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 مقدمه
آورد و یهای زنددگی یدورم مدتر از هر زمان به تمام جنبهدر ایامی که جهانِ الابالی سرکشانه

ه ه کدی ماندمیان دوستان باق روابطِ زندگی را به منبعی برای استخراج ارزم فروکاسته، چه چیز جز

ی ه وسدیلهنیز گاه در ایدن جغرافیدا بد ، و همین رابطهاست امان مانده از گزند این جهان سرکش در

کم مکدای دوست شود. اما در این ایام که دیوارها فاصله انداخته، و صدیوارهای بلند دچار انقطاع می

تدا بدا  توان از خداطر بدردت تدالم کدردمشور را مگر میای چنان پررود )چهره نه! چهرهاز خاطر می

ها حول ایده که پیوندیدوستی را برقرار نگاه دارم،  دپیون ی کیوان مهتدیهاها و ایدهخواندن نوشته

 یسدت.نهای مشترک شکل گرفته و دیواری به بلنددای بدرج بابدل نیدز یدارای مقابلده بدا آن و آرمان

ار بدوگو بنشدینم و ها با دوست خدود بده گفدتاز طریق یادداشتخواندنی که طی آن سعی کردم تا 

ور از وگویی یک طرفه بده دها گوم سپارم، گفتهای شکل گرفته حول آنها و ایدهدیگر  به دغدغه

وگویی کمدی غریدب بده نظدر ام. هرچند چندین گفدتگاه شخصیعادت، در سکوت و در کنج خلوت

 ای بود گران.دیگر برقرار نبود، تجربهرسید اما در این مقطع که امکانی می

ین ای منسدجم نیدز از همدوعهها در قالب مجمها و انتشار آنآوری این یادداشتهدف از جمع

وگویی کده از روست؛ تحکیم پیوند دوستی شکل گرفته بر سر آرمانی مشترک، آن هم از طریق گفت

ای را محبدو  توانیدد ایددهنمی»که  گیرد، و همچنین اثبات آنها شکل میخالل خواندن یادداشت

 «.کنید که زمانش فرا رسیده است
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 1ی جمعیخاطره سینما به مثابه
نگار رانند. ار بگذمشترک را از س یامردم تا دور هم جمع شوند و تجربه یاست برا یمکان ینماس

 یکن در شد یکشر یها را براانسان یمعنو یازها نکهن باشند، آن یجستجو یک یبرا یپاسخ هایلمف

      .کنندمی برآورده مشترک یخاطره

 یزیاسکورس ینمارت

 

 سدازییلماست که حدول ف یضد فرهنگ تریقدق یاکه مراد از آن فرهنگ  یانضد جر ینمایس

 یتجرب یکارها یناز ا یاریشناخته شده است. بس یشکماب یرانشکل گرفته، در ا یگارد و تجربآوان

ضدد  هداییلمسداختن ف یبدرا یگونداگون یهداتالم یزن یرانموجود هستند و در خودِ ا ینترنتدر ا

 یداو  یخها، تداراز آنکه به المان یشپ یانضد جر ینمایراجع به س یگرفته. اما هر بحث صورت یانجر

صدنعت  یکهنوز نتوانسته به  یرانا ینمای: سشودیمانع مواجه م یکبا بپردازد،  ینماس ینامکانات ا

. تعدداد یماخدود نداشدته ینمایرا در سد «یاصدل یدانجر» یدک یما هنوز تجربه یعنیشود.  یلتبد

ها فقدط سدالن ینهمد هاییو اکثر صندل کندینم یتصنعت کفا یک یلتشک یبرا ینماس هایسالن

 یدر تمام کشور وجود ندارد، و بدرا هایلمف یکنواخت یع. امکان توزشوندیم یریهفته به هفته گردگ

 یددکده تول دانیمی)مد چرخددیتهدران م یِحدول رمزگدانِ فرهنگد یداًشد یزن ینماییس یدتول ینهم

ت. یسدتتنها ن یافتنیندست یایرو یندر ا ینمااست، و س یدارصنعت پا یک یاصل یطکنواخت از شرای

به تکرار  یازین ینجاکه ا شوندیها و مجالت مطرح مهر روز در روزنامه زین یگراز مشکالت د یاریبس

خدود  یصنعت یوجود نداشته باشد که ساختارها ینماس یبرا یابدنه یوقت یتنها. در یممکررات ندار

که اساساً  یستن ییحمله به دشمن در جا «یانضد جر سازییلمف» یاکند، آ یلتحم سازانیلمرا به ف

                                           
 برگرفته از وبالگ جنگ داخلی. 1-
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 یهاپارهاز تکده یشبد یدزیچ کنیم،یمد یافدتدر یدانضدد جر هداییلمآنچه ما از ف یاوجود ندارد؟ آ

مدا  توزییندهک صلِحا یان،ضد جر یامخرب  هاییلمنسبت به ف یفتگیموجِ ش ینا یااست؟ آ یفرهنگ

 یدابت در غیلبدد) یوآلترندات ییِروا ییوهش یک یم؟اکه خود از آن محروم یستن یزینسبت به آن چ

 داشته باشد؟ تواندیم ییچه معنا [mainstream]عمده  ییِروا ییوهش

در  یلاص یانجر توانیپرسش وجود دارد. نخست آنکه م ینمواجهه با ا یبرا یگوناگون یهاراه

 یورهاکشد در هم آن یهباشد. نمون یدهرس یصنعت یدیبه تول یانجر ینا ینکهداشت، بدون ا ینماس

. در شودیم یدهنام «یدولت ینمایس»ها آن ینمای)مانند فرانسهت وجود دارد، که هنوز هم س ییاروپا

خاصِ خود  وجود دارد و نقش ینماس« مکان»اما  رسد،یبه نظر م یبغا ینماهرچند خودِ س یزن یرانا

همدان  اند دددسداخته شدده جمعدیی هخداطر یدک یریِگشدکل یکه برا ییهاسالن. کندیم یفارا ا

 یمکنی. ادعدا نمدشدوندیپدر م یترمبتدلل یاست دد هدر بدار بدا محتدوا ینماام سکه نام یاخاطره

 انیدرا ینمایدر سد یاصدل یدانهمدان جر اندد،را اشغال کرده ینماس یهاکه سالن یمبتلل هاییلمف

 نیدا یبدرا ید دارد؛ مکدانها وجدوسدالن یدندر ا ینماست که شدب  سد ینجاهستند. برعکس، نکته ا

 یدویید هداییلمآن در ف یثدانو یعتاست. طب غایب تجربه خودِ اما دارد، وجود مشترک یهتجرب

از  بدا  تنهداارت یدنت متصل هستند، امدا ایوود)هال ینماس یاصل یانبه جر هایرانی: اکندیم یدابروز پ

کدانِ ت، اما محاضر اس ینماخودِ س ینجادر ا .شودیبرقرار م تریوکامپ یتورهایو مان هایزیونتلو یقطر

: شودیزده م ییهاند و جرقهکنیدو شب  با هم مالقات م ینا یآن دود شده و به هوا رفته. در موراد

 متوسدط یطبقده مشدترک یهتجرب یبرا یانیکه توانسته به ب یاصغر فرهاد الی یهدربار یلممانند ف

موفدق  از جامعده یو قشدر شوند،یها پر مروزنامه شوند،یر مها پسالن یلحظات ین. در چنیابد دست

 است. ینماس ماکه نام یابسازد، خاطره یجمع یاخود خاطره یبرا شودیم

اسدت  ینام «یانضد جر ینمایس». یدرا به پرسش کش ترییادینبن هایفرضیشپ توانیاما م

نسدبت  کنددیم یکتدهاز آنچده خدود د یدرغ ینماتوگرافیکیبه هر فدرمِ سد ینماس صنعتیی هکه بدن

ضدد  ینمایسد یمکنیچرا فکر مد ید؛آن را به پرسش کش یوابستگ توانیم ی. وگرنه به راحتدهدیم

نشان داد  توانیم یشکل گرفته؟ به راحت یصنعت ینمایس یبِو تخر یخوانمخالف یبرا اًصرف یانجر

از  یبخشد شود،یخوانده م ینماس اصلی یهو برعکس است، و در واقع آنچه بدند ینا یانکه نسبت م

 ینماسد یختمام تار خواهدیو م یافتهتبلور « بلند یلمف»است که در قالب  ینماتوگرافیکس یهارسانه
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 ۹۰) یلمفد یدکاسدتاندارد  یمدت زمدان یخود و حت پردازیِیتو شخص ییروا یبه نفع ساختارها را

 تصداویر یهپدرده و مشداهد ینشستن جلو یا یزیکیمکان ف یکصرفاً  «ینماس»ت مصادره کند. یقهدق

و  دهنددگانیشنما سدازان،یلمف یداناز روابدط م یامنظومده یِمحدل تالقد ینما. سدیسدتمتحرک ن

 است. یدئولوژیکو ا یدلبخواه یاربس کندیجدا م یکدیگرها را از که آن یمخاطبان است. و مرز

 دهددینشدان مد یرزمینیز ینمایجامع س خی: تاریدر کتاب خود با عنوان برانداز یکیدانکن ر

 مدردم یهها تدود. در آن زمان کارناوالگرددیبازم وسطی قرون یهبه فرهنگ عام سینما یهکه انگار

. کردنددیم یدبترغ هدایتفعال یگدرمتنوع و د یگوناگون، اجراها هاییباز ضیافت، در مشارکت به را

 یامرزهد یمنظدور حتد یدنا یو بدرا جمعی، یهخاطر یکساختن  یبودند برا یها مکانکارناوال ینا

 ینِ. طندکردنددیها شرکت مکه از تمام اقشار جامعه در آن یابه گونه یدندنوردیرا در هم م یطبقات

 شود.یم یدهبه وضوح شن ینیفل یکوفدر هاییلمدر ف یمتفاوت زندگ هاییوهش یانبرخورد م ینا

 یارطبقدات کد یخدتندر هدم آم داری،یهسرما یدتولی یوهشدن ش یراما به مرور زمان، با فراگ

 یابسته یهابه صحنه گرفتندیکه کلِ جامعه را در بر م ییهاکارناوال یجهخطرناک شد. در نت یاربس

قدات . هدر چده طبیندخاصِ خود مقابل آن به تماشدا بنشد یگاهِدر جا یدمحدود شدند که مخاطب با

را بداز  اجدرا یرا مخدوم و فضدا هایشنما یااجر یهبست یطمح نیبودند تا ا یبه دنبال راه پایینی

قدش نو منفعدل کدردن  یش،نما یاجرا یطکردند با قاب گرفتن محیکنند، طبقه فرادستان، تالم م

 ونچد زد، هدم بدر دوم یهموازنه را بده نفدع دسدت ینمامخاطب، فرهنگ خود را غنا بخشند. ورود س

 انگیخدت،یزندده بدر م یرتصداو یددنکه د یرتیخود آورده بود و حکه با  اییبا تمام تکنولوژ سینما

 یرهنگو مخاطبْ ف سازیلمف یانکامل م یمو تقس یتماشاچ یصندل یرفتنمخاطب را قانع کرد که پل

تر و کوچک سازییلمف یزاتتجه یبه مرور زمان چنان پررنگ شد که وقت یمرزبند ینمقبول است. ا

 .گنجیدیمخاطب نم یلعبور از آن در تخ یگرشدند، د یرپلدستر 

 یمنفعلد یتماشاچ دهندیم ی است: اکثر مردم ترج یبه قوت خود باق یمرزبند ینامروز هم ا

 یدنِاند للت ببرند. دکرده یدها تولآن یبرا هایاکه حرفه اییباشند و از سرگرم ینماس یهادر سالن

 یهددامندددارد. تال یدادیمددا ارزم ز یانددد بدرادهکر یدددمدا تول یددانکدده دوسدتان و اطراف هدایییلمف

در آورندد، بده نظدر  یدانخود بده ب هایینخود را با دورب یزندگ یطمح خواهندیکه م هااییرحرفهغ

کده نتوانسدتند وارد مناسدبات  ینماییسدی یرهلشکر ذخ یاست برا یمکان ینترنت. ارسدیمسخره م



 های کیوان مهتدیمنتخبی از یادداشت                                                                                 6

و  تهویدهها، بدا مبدل و جشدنواره یِواقعد یهافقدط در سدالن یواقعد هاییلمشوند. ف ینماس یاحرفه

 .شوندیداده م یشنما یسه بعد هایینکع

 یدران. اگدر در اشوندیوارد م یانضد جر ینمایبه اشکال مختلف بر س یاها در تمام دنفشار ینا

در  شدود،یبه کدل انکدار م یانضد جر ینمایندارد، س یاصل یانما هنوز جر ینمایبهانه که س ینبه ا

ر آن در نظد یبدرا یو فرهنگد یدولتد یهابودجده یعندیبرعکس آن اعمال شده،  یسمانگلستان مکان

ضدد  ایینمسد یختا تدار شوندیانتخاب م یلمصنعت ف اصلی یهاز بدن ینماس نگارانیخو تار گیرندمی

 هاینیرزمدر ز یرزمینیز ینمایداشتن سنگه امیکه هدف اصل یبعدتک یخی. تاریسندرا بنو یانجر

 هدایلمف یدعنوان نخواهند در تول یچتا به ه شوندیم یمهندس ایگونهبه مردم یهتود یاست. از طرف

نگ و بدنه ر ینمایس یدر هزارتوها یرد،که خالف آن صورت گ یزمان هر تالشمشارکت کنند، و هم

ام خدود را بدر تمد یونهژمد یبترت ینبه ا کندیصنعت تالم م یک. گیردیگروتسک به خود م ییرو

 اعمال کند. یادن

صدنعت  یدکهستند کده  ییهانام «یرزمینیز»، و «برانداز»، «مخرب» ،«یانضد جر» ینبنابرا

زائدد  هدایانجییم خواهنددیهستند کده م سازانییلم. دشمن او، فکندیدشمن خود انتخاب م یبرا

کنندد.  یدردرگ یممسدتق یخود را در سدطح یرامونپ یطخود و مخاطب را کاهش دهند، و مح یانم

کددار  یددنا یبسددازند، و بددرا یجمعدد یاخدداطره یاهنددد خددارج از منطددق سددودباورخویهددا مآن

 یددرا نده تنهدا مف ینماس یاصل یانکالم جر یکو در  ی،نامتقارن تکنولوژ یشرفتپ ،«ییگراتخصص»

 یرا برا «یانضد جر»نام  ینهم یبرا .بینندیم یرامکانات آن را دست و پاگبلکه تمام شبه یابند،ینم

 guerilla] یکیچر سازییلمکارِ خود را ف ی،احرفه سازییلمف ییوهنند، و در مقابل شگزییخود برم

filmmaking] ینماسد یاصدل یدانِانشعاب از جر یا فرعی یهشاخ یک یانضدجر ینمایدانند. سیم 

 یدزاز هرچ یشپد یدانضد جر ینمای. سیمبدان ینماییس یِغن یهاکه آن را محدود به فرهنگ یستن

 یدنا ینمحد  اسدت. بندابرا یِسدرگرم یکتر از فرا ینمااز درک متفاوت نسبت به امکانات س یحاک

ضد  ینمایو بعد نوبت به س یمدار یازن ینمادر س یاصل یانجر یککه ما ابتدا به  «یامرحله» یتِذهن

 است. ینمادو س ینا میان یهرابطسر و ته نگاه کردن به  ییجهنت رسد،یم یانجر

چدرا » یا «خورد؟یاصالً به چه درد ما م یانضد جر ینمایس»که  یداز شما پرس یپس اگر کس

در مدورد  یکده مدا حتد یدر حدال یدد،اانتخداب کرده یدانضد جر سینمای مورد در را خود یهپروند
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کده  یددپاسدخ ده ینگوندها توانیددیآنگداه م ،«یم؟اکار نکدرده کافی یههم به انداز یککالس یژانرها

 یککار به مسائل ما نزدو محافظه یاکارر «یِاجتماع هاییلمف»از  یشترب یاربس یان،ضد جر یاینمس»

از  یشدترب یارو بسد کنندد،یلوحانه ما را سدرگرم مساده «یخیِتار هاییکاپ»از  یشترب یارهستند، بس

 ییآنها»د؛ ینخسته نک یادالبته خودتان را ز «.محل اتصال ما و غرب هستند «یاجشنواره هاییلمف»

 یاما اگر مخاطب شما وقت «کنند که کم است یلرا تخ یزیآن چ توانندیدارند، نم یلکه کمبود تخ

صحبت  «یشخو یزندگ یطمح یانب یخود برا ییپس گرفتن توانا»و  «جمعی یهساختن خاطر»از 

احتمداالً  هعرق شده بود، آنگا یسِام از شوقْ خبود و کف دستان یدهخز ندلیص یهبه لب کردید،یم

 «یست؟چ یانضد جر ینمایس ینخُب ا»: یدسوال دوم را از شما خواهد پرس

 هداییلمتدا ف یتجربد هداییلماز ف یاگسترده یفط شود،یخوانده م یانضد جر ینمایس آنچه

 یهارائ یندارد. بنابرا ینماس یخبرابر با تار یو قدمت گیرد،یرا در برم یرزمینیز یهامستقل، تا جنبش

از آنکده  یشب یانضد جر ینمایاست. س یرممکناز آن غ ینماییس یهاواحد مطابق با المان تعریفی

 یهبدند هداییلماز ف یاریاشاره دارد، کده در بسد یشگرا یکاشاره کند، به  هایلماز ف یابه مجموعه

موجدود  یرا به خارج از الگوها یاریبس ینماتوگرافیکِکه آثار س یشیدارد. گرا وجود یزن ینماس اصلی

 یختدار یهااز قلده یاریاعتبدار بسد یدنبه ا کند؛یم یتهدا یلمف یددر تول یاقتصاد یا ی،سبک ی،ژانر

 یقدت،حق-ینماسد یتالیدا،نئورئدال ا ینمایورتف، س یگاژ ی [Kino-Glaz] ینمامانند چشمِ س ینماس

 یدک: ۲۰۰۱مانندد  اییحماسد هاییسدمفون یو حتد ۹۵سدوم، دگمدا  ینمایفرانسه، سد یموج نو

کشدف  ینمارا در سد یامکانات سازانیلمف ینسنت تعلق خواهند داشت. تمام ا ینبه ا ییفضا ییسهاد

 ی تدرج یکه برخ ییشود. تا جا یمتجل« بلند یلمف»در  یجدر قالب رمزگان را توانستیکردند که نم

قدرار  یلمرا در برابر ف «ینماتوگرافس»مانند برسون که  ینند؛خود برگز یتفعال یبرا یگریددادند نام 

اندد. بوده یدانازان ضدد جرسدیلمف ینهم ینماس تاریخ یهاست که موتور محرک ینا یقت. حقدهدیم

گوناگون به مقابله بدا آن  هاییوهمواجه شدند، و هر کدام به ش یخود با موانع یتها هر بار در فعالآن

به  جهانی جنگ یهخود را پس از فاجع هاییلمموضوع ف خواستندینم یتالیاا یهاپرداختند؛ نئورئال

سوم، که  ینمایبردند. س یابانن خود را به خیدورب ینهم یمحدود کنند، برا یوییاستود هاییشهکل

 یلمفد یشنما یمناسب برا یطیرا مح نمایسالن س پروراند،یرا در سر م یانقالب ینمایس یک یسودا

 یشکدارگران نمدا یها بدراخود را در کارخانه هاییلمف یانجر ینا سازانیلمف یجهدر نت دانست،ینم
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متوسل شدند )دگمدا  یفستبه نوشتن مان سینما یهبا بدن داعالن تقابل خو یبرا یزن ی. گاهدادندیم

 یداییِشددند. پو یدلاز آن نا یددیجد یدفتر رفتند و به تعرفرا ینماس یِعرف یت. و هر بار از مرزها۹۵

 است. یانضد جر سازانیلمبه ف یتماماً متک ینماس یختار

 یندی،زم یدرز ینمایکده بده سد شودیمراد م یانضد جر ینمایاز س یزن یمحدودتر یفاما تعر

« مسدتقل ینمایس» یعنیبرآمد،  هاین، و آنچه بعداً از دل ا[cult film]کالت  یلمف ی،تجرب ینمایس

وع متند یاربسد یخیْتدار یهاو خاسدتگاه ینماییسد هداییکبه لحاظ تکن هایلمف ین. اشودیاطالق م

 هدایلمف یدن. اکننددیجسدتجو م« بلندد یلمف» یمرزها یرا در آن سو ینماها ساما تمام آن تند،هس

. دیسدتنمناسدب ن ینماسد یهاپخدش در سدالن یبرا یلدل ینبه هم رسند،یانبوه نم یدهرگز به تول

 هاییوهشد یگدربه همراه دارد، اما از طدرف د هایییتخاص محدود هاییطبدون شک، پخش در مح

عت باشدد. تدا چندد سدا یدهاز چند ثان تواندیم هایلمف ین. مدت زمان اکندیتجربه را متکثر م و یانب

در  ساخت کده یینتاژ و البراتوارهامو یهااتاق توانیادغام کرد. م یبصر یرا با هنرها ینماس توانیم

بدا  یمتقمسد طیارتبدا توانیبپردازند، م یلمف یدبه تول یبه صورت مشارکت یانجر یک سازانیلمآن ف

و  یضدفرهنگ را در برابدر فرهندگ غند یک یانضد جر ینمایس یتنهامخاطب خود برقرار کرد. در 

 .دهدیم یلتشک نمایش یهفربه جامع

آغداز شدد.  بیسدت یهدر دهد ییگارد اروپداآوان یهابا جنبش یتجرب یلمف یا یتجرب ینمایس

مانند مارسدل دوشدان، مدن  هایییستو سورئال هایستآثار دادائ یرانیمخاطب ا یها براآن ینترآشنا

وجدود نددارد، و از  یخط یتروا هایلمف ینبونوئل، ژان کوکتو هستند. در غالب ا ییسرنه کلر، لو ی،ر

 یرتصداو یو،نگات یرو یمانند خط انداختن و نقاش [abstracting technique] یدیرتج هاییکتکن

 یدیروا یرس یک یلتشک یمعموالً برا یر. صدا و تصوشودیمنقطع استفاده م ینخارج از فوکو ، تدو

قدرار دادن  هدایکتکن یدنبرخوردار هسدتند. هددف از ا ینسب یو از استقالل شوندیبا هم منطبق نم

. تمام دهدیقرار نم یلمف یبا محتوا واسطهیب یارا در رابطه یتر است که وفعاالنه یمخاطب در نقش

هدا از آن یاریامدا بسد شدند،یمحسوب م یانضد جر یقتاًحق میالدی ۱۹۶۰ی هتا ده هایکتکن ینا

کرده است. بدا  یداپ تر شباهژان یکبه  یشترب یتجرب یلماند که فادغام شده ینمادر س ییاکنون تا جا

 یاربسد یمو تد یشخص هاییگلاریهاندک، با سرما یاربس یهابا بودجه هایلمف ینحال، هنوز هم ا ینا

موسسات  یقهنوز از طر یزن یتجرب هاییلمپخش ف یند. فراشوندیم یدنفرهت تول یکمحدود )معموالً 
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 سدازانیلماز ف یاری. هدر چندد بسدگیدردیگونداگون صدورت م یدر کشورها یو مشارکت یرانتفاعیغ

 .اندپرداخته یزبلند ن هاییلمف یدسنت به تولگا  ون ینچ،ل یویدد ینوی،گر تریمانند پ یتجرب

 در ۱۹۵۰ یهکده در اواخدر دهد شددیگفتده م یمسدتقل هاییلمابتدا به ف یرزمینیز ینمایس

مدا  یهدا بدراآن ینتردرن آشدنا یاو ما وارهول یکه اند شدند،یساخته م یویورکو ن فرانسیسکوسان

 یشاز آنِ خو ایشناسییباییموفق شدند به ز یرزمینیز هاییلمف این ۱۹۶۰ یههستند. تا اواخر ده

 ۱۹۸۰ و ۱۹۷۰ یهتر بروند. در دهفرا یهاول هاییلممحدود ف یاز محتوا یبترت ینو به ا یابند، ستد

شدکل  یتخطد ینمایبددون مدوج و سد ینمایرا مانند سد ییهاتوانستند جنبش یرزمینیز هایفیلم

 هایو خانده هدایرزمینبدون موج بدودت در ز ینمایاز فعاالن س یزجارموم ن یم)ج هایلمف یندهند. ا

 سدازیفیلم یهبده بدند یدانجر یدنا سازانفیلم ورود با نود یه. در دهشدندیداده م یشمتروکه نما

 مستقل شکل گرفت. ینمایس ی،احرفه

رقه و ف یبه معنا یسی. کالت در انگلشودیم یفام تعربا مخاطبان یزاز هر چ یشکالت پ فیلم

کل شداز مخطبدان را  مشخصی یهکه محدود شودیاطالق م هایییلمبه ف یزکالت ن یلماست، ف یینآ

 الًعمدومکالدت  هاییلمف ینها داشته است. بنابراآن یدر زندگ یینیآ یاکالت جنبه یلماند، اما فداده

از  ییها. هرچندد نموندهشددندیساخته نم یتجار یتموفق یاند، و برامشخص داشته یاربس ینمضام

 .تندیافدست  یشتریب یتها به محبوببعد ینچل یویدت اثر د۱۹۷۷کن )پاکمانند کله هایلمف ینا

 یاصدل یژگدیهدا شدکل گرفدت. وجنبش یدنا هاییراندهخاص آن، بر و یمستقل به معنا فیلم

 یدک یواسدطهیو ب یممسدتق یهاهمواره دغدغه یراهاست، زبودن آن یموقت یانضد جر یهاجنبش

 نیدگلارند. ایم یاثر خود را باق سینما یهبر بدن یها مانند جراحتجنبش ین. اگیرندینسل را در برم

 یسدو و از پرورانندد،یرا در سر م یشخص یانب یک یسودا یدوگانه دارند، از طرف یعتیجراحت طب

 یدن. بده امنظور مناسب اسدت ینا یکه برا دانندیم یجهان یانیابزار ب یکرا  ینماس یشاپیشپ یگرد

بتوان  یدهرچند با بودجه و پخش محدود. شا شود،یم یدتول یاحرفه اییوهمستقل به ش یلمف یبترت

 دانست. یانضد جر هاییلمف یتجار یهالیمستقل را منته ینمایس

در  یسدتند؛ن یدقچنددان دق یدانضد جر ینمایس یبرا یکژنر هاییفتعر یناست که ا آشکار

 یرگوناگون در ز یهاجنبش یدیاز عناصر کل یاریدارند، و بس یپوشانهم یکدیگراز موارد با  یاریبس

مدورد بده مدورد  یددبا یرناگز یانضد جر ینمایبا س ییآشنا ی. براشوندیمدفون م هایبنددسته ینا
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 ییندههدا را از زمآن ینکدهمطالعده کدرد. بده محد  ا یخیشانتار یینهمختلف را در زم هایریانج

خواهدد  یاندهگرافرمدال و نخبه یداتیتمه ماندیم یکه باق یزیتنها چ یم،و رشدشان جدا کن یدایشپ

خداص بده  زمدانی و مکدان در مشدترک یهتجربد یدک یبرا یجمع یانیها را ببود. در مقابل، اگر آن

را در  یشداد یهداناوالارک ینآنگاه طند یم،ها همراه شوآن یانضمام یهااگر با دغدغه یم،آور بحسا

 است. ینماام سکه نام مشترکی یه: خاطریدشن یمها خواهتک آنتک

 



 
 

 

 

 ی تعلیقتعلیق، تعلّق، عالقه، معلّق: درآمدی کوتاه بر نظریه
 

 در خاطره اندازندیم ینها طنردپا

 یمنگرفت یشکه ما در پ یگذرگاه یینِپا 

 یمکه ما هرگز نگشود یدر یسوبه 

 باغ رُز سویبه

 یوتاس ال تی

 

 یهنسدخ یدکشدان پدن هدم دورنمدات )که فردریش یهرمان قول نوشت یدر کنار عنوان اصل

ت درج کلما ینکوچک ا[ت با حروف ۲۰۰۱کرد ] یکارگردان یکلسونجک ن یاز آن را با باز سینمایی

 یدکنمات دور یسی،رمان پل یبرا یمرکوئ یناز نوشتن ا یشپ .«یسیرمان پل یبرا یافاتحه»اند: شده

 بنددییاناپرسدانده بدود.  یدانبده پا« در روز روشدن اتفداق افتداد»را به نام  یگرد یسیپل ینامهیلمف

دادندد.  رییدتغ« خوم یانپا» یکرا به  یلمها فقرار نگرفت، و آن کنندگانیهدورنمات مورد پسند ته

 یدننمدات از اشده است. امدا دور یبار بازساز یندر آمد و تا کنون چند ارموفق از ک یارنسخه بس ینا

. یسدیرمدان پل یبدرا یسددبنو یاگرفدت فاتحده یمشد و تصدم ینخشمگ گرایانهیرواقعغ بندیِیانپا

 سر یرد،قرار بگ یسینوداستان یهاتوجه کارگاهاز آنکه مورد  یشرمان کوتاه ب ینکه ا یستن یتصادف

 ی؟ادر آورده. اما چه فاتحه یسینقد ژانر پل ساتها و جلاز دوره

 چیدزیچنداشت و جز شدغلش بده ه یخصوص یاصالً زندگ»که  یو باهوش یقکارآگاه دق یماتئ

کدودک  یدک بده قتدل و تجداوز ارتکداب یهدر صدحن یاز بازنشسدتگ یشچند روز پ ،«کردیفکر نم

مطدابق  یزچکندد. همده یداکه قاتل فرزندشان را پ دهدیقول م قربانی یهزدغم ینخردسال، به والد

 دهند؛یبه او نشان نم یخوش یرو هایسپل ینبازنشسته شده بنابرا یماتئ رود؛یش میپ یاصول ژانر
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را راحت کند؛ اما  گرفته و پرونده را مختومه اعالم کرده تا کار خودم یاعتراف اجبار یکهم  یسپل

مشدابه  یهداگدردد کده هداهراً قتلیم یبه دنبال قاتل تنهیکو  ماندیبه قول خودم وفادار م یماتئ

و بدا قددرت اسدتنتاج  کندد،یها را دنبدال مدر آن منطقه مرتکدب شدده. او تمدام سدرنخ یزن دیگری

 یروهاین یاما در روز حادثه وقت .کندیم یدارا پ یاحتمال یقربان یکام محل قرار قاتل با العادهخارق

. همکداران شدودیکدس سدر قدرار حاضدر نم یچهد ینند،بنش ینوادار کرده تا با او به کم یزرا ن یسپل

 .دهدیمشاعر خود را از دست م یو ماتئ کنند،یمعنادار صحنه را ترک م یام با لبخندسابق

 یسیر پلدر ساختا یتروا یادیِنرمزگان ب این کردن واژگون به دورنمات یهاز فاتح یتنها بخش

ام اعمال یحل شود و مجرم به سزا یتنهادر  یدبا یاکه هر پرونده گرددیدد برمدر کل یقتعل یادد 

 میع، رکدوئ. در واقدمانندیم یباق ینحلال یتدر واقع ییجنا یهااز پرونده یاریبس کهیبرسد، در حال

کده  شدودیگفتده م یحداًرمدان تلو یدانِکما آنکده در پا. شودیکار محدود نم بندییاندورنمات به پا

چدون در راه  شدودیدر آن روز هداهر نم یدلدل یدندرست بوده و قاتل فقط بده ا یماتئ یهااستنتاج

. رودیتدر مدفرا یشهااز صحت و سدقم مشداهدات و اسدتنتاج یتصادف کرده و مُرده. اما جنون ماتئ

 یمداتئ کل مشاهدات ینکها یاصادف سر صحنه حاضر نشد، ت یک یلقاتل تنها به دل ینکهمستقل از ا

 از آن شدهر کده هنگدام عبدور یماطرف بوده یمجرم تصادف یکپرونده با  یناشتباه بوده دد مثالً در ا

ست کده ا یکن بودنِ آن قولیرممغ ییجههم بازنگشته دد جنونِ کارآگاه نت یگرمرتکب قتل شده و د

لمز تدا مانندد شدرلوک هدو یعقالند نهایدتیو ب یننشخانه یهارآگاهاز کا دهد؛یبه ما م یسیرمان پل

همدان  بعتا یتْکه جنا گیردیاصل شکل م ینا یبر مبنا یسیژانر پل ی،و الکل یزیبوگارت غر یهمفر

. کنددیاز آن اسدتفاده م یسدیپل یحدل معمدا یست که کارآگداه بدراا یو خشک واریاضیر یتعقالن

مدات اسدت کده دورن یمیخواهد افتاد، رکوئ یتقول که شر همواره به چنگ عقالن ینشکسته شدن ا

 سروده. یسیرمان پل عقالنیِ یههست یبرا

و  ینمات هنوز هدم، چده در سدیت)مانند عدم قطع یقتعل یجادا یکِکالس هاییسمها و مکانالگو

پرداخدت.  یمخواه یتدر روا یقمقاله به ساز و کار تعل ینموفق و پر سود هستند. در ا یات،چه در ادب

مشابه قول عمل  هناخودآگا یاآگاهانه صورت که به یمامواجه یزن یگرید یهاها با نمونهاما در کنار آن

 یدنت. در ا۲۰۰۷ ینچدر،)ف یاکزود یلمف یا یرید،هانکه را در نظر بگ هاییلمدر ف یق. مثالً تعلکنندیم

ها و لبدا ، نامده یهاها، تکهبا نشانه یعنی ،«افتدیم یقدال به تعو» یککالس ییوههمان ش به یلمف
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هدا را آن کنددیتدالم م یاصدل خصدیتبددون دالت و ش یها)مددلول یمامواجده یجان یک یانِقربان

کده  ینگار-خاطر که قاتل از روزنامه ینآن هم نه به ا یست،از خود قاتل ن یکند. اما خبر ییرمزگشا

 [whodunit]قاتدل  یجسدتجو یسبب که الگو ینتر بوده، بلکه به اباهوم کندیم ها را دنبالسرنخ

 یداردر اخت یاصدل یتست که شخصد هاییلمدلو یندال اعظم در پس تمام ا یکمستلزم  یت،در روا

قرار گرفته و سپس بده حدال  ییبوده که اتفاقاً مورد بازجو ییهااز همان یکیکه قاتل  یدارد. در حال

در  افتدد؛یاتفداق م یقدر تعل یچشاز پ یگرینوع د یزت ن۱۹۹۵ ینچر،هفت )ف یلمده. در فرها ش خود

کده  چینددیکنار هم م یتیهمان عقالن ها را بات سرنخیسیاسپ ینکو یقاتل )جان دو با باز یلمف ینا

ت یب)برد پ یلزم یویدکارآگاه د یتنهاکه در  کندیم یتهدا یها را به سمتاما آن کند،یژانر مطالبه م

کده رمزگدان  یتیآلوده کندد )مدوقع یتدستان خودم را به جنا یدمعما با ینرساندن ا یانبه پا یبرا

 ت.اندازدیبه دام م یاخالق تبن بس یکرا در  یژانر

 قدرن یدقاز تعل اییشدهگسسدت ر یدکنشانگر  یقمعاصر از تعل یا یستمیقرن ب یهانمونه ینا

را  یدتجنا خواهدیکه م یتنسبت به آن عقالن ایینیبدب ینچن و ی،گسست ینهستند. چن ینوزدهم

 یتیهدر جندا یکاف یرهایدر صورت مشخص شدن متغ ییحل کند )توگو ریاضی یهمعادل یکمانند 

 یدکبه  مربو  باشد، یتدر جهان روا یقاز آنکه به رشد و گسترم تعل یشخواهد شدت، ب ییرمزگشا

ت همدان سدتون فقدرا یدا یروشدنگر یِباوراشاره دارد؛ به در هم شکسته شدن عقل یخیشکست تار

معضل  ینهمواره با ا اخیر یهدر چند ده تعلیق یههوشمندان یها. نمونهیستمتمدن غرب در قرن ب

 یچه هدک یباورِ قرن نوزدهمو عقل گرایشرفتآن جهان پ تعلیق، یهاند که جهان برسازندشده یردرگ

 یهاهبده کارخاند یدتنهادر  شود،یمتصور م یآمدنچنگرا به یزچو همه بیندیسر راه خود نم یمانع

 مرگ منجر شد. یدتول

 یینهدا ییجدهنت یسدمفاش دهددیاز تئودور آدورنو که نشدان م یم؛شکست آشنا هست ینما با ا

 خوانددیم «یزسدتعقل» یدکفوکو که خدود را  یشلت، تا میروشنگر یالکتیکست )د «یعقل ابزار»

را  اییخیشکسدت تدار چندین یهاست که مدا خدود هرگدز تجربد ینا یتت. اما واقع۱۹۸۲)مصاحبه 

را  یتکه نقش عقالن یستن یزیآن چ یروزیپ معنای به شکست یهتجرب ینفقدان ا ه. البتیمانداشته

 یعقالند و ینهادسداز یرضداخان بدرا یکتداتورید یلدیتحم یکرده. برعکس، الگوها یفاما ا یخدر تار

 یدتنسبت به عقالن یقیکه ما هرگز باور عم دهندینشان م یگریفراوان د یهاکردن جامعه، و نمونه
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 «یدتروا ییوهشد»ما به  یشرلوک هولمز برا یقول و ماجراها یانتفاوت م یگر،د یانب به. یمانداشته

 یددآکندده از رندج و ترد تداریخیِ یهفاصل یک یمخاطب غرب یک یکه برا یدر حال شود،یمحدود م

 یتکدرار جمدالت پرطمطراقد یبه جا یدبا یم،بپرداز ینمادر س یقتعل یبه بررس خواهیمیاست. اگر م

. یمکند یلتبدد یخیمفهوم تار یکبه  یساز و کارِ انتزاع یکآن را از  ،«یقتعل یعنینما یس»همچون 

وارد  ینمابده سد یداتحد از ادب تا چه یقتعل یست؟قرن نوزدهم چ گراییشرفتبا روحِ پ یقنسبت تعل

متداخر مانندد آثدار پدل اسدترت چده نقدا   یسیپل یها)رمان یاتبه ادب ینماشده، و بازگشت آن از س

 دوربدین یهکه حاصل حرکت فعاالند یقیمونتاژ با تعل یقاز طر یقتعل یجادا دهد؟یرا نشان م یعطف

از  ینگارنقشده یدکبده  یددبا یم،بدرو یهاپرسدش یدناز آنکه به سراغ ا یشدارد؟ پ یاست چه تفاوت

 .یمبپرداز یقتعل ییهنظر یکنون یتموقع

زبدانِ  یچکداکخداطر اسدت کده ه ینخورده، به ا یوندپ یچکاکاندازه با نام ه ینتا ا یقاگر تعل

 یچکداکِهمدان ه یکیزبان منشعب شدند که  ینکامالً متفاوت از ا یشکرد. دو گرا یسرا تاس یقتعل

 یچکداکیه نهمان رمزگا که از اییشهگ ژانرهاییرها و زانواع و اقسام ژانر یگریو دست  هایینوموج

 ۱۹۶۲ یهدر مصداحب یچکداکسدت کده ه یفیهمان تعر هاآن دوی هر شروعِ یه. نقطبرندیبهره م

اطدالع  هایتکه مخاطب نسبت بده شخصد شودیم یجادا یزمان تعلیق. داد ارائه تروفو فرانسوا با خود

ال مدرک به دنب هب یزات ل۱۹۵۴) یعقب یپنجره یاننمونه در پا یداشته باشد. برا یتاز موقع یشتریب

کده -یدر حال شود،یکه وارد خانه م دهدیبه مخاطبْ قاتل را نشان م یچکاک. هرودمی قاتل یهخان

همدان  ت، ازسد ینماسد یختدار یهاصدحنه ترینآمیزیدقنمونه که از تعل یناست. ا یگردر اتاق د یزال

ن بود، حاصدل آ خبریقاتل ب وراز حض یزامانند ل یزاگر مخاطب ن ید. شاکندیم یرویساده پ یسممکان

. یمجهمدوا یقاز احسا  تعل اییاما در حالت اول با زمان طوالن شد،یم گیرکنندهغافل یهلحظ یک

اسدت  خبدریام قرار دارد بکه کنار گوم یاز خطر یاصل یتشخص ینکهصورت مخاطب از ا یندر ا

 یتوضدع یدنو هرچده ا بگدلارد، یدانهر طور شدده او را در جر خواهدی. مکندیم یقراریاحسا  ب

 هاییاسدیوندر تمدام وار یشکماب یسممکان ین. اشودیم یردرگ یلمبا ف یشترکند، ب یداادامه پ یشترب

در  کدهیالحشود، در  یقمنجر به تعل یشترطالعات بصرف ا ید. اما چرا باشودیتکرار م یقمختلفِ تعل

به ندرت بده  کنیم،یها تجربه مت که باریستمیک)اپ ایشناختی سط ِ تفاوت ما یهروزمر هاییزندگ

 شود؟یاحسا  ختم م ینا
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 ی: نخست ترسشودیآن در نظر گرفته م یسه عنصر برسازنده برا یقاستانداردِ تعل ییهدر نظر

ادن دسدت کده بده ر   یددی. دوم امانگیدزدیدر ما برم یندناخوشا یدادرو یکست که احتمال وقوع 

 یدنا یدزم. امدا آمشدودیم یختهمطلوب خواهد بود دد در ما برانگ یدادیرو یعتاًآن دد که طب ی نق

ر دونه نم ی. برایمآن نامطمئن باش ییجهمنجر خواهد شد که از نت یقبه تعل یتنها زمان یدو ام  تر

 قیداحسدا  تعل یند،خوشدا یداآن معلوم باشد، هر چقدر هم کده هولنداک  ییجهاگر نت یالتار یک

 ارکه مدا  یموضوع یتبا توجه به اهم شودیم یختهکه در ما برانگ یقیکرد. ضمناً شدتِ تعل یمنخواه

از  یدتعباشدد و عددم قط تریداتیهر چه موضدع ح یگر،د یان. به بکندیم ییرنگه داشته تغ یقدر تعل

واجده مشدکل م یکبا  یکل یفتعر ینخواهد بود. ا تریددر ما شد یقاحسا  تعل یشتر،آن ب ییجهنت

 یشدااسدت. امدا هنگدام تما یلمفد یک مکرر یهوابسته به مشاهد ینمادر س یقتعل یت: موفقشودیم

 یدقجدود احسدا  تعلو یدنامدا بدا ا یست،آن نامطمئن ن ییجهاز نت یگرمخاطب د یلم،ف یکمجدد 

باشدد  کماکان پابرجا یتپس از برطرف شدن عدم قطع تواندیم ییکه تنش روا یتواقع ین. اکندیم

 معروف است. «یقتناق  تعل»به 

ارائه دهند. نوئل کارول در کتاب خود  یحلراه یقتناق ِ تعل یاند براتالم کرده یهنظر ینچند

 یداجکننده احتسدرگرم یتعدم قطع یکبه  یقکه تعل کند،یت استدالل م۲۰۰۱) شناسییباز یفراسو

 شدناست که مخاطب آ ژانری قواعد یهزاد نامیمیم یق. آنچه ما تعلیواقع یتعدم قطع یکدارد و نه 

 یهتنها بده مشداهد یقکه تناق  تعل دهدی. کارول نشان مدهدیم یقبا ژانر حتماً خود را با آن تطب

کده طبدق آن  کنندیم یرویپ یاز رمزگان یقژانر تعل هاییلمتمام ف یباًقر. تشودنمی مربو  اثر مکرر

بدار  نخسدتین یبدرا یکده حتد یمخاطب ینبنابرا ید،نخواهد د یریناپلجبران یبآس یاصل یتشخص

خداطر  ینبده همد یقداًها مطمدئن اسدت، و دقکشدمکش ییجهاز نت یشکماب کند،یرا تماشا م یلمف

 یدهرا توج یدقتناق  تعل یشکماب تواندیکارول م ییهاثر للت ببرد. نظر ییِروا یهااز تنش تواندیم

معدروف اسدت.  «لینزو یقتعل» ییدهکه به پد دهد،یاز آن ارائه م یگرید یبندکند، اما خودْ صورت

اسدت، پدس مخاطب و ژانر برقرار  یانمربو  باشد که م یاتنها به قرارداد نانوشته یقاگر احسا  تعل

از  یاثدر یگدرکه د ییتا جا شودیآن کاسته م یقاز شدت تعل یلمف یک یهچندبار مشاهدچرا بعد از 

 یشرا افدزا یدقتعل توانددیه میجداز نت یموارد آگداه یدر برخ ی،نزول یقنماند؟ عالوه بر تعل یآن باق
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 ینتدا نخسدت انگیزدیبرم یشتریب تعلیق دوم یهت که در مشاهد۱۹۶۰ یچکاک،)ه یدهد؛ مانند روان

 است. یرکنندهگغافل یشترمشاهده که ب

ه ارائد یدقتنداق  تعل یبرا یپاسخ متفاوت یگگر یچاردر ی« لحظهبهلحظه یفراموش» ییهنظر

 یدنز اا یرا تنها بخشد یقتعل یینها ییجهاما نت کند،یم یدتاک یتبر عنصر عدم قطع یگ. گردهدیم

 گیرییجدهنت توانددیمشداهده مخاطدب نم ینکه در نخست کندی. او استدالل مداندیم یتعدم قطع

و  ییداتزاست که ج یبعد یهابه عمل آورد، و در مشاهده شودیکه به او داده م یاز اطالعات تیدرس

ا ر یدقهم تنداق  تعل یلتحل ین. اشوندیمخاطب گشوده م روی به کمکم اثر یهشدلحظات فراموم

و  کمیکرار بتما با  یعتْکه در طب دهدیرا. افزون بر آن، او نشان م ینزول یقو هم تعل کندیم یهتوج

رت روزمدره بده ندد یدر زنددگ یقاست که احسا  تعل ینهم یو برا یستیممواجه ن هایدهکاست پد

را  اییجدهتن یدهنظر ین. اما اداندیم یقتعل یتکرار را عنصر ضرور یگگر ین. بنابراشودیم یختهبرانگ

تنهدا  کندیادعا م یگکه گر ی. آن رمزگان و اطالعاتیرفتهپل فرضیشود به عنوان پاثبات ش یدکه با

نده در نمو یاند. بدراشدده یدهتعب یتن ینهستند، در واقع به هم رمزگشایی قابل مجدد یهدر مشاهد

 کدار قابدل یدانتا پا یچارل یتشخص یهااز جنبه یاریت بس۱۹۴۳ یچکاک،شک )ه یک ییهسا یلمف

 برد. یپ اهاز آن یاریبس یبه معنا توانمی که است دوم یهو تنها در مشاهد یستندفهم ن

 کندد،می انکار مجدد یهرا هنگام مشاهد یقوجود دارد که اساساً حس تعل یزن یگرید ییهنظر

بدر  اندالیداده است. رابرت  یصحالت احسا  خود را به اشتباه تشخ ینو ادعا دارد که مخاطب در ا

و مختصدات  کندد،یم یددتاک یلمفد یدک یهدوبدار یمشاهده با تماشا یننخست یانم یادینتفاوت بن

امدا  دهدد،یمد ی را توض یارینقا  کور بس یهنظر ین. هر چند اداندیم یزها را از هم متماآن یعاطف

 اند.کرده یگلارنام یقکه احسا  خود را تعل کندیرا انکار م مخاطبانی یهعمالً شهود تود

 قیداز تعل یدرک واحدد یآشکارشان، به لحداظ سداختار یهابه رغم تفاوت هایهنظر ینا تمام

 یگرید ییهنظر ۲۰۰۸است. آرون اسموت در سال  یتو عدم قطع یدتر ، ام یثهمان تثل دارند که

ول معدروف است. الزم است نقل قد یچکاکه یفاز تعر یارائه داد که نشانگر خوانش متفاوت یقاز تعل

 :یمتکرار کن ینجاا یگرار داک را بیچکه

ما سدت و تماشداگران از آن  یزم یرز ی. بمبیریمرا در نظر بگ یقتعل یتموقع یک یاییدحاال ب» 

. گلاشدتیکدار م یدزم یدرکه بمب را ز یدندرا د یستخاطر که آن آنارش ینبه ا یدباخبر هستند، شا
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 بده یندهزمسداعت هدم در پس یکمنفجر خواهد شد، و  یکبمب در ساعت  ینکه ا داندیمخاطب م

 یهامکالمده یطیشدرا یناسدت. در چند یدکربع بده  یککه ساعت  بیندی. تماشاگر مآیدمیچشم 

. مخاطب بدا کندیصحنه مشارکت م یناکنون مخاطب در ا زیرا بود، خواهند جلاب ما یهکنندکسل

مسدائل  یدنع بده اراجد یددشدما نبا»پرده هشدار دهدد:  یرو هاییتبه شخص خواهدیتمام وجود م

 «.منفجر خواهد شد یاست که به زود یزم یربمب ز یک. یدبزن فافتده حر پایشپ

 یدلبدا آن تحل هایت)بمبت و نسبت شخصد یرا در افق خطر احتمال یقنخست، تعل یهسه نظر

 یریتغ یک[ با desire-frustration theory of suspense] «یلم یِناکام» ییهاند. اما در نظرکرده

ر یدانگب اکیچکه یف. در واقع، تعردهدینقش تماشاگر قرار م یرا بر رو یدکه تاک یمانداز مواجهچشم

کده مدا  شدودیم یجدادا یزمدان یدقتعل یه،نظر یناو از نسبت تماشاگر با اثر است. بنابر ا یقدرک عم

همدان  موندهن یا. بدریماما از مداخله در آن ناتوان باش یم،کن یجادا ییریتغ یتموقع یکدر  یمبخواه

ب از مخاطد داگدر مانند یحتد یدزاصدحنه ل ین. در ایریدرا در نظر بگ «عقبیپنجره » پایانی یهصحن

اطدب. را احسا  کند کده مخ یقیهمان تعل تصور کرد که توانیم یحضور قاتل باخبر بود، به سخت

ورت هدد، در صدد ییدرآن را تغ توانددینقش فعاالنده دارد و م یتْاز آنجا که در آن موقع یزادر واقع، ل

 کدردیم یقتریو محاسبات دق شدیدو چندان م امیاریهوش کند،یم یدمکه تهد یاطالع از خطر

ت، صحنه اسد ینشاهد ا یناستوارتت که با دورب یمزجِف )ج یتتا با قاتل مقابله کند. در مقابل موقع

 یدارر اخترا د یگر )جِفت اطالعاتتماشا یتوضع یناست. در ا یقمخاطب آکنده از تعل یتمشابه موقع

 یفدکده مدا از طر شدودیم یجادا انیزم یقتعل ینبکند. بنابرا یااستفاده یچاز آن ه تواندیدارد که نم

ن آمداخلده در  یمدا بدرا ییحدال تواندا یناما در عد یم،ده ییرکشمکش را تغ یکماحصل  یمبخواه

گربده را سدر راه بچه یدککه  یدفکر کن ایراننده به روزمره یهنمون یک. به عنوان یابدکاهش  یداًشد

 کدهیر حالدکند،  یریاتفاق ناگوار جلوگ یکتا از ر  دادن  کندیام را ماو تمام تالم بیند؛یخود م

 .کندیم یقاحسا  تعل یداًصحنه شد این یهاز مشاهد یابانرهگلر در کنار خ یک

عددم  جدای به ما یهسنج یرادهد، ز ی وضرا ت یقپارادوکس تعل تواندیم یلم یناکام ییهنظر

مشداهده،  ینت در نخست۱۹۶۰) یروان یلممخاطب خواهد بود. مثالً در ف یلم یریِدرگ یزانم یتْقطع

تواند حد  بزند که یکند، اما نم یت احسا  نگرانی)ژانت ل ینکر یونمار یمخاطب ممکن است برا

 یدنبده ا دقیقاً دوم یه. اما در مشاهدیدبه قتل خواهد رس یلمف یاصل یتشخص یگردی یقهچند دق ات
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و با تمدام وجدود  شوندیآشکار م برایش هانشانه تمام است، باخبر هتل یهصحن ییجهکه از نت یلدل

حاصدل  یدت،عدم قطع یبه جا یقمطلع سازد. تعل کندیم یدمکه تهد یرا از خطر ینمار خواهدیم

 یدنبده ا یلمفد یدکپرده است. بازگشت مخاطب بده  یرو یطشرا رییمخاطب در تغ یلناکام ماندن م

رهدا شدده  ناکام امیلچون م گرددیبازم یلممانده؛ او به ف خبریب ییاتجز یکه از برخ یستخاطر ن

 یاصدل یتت شخصد۱۹۹۷کدامرون،  یمدز)ج یتانیدکتا یلمف یانحد  زد که اگر در پا توانیاست. م

 کندد،یم یهتوج یزرا ن ینزول یقتعل یلم یناکام یه. نظریافتیشدت کاهش مبه یلمفروم ف مرد،مین

 یجادآن هر بار کمتر ا یناکام یجهو در نت یابدیکاهش م یلممخاطب با ف یریِچون به مرور زمان درگ

تدا کندون بده  ونکرده  یداچفت وبست پ یهنوز به قدر کاف یهنظر ینحال، ا ینخواهد کرد. با ا یقتعل

 بسدیار یهحدوز یدقتعل یدهو نظر یدلم یدهنظر یدقتواندد بدا تلفیکه م یمحدود بوده، در حال تیروا

 ی آن را توض توانندیموجود نم هاییهکه نظر یقیدر موس یقتعل یژهورا پوشش دهد )به یترگسترده

 دهندت.

)راجدر  یدله یندگت، نات۱۹۹۰مارشدال،  ی)گدر یبازن ز ید،فکر کن یوودیهال هاییکبه رمانت

وجدود دارد کده آتدشِ  یعشدق یشده. همرسددیکه به ذهنتان م یگریهر مورد د یات ۱۹۹۹ شل،یم

مدانع  یک یشهخود کند. اما هم یرما را درگ یلبرگرد م برویکه ب یزیور است، چدر آن شعله یزندگ

بده  یاعاجتم یحال و هوا یلمکه ف یفاحش، و در موراد یاختالف طبقات یکمعموالً  دارد،هم وجود 

 ییدک،مدن )جوئدل زو یوندانیبدزرگِ چداقِ  یمانندد عروسد ی،قوم یا یاختالف نژاد یکخود گرفته، 

خدوم  یدانپا یدکفراوان، باالخره موانع برطرف خواهند شد و ما با  ییروا یهات. پس از تنش۲۰۰۲

بده  ی!ت بدا لبخنددیزیدونخداموم کدردن تلو تریدقدق یا) ینماهنگام خروج از سالن س اما. یممواجه

 یلمدر طدول فد«. شروع خواهد شدد یشانهاو چهار ساعت دعوا یستهرف ب»که  گوییمیم یگرهمد

هسدتند. و در  [world-correcting]گرِ جهان اصالح یالْکه ام دانیمیم شود؛یم یختهما برانگ یلم

د؛ در خواهندد شد یدروزپ یرخ یروهایو ن یور زندگکه آتش شعله شودیم ییدباور تا ینخوم ا یانپا

 یسدممکان یلم یِناکام یهتعلق دارد. نظر [world-corrected]شده باور به جهانِ اصالح یل،مقابلِ م

 ییجدهرا مسدتقل از نت یقتعل یت،. اما با حلف عنصر عدم قطعدهدیم ی توض یخوبرا به هایلمف ینا

 یدنت هندوز در ایدق)تعل یلخومت و م یانباور )پا یانتفاوت م یگر،. به عبارت دکندیم یفتعر نهایی

 یهیکر یتِهمان واقع در واقع شود،یم یمخوم ترس یانکه در پا یمشخص نشده است. جهان یهنظر
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 سداعتو چهدار  یستآورده: هرف ب یرو یوودیهال هاییکفرار از آن به رمانت یست که مخاطب برا

 یبده عشدق و زنددگ یشهداتدا باور رودینمد ینماشروع خواهد شد. مخاطب به سالن س یشانهادعوا

 یهدر آمددن مناسدباتِ خردکنندد یقاز به تعل یمدت یتا برا رودیم ینماشوند؛ او به سالن س یمتحک

 ترسدیمخدوم بدا  یداناست. امدا پا یرانگرو یلیم یقمخاطب به ژانر تعل یلللت ببرد. م بیرون جهان

را بده  یدلدر واقدع م یل،و...ت به عنوان ابژه و هدف م یقوم ی،)طبقات عدالتییاز ب یزهمان جهانِ لبر

تماشداگرت، و  یانفعدال یدتشدود )موقع یختهبرانگ یروناز ب یدکه با یلیم آورد؛یدر م یانفعال یتوضع

کده شدامل  یدقتعل یهگوند یدنوجدود دارد؟ت. ا« خدوم یدانپا» یهمواره ناکام بماند )مگر در زندگ

است  یچکاکه یفتعر یِارتجاع یهمان بازو شود،یهم م [who done it]قاتل  یجستجو یمعماها

 ذکر شد. تریشکه پ

مسدائل  عالوه بر لحداظ کدردن یدبا یابیمدست  یقتعل یکارآمد برا یهنظر یکبه  یماگر بخواه

 یددت)ذهن یخیانداز تددارچشددم یهددات، و تفاوتینزولدد یددقو تعل یددق)ماننددد پددارادوکس تعل ینظددر

 یخیت، بسدتر تداریدرهجنگ سدرد و غ یستم،در قرن ب یبست روشنگرقرن نوزدهم، بن گراییشرفتپ

د سدال چند ینمایدر سد یدقتعل یهاتجربده ینترنمونه، از مهم ی. برایریمدر نظر بگ یزخودمان را ن

 یرسردب یمزج یککه ن ییت بود. تا جا۱۳۸۹ ی،)اصغر فرهاد یمیننادر از س ییجدا فیلم ما یهگلشت

 ترینییچکاک[ ه۲۰۱۱سال گلشته ] هاییلمف یندر ب»: نویسدیم یلمف این یهاوند دربارس اندیتسا

 یگدر،د یانبه ب. «کندیم یرگو بعد غافل زندیرا دائماً گول م ینندهکه ب اییلمنامهمه را دارد. فیلمناف

 یسدمرئال یو حتد یسدتیسدبک ناتورال یدکمدا در  ینمایدر سد یدقتعل یهانمونه ینتراز موفق یکی

هدا تفاوت یدنا ی دارد. توض یقفاصله را از ژانر تعل ینترکه هاهراً دور یسبک کند؛یههور م یاجتماع

 آغدازین یهصحن دیگر یهنمون یکست. به عنوان اما  یخیتار یینهدر زم یقتعل یهبسط نظر یازمندن

 یهاکده در سدال یلمفد نیدا ینآغداز هاییالوگ. دیریدت را در نظر بگ۱۳۷۹ یضایی،)ب یکشسگ یلمف

 ده یقفدهو امدا. بودند دوران آن یهو دلهر یقاز تعل کاملی تابباز شدند، نوشته شصت یهده یانیپا

 کده ییا جداتدرا محدو کدرد.  هایالوگآن د یینهانداخت، عمالً زم یقرا به تعو یلمف یدکه تول ایساله

مواجده  یکداییآمر یککالسد هدایتعلیق از شدهاغراق یهصحن یکصرفاً با  کندیمخاطب احسا  م

 است.
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 ایددرست مانند خشم  دانند،یم یلاحسا  اص یکرا  یقتعل یکه ذکر شدند، همگ هایییهنظر

 یدنکداکرد ا یچگونگ کنندیگوناگون تالم م هاییوهش. سپس به شودیم یختهغم که در فرد برانگ

[ خواندده suspense realism] «یدقتعل ییِگراواقدع» یکدردیرو یندهندد. چند ی احسا  را توض

[ eliminativist theory of suspense] یدقتعل ییاندهحلفگرا ییدهنظر ۲۰۱۱. در سدال شدودیم

 یدقن تعلاز هم محدود کدرد یعبور کند، و به درست یقتعل ییِگرااز واقع کندیمطرح شد که تالم م

اسدت.  یگدراز احساسات د یاصرفاً منظومه دهدیکه ارائه م یلی. اما بدزندیاحسا  سر باز م یکبه 

 یدبرکت یدکخاطر که آن را  ینتنها به ا کند،یاحسا  صرف خارج م یکرا از  یقتعل دیگر یانبه ب

ه، کدرد یدفکده تعر یددیبدا توجده بده مختصدات جد یدزن یهنظر یناحساسات بداند. ا یگراز د یثانو

ا بده بحدث مد یدزیکده چ دهددیائده مرن امسائل مربو  به آ یگرو د یقتناق  تعل یبرا ییهاپاسخ

دن کده بده محبدو  کدر ینقدد یعنی یق،تعل ییانهگراحلف یهنظر یسلب ییهنخواهد افزود. اما سو

 یقدیتعل یدهنظر یباشد بدرا شروعی یهنقط تواندیم کند،یوارد م یاحسا  فرد یکدر قالب  یقتعل

 ییهومطلدب شدامل سد یدن)ا یدقتعل هاییهشود. در واقع، تمام نظر یرما درگ یخیتار یینهکه با زم

. در پندارنددیم یعدیو طب یرناپلتماشداگر را خدشده یگاهت جاشودیهم م رایانهحلفگ ییهنظر یجابیا

کده فدرارِ  کشددیرا بدر دوم م هدایریها و درگاز کشمکش یخیتماشاگرْ تار یگاهجا ینتکو کهیحال

 آن است. یانیز نقا  ما یکیتنها  یستگاهمردم هنگام ورود قطار به ا

 یبده خدوب یدلم یناکدام ییهدر قرن نوزدهم با نظر ینجایگاهشدن ا یرضرورت گسترم و فراگ

 در قرن نوزدهم آوریجهکه با سرعت سرگ یابداع یبو تخر یزاسیونمدرن یند. فراشودیداده م ی توض

خدود  یسلب ییهبدون سو توانستینم دانست،یم یرا به چنگ آمدن یزچو مطلقاً همه رفتیم یشپ

 رفت،یو به هوا م شدیقرن هر آنچه سخت و استوار بود دود م ینکند. در ا یدات استمرار پرنیسم)مد

 یعدتطب ،یدقتعل یهمان الگو یا یل،م ی. ناکامگلاردیم یاز خود به جا یهمواره رد یبتخر یناما ا

ن بده آ یدناما به مح  رس آوردیرا به چنگ م یزیست که هر چ یمنسجم و مستحکم یلم یِثانو

 بردارد. یزخ بعدی یهابژ یبرا یدبا

نظداره  یشدتراو هرچده ب»تر شدد: بر تماشاگر هدر چده کامدل یشنما ییطرهس یستمقرن ب در

بازشناسدد، کمتدر  یازغالبِ ن یرخود را در تصاو یردپلیم یشتهر چه ب کند؛یم یکمتر زندگ کندیم

 یگداهنهفتده در جا یاکداریدوبدورت. همزمدان ر یگد یش،نما )جامعه «فهمدیخود را م یلو م یهست



 21                                                                              دوباره از سر گرفته شودتا 

سدالو  یلمفد پایدانی یههمدان صدحن مدورد یدنمثدال در ا ینبهتدر یدآشکار گشت. شدا یزن گرتماشا

کده  یسدتیت سادیاو و ینظر )پدبا نقطده یندورب یگاهکردن جا یکسانت باشد که با ۱۹۷۵ ینی،)پازول

 یسدمکده در برابدر فاش یتماشداگر را بدا مردمد یانفعال یتموقع کند،یه را مشاهده مشکنج یهصحن

 یآگداه یددسدط  جد یک یانگرخودْ ب یچکاکه یف. تعرسازدیم یکسانگلاشتند  دست یدست رو

 هاییده. امدا تمدام نظرکندیم یبه صورت فعاالنه آن را دستکار یراتماشاگر است، ز یگاهنسبت به جا

 یبداق یچکداکه یدفهمدان تعر تماشداگرت در یگداهجا یعندیمشخص ) اندازچشم ینمتعاقب آن، از ا

 اند.مانده

 ینمداهمان اصطالح نخ یا بندیمن یتمقاله اشاره شد، آن عقالن یرضاخان که ابتدا یالگوها اما

 یعنددی گددلارد؛یاز خددود بدده جددا نم یرد یچسددت کدده هدد یکددور یددبتخر« وابسددته دارییهسددرما»

بده  یددجد یو فدت  قلمروهدا ییمداجراجو غربدی یهجامع یآنچه برا .یسمبدون مدرن یزاسیونمدرن

 یدلم یدکت، به میل یهطفره رفتن ابژ یا یل،م یناکام یعنی) امیثانو یعت، بدون طبآمدیحساب م

تدا  کندیم یرانرا و یزو همه چ یستچ اممیل یهابژ داندیم یقاًکه دق شود،یم یلتبد یانهگراواپس

بددون آنکده  خوردیکند. و مسلماً هر بار شکست م یکه دارد بازساز یریق تصوآن را مو به مو مطاب

مداخلده در  یخدود بدرا یکه نسبت به ناتوان یآگاه شود؛ مانند تماشاگر «یلم یناکام» ینبه ا رگزه

ترسدناک،  هاییلمقابل مشاهده است، ف یبه خوب یزما ن ینمایالگو در س ینست. ا یناناب یْباز یطشرا

 ییجدهنت امدا کنندد،یم یرویپ یژانر ینمایتمام از س یتکه با جد یژانر هاییلمف یگرو د یکال،موز

اند، در شدده یدددر غدرب تول یژاندر هاییسدممکان یدنا یدرا. زآیدیکار همواره گروتسک از آب در م

 یرانتقدادیغ یفتگی. شدکنیمیمصرف را مصرف م ینا یشِو ما تنها نما شوند،یجا هم مصرف مهمان

 کندد،یم جربدهرا در جدز ت یدقتعل یاست. مخاطب غرب یندفرا ینهم ییجهنت یزن یقا نسبت به تعلم

. اما ما همواره در حال تماشدا کدردن خدود بده پلیردیکه در برابر اثر نقش تماشاگر را م یزمان یعنی

ندارندد،  ینمابه س یکه مطلقاً ربط کنندیتوجه ما را جلب م یلماز ف ییاتیجز یم؛عنوان تماشاگر هست

 ینفکیبخش ال یق. تعلکنیمیم نزماهم یاز حد و دور یشب یکینزد یبِاحسا ِ غر یقو در برابر تعل

را در  یدقتعل توانددیتنها م نمایش جهان به ما یشده دوخته چشمان و ست، ما یهروزمر یاز زندگ

 ی را توضد یمیندر از سدندا ییجددا یلمفد یدتموفق توانیمیانداز مچشم ینمقام کل تجربه کند. از ا
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در واقدع  یسدت؛ن یدتدر روا تنشدی یهبده منزلد تعلیق از هوشمندانه یهمساله بر سر استفاد یم؛ده

 بازشناخته است. یلمف یندر ا یقتعل یرِفراگ یتخود را در وضع یو زندگ یاز جامعه هست یبخش

 ر چنددانکدا یم،تماشاگر بسط دهد یگاه[ جایتِبر ]منف یدرا با تاک یقتعل ییهنظر یمبخواه اگر

سدت. گفتده ا یرا به درست یزدد مشابه هگل در فلسفه دد همه چ یچکاکداشت. ه یمنخواه یدشوار

 لکدهب یر،از تصاو یارا نه مجموعه ینمااوست. اگر س یفسر وته کردن تعر یمبکن یدکه ما با یتنها کار

 ریتصداو یدقرابطده از طر یدنکنندهت، که اصرفکننده و م یدتول یان)مثالً م یمبدان یاجتماع یارابطه

سدت  یدو ست. کداف ینا یانوساطت م یندهایفرا ینتراز کارآمد یکی یقآنگاه تعل شود،یوساطت م

بدا  طدابقرا م یدقو تعل یمقدرار دهد فرضیشتماشاگر را پ یگاهکه جاآن یبه جا یچکاکه یفدر تعر

 یمبددان یسمیامت مکانها و مسائلخود )با تمام تناق  یترا در تمام یقتعل یم،کن یلواکنش او تحل

تدا  آیدد،یدر م نمدایش بده آنچده هر یهمنفعالن یرمپل یعنی کند؛یم یتتماشاگر را تثب یگاهکه جا

آن سدالن  رد. «شدودیخوب است، و هر آنچه خوب است هداهر م شودیهر آنچه هاهر م»که  ییجا

رن مدد یکه هرگز بدر فدراز امپراتدور یدیخورش»است،  انکریب یجابیتا یک نمایش یهپرد یک،تار

رد )مانندد آنچده در مدو توانددیم یدقتعل«. فدرا پوشدانده یکسدرهو سدط  جهدان را  کند،یغروب نم

ت یشنمدا و یدتمخاطب و اثر )واقع یانتام و تمام را م ییجدا ینگفته شدت ا یوودیهال هاییکرمانت

ست، اما ادد مطلق  یرمح  تصو یجابیتانفعال تماشاگر در مقابل ا یعنیدد  ییجدا ینمحقق سازد. ا

 یدقلدر مدورد تع تدریشکده پ یرانگدریو یلهمان م یا یتمحقق شود. منف یبه تمام تواندیهرگز نم

و  یشنمدا جهدان تدوانی. نمکندیاز دو طرف منتقل م یکرا به درون هر  ییجدا ینا یم،داد ی توض

خدود دو قسدمت  یشددگدو قسمت یدنا»قرار داد:  یکدیگردر مقابل  یتزاعرا به طور ان یجهان واقع

حدال  ین. در همدگرددیم یدتول یخود به طور واقع کند،یرا وارونه م یاتکه واقع یششده است. نما

 یدانیدو بن یناز ا یک ره سان،یناست... بد نمایش یهدر قُرُق نظار یبه طور ماد شدهیستهز یتِواقع

 «.است یواقع یشو نما کند،یههور م یشاز درون نما یتجز گلار به قطب مقابلِ خود ندارد؛ واقع

و  یصدهتماشداگر را از هدر خص یگداهبار جا ینو ا یم،بازگرد یچکاکه یفبار به تعر ینآخر برای

از اثدر  یدرونکده مخاطدبْ تمدام جهدان ب یمتصور کن توانیمیاغماض م ی)با کم یمکن یته ییمحتوا

بمدب  یسدت،آنارش یدنارتبا  اثر با جهان خارج است )د یکی یم،اشدت. ما با دو سط  ارتبا  مواجهب

 ینت. ایچکاکتروفو و ه یهاعناصر اثر )مکالمه یت، و دوم مناسبات درونینهزمساعت در پس ز،یم یرز
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اثدر  ی،. در سدط  دروندگلارندیهستند و بر هم حد م یکدیگردر تضاد با  یدو سط  به لحاظ جوهر

از  اریعد یجهان تواندیم یباشد، حت ییننسبت به قواعد جهان خارج مستقل و خودآ تواندیم یهنر

تنهدا درون  یاثدر هندر یینیدهدد. امدا خدودآ از مناسبات را وعدده یگریسنخ د یا یافریند،ب ینابرابر

و تروفدو بدا حضدور آن بمدب  هیچکداک یهکنندکسل یهاقاب آن ممکن است. مکالمه یاچارچوب 

 هدمهرچقددر  یاثدر هندر یدکجلاب خواهد بود، اما به شر  آنکه بمب واقعاً منفجدر نشدود.  یاربس

بده لطدف  یمداخلده کندد. اثدر هندر یماًدر جهدان خدارج مسدتق توانددیباشد، نم یکالراد یاباشکوه 

 یچبده هد ام،یذاتد یاتوانبه سبب ن ینخارج تعلق ندارد، اما همچن یینبه جهانِ دگرآ امیینیخودآ

 میندرون ه یگریجهان و جهان د ینا یانم یاثر هنر ییتعلق نخواهد داشت. گو یزن یگریجهانِ د

. دهددیرا نشان م یقتعل یتوضع ینا یکه در آغاز مقاله نقل شد، به روشن یجهان معلق است. شعر

 یگدراگر هرگز گشوده نشده، د یاو  ینیم،در باز شده باشد تا ما باغ رز را بب یدبا یا گویدیم یمعقل سل

شد، و در حالدت یاثر به گشودن در کتمان م یلِم یِ. در حالت اول ناکامیستآن مشخص ن یآن سو

 یبه سو یم،که هرگز نگشود یدر برابر در یستادنا یعنی یقتعل رفت؛یآن از دست م یینیدوم خودآ

 باغ رز.
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 1گانی زمان در جنگ ستارستی و زمان: پدیدهه

بدرای پدی بدردن بده راز »ی مارکس است کده گان مصداقی کامل از گفتهالبته که جنگ ستار

های علمدی بده چدون سیسدتممدارکس خدود را هم«. کالبد میمون باید انسان را کالبد شکافی کدرد

چده بیندی آنکرد. او شر  فهم حال را در توانایی پیشی آن چه هست محدود نمیهای سادهتحلیل

ی که هرگدز صدرف توسدعه -دانست. اندیشیدن به آیندههنوز نیست، میچه هنوز اتفاق نیافتاده، آن

شر  فهم زمان حال است. و برای درک دقیق یک وضعیت تداریخی نده تنهدا گلشدته  -زمان نیست

های ی آن نیز باید رجوع کرد. به بیان دیگر برای شناخت کالبد میمدون بایدد پتانسدیلبلکه به آینده

ر جندگ و ایدن اتفداقی اسدت کده د 2در نظدر گرفدت. -شدوندالفعدل میکه در کالبد انسان ب–آن را 

گدلاری نام 1و  4،5[ اپیزودهدای 1983-1977ی ایدن مجموعده ]گانهافتد؛ اولین سدهستارگان می

ی اقلیددت حکایددت مبددارزه یگانهشددده کدده در آن امپراتددوری بددر کهکشددان حدداکم اسددت. ایددن سدده

راماسیونری است تا پیروزی کامل و کشته شدن امپراتور. خواه و نیروهای انقالبی کمابیش فجمهوری

ی اول گانهو سه به زمانی پیش از سده 2، 1[، اپیزودهای 2005-1995ی دوم ]گانهدر حالی که سه

ی ی اول سدویهگانهخواهان بدود و بدر خدالف سدهیگردد. زمانی که کهکشان در دست جمهوربرمی

گانه شدرح زاییدده شددن امپراتدوری از دل بدرد. ایدن سدهمی [ در اقلیت به سدرforceتاریک نیرو ]

گان را به ترتیب زمان تولیدد در نظدر بگیدریم، ابتددا سده قسمت جنگ ستاره 6جمهوری است. اگر 

تری نسبت به حال )سه اپیدزود ی تاریک است تا رسیدن به درک روشنشرح آینده 6و  5، 4اپیزود 

 اولت.

                                           
 .1387، مرداد 67ی ی فردوسی، شمارهبرگرفته از نشریه -1
مراجعه  13پور صفحه ی یوسف اسحاقی بیشتر به کتاب مارکس هنگام فروریزی کمونیسم، نوشتهرای مطالعهب -2

 کنید.
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ی اول گانهگان معتبدر نیسدت؟ روایتدی کده در آن سدهگ ستارهاما چرا روایت بنیامینی از جن

فدت حدال برای دریا»گفت طور که بنیامین میی دوم به گلشته بازگردد تا آنگانهاکنون باشد و سه

ت را 1 و 2، 3ی دوم )اپیزودهدای گانهیا بده عبدارت دیگدر چدرا سده«. باید گلشته را به چنگ آوریم

 دانیم؟ی اول نمیگانهشرحی بر سه

یدرو ی تاریدک )امپراتدوریت و روشدن )جمهدوریت نپاسخ را باید در تاثیرات دیالکتیکی سدویه

ف دیگدر ی نیرو از طرفی تاثیرگلار بر دیگری است و از طروجو کرد. یعنی هر یک از دو سویهجست

ه م دانست، بلکدی دوگانهی اول را برساخته از سهگانهتوان تنها سهای که نمیمحدود به آن. به گونه

ری ی امپراتدوی دوم نیز به همان اندازه برساخته از دیگریست. در نظر داشته باشید که پیروزگانهسه

 6ی پیروزی مجدد جمهدوری در اپیدزود زمینهدر آخر اپیزود سه )قسمت ششمت در عین حال پیش

آیدد، وضدعیت که با پیدروزی جمهدوری بده دسدت می 6)قسمت سومت است. و آرامش نهایی اپیزود 

ر ی تاریدک نیدرو اسدت. اگدت است، که خود بستر پیروزی سدویه1طبیعی قسمت بعدی آن )اپیزود 

ل واقدع شدده ]اگر در حا 3را معتبر بدانیم، پیروزی نهایی در انتهای اپیزود « گلشته-حال»دریافت 

ی زی سدویهی آن ابددی شددن پیدروآورد که نتیجدهباشد[، تمام گلشته را به صورت بالفعل در می

 ی نیدرو اسدت درناپدلیری دو سدویهحماسی اثدر کده تفکیک-ی شبه عرفانیروشن است که با ایده

 ل کلیدد آنتناق  است. تو گفتی ابتدا انسان را کالبدشکافی کنیم و سپس در کالبد میمون به دنبدا

 بگردیم. 

یدا  4، یادگداری53در ضدرب  2های گان را در کنار فیلمتوان جنگ ستارهبه همین ترتیب نمی

ی آغازین، ها صحنهشوند. در این فیلمهایی که از آخر به اول روایت میقرار داد؛ فیلم 5ناپلیربازگشت

گردد. ایدن گونده اسدت کده در ذره به گلشته باز می-ی تراژیک پایان داستان است و فیلم ذرهلحظه

بده گلشدته دارد. تعبیدر مدارکس را ها با آگاهی به سرنوشت محتوم و شوم حال، روایت سو تمام آن

کده ت. حدال آنهدا قداطع و تغییرناپدلیر اسدبرم چرا که سرنوشت در آنها به کار نمیبرای این فیلم

                                           
 ی فرانسوا ازونساخته -3
4- memento ی کریستوفر نوالنساخته 
5- irreversible ی گاسپار نوئه.ساخته 
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ه به رغم گان ]محدود است اما[ هرگز محتوم نیست. چه بسا اتفاقی نباشد کسرنوشت در جنگ ستار

ی تخیدل ملکده»گفدت: ر کده بدودلر میطوگان بسیار تخیلی است؛ همانسه فیلم دیگر، جنگ ستار

ای با امر الیتنداهی استعدادها است، و امر ممکن یکی از قلمروهای حقیقت. تخیل به طور قطع رابطه

بخش؛ در سدت رهداییگان متصدور شدویم، پایانیحتی اگر بخواهیم پایانی برای جنگ سدتاره«. دارد

طور کده مسدی  گردانندد. همدانهان بداز میپدر و پسر در نهایت به کمک هم صل  را به ج 3اپیزود 

ی رستگاری مسیحایی بدا گی با پدرم به ارمغان آورد. روشن است که ایدهرستگاری را پس از یگانه

 تر بحث شد تفاوت بنیادین دارد.پیروزی مطلق خیر که پیش

 ایدن دو هی روشن و تاریک را از هم تمییز داد، تنها بدان معنا نیست کتوان سویهاین که نمی

. حتدی تواندد دیگدری باشدداند، بلکه هدر یدک بدالقوه میناپلیر در هم تنیده شدهای تفکیکبه گونه

خداطر  توان این گستاخی را مجاز شمرد که امپراتوری و جمهوری در نهایت یک چیز هستند. بهمی

ر جندگ دندده آورید که لرد ویدر پیشتر جدای بوده، و امپراتدور ابتددا سدناتور. بده همدین دلیدل آی

دیگر ستارگان ساحتی گشوده است، پنداری بنا است همیشه جمهدوری و امپراتدوری جانشدین یدک

ز حال به اطور که هایدگر متصور بود زمانی غیرخطی است که نه تنها شوند. تو گفتی زمان آن همان

ی گدادامر هر گفتدهدا یدادآوکند. تمدام اینآینده که از آینده به حال و از حال به گلشته نیز سیر می

گان در ؛ در نظدر داشدته باشدید کده تمدام جندگ سدتاره«متن همواره رو بده آیندده دارد»است که 

ی اور نکردنبای به همان اندازه ای تصور ناکردنی)گلشتهای بس دور جریان دارد و نه در آیندهگلشته

ال و هوای افزون بر آن حقابل تصورت.  -به سبب پیشین بودن بر وضعیت کنونی ما -اما در عین حال

ای عقدب های متفاوت زمین خاکی کنونی دارند؛ در سیارهسیارات مختلف شباهت زیادی به فرهنگ

. عربی است کاران دارای معماریی تبههای آفریقایی استفاده شده و سیارهافتاده از موسیقی و چهره

جموعه مدنیای ما سبب شده این  گان باگی فضای دنیای جنگ ستارپیوسته که تاخر زمانی اکنون و

ا رگان بایدد اکندون : بدرای پدی بدردن بدا راز جندگ سدتارمدام وضعیت کنونی را به چدالش بکشدید

 کالبدشکافی کرد.
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ای جمهدوری جایی زنجیرهشود؛ جابهتر میگان از این هم پیچیدهی زمان در جنگ ستارمقوله

 نظر از نیدروی حداکمهای متفداوت صدرفرهسان زنددگی در سدیاو امپراتوری و شرایط کمابیش یک

 کردی یونانی نسبت به تاریخ است.گر رویبیان

ای از دهندد. منظومدهدیگر ر  میدادها است که در پی یکای از رویتصور ما از تاریخ سلسله

گفدت. زمدانی کده گونده کده برگسدون میی پیشرفت است. زمدان علدم، آنها که آبستن ایدهساعت

شناسدی، زمدان اعالم پیروزی خرد و اخراج شاعران بنا گلاشت. انحرافی که با آغاز معرفت افالطون با

د در اوج ای که افالطون خورا تابع مکان قرار داد. در حالی که تا پیش از آن اصالت با زمان بود؛ ایده

موجدب دادهدا دادهدا نیسدت بلکده ر ی رویآن قرار داشت. در زمان اصیل )یونانیت تداریخ سلسدله

هدای هدومر، نگداران یوندانی حکایتشوند. در همین راستا است کده تاریخانبسا  و انقباض زمان می

دیگدر  ها مطرح نباشد. از طدرفکنند گویی تقدم و تاخر در آنآشیل و هسیودو  را چنان بیان می

جدود بده وین ی پیشرفت معنایی ندارد، با است حلقوی، زمانی بسته که در آن ایدهزمان اصیل زمانی

ر هدشدوند و در عدین حدال دادهایی از تاریخ کنار گلاشته میی آن رویگرانهی گزینشخاطر جنبه

ی قطدهنی غایی ایدن حلقده دقیقداً همدان تواند بسیار تعیین کننده باشد. در نتیجه نقطهکنشی می

ان . ایدن همدگرانه بودن زمانت آغداز دیگدری اسدتآغازین نیست، بلکه به سبب منفیت آن )گزینش

سدان اندد، امدا یکتفاوت میان دو  جمهوری آغازین و نهایی است که هر یدک از پدس دیگدری آمده

 نیستند.

ی کندد موقعیدت راوی اسدت، نده سلسدلهچه در روایت یوندانی از تداریخ اهمیدت پیددا میآن

ی موقعیت کنندهدادهای متنوع و گاه متضاد تاریخی در نهایت بیاندادها. به این معنای که رویروی

هدای ای که لبریدز از بحثی هستند. برای نمونه آثار افالطون را در نظر آورید. مجموعهراو سوبژکتیو

های ذهنی سقرا  شناسی و عدالت و... است. اما نب  آن نه در چالشمتنوع راجع به فضیلت و زبان

ندان، واشود. مانند عشق به جدهایی به آن اشاره میهایی جزئی است که در خالل بحثبلکه در عادت

هدای بده هدا در خدالل بحثی این عادتهای کالسیوم. تکرار پیوستهگی سقرا  و یا محفلیک دنده

 گر موقعیت سوبژکتیو راوی است.ی پیشرفت و بیانهاهر مهم منکر ایده
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معماهدای بینیم، در آثار دویل، کریستی و یا پو همواره بدا های پلیسی میمشابه آن را در رمان

چه در نهایت مخاطدب را های پلیسی آگاهند که آنداران رمانپیچیده و جدیدی مواجهیم، اما طرف

گی هر چه بیشتر معمای قتدل، کده ها برای فرار قاتل و پیچیدهکند نه چیدمان دقیق مبلجلب می

شوند و رار میها تکهایی کوچک در تمام داستانگی پوآرو است. عادتوسوا  هولمز و یا خودشیفته

گلارد ]سدقرا  پیدر حاکی موقعیت سوبژکتیو کارآگاه ]یا سقرا [ است، هر چند زمان بر او تاثیر می

ماندد، ای دیگدر در همدان حالدت آغدازین بداقی میرسد[، گفتی در الیهشود یا هولمز به قتل میمی

گان شکسدت رهی ناخودآگاه. این همان جدایی اسدت کده جندگ سدتادست نخورده در نوعی حافظه

های درپی نیروهای خیر و شر در شرایطی کده شخصدیتجایی پیخورد. در این مجموعه نیز جابهمی

ی ناخودآگاه دارد. امدا تمدام کنند، حکایت از زمان اصیل و حافظهگان ارتبا  برقرار میبا زنده 6مرده

 آید.یها محتاج یک راوی سوبژکتیو است که لرد ویدر از پس این کار برنماین

ی کده تواند کاری را که نباید انجدام دهدد، کسدتصور رایج از فرد سوبژکتیو کسی است که می

انی نیدز کند. در حالی که سوبژکتیویته در پیوند تنگاتنگ با سرنوشدت اسدت. از نظدر زبدانتخاب می

ای مقیدود گر است و از طرف دیگر به معن[، از طرفی به معنای فاعل و انتخابsubjectی سوژه ]واژه

[subject to desire- subject to investigationاما منظور از این گفته چیست؟ رمان پلیسی ر ] ا

ا کارآگاه بد ای وجود دارد )معموالً قتلت ورسد که معمایی، تخطیاین طور به نظر می« در نظر آورید

کندد. ا را حل میچیند و دست آخر معمها را کنار هم میخود فاکت« عجیب و غریب»کمک تخیل 

ی بطدهیابدد. در حدالی کده راای بشری تقلیل میدر نهایت ماجرایی کمابیش متافیزیکی به تردستی

ه کدکندد، چدرا نتواند معما را حدل تر این این است. از طرفی کارآگاه نمیکارآگاه و معما بسیار بغرنج

وجدود  و در غیاب او معمداییی مقید کردن او به حل معما است. و از دیگر سی خلق او لحظهلحظه

 ار نددارد.ای اتفداق افتداده[ سدر و کدندارد. گرچه، رمان پلیسی با فاکت ]به معنای آن چه در گوشده

اه لکده کارآگدماجرای رمان پیش از وارد شدن کارآگاه اتفاق نیافتاده تا کارآگداه آن را کشدف کندد، ب

وجوی اما موجود نیسدت؛ در جسدت وجوی چیزی است که باید وجود داشته باشد،پیوسته در جست

 تواند خلق نکند.کند. همان روایتی که نمیروایتی که در نهایت خلق می

                                           
 شود.گاه به صورت صدا و گاه کاماًل هاهر می 6و  5در اپیزود  -6
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ث بار دیگر وضعیت کارآگداه را در رمدان پلیسدی در نظدر آوریدد )تکدرار مدرا بده اهمیدت بحد

یدل تخ اه، بدهببخشاییدت: از طرفی داستان با فاکت سر و کار ندارد، روایت داستان وابسته بده کارآگد

آگداه داستانی پلیسدی را بددون روایدت کارتوان اوست. به همین ترتیب هرگز نمی« عجیب و غریب»

 -کمدسدت -تواندآوریمت. از طرف دیگر کارآگاه نمیتجسم کرد )رمان نو را ژانر دیگری به حساب می

در  یمشغول به حل معما نشود، که در آن صورت اصالً داستان پلیسدی وجدود نخواهدد داشدت. حتد

ه دالیدل برا حل کند،  خواهد هیچ معماییهای مبتلل این ژانر هم کارآگاه شوره که دیگر نمینمونه

 د اسدت، تدنمختلف )مانند فقرت، یا کامالً اتفاقی ناچار به تقدیر خود، که همان خلدق روایتدی جدید

 اه نیسدت.دهد. ممکن است در داستانی مجرم شناخته نشود، اما ایدن بده نشدان شکسدت کارآگدمی

و اگر یک وضعیت اسدت. در ایدن نقطده عدادات جزیدی گر حقیقتی نیست، بلکه بیانروایت او روشن

کندد امدا خلدق او کندد، فدراروی میگونه است که کارآگداه خلدق میکند. ایناهمیت زیادی پیدا می

 چیزی را او ی متافیزیک داستان به تردستی است. پنداریچنین تقلیل دهنده)بخوانید روایت اوت هم

کده وضدعیت کندد. نتیجده آنیت خلق او همان چیزی است که کسدر میکند. در نهااز دنیا کسر می

ای او سوبژکتیو یک حال و هوای درونی و خودبنیاد نیست. سدوژه نداگزیر از سدوژه بدودن اسدت. بدر

خدود  یدزهمواره چیزی باید وجود داشته باشد، که فعالً )شداید هرگدزت وجدود نددارد. و سرنوشدت ن

ن [ چیدزی جدز ایدAmorfatiی حلول تاریخ در فرد و تقدیردوستی نیچه ]داند آن چیست. ایدهنمی

 نیست.

ی تاریک نیروه بدرای کند. پیوستن او به سویهگان دارث ویدر هرگز انتخاب نمیدر جنگ ستار

ست، برای نجات همسرم. چیزی که از پیش در سرنوشدت لحداظ شدده )دارث ویددر خدواب چیزی

خورد. همسرم را از دسدت مرگ همسرم را دیدهت. درست به همین دلیل از سرنوشت شکست می

بدرای لدرد ویددر  6پیوندد. سوبژکتیویته حتی در پایدان اپیدزود ی تاریک نیرو میدهد و به سویهمی

تواندد چدون ابدراهیم خواهد پسدرم را بکشدد، او نده میشود؛ جایی که امپراتور از او میممکن نمی

گویدد در درون خدود تضداد تواند خالف آن را انتخاب کند. در عوض میرم را قربانی کند و نمیپس
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هدر دو در  YinYang7جنگندد. مانندد ی تاریک و روشن نیرو پیوسته با هدم میدارد. درون او سویه

درون او وجود دارند، با هم در تضادند و هم چنین هر یک محدود به دیگدری اسدت. بدا ایدن وجدود 

هدا را دریابدد. تبددیل تصدمیم گی آنشدود از آن دو فراتدر رود تدا یگاندهرث ویدر هرگز موفق نمیدا

معندا گان به یک تصمیم اخالقی، روایت او را ]از تاریخ[ از یک روایت بیشخصیت اصلی جنگ ستاره

[meaningless[ به روایتی پوچ ]nonsenseتبددیل کدرده. در نهایدت چیدزی کده بداقی می ] ماندد

 ست که خود دستاورد بزرگی است.سرگرمی

ای پراکندده ی عالمی، که خود مجموعههای پرت و دورافتادهروزی روزگاری، در یکی از گوشه

ای وجود داشت کده در یکدی از سدیارات زن، ستارهشمار چشمکهای خورشیدی بیاست از منظومه

 وجودبده که توسط تمام موجود زندده ایآن جانورانی زیرک نیرو را کشف کردند. همان میدان انرژی

ن ر زمدان ایددارد. به مروپارچه نگه میکند جهان را یککند، در ما نفوذ میآید، ما را محاصره میمی

 جا کنندد، ذهدنی خود اشیا را جابدهتوانستند با ارادهای یافتند، میهای فراطبیعیموجودات توانایی

موجدود  از آینده باخبر شدوند. ایدن تواندایی از موجدود بدهالنفس را کنترل کنند و موجودات ضعیف

ر داشدته ی مهم این اسدت کده بده آن بداوتوان با تمرین آن را افزایش داد. نکتهکند و میتفاوت می

 شد. آنان کهای که با خشم، خشونت و بدخواهی بیدا میای تاریک نیز دارد، سویهباشی. نیروی سویه

ی ناریدک خدود را [ و سدویهjeddiدفاع از خود به کار گرفتندد جددای ] نیرو را تنها در جهت خیر و

 [ نامیدند.sithسیث ]

نبدرد  جویان جدای، شاهزادگان، جادوگران وگان با استفاده از عناصری مانند جنگجنگ ستار

ی شدش گدلردو ایدن مجموعدهی بسیار دور میجمهوری و امپراتوری در کهکشانی تخیلی و گلشته

اکدران شددند. زمدان  2005و  1977های گانه تشکیل شده که بدین سدالقسمت سه قسمتی از دو

در سدال  ای که اولی قسمت آنگردد به گونهی اول باز میگانهی دوم به پیش از سهگانهداستانی سه

 ود.از آن مجموعه ب 1ت اپیزود 1999اکران شد و چهارمین قسمت آن ) 4با نام اپیزود  1977

                                           
ی کوچکی از رنگ دیگر ای چینی و دایره شکل که به دو قسمت سیاه و سفید تقسیم شده و در هر رنگ دایرهنشانه -7

 وجود دارد.
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 [ استAnakin Skywalkerت داستان آناکین اسکایواکر ]3و  2، 1)اپیزودهای ی دوم گانهسه

و همدان شود، و به سبب توانایی زیاد باور بر این است که اکه در کودکی توسط یک جدای کشف می

نداه پی تاریدک نیدرو منجی موعود است. اما در آخر اپیزود سوم  او برای نجات همسدرم بده سدویه

 میدرد. دو فرزنددکشد. با این وجود همسرم در حین زایمان میها را میمام جدایبرد و تقریباً تمی

کنندد. یمکندد[ را از او پنهدان دو قلوی اسکایواکر ]که پس از این ندامش بده دارث ویددر تغییدر می

 سدال پدس از ایدن ماجراسدت، امپراتدوری شدر بده کمدک 19ت 6و  5و  4ی اول )اپیزودهدا گانهسه

ر نهایدت دگانه ماجرای جنگ لوک اسکایواکر است با امپراتوری کده ز شده، و این سهویدر پیرودارث

 شود.به کمک پدر خود؛ لرد ویدر، پیروز می

اکران  3D CGIگتم به صورت انیمیشن ی جنگ ستارهگی قسمت جدیدی از مجموعهبه تازه

د جدورج لوکدا  روشدن گلرد. یگ چیدز در مدورمی 3و  2شده که زمان داستان آن بین دو اپیزود 

 تواند شیر هر موجودی را بگیرد.است: او می



 
 

 

 

 1یدیبازتول یها: خلق جنبشیچیفدر یلویاس

. شودیالقا م ه منتوطئه ب ی. ناخودآگاه احساس نوعکنمینم یداپ یمتن یچبه جز دو سه مصاحبه ه

 یاوت عمدهد؟ تفرا به خود جلب نکرده باش یچکستوجه ه یالاز سر بداقب یچیواقعاً ممکن است فدر

تر است و هیدیچب پنثر باتلر به مرات یست؟چ شوندیترجمه م که معمولً  یمتفکران ییهبا بق یچیفدر

بدن  ی،جتماعا یدزتولل باحا ین. با ادهندیما رخ م یبه مراتب ناآشناتر برا ایینهدر زم یستواکر یهاچالش

 گویمیه خودم ماند. بشده یدعالئق مشترک ما تبع یهستند که از حوزه یمیکار مفاه یساززنان و زنانه

 باشد. جاینهم یدگنج با

 یآن بده مصدل یمحدل برگدزار ینکدهمن دو نکته داشت؛ نخست ا یکتاب امسال برا یشگاهنما

 یشدگاهمانهمزمدان بدا  یچیفدر یلویااز س یکتاب یبار ترجمه یننخست یآنکه برا یگربازگشته بود؛ د

 هیشدگانما بده غرفده یدآن با یهته یو برا کردیعرضه م یشگاهمنتشر شد.  ناشرْ کتاب را فقط در نما

تداب از ک یِتمام مخاطبان احتمدال یاپشت جلد؟ چهل و چهار هزار تومان. آ یمت. قکردییم مراجعه

نگدام مانند آنچه ه یکتاب منتشر شود، ممکن است جنجال افدییاگر پ آیند؟یبرم ینههز ینپس ا

ل، و ناشدران مسدتق یفکتداب، تضدع یبده رغدم گراند یافتدد؟آمد، به راه ب یشپ یهانتشار کتاب سرما

 یدناقشار مختلف ا یساالنه یعادگاهکتاب را به م یشگاهنما یزیمطالعه، چه چ اییقهچند دق یسرانه

: کنمیکتداب را بداز مد بدو ینیم یو تدو گردانمیه مدرسده بدازمها را ببچه کند؟یم یلجامعه تبد

 یاسدمهب یدک یر؛ بعد هدم تصدو«امکه در جنبش زنان مالقات کرده یاریبس یهابه ساحره یمتقد»

 «.بارم باران یبرا یها در حال وردخواناز ساحره» یچوب

مدرد » یگدور، فلسدفه فدر ده پانزده سدال گلشدته یم،قرار ده یارشده را معچاپ یهااگر کتاب

 یروزمدره یرا کنار گلاشته و همراه با متفکران معاصر قددم در اضدطرارها یشانیدست بر پ« متفکرِ

                                           
 .1397مرداد  30 یدان،م یتدر وبسا منتشر شده -1
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ود دیدر شرف حرکت م یکه عقب اتوبوس ینیمرا بب یلسوفیکه اگر ف یینهاده است؛ تا جا مانیزندگ

 یهداددد انتخاب یابددیبازتداب م یدزترجمده ن یندداضطرار البتده در فرا ین. اکنیمیتعجب نم یلیخ

شددند،  یفهمدموجب سوتفاهم و کج یشترت بیارکه گاه )مثالً در مورد ژان بودر یاو کاتوره اییهحاش

م و از کشدیو سداحره م یبدانبده کتداب کال یزبان. دست یطرز تفکر به مخاطب فارس یک یتا معرف

 .زنمیآفت مصون مانده لبخند م یناز ا یچیفدر ینکها

و  یسدتاتونوم یسدتمارکس یپژوهشدگر برجسدته»: خدوانمیکتداب را در مدرسده م یمقدمه

 «…یکددار خددانگ یمددزد بددرا المللددیینکددارزار ب یو از سددازماندهندگان اصددل یتالیددایی،ا ینیسددتفم

انشدگاه اندد. اگدر اسدتاد دو کنش حرکت کرده یهنظر یاندر مرز م یکیبار ینپرچ یرو هایستاتونوم

متندوع  هایهیوو به کدارگران از شد رفتندیها ماز آنکه کراوات ببندند، به سراغ کارخانه یشبودند، پ

بده دنبدال  خدود، ی. و در کار نظرگفتندیم هایهبا اتحاد یبدون هماهنگ یهاامتناع از کار و اعتصاب

از  نیییخدودآ یبده معندا یبازشناسدد )اتوندوم یعمل ینبودند که قدرت کارگران را در زم یمیمفاه

 ینهدم در همد یچیتقدم مقاومت بر سدلطه برگرفتده شدده اسدتت. فددر یا« کارگران یخودمختار»

-یدکچر از فعداالن زندان، کدارگران، اییدهچندال گاهیخود را شروع کرد، در تالق یتفعال ینهزمپس

 ا،یکرآم ییجنبش دانشجو یبه واسطه یشتریب یهاگاهگره یکاو .. که با مهاجرت به آمر هایسینتئور

 .یافت یتنامو مخالفت با جنگ و ی،فعاالن مدن یاهان،س یمبارزه

 یهداگاهن یناست؛ بدا تکدو یاجتماع یروهاین ینتمام ا یندبرآ یکار خانگ یکارزار دستمزد برا

 یرویدیا نر یدبازتول یکار خانگ یکارزار دستمزد برا کرد،یکه مارکس را بدون هگل قرائت م یدیجد

 دیدتول و یددمتفاوت بازتول هاییسممکان یدرباره یزدر نظر گرفت )مشخصاً آلتوسر ن یدمستقل از تول

 را یددیولکدار بازت یتتوانست اهم ها،ینیستفم یصحبت کرده استت؛ کارزار با اتکا به مبارزات جار

ت قددر»)جندبش  یسدموبرجسته سازد؛ فصل مشترک کارزار با اپرائ دارییهو حفظ سرما یسدر تاس

شدن کدار  اختهشن یتت آنجا بود که به رسمآیدیبه حساب م هایستاتونوم یایکه ن یتالیاا «کارگران

 یرااخت مزد بعادالنه کار، و پرد یطراستا شرا ینو در ا دانست،یم یاجتماع ییرتغ یرا شر  اول برا

 یدتالفع عالوه بدر سدبک هایستاتونوم یضداقتدارگرا یشگرا یافت؛ ینقش پررنگ یخانگ یِکار نامرئ

 .یافت تجلیکار و استثمار  تریبا مسائل کل یکار خانگ یمساله یونددر پ ین،کمپ
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توأم  و یدفاع یابتدا واکنش یازدهم یهپا یها. بچهکنمیرا مطرح م یسر کال  بحث کار خانگ

 ی، ندوعباشدد یگدرد یمانندد کارهدا یمادرشان کار یهامراقبت ینکه. تصور ادهندیبا انزجار نشان م

 و یدارکار پدرانشدان بددون نگهد ینکها ی و امن آنها است. اما توض یتعرض به تمام لحظات خصوص

. و در دهددیم ییدرچدارچوب بحدث را تغ یدوام داشته باشد، تا حددود تواندیمراقبت مادر چطور م

ان جهد ینتمدام آنهدا وارد همد یو بده زود شدودیتمدام م یلتحص یهاسال ینکها یادآوریبا  یتنها

 دوسدت نددارد کسیچ. هددهددیر  م یدر موضع آنها در قبال کار خانگ یواهند شد، گردم کاملخ

رو بده  هدایناشدکال ندداره ا»: پرسددیم یکدی. در آخدر بحدث، آیدیکند که کار به حساب نم یکار

 «یم؟پدرمون بگ

مدا همان بحث را دوبداره مطدرح کدنم. ا کنمیم یسع ی،از مدرسه به محل کار بعد یدر تاکس

بقدا را  یناعادالنده یبه سازوکارها یشیدنبقا است که فرصت اند یردرگ یسفران من به قدرذهن هم

ار و کدارز یچیدربداره فددر یو در گوگدل بده فارسد کنمیمد ینیعقب نش امی. به گوشکنندینم یداپ

. کنمینمد یدداپ یمتند یچمصداحبه هد.  بده جدز دو سده کنمیجستجو مد یکار خانگ یبرا ددستمز

 توجده یالاز سر بدداقب یچی. واقعاً ممکن است فدرشودیتوطئه به من القا م یناخودآگاه احسا  نوع

ترجمه  که معموالً یمتفکران ییهبا بق یچیفدر یرا به خود جلب نکرده باشد؟ تفاوت عمده یچکسه

بده مراتدب  اییندهدر زم یستواکر یهاو چالشاست،  تریچیدهنثر باتلر به مراتب پ  یست؟د چشونیم

 یمیاهکار مفد یسازبدن زنان، و زنانه ی،اجتماع یدحال بازتول یندد با ا دهندیما ر  م یناآشناتر برا

جدا باشدد. ینهم یددگنج با گویمیاند. به خودم مشده یدعالئق مشترک ما تبع یهستند که از حوزه

 یگردکتاب  یککه  یانگارم آن، و منظومه یینهکتاب درباره زم یاز مطالعه یشپ گیرمیم یمتصم

 کنم. یقتحق سازدیم یرا ضرور «دارییهگلار به سرما» یدرباره 

 یدرویو ن یاشاره دارد که زندگ هایییتنگاه به تمام فعال یندر نخست یاجتماع یدمفهوم بازتول

چارچوب  ینکار در هم یروین /یاتح یدبازتول در قالب یزن یدمثل)تول کنندیم یدما را بازتول یدیِتول

گردد و فراتدر از یبرم دارییهبه مناسبات جهان سرما یدبازتول یبودن مساله یت. اجتماعگیردیقرار م

اصدطالح  یدنا ین. اما ههور و تکدوگیردیمدربر یزرا ن یمارستانمانند مدرسه و ب یینهادها یکارخانگ

 یگرانو د یچیفدر هاییتفعال ییجهمربو  باشد، نت «دارییهگلار به سرما» ی از آنکه به توض یشب
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 یبدرا امیدتهرف یروزمره به واسدطه یزندگ یهمچنان که تمام جنبه ها»هفتاد است:   یدر دهه

که زندان و مبارزاتشدان بده  یمبود یگوناگون هاییوهما شاهد ش شد،یو استثمار مجدداً فهم م ییرها

تصدورم را هدم  یاز آن حتد یشکده تدا پد یمبرد یپ یی«اتحادها»دند. ما به امکان شیهم مرتبط م

 ینزندان و همچند یانکه در م یدیمرا د ییها یمامکان پل زدن بر تقس یاقس ین. و به همکردیمینم

 «.شده بود یجادا یجنس ی سن، نژاد، و ترج یبر مبنا

کار،  روییوه بر نزنانه عال یا یدیوجود دارد. کار بازتول یزن یددر خود مفهومِ بازتول یدوگانگ ینا

 یددیزتولکردن کار با یلاز ابتدا تبد یچیفدر ی. مسالهکندیخلق م یزن یخودمختار انسان یهاسوژه

 اریددپا ینبشدبدود ج یماز مناسبات قدرت، ما قادر نخواه یبدون فهم»مبارزه بوده است:  یدِبه بازتول

 یچهد یراز موزیم،آیب یدیکار بازتول یدرباره ینیستیفم یلاز تحل یمدار یازن نی. ما همچنیمکن یجادا

بده  یخیتار توجهییچه بسا ب «.یاورددوام ب یشاعضا یدبدون در نظر گرفتن بازتول تواندینم یجنبش

 یددادهاییرو یا رویم،یتظاهرات م بهما »باشد:  یعدالت اجتماع یهاضعف جنبش ینبزرگتر یدبازتول

هدا را جنبش یدنچطدور ا ینکدها یدل. تحلشدودیمحددود م ینو اوج مبارزات ما به هم کنیم،یبرپا م

ش قدرار جندب یدر مرکدز سدازمانده کنیمیمد یددچطور خودمان را بازتول ینکها یزو ن یم،کن یدبازتول

نت در سد «کمک متقابدل»الزم است به  ظورمن ینا یباشد. برا ینچن یدکه با ینگرفته است. در حال

ه خاطر ک ینانه لزوماً به  -یمکن یشیتجارب بازاند ینکارگر رجوع و در ا یطبقه یسازمانده یخیتار

 «.حال حاضر ما باشد یبرا یتواند منبع الهام یبلکه چون م یم،کن یدبازتول خواهیمیم

 یاسدت. کارهدا دارییهدر جهدان سدرما یگلارکور نظام ارزم ینقطه یدبازتول یگر،د یاز سو

 یهداتدا ارزم شدوندیزندان نسدبت داده م یفرهنگد یدا یعدیطب هداییژگیزنانه بده و یا یدیبازتول

 یکه جنبده هایییتتمام فعال ی،بمانند. عالوه بر کار خانگ یباق یددر انحصار جهان تول یافتهیترسم

در واقدع،  .شدوندیم یو ندامرئ ارزمیبه اشکال مختلدف بد ی،پرستار یا یدارند، مانند معلم یمراقبت

کده هرگدز  یتی)تنها فعدال آیدیما به حساب م یتفعال ترینیکه انسان یگریو مراقبت از د یمارداریت

و در حکدم  یکندون ینداردت، در کدف هدرم نظدام ارزشد یهوم مصنوع یا ینبه ماش یامکان واگلار

 هداییتقلب تمام فعالرا در  یدیکه کار بازتول یامبارزه ین. بنابراگیرندیبدون مهارت قرار م یکارها

 یتالم خواهد کرد که نظام ناعادالنده یدیجد یگلارخلق نظام ارزم یزمان براخود قرار دهد، هم
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خدود  یکدار یرا در برنامده یشخو یدکه بازتول یمبرپا کن یجنبش یدما با»: سازدیرا واژگون م یفعل

را  یدخلق کند، و قادر باشد اشکال بازتول یتاز حما یاشکال یدبا دارییهضدسرما یلحاظ کند. مبارزه

 «.بسازد یبه صورت جمع

 وجدلاب  میمفداه یدزاصحاب قدرت ن یو کار زنانه عالوه بر فعاالن زنان، برا یاجتماع یدبازتول

نهدا بخدش از مناسدبات، آ یدنا سدازییمرئ یتدالم بدرا یتفاوت که بده جدا ینبودند. با ا یکارآمد

دهندد.  یمت تعمدیدد)مدن جملده تول یگدرد یهارا به بخش یجتماعا یسازمانده ینهم خواستندیم

ند مان یتنوعم یداتگلشته، تمه یوارونه اشاره دارد. در چهار دهه یندفرا ینبه هم« کار سازیزنانه»

بدا  هاییکاهش مرخص ی،سن بازنشستگ یشافزا یمه،کار بدون قرارداد و ب یاامضا  یدسف یهاقرارداد

 یکلشدرا به  ناند و آرا از مناسبات کار حلف کرده یدیبازتول یفاز وها یاحقوق و .. عمالً هر نشانه

 یدزن یکدار خدانگ یمسلط درباره یدئولوژیا ین،کارگران گلاشته اند. افزون بر ا یبر عهده یررسمیغ

 یریلبده انعطداف پد یشدترهر چه ب یشبوده است: گرا یدمف یارمجدد بس یسازمانده ینا یدر راستا

طالح بده اصد رهداینامشخص؛ کا یفشناور و خواه به لحاظ شرح وها یکار، خواه به لحاظ زمان کار

 یرابد یدتامدا در واقع آیند،یبه حساب م« ارباب خود»که همچون زنِ خانه  لنسیفر یا فرمایشخو

را  یوزم و زنددگکدار، آمد یکده مرزهدا یگدانبقا به گروگان گرفته شده اند؛ اشکال مختلدف کدار را

 .یدرشدتان به حساب آ ینداز فرا یعیطب یاتا کار شما مرحله کنندیمخدوم م

 یچیاعتبار، فددر یندر مرکز مسائل مشترک ما قرار دارد. به هم یدبازتول یم،از هر سو که بنگر

 یبقدا را بده شدکل یکه مساله یاستی. سکندیم یفبقا تعر یاستخود را در چارچوب س یهکار و نظر

 ینند. ادایم دارییهدر مقابل سرما یلیبد یهر پروژه گاهیمتو آن را عز کند،یم یبندمفصل یجمع

 یافتن یترسم یبرا تواندیم گری،یانجیاز وساطت و م یبه هر شکل اییشهر ینیضمن بدب یاست،س

 یقراردادها یاامضا بر یدکارگران سف یکار مبارزه کند، درست همانطور که مبارزه ینامرئ یهابخش

 یگدر،د ی. از سدویسدتاز قرارداد کار آزاد ن یدر هر شکل اییشهر عدالتییب ییدتا یمنصفانه به معنا

بقا  یساختن مساله یو گسترم امور مشترک، و اجتماع یتمستلزم تقو یدیبازتول یهاخلق جنبش

شود،  یتظاهرات محدود نم یهافقط به زمان یهما با سرما یکه مبارزه یممطمئن باش یدما با»است: 

در  المللییندر سط  ب آنچه. رویمیبه مصاف آن م یبه طور جمع مانیزندگ یبلکه در لحظه لحظه
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داشدته  یجمعد یدداز بازتول یاشدکال ینچند یدهد که تنها وقتد ینشان م یحال وقوع است، به خوب

بده شددت  یرزات مدا بده شدکلکنند، مبا یدخود را بازتول یکه به طور جمع یاجتماعات یعنی یم،باش

 «.کنند ینظم مستقر حرکت م یهعل اییشهر

شدده بدود،  یددتبع یمفداخرِ مدا از فرهندگ مفداه ینظدر یبه خداطر ذائقده یدیاگر کار بازتول

. هرف چند هفته، عالوه بر تمدام گرداندیو افکارمان بازم هایتآن را به قلب فعال یستیز یهاضرورت

جمله منتشر شد )من یچیفدر یدرباره یادداشت ینو ساحره، چند نیباشدن چاپ نخست کتاب کال

اند. بده عدالوه، بده شدده یرندویسز یاو بده فارسد یت، و چند مصاحبهیکار خانگ یدستمزد برا الهمق

ادعا  ینا یبرا ایینانهباو برگزار شد، که محک واقع یآرا یبررس یبرا یاانتشار کتاب، جلسه یبهانه

بده  یچیفددر یندزد مدارکس و )عددمتوفادار یمفهوم انباشت بددو یینبه تب یشترها باست. صحبت

در  یگدلارو بدعت ی،نظدر دقتدییبه جدرم ب یچیفدر ی. حتشدیمربو  م یتالکاپ یچارچوب نظر

بده خداطر توجده بده  یگدرد ییمتفکران قابل ارجاع اخراج شد. و در جا یاز زمره یستیسنت مارکس

 یرو سدا یچیفددر یسدت؛ن یاتدازه ییددهمقاومت پد ینمحکوم شد. اما ا یبه اروپامحور یکشساحره

متهم بودند که در صفوف طبقه کارگر شکاف انداخته اند. پدرداختن بده  ۱۹۷۰در همان دهه  عاالنف

مبدارزات  یبدرا یتیتا زنان صرفاً نقش حمدا شدیموکول م یگریطبقه به زمان د یدرون هایییجدا

بده  ،گلار مردود اعالم شدده بدود یهنظر یککه به عنوان  یاجتماع یدداشته باشند. اما بازتول یکارگر

 ییددهپد یداییبده لحداظ جغراف یکشدساحره یدامروز ما دوباره مطرح شد. شدا یعنوان پرسش اصل

و  یفدرد یزنددگ یدهدر سدازمان یدلکده بده هدر دل یبه جز کس یستباشد، اما ساحره ک یمحدود

منجدر خواهدد  یننو یاستیتنش تا چه جد به ههور س ینا ینکهندارد. پرسش از ا یگاهیجا یاجتماع

 در عمل و با گلر زمان مشخص خواهد شد. قطشد، ف



 
 

 

 

 1چهار مفهوم مارکسی

 یِ آشفتگ منشا« به کجا»اما پرسش  آورد،ینم یشپ یچندان مشکل« از کجا»هرچند پرسش »

 کارل مارکس، نامه به روگه -« فراوان است.

 

 :مقدمه

اسددتثمار در دوران  یددهو نظر ی،کدداال، موجددود نددوع یوارگبددت یگددانگی،چهددار مفهددوم از خودب

از آن را  یزیبرانگمناقشده هاییهسدو تواننددیاز افکار مارکس، م یکل یریعالوه بر تصو داری،یهسرما

 عداتاز ارجا یبردارخالصه یبه جا یممفاه ینا یفنگام تعره یادداشت،چهار  ینبرجسته سازند. در ا

و  یرندد،قدرار گ یخیتدار یدر بسدتر یممفداه یدنتا حد ممکن خدود ا شودیتالم م یم،مفاه ینبه ا

ضمن طدرح  یزمتعاقب آنها مطرح گردد. در ادامه ن یخمارکس، و تار یشهههور آنها در اند زمینهیشپ

ن یدکده ا یمدارکس از خدالل مواضدع یشدهاند یتشود کل یالم مت یکدیگر،از نسبت آنها با پرسش 

سده کتداب  یادداشدت یدنگردد. منابع دست اول مورد اسدتفاده در ا یینتب کنند،یاشغال م یممفاه

دهده از  یدکدر  یکهستند، که هر  یتالکاپو  ،یسه، گروندر۱۸۴۴ یفلسف-یاقتصاد یهادستنوشته

 یدردرگ یمنظومده مفهدوم ینبه اشکال مختلف با ا یاند، اما جملگمارکس نوشته شده ینظر یتفعال

 2.تندهس

هداهر  ۱۸۴۴ یفلسدف-یاقتصداد یهادستنوشدتهدر  یو موجود نوع یگانگی،دو مفهوم از خودب

 یتدالدر کتداب کاپ دارییهاسدتثمار در دوران سدرما یدهکداال و نظر یوارگو دو مفهوم بدت شوند،یم

                                           
جا توسط ویراستار یکی شده منتشر شده، که در این civil warهر چهار یادداشت به صورت جداگانه در وبالگ  -1

 است.
ها استفاده شده به اختصار از دستنوشته ۱۸۴۴ یفلسف-یاقتصاد یهادر ادامه متن هنگام ارجاع به کتاب دستنوشته -2

 است.
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متداخر مدارکس،  یدر کارها تریاصطالح فلسفبه یمتکرار نشدن مفاه. 3ت۱۸۶۷در سال  )منتشر شده

مارکس جوان و مدارکس متداخر  یآرا یانم اییشهر یباور رساند که گسست ینشارحان را به ا یبرخ

منتشر شد، و تدا  ۱۹۳۲بار در سال  یننخست یها برادستنوشته ینکهبا توجه به ا یژهوجود دارد؛ به و

شده بود کده توجده  یتتثب یالکتیکید یالیسممارکس در قالب ماتر یهاز نظر یآن زمان درک مشخص

آن  یکاالت نداشت و به جا یوارگمفهوم متاخر بت یمارکس )حت ییشهاند یفلسف یبه مبنا یچندان

ها )و چندد سدال بعدد انتشدار ار دستنوشدته. انتشدکردیم یدتاک یخاز روند تار یانهگرابر درک تکامل

در  یژه)به و یستمتفکران مارکس یمارکس از جانب برخ یدر فهم آرا یت منجر به بازنگریسهگروندر

نه بده  ،یتالکاپدر  یگانگیهمچون از خودب یمیکه عدم تکرار مفاه یاگونهمکتب فرانکفورتت شد، به

متداخر  یارائه موضوع در کارهدا یوهبلکه صرفاً به خاطر ش ی،و نگاه فلسف یمکنار گلاشتن مفاه یلدل

بده  تواندیم یمدو دسته از مفاه ینا یانعدم ارتبا  م یااعتبار، ارتبا   ین. به اشدیدانسته م سمارک

 دو نگاه متفاوت و گاه متضاد از افکار مارکس در نظر گرفته شود. یمعنا

 از خودبیگانگی

واژه را بارهدا در  یدن. احتمداالً ایمبپدرداز یگانگیبه مفهوم ب یدبا ابتدا یگانگیفهم از خودب یبرا

و فلسدفه،  یشناسد. امدا در حدوزه جامعهایمیدهشدن ی،روانشناس یهادر بحث یژهروزمره، به و یزندگ

واجد  یدبا ینگیگاب یفتعر. بنابهشودیم یهگل و مارکس تداع یاتاز همه با نظر یشب یگانگیب یهنظر

مفهدوم وجدود  یدکضدرب  یبرا یدار باشد، وگرنه ضرورتمساله یدبا ییجدا ینو ا باشد، ییجدا یک

 «یگدانگیب»از درخدت از اصدطالح  یدوهم یدکافتدادن  یبدرا یاست کس یدمثال بع یبرا داشت،ینم

 ییجددا یدناست. فاعل و مفعول ا ییبر جدا یدار و مبتنرابطه مساله یک یگانگیاستفاده کند. پس ب

خداص  یهداداللت یدکاز روابط و نهادها باشند، که هدر  یامجموعه یاجمع،  یکفرد،  یک تواندیم

                                           
استثمار  یهپرداخته است، اما آنچه به عنوان نظر یزو استثمار ن یها به موضوع کار مزددر کتاب دستنوشته مارکس -3

 شده است. یقدق یصورتبند یتالدر کتاب کاپ شناسیمیم دارییهدر دوران سرما
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نسبت به جامعه خود احسا   یجنس هاییتاقل» ییمبگو توانیمیمثال م یخود را خواهد داشت، برا

 4.«کندیم یگانگیکار خود احسا  ب یطنسبت به مح یوانک» یا« .کنندیم یگانگیب

 هادستنوشدتهدو واژه مجدزا در  یصضمن تشدخ 5کارل مارکس،آلن وود در کتاب خود درباره 

ت که externalization)معادل  Entausserungت و estrangement)معادل  entfremdung یعنی

از جددا  یدتحکا»کده هدر دو واژه  دهدیم ی توض اند،ترجمه شده alienation یا یگانگیهر دو به ب

 یفیدتت ک۶۱، ۱۳۸۷)آلدن وود « .یکدیگرنددبه متعلق به  یعیطور طبکه به کنندیم یزهاییشدن چ

 مد نظر داشت. یدمفهوم با ینا یفاست که در تعر یانکته ینسوم ییجدا ینا «یرطبیعیغ»

خدارج  یادداشدت یدنا یتو صالح ییهگل از توانا یدر نظام فکر یگانگیمفهوم ب یقدق ی تشر

اسدت،  یشدتنبدا خو یگدانگیبلکه ب یست،جزا نم یدهدو پد ینب یگانگیهگل ب یبرا دانیمیاست، اما م

 یدا یآشدت یگدرد یدان. بده بشدودیهداهر م «یگانگیباخودب» ینا یهمچون روند آشت یخکه تارچنان

از  ی)روندد آگداه دهددیم یلرا تشدک یختدار یو قطعد یهگل روندد ضدرور یشهدر اند ییزدایگانگیب

که  کند،یاستفاده م سازییرونیب یبه معنا  Entausserungاز عبارت  یشترعالوه هگل بت. بهیآزاد

ددد کده در  یبشدر یدتفهم کرد. فعال سازیینیع یا  objectificationبا مفهوم  یونددر پ یدآن را با

را  یعدتدست بدردن در طب یهمواره نوع کندددیم یداپ یدیکل یگاهمارکس جا یمفهومِ کار برا لبقا

افکدار و ذات  سدازییرونیکده معدادل ب یابدد،یم ینیتدر محصول خود ع یتفعال ینبه همراه دارد. ا

مسدتقل شدود  یاگونهبه شده،یرونیو ب یافتهینیتع یدهآفر یناست که ا یزمان یگانگیب. 6انسان است

 یگدرید یژگدیدست بشدر بدر او و یدهآفر یرانحکم یندفرا ینکند. ا یفتکل یینبشر تع یکه خود برا

دولت  یاستس یدارد. هگل در قلمرو کنندهیینتع ینقش یگانگیورد نظر ما از بم یفاست که در تعر

 یداو معاصدر او، دولدت  یشیناز متفکران پ یاریبس یبرا کهیدر حال داند،یم یفیتیک ینچن اجدرا و

                                           
که فاعل و مفعول آن  یستن یگانگیشکل از ب یکصرفًا  یگانگیمارکس ازخودب یدگاهکه از د یدد یمدر ادامه خواه -4
 است. یگانگیب یینوعان و ذات انسان حد غااز هم یگانگیب یثبه ح یگانگیجامعه واحد باشند، بلکه ازخودب یافرد  یک

 است: منتشر شده یرکتاب آلن وود که به آن اشاره شد با مشخصات ز -5
 .ققنو . تهران: انتشارات پرستی. کارل مارکس. ترجمه شهناز مسم۱۳۸۷وود، آلن. 

 ی تشر یمفهوم موجود نوع یفدر تعر ینیع یا یودر حکم موجود ابژکت یبا ذات بشر بخشیینیتع یندفرا ینا یوندپ -6
 خواهد شد.
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 یکل موجدودبده یاراده عمدوم یدر حکم تجلد یابود، و  یانسان یطهاراده خداوند و خارج از ح یتجل

 .آمدیآن جامعه به حساب نم ینسبت به اعضا یرونیب

ه بو  کرده ی. به باور فوئربا  انسان ذات الهکندیم یینرا در حوزه ملهب تب یگانگیفوئربا  ب

 یِانسان اتیفیک یعنیاست،  یگانهکند، بلکه برعکس، خدا انسان از خودب یبا خود آشت یدکه با یستن

 یب،ترت ین. به اراندیانسان حکم م یود مستقل بر زندگموج یکاست که اکنون در قالب  شدهیگانهب

 .شودیبدل م کنندهیینتع یبه مفهوم یزملهب ن یدر قلمرو یگانگیب یاست،س یعالوه بر قلمرو

ومِ[ ]فداکت یدتِفوئربا  بنا را بدر واقع»: نویسدیدرباره فوئربا  م ییمارکس در تز چهارم از تزها

 کیدو  یدالیو خ یندیجهانِ د یک یأتشدنِ جهان درهمضاعف نییع گلارد،یم ینید یگانگیِازخودب

 را نکتده یدن. او اامیدویدن ۀدر شدالود یندیکردنِ جهانِ د. کار او عبارت است از منحلیجهانِ واقع

 بده یددکده با مانددیچنان برجا مهم یاصل ۀکار، مسأل ینرساندنِ اانجامکه پس از به گیردیم یدهناد

کده در ، چنانمحروم است یتفکر هگل یایفوئربا  از روند پو یالیسمبه باور مارکس، ماتر« انجام رسد.

 یدکچدون انسان را هم ینیخودآفر»هگل  کند،یدر کل  اشاره م و فلسفه هگل یالکتیکنقد د مقاله

« .انگییگدب یدنو فراگلشدتن از ا یگدانگیابدژه، همچدون ب یداییرا همچون ناپ یافتگیینیتع یند،فرآ

 بود. یافتهدر

 هداییهگل یمطالعه آثار فوئربدا ، برخد یازمندسنجش صحت و سقم نقد مارکس به فوئربا  ن

 یریتصدو توانیمیکوتاه صرفاً م یارمقدمه بس ینجوان مانند موز  هس، و البته خود هگل است. با ا

را از  یرونیب یزیچ یاتدست بشر در ه هاییدهحاکم شدن آفر یندمارکس فرا ینکهاز ا یمداشته باش

 یندید یگاندهجهدان ازخودب ینا یراز شود،یشروع م ینجااو تازه مساله از ا یاما برا پلیرد،یم فوئربا 

 یدنفهم ا یبرا« است. پلیریینتب یویْدن ۀشالود ینسِ افندبادو تناق  یختگیازخودگس یۀبر پا»تنها 

 ینرا در عد یوین شالوده دنیا تواندیچون م داندیاز فوئربا  م یاتررا پو یشالوده، مارکس روم هگل

اشداره شددت تنهدا بده  تریشچنانکه پ زدایییگانگیب یاتناق  ) ینکند. اما زدودن ا یینام تبتناق 

 یدن. هدم از اهایدهنه در جهان ا گیرد،یها صورت مانسان یواقع یو در جهان رفتارها یعمل اییوهش

کدار از . مدارکس در مقالده بدردیبه کدار م اداقتص یرا در قلمرو یگانگیرکس مفهوم برو است که ما

 یماز مفاه یارا در بطن منظومه یگانگیمفهوم از خودبها دستنوشتهدر دستنوشته اول از  یگانهخودب
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ارزم و  یدانمبادلده و رقابدت، م یانم» یارتبا  درون یعنی دهد،یقرار م یاسینقد اقتصاد س یدیکل

 یمارتبا  مسدتق» یکبا  ییگو ؛«یو نظام پول یگانگی،ب ینکل ا یانم»، و البته «انسان سازیارزمیب

اعتبدار،  یدن. بده ایممواجده هسدت «یاارزم جهدان اشد یشها و افزاجهان انسان سازیارزمیب یانم

از آن انسدان  یکده طد شدود،یم یدهفهم یبشر هاییتاز فعال یشکل خاص یامدبه عنوان پ یگانگیب

مسدتقل بدر  یکدار بده عندوان موجدود ینمحصول ا یتنها رو د شود،یم یگانهب یشمحصول کار خو

بددل  یاجتمداع یندهایآفر یفعال به ابژه یاانسان را از سوژه یگانگی. بگرددیانسان حاکم م یزندگ

از محصدول کدار،  یگدانگینخست ب کند،یم یینتب یگانگی. مارکس چهار مرحله را در روند بسازدیم

 یهدر کدارگر یدراز ید،تول ینداز خود فعل و فرا یگانگیسپس ب رد،آن تعلق ندا یدکنندگانبه تول یراز

 کنددیم یگدانگیآن احسدا  ب یدتو با کل آیدیبه حساب م یدتول یندفرا یهادندهاز چر  یکیصرفاً 

 یگدانگیروندد ب یدنت؛ ادهدیم ارائه یگانگیب یناز ا یقیدق یرتصو یدعصر جد یلمدر ف ینچاپل ی)چارل

مفهدوم  یدن. در بخدش بعدد بده اسازدیم یگانهب یاو را از انسان در حکم موجود نوع ی،انسان یتفعال

آن  یِدر مفهدوم مارکسد یگدانگیکه چرا از خودب شود،یروند مشخص م ینپرداخت، اما در ا یمخواه

 یدتدر نها کندد؛یم یمرا ترسد یگدانگیب یبلکه ذات و روند ضرور یست،ن یگانگیشکل از ب یکصرفاً 

 یگاندهخدود ب ینوعان و جهان انسدانهم یرفرد را نسبت به سا ی،ذات بشر یا نوعیاز موجود  یگانگیب

 -۱هسدتند:  یتنزد مارکس حائز اهم یگانگیمهم درباره مفهوم ب یژگیاعتبار، چند و ین. به اسازدیم

 یاست برا یمفهوم یگانگیازخودب -۲است.  گانگییخود مستلزم ازخودب یبنا بر منطق درون یگانگیب

 یگدرد یگاندهانسدان از خودب -۳ دارییهجهدان سدرما یدتدر کل یو اجتماع یاقتصاد ازوکارس ی تشر

تحقق ذات خود در  یبرا یشترها بهرچه انسان -۴شده است.  یگانهچون از ذات خود ب یست،انسان ن

خواهند  یدو تشد یتتثب یشاز پ یشخود را ب یادانق یطت شرایجامعه تالم کنند )کار مزد ینقالب ا

کرده اسدت و بده  یلفرد تبد یدر خدمت بقا یانسان را به ابزار ینوع یزندگ یگانگیازخودب -۵کرد. 

 شده است. یگانهب یزن یخاز تار یگانهاعتبار انسان از خودب ینا

مدارکس  ینکدهش اول ا. پرسماندیم یرابطه مبهم باق یندر ا یادیز یهاحال، پرسش یندر ع

 یداجامعده؟ آ یدتکل یداافدراد اسدت،  یگانگیموضوع ب یااما آ کند،یاز فرد شروع م یگانگیب ییندر تب

 یدزانملمدو  از م یدرکد تدوانیاسدت و م یریگو انددازه ییآن قابل شناسدا یهانشانه یا یگانگیب
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 ینددآفر یدک زدایییگانگیهگل ب یاقبه س یزمارکس ن یبرا یاجامعه داشت؟ آ یافرد  یکدر  یگانگیب

 ی،آرمدان یندهآ یکنباشد، در  یقطع یندهآ یناگر ا یبرطرف خواهد شد؟ حت یندهاست، و در آ یقطع

شد کده در  ورمتص توانیآنگاه نم یم،فرد در مقام سوژه فعال بدان یگاهجا یایرا اح زدایییگانگیاگر ب

 یگانگیاز خودب ینشوند؟ همچن یگانههند ازخودببه انتخاب خود بخوا یافراد یزن یالیستیجهان سوس

 است؟ یخیتار یدوره یکصرفاً مشخصه  یا کندیاز انسان صحبت م یذات یفیتیدرباره ک

 یو پدروژه یربنداییز یممند بدا مفداهمتفکر نظام یکهمچون هگل  یزمارکس ن یگر،د یاز سو

تداب کمتداخر مدارکس )در  یهادر نوشدته یگانگیمفهوم ازخودب یابغ ینهدفمند است. بنابرا یفکر

ه کدل بدمفهوم از جاندب مدارکس  ینا یاکه  دهدیمفهوم استفاده نشده استت، نشان م ینا یتالاپک

ال اشدک یددبا یدامارکس نداشته اسدت، و  یدر منظومه مفهوم یدیشده، چون نقش کل اشتهکنار گل

 جو کرد.جست یوارگهمچون بت یگرید یمآن را در مفاه یافتهاستحاله 

داشته است. هرچندد تدا دهده  یبیپرفراز و نش یختار یزپس از مارکس ن یگانگیمفهوم از خودب

از انتشدار  یشدهده پد یدکاما گئورگ لوکداچ  شد،یجلوه داده م اهمیتیکل بمفهوم به ینا ۱۹۳۰

 یدنا تدوانیپرداختده اسدت. م 7شددگییبه مفهوم ش یطبقات یو آگاه یخکتاب تاردر  هادستنوشته

به نوبه خود به  یزن هادستنوشته خواند. انتشار یوارگو بت یگانگیدو مفهوم ازخودب یانرا در م ممفهو

امدا پدس از  کدرد،یمفهوم را انکدار م ینا یتاهم ینیسممنجر شد. هرچند استال یفراوان هاییریدرگ

قدرار  توجدهمورد  مجدداً یگانگیمفهوم از خودب یستانسیالیسمدوم و با ههور فلسفه اگز یجنگ جهان

هرچندد قدرار دادن آن در کدانون  داندد،یم اهمیدتیمفهوم را ب ینا یکمتر کس یگرگرفت. امروزه د

 مارکس کماکان محل مناقشه است. یشهاند

 

 وارگی کاالبت

 یمعرفد یتالکاپفصل اول کتاب  یانیکاال در بخش پا یوارهخصلت بت یاکاال  یوارگمفهوم بت

و درسدت  پردازندد،یارزم مدارکس م یهنظر یدیکل یمکه به مفاه یپس از سه بخش یعنی شود،یم

                                           
7- reification 
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ارزم مدارکس را مدرور  یدهابتدا به اختصدار نظر ینمبادله شود. بنابرا ینداز آنکه کتاب وارد فرا یشپ

 روشن گردد. یممفاه یندر کنار ا یوارگمفهوم بت یگاهتا جا کنیم،یم

مطدرح  یتآدام اسدم تریشکه پ اییهنظر کند،یم یینا تببر کار ر یارزم مبتن یهمارکس نظر

ثدروت ملدل در کتداب  یگدرد یفیابتدا با تعر یزن یاهمچون ارزم مبادله یمیمفاه یساخته بود. حت

ثروت هر ملت  ی با توض ثروت مللاست که مقدمه کتاب  ینجاهاهر شدند. نکته جالب ا یتآدام اسم

 یزنددگ یلو وسدا یحتاجاست که در اصل تمام ما یو پول یهسرما هر ملت، یانهکار سال»: شودیم ازآغ

بده  یشدباهت یتدالکاپ ینجمله آغاز« .سازدیفراهم م یشبرا کندیکه آن ملت در آن سال مصرف م

 لفرمدا اسدت بده شدکحکم دارییهسرما یدکه در آنها تول یثروت اجتماعات»دارد: ثروت ملل سرآغاز 

در  ینکتده مهمد یحاو یسندهتفاوت در نقطه شروع دو نو  «.شودیگر مجلوه« از کاال یمیتوده عظ»

 یدکباور دارد که ثدروت  یتهمچون آدام اسم یزمارکس است. مارکس ن یشهکاال در اند یگاهفهم جا

بلکده  ،ثدروت یدناما شروع پروژه خود را نه منشدا ا کند،یآن جامعه خلق م یهاجامعه را کار انسان

بودن کاال نسبت به ما صحبت  ی. همان ابتدا مارکس از خارجدهدیکاال قرار م یعنیآن  ییهان یتجل

داشدته باشدد. پدس کداال  یااسدتفاده یدبا یعنیاز ما را برطرف کند،  یازین یدکاال با ینکه. و اکندیم

در  ینهمچن دید، کاالها باشونیاست. اما کاالها فقط استفاده نم« ارزم استفاده» یهمواره واجد نوع

 یادداشدت یدننوشدتن ا یتداپ بدرالپ یدناز ا تدوانمیمثال مدن م یو فروم شوند. برا یدبازارها خر

کاال عدالوه  یندارم مبادله کنم. بنابرا یازکه ن یگرد ییبا کاال یاآن را در بازار فروخته  یااستفاده کنم، 

جلدوه  ناپدلیریا و ق یفیهر چه مورد نخست ک ارد،د یزن «یاارزم مبادله» یبر ارزم استفاده، نوع

دارند  یکدیگرکه با  ی. ارزم مبادله و ارزم استفاده ضمن تضادرسدیبه نظر م یکمّ یدوم کند،یم

مفهدوم مشدترک اشداره  یدکآن را مبادله کدنمت، بده  یدبا یاتاپ استفاده کنم از لپ توانمیم یا)من 

 یعیِطب یفیاتت نه در کیتال به باور مارکس )و آدام اسمک کایکه همان ارزم است. ارزم  کنندیم

زمان کار »اعتبار ارزم معادل  ین. به اکندیدر آن اشاره م یافتهنهفته در آن کاال، بلکه به کار انعقاد 

مفدروض در  یکاال یک یدتول یآن کاال است. طبعاً مدت زمان کار الزم برا یدتول یبرا« اجتماعاً الزم

کل آن جامعه در نظر  یهوشمند توانیو آنچه م یمختلف با توجه به سط  تکنولوژ امعاعصار و جو

آنهدا  یدیافزاارزم یدزانباشند که م یتخصص یاساده  توانندیکارها م ینگرفت متفاوت است؛ همچن
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-نفدر یک)مثال هر  یماداده یلتقل یکدیگربه  یبیمعادله آنها را با ضر یندر ا یمتفاوت خواهد بود، ول

 یدانگینمقدار م یکساعت کار سادهت؛ افزون بر آن، زمان الزم به -نفر ۱۰معادل  یعت کار تخصصسا

 مشخص. یهر کاال یدشده در تول یریگاندازه یقنه زمان دق کند،یاشاره م

ه قابدل کدهست  یزاز نوع بشر ن یزنده افراد یتفعال یعنی ی،محصول کار انضمام ییاما هر کاال

ارزم  وارزم اسدتفاده  یدانکده ابتددا م یهمدان تناقضد یگدرد یان. به بستندیبه کار مجرد ن یلتقل

در  یزندده بشدر یدتسدو فعال یک: کار از شودیحفظ م یزدرون خود کار ن یم،مشاهده کرد یامبادله

 رد و همسدانکاال، کار مج یکدر  یافتهدر حکم کار انعقاد یگرد یاست، و از سو یو مکان واقع مانز

 است. یگرد یبا تمام کارها

ه ه آن نگاباز منظر ارزم استفاده  یاشاره شد: تا وقت تریشتاپ که پبه مثال لپ یمحال بازگرد

چشدم  به یادداشت یننوشتن ا یو قابل استفاده بودن آن برا یفیتجز ک ینکته خاص یچه کنیم،یم

 آمیزق تندا یاعاز مناسدبات اجتمد یدزیچ یچه بینیم،یمغازه م یترینآن را در و یاما وقت آید؛ینم

 یزندده و محصول کار ی،مناسبات اجتماع ین. برعکس، تمام ادهدینهفته در دل خود به ما نشان نم

ل شک یزپس صفت اسرارآم»: شوندیتاپ هاهر ملپ ینا یو درون یعیطب هاییژگیو یأتدر ه یبشر

کل شدانسدان بده  کار بشر را در نظر یاست که شکل مزبور خصلت اجتماع یفیتک ینکاال فقط در ا

 ینبندابرا«  .سدازدیمدنعکس م یااشد یدنخود ا یذات یمحصوالت کار و خواص اجتماع یصفات ماد

ابطده و در قالدب ر یشدانبدا ا یگاندهب یت بده صدورتیدکننددگانها )تولانسدان ینب یمناسبات اجتماع

 کارآشد ییگانگبا مفهوم ازخودب یوارگجا شباهت مفهوم بت ین. در اشودیهاهر م یااش ینب یاجتماع

 هیافتد یخاصد یزنددگ یانسان غمحصوالت دما» یهمچون جهان ملهب یز: در جهان کاالها نشودیم

 یوارگبدت اعتبدار، یدنبه ا«. اندخود و با انسان در رابطه قرار گرفته ینب یمستقل یهاهمچون چهره

انش هداهر گیدکننددتول یکه مستقل از مناسبات اجتماع کندیاشاره م ییرازآلود کاال یژگیکاال به و

 یتماعکه روابط اج یاگونهدهد به یخود نشان م یدرون یفیاتمناسبات را همچون ک ینو ا شود،یم

 .شودیهمان کاالها هاهر م یا یااش یانم یها در حکم روابطانسان یانم

 یرازآلدودگ ینداند که ا یکه در کاال وجود دارد، م یرا در خلصت رازآلودگ یمارکس بت وارگ

ت یندی)ع یدوابژکت یا یژگدیو یدر ذهن انسدانها همچدون یکار انسان یاجتماع یژگیشود و یسبب م
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 یکدار انسدان یدهد: ابتدا با برابر یدر سه مرحله ر  م یرازآلودگ ینا یدگو یشود. مارکس م یدارپد

حله . در مریردگ یبه خود م یزیکیشکل ف یکشوند،  یمحصوالتشان با هم برابر در نظر گرفته م هک

شود، مقدار ارزم محصوالت را بده  یم یریاندازه گ یزمان اجتماع یلهکه بوس یکار انسان یزاندوم م

آن  بکار آنها در چهارچو یاجتماع یژگیمحصوالت که و ین. در مرحله سوم، ارتبا  بیردگ یخود م

بدان معناست که کداال هدا  ینآورد. ا یم یدمحصوالت کار پد ینب یرابطه اجتماع یک یرد،گ یقرار م

کاالهدا در  یدروند یژگیآنها بخاطر و یژگیشوند و و یدر نظر گرفته نم یاجتماع یاز منظر کار انسان

 یددهآنهدا ناد تمداعیارتبا  دارندد و کدار اج یگرتنها با همد یگرشود و کاالها اکنون د ینظر گرفته م

پرسدتش سداخته ذهدن انسدان  یرامسئله را همچون قلمرو مدلهب بد ینشود. مارکس ا یگرفته م

به عنوان کداال  ینکهبه مح  ا یبا محصوالت کار انسان ینامد. بت وارگ یم یو آن را بت وارگ یداندم

 یاز محصوالت کاال جدا است. مارکس م یریشود و آن بصورت اجتناب ناپل یشد، هاهر م یم یدتول

 ینها را در نقدش مبادلده بددانقتصداداز ا یاریکه در جهان کاالها وجدود دارد، بسد یبت وارگ یدگو

 یکدهدر حال یرندد،گ یدر نشر مد یعیشکل طب یککاالها گمراه کرده است و شکل مبادله را بصورت 

 است. دکه در کاال موجو یکار یانب یاست برا ینیمع یرابطه اجتماع یکارزم مبادله 

در  یدگو یداند و م یوارد م یزارزم ن یرا در مورد شکل پول یوارگبحث بت ینمارکس همچن

 یشود. مارکس که شکل پدول یم یدارپول پد یذات یتبصورت پنداشتن ماه یوارگقلمرو هم بت ینا

داندد، پدول را  یم ییهر کاال یاز زمان کار اجتماعاً الزم برا یناش یگرید یارزم را همچون هر کاال

کدار و زمدان  یدرویرف نواسدطه صدههدا بارزم آن یقتداند که در حق یم یمتیق یفلزها جایگزین

نددارد و ارزم آن  یاوندس طدال ارزم ذاتد یکمثال  یشود. برا یآن برآورد م یدتول یبرا یاجتماع

گدردد. او راز  یآن صدرف شدده اسدت محاسدبه مد یدهته یکه بدرا یواسطه زمان کار اجتماعهتنها ب

 یدارا ینکدها یننقدره در عد یاداند که چگونه طال و  یمسئله م ینا یبرا یلطال را تنها دل یماندگار

ارزم  یدک یت هستند، دارایو دندانپزشک ینتیو ز یکیمثال در قطعات الکترون یارزم استفاده )برا

 بدراز آن در برا یمختلف یرو مقاد یردمحصوالت کار قرار بگ یرتواند هم ارز سا یمبادله عام است که م

آن پول )که در برابر ارزم طال قدرار  یو در پطال  یبترت ین. بدیردکاالها قرار گ یرارزم استفاده سا
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 ینسدبت مد یکه به آنهدا ارزم ذاتد یهستند و هنگام یو درون یت، فاقد هرگونه ارزم ذاتیردگ یم

 .یمشو یکاالها م یوارگوارد قلمرو بت یمده

از  واشداره دارد.  دارییهدر جهدان سدرما ییکداال یددبده مناسدبات تول کاال مشخصداً یوارگبت

و  یدققد یرتصدو یعنی شود،یم یینکاال تب یاتمناسبات در ه ینا واسطهیو ب یینها یانداز تجلچشم

 اندهیرگرانگداه جب یچه ینکه. و ضمن ادهدیمحصول دست بشر بر او ارائه م یرانحکم ینداز فرا ینیع

ناسدبات م یدتتمام ییدرتنها با تغحل آن را  یدندارد، کل یدر جامعه انسان یوارگبه برطرف شدن بت

 از انتشدار یشپد یحتد یوارگمفهدوم بدت ینهمد ی. بدراداندیممکن م دارییهحاکم بر جامعه سرما

 ییهدایددئولوژیفهدم و نقدد ا یدداشت و آن را کل اییژهو یتمتفکران اهم یبرخ یها برادستنوشته

قدد از روم ن یاجنبه یوارگبا اتکا به آن پابرجا است. در واقع بت دارییهکه جامعه سرما دانستندیم

نقدد  شناسدی،یباییفراتدر از اقتصداد همچدون هندر و ز ییهداکده در حوزه کندیم یینمارکس را تب

 کاربرد داشته باشد. یزن یاجتماع یروانشناس یافرهنگ، 

 

 موجود نوعی

و  یسدتکه انسان چ شویمیرو مپرسش روبه نیبارها با ا تخیلییعلم یهاو داستان هایلمدر ف

ادعدا کدرد کده  توانیکرد؟ م یمرا ترس یعتانسان و طب یا ین،انسان و ماش یانمرز م توانیچگونه م

 و یفدرد یداتدر تمام سطوح ح یچیدهمعضل پ یکبه  یبشر هاییدهانسان و نسبت او با آفر یفتعر

 یهداکتاب ینتدراز مهم یکدیمثدال  یکده بدرا رو است ینبدل شده است. هم از ا یانآدم یاجتماع

امدا در  8شنا  نوشته شدده اسدت.انسان یکبه قلم  «یبده» یمعاصر درباره مفهوم به هاهر اقتصاد

مند را تصور کرد نظام یتفکر توانیاست، نم یداحوزه پ ینهمانطور که از عنوان ا ی،حوزه علوم انسان

 ینکدام جنبه از انسان از منظر ا» یا «یست؟انسان چ» یادینبه پرسش بن یرمستقیمغ یا یمکه مستق

بده  اییناندهمتفکدران نگداه بدب یپرسش، برخد ینانداز انپرداخته باشد. از چشم« دارد؟ یتتفکر اولو

به سرشت و  ینیببا خوم یآنکه برخت، حالداندیانسان دارند )مانند هابز که انسان را گرگ انسان م

                                           
آن را منتشر کرده و در آن به  یکاییشنا  آمرگرابر انسان یوید: پنج هزار سال نخست است که دیمنظور کتاب بده -8

 .کندیم یو قانون بررس یمختلف از خانواده گرفته تا بردگ یاجتماع یرا با نهادها یرابطه بده یخیلحاظ تار
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نگداه، اگدر  یدنا یفیدتکس هاهراً به دسته دوم تعلق دارد. اما مستقل از کمار نگرند؛یم یبشر یندهآ

وجود نددارد؟  یخفراتر از تار چیزییچادعا کند ه تواندیانسان قائل است، چطور م یبرا یمارکس ذات

بشدر از  یشدگیدربداره گسسدت هم تواندمیچطور  یست،انسان ن یبرا یخیفراتار یو اگر قائل به ذات

 کند؟ یزنگمانه یکشو بهره ی ستم و تبع یختار

 یدناانسان به کار برده است.  ی توض یاست که مارکس برا یمفهوم ترینیکنزد یموجود نوع

 ین. نخسدتشودیمارکس به ندرت هاهر م یبعد یهامطرح شده، و در نوشته هادستنوشتهمفهوم در 

از وجدوه از  یکدی ی نگدام توضده یاسدت کده موجدود ندوع ینجداا کنددیکه جلب توجده م یانکته

 یدفانسدان تعر یبدرا یجدابیا یمدارکس نخسدت سرشدت یگدر،د یانبه ب شود،یم هرها یگانگیخودب

 در ید ندوعدهد. برعکس، موجدو ی سرشت را توض ینشدن انسان از ا یگانهتا با اتکا به آن ب کندینم

 یددفطور کدده در تعر. همددانشددودیهدداهر م یگددانگیازخودب ینددداز دسددت رفتدده در فرا یقالددب امددر

ز فعدل ا یگدانگیب ینانسان با محصول کدار خدود، و همچند یگانگیاز ب پساشاره شد،  یگانگیازخودب

 -۱نده تنهدا  شددهیگانهکدار ب»: گدرددیم یگاندهب امیندوع یانسان از زنددگ ی،انسان یتو فعال یدتول

 یگاندهب ام،یداتیح یدتام، از فعالانسدان را از خدودم، از کدارکرد فعدال -۲را از انسدان و  یعتطب

کده هنگدام  ییهاپرسدش« .سدازدیم یگاندهشده انسان را از نوعش ب یگانهکار ب تعل ینبه ا سازد؛یم

 چدون یدتر،شدکل شددهستند، چه بسا به اندازینطن یزن ینجاا شدند،یهاهر م یگانگیازخودب یفتعر

 یهانسداناکه هم شامل  یاگونهانجام دهد، به یکل یبندطبقه ینوع یدبا یفبه تعر بنا یموجود نوع

 ازد.مشخص س یواناتح یرانسان را با سا یزهگردد، و هم بتواند وجه مم یخمتفاوت در طول تار

را از  [Gattungswesen] «یموجود ندوع»که عبارت  نویسدمی هادستنوشتهمارکس خود در 

ندوع بشدر اشداره  یدتبده کل یزها و نتک انسانزمان به تکمفهوم هم ینفلسفه فوئربا  وام گرفته و ا

 ربشد ییگو کند،یتناق  در ذات انسان اشاره م یکبه  ینید یگانگیب ی . فوئربا  هنگام تشرکندیم

 یدناعتبدار، د یدنا . بهیعتطب ینبه قوان یدمحدود و مق یگرد یاست و از سو حصرحدویسو ب یکاز 

است. فلسدفه فوئربدا  ذات  یگانهموجود ب یکدر قالب  یذات بشر حدوحصریب یهسو ساختنیرونیب

خدود  یددکده با کندی. اما مارکس در تز ششمْ فوئربا  را نقد مکندیمنحل م یرا در ذات بشر ینید

 یامر انتزاع یکبه  یذات بشر ینصورتا یرموضوع نقد خود قرار دهد، در غ یزرا ن «یویذات دن ینا»
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« .بخشددیو وحددت م زنددیم یونددبه هدم پ یعیکثرت افراد را صرفاً به طور طب»که  یابدیم یلتقل

 ینمع ماعیمحصول اجت یکخود  ینید یخووخلق»که به زعم او  کندیاعالم م یمارکس در تز بعد

 .«از جامعه است ینشکل مع یکمتعلق به  یتدر واقع»مورد نظر فوئربا   یو فرد انتزاع« است

وان ان به عندارتبا  انس یافرد و جامعه،  یاننزد مارکس به رابطه م یاعتبار، موجود نوع ینبه ا

 یددئولوژیمدارکس در ا ینکده. ضدمن اپدردازدیاو م یاجتمداع یداتو ح یعیموجود منفرد و طب یک

 معهابت از جاما اگر صح دهد،یم میتعم یخساختار و عامل در تار یانمقوله را به نسبت م ینا یآلمان

از  شدود؟یم یینچگونه تب یخمندیو تار یتکل یانم یوندباشد، آنگاه پ یامر کل یکدر حکم  یخو تار

 یداآ کند،یم یهمان است که انسان در شهر و اجتماع زندگ یموجود نوع یژگیاگر تنها و یگرد یسو

 تفداوت ینصدورتاسدت؟ در ا یاسدیس یدوانهمان ح یکه موجود نوع یریمبگ یجهنت ینچن توانیمیم

 یست؟انسان چ یو نوع یفرد یزندگ

 بخشدیینیتبه مفهدوم ع تریش. پیممجدداً به سراغ هگل برو یدها باپرسش ینپاسخ به ا یبرا

[objectification] اره جهدان اشد یدندر ا یدانمولدد آدم یتمفهوم به فعال یننزد هگل اشاره شد. ا

 ی. هگدل بدراآیددیبده حسداب م یعینوع بشر و جهان طب یانم یانجیم یعاعتبار نو ینبه ا کند،یم

 یدن. اکنددیاسدتفاده م [objective being] «یوموجود ابژکت»شکل از ارتبا  از مفهوم  ینا سیمتر

 یانتزاع انسان را به شکل توانینم یعت،انسان از طب یهاهر ییکه به رغم جدا دهدیمفهوم نشان م

 یدانم و یعدتانسان و طب یانمتقابل م یاصل را بر وابستگ یدخود منفک ساخت. برعکس با ینهاز زم

 یدداپ یانانسد یداتدر ح یمرکدز یگداهیرو است که تناق ْ جا ینقرار داد. هم از ا یکدیگربا  یانآدم

نهدا آد را در خدو یدددارد و همدواره با یازن ییهاکه همواره ناقص است، همواره به ابژه ی: انسانکندیم

 یتگو وابسد بتدر نسد یو به طبع آن سرشدت انسدان یجهان انسان -۱: یبترت ینبخشد. به ا ینیتع

فهدوم م یدکنسبت نده  ینا -۲. و شوندیم یفو اجتماع تعر یعتطب یرونیمتقابل با جهان به هاهر ب

ا رهسدت  یآنچده آدمد یعنیاست.  یعتانسان و طب یهاکنشو برهم هایتبلکه ماحصل فعال یانتزاع

 یونددیپدر  مدوردکدرد، کده هدر دو  یدفتعر کندیم یدچگونه تول ینکهو ا کندیم یدبا آنچه تول یدبا

 نوع خود.با هم یو نسبت آدم یعتبا طب یتنگاتنگ هستند با نسبت آدم
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. در یمکند یبررس یگررا بار د «یاست اجتماع یانسان ذاتاً موجود» یمقدمه، گزاره آشنا ینبا ا

ت بده یشخو یازهاین یا یتامن یندر تام یدرون خود )مثال ناتوان یانسان مطابق با ذات یینگاه اول گو

 شناسدی،نسان. در واقع، اندواع اکندیها حرکت ماز انسان یبه سمت اجتماع یرارادیغ یا یشکل اراد

انسدان  یعندی دهندد،یرا انسدان نسدبت م هایژگیاز و یامجموعه ینانه،و خواه بدب یانانهبخواه خوم

 یتغابده یشناسدانسان یمدالزم آن خواهدد بدود. حتد هداییژگیو یاذات  ینحامل ا یهمچون هرف

انسان را همچون  انکماک کند،یاصل  صحبت م یبقا یابقا  یاز نزاع برا یآنگلوساکسون وقت ینانهبدب

 9«بازیسدونینابر»و با عبدارت  ینگاه به انسان را انتزاع ین. مارکس اداندیگزاره م ینحامل ا یهرف

بودن سرشت  یوابژکت یا یرونیب یبودن ذات انسان به معنا یاجتماع نظر او،. از نقطهشماردیمردود م

انسدان  یدکاز انسان جسدت، و نده در درون  یرونو ب یعیدر جهان طب یدآن را با یعنیاست،  یبشر

 یدتبدا فعال یدوانح» یعندیهسدتند،  بخشیینیتع یندفرا ینفاقد ا یوانات. به باور مارکس حیانتزاع

 یندوع یاما انسان واجد آگاه« .کندیجدا نم یتفعال یناست و خود را از ا یکی واسطهیخود ب یاتح

 یتیاو فعدال یدترو است کده فعال ینو هم از ا «او است یبرا یادر حکم ابژه امیزندگ» یعنیاست، 

 ی توضد یبرا «یرارگانیککالبد غ»و  «یکارگانکالبد ». مارکس از دو عبارت آیدیآزادانه به حساب م

انسدان را  یعیطب یبدن و هست یواناتبشر همچون تمام ح یک. کالبد ارگانکندیرابطه استفاده م ینا

کالبدد »بلکده همچدون  یگانده،موجدود مسدتقل و ب یکنه در حکم  یعت،اما جهان طب گیرد،یدر برم

 یرارگانیکو غ یک. هر نوع منفک کردن کالبد ارگانشودیاو هاهر م یانسان و شر  بقا «یرارگانیکغ

 گرییدانجیم یوهرا ش یموجود نوع توانیعالوه، ماز او منجر خواهد شد. به یانتزاع یفیانسان به تعر

در »رو اسدت کده مدارکس سرشدت انسدان را  یدندانست. هم از ا یکگانیرارو غ یککالبد ارگان یانم

در دوران مختلدف  «یددتول یوهشد»مناسبات را در قالدب  یناو  داند،یم «یمجموع مناسبات اجتماع

 ی،به نام موجدود ندوع یتیضمن صحبت از کل ینبنابرا کند،یم یبندها صورتانسان یاجتماع یاتح

 10.سازدیم یخمندرا تار یتکل ینا

                                           
9- Rabinsonite 

 ینا .کندیمتفاده کروزوئه اس ینسونبه انسان از مثال راب ینگاه انتزاع ی توض یخود برا یهامارکس بارها در نوشته
 .مطرح شده است یسهطور مشخص در گروندراصطالح به

 .شودیم یبررس یتبه واسطه تحوالت در مالک یرارگانیکو غ یکدو کالبد ارگان یانارتبا  م یسه،در کتاب گروندر -10
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شکل ههور  یم،بازگرد «یگانهکار از خودب»در مقاله  یاگر اکنون به بخش مربو  به موجود نوع

 یاتح یانم یتفاوت یگانهاز کار از خودب یش. تا پکنیمیمارکس بهتر درک م یشهمفهوم را در اند ینا

در  ی،انسدان خدود را نده تنهدا از لحداظ فکدر»  یراانسان وجود نداشته است، ز یفرد یاتو ح ینوع

خودجوم انسان آزادانه و  یتفعال یگانهکار از خودب« .کندیم یدبلکه فعاالنه و عمالً بازتول ام،یآگاه

گروگدان  امیفدرد یبقدا یاو را در ازا یندوع یزنددگ یعندی دهد،یم یلبقا تقل یبرا اییلهرا به وس

 11.گیردیم

 

 کشیاستثمار یا بهره

 داری مدرنتئوری استثمار در دوران سرمایه

 وزمره مدار یاتاز ادب یمقابله با آن به بخش یهاو راه یکشبهره یاامروز اشکال مختف استثمار 

ن ندوزدهم از قر یشندارد، و در واقع پ یقدمت اندک [exploitataion]اند. اما واژه استثمار بدل شده

 یعملد اید یفکدر یداتمفهوم به کل از ح ینکه ا یستن ینبه ندرت به کار رفته است. طبعاً منظور ا

ادالت مبد یداوابدط دالنه بودن رناعا یابوده؛ متفکران در اعصار مختلف بارها به عادالنه  یبها غاانسان

تم سد یگدرال داسدتثمار را از اشدک یدمفهوم با یندرک ا یاند. اما براها پرداختهانسان یانم یاقتصاد

ار کده از محصدول اسدتفاده ناعادالند بدهداد، و آن را  ییزو غارت اموال آنها تم یدزد یا یگرانسان بر د

 محدود ساخت. یگرید

عبارت  ینا توانینزد مارکس نم «دارییهاستثمار در دوران سرما یرتئو» یینتب یعالوه، برابه

 یاز استثمار به معندا یکل یفتعر یکاز  توانیکرد؛ مثال نم یبو سپس مجددا ترک یفتعر یه،را تجز

 یفدرد ثماراز اسدت یدا ید،رسد دارییهشروع کرد و بعد به دوران سرما یکدیگرها از سواستفاده انسان

 یکاعتبار ما با  ینافراد اطالق کرد. به ا هاییکشاستثمار را به مجموعه بهره یهشروع کرد و بعد نظر

                                           
درک کرد. برعکس، در دوران  یشینانسان در اعصار پ هاییتآزادانه بودن فعال یبه معنا یداستدالل را نبا ینا -11
 یزیخود را در قالب چ ینوع یاتو ح یختار تواندیبار م ینستنخ یو انسان برا یگانگی،با ههور ازخودب دارییهسرما
به سمت آن حرکت  یبه شکل عمل یاناًرا درک کرده و اح آزادانه یتامکان فعال یبترت یناز خود تجربه کند و به ا یرونب

 کند.
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و  یاسدیس یاسدت نهادهدا یکده مددع یم،مواجده هسدت دارییهدرباره دوران سرما یساختار یهنظر

به  زدهییاامت ایهبر پ یعنیمشخص از اسا  استثمارگرانه هستند،  یاجتماع یونفرماس ینا یاقتصاد

ارزم مدارکس  یدهدو مقدمده اکندون بده نظر یدنبنا شده اند. با ا یتاکثر یتدر قبال محروم یتیاقل

 .یمکن یینرا تب دارییهاستثمار در دوران سرما یتئور یگاهتا جا گردیمیبازم

کده ارزم  یددیمو د یم،بر کدار پدرداخت یارزم مبتن یهکاال به نظر یوارگمفهوم بت یفدر تعر

کاالهدا قددم  یدانآن است. اکندون بده جهدان مبادلده م یدتول یکاال معادل کار اجتماعاً الزم برا یک

ند، و یردر کار نباشد و تمام مبادالت داوطلبانه صورت گ یزور یا یبکه فر کنیمی. فرض مگلاریمیم

شدده باشدد.  یینا تعآنه یدتول یتمام کاالها منطبق با ارزم آنها و برابر با کار اجتماعاً الزم برا یمتق

کمتدر  یمبادله کنم که ارزش یگرید یتاپ خود را با کااللپ یستمصورت، من قاعدتاً حاضر ن یندر ا

 یدز. پدول نگیدردیصدورت م رزماهم یکاالها یانمبادله اصوالً م ینمن داشته باشد. بنابرا یاز کاال

ممکن است من  یعنیارزم است؛  ییبازنما یوهش یک صرفاً یراز کند،ینم یجاداصل ا یندر ا ییریتغ

کنم، اما اصوالً  یهخود را ته یازمورد ن یپول فروخته و با آن پول کاال یمقدار یتاپ خود را در ازالپ

هنگدام مبادلده دوم  یداکنم، کمتر از آن باشدد، یم یافتدر یانم ینکه در ا یمقدار پول یستمحاضر ن

 یدتمبدادالت در نها یدندوم پرداخت کنم. تمدام ا یکاال یدتول یاز کار اجتماعاً الزم برا یشترب یپول

پس از انجام مبادالت، کاال از چرخه بازار خدارج شدده و اسدتفاده  یعنیارزم استفاده هستند،  یبرا

 یدتمبادله من نه به قصد ارزم استفاده بلکه با ن یگرشوم، د اپت. اما من اگر وارد تجارت لپشودیم

و بعدد آنهدا را بده  یددهتر خرارزان یمتیها را به قتاپم خواهم کرد لپتال ینسود خواهد بود. بنابرا

راه  یهداوابسدته بده گسدترم تجارت یادیتا حد ز دارییهباالتر بفروشم. در واقع، رشد سرما یمتیق

تجدارت بخدش  یدنت. در ایشدمابر یداداشتند )مانند فلفدل  یادیز یکه ارزم وزن دبو ییدور و کاالها

 شددیبر مستعمرات بوده است که سدبب م یژهحاکم به و یاسیابسته به مناسبات ساز سود، و یادیز

 یمدتکدرده و بدا ق یدهارزان از آن کشورها ته یاربس یمتکاالها را با ق یناجازه داشته باشند ا یاعده

فدرض  یعندی گردیم،یخدود بدازم یشدگاهیآزما یطبده شدرا ینجدابفروشند. اما ما در ا قصدبازار در م

معادل زمان کار اجتماعداً  یزمتناسب با ارزم آن باشد، و ارزم آن ن یاکاال برابر  یک یمتق کنیمیم

کدنم و  یدهشدهر ته یدکتر در ارزان یمتیتاپ را با قصورت اگر لپ ینآن است. در ا یدتول یالزم برا



 های کیوان مهتدیمنتخبی از یادداشت                                                                                 54

رت مساف ینهدو معادل هز ینا یمتبفروشم، اختالف ق یگرد یدر شهر یشترب یمتیآن را به ق بخواهم

خورده اسدت و باز هم تجدارت مدن شکسدت ینتاپ خواهد بود. بنابرالپ ینا یو نگهدار ییجاو جابه

 اجنا  برابر خواهد بود. یانصرفاً مبادله م

 کسدب یرابمبادله را  ینو ا پردازد،یهمچون تاجر با پول خود به مبادله م یزدار نکارخانه یک

 یددتول یکه بدرا خردیرا م یو امکانات یه،. او ابتدا مواد اولارزم استفاده یو نه برا دهدیسود انجام م

 یددولو ت داندشو  یدهمدواد اول یدنا یدبدارد. بعدد از ترک یازتاپت نلپ یکمشخص )مثال  یکاال یک

 یادیز ارد افرادکه ذکر شد، امکان ند ی. بنا به اصلفروشدیرا به بازار برده و م ییتاپ، محصول نهالپ

 یدهاول یزانبه همان م یپول یترا به جان بخرند تا در نها یدتول هاییحاضر باشند مخاطرات و دشوار

 مدرور یاتزئجمبادله را با  یندفرا دوتر از کجا هاهر شده است؟ ارزم اضافه ینبه دست آورند. پس ا

مدواد  ،یدحل تولمشامل  هایازن ینا کند؛یم یهرا ته یدتول یازهایدار با پول خود ن: ابتدا کارخانهیمکن

 یدروین هیندو هز یدزات،و استهالک تجه ینگهدار ینههز ی،افزار ضرورافزار، دانش و نرمسخت یه،اول

رت ه همان صدو)با مالحظه استهالکت ب یدو ابزار تول یدتول لکاال ارزم مح یدکار هستند. پس از تول

سدت از فهر ینحضور دارندد، بندابرا مجدداً یینها یدر کاال یزمواد به کار رفته ن گردد،یحفظ م یقبل

: کنددیم یددخدود تول یدداز خر یشترب یارزش ییکاال هست که به شکل جادو یکتنها  یدهاتمام خر

. ارزم شودیو فروم م یدکاالها در بازار کار خر یرکار همچون سا یاردیهکار. در جهان سرما یروین

خص مورد مش ینآن است، که در ا یدتول یزمان کار اجتماعاً الزم برا یی،کار، همچون هر کاال یروین

و  یددکدار خر کده کدار در بدازار ییکار کارگر است. پس بها یروین یدبازتول یزمان الزم برا یبه معنا

ک، کدار )بده لحداظ خدورا یدروین یدنا یدبازتول یاست که برا یحداقل مقدار معادل شودیفروم م

کدار  یدیم،د یموجود نوع یفاست. اما همانطور که در تعر یازو ...ت مورد ن دهینسرپناه، پرورم نسل آ

 ینددرافاست کده مصدرف آن معدادل  ییکار تنها کاال یرویهست. ن یزن یزنده انسان یتزمان فعالهم

 ترییشدرفدتن ارزم، ارزم ب یداناز م یبه جدا یعنیخواهد بود،  یانسان یو کار زنده یشبخینیتع

از  یکدی یارزم اضداف یدعاسدت؟ توز یارزم اضداف یدنمالک برحق ا یاما چه کسخلق خواهد شد. 

 یدا تریشدحقدوق ب یکدارگران بدرا یوقت دو قطب کارگر و کارفرما است، مثالً یانمناقشه م یهامحل

 .کنندیرا مطالبه م یاز ارزم اضاف یشتریدر واقع سهم ب کنند،یم بارزهساعت کار کمتر م
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اسدت.  دارییهسدرما یدتول یندشده در فرا یدتول یاستثمار معادل تصاحب ارزم اضاف ین،بنابرا

ارت تصداحب و غد یواهد یهابارهدا بده بهانده یاموال مردم عداد دارییشاسرمایهچه بسا در دوران پ

 ارسدتثما یرازکلمه به حساب درآورد،  یقدق یاستثمار به معنا توانیرا نم ینهاا کدامیچاما ه شد،یم

ل ر آن امدوااگ یاست، و نه تصاحب اموال )حت یگرید یافزااز کار ارزم یاربودن از درآمد  یمعنا به

ر بد یماًستقمکه  یمحصول کار آن فرد بوده باشدت. به عالوه شدت استثمار الزاماً با شدت ستم و رنج

و  یکدار اجبدار یدارهیشاسدرمایاز جوامع پ یاریطبعاً در بس یست؛متناهر ن شودیم یلتحم یانآدم

نسدان ا ینوع یاست که زندگ دارییهاما تنها در جهان سرما شد،یم یلبر مردمان تحم یشتریرنج ب

اهراً هد ییدراسدتثمار، مدارکس تغ یزاندرک م یشده است. برا یلفرد تبد یدر خدمت بقا یبه ابزار

 ود حاصدل ازسد یدا فکسدر بدا اخدتال یدننر  بهره داده است: صورت ا یاقتصاد در فرمول یکوچک

اسدت کده  اییهو مخرج آن کل سرما آید،یبه دست م یهاول هاییدمجموع فروم کاال و مجموع خر

 یدا ینمداشداره شدد، ز تریشطور که پکرده است. اما همان گلارییهسرما یددر چرخه تول داریهسرما

داشت، و  نخواهند ودگیکوچکت فرس ی)به جز استهالک یدتول ینددانش قبل و بعد از فرا یا یزاتتجه

 م،یج کسر کندثابت را از مخر یهندارد در مخرج کسر نر  بهره مجدداً محاسبه شوند. اگر سرما یلیدل

ه هد بود ککارت خوا یروی)شامل ن یرمتغ یهسرما ینهبر هز یمشده تقس یدآن اختالف ارزم تول یجهنت

 ریابسد یدیافزاارزم یدزانکده م دهدیعدد با نر  استثمار برابر خواهد بود. نر  استثمار نشان م ینا

 کدار یدروین ینهشدت استثمار فقط به هز دهدینر  بهره است. به عالوه نشان م یجاز اعداد را یشترب

 یندهه هزمثدال، چنانچد یوابسته اسدت. بدرا یزن یندندارد بلکه به ثروت خلق شده در کل فرا یبستگ

ر دد، هرچندد شده چهار برابر گرد یدتول یاضاف زمار یزانکار )مخرج کسرت دو برابر شود، و م یروین

 یدنر اده است. اگشاما در واقع بر شدت استثمار آنها افزوده  یافته، یشکارگران افزا یافتینگاه اول در

بده  یشدتریهرچند کدارگران پدول ب یند،فرا یدر انتها یم،ده یمجامعه تعم یک یدروند را به کل تول

اند. هشدد یرتدرروت جامعه نسبت به قبل کمتدر شدده و در واقدع فقشان از ثاند، اما سهمدست آورده

ح و بده اصدطال یدکتکنولوژ هاییشدرفتو پ دارییهسدرما یدرا موتور محرکه تول یشگرا ینمارکس ا

ر کنندد، د یدتول یشترکارگران هرچه ب کندیم یدرو است که تاک ین. هم از اداندیم یوربهره یشافزا

 خواهند کرد. یدخود را تشد ینگیگافقر و ب یطواقع شرا
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 -۱شدت: مددنظر دا یددبا دارییهاسدتثمار در دوران سدرما یدهموارد را درباره نظر ینا ینبنابرا

 یگدرو شدامل اشدکال د شدودیمربدو  م یگدریمحصول کار د یااز درآمد  یاستثمار به ربودن سهم

ر یددانده و خرواهد بود که فروشکار خ یرویالزمه آن بازار به اصطالح آزاد ن -۲. گرددینم عدالتییب

 یشراگ -۳زند. کار بپردا یرویو فروم ن یدهاهراً داوطلبانه در آن به خر یکار بتوانند به شکل یروین

 یگدر،د انیداسدت، بده ب دارییهدر دوران سدرما یدتول یاییپو یِخود منشأ ساختار یشتربه استثمارِ ب

 یشدترآن ب تثمارکده ندر  اسد کنندیم یتهدا یمتخود را به س یهسرما یادر هر وهله دارانیهسرما

 -۴. به حساب آورد دارییهسرما یدنامطلوب در روند تول یاثر جانب یکآن را  توانینم ینباشد، بنابرا

 یقدر بدرافالجرم با خلدق  داری،یهسرما یدتول یوهکه خلق ثروت در ش گویدیاستثمار به ما م یتئور

 یشدترب یدزربدوده شدده ن یاضداف زمباشد، ار یشترب یدهر چه تول یراهمراه خواهد بود، ز یادیعده ز

 اندهیگمحدروم و ب یشاز پد یشبد یشاز محصدول کدار خدو یدکنندگاناعتبار تول ینخواهد بود و به ا

 .گردندیم

 

 شناسانهشناختبندی اصلی: مسئله اصلی یا گسستجمع

اسدت،  یبشدر یختار گاهیمتعز «فرد» یاآ شود؟یم یینچگونه تب یخافراد در تار یافرد  یتعامل

 یددتول هیوش ییرتغ یااست؟ آ ییجامعه بورژوا یعنیدوره مشخص  یک یخیخود دستاورد تار ینکها یا

 یااسدت؟آ یخدر تدار یتکامدل جبدر یندوع یجهدورانت نت یکقالب در  یاجتماع یون)در حکم فرماس

 یونددپ افتدد؟یاتفداق م یختدهبه شکل خودانگ یااست،  یاسیانقالب س یازمندن یدتول یوهدر ش ولتح

 ربدییرغبه جوامع غ یمو کدام مفاه یست،مشخص غرب چ یخبا تار دارییهسرما یاجتماع یونفرماس

 هستند؟ یمقابل تعم یرامونیبه اصطالح پ یا

مدارکس  یشدهاز اند یمتفاوت یهاها به برداشتپرسش ینپاسخ به ا یا یبندمختلف صورت هاییوهش

 یدا یکرددو رو توانیشد، م یمعرف هایادداشت ینکه در ا یده است. اما از خالل چهار مفهوممنجر ش
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م از یهمانطور که اشداره شدد، مفداه 12داد. یصمارکس تشخ یشهاند یتعمده را نسبت به کل یشگرا

کندار گلاشدته  تریانضدمام یممتاخر مارکس به نفع مفداه یهادر نوشته یو موجود نوع یگانگیخودب

گسسدت  یدکاسدت از  یانشدانه گویدد،یآلتوسدر م ییچنانکه لو یم،مفاه ییرتغ ینا یا. اما آشوندیم

 مارکس؟ یشهشناسانه در اندشناخت

چهدار مفهدوم را  یدنا یدانمشدترک م یاز خطو  فکدر یموضوع ابتدا  برخ ینسنجش ا یبرا

 :کنیمیم یصورتبند

 شوند،یجهان محدود نم ینبخش از ا یاجز  یک ی به توض یممفاه ینکدام از ا یچ: هیتتمام 

ود بده خد ییدر دو مرحله نها یگانگیآن هستند: از خودب یتتمام یینتب یبرا یمیمفاه یبلکه جملگ

 یوارگتبشر؛ بد یخمندیو تار یامر کل یاناست م یپل یاشاره دارد؛ موجود نوع یجهان آدم یتتمام

 کندد؛یم فیرا توص ییکاال یدجهان تول یکل یتاز کاالها شود، بلکه وضع یشامل بخش تواندیکاال نم

 اشداره نددارد، دارانیهتک سدرماناهمگون تک یکشبه بهره یزن دارییهاستثمار در دوران سرما یهنظر

 دارد. یاهیشو ر یساختار یآنها، استثمار نقش یشخص هاییژگیمستقل از و دهدیبرعکس نشان م

امعده ج یگرد یاناست. به ب ییجامعه بورژوا یممفاه ینا یبرا« جهان»: ییجامعه بورژوا -1

بلکه در حکم  گردد،ینم یها معرفانسان یزندگ یهااز دوره یکیصرفاً به عنوان  ییبورژوا

جامعده  یممفداه یدنتمدام ا گداهیمت. عزشودیمطرح م یخیدانش تار یانداز ضرورچشم

 است. ییبورژوا

مناسدبات او را در جامعده و  یدتامتم یددفهم انسدان با ی: برادارییهسرما یدتول یوهش -2

غالدب در  یددتول یوهش ینمناسبات معادل با تبب ینکرد، و فهم ا ی تشر امیزندگ ینهزم

 یوهخدود حکدم شد یدتجامعده در کل یدک یددتول یوهشد یگدرد یدانآن جامعه است. به ب

                                           
 یالکتیکید یالیسماز ماتر توانیمارکس وجود دارند، مثال م یماز مفاه یاریمتفاوت در مواجهه با بس یکرددو رو ینا -12

کاال، در کنار مفهوم  یوارگو بت ی،موجود نوع یگانگی،از خودب یموجود، مفاه یننام برد. با ا یخیتار یالیسمو ماتر
 یینتب یتالکاپدر  یوارگبه فصل بت اییشهر یو با نگاه هاشتهدستنواز انتشار  یشکه لوکاچ آن را پ «شدگییش»

ت محور دارییهاستثمار در دوران سرما یهارزم مارکس )مفهوم نظر یهبا نظر یممفاه ینبا  اارت یینکرده، و شکل تب
 خواهد شد. ی است که در ادامه تشر یکردیدو رو یاصل
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بده هداهر  یممفداه یاعتبار، حتد ین. به اکندیم یفارا ا یعتانسان و طب ینب گرییانجیم

در جامعده  یمداد یددتنهدا در نسدبت بدا تول یگدانگیو ازخودب یهمچون موجود نوع یکل

کدار قابدل فهدم  یمو تقسد یخصوصد یدتهمچدون مالک یمیو در نسبت با مفاه ییبورژوا

 هستند.

 یرشدد از سدوروبه یشگدرا یدک یصبه تشخ یممفاه ین: تمام اسوژه و ابژه ییجاجابه -3

 هایهیددآفر یی،جامعده بدورژوا یماد یدچگونه در امتداد تول ینکه: اکندیمارکس اشاره م

 نندگانیدکتول ینب یکه روابط اجتماع ییشده، تا جا یگانهدست بشر )کاالت نسبت به او ب

بر  اییمهها همچون ضمان خود جلوه دهند، و در مقابل انسانیم یرا همچون روابط درون

هدر  . در واقدعکنندیارتبا  برقرار م یکدیگرآنها با  یانجیو به م یشمحصوالت دست خو

 یتقوتو فقر خود را  یگانگیو ب یتمحروم یطکنند، شرا یدتول یشتریچه کارگران ثروت ب

 اند.کرده

 یگدر،د یدانو نقد مدارکس هسدتند. بده ب یشهدر اند یتتمام یگاهجا یتاهم یانگرخطو  ب ینا

 یوهنمونه اگدر شد یاست. برا یتبه تماماز دست رفتن نقد مارکس  یخطو  به معنا ینگسست در ا

 یدانجیم یوهشد یدا یرارگانیدکو غ یدکو کالبد ارگان ی،را بدون مفهوم موجود نوع دارییهسرما یدتول

بلکده همچدون  یخی،تدار یدتکل یدکنه در قالب  یگرنظام د ینا یم،کن یینتب یعتو طب نسانا یانم

. در مقابدل، اگدر شدودیو .. هاهر م یکگسست تکنولوژ ی،از عوامل همچون انباشت بدو یامجموعه

 یمدارکس در دوره کدهینآنگاه ا یم،جهان را در مرکز توجه خود قرار ده ینا یتنقد مارکس به تمام

از  یچهدارچوب مفهدوم ینحلف ا یبه معنا تواندیاستفاده نکرده، نم یماًمستق یممفاه ینا ازمتاخر 

نظام  ینا یتهمچون استثمار با تمام یمیت مفاهفهم نسب یگردد، برعکس برا یرمارکس تعب یشهاند

 .یمهست «تریفلسف»به اصطالح  یمهمان مفاه یازمندن



 
 

 

 

 1شدهفرهنگ واژگان اشغال
 یمال یهابحران یینهجنبش که آ یناما ا شود،یامروز پنج ساله م یتاسترجنبش اشغال وال

 کرد؟ یفبازتعر یارا ابداع و  یمیواژگان و مفاه ییرهچه دا یکاستامر یراخ یدهه

 

 با ی. هر جنبشگلردیم یتاسترجنبش اشغال وال یریگسپتامبر امسال پنج سال از شکل ۱۷

 یته یشینپ یرا از معناها یممفاه یمعنا که برخ ینهمراه است، بد یمفهوم هاییمدر پارادا ییریتغ

 ی. بدرادهددیارائده م یماغلب هنوز ناشناخته از آن مفداه هاییبرکاز ت یدیجد یو معناها سازدیم

، بدار تر را درون خدود داشدتچند سال قبل یبحران مال ینکه طن یت،نمونه جنبش اشغال وال استر

ا عبدور از ب ینبازگرداند. همچن «یتوال استر» یعنیخود،  یرا به محور اقتصاد یکاآمر یاستس یگرد

 یینز پدااو  دآیینخو یاسترا ناممکن، و س یاوباما، برخورد از باال با بحران اقتصاد توانیمِیشعار ما م

نبش که با ج از واژگان یوضع موجود عرضه کرد. در ادامه برخ یبرا یرا به عنوان تنها راه حل عقالن

 از یاکحدمدا  یبدرا یمکلمات و مفداه ینا یدکرد. شا یمشدند را مرور خواه یفبازتعر یااشغال ضرب 

 نشده باشد. ها و امکانات محققضرورت

 OWS Kitchenآشپزخانه اشغال؛ 

 یهداآشدپزخانه بدا کمک یدنکردند. ا یردا یکنندگان در پارک زوکاتکه مشارکت یاآشپزخانه

 از مواجهب یطمانند منع استفاده از آتش در مح یمتعدد یو با مشکالت قانون کرد،یم یتفعال یمردم

 یو حتد هداخانمانیاز ب یدادیبلکده عدده ز داد،یشده بود. آشپزخانه اشغال تنها به معترضان غلا نم

 .کردندیهم از آن استفاده م یساکنان محل یبرخ

                                           
 .1395شهریور  27منتشر شده در سایت میدان؛  -1
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 Anonymous)ناشناس(؛  یموسآنان

طه کده بده واسد ینترنتدیاجتمداع ا یندوع یات، ی)فعاالن هکر و مجاز هایویستاز هکت ایشبکه

 هایابانخکه در  یاجتماع مرکز زدوده در مواقع ینخود شناخته شده است. ا ینترنتیا هاییرابکارخ

شدغال در جندبش ا یمو فاکس استفاده خواهد کرد. آنان یگا یکند، از ماسکها یداپ یزیکیحضور ف

 یهاتدا فرسدتادن نامده یسمداموران پلد یاطالعدات شخصد یکدرد، کده از افشدا یفداا یدیکل قشن

 .گرفتیجامعه را در بر م ییدرصد باال یکو  یرانبه مد یکیونالکتر

 Consensusاجماع؛ 

 گیرییمتصم یبرا یاپروسه [Consensus decision-making]محور اجماع گیرییمتصم یا

 یدک میمسدتق یجدهنت تواندیاست که در جنبش اشغال مورد استفاده و اصالح قرار گرفت. اجماع نم

مده همورد توافدق  یدآن با یینها یباشد، بلکه حاصل مشارکت فعال همگان است و خروج گیرییرا

 یهانبدهج یها، اههار نظرها، بحث و مجادله، تبدادل نظدر و بررسد. پس از رفت و برگشتیردقرار بگ

 یدکنوان ع. )البته اجماع صد در صد تنها به رسندیم یاعضا به توافق ضمن مختلف موضوع، معموالً

 لحاظ گیرییمتصم یبرا یتاز اکثر ییدرصد باال یوجود دارد و در موارد مشخص معموالً را ئالیدها

 یامحور بدر خدالف الگوهداجمداع یوهعدد نود درصد بدودت. شد ینکه نمونه جنبش اشغال ا شود،یم

 ینددو فرا دهدد،یرا مالک کار خود قرار م خواهییو برابر یریمشارکت، فراگ گیری،یمتصم یِکاربرد

 یندهبرسداز یاز سداختارها یکیبه مطالبات جمع، بلکه  یدنرس یبرا یلهوس یکرا نه  گیرییمتصم

 .داندیآن م

 Adbustersادباسترز؛ 

در ونکدوور کده شدامل  یسدتز یطو مدافع محد یی،گرامخالف مصرف یرانتفاعی،سازمان غ یک

سدازمان تداکنون  یدن. اشدودیم یدااز سرتاسدر دن یانو دانشدجو یسدندگان،از فعداالن، نو یهاشبک

، فراخدوان آن ۲۰۱۱داده، اما در اواسدط  یجمع یهاکنش یگرد یااعتراض  یبرا یادیز یهافراخوان

ت در قالب اشدغال یابر اجماع )اسپان یمبتن گیرییم)مصرت و تصم هایدانمنطق اشغال م یبترک یبرا

 یهیمنجدر شدد. بدد یتاسترجنبش اشغال وال یریگو به شکل یرفتهاز جانب فعاالن پل یتاستروال
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دانسدت،  یگریدی یانیههر ب یافراخوان  ینمعلول ا یماًجنبش را مستق یریگشکل توانیاست که نم

 2انفجار زده شده باشدد. مدتن فراخدوان ادباسدترز رو به یتیاست که در وضع یاتر مانند جرقهیشو ب

 قرار است: یناز ا یتاستراشغال وال یبرا

 «یرونآن ب هاییکالو راد یانشورش یان,منج ۹۰,۰۰۰ما ش»

 ایینددهاسدت کده خبدر از آ یداندر حال حاضر در جر یانقالب هاییکدر تاکت یجهان ییریتغ

 قدولنقدل یدندر ا یا،اسدپان هدایو کمپ یدراز التحر اییدزهتدازه، آم یکتاکت ین. روح ادهدیخوب م

 :است آمده فراچنگ

ثل م یستمه سله بحم یما برا یراه بود. آن زمان، الگو ینقدم در ا یناول سازییجنبش ضدجهان»

 یگرانو د کرد،یم یترهبر نرِ تنها وجود داشت که گله را هدا یکگرگ آلفا،  یکها بود. گرگ یگله

از  یمعظ [swarm]ج فو یککرده. امروز مثل  یداما تکامل پ یمبارزه ی. امروز الگورفتندیدنبال او م

 «.کنیمیحرکت م مردم

 دانشگاه پومپئو فابرا یخو،و یموندور

 یااسپان بارسلون،

 یسدادگ کندد،یم انگیزیجدانرا ه یعبدد یدکتاکت یدنکده ا یزیو چ ید،فرمول جد ینا یباییز

صدحبت  یحضدور هداییتینگو م یدر اجتماعدات مجداز یگرآن اسدت: مدا بدا همدد ییانهگراعمل

 کندد اریدرا ب یلکه تخ ایمطالبه شویم،می متمرکز بود خواهد مانمطالبه تنها چهبر آن …کنیمیم

 رونبید سدپس و …رو سوق خواهدد داد  ِیشپ یکالراد یدموکراس یما را به سو ید،به دست آ اگر و

تدا آن  خریمیرا به جان م چیزو همه کنیمیرا تصرف م بدیلیب ینِنماد یتبا اهم یدانیو م رویمیم

 .یمرا ممکن ساز

به کدار  مانیعامل فساد دموکراس ینبزرگتر یهترفندِ نوههور را عل یناست تا ا یدهرسوقت آن 

 .یمال یرناپذ)گموراه( توبه یهمان عموره یت،وال استر: یمببند

                                           
 بنگرید به: -2

https://economicsociology.org/2014/12/27/the-original-email-that-started-occupy-wall-street/ 
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، کده چادرهدا یم،هزار نفر در جنوب منهدتن باشد ۲۰ یانشاهد طغ خواهیمیسپتامبر م ۱۷در 

. آورندیدرم چند ماه به اشغال یرا برا یتو وال استر کنندیبرپا م آمیزصل  سنگرهای و هاآشپزخانه

 کرد. یماز صداها تکرار خواه یو در کثرت وقفهیمشخص را ب یمطالبه یک یدیم،به آنجا رس یوقت

 د بارها برود یدمبارک با کهینسرراست را د ا یماتوماولت یکموفق شد چون مردم مصر  یرالتحر

مدا  یادهبه همان اندازه س یمدل، مطالبه یناز ا یرویشدند. در پ یروزپ هینکو بارها تکرار کردند تا ا

 یست؟چ

 درحدال یکداآمر یاسدیچرا نظام س دهدیکه نشان م ستیلحظه همان ینتا ا ینهگز ترینجالب

 اییدژهو ییتدهکه باراک اوبامدا کم یم: ما خواهان آن هستیستن یعنوانِ دموکراس یشایسته حاضر

اکندون زمدان ما در واشدنگتن دارد. یندگانکه پول بر نما یدادن به نفوذ یانپا ییفهمقرر کند با وه

 یتحدت سدلطه یو اقتصداد یاسینظام س ؛Corporatocracy] یاست نه کورپراتوکراس یدموکراس

 .یمبدون آن ما محکوم به فنا هست یراها[، زشرکت

 از سدادف کدردنپداک  یراز کندیم ییبازنما یرا به خوب یکنون یمل ییهمطالبه روح ینهاهراً ا

از آن  تواننددیآن را دارندد و م یچدپ، آرزو یداراست  ها،یکاییآمر یاست که همه چیزی واشنگتن

 هدر رغمبه هتهف ینفر، هفته در پ ۲۰،۰۰۰به توان  یروییبا ن یستیم،کنند. اگر ما محکم با یبانیپشت

 اوبامدا یاگدرفتن مدا بدر یدهآنوقت ناد یت،کردن ما از وال استر یرونب یبرا یو گارد مل پلیس تالم

 هارکتشدمردم و مال و منال  یاراده ینب یبه طور علن شودیم مجبور مانممکن نخواهد بود. دولت

 را انتخاب کند. یکی

 یندبش تدفراتدر از ج یباشد، قدم یکاتازه در آمر یاجتماع یاییپو یکماجرا سرآغاز  ینا یدشا

گدرفتن  بده یمدر برابر نظام قدرت موجود، ما مردم شدروع کند یگکه در عوضِ درمانده ییجا ی،پارت

 عه وضدباشد، خدوا یادر اطراف دن یکاآمر ینظام یگاهپا ۱۰۰۰نصف  یدنخواه برچ خواهیم،می چهآن

تدرک  ار ینزمد یددکه با ینشان دادن کارت قرمز به مجرمان شرکت یا یگالاست-قانون گلس یدوباره

 یمنظدتد مدا  یاسدتجدا کردن پدول از س یبرا یژهو ییتهساده د کم یمطالبه یککنند. با آغاز از 

 «.کنیمیتازه را آغاز م یکایآمر یک یدستور کار برا

 نشدگانرام یبرا
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 یفرهنگ هاییتپاراز یفرمانده مرکز

 unoccupy یی؛زدااشغال

 در یکدارآم یواژه به اشغالگر ین. ایددر مقابل جنبش اشغال برگز یکوکه جنبش پورتور یاواژه

 یدن. بده اکندیاشاره م یهمکان )و زمانت سرما ینبه اشغال آغاز تریعوس ییو در معنا یا،نقا  دن یرسا

 دهاشدغال شد یشداپیشکده پ سدتهایییناز زم ییزدااشغال بخشییرها یهااعتبار، رسالت جنبش

 جنبش اشغال گفت: یبونخود در تر یسخنراندر  یویساست. آنجال د

ه نسبت بد خود را ی. ما آگاهکنیمی. ما زبان را دگرگون مکنیمیما زبان را به مبارزه دعوت م»

عار شد یکدوکده جندبش پورتور دانیمی. ما مدکنیمیحفظ م بریمیکه به کار م یزبان یهاتمام پژواک

مملکت  ینکه ا یمآگاه باش یدبا «یتاستراشغالِ وال» یگوییمم ی. وقتیدهکش یشرا پ «ییزدااشغال»

 یدا «یتاسدتراشدغال وال» گدوییمیم یبنا شده است. وقت یبوم هایینعام زمشغال و قتلی ایهبر پا

ت و بدا خشدون یگدرد هاییناشدغال در سدرزم ینددکه فرا یمآگاه باش یدبا« واشنگتن یداناشغال م»

کده  یمزیداموب یدداست، و ما با یاشغال ینسرزم یکنوز هم ه ینهمراه بوده است. فلسط ریگیوحش

کدرد. مدا  یمخواه دگرگون را «اشغال» یهواژ یکار معنا ین. با اییمبگو« نه» یچگونه به اشغال نظام

 یبدرا ی. فراخدوانآوردیکه اجتماع را گدرد هدم مد یزیچ کنیم،یم یلتبد یباز ایهیداشغال را به پد

 «.یدو ام یعشق، شاد

 Reclaim the Streets  یابانها؛خ یریبازپسگ

که خواهدان  گیردیها را در بر ماز جنبش یمتنوع یفط 3«یدرا باز از آن خود کن هایابانخ» یا

و  یتیملچندد هایشدرکتی هبا سلط یجنبش مقاومت ینهستند. ا یعموم یمشترک فضاها یتمالک

در  تدوانیرا م 4آن یبه خدود گرفدت کده تجلد یکالیراد هاییهشد و سو یدتشد سازییجهان یندفرا

 مشاهده کرد. یعموم یفضاها اشغال ییدها

                                           
 بنگرید به: -3

https://www.youtube.com/watch?v=90qbVqu5vxk 
 بنگرید به: -4

youtube.com/watch?v=fockzr7rXys 
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 black blocبلک بالک؛ 

 یدتس هوکد یچو ه پوشندیم یاهکنندگان سرتاسر ساز مبارزه و تظاهرات که شرکت ایهیوش

س از پدو  یافدت، یندر اروپدا تکدو ۱۹۸۰دهه  یینخودآ یهادر جنبش یکتاکت ین. اداندیآنها را نم

 شدودیدانسته م یتهاجم اییوهبرجسته شد. بلک بالک معموالً ش یاربس ۱۹۹۹در  یاتلاعتراضات س

 یدنبدا ا کندد،یبا آنهدا مقابلده م یابانیجنگ خ یا یری،شده و با سنگرگ یردرگ یسبا پل مستقیماًکه 

 پلیربیآسد یساست که در برابر حمله پل یمعترضان یگررسالت بلک بالک دفاع از د ینتروجود مهم

 اسدتت. بلدک بدالک در جندبش اشدغال« جا نماندد یقیرف یچه»شعار بلک بالک  ینترهستند )مهم

ان و مخالف کردند،یجنبش دفاع م یکیداشته است، هواداران از تنوع تاکت یادیو مخالفان ز ادارانهو

 داشت اعتراض داشتند. جنبش به همراه خواهد یکه بلک بالک برا ایینهبه هز

 Zuccotti Park ی؛پارک زوکات

دل شدد. کمپ اشغال بد یِاصل یگاهبه پا یویورک،منهتن، ن یواقع در منطقه تجار یپارک زوکات

 یهدا، همگدکنش یزیرمهمانان، و برنامده هاییآشپزخانه، کتابخانه، سخنران ی،جلسات مجمع عموم

 دبدو یدتاقعو ینا یایی،جغراف یتانتخاب عالوه بر موقع ینا یل. از دالگرفتندیپارک صورت م یندر ا

 ینبراشده بدود، بندا یلتبد یخصوص یتبا مالک یمکان عموم یکبه  ۲۰۰۶از سال  یکه پارک زوکات

س، پدارک جا اعمال شود، بلکه بدرعکبه آن یسپل یا یاز جانب شهردار توانستیمنع تردد نم ینقوان

 یعندید خدو یشدینکنندگان پارک را به نام پ. اشغالماندیم یساعته گشوده باق۲۴طبق قانون،  یدبا

نددوامبر ضددربات  ۱۵در  یویددورکن یسپددارک بدده دسددت پلدد ییددهبازگرداندنددد. تخل «یپددارک آزاد»

 به اشغال وارد کرد. یریناپلجبران

 Squattingاز سکنه؛  یخال یهاتصرف خانه

بدون قرارداد  [squatters]فان آن متصر یاست که ط ی[ جنبشینجا]در ا اجازه،یسکونت ب یا

جندبش  یدن. اشوندیاز سکنه مستقر م یخال یامتروکه  یهاساختمان یا ینپرداخت اجاره، در زم یا

 تدامتحددهت،  یداالتو ا ی،آلمدان غربد یا،در اسپان یژهگسترده بود )به و بسیار ۱۹۷۰ و ۱۹۶۰ه در ده

شناخته شد. در بسدتر جندبش  یتبه رسم یها از جانب مقامات حکومتاز حقوق آن یکه برخ ییجا
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 ی،رهند یو به اجرا گلاشدتن سدندها یبه واسطه بحران مال یاریشدن بس یخانماناشغال به سبب ب

داشدتندت.  یتجربه مشدابه یزن یاو اسپان یونان) یافت یادوباره یاز سکنه معنا یخال یهاتصرف خانه

در برابدر  یممقاومدت مسدتق یدا یات شدهرداربدا مقامد یزنمانند چانه یمختلف یداتمتصرفان از تمه

 .کنندیشان از خود دفاع مگاهسکونت ییهتخل

 wildcatمجاز؛  یرتظاهرات/ اعتصاب غ

 هاییوهاز شد یکدی ۱۹۷۰و  ۱۹۶۰در دهده  یبدون همداهنگ یامجاز  یرتظاهرات و اعتصاب غ

و  یکدارگر یرسدم یهداو انجمن هایدهمقاومت بود. در آن زمان به سبب فساد حاکم بر اتحاد یاصل

ها را بدون اعتصاب یکارگر یهاگرا، گروهراست یهااز حکومت هایهرهبران احزاب و اتحاد یطرفدار

جندبش  در یکتاکت ین. اکردندیم یسازمانده هایهاز جانب احزاب و اتحاد یمجوز رسم یا نگیهماه

 یدرغ عندییاصل در مبدارزات مطدرح شدد،  یک به عنوان ها،یهسوسابقه اتحاد یااشغال فراتر از فساد 

 .شدیدانسته م یکالیراد یاستس یامجاز بودن شر  الزم هر تظاهرات 

 Nonviolence یزی؛پرهخشونت

 گدرانیبه خود و د یطیتحت هر شرا یخواهداست که م یاسیاز کردار س اییوهش یف،بنا بر تعر

کل شددر جنبش اشغال  یادیز یهانرساند. بحث یبموجودات زندهت آس یگرو د یوانات)من جمله ح

اسدت کده  یدنا یقدتنده. حق یا آیدیبه حساب م یزآمکنش خشونت یکاموال  یبتخر یاگرفت که آ

بداور  یکبوده تا  یکیتاکت یدتمه یک یزاز هرچ یشپ خشونت،یب یا یزآممسالمت راضاتاعت یدایشپ

کده در  بردنددیاسدتدالل بهدره م ینوالً از امعم یزیپرهمدافعان خشونت یز. در جنبش اشغال نیکل

 بده تظداهرات امتنداع یوسدتناز مدردم از پ یمدیبخش عظ یز،آمخشونت یصورت توسل به کردارها

 باال خواهد برد. یارشرکت در آن را بس یینههز چونخواهند کرد، 

 Bay of Rage خشم؛ یجخل

گدروه بدا جندبش  ینا یونداشاره دارد، و خشم، نشانگر پ یکاغرب آمر یساحل ییهبه ناح یجخل

خشدم بدر  یجت است. خلدیاسیمبارزات س یخ)و در تار المللییندر سط  ب ینجوانان خشمگ یامردم 

و  یوضدع کندون میدان گدلار یهدارد، و قائل به مرحل یدتاک یممستق هاییاروییها و روتقابل یدتشد
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)و نده مسدل ت از جندبش  یلیتاندتانشعاب م یآن را به نوع توانیم ینبنابرا یست،ن یآرمان یعهجام

 ینا یمجاز یگاهبه پا یننام همچن یندارد. ا یلتما یستیآنارش یشاتبه گرا یشتراشغال دانست، که ب

 .کندیاشاره م یزت  نbayofrage.orgگروه )

 Spokes Council یان؛سخنگو یشورا

 یسدتی،آنارش ی،کدارگر یهدامختلدف )در مدورد اشدغال، گروه یهاگروه یندگاناز نما ییشورا

متندوع  یهاگروه ینا هاییتهماهنگ و همگرا ساختن فعال یت که برایرهو غ ییدانشجو یویستی،اکت

 محور است.معموالً اجماع یانسخنگو یشورا یبرا یمگیریتصم ی. الگوگیردیشکل م

 People’s Library مردمی؛ یهخانکتاب

، Fort Pathi) «پتدی یهقلع» یا اشغال، یهخانکتاب مردمی، یخانهکتاب خلق، یهخانکتاب

بدود کده  یخانه عمومکتاب یکخانه را اهدا کرده بودت خواننده که چادر کتاب یتاسم یبه افتخار پت

خانده در کتاب یدنو با استفاده از چادرها به دست معترضان سداخته شدد. ا یدر محوطه پارک زوکات

د شدکل که در پارک رها شدده بدو ییهابکارتن از کتا یکجنبش و نخست با استفاده از  غازآ همان

پارک،  ییهخانه ثبت شده بودند. پس از تخلکتاب یواز پنچ هزار کتاب در آرش یشب یگرفت. به زود

 خانه را نابود کرد.کتاب ییژهها و چادر وکتاب یشترب یویورکن یسپل

 Oakland Communeکمون اوکلند؛ 

ر آن مبدارزات د یخیمتفداوت و تدار یندهاز جنبش اشغال در اوکلند که با توجه به زم یاشاخه

د را از ت از اشدغال فاصدله گرفتده و ندام خدویو جنسد ینژاد ی از تبع یزلبر ی،کارگر ی)شهر یهناح

بش اشدغال خود جند یتنوع درون یانگرداد. کمون اوکلند ب ییرتغ« کمون اوکلند»به « اشغال اوکلند»

ز شدهر ت اغیدره و ٪۹۹ یدان،به هاهر مشابه )اشغال م هاییدها دهدیاست، که نشان م یسط  مل در

 خواهند داشت. یمتفاوت یاربس هاییهمچون اوکلند تجل یتا شهر یویورکمانند ن یثروتمند

 Sanitation Committeeبهداشت؛  یتهکم

 ینکنندگان را بده عهدده داشدت. همچندبهداشت شدرکت یتاز داوطلبان که مسئول اییتهکم

 بهداشت بوده است. یتهکم به عهده یزتظاهرات ن دیدگانیباز آس یهاول یهامراقبت
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 Labor Outreach Committee ی؛کارگر یامدادرسان یتهکم

 لاشغاابده  یرسانو کمک یتحما یکه برا یکارگر یهاو گروه هایهاتحاد یاز اعضا اییتهکم

 یارگراتصال به بدنه کد ینها و همچنتدارک اعتصاب یبه جنبش اشغال برا یتهکم ینکل گرفت. اش

 خت.مبارزات برجسته سا یشبردرا در پ یکارگر هاییهجامعه کمک کرد، و در مقابل نقش اتحاد

 Direct Action یم؛کنش مستق

کده در آنِ واحدد هدم مشدکل موجدود را  شودیگفته م یزیآم)معموالًت مسالمت یهابه کنش

 یدا یکدار. مدثالً بدا خرابدهددیآن ارائه م یبرا یلیبد یاو هم راه حل  سازد،یمشخص و برجسته م

 زند.یسر باز م بپردازد که مصرانه از مواجهه با آن یارا وادار کرد به مساله یستمس توانیسابوتاژ م

 Guy Fawkes Maskفاوکس؛  یگا

 یدشر یکسرباال و  یلیسر ، همراه با سب ییهالبخند اغراق شده و گونه یک یا یدسف یاچهره

 یدانعضدو طدرح انفجدار خانده اع ینرفداکس معروفدت یاست که از گا یاچهره ینا ی؛عمود یکبار

ت هداهر شدد و V for Vendetta) 5و مثل وندتا یلمماسک در ف ینبه جا مانده. ا ۱۶۰۵انگلستان در 

در  یهاشدکل گسدتردماسدک به یدنآن را از آن خود کدرد. ا یمو آنان یویستیگروه هکت نپس از آ

« بدودن نامیب»با  یاعالم همبستگ ینوع یت،استفاده شده، و عالوه بر کتمان هو یرتمام اعتراضات اخ

 .آیدیبه حساب م یاستراتژ یکبه عنوان 

 ”We are the 99 percent“ ؛«یمما نود و نه درصد هست»

را از  یکداشعار، جامعه آمر ینکه جنبش اشغال به طور گسترده استفاده کرد. ا یایاسیشعار س

 یدعتوز یتا بر ندابرابر کندیم یمدرصدت تقس ۹۹در برابر  ییدرصد باال یکمنظر درآمد به دو دسته )

 تهاز جندبش داشد یدرونهدم درون و هدم ب یادیشعار منتقدان ز ینوجود، ا ینکند. با ا یدثروت تاک

، بدر نداممکن بدودن هرگونده «درصدد ۹۹»عالوه بر گنگ بودن معنا و داللت  یرادهاا یناست. غالب ا

 هداییزنسدرصد تنها ب ۹۹که شعار  یدارند. در حال یددرصد تاک ۹۹پرچم  یردر ز یاسیس ییِهمگرا

                                           
 .2005محصول سال  ها؛تیگو به نویسندگی واچوفسکیفیلمی به کارگردانی جیمز مک -5
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ها و شدرکت کننددیمنتقددان اسدتدالل م گیدرد،یرا هددف قدرار م یمدال یمبزرگ و موسسات عظد

شددن  اییشدهاز ر ینو بندابرا بیننددیم یسدتمس یتکل یمنافع خود را در بقا یزکوچک ن ساتوسم

 خواهند کرد. یریجنبش جلوگ

از  یِعبدنده اجتمدا یک یستدرصد قرار ن ۹۹که  یکنندشعار استدالل م ینمقابل، موافقان ا در

از  یاعدهاسدت تدا مجمو یبالغ یا یکرتور یاستراتژ یکاز  یکند، بلکه حاک ییموجود را بازنما یشپ

ات را بده هدیتلاق یگرانواع د یا یخواه به لحاظ اقتصاد یاسی،واگرا )خواه به لحاظ س هاییویتهسوبژکت

جندبش،  تریکدالراد تا در بطن آن هسته ینآغاز [division] یمرزبند یبکشاند؛ نوع یاسیعرصه س

 .یابدپرورم 

 ”We are all Troy Davis“ ؛«یمهست یویسد یما همه ترو»

 یسمامور پلد یکبود که به جرم قتل  یاجورج یالتاهل ا گناهیب پوستیاهس یک یویسد یترو

بدود  یتاسترگران والاشغال یاعالم همبستگ یانگرب «یمهست یویسد یما همه ترو»اعدام شد. شعار 

عطدف در  شدعار از نقدا  یدن. اکردنددیم یمداییاعدام راهپ ینکه در اعتراض به ا یبا تظاهرکنندگان

ز ا یددیجندبش را بده بدنده جد یدراز آید،یاشغال به حساب م یاسیِو بلوغ س یری،گشکل سترم،گ

ت متصدل کدرد و موضدوع شدوندیواقدع م یندژاد ی که مدورد تبعد یو کسان پوستان،ینجامعه )رنگ

 هدف قرار داد. یاقتصاد عدالتییفراتر از ب ییرا در معنا عدالتییب

 General Assembly(؛ GA)یممجمع عمو

اشدغال در سرتاسدر جهدان بدوده  یهدادر جنبش هاگیرییمتصم یبدنه اصل ینشست عموم یا

امدا  کندد،یمختلف با هم فدرق م یهادر کمپ یعموم یهامجمع یبرگزار هاییوهاست. هر چند ش

هدر  یبده رو یعندی کنندد،یمحور کدار ماجماع یدموکراس یا یممستق یدموکراس یتمام آنها بر مبنا

اجمداع کامدل تمدام  یبدر مبندا یددبا یمیشرکت کند گشوده هستند و هدر تصدم دکه بخواه یکس

« حضور»که بر  یدیبه سبب تاک یدر مجامع عموم یممستق یکنندگان اتخاذ شوند. دموکراسشرکت

به اجماع  یداما از آنجا که خود را مق کند،یم یفرارو یبر حق را یمبتن یصور یاز دموکراس کندیم

مخدرج مشدترک را بده  ترینیکل هاگیرییمناچار است در تمام تصم داند،یم هاهکنندتمام مشارکت
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بدا مشدکل  یعمدوم یهداتر همدواره در مجمعقاطعانده هاییریگحساب، موضع ینحساب آورد. با ا

خدود را از  ییکدارا یها، مجمدع عمدومبه کمپ یسمانند حمله پل یمواجه شدند و در مواقع اضطرار

 ینزاع درون جنبش اشغال است؛ بخش ینا گریانب assembly یهخودِ واژ واقعدست داده است. در 

 یترگسدترده یهدابه داللت« مجمع»مشخص آن در مقام  یرا از معنا یاز جنبش تالم کرد اسمبل

 از خواسدتیم یشگدرا یدنسدوق دهدد. ا «بنددییبترک» یحتد یدا «یعتجم» ،«ییآگردهم»شامل 

 ییکرهپ یکدر  یاجتماع یروهاین یبندسرهم یامونتاژ  ینوع د؛عبور کن  assemblageبه  یاسمبل

آن در جنبش  یجابیا ینوجود، تع یننباشد. با ا یدموکراس یابر اجماع همگان  یواحد که الزاماً مبتن

 ر  داد.« مجمع» یکاشغال تنها در قالب 

 Indignados ین؛مردم خشمگ

واهان است که خ یااز اعتراضات و تظاهرات در اسپان یام دنباله-۱۵ یا ین،جنبش مردم خشمگ

معتدرض  یلیدونهشدت م یدبترک یهستند. بده رغدم نداهمگون یااسپان یاستدر س اییشهر ییراتتغ

از  کددامیچه ینکدهبدا هدم اتفداق نظدر دارندد، مانندد ا یدادیمدوارد بن یکننده، آنهدا در برخدشرکت

 ی،رفاه عمدوم یهاکاهش بودجه یکاری،و از ب دانند،یخود نم یواقع یندهنما را یان اسپانمدارایاستس

ندد. جندبش ابده تندگ آمده یابر هر دو حزب قدرتمند اسدپان ینظام بانک یو حکمران یاسیو فساد س

زب اسدت. بعددتر حد یناز همه وامدار جنبش مردم خشدمگ یشرا ب «یواقع یدموکراس یدها»اشغال 

 د شد.وار یپارلمان یاستبه س یاضتیبرخواست و با حفظ مطالبات ضد ر یانجر یناز دل ا  پودمو

 human microphone, people’s ی؛مردم یکروفونم ی,انسان یکروفونم

microphone 
 یصدوت یسدتماسدتفاده از هدر ندوع س یِکنندگان در برابدر مندع قدانونکده مشدارکت یدیتمه

بده جملده  تکرار کردن جملده یبه معنا یانسان یکروفونمت به کار بردند. یرهبلندگو، و غ یکروفون،)م

 یدنشدود و همده بشدنوند. در ا یداو تشدد یکنندگان است تا صداخطابه سخنران از جانب مشارکت

کدده  شددد،می آغددازت «…۳، ۲، ۱ یشدده،تسددت م)» «mic check» یددکها، خطابدده بددا یسددخنران

جلدب شدده. در  یها به سخنراند که توجهتا مشخص شو کردندیآن را تکرار م یزکنندگان نمشارکت

تدا تمدام  شددیچندد بدار تکدرار م یدبا یانسان یکروفونبود، م یادها زهکنندکه تعداد شرکت یموارد
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 یدکتاکت یدکبده عندوان  ینهمچن یدتمه ینرا بشنوند. ا یسخنران یکنندگان بتوانند محتواشرکت

سدخنران، مدردم او را  یهاشکل که در صورت مخالفدت بدا گفتده ینبه کار گرفته شد، به ا یاعتراض

بدار  یدکاعتراض  ین. اکردندیسخنان او را قطع م صدایک یادفر ینبا ا یعنی کردند،یم «چِکیکم»

 انجام شد. یزن یکاامر جمهوریسباراک اوباما رئ رانیسخن یانهدر م

 You can’t“؛ «هیدکه زمانش فرا رس یدرا اخراج کن اییدها توانیدینم»

evict an idea whose time has come” 

 یددکتاکت یددکفعدداالن جنددبش بدده عنددوان  یهددا از سددوکمپ ییددهکدده پددس از تخل یشددعار

. دهدیمرا نشان  یابیارز یناشتباه بودن ا یهْمطرح شد. سرنوشت جنبش پس از تخل یتهاجم/یدفاع

 گسدترده یدلشدعار ددد فدارغ از تحقدق آن ددد نشدان از م یدنشددنِ ا یدروجدود نفْدسِ فراگ یدنبا ا

 یدکد بدا زدن جنبش خو یوندو پ یگر،د یکهر تاکت یااز اعتراض، اشغال  رگان به عبوهکنندمشارکت

 است. یکل ییدها

 



 
 

 

 

 ...تا دوباره از سر گرفته شود...
 های تاریخی و مفهومی چپ نوخاستگاهی برخی یادداشتی کوتاه درباره

 

 مردگان مردگانشان را دفن کنند و برای آن ها ماتم یدبگذار”

 که زنده یمباش یکسان یننخست ینکها یگر،. از سوی دبگیرند

 است؛ سرنوشت ما یزرشک برانگ یم،شو ینو وارد م یزندگ به

 “باشد. ینچن باید

 کارل مارکس؛ نامه به روگه.

 

 چپ نو

ی بیستم حدزب کمونیسدت ی کنگره، در آخرین لحظه1956بیست و چهارم فوریه شب نیمه

ی کنندهشوروی، بعد از خدروج خبرنگداران، خروشدچف دبیدر کدل حدزب از بدیش از هدزار شدرکت

هدا آزاد شدده بودنددت شده )من جمله صد نفر از اعضای سابق حزب کده بده تدازگی از کمپگزینش

ی درباره»ی او ی چهار ساعتهندارند و با دقت به گزارم محرمانهدرخواست کرد تا هیچ یادداشتی بر

داری های مشخصدی از دوران زمدامجنبه گزارم محرمانهگوم دهند. « کیش شخصیت و پیامد آن

استالین را موضوع نقد خود قرار داد )کیش شخصیت، دادگاه فرمایشی، مدیریت جنگ جهانی دوم و 

سازی و کشاورزی هیچ صحبتی به میان نیاورد. بدا ایدن وجدود، های صنعتی...ت و مشخصاً از سیاست

آیدد. ریخ چپ )و قرن بیستمت به حسداب میی عطفی در تاگزارم محرمانه فراتر از محتوایش، نقطه

ای در اتحاد جماهیر شوروی در دفاع از استالین به تظاهرات پرداختند. چدین و آلبدانی شدورویِ عده

پس از استالین را محکوم کردند و خط چین و شوروی کامالً از هم جدا شدد. از طدرف دیگیدر دفتدر 
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ای از آن به احدزاب بلدوک جرح و تعدیل شدهی مرکزی حزب محتوای گزارم را تایید کرد و نسخه

چده ی شوروی ناراضی بودند بسیار بیشدتر از آنهای لهستان که از سلطهخانهشرق ارسال شد. چاپ

مجاز بودند را از این گزارم چاپ کردند. و در نهایت یک نسخه به دست ماموران امنیتی غرب افتاد 

ی زیادی از در اختیار عموم قرار گرفت. عده ابزرور و مزنیویورک تایو حدود دو هفته بعد متن آن در 

های بلوک شرق در سرتاسر دنیا با خواندن این گزارم از مسکو قطع امید کردندد و احزاب و سمپات

 شکافی در تمام احزاب کمونیست اروپا شکل گرفت.

ادی ن اقتصدهای انقالب اکتبر، بلکده بحدرای گزارم محرمانه نه احیای آرمانعلت اصلی تهیه

ریکدا و تجهیدزات و اندرژی بدرای برقدراری تدوازن نظدامی در برابدر آم های بداالیشوروی بود. هزینه

گرفتت، عمالً هدر ی غرب قرار میهمچنین منزوی شدن در بازار جهانی )که هر چه بیشتر زیر سلطه

وران راً با دانه فونوع تحرکی را برای اقتصاد شوروی ناممکن کرده بود. در همین راستا، گزارم محرم

آمیز بدا زیسدتی مسدالمتی همهدات همدراه شدد، کده ایددهاصالحات خروشچف )دوران آب شدن یخ

ه ته بده کشدتداد. چند ماه بعد، وقتی اعتراضات خودانگیخداری را در دستور کار خود قرار میسرمایه

اسدی در اقتصادی و سیشدن یک دانشجو در بوداپست به یک انقالب کارگری تمام عیار علیه اوضاع 

ی انقالبی بدا زمان با ملاکرات کمیتهروز پس از تشکیل دولت جدید و هم 18مجارستان تبدیل شد، 

های شوروی شدهرهای مجارسدتان را بده تصدرف خدود در آوردندد و بدا کشدتن مقامات مسکو، تانک

 رو ت انقالب را از بیخ و بن سرکوب کردند. 3500مجار و )کشته شدن  20000

قالب مجارستان احزاب کمونیست کشورهای اروپای غربی را کامالً دو شقه کدرد. در فرانسده ان

هایی که از حزب فاصله گرفته بودند، از مدتی قبل جدا عبارت نُوِل گُش ]چپ نو[ برای اشاره به چپ

ندوان ی کارگرت با حفظ کارگران صنعتی بده عافتاده بود. در ایتالیا جنبش اتونومیا )خودآیینی طبقه

های مبارزاتی داشدت. ای.پدی تامپسدون بده ها و رومرکن اصلی انقالب، سعی در تعریف مجدد ایده

 New Left] ی نیو لفت ریویونشریهای دیگر پس از خروج از حزب کمونیست انگلستان، همراه عده

Reviewرا تاسیس کردند و هر چه بیشتر از مختصا نظری مارکسیسم ارتددوکس فاصدله گرفتندد ] .

مراتبی های آلمان غربی الگوهای مبارزاتی آمریکدای التدین را جدایگزین سداختار سلسدلهاکتیویست

ایدن تدرم را در میدان « نامه بده چدپ ندو»ی سی. رایت میلز با عنوان ی سرگشادهحزب کردند. نامه
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لگدوی کدرد کده از ای آمریکا جا انداخت، و هر چده بیشدتر آندان را دعدوت میفعاالت ایاالت متحده

سدمپوزیوم شوروی فاصله بگیرند. اریش فروم در واکنش به گدزارم محرمانده و وقدایع متعاقدب آن 

ی اومانیسدتی مارکسیسدم بده راه اندداخت. را برای تاکید بر سویهالمللی اومانیسم سوسیالیستی بین

نوشت که  را« مارکسیسم و اومانیسم»که لوئی آلتوسر در پاسخ به دعوت در این سمپوزیوم جالب آن

داندد و های آغازین مارکست دقیقاً خاستگاه مارکسیسدم اسدتالینی میاومانیسم را )برگرفته از نوشته

 کند.های متاخر مارکست تاکید میدر مقابل بر رویکرد ضداومانیستی )با تاکید بر نوشته

کارتیسدم مک های رفاه،های باال و شرایط و وقایع دیگر آن دوران )دولتطور که از نمونههمان

بدارزاتی و...ت مشخص است، گسستی که چپ نو از دل آن زاده شد، بیانگر رویکرد نظری یا الگدوی م

ی تداریخ اسدت: ی کامالً تاریخی در دل مفهومی است که خود زادهواحدی نیست، بلکه یک استحاله

بده  ضدا رادمدنشحسین فروتن و رتوان به حضور احمد قاسمی، غالمچپ. در مورد جایگاه ایران می

ن سه نفر ی بیستم حزب کمونیست شوروی اشاره کرد. دو نفر از اینمایندگی از حزب توده در کنگره

جربده پس از سخنرانی خروشچف از حزب جدا شدند و به این ترتیب توده نیز همین دودسدتگی را ت

یدان، پرویدز پو ها از خط حزب تدوده بدود. امیدردرآمدی بر جدایی کامل فداییکرد. این خروج پیش

کو هدای فددائی خلدق هدم از مسدچریک گزاران سازمانحمید اشرف، مسعود احمدزاده و سایر بنیان

ا رای التدین ی انقالب کوبدا و مبدارزات آمریکدگرفتند و هم از مائوییسم. و در مقابل تجربهفاصله می

شدورهای هدای مشدابه در کزمانی این گدروه بدا جریانهای خود قرار دادند. به رغم همالگوی فعالیت

اه ها با فراکسیون ارتش سر  بدرای تدرور شدی مشترک چریکتوان به پروژهی صنعتی )میپیشرفته

دندد. قالبدی نبوها بیشتر تاثیرگلاری عملی بود و به دنبال بازتعریف تئوری انی آناشاره کردت، مسئله

هدا داشدت، و برخدی از فعداالن آن ی ملدیدر سدبقه ها با مسدکو بیشدتر ریشدهدر واقع مخالفت آن

 شد.شان با حزب بیشتر به الگوهای عملی مبارزه محدود میاختالفات

 انتقادی نظریه

در دفاع از بلشویسم منتشر شد. در آن زمان، لوکاچ در  تاریخ و آگاهی طبقاتی 1923در سال 

اجتمداعی را  های حزبی بود کده فرصدت حضدور رسدمی در انسدتیتو تحقیقداتحدی درگیر فعالیت

درونی مفهوم آگداهی طبقداتی  ی هگلی )دیالکتیکیت مارکس شکافنداشت. پافشاری کتاب بر سویه



 های کیوان مهتدیمنتخبی از یادداشت                                                                                 74

سدازد. ی تاریخت را که توسط خود مارکس بیان شده بود برجسدته می)پرولتاریا به عنوان سوژه و ابژه

فداهیمی کلیددی شدگی برای نخستین بدار در تداریخ چدپ بده مبه این ترتیب، ازخودبیگانگی و شی

شوند. این تغییر پارادایم نظری با وفداداری کامدل بده متددلوژی مارکسیسدم )ماتریالیسدم تبدیل می

گیرد، و رویکرد انتقادی نسبت به خود محتوای مارکسیسدم بده عندوان یدک دیالکتیکیت صورت می

جی ایدن شود. هرچند در پایان حزب پیشگام بده عندوان میدانضرورت متدلوژیک درون آن درک می

شود، اما مسیری که در طول کتاب شکاف درون آگاهی طبقاتی و پل میان تئوری و عمل معرفی می

ای گشوده شد چنان خطرناک بود که کتاب در تمام بلوک شرق ممنوع شد و لوکاچ بده ناچدار مقالده

ین بدار برای اول 1844های اقتصادی و فلسفی نوشتهدستدر رد آن چاپ کرد. چهار سال بعد، وقتی 

هدایی کده بدیش از حدد گدردد و آن بخشی دیگری از مارکس جوان آشکار میشود، سویهچاپ می

 -کنندی مارکس پیدا میای در تکوین اندیشهشدند، نقش تعیین کنندهفلسفی یا غیرعلمی تلقی می

 به ویژه مفهوم ازخودبیگانگی که در این کتاب به دقت تبیین شده است.

ین تاثیر را روی انستیتو مطالعات اجتماعی در فرانکفدورت گلاشدتند. ایدن این دو کتاب بیشتر

دانسدت، و تدا آن زمدان بیشدتر درگیدر هدای چدپ میگرایدی تمدام جریاننهاد که هدف خود را هم

های کارگری بود، ضرورت استقالل نظری )و نده صدرفاً تحقیقات تاریخی و اجتماعی در مورد جنبش

ها )با مدیریت هورکهایمرت هدر چده بیشدتر درک کرد و نسل دوم آن سیاسیت از حزب کمونیست را

ترتیب، ضددانقالب نده بده عندوان یدک درگیر گسترم و بازتعریف مفهومی مارکسیسم شدند. بددین

ی انحراف بلکه به عنوان پیامد درونی منطق درونی الگوی بلشویکی تبیین شدد. زیدرا ایدن الگدو زاده

نشینی جنبش کارگری کشورهای پیشدرفته یف در زنجیرهت، و عقبی ضعماندگی روسیه )حلقهعقب

ت بدوده اسدت. شکسدت 1919ها در )به ویژه شکست انقالب نوامبر آلمان یا سدرکوب اسپارتاکیسدت

بینی ویکتوریایی نسبت بده ضدرورت کمونیسدم بدود. تاریخی مارکسیسم به معنای گسست از خوم

ی ایدن نتیجده« تمامیدت»اقبداً کلیددی شددن مفهدوم ی مارکس، و متعدرک معادشناسانه از نظریه

شناسدی و ای مانندد جامعهرشدتهشکست تاریخی بوده است. گسترم تئوری چپ بده مطالعدات بین

تدرک زمدین در عدین حفدظ »های مکرر پراکسیس انقالبی، به بیانی نشینیروانکاوری، در برابر عقب

ژگان رایج مارکسیستی )نر  اسدتثمار، ارزم های مکتب فرانکفورت فرهنگ وابود. در نوشته« سالح
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ی بورژوایی کامالً ها در نقد فرهنگ و مختصات جامعهمبادله، نر  نزولی بهره و...ت غایب است. اما آن

ی ارزم مارکس پایبند هستند. شکاف )یا وحدتت میان نظریه و عمل از آغداز بدرای تداریخ به نظریه

شدد )تدز دوم فوئربدا ت، ی کنش ارجاع داده میشه به عرصهچپ پروبلماتیک بوده، اما پاسخ آن همی

حلی نظری برای آن ارائه دهد. به این ترتیدب بدرای کند راهدر حالی که مکتب فرانکفورت تالم می

 ای دانشگاهی به خود بگیرد.تواند چهرهنخستین بار یک فیگور چپ می

محوریت کانون نویسندگان رشد کرده  ی ادبیات و بای انتقادی بیشتر در حوزهدر ایران، نظریه

توان به آثار محمد مختاری )در کنار فعالیت تشکیالتی او در کانون نویسندگانت است. از این بین می

که خود را درگیر تدقیق نظری مفهوم فرهنگ کند، فرهندگ مدا را بده اشاره کرد. مختاری بدون این

زبان به »ی کند. برای نمونه، در مقالهیروها میی تقابل نترین شکل ممکن دوقطبی و عرصهانضمامی

روندد بده کدار می« هاها و رسدانههر روزه در خبرهدا و مصداحبه»نسبت به کلماتی که « کام سیاست

شدده، ی آزاد... کدارگران تعدیلپلیر، منطقدهتعدیل، آزادسازی، اقشار آسیب»دهد: واکنش نشان می

این کلمات چیزی بیشتر و در عین حال چیزی کمتر در «. مدار  غیرانتفاعی، مدار  نمونه مردمی

اند. و در ادامده بدا تاکیدد بدر پویدایی ذاتدی زبدان و بددون ادعدای معنای خود را درون خود گنجانده

ها و عقاید یا گرایانه یا چرخش و گرایشی در تاکتیکهای ارادهدخالت»پاسداری از یک زبان واحد به 

سازی را در جهت حلف پردازد. و این سیاست زبانمی« ست در زبانسیاست و عملکردهای اهل سیا

داند: مدار  غیرانتفداعی و نمونده مردمدی بده یک سری نیروهای اجتماعی و سیاسی مهارناپلیر می

نقدد »گان، و البته تعدیل به جای عدالت کده پلیر به جای پابرهنهجای آموزم رایگان، اقشار آسیب

ی هفتاد نوشته شده[ خیلی باب شده در بررسدی ی دههی ]مقاله در نیمهشناسی که این روزهازبان

سپس با جزییدات بده محتدوای اجتمداعی «. بسامد کاربرد آن دوچندان دغدغه خاطری نداشته است

یداری »دهد که این چرخش زبان در کام سیاست بدون پردازد و نشان میمی« شدهکارگران تعدیل»

تفداوتی گر بییر نیست، و اگر هم حاکی از منافع شخصی نباشدد، نشدانپلامکان« برخی از اهل زبان

ی این فرآیند را زوال زبان در برقراری ارتبدا  بدا واقعیدت سیاسی در این قشر است. مختاری نتیجه

کندد. و تر ارزیابی میفرهنگی به مراتب هولناک« تهاجم»داند، و این اضمحالل درونی را در برابر می
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« یکی از وجوه بارز اختالف میان سیاست و فرهنگ در برخورد با زبان»زی را به عنوان در پایان ممی

 کند.تحلیل می

 هاهنر خلق وضعیت

دیدد تئودور آدورنو و ماکس هورکهایمر تصمیم گرفتند مانیفسدتی ج -1956برگردیم به سال 

اسدی بیشدتری ی سیهورکهدایمر کده سدابقه«. ی معاصری از مانیفست کمونیسدتنسخه»بنویسند: 

ب ی نازیسم و مهاجرت و جنگ سرد، به رغم نکوهش غرب بابت شکسدت انقدالداشت، پس از تجربه

توان داشدت حداکثر انتظاری که از نوع بشر می»  ای داشت:کارانهاکتبر، رویکردی به مراتب محافظه

درگیددر  در مقابددل آدورنددو کدده بیشددتر«. ای از سیسددتم آمریکددایی اسددتای رنددگ و رو رفتددهنسددخه

یقدی وحشت حق»کرد، زیرا یشناسی بود بر ضرورت یک مانیفست مشخصاً لنینیستی تاکید مزیبایی

را درون  توان جهان بهتدریکنیم که دیگر نمیجاست، که برای اولین بار ما در جهانی زندگی میاین

بین بام و واقع»نوشتند گرایان بر دیوارهای پاریس میعد، وضعیتبی تنها یک دهه«. آن تخیل کرد

بدرای درک ایدن جهدش بایدد بده «. ها از آن تخیدل اسدتتمدام قددرت»و « ناممکن را مطالبه کدن

 مراجعه کرد. ی نمایشجامعهگرایان و کتاب وضعیت

کند کده مدارکس بدا هگدل کدرد: میتاریخ و آگاهی طبقاتی همان کاری را با  ی نمایشجامعه

گیری که در عین حدال تاییدد روم تکلیب نتیجه»، یا گیریبندی متدلوژیک بدون حفظ نتیجهپای

ی نمایش ازخودبیگدانگی را بده تمدام سدطوح زنددگی و زمدان غیرتولیددی گسدترم جامعه«. است

ی تولیددی بده خدارج از زمدان تولیددی و دهد. نقد زندگی روزمره به معنای نشت کدردن شدیوهمی

در این نقطه از دومین انقدالب »ایم: ه مواجهمشخصاً اوقات فراغت است. اکنون با مصرف از خودبیگان

شود کده مکمدل تولیدد از خودبیگانده ها به تکلیفی تبدیل میصنعتی مصرف ازخودبیگانه برای توده

« شدودتبددیل می کاالی تغا جامعه است که در مجموع به  یتمامی کار فروخته شدهاست. این 

هدا )تاکیدها از متن اصلیت. به این ترتیب تفاوت دو قطب شرق و غرب صدرفاً در الگدوی نمایشدی آن

ها، یدا بده بیدانی است )نمایش متمرکز در برابر نمایش منتشرت. چیرگی نظام اقتصادی بر تمام حوزه

ندابراین بده جدای یدافتن کندد. بای را به نمایش فاعلین تبدیل میهر سوژه« پرولتری کردن جهان»

گیدرد. تئدودور آدورندو بدا زدایی در دستور کدار قدرار میجایگزینی برای کارگر صنعتی، فرآیند سوژه
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کندد، امدا پردازی میجلوگیری از امکان جایگزینی هر فاعل کاذبی، شکست تاریخی چدپ را مفهدوم

« نفی سبک با سبک نفدی»رتیب فهمد. به این تزدایی را به شکل ایجابی میدبور همین فرآیند سوژه

–سازی بود، بدرای دبدور ترین مدیوم صنعت فرهنگگردد؛ سینما که برای آدورنو قبی جایگزین می

شدود؛ آدورندو آفدرینش حقیقدی را به مدیوم اصلی فعالیت انقالبی تبددیل می -دقیقاً به همین دلیل

[ به پراتیک انقالبی détournementوتصرف ]داند، و دبور همین منفیت را در قالب دخلناممکن می

، با دیگر پراتیک انقالبدی «های بدون خصیصهانسان»ی درونی پرولتاریا به کند. با استحالهتبدیل می

شود؛ دانشجویان تنها یکسان می«ت به شعاع عملی در تمامیت جهان او»با آگاهی تاریخی او )آن هم 

فرآیندد مصدرف داندش ایفدا نکنندد؛ روشدنفکران  تا زمانی نقش انقالبی داشتند که نقش مولددی در

کردند )این مطلدب در فدرم کتداب ی اندیشه را ایفا میانقالبی بنا به تعریف نقش تروریست در حوزه

 1961گرایان در مداه اوت ی نمایش هم مشدهود اسدتت؛ جندبش بده هداهر هندری وضدعیتجامعه

گرایانه اعدالم کدرد؛ را اقددامی ضدوضدعیت ای به تصویب رساند که تولید هرگونه اثر هندرینامهقطع

؛ بدون هماهنگی با حزبت زدند و به جدای تماشدای wild catکارگران حتی دست به اعتصاب واید )

شان، به شکل فعاالنه در سازماندهی درونی جنبش خویش نقش ایفا کردند. اگدر زنی نمایندگانچانه

 1968شک نو این اکنون بی، برای تاریخ چپی اکنون بدانیمسیاست را شکل تجلی تاریخ در عرصه

اکنون تئوری انقالبی دشمن هر گونه ایدئولوژی انقالبی است، و دشدمن بده ایدن واقدف »-بوده است

 «.است

 شودای از امر جعلی بدل میلحظه امر حقیقی به

ی شصت )آن هدم جندبش جواندان آمریکدا، و نده بهدار های دههاما وقتی چپ نو را بر جنبش

کنیم، وحددتی کداذب بده مبدارزات پراکندده آن دوران تحمدل پراگ، ژاپن، سدوئد و...ت منطبدق مدی

بده « جندبش»کنندد. چدپ ندو یدک دیگر را تضعیف میکنیم، که تحت این ایدئولوژی واحد یکمی

ی شصت به همان میزان که تحت تاثیر الگوهای نظری های دههنبود، و جنبش معنای متعارف کلمه

 -هدای رفداه هدم بودنددچپ نو بودند، محصول اجتماعی )و نه سیاسیت سوسیال دموکراسی و دولت

ی جدلب اجتمداعی نسدل پرجمعیدت های عمددههای متعددد در مکانیسدمی بحرانیعنی زیر سایه

ی تلویزیدون )و البتده که بده واسدطهها بیشت از آنی نسلیِ آنبهمتولدین بعد از جنگ. وحدت تجر
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ی دانشدجویان بدرای جامعدهی طوالنی جنبش ایت بوده است. بیانیههای زنجیرهفروشگاه و رستوران

هدای مطدرح شدده در گر همبستگی با سیاهان و سدایر اقلیتکه بیان[ بیش از آنSDS] دموکراتیک

گرایی و واگدلاری فردگرایی نهفته در این جنبش اسدت. جهدان سدوم متن خود باشد، حاکی از عمق

سومی، طبیعت ثانویِ فقدان محتوای برانداز در کشورهای پیشدرفته بدود. مبارزه به بروکراسی جهان

 weatherآندرگراوند ] یز، از فراکسیون ارتش سر  تا ودرن« کشاندن جنگ به داخل»گواریسم و چه

undergroundآمیز )سیاسدت ی کداذب خشدونتمایشی شدن انقالب در قالب گزینده[ به معنای ن

جمعی زدن دسددتهآمیز )جنددبش مدددنیت اسددت. بدده ایددن ترتیددب، آتددشسددمبولیکت و غیرخشددونت

خواسدتند در جندگ ویتندام شدرکت کنندد، ای که نمیهای اعزام، یعنی کنش مستقیم عدهدفترچه

شود؛ و میل ورزیدن بده یدک تبدیل می« گورزی به جای جنعشق»اندک به برچسب نمایشی اندک

« هاپوشدک سدر »دهدد. دی میا زندگیِ مطلقاً جدید جای خود را بده انقدالب اگزیستانسدیال ال

شان باید پیش از هر چیز علیده همدان چیدزی دانستند که شورمهای نسل قبلت نمی)فرزندان چپ

عندی )ضددتفرهنگ و انقالبدی کده ی–هایشان را بده اسدم خودشدان اسدتثمار کدرده باشد که زندگی

 کنند.نمایندگی می

ی اوایل هشتاد شمسی، پس از دوبدار حدلف فیزیکدی و نو در ایران، در دههههور مجدد چپ 

خود عبدور نکدرده و بندابراین قضداوت « اکنون»ی تاریخی و انتقادی آن، هنوز از انقطاع کامل تجربه

پلیری نظم مسلط یازی یاری حدی به بازسازی و انعطاف که تا کجا انقالبی بوده و تا چهی ایندرباره

کند، امروز نمایندگی می« چپ نو»ی رسانده دشوار است. اما بدون شک آن نیروی اجتماعی که واژه

ی ناکارآمددی نهادهدایی مانندد خدانواده، که هرفیتی برای مقابلده خلدق کندد، خدود زادهبیش از آن

هدای وارث همدان اعواج« ی نظدری در وضدعیتی مداخلدههایدد»دانشگاه و الگوهای شهری اسدت. 

ی شصت میالدی با ترجی  کدنش سازی است که در دههایدئولوژیک، ساختار بروکراتیک، و نمایشی

ی اول، دانشجویانی که کدال  تئدودور وجود آمد. در وهلهبه«ت واقعیت همان کنش است)»بر نظریه 

ی دوم، وقتی ما از آدورنو دفداع ی اون بودند. و در وهلهندیشهآدورنو را بر هم زدند، خود تحت تاثیر ا

ها بر اثر عوامل گوناگون... هیچ امکانی بدرای هرگونده سدازماندهی هایی که در آندر برهه)»کنیم می

رسد که تفکر به آخرین شود، به نظر میبخش دیده نمیی سیاسی رهاییجمعی در هیئت یک پروژه
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ی شصت قرار داریم. چپ ندو ی ناکامی جوانان دهه، زیر سایه«تگرددت بدل میو تنها پناهگاه مقاوم

بده « فرهندگ»برای ما نه یک تئوری و نه یک ایدئولوژی است، بلکه بیش و پیش از هدر چیدز یدک 

ای دیگدر تولیدد معنای دقیق کلمه است: رفتارها، امیال، و الگوهایی که در جایی دیگدر و بدرای عدده

کنیم. بده قددر کدافی اند، و ما نمایش این مصدرف را مصدرف مدیجا هم مصرف شدهاند و همانشده

هدای خصوصدی داندش، نقدد ایددئولوژی. های سیاسی، ابهامات مفهدومی، بنگاهتصمیمیبی -ایمدیده

زدایی سیسدتماتیک، مقدررات های عمومی، تشکلسال سلب مالکیت از حوزه 24توانیم در برابر نمی

های رت طبقاتی در سط  جهانی و تهاجم روزافزون انترناسیونال سرمایه، به کتابزدایی، و احیای قد

های مردمی فقط با سدال به لحاظ گستردگی خیزم 2011ی خود اتکا کنیم. سال در دست ترجمه

ی قبدل پداریس، اکندون در تمدام شق پنج دهدههای جوانان کلهقابل مقایسه است. استراتژی 1968

کده بده ی انقالبدی بازگشدته، بددون اینشود. بار دیگر اقتصاد بده مرکدز مبدارزهیها استفاده ممیدان

ایم. خواه از روی اراده و خواه از روی ضدرورت. دیگدر دترمینیسم اقتصادی تن دهد. ما دیگر فهمیده

 .ایم؛ از این تبعید درونی، نزاع از خالل کسرکند؛ واقعاً! ما از مقاومت منفعالنه گلر کردهفرقی نمی

 از نوع شروع کردن هرگز به معنای آغاز مجدد همان چیز نیست.»

شود ز میچه از نو آغااند نیست. آنجا که رها شدهبه همین منوال به معنای از سرگیری امور، از آن

ست که در آن چیزی سابقه. زیرا محرک مت، نه گذشته، بلکه دقیقاً آنست. چیزی بیهمواره چیز دیگری

 ده است.اتفاق نیافتا

 کنیم. برای همین همیشه از خودمان آغاز می

 دوباره شروع کردن یعنی: خروج از تعلیق.

 -آغاز کردن از

 برای باری دیگر

 -هرکجا که هستیم

 «اکنون.
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 1نوشتن یک نسل
ان مک کیاز  یرسم یتروا یدنبه چالش کش یبرا یراه یجمع یهااز تجربه یشخص هاییتروا

د را در نها نیاست که ا یشاز دانشگاه ده سال پ یتیروا یادداشت ینخاص است. ا یدوره زمان یا

 .کندیم یربعد و قبل تصو یهابا دوره یشهاها و تداومگسست

 یفداش اداند یدمکان تول یا یلیتحص یطمح یکفراتر از  یاز ما نقش یاریبس یدانشگاه در زندگ

 ییبه تواندا کرد،یم یفکشدار جمعه تعر یهاکه مادرم هنگام صبحانه یخاطرات ینکرده است. نخست

، همسدر، . دو سال بعدگشتیبر م یاو و مقارن شدن زمان کنکورم با انقالب فرهنگ یباال یادگیری

ار ت، در کندندما بود یشپ« آلمان»)که چون پدر و مادرشان مثال رفته بودند  یمپسر نوزاد، شبنم و مر

بدود.  کدرده یلموهوم تبد یکنکور را به خاطرها یت،رخوت و اضطرار توامانِ مرگ و جنگ و محروم

بده  کدهناز آ یشکنکور حاضر شد، من هم چند ماه پ یمادرم سرانجام در جلسه یدو سال بعدتر وقت

م در شدک یملگددها یننخست ینکهکنکور را در زهدان مادر تجربه کردم، غافل از ا یجلسه یایم،ب یادن

 ی د، و تدرجشده بدو یرمادرم د ی. البته آن زمان براشودیم یرتعب« در کنکور یقبول یآرزو»مادر به 

 ابد ببندد. یبرا یشخو یداد فصل دانشگاه را در زندگ

اتاق ما و بده  یتو آمدندیبار م یناول یبرا هایییبهافتاد؛ غر یبیسال کنکور برادرم اتفاقات عج

 آوردینم یادآن را به  یمحتوا یکه اکنون کس یخانوادگ یدعواها ینطورهم دادند؛یدر  م یاو عرب

 یمگدو ایهبده همدراه تجربده دهدد؛یخدود ادامده م یداتهنوز به ح یافتهاستحاله  یهااما در قالب

 یتجربده هاینا یمجموعه دانستمنمی خودم کنکور سال تا …و  ینترفاقت، جو ی،شاعر ی،کالنتر

ساعت - ۸- یخندق روز یکه آدم به آن سو یبه شرط افتد،یاست که در سال کنکور اتفاق م یبکر

 عدالموزارت کدار ا یمطابق نر  رسدم یقاًچرا زمان در  خواندن را دق یخواندن بپرد )راست-در -

                                           
 ی روایت.منتشر شده در مجله -1
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و پس از خود )به عنوان دانش  یشپ هاییتاز الزامات هو تواندیبودن م یکردند؟ت پشت کنکور یم

آن  یرکده تداث یدو بدان یدبخوان یشاست بلوف دانشگاه رفتن را از پ یباشد. کاف یدانشجوت بر یاآموز 

مدن  ی. بدراسدازسرنوشت یطوفان سنجاقک شباهت دارد، تا آزمون یبه ماجرا یشترفرد ب ییندهدر آ

توقع  یگانههمه را قانع کنم که مشغول  متوانستیم یسال کنکور از هفت جهت سرشار بود، به راحت

 یرام و از آنهدا تداثخواندده امیرا که در زندگ ییهاکتاب یشترینمشروع هستم، و هم زمان ب اجتماعاً

ماندن، کشدف بددن، نوشدتن،  یابانرفاقت، شب در خ یمنوال، تجربه ینام مطالعه کنم. به همگرفته

من از سال کنکور شروع شدد. از  یبرا یمشابدالعظ یشراوتهران و د یایجغرافکردن از روان یپرحرف

در سال کنکدور حدداقل زمدان  ینکهتر اما تجربه ناب اضطراب در قالب کنکور بود. با وجود اهمه مهم

 یدنبدودم. چدون بده خدود ا ترافسردهکردم، اما بعد از آزمون از همه  یرا صرف مطالعه درس یضرور

معاملده  یمشخص یتهو یچه شده بودم و حاضر نبودم آن را با هآن وابست یاز محتوا یشتراضطراب ب

 کنم.

ن داده مدبده  یرینیش یهاوعده یکتکن یدانشگاه پل یتابستان یهادانشگاه با دوره یرالبته تصو

کوت س لطفاً» یجمله  یلبه چه دل واکنش نشان دادن به تمام امور روزمره )مثالً ی،بود؛ تفکر انتقاد

خدود  تامدور بده دسد ینوشته شود؟ت اجتماع و سدازمانده یقبا خط نستعل یدبا «ییدبفرما یترا رعا

دارد. تمام  یشهر یهامکان یگرد یابا کارخانه، شرکت  یدانشگاه تفاوت کردمی. احسا  میاندانشجو

ت ارزم افدزوده یددتول یداسدود  هدف مشدخص )احتمداالً یکبا  دیدم،یکه در شهر م ییهاساختمان

الک مدن یتهران با هم یجنوب-یتند شمال یبش یراستاهم یزآنها ن یبندو دستهشده بودند  یطراح

 یتترب ید)فراموم نکن کردینم یفاچرخه ا یندر ا یمی. اما دانشگاه الاقل نقش مستقشدیم یدهسنج

ز ج نفر آشپام نبوده استت. پنکه من تجربه کرده ییهاکار مجرب هرگز در دستور کار دانشگاه یروین

 مدواد یمدتق و یفیدتک هبد قاعدتاً یسند،بنو یانیهب یامطالبه  یککه بخواهند  یدرا کنار هم تصور کن

تصدور م یتوضدع یدنخدمات آن و .. مربو  خواهد شد. حاال پدنج دانشدجو را در ا یینههز یا ییغلا

 یونددالت پع یا یشمول مانند آزادجهان یل کوتاه به خواستهاتصا یکانگار درخواست آنها با  ید،شو

 .خوردیم
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 چندد یسدالن ورزشد یدکقدم به دانشدگاه گلاشدتم.  یرانگردردناک و و یق،عم ییهابا تناق 

 دهیدد یزیدوناز تلو ییازدواج دانشدجو یهاکده در جشدن هایییبزرگ بود، با همان صندل یمنظوره

 :خواندندیسن بودند و م یرو یدسف یراهنبودم. چند نفر هم سن و سال خودم با پ

 

 خدمت: دانشگاه یعرصه»

 صنعت: دانشگاه یچرخه

 «یغغغغغغغغفشر دانشگاهِ

بودندد و بدر سدر آنهدا بدا هدم شدر   یددجد هداییمشغول ورانداز کدردن ورود هاییسال باال

بده  مدن یدامپ»خود گفدت:  یحساب شده در سخنران مالًاقدام کا یکدر  ی. معاونت آموزشبستندیم

ز ااسدت کده شدما  یهیبدد یعنی« است. یزندگ یدانشگاه جا ید،است که فقط در  نخوان ینشما ا

ود را خدو مبتدلل  یزناچ یدستاوردها یعلم یهاکرد. انجمن یدرا نابود خواه تانخود یفر  خرخوان

 یهداب یدکچندان در قالدب  یردرسدیغ یهاو تمام موضوع یاتو شعر و ادب یقی. موسدادندینشان م

لف و ها فراتدر نروندد. سدو جشن عاطفده یقاب گرفته شده بودند که از سه تار و وزن عروض یشخص

 یهاباغچده قرمدز بدود، و یآجرها یشده بودند. الباق یما طراح یستیاقتضائات ز یزانبوفه فقط به م

 ۸۴۱۰۷۹۴۷کند: یندگیمن را نما ییدانشجو یتد هوشماره که قرار بو یکو البته  یقه،بدسل

سدر کدال   مانددم.  مطلقداً یبنددپا یتابسدتان یربه آن اضطراب، و آن تصو شدیکه م ییتا جا

کده  کردمیم یادآوریبه استاد تمامِ سالخورده  یا کشیدمیم ینقاش یامتحان یهاو در برگه رفتمینم

او را  یردختدرپ یدکبا احترامِ تدوام بدا تدرحمِ  یاندانشجودانش ندارد و  یدبا تول یارتباط یچکارم ه

نفر از نه  یک یو حت آوردیمیاز فوکو و پسوا در م ییهابا نوشته ییدانشجو ییه. نشرکنندیتحمل م

که آدم ممکن است مطلب  کردیباور نم یا دانست،یخواندن نم ییستهبرتر آنها را شا یهزار دانشجو

 «یقاشق ساز»را به  یمتالورژ یبخواند. سردر دانشکده یشرو یشپ یاحرفه یرخارج از مس یدشوار

 یاخالصده ی. پس از انتشار نسخهگلاشتیمیم یمطالعات یحلقه هایگاری. در لوپ سدادیمیم ییرتغ

در سده جلدد نوشدت،  شدیرمان را م ینکه اگر ا کردیمیرا مواخله م یمحمود دولت آباد یدر،از کل
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. کدردیمیبرگدزار م ییدانشجو یرائهکرده است؟ در اتاق انجمن ا یاندازه پرحرف ینز اول اچرا ا اصالً

 یعمدوم یشبده نمدا ی. عشدق را مقابدل بوفده و تعداوندیدیمیم یمرکز یرا در آمف ینرزمناو پوتمک

 .گلاشتیمیم

 کندد؛یگورکنان خدودم را خلدق م یگری،کم متوجه شدم که دانشگاه هم مانند هر نهاد دکم

قدرار  ینزمد یکدره یهدادر آن زمان در صدر تمدام دپارتمان یفبرق شر یدانشکده یآمار خودکش

تقلدب  یبدرا اییچیددهپ هاییسم. مکانشدیاز دروازه غار دست به دست م یشترداشت. انواع مخدر ب

 سدت زدنشد که گاه زحمت در  خواندن از انجام آنها به مراتب کمتر بود، اما للت رودیم یطراح

. افتادیله مو به جان تمام گ آمدیم یرونزدگان باز جلد جن یطانش ینا یبه دانشگاه را نداشت. گاه

ر یاه سرازدانشگ یسکه به سمت اتاق رئ یدممشروع را د یاندانشجو یلِآخر اسفند خ یمثال در روزها

 دند.هم خوان یانیهکردند و همانجا ب یمارستانب یرا روانه یسرا شکستند و رئ هایشهشدند، ش

 یتابسدتانه ی. جشدنوارهدهنددیر  م کنیمیاز آن چه ما درک م تریعسر یشههم ییراتاما تغ

وارد دانشگاه شدند. در مقابل  یاسیس یزمان با اندک گشودگبود که هم یمتعلق به نسل یکتکن یپل

هدرف چندد سدال، مدا . تنهدا یدانبا آغداز پا یعنیپا به دانشگاه گلاشت،  ۸۴که سال  یمبود یما نسل

. بده رغدم تحرکدات یمنامرتبط بود هاهراً یهاتوسط عوامل و ساخت ییدانشجو یتگر مسخ هونظاره

اتفداق  یکدارگر یو حتد ییزندان، جندبش دانشدجو یان،دانشجو یصنف یهاکه در حوزه یاگسسته

 یوسدتهامدا پ پراکنده هاییاز منطق نهفته در دستکار یانضمام یلیکس نتوانست تحل یچه افتاد،یم

 ییدانشدجو یمدافع زندگ یاته یکدر برابر آن  ینکهارائه دهد، چه برسد به ا یدانشگاه ناسباتدر م

 یکدانشگاه، تفک یهادر تمام سورا  سنبه ینها، نصب دوربقد علم کند. طرح دفن شهدا در دانشگاه

 حبوفه، طدر یغلا یمتق یشسلف و افزا یغلا یفیتها، کاهش ککال  یها و برخکتابخانه یتیجنس

خدود  یخوابگاه هزاربار بددتر از غدلا یها )غلاامکانات خوابگاه یدها و کاهش شددانشگاه سازییبوم

 یاجبدار یطدرح دوره ی،مشدروط یانکردن دانشدجو یپول ی،درس یشترب یریگدانشگاه بودت، سخت

از  را یادوره یدبا ییجودانش یهاخل مجوز نشر ی)برا ییدانشجو یاتنشر یرمسئوالنمد یبرا یآموزش

 یبدرا یدژهو یالتکده مدن شداهد بدودم هرگدز ارائده نشددت، تسده یکه در سه سال گلراندیمیسر م

امدا  یداپیاز اقددامات پ بلنددباالیی فهرسدت …خارج از کشور، و  یهابه دانشگاه یرمدرخواست پل
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به  رادانشجو ما  یدگرگون کرده بود. کالبد بغرنج و تودرتو یدانشگاه را به کل یمایچراغ خاموم، س

خداک دفدن  یدررا ز یشخدو یها و آرزوهدادرآورده بود، تا با دستان خودمان ارزم یشاستخدام خو

 .یمکن

ت را کده جلسدا ینظدام یادهاز پ کرد؛یم یدسلسه مراتب را بازتول ینهم هم ییدانشجو یتفعال

اشد، تا بداشته  یپربارتر یکه دورنما یتیهو یاستاز اقسام س یکی کردن یداتا پ کرد،یم گرییمنش

 یاسدیس یدتدر فعال یدتموفق یکتاب راهنمدا یک شدیم یو خروج از کشور ددد به راحت یریدستگ

کن را انتظدارات ندامم یامدناز برن یناش یسرخوردگ یحت یدجد هایینوشت. ورود یاندانشجو یبرا

 یدکدانشدگاه را  اییناندهبواقع یشدند، بلکه با تلخد ینم« پرتاب»گاه . آنها به دانشکردندیتجربه نم

، جلب و پدرورم آنهدا نددارد یبرا یتیجامعه هرف ینا جاییچکه چون ه دانستندیم یحبس یطمح

آنهدا هدم مضدمحل شدده بدود. سدر  یدردحس هم یرا در خدمت آن باشند. حت یناچارند چند سال

ع کندد، حق به جانب از کمک کردن به تو امتنا یبا نگاه اتیممکن بود، بغل دست یجلسه به سادگ

 یچهد خاطر که ینبه ا دردسر شود، صرفاً یشممکن است برا یااست  ینه چون تقلب کردن کار زشت

 ینمطدابق همد یدزن یاندانشدجو یاجتمداع یدشبرساند. آرا یزیچ امیبه بغل دست بیندینم یلیدل

 از یکدیپدارک  یداشدتند و جدا یشخصد ینماشد یانانشجواز د یاریشده بود. بس یاقتضائات جراح

 یلتبدد یتدیبرچسدب اقل یدکبده « بودن یشهرستان». آمدیبه حساب م یاندانشجو یدمعضالت جد

 یروهدامددت بدا راه یدن. مدن هدم در اکدردیک مهمان با آنهدا برخدورد میشده بود و دانشگاه مثل 

 یقتعلنس یتابلو یکمقابل  یطوالن یهاآشنا شدم. زمان یسیونکم یتو در تو یهاو اتاق یخاکستر

از خدودم . «میرانددیدل را م یدادز یخندده »گفدت:  یکده مد یثیحدد نشستم،یبه انتظار جواب م

ا بده روقت بحداراالنوار و آن نشیند،یم یوارد ینبه ا یامیاند که چه پتهدانسیاز قبل م یاآ پرسیدمیم

و در چده  یسدت،چ یثحدد یدنا یو قبلد یبعدد یاند؟ جملدهو کردهو ر یرمورد نظر ز یثدنبال حد

آخدرت را  یام و توشدهشدده یفدان یایاست که سرگرم دن یادز یشده است؟ از خنده یانب یطیشرا

کجدا  یبدرا پرسدیازم م بینمیرا م یاست که بدون استثنا هر کس یادز یام؟ از خندهفراموم کرده

را بدا  یروشدن یدنبده ا یامچرا پ یاستنفورد؟ راست رودیخودم دارد م گویدیام، و بعد مکرده یاپال

 اند؟کرده یخطاط یقنستعل
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چنگ  در یابیارز یسممناسبات در دانشگاه، تمرکز مکان ینحفظ ا یادیندر هر صورت، شر  بن

رقابدت  ییدهفقدط بدر پا یسدممکان یدنگدرفتن؟ت بدود. ا یانمره دادن ) یاشخاص در همان قالب بدو

 یداییوپ ی،کلد یرشدود تدا در تصدو یدترشدد وقفدهیب یدداستوار است. رقابت با یکدیگربا  یاندانشجو

س از آن، پدوجود دارد، و  یمشخص یفرد مرزها یک یعلم هایییتوانا ی. اما برایندلطمه نب هدانشگا

 در خواهددیم ییاستاد از دانشجو یوقت حرکت خواهد کرد. مثالً یعلم ییرقابت بر خالف جهت توانا

 جمهاو تر یکتاب را برا یکفصل از  یکدارد،  یازبدون کنکور ارشد ن یرمپل ینمره که برا یمن یازا

 ی،وانگهد دهدد؟یم یشحدوزه افدزا یندانشجو را در ا یعلم ییکار توانا ینا یاآ پرسدینم یکند، کس

هدر  کده بده یهمان افدراد کند،یم یدتول یزن یشتریب یرقابت، پسماندها یوقفه یتر شدن بفشرده

 رقابدت، یپ رد یپ یهاهم که در حلقه یافراد یگر،د ی. از سوشوندیمناسبات ادغام نم یندر ا یلدل

ده کند یانددک کننددیکده م یهر بدار از باورشدان بده کدار کشند،یم یرونخودشان را از آب ب یمگل

 یچ، هدکندار بزندد یمددت یاز رقابت را بدرا یناش یبتواند پراکندگ یامر خارج یک. هر وقت شودیم

 تناسدبانخواهدد ماندد. آنچده رقابدت و تمدام م یبداق یمشدروط-ترم-خرخوان و چهار یانم یزیتما

 است. یتوضع ینگورکنان خاموم هم کند،یم یجادا یزاز هر چ یشپ سازتفرقه

ناگهدان جندون  نمود،یم ینبتام و تمام چشم همه ییطرهتحت س یزکه همه چ یدرست زمان

ز آفتداب کده عمدودتر ا دیددیمیخدود را م یانگارانهساده هاییرت. بصیدار از راه رسفصل به یادوار

بودندد و  نماند: گورکنان به پدا خاسدته یشک باق یجا یچتا ه کوبیدند،یبر فرق سر همه م یمروزین

 یمخددوم کردندد. حراسدت کارکشدته یشدههم یآلبرتا را برا یراثم یهامسلط از خرخوان تصویر

ر ان انتظداعندو یچبه ه کرد،یبرگزار م یگرد یهادانشگاه یبرا یکارآموز یهاها دورهسال دانشگاه که

ز ادانشدگاه نداشدت. در آن تابسدتان  یشدده یدررا از موجدودات دفرمده و تحق یعکس العملد ینچن

 یانتابسدت یرکه تصو دانستمیبه کاله چهارگوم منگوله دار و برگه نبود. م یازیفارغ شدم. ن انشگاهد

ز درست اگر هنو یها است، حتنرده یمعتبرتر است و حاال زمان پا گلاشتن آن سو یمن از هر مدرک

م هد هدانج یدنا یاضطراب جهانم و از پ یچه کاره شوم. زاده خواهمیبزرگ شدم م یوقت دانمینم

 است. یجهان
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 یدایورمدوج،  یرنداگز ینیها نگلاشته بودم تا عقدب نشدنرده یسو یناز آن زمان، هرگز پا به ا

 یل کمدانهم نه. مث یدداشت، شا ییمعنا یدبود؟ شش؟ شا یشرا آشفته نکند. پنج سال پ امیتابستان

اندد، و مدان رشدد کردهما هدم همراه یهاها و شکستبزرگ شود، تناق  یشکه در امتداد شعاع خو

از  یمدالرو بده ک یرها هزاربار ماندگارتر است تا هدر تصدوشکست ینما در ا ییستهز یتجربه ازتابب

و  کدرده، ییرتغ یزاند.  همه چسر بر آورده یگرد یوارهایاند و دخراب شده یوارهایی. دیرهدا یکقو  

کده در  اکندونحدال،  یدنخواهد کرد. با ا ییرتغ یمانده، به زود یهم که دست نخورده باق یزیآن چ

نشدگاه دا ینا یهر سورا  و پستو که در دانمیام، منشسته یاضیر یمقابل دانشکده هایگاریلوپ س

ا کده انتظدار گورکندان خدود ر یدر پد یپد یهانسل مدفون شده است. نسل یککل  یایو رو یانرژ

 .کشندیم
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 1شویمزنیم و در آتش بلعیده میدر شب پرسه می

 2«؟دگانکننشما مصرف سوزید،یچه م یبرا»

 

ر ما هد یدتفکر انتقا جانیمهاست که زبان ن یرناپلکامل و رخنه یپاساژها به قدر زبان و جهان

را  زمدانیکژدار مر یمکلمات و مفاه خواهمی. نمغلتدیآن درم ییدگرخودتا هایبار به درون چارچوب

مدن  یاصدل فاوتت دانمیکنم. م ینهدر باب پاساژها هز یفرهنگ یمطالعه یک یبرا یاببازار یکمثل 

و  کنندهیرهخ یرتصو شرایطی هر تحت است محکوم او که آنجاست هااز آن سلول یکی یبا فروشنده

. کدنم یرا نفد گدلردیآنچده درون پاسداژ م ینادر یبا آزاد توانمیبه شما ارائه دهد، اما من م یکامل

کل ارائده شد ینهترآن را به ب یدهیا یتکل یداما من با کند،یمشخص ارائه م یکاال یکهاهراً  یدوم

خدوب اسدت،  شدودیآنچه هاهر م»: کنیمیم یرویپ یرینهفرمول د یکما از  یدهم. در واقع، هر دو

مثدل  روم،یها مدبه سراغ آن یممفاه ترینکه با بُرنده یدرست زمان. «شودیآنچه خوب است هاهر م

 یمام. تصمبه ههور بهتر آن کمک کرده اشد،نقره قرار گرفته ب یدهایدر معرض هال یادیکه ز یعکس

ب اسدت. متقابل پاسخ دهم. تازه اول ش یدبازد یک با را جاحاضرو همه طرفهیکحضور  ینا گیرمیم

 مدانیاریکه بتواند به هوش یزیو همراه دوستانم  مجهز به هر چ کنمیم یهته یفهرست حدود یک

 .کنیمیبزند سفر را شروع م یبآس

 یشسدال پد یکو  یستام، و اسفندماه باست که شناخته یفروشگاه بزرگ ینمقصد اول نخست

 از ترروشدن نور با همراه آباد،عبا  هایتپه یبلند رو هایام. آن سقف و ستونشاهد افتتاح آن بوده

                                           
 .1397خرداد  13منتشر شده در وبسایت میدان؛  -1
 ای آلمان غربی.های زنجیرههای گروه بادرماینهوف در فروشگاهبرگرفته از یکی از تراکت -2
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 خواستمیکه م یگرید یزهایچ ینداشته باشم، و همچن یازهر آنچه ممکن بود ن کرانِبی وفور و روز

 یدزیچ ینآرژانتد یددانمن از فروشدگاه شدهروند م ی. خاطرهیرمبگ یادرا به آنها  نیازم زودتر چه هر

معجدزه  یدکبدا  توانسدتیپرستشگاه کداال کده م یک: کندیم یادآوریرا  یازهایماز مجموع ن یشترب

 هدایف فرآوردهیداسدت کده رد یانسدالیفدرد م بینمیکه م یریتصو نخستین. سازد یدرا ناپد یقحط

 یجلدو یکدییکی -اندشدده بندیبه شکل و وزن )ناتبرابر بسدته یتعمد شلختگی با که-را  یگوشت

کدرده باشدد.  جوییبسته صدرفه یک یزانبه م یدنوبت خر ۸۰تا بعد از  کند،یعقب و جلو م ینکشع

 یدنا ینیو سنگ یعصب فکه ضع ی. در حالدهدیاو را دوچندان جلوه م یتقفسه، محروم ینا یفراوان

مشدابه را  یکاالها یمتقبل ق یمثل دو دهه خواهمیو م کنمیشب را بابت رقّت عواطفم سرزنش م

آشکارا  یکه چند کاال بینمیم یرا هنگام بحث با نگهبان خروج یگرید میانسال فرد بپرسم، تکتک

 د،شدوینم یددهد تدابییاز ب ینشدان هدیچ اما اماستخراج شده است. در چهره یفشاز ک یرضروریغ

قدرار داده اسدت: هدر دو  یدتموقع یدناو را در ا یاصول رفتار کرده و صرفاً بدشانسد یبر مبنا ییگو

 از معبد اخراج خواهد شد. ینگهبان بعد یفتتا ش یتاًاو نها دانستندیم

را فقدط در  یبدود، فراواند یربناروبنا و ز یانپنهان کردن نسبت م ییجهفروشگاه که نت یجادو

 یدداز مناسدبات تول ییکامدل محصدول نهدا یی. جدداکدردیعرضه م یدکنندگانمحصول و نه در تول

 یکننددهیره. انفجار خکندیم یریتوسط روبنا جلوگ یربناز یممستق یندگینما یا ییاز بازنما یش،خو

 ین. بده همددبخشدیم یتجل یدکنندگانشاست که خود را مستقل از مناسبات تول یدینور، مازاد تول

 یدداند. اما مناسبات تولمانده باقی نخوردهدست یو ماه آخر سال همگ یدسبب، نور و وفور و توان خر

خددود  فروشددگاه، کنندگان: مصددرفآوردیانکددار شددود، بدده شددکل واژگوندده سددر بددر مدد یماًاگددر مسددتق

 یدداز تول ییاکدل یدتمدوثر و حما یتقاضدا یجدادهفتاد ا یهستند. اگر در دهه یگرد یدکنندگانیتول

مصدرف  یاز ما نه تنها از عرصه ایامروز بخش عمده کرد،یمصرف دعوت م یما را به قلمرو ی،داخل

 یداخل تولیداز شبه حمایت. یمرا ندار یدپنهان تول یمجوز ورود به قلمرو یبلکه حت یم،اافتاده یرونب

 روزیفروشگاه شبانه یمیقد یداده است. جادو یداخل کاالهایهمصرف شب یاتخود را به اخالق یجا

 یداتبقا نشان داده است. وفدور ه ینزاع برا یعیطب یشخود را به عنوان طلسم کماب یباالخره چهره
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بار گوشت  یک یاهفته یرندبگ یاد یدمردم با»خود را به عنوان فقر مضاعف نشان داده، چون  یقیحق

 «.بخورند

 یی. بده جداشدویمیخدارج م یرانکددهو از و کنیمیپدر مد یدم دسدت یزرا از هر چ هایمانیبج

. یجمهدور یابدانخ-تهدران اسدت  یروزها ینا یکلمه قلب تپنده الفظیتحت یکه به معنا رویمیم

 یدنا نژاد جنگجوترین–ها هستند، و دستفروم یددر حال پمپاژ لبا  ع وقفهیپوشاک ب هایکارگاه

د جهدان االسدف مدا واراندد. معکرده یررا تسدخ یابانجستار خ ینبه موضوع ا تفاوتیب -یزبالخ شهر

 نام چهارسدو مشدهود اسدت؛ ندام یدر تداع یآن حت زدگیی. معمارشویمیچهارسو م یزدهیمعمار

 یسو رهاچشهر ارجاع داشت، اکنون توسط  یاترمشترک ما در ت یخچهارم و تار یوارچهارسو که به د

 یطراحد یبده شدکل قطدر یها بدا چندان دقتدمصادره شده است. پله یدر چهارراه جمهور یهندس

 ترعیراه سدر یدر جسدتجو شود،یم یطبقه ط یکاز  یمیباال ن یبه طبقه یدنرس یاند، که براشده

 ارد؛دقدرار  ینآخدر عالئدد یطبقده رویکه درست روبه رسیمیم یو در آخر به بالکن مانیمیناکام م

اال شدده، و حد یدرانو ییکمانددو یشکمداب یاتعمل یککه بعد از افتتاح چهارسو در  یاهمان طبقه

 .شودیفاتحان چهارسو هاهر م یسلف یاست که در منظره یادبودیآن  ییرانهو

امل بدا کجهان  یککاالها و خدمات نباشند و  یبه بعد، پاساژها صرفاً مجموعه ییاز جا کهینا

حدول  تواندیچطور م یجهان ینن. اما چیستن ایهتاز ییدهخود را شکل دهند، پد ییژهو یبندزمان

 در بدازار یبشرق ینطورو دو و هم یک ینِکه حاج آقا عالئد یشیگرا یرد؟و متعلقاتش شکل بگ یلموبا

ست. چند طبقده هاهر شده یافتهجهش یحاال در چهارسو به شکل کنند،یم یندگیتهران، نما یلموبا

از کل طبقدات  یاو بخش عمده یافته، یصتخص یخوراک-یو مراکز فرهنگ ینماساختمان به س یناز ا

ر د ینهدا. و تمدام ااندداده یلتشک یسبز و نارنج هایرنگ موقعباشکوه با تام به یخال یآن را فضاها

کده  یمان. دو چهارراه بعدد از سداختشمارمیو متعلقات ب یلموبا یکردن کاال یزسحرآم یبرا یتنها

 یهدانام ینهم یبرا یامن و زهدان یطمح یک پنجمش سقو  کرد، یآتش طبقه یانزن کارگر از م

 به رقابت درون آن ندارند. یازین یوجود دارد که حت یتجار

 کتداب. حسابیمرا فت  کن یگرد یچهار قلعه یدو با یمفرصت دار شبیمهفقط سه ساعت تا ن

جندوب . پدس چهدار نعدل بده بندنددیرا م هایشداندروازه یرتدرد احتماالً یشمال یکه نواح کنیممی
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 یدنکده ا یدنباشدد. از ا یاندهخاورم یدمرکز خر ینقرار بوده بزرگتر ینجا. ایمبه شابدول عظ رویم،یم

 یشدترینو نه تنهدا ب یست،ن ین. نه تنها بزرگترکنمیحد شکست خورده احسا  غرور م ینپروژه تا ا

 یتجدلاب یجدادا یشدده  بدرا یرهم مواجه شده و ناگز ینسب توجهییرا ندارد، بلکه با ب یگردم مال

 یدازاتو امت بعدادبده رغدم ا یاندهخاورم یسدتاره یناز ارزم ربوده شده را به مردم برگرداند. ا یبخش

از  یکده بخشد رسددیم یآن به حد یازات. البته امترسدیمهجور به نظر م یخود، تا حدود کرانیب

 .یفزایدشهر ب ینکهن ا هایبه رسوب یگرد اییرانهرا ساقط کند و و یو شهر یمحل یکسب و کارها

 یدک کدردم،یکاالهدا فکدر م یکنندهیرهخ یمقاومت در برابر جادو هاییوهکه به ش ینطورهم

شته زات افق نوآنها به موا یبودند و رو یزانآو یردو ت یننخ ب یککه با  یدمآچهار کج د یمقوا یفرد

 ایطشدر گویدیکارگر م خانه یاستسال ر ۲۵که بعد از  یشده بود: محجوب محجوب محجوب. همان

ما چده شربع قرن  یناست و خبرنگار جرات ندارد بپرسد پس در ا یدهکارگر هنوز به حداقل هم نرس

از  کدرده، یدداپ یکاز شدهر بدار نوسدتالژ یبخشد یروزها بدرا ینکج که ا هایبرگه یفرد کردید؟یم

 از ردننکد یددخر یبده سدادگ توانمی. پس نمکندیصحبت م ینگگوناگون برند هایو حوزه هایوهش

 .بردمی سر به جانبههمه یمحاصره در هاستبدانم که نسل یمقاومت آن شهر یرا تجل ینجاا

جدز ابعداد متفداوت  گدویمی. به خودم مزنیمی. کوروم را خط مشودمی ترفرصت هر چه تنگ

سدراغ آن بدروم.  تجدانس بده یلتبدد هدایبعددا بدا فرمول توانمیآنجا نخواهد بود، و م یدیجد یزچ

سده مگامدال شدده صدرف نظدر  یزبدانم یدراًکه اخ یهرو یدر محله یکبار یاز آن کوچه ینطورهم

 یرقابدلغ یبده فضدا یمسدکون یمحلده یلدر تبدد ینسرکورددار گ»عنوان  توانیمیم . بعداًکنیمیم

وندک هدم  از  یمحله هایپاساژ یت. خاندان پرجمعیمکار کن یوارهایشد یرا رو «یتجار یاستفاده

را در دو نقطده  یگرپهن مدور که همدد هاییابانبه آن خ رسیمیم یتاول در فهرست نبودند. در نها

 ینبه پاساژ گلسدتان. نخسدت کنند،ینم یوارزدهاطراف خود را د یطکه مح هاییبه برج کنند،یقطع م

پاسداژ بده چندد  یژهمشدتق از وا یاضداف هاییبپاساژ گلستان، ترک یمبه من گفت برو یبار که کس

ناآشدنا بودندد.  هداییارتعب یندوشاپینگو فالنر و و شد،یمحدود م هایتیو کو ینیوممورد مانند آلوم

 هاییتدعوت فراتدر از جدلاب ینا ی. انرژبینییحاال خودت م گفتیهست. م یآن تو چ پرسیدمیم
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 یِو عمدوم ییندیآن مراسدم آ کدردمیبزرگتدر از خدودم بدود. احسدا  م یزند یدعوت شدن از سو

 .اشدگلستان ب یندر هم یدبا دادیکه شهرک غرب وعده م کرانیب هاییآزاد

تِ که هر چقدر هم در مورد پاسداژها غرولندد کدنم، دسد کردمیدر طول شب با خودم تکرار م

ه بد یبنس یِبا گشودگ تا بعداً کنمیدر ذهن خواننده حفظ م یآخر با مدح گلستان تعادل را تا حدود

را  و خدون و ذهنمدان یمرا در صندوق عقدب گلاشدت مانیدانتقاشبه یکلماتم فکر کند. پس سپرها

 مانبازگشت تا آمد مانبه استقبال ای. نوازندهیمسالم داد ییطال یو به قلعه یممجدد کرد ارگلاریب

 یدا بدود ح میدادچدون  یم،برو یینپا یا ِ. گفتم از حیمبه او داد یو ما هم شادباش ید،بگو تبریک را

ه کد یتا کس کنندیعرضه م یو خوراک یمصرف یکاالها یسفل یا گلستان در دو سط  است و در ح

. تمدام حاضدر شدود یاصل یآمده ناچار نباشد در محوطه یدخر یبه تن ندارد و فقط برا یینیلبا  آ

 مغدازه یکد . باالخره وارومشیم یرهخ هایترینو به و زنمیلبخند م خوانم،یفرا م یکجارا  نیتمحسن

 گدویمیو م زنمیقددر. لبخندد مد نفدال گویدیو فروشنده م پرسمیرا م یزیچ یک یمت. قشویممی

 ا طرفددارو همه جد یدهشهر را درنورد ینباشد که از شمال تا جنوب ا یتنها برند یدا فکر کنم آد»

. کنددیاست که چه کدار م ندارد و حواسش جمع دوست من یگرید یفروشنده مشتر«. دارد یرتیغ

آنجدا کدار  شناسددم، قدبالًیم«. داشدت یمشدتر یشدهگمدرک آن هم یددانم یندگینما» گویمیم

 یهدوستم از من شمار«. پول بابت کفشش دادم یلیونم یک ۸۴من خودم سال » گویمی. مکردهیم

 ضدی تو فروشدنده به. اماندازه رُند گفته ینرا ا یمتکه چرا ق زنمیم یب. به خودم نهپرسدیرا م یمپا

ر . سدیسمبنو راجع به پاساژها ایصب  مقاله فرداتا  خواهمیو م امیامدهن یدخر یکه االن برا دهمیم

 ییدهگلسدتان و بق یدانم یدادی. تفداوت زکنددیبه مدن م یجالب هاییی. راهنماشودیصحبت باز م

در  قابدل تدنفس یکه تنها فضا دهمیم ی توض یشرا. بیستنور قائل ن یالدشهرک مثل م یپاساژها

ه، ابتدلال تدن ندداد یدنخوب است کده گلسدتان بده ا دراست و چق امیبرق هایپله ینور رو یالدم

وسدتم که د یدبگو یزیچ خواهدیاند. مو تاب یچدر پ یپهن دور حوض گلستان مثل مار ماه هایپله

. «تییالیسسوس ینگشاپ»: دهدمی ا اممغازه را ترک کرده بودت به من ا  یشپ ی یقه)که چند دق

 .آیمیون میرو ب کنمیم یخداحافظ یعمن هم سر
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در  کنمیو با خدودم فکدر مد رویم،یشهرک غرب، همان حوض وسط پاساژ م یبه سمت آگورا

ک بدر وشنده مثل پتفر یدهفروخور حرف ناگهان که کنم، اشاره مانمقاله چطور به دوست فروشنده

ه کدبطالدت  ی. آن فضایستن تاریکیمهن روشنیمهن گاهیداناز آن م یخبر یچ: هکوبدیفرق سرم م

ا رخدود  یناشنا  جدا هایآدم یانم یتصادف یبود، آن محل قرارها شکلیک یشدر تمام روز کماب

 چیگلسدتان، هد ی. بددون آگدورایبرقپاساژ سده طبقده داده اسدت: پلده یک یازهاین ترینِبه مخرب

موضدع  ابتلال مدن را ناخواسدته در ین. شدت اکندیجدا نم یگرد یآن را از پاساژها ایمشخصهوجه

 گلاریدد؟یکاال قرار داده است. چرا به پرستشدگاه خدود احتدرام نم یسحر و جادو هایییندفاع از آ

 کنددینم قبدول ینکده. از ایمدهمی مانهنوازند دوست به راو در راه کفش  آییم،یم یرونسرافکنده ب

 یداکندد؟ گو نزدیدکعرضده نددارد آن را بده نقدد  یعندی. خدوردینم یشپدا یز. به ساکنمیتعجب م

 یبرگده یدکو  زنددیمجدد ثروت اسدت. لبخندد م یعکار توز ینا گویمیرا گرفته. به او م یمشتصم

از  یکدیآتدش کوچدک در  یدک تواندیم یهر کس»آن نوشته  یکه رو آوردیدر م یشکوچک از جب

شدپزخانه مواد آ سایردر پشت آن دستورالعمل ساخت دودزا با تخم مرغ و «. پرو روشن کند هایاتاق

نگ ج یکسلطه و مقاومت در  عظیماز شهرک غرب تا مرکز شهر و تا شابدول یدرج شده است. گفت

 .یزندروزانه با هم گالو ینامرئ

 یبدرا وقفدهیتهدران کده ب یشدمال هایکوه یپا یباًتقر رویم،یشب است. باالتر م یمهن یکنزد

 هدایقابلت یدنتدا از ا کدردمیتمام تالشم را م ید. غربال؟ نباشودیشهر غربال م ینقشر ا ینممتازتر

تر اسدت. زیشدتاپ یمکان از هر نقدد و جددل ینخود ا یاز حد آشکار و زننده امتناع کنم؟ وانگه یشب

 یلیخ ینجوریا» یدمشن شود،یمحاسبه م یواقع یمتچندبرابر ق ینگپارک ینهچرا هز یدمپرس یوقت

 یهبددون پشدتوان یحلف هاییسممکان یناست که ا یهیبد«. تو یایدب تواندینم یخوب است، هرکس

از  ی. خبدرشدودیمحاسبه م ۵تا  ۱.۷ ینب یبی. تمام خدمات با ضریستن پلیراز مردم امکان یبخش

. آیدیبه حساب م حرمتییب یصحبت از پول نوع کرانیثروت ب یندر دل ا ی. گفتیستن یمتتگ ق

بدا  ینجداشده بدود، در ا یلو تحم یواز حد سوبژکت یشفروشگاه شهروند ب یپرستشگاه که برا یلتمث

لدت را م یداشهر  یک یتاست که امن یریتصو یامعبد  یزنام آن ن یاست. حت یافته ینیتدقت تمام ع

 است. یچبدون آن ه یو هر ملت کنندیم یمکه همه در برابر آن تعظ ی. محافظکندیم ینتضم
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زتداب . اگدر شدهروند بدا بایسدتپولددارها ن یلوکس از شهروند برا ینسخه یک صرفاً یومپاالد

 ینا یومپاالد کند،یرا عرضه م یتاز رضا یت، صورت کاذبیدکنندگانمحصول )و حلف تول یوفادارانه

اضدافه  یهیند. آن هزدهددیرا به عنوان کاال ارائه م یو ناکام یتیود نارضاکرده و خ یرا درون یتابناک

ده است. کر یحمله به خود طراح یشهر برا یناست که ا یداتیاز  تمه یکیندارد، و  ینیتزئ یجنبه

 نیدروب ینددمرحلده از فرا ینبلکده آخدر یسدتند،منفک شده از جامعده ن یفقط جزئ ییفضاها ینچن

بندا در رو ییدر)تغ افتدیکردنت کل جامعه است که دارد در روبنا اتفاق م یزهپرولتر یدگلاشتن )بخوان

سال طدول  که چند یاسیانقالب س یکبعد از  هایاباننام خ ییرمانند تغ یربناست،کندتر از ز یشههم

و  یگاهآهمراه با  کند،یمفروض از جامعه را درون خود خلق م یتیتمام ینهمچن یومت. پاالدکشدیم

رضده ع یو عقالند یعدیطب نتخدابا یگاندهانشقاق را بده عندوان  ینزمان امختص به آن. و هم یانشد

 گدر،ید یو از سدو کندد،یو مصرف تقال م یدتول یشهر در مرزها ینسو بخش اعظم ا یک. از کندیم

 یومدانتخددمات هدزار  یکبا مصرف کردن  )مثالً کندیارزم افزوده م یدبا مصرف کردن، تول یتیاقل

و  کداال یدانم یدهب، انشدقاق اولیدترت یدنت.بده اکندیم یلتبدد یتومدان ۵۰۰۰ یکداال یدکآن را به 

ورت صد یشانتخداب از پد یگاندهپاساژ بود، اکندون بده عندوان  کنندگییرهکه منشا خ یدکنندگانتول

، نددارد یتیموضدوع شددهیجهان یو کاالها ینگ. صحبت از برندشودیشهر هاهر م ینکل ا یگرفته

اسدت، و  فعدالیتییشکل ب یگانه اممصرف در مق یندخودِ فرا شودیمکان مصرف م ینآنچه در اچون 

. همانندد کنددیم یدفتام است که کل شهر را در نسبت بدا خدود تعر یکاال یک شودیم یدآنچه تول

ا شهر ر قدرت است که کل هایهپرتراز سلف یکیتهران  یومخود در روم باستان، پاالد یاصل ینسخه

 خوب اسدت، و هدر آنچده خدوب اسدت شودیم هرهر آنچه ها»تا ثابت کند  کندیم یدبه هلمت تبع

 .«شودیهاهر م

در برابدرم بده عدوام  یوماست که پداالد ییجا یکی ین. و ایمبه سام سنتر برو ینجاقرار بود از ا

 شناسدییرانهو یچکده هد دانمیمد یشداپیشانتها نددارد و پ یافتهینیتانتزاعِ ع ینا یچتعلق دارد. مارپ

شددت در مدتن  مدینبدا ه امیکالفگد خدواهمیبرود. نم یکیبا اتکا به کلمات به سراغ آن  تواندینم

پرستشگاه  یکآنجا  گویدی. مشهربانوبییبه کوه ب یین،پا کندیم یررا سراز ینماش ید. مجیابدبازتاب 

شدهر  ینقطده ترینیکوض کند. به تاررا ع یمانهوا یدآتشکده که شا یک. امیدههست که ند یمیقد



 های کیوان مهتدیمنتخبی از یادداشت                                                                                 96

 یجندوب هدایاز کوه یکدیدر دل  هشد ینیگودال دورچ یکدرون  کنیم،یتازه م ینفس رسیمیکه م

 خدواهمیتا الشخورها بخورندشدان. م ینجاا ریختندیرا م هایشانمرده هایمقد گویدیم یدتهران. مج

 شود. یرانو یدبا چیزنمانده است. همه یگفتن باق یبرا یزیچ یگر. اما دیمبگو یزیچ یک


