1352 – ص 60) 

و اما ادامه... 

آقـاي منتظمی در شـماره 14 پـس از پیش کشیدن 24 مـترجـم " گـرونـد ریسه" و زمینه چینی هـاي دیگر 
نتیجه می گیرد که:  

«این صـفحه و پیش نـوشـته هـا و پـسامـدهـایش در بـاب دیالکتیک هـمجوشی سیاسـت و اقـتصاد بـه سکانـداري 
قانون، آن هم از سوي قلمی متهم به اقتصاد باورانه یکسویه بودن.» 

و بـراي اثـبات این مـدعـا بـه "جـان مـگوایر" می تـازد که چـرا واژة " Gewalt " را نیرو  تـرجـمه کرده (و در 
مـفهوم عـام گـرفـته)، نـه " نیروي قـانـون". واقـعاً جـاي شگفتی سـت که  ایشان چـرا این قـدر مـصر بـه کوبیدن آب 
در  هـاونـگ هسـتند. هـمان طـور که نـشان داده شـد (و بـر خـلاف ادعـاي آقـاي منتظمی) مـارکس مـعتقد بـود که 
"قهـر مـامـاي جـوامـع کهنه اي سـت که آبسـتن نـو هسـتند"؛ پـس نـه مـارکس می تـوانسـته بـه  این نـظر آقـاي 
منتظمی اعـتقادي داشـته بـاشـد؛ و نـه هیچ یک از تـرجـمه هـاي مـعتبر واژه Gewalt را "نیروي قـانـون" تـرجـمه 
کرده انـد. اسـاسـاً این پـسآورد "قـانـون" تـنها ابـداع آقـاي منتظمی سـت. و از آنـجایی که  این نـقد پیش تـر مـورد بـه 
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مـورد بـاژگـونـه نـمایی هـاي نـظري ایشان را روشـن کرده اسـت، در این جـا فـقط بـه نـقل نـمونـه هـایی از گـفتار 
مارکس بسنده می شود.  

مارکس در صفحۀ 12 "گروندریسه" می نویسد: 

«می گـویند هـر شکل تـولیدي، مـناسـبات حـقوقی و شکل حکومتی خـودش را ایجاد می کند زهی خـام انـدیشی و 
نـداشـتن درك درسـت که در کلیتی بـه هـم پیوسـته وارگـانیک روابطی تـصادفی و پیونـد هـایی صـرفـاً انعکاسی 
می بیند. همۀ اقـتصاددانـان بـورژوا بـه  این نکته آگـاهـند که تـولید بـا وجـود پلیس و نـظام انـتظامی جـدید کارآیی 

بیشتر دارد تا در جامعه اي که اساس آن بر اصل: حق با زور است، نهاده شده.» 

(مارکس – گروندریسه – 1363 – ص 12) 

و گفتارش در سومین خطابۀ کتاب "جنگ داخلی در فرانسه" در راستاي نظر بالاست؛ آنجا که می نویسد: 

«پیدایش ِقـدرت تـمرکز یافتۀ دولـت، بـا انـدام هـاي هـمه جـا حـاضـرش: ارتـش دائمی، نیروي انـتظامی، دسـتگاه 
اداري، روحــانیت و دســتگاه دادرسی، که از انــدام هــایی انــد که بــه حســب تقسیم کاري مــنظم و داراي 
سـلسله مـراتـب شکل گـرفـته انـد... بـه مـوازات پیشرفـت صـنعت مـدرن، تـخاصـم طـبقاتی میان سـرمـایه و کار نیز 
گسـترش می یافـت و تشـدید می شـد، و قـدرت ِدولتی، بیش از پیش، خـصلت قـدرت عـمومی ِ سـازمـان یافـته اي را 
بـه خـود می گـرفـت که هـدف هـاي آن عـبارت بـود از گسـترش بـندگی ِ اجـتماعی و تـبدیل شـدن بـه ابـزاري بـراي 
سـلطۀ طـبقاتی. خـصلت ِ اسـاسـا ًسـرکوبـگرانۀ قـدرت دولتی، پـس از هـر انـقلاب، که [بـه سـهم خـود] نـشانۀ 

پیشرفتی در مبارزة طبقاتی بوده، به نحو بیش از پیش بارزتري آشکار شده است.»   

(مارکس – جنگ داخلی در فرانسه – 1380 – ص 106 و 107) 

در شـماره 15 آقـاي منتظمی کاري نمی کند جـز بـازگـویی چکیده وار بـاژگـونـه نـمایی هـاي پیشین خـود؛ از این رو 
در این جـا نیز، تـنها بـه بـازگـویی گـفتاري از مـارکس بـسنده می شـود. مـارکس در کتابـش: "مـبارزات طـبقاتی در 

فرانسه"؛ زیر عنوان: "سرنگونی بورژوازي – دیکتاتوري طبقۀ کارگر"، می نویسد: 
«سـلطۀ بـورژوازي که  اینک از همۀ قیود آزاد شـده بـود، بـا تـوجـه دائـم بـه دشمنی جـنگ دیده، آشـتی نـاپـذیر و 
مـغلوب نشـدنی- مـغلوب نـاشـدنی از آن جهـت که مـوجـودیت اش شـرط حیات خـود بـورژوازي سـت – طـبعاً 

"بایستی" به "تروریسم بورژوایی" بدل گردد.» 
(مارکس - مبارزات طبقاتی در فرانسه - 1358 – ص 31) 

امـا مـوضـوعی که در این شـماره روشـن تـر بـه چـشم می خـورد؛ مسـئله مـبتذل کردن جـدل نـظري اسـت. ایشان بـه 
بـهانـه مـثال آوردن؛ بـحث را بـه ابـتذال نـظریه سـوق می دهـد. بـراي نـمونـه بـه  این پـاره گـفتار هـا از نـوشـته  ایشان 

توجه کنید:  

«آیا می توان خانه را با خنجر و سرب داغ در جاي آجر و کاهگل فراز آورد.» 

یا این جمله:  

«پس نمی تواند در سرمایه، به مثابه معلول، پنجه بوکس را در جـبـیـن علت، ردیابی کند.» 

بـه راسـتی چنین کاري بـراي چیست؟ جـز آنکه مـبتذل کردن عـمدي بـحث بـراي تـوجیه نـظریه خـود و فـرار از 
تحلیل سنجیده فلسفی و جامعه شناختی از خشونت در بُعد کلان آن ؟!.  

همچنین مـورد دیگري که در این شـماره نیز، چـون شـماره هـاي پیشین بـه چـشم می آید، این مسـئله اسـت که: 
هـمه (از گـرایندگـان و سـتیزنـدگـان بینش مـارکسی) یک بـرداشـت را بیان می کنند و آقـاي منتظمی دقیقاً 
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کوشـش دارد، خـلاف آن را بیان کند. بـه راسـتی این بـه چـه مـعناسـت؟ جـز آنکه بـه قـول کائـوتسکی ایشان 
می کوشد «گذشته را از دریچه نیازهاي سیاست هاي روز خود ببیند». 

شـماره 16 نیز ادامـه کوشـش آقـاي منتظمی  بـراي اثـبات این مـدعـا اسـت که مـارکس نـه بـه قهـر که بـه 
قـانـون گـرایی بـاور داشـته اسـت. از این رو ایشان بخشی از نـامـه مـارکس خـطاب بـه گـوگـلمن را سـند آورده تـا بـه 
خـوانـنده بـباورانـد که مـارکس یکی از هـواداران اجـراي قـانـون اسـت. بـر خـلاف بـاژگـونـه نـمایی آقـاي منتظمی؛ 

مارکس در"سرمایه" اندیشه دیگري می پروراند و این گونه بیانش می کند:  

«امتیازاتی که طـبقه کارگـر بـه چـنگ آورد تـا مـدت سی سـال صـرفـاً بـه صـورت اسمی بـاقی مـانـد... فـقط پـس از 
قـانـون کارخـانـجات سـال 1833 اسـت که صـنعت جـدید، سـاعـات عـادي کار را بـه دسـت آورد... هیچ چیز بهـتر از 
تـاریخ قـوانین کارخـانـجات انگلیس از 1823 تـا 1846 نمی تـوانـد روح سـرمـایه را آشکار سـازد. قـانـون 1833 اعـلام 
می دارد که سـاعـت کار مـعمولی در کارخـانـجات بـاید از سـاعـت 5/5 صـبح شـروع شـود و سـاعـت 5/8 شـب پـایان 

یابد... که مدت 15 ساعت را در بر می گیرد.» 

(مارکس - سرمایه؛ جلد اول –1352 – ص 270) 

مـارکس بـا بیان جـملات بـالا شـرح کاملی از تـصویب قـوانین سـاعـات کار و کار شکنی هـا و عـدم اجـراي و لـغو 
قوانین را ترسیم کرده، (در صفحه 274) می افزاید: 

«این مـقررات دقیق... بـه هیچ وجـه مـحصول بـافـته هـاي ذهنی پـارلـمان نـبود. این مـقررات که از شـرایط و اوضـاع 
و احوال ناشی شده اند... محصول نبرد طبقاتی طولانی اي است.» 

(همان اثر – ص 274) 

 و در ادامۀ توضیحات خود، می نویسد:  

«محـدودیت قـانـون سـاعـات کار و مـقررات مـربـوطۀ بـه آن در جـریان جـنگ داخـلی که نیم قـرن بـه طـول انـجامید، 
ذره ذره به آنان (کارخانه داران) تحمیل شده بود.»  

(همان اثر – ص 284) 

و در پایان نیز می افزاید: 

«کنگره عـمومی در بـالتیمور (16 اوت 1866) اعـلامیۀ زیر را صـادر کرد: نخسـتین و بـزرگـترین احتیاج کنونی 
بـراي رهـایی کار این کشور از اسـارت سـرمـایه داري عـبارت از وضـع قـانـونی سـت که طـبق آن سـاعـات کار بـاید در 
کلیه  ایالات متحـدة آمـریکا هشـت سـاعـت بـاشـد... هـمزمـان بـا این تصمیم (آغـاز سـپتامـبر 1866) کنگره 
بین المللی کارگـران... چنین تصمیم گـرفـت: مـا اعـلام می کنیم که محـدودیت سـاعـت کار شـرط مـقدمـاتی سـت 

که بدون آن کلیۀ کوشش ها در راه رهایی محکوم به شکست است.»               

(همان اثر – ص 289) 

و اساساً آیا ؟! مارکس در "بورژوازي و ضدانقلاب" نگفته بود:  

«ما هرگـز ایـن حـقیـقـت را که بربنیادي انقلابی و نـه قانونی استوار هستیم، پـنـهان نکرده ایم.»                  

(مارکس - بورژوازي و ضدانقلاب –1354 – ص 5)  

با این همه، آقاي منتظمی باژگونه نمایی را به نهایت رسانده می گوید: 
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«نتیجه دیگر اینکه همیشه این گـونـه تعبیر شـده که مـارکس در دولـت بـورژوا مـنش فـقط قـدرت صـرف اعـمال 
سـتم طـبقاتی را مـشاهـده می کند. حـال آنکه اگـر چـه اینجا جـایش نیست که خـلافـش را نـشان دهـم، لیکن تـامـل 

مزبور در این مورد چه گویایی ها که ندارد.»  

و ایـن در حـالـی سـت که نــامۀ یـاد شــده؛ گــویاي هیـچ چـیز نیست جـز آنکه مـارکس بـر تصمیم کنگره 
بین المللی کارگران تاکید داشته است. 

اما آخر کار ایشان 

آقاي منتظمی در آخرین شماره می گوید:  

«مـن گـرم بـازسـازي و حتی صـحنه آرایی لـغزش مـعنا بـودم بـه ویژه نـزد خـود مـارکس. اکنون نیز که  این تحـلیل 
پـایان پـذیرفـته در جـایگاه کسی که بـه لـغزش پـذیري و ژولـمندي مـعنا بـاور دارد. بـر این گـمان نیستم که بـه 

واقعیت عینی معنا دست یافته ام.» 

هـمان طـور که در بـخش هـاي پیشین نـشان داده شـد. این مـارکس نـبوده که دچـار "لـغزش مـعنا" در نـشان دادن 
انـدیشه هـایش شـده اسـت. چـرا که مـارکس یک سـاخـتار منسجـم بینشی پـرورانـده که واژگـان در آن مـعناي 
درسـتی می یابـد و بـراي اثـبات "لـغزش مـعنا" بـاید در کل، سـاخـتار بینش مـارکسی را شکست نـه آنکه بـه اجـزاي 
آن پـرداخـت. و این را آقـاي منتظمی بـه خـوبی می دانـد؛ پـس انگیزش ایشان را بـاید در جـاي دیگري جـز 
ویرایش هـاي فلسفی جسـت. از آنـجایی که خـود می گـویند: «نیت از قـرائـت، بـه پیکرمـندي و عینیت مـتن زورآور 

می سازد»؛ و بعد در شمارة 14 می افزاید:  

«عـرش فـرازمـندي انـدیشه اسـت این صـفحه شهـره بـه خـونین فـامی و هـنوز تـوان دارد رهـفروز پـژوهـش بـاشـد در 
کاوندگی خاستگاه مدرنیته.»  

پـس می تـوان نتیجه گـرفـت ایشان کوشـش دارنـد مـارکس را مـنطبق پـنداشـت خـویش نـمایش دهـند تـا بـا اتکا بـه  
این نـمایش بـه قـول کائـوتسکی بـه "احتیاجـات سیاسـت هـاي روز خــود " پـاســخ گــویـند. چــنانکه خــود نـیــز 

می گوید: 

«رهکوب ماناي نظرورزي است در باب دیالکتیک همجوشی سیاست و اقتصاد، به سکانداري قانون.»  

مـعناي این جـمله هـاي ایشان زمـانی بـه درسـتی دریافـته می شـود که بـه یاد آوریم، در پـایان شـمارة 7  نـوشـته 
بودند: 

«تـبهگن دلانی که همین امـروز در این سـرزمین، بـه زخـم خنجـر گجسـته، اخـلاق و درونـخواسـت شـدن قـانـون را 
که هـمانـا خجسـتگی آزادي اسـت نیایند می خـواهـند، در نمی یابـند که در هـمایند جـهان امـروز، آزادي اگـر 

دیرآیند شدنی است اما نیایندي را برنمی تابد.» 

و در میانۀ شماره 17 بعد از به قول خودشان پنبه زنی "هر انقلاب"ي می افزاید: 

«حـال آنکه اصـلاح، چیزي نیست جـز درون یافـت مشکلات و کاسـتی هـاي گـذشـته بـه سـال وسـالیان و سـپس 
درونـخواسـت راهکارهـاي آن درچهـر قـانـون هـمسان نـگر و آرمـان گـریز تـا مـگر گـذشـته در هـم ریز، آینده 

سامانساز را رهنمونی کند.» 

چنین اسـت که مـعلوم می شـود بـه زبـان سـاده  ایشان کوشـش دارنـد، پـنداشـت جـدیدي از مـارکس هـمخوان بـا 
"اصـلاح طلبی" ارائـه دهـند. بـه راسـتی چـرا ؟ نکند بـراي آنکه گـرونـدگـان این مکتب را بـه هـمراهی بـا جـریان  
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"اصـلاحی" فـرا خـوانـند. اگـر چنین اسـت، بـه  ایشان تـوصیه می شـود از خیر این کار بـگذرنـد. چـرا که پیوسـتن 
پیروان بـاورمـند بینش مـارکسی بـه جـریان اصـلاح خـواهی، جـز رادیکالی شـدن خـواسـت هـا در رونـد فـزایندگی 
بی پـایان، هـودة دیگري نـخواهـد داشـت؛ که  این نیز از خـواسـت جـناب منتظمی و سـامـانـسازان اصـلاح خـواهی 
کامـلا بـه دور اسـت. و اگـر هـم، پیروان بی بـاور و پـوسـته اي این بینش، مـد نـظر ایشان اسـت که هـمان بهـتر تـا 
نپیونـدنـد، چـرا که چـنان سـازش پـذیري در آنـها نـهادینه شـده اسـت؛ که در عـمل کاري جـز دفـاع از هسـتار 
مـوجـود (هـرچـه بـاشـد) نمی کنند؛ و فکر نمی کنم که بـا حـساب و کتاب اصـلاح طلبی، این بـه زیر پـرسـش رفـتن 
بـه خـاطـر پیونـد بـا آنـها ، جـور درآید. همینجا بـاید افـزود که بهـره گـرفـتن از بینش هـاي دیگر نـه تـنها نـادرسـت 
نیست بلکه بـراي پـرورانـدن هـر بینشی واجـب اسـت؛ امـا بـه شـرط آنکه: این بهـره گیري آشکار بـاشـد نـه در 
پـوشـش؛ و از سـویی دیگر بـه بـاژگـونـه نـمایی کشانـده نـشود. در این حـالـت اسـت که می تـوان هـر جـز درسـتی را از 
هـر بینشی (حتی در کل غـلط) گـرفـته بـه عـنوان بخشی از بینش نـو بـه کار بسـت. نـه  اینکه بـراي نـمونـه: 
بی سـروصـدا جـمله مـشهور پـلخانـف و لنین (یعنی جـملۀ: " جـنبش انـقلابی بـدون تــئوري انـقلابی نمی شـود ") را 
گـرفــته جــاي واژه هـاي انـقلاب و انـقلابی را بـا "اصـلاح طلبی" عـوض کرده بـه عـنوان یک نـظریه نـوین ارائـه کنند. 
این کار بهـره گیري از عـناصـر مـثبت (مجـموعـه هـاي نـظري دیگر) نیست، بلکه سـود جـویی از عـناصـر "ایماژي"ِ 

دیگر مجموعه هاي اندیشه اي است. 

و اگـر مـنظور آقـاي منتظمی از آن که درسـتون دوم مـقالـه سـوم می گـویند: "هـنوز تـوان دارد رهـفروز پـژوهـش 
بـاشـد در کاونـدگی خـاسـتگاه مـدرنیته "؛ تـلاش ایشان بـراي تلفیق تحـلیل مـارکسی و نـگاه مـدنی بـراي ارائـه یک 
بینش جـدید از جـامـع مـدنی (نـوین) بـاشـد. بـاید گـفت: مسـئله جـامـعه مـدنی نـوین، در بینش مـارکسی را بـایست 
در امـواج دوران سـرمـایه سـالاري بـررسی کرد. آن هـم نـه در مـوج دورة انـباشـت نخسـتین سـرمـایه بلکـه در مــوج 
ســوم سـرمـایه سـالاري یعـنی در دوران فـرا انــبـاشـتـگـی جـهانی ســرمـایه؛ بـه ویـژه دورة گــذار فـرا انـباشـتگی 
سـرمـایه (فـرا صنعتی) بـه مـرحـلۀ پسین اش. دقیقاً در این حـالـت اسـت که می شـود بـرداشـت و خـوانـش نـوین از 
بینش مـارکس ارائـه داد. این امـا مسـتلزم ارائـه تحـلیل دقیقی از سـاخـتار مـوج جـدید سـرمـایه اسـت و کاش آقـاي 
منتظمی چنین می کرد نـه آنکه کوشـش کند تـا بـر اسـاس ویرایش خـوانـش هـاي پیشین از بینش مـارکس بـراي 

اثبات نظریات خود سندسازي کند. 

امـا در مـورد آنکه نـوشـته انـد: "در جـایگاه کسی که بـه لـغزش پـذیري..."؛ بـاید بی رودربـایستی گـفت: این بیان بـروز 
نـوعی تـواضـع کارکردي سـت که بیش از آنکه پی جـوي پیرایش درونی بـاشـد، خـواسـتار ایجاد حـس نـاخـود آگـاه 

همراهی درخوانندگان است. بگذریم! 

آقاي منتظمی در ادامۀ حساب "هر انقلابی" را کف دستش گذاشتن؛ می گوید: 

«از آن نـظر که آرمـان از مـقولۀ عـشق امـا قـانـون از مـقولۀ خـرد اسـت. رخـنمود این دو، هـم بنیاد نیست تـا مـگر 
در جلوه نهاد هم رخسار باشد.» 

امـا، یک آنکه؛ آرمـان از مـقولـه نیاز عـاطفی - انـسانی بشـر در بـعد اجـتماعی بـوده نـه عـشق. که عـشق در 
سـاده تـرین نـمود هـایش پـاسـخ گـویی بـه احـساس نیاز روانی فـرد اسـت، و آرمـان در وجـه بـالـنده اش پـاسـخ گـویی بـه 
احـساس خـلا هسـتی شـناسـانـه در درون آدمی سـت؛ در حـالی که قـانـون از مـقولـه پـاسـخ گـویی بـه مـنافـع درون 
اجـتماعی بشـر از راه  ایجاد قـرارداد هـاي جـمعی سـت. پـس نمی تـوان بین آرمـان و قـانـون رابطۀ آشـتی نـاپـذیر فـرض 

کرد، که حتی بر عکس توان نهفته پیوند این دو همیشه وجود داشته و دارد. 
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دو آنکه؛ قـانـون وجـه حـقوقی هـر زمـانی را نـشان می دهـد و مـاهیت فـرا انـسانی و خـارج از تقسیمات درون 
اجـتماعی نـدارد. از سـویی دیگر آرمـان خـوانـش نیازهـاي انـسانی سـت و هـمان قـدر بـر زبـان هـر دوران پـایه دارد که 
بـر بینش آن دوران. این در حـالی سـت که عـشق فـقط زبـان و نـمودش در هـر دورانی هـمخوانی بـا آن دوران 
دارد. همچنین تـوجـه بـه روانـشناختی عـشق بـه خـوبی نـشان می دهـد، عـشق بـا خـرد در ارتـباط بـوده و در 
حـالـت هـایی از چـنان در هـم تنیدگی بـرخـوردارنـد که یکسانی را مسـلم می سـازنـد. بـراي نـمونـه عـشق شـراکتی 

(تعاونی منش) بر اساس ساختار کاسب کارانه اش،  دقیقاً بر پایه خرد نهفته استوار است. 

سـه آنکه؛ بـاید تـوجـه داشـت هـر چـند تـوان نـهفته پیونـد بـیـن آرمـان و آرزو از سـویی و "آگـاهی بـه ضـرورت" از 
سـویی دیگر وجـود دارد؛ امـا این پیونـد بی اتکا بـه شـناخـت امکان پـذیر نیست. و تـمام تـلاش و هـنر مـارکس آن 
بـود که کوشید بـا اتکا بـه "عـلم" بـه عـنوان پـایه اي تـرین عـنصر فـرآیند شـناخـت، بین آرمـان و آگـاهی پیونـد ایجاد 

کرده به ضرورت هاي آگاهانه در بُعد جهان بینانه اش دست یابد. 

آقاي منتظمی در ادامه، نتیجه می گیرد:  

«آگـاهیم که دسـتیابی بـه جـامـعه بی طـبقه در دسـترس هیچ اقـتصادي در شـرایط کنونی جـوامـع بشـري نیست. 
امـا همین آرمـان در اقـتصاد هـاي شـورایی پـس از انـقلاب هـاي کمونیستی، در جـلوه مـالکیت اشـتراکی مسـتقیما بـه 
انـدرون قـانـون رفـت و پـس از چـند دهـه آن اقـتصادهـا را ورشکست. امـا حـزب هـاي کمونیست و سـوسیالیست 
کشور هـاي دمـوکراتیک غـربی که بـا راي مـردم در ائـتلاف هـاي قـدرت گـرفـتند، هیچ گـاه آن آرمـان بـر حـق را بـا 
خـود بـه درون مجـلس نـبردنـد و بـا هـدف بـرنـشانـدن بـلافـاصـله آن مـطالـبه قـانـون نکردنـد. در نتیجه از رهـگذر 
اصـلاحـات انـواع گـونـاگـون بیمه هـاي اجـتماعی، یارانـه هـا... را در واقعیت نـهادینه کردنـد و بـه سـرمـایه تحـمیل 

نمودند...» 

امـا، یک آنکه؛ این مسـئله که پـس از "انـقلاب هـاي کمونیستی" چـه اتـفاق می افـتد، واقـعاً جـاي بسی گـفتار 
جـدلی سـت. بـراي نـمونـه مـارکس در آثـارش شـدیداً از تعیین شکل کامـل و قطعی بـراي سـوسیالیزم و کمونیزم 
پـرهیز می کرد و سـوسیالیزم بـا اقـتصاد دولتی مـتمرکز را تـنها یکی از اشکال ممکن ارزیابی می کرد؛ که حتی 
این شکل در صـورت اجـرا بـاید در رونـد خـود در جـامـعه اسـتحالـه شـده از بین رود؛ امـا چیزي که در شـوروي و 
بـلوك شـرق رخ داد، دقیقاً عکس این بـود؛ یعنی احـزاب بـه حکومـت رسیده در آن کشورهـا سعی کردنـد جـامـعه 
را در دولـت اسـتحالـه کنند. نـمونـه دیگر "مـاشین دولتی" و ضـرورت نـابـودي کامـل آن در دسـتگاه بینشی 
مـارکس اسـت. امـا آیا این اتـفاق در کشورهـاي مـعروف بـه کمونیستی واقـعا رخ داد؟ یا بـه عکس خـواسـته یا  
نـاخـواسـته هـمان مـاشین را حـفظ کرده فـقط بـه تغییر در پـوسـته بیرونی و راس هـرم آن بـسنده کردنـد. بـه 
راسـتی آیا هـر ارگـانیزمی تـابـع دینامیزم خـاص خـود نیست؟ و بـا این وضـع آیا انـتظاري جـز این می رفـت که در 

آن کشورها به اصطلاح، "طبقه جدید" به وجود نیاید و راه رفته، بازگشته نشود. 
دو آنکه؛ بـر خـلاف ادعـاي آقـاي منتظمی آنـچه در این کشورهـا رخ داد این نـبود که آرمـان "مسـتقیماً بـه انـدرون 
قـانـون رفـت "؛ بلکه بـه عکس این قـانـون بـود که بـه درون آرمـان رفـت. نـمونـه بـارز آن مسـئله سیاسـت اقـتصادي 

"نپ" و بازگشت به اقتصاد پولی در شوروي ست.  
سـه آنکه، ادعـاي ایشان در مـورد آرمـان خـواهی احـزاب چـپ " کشورهـاي دمـوکراتیک غـربی" جـاي بسی پـرسـش 
دارد. چـرا که تـاریخ بسیاري از آنـها نـشان می دهـد که  اینها در کسوت هیئت دولـت، در مـوارد بیشماري بـه 

اصطلاح بورژوازي تر از دولت هاي معروف به سرمایه داري و راست عمل کرده اند 
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آقاي منتظمی در بخش آخرین مقاله شان می گویند: 

«میان نـوشـته مـارکس و مـا حـجابی سـاخـتمند هسـت... حـجاب نـوشـته هـاي خـود مـارکس که یکدیگر را پـنهان 
می کنند.»  

چـنانکه در مـوارد پیشین نـشان داده شـد: نـوشـته هـاي مـارکس مـانـند بینش و نـگرش هـایش کامـلاً آشکار و روشـن 
هسـتند؛ امـا گـویا آقـاي منتظمی بـه هیچ رو حـاضـر نیست بـا این مسـئله کنار بیاید. پـس بـراي اینکه قـال قضیه 
کنده شـود؛ می تـوان مـارکس را از گـورش بیرون کشیده، مـحاکمه کرد که چـرا تـمام حـرف هـایش را رك و 

راست همخوان با نظریات نویسندة ما نزده است؟ بگذریم! 

از آنـجایی که از قـدیم گـفته انـد: "هـوشـمند را اشـاره اي بـسنده اسـت"؛ و از آنـجایی که (بی کنایه) در هـوشـمندي 
آقـاي منتظمی تـردیدي نیست؛ در آخـر بـراي خـوش فـرجـامی، تـنها بـسنده می شـود بـه بـاز گـفتن این گـفتار 

مارکس در کتابش "ایدئولوژي آلمانی": 

«روزگـاري آدم پُـر دل و جـراتی خیال کرده بـود آدم هـا فـقط بـه  این جهـت در آب غـرق می شـونـد، چـون گـفتار 
پـندار ثــقـل انـد. اگـر این پـندار را از سـر بـه دور افکندنـد... فـراسـوي هـر گـونـه خـطر غـرق شـدن انـد. هـمه زنـدگی او 
صـرف مـبارزه بـا این پـنداشـت ثــقـل که هـم آمـار و ارقـام، هـم دلایل فـراوانی مبنی بـر نـتایج زیانـبار آن بـه او 

عرضه می داشت، گردید. این آدم پُر دل و جرات نمونۀ فلاسفه انقلابی جدید آلمان بود.» 

(مارکس و انگلس - ایدئولوژي آلمانی – 1357- ص 12) 
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برگرفتگی ها  

*) بـوتـول، گـاسـتون - 1368– جـامـعه شـناسی جـنگ - بـرگـردان: هـوشـنگ فـرخجسـته – تهـران - سـازمـان 
انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی. 

*) جـهانـبگلو، رامین - 1368 - انـقلاب فـرانـسه و جـنگ از دیدگـاه هـگل - تهـران - نشـر سـازمـان انـتشارات و 
آموزش انقلاب اسلامی. 

*) فروم ، اریک - 1358 - سیماي انسان راستین - برگردان: مجید کشاورز- تهران. 

*) کـائـوتسکی، کارل- 1358- بنیاد هـاي مسیحیت (جـلد اول) - بـرگـردان: عـباس میلانی- تهـران- انـتشارات 
کتابهاي جیبی. 

*) مارکس / انگلس / لنین - 1356 – جنگ داخلی در فرانسه، کمون پاریس - تهران - انتشارات جنگل. 

*) مـارکـس / انـگلس / لنین - 1358 – دربـارة انـقلاب اجـتماعی – بـرگـردان: محـمد پـورهـرمـزان -  تهـران - 
انتشارات حزب توده. 

*) مارکس، کارل/ انگلس، فردریش - 1357 - ایدئولوژي آلمانی - تهران - انتشارات باربد. 

*) مارکس، کارل/ انگلس، فریدریش - 1357 – مانیفست - تهران. 

*) مارکس، کارل/ انگلس، فردریش - 1357 - ایدئولوژي آلمانی - تهران - انتشارات باربد. 

*) مارکس، کارل - 1354 – بورژوازي و ضدانقلاب - تهران – نشر افق. 

*) مارکس، کارل- 1380- جنگ داخلی در فرانسه، 1871- برگردان: باقر پرهام - تهران – نشر مرکز. 

*) مـارکس، کارل - 1352 – سـرمـایه [کاپیتال] (جـلد اول) - بـرگـردان: ایرج اسکندري- شـتاسـفورت – 
چاپخانه زالتس لاند. 

*) مـارکس، کارل - 1358 – فـرمـانـروایی بـریتانیا در هـندوسـتان و... - بـرگـردان: حسین تـحویلی- انـتشارات 
علم - چاپ اول -1358. 

*) مـارکـس، کـارل- 1363- مـبانی نـقد اقـتصاد سیاسی (گـرونـدریسه)- بـرگـردان: بـاقـر پـرهـام / احـمد تـدین – 
تهران – انتشارات آگاه. 

*) مارکس، کارل - 1358 – مبارزه طبقاتی در فرانسه – برگردان: اتحاد چپ- تهران – انتشارات نگاه. 

*) مارکس، کارل – دهه 1350 - فقر فلسفه - تهران. 
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