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ترجمھ از بھروز صفدری



 
ی�فته ب�  دهِی سلطه س�زن�، ب�ای س�زم�ن چه پنه�ن می ، ب� آن١ه� گی پ�افت�ده پیش

ک�ر می که زب�ن پ ه�ی پیش کنن�. یکی از این ح�ف زن�گی  �افت�ده این است 
ک�رب�ِد ه� دی� گفته  که  کتیکی ممن�� ش�د. ح�ل آنلدی�لکتیکی نیست، ت� ب� این 

از زب�ن، چ�ن�ن واقعیِت زن�ه، ت�بِع دی�لکتیک   چی� بیش خ�بی پی�است هیچ به
کهنه به زب�ِن این جه�ن و ب�این نیست. ب�ین ح�ل ب�  س�ن ه� نق�ی از جه�ِن 

که ه� دیگ�ن�ب�این به زب�نِی ضِ� این زب�ن، و ب گ�فته است. �زم ب�ده است  ، انج�م 
کن�، معن�ی سلطه ی انق�بی واژه نظ�یه گ�ِن  ی واژه ی�فته گ�ِن خ�ِص خ�د را اب�اع 

کن� و م�اضِع ن�ینی را به  لت«دیگ� را تخ�یب  بی�ورد، م�اضعی » ه� جه�ِن د�
که در ح�ل تک�ین است و هم ی  ب�ی� آن را از چنِگ ملغمه خ�ان ب� واقعیِت ن�ینی 

که ح�یف�ِن م� (ارب�ب�نِ   ) را از تثبیِت ن�مه واژهمسلط آزاد س�خت. هم�ن د�یلی 
که ن�فِی معن�ی  دارد، به م� ام�وزه اج�زه می زب�ن ب�زمی ده� ت� م�اضِع دیگ�ی را، 

کنیم. ب�وج�داین، م� پیش�پیش می که همین د�یل  م�ج�دن�، اع�م  دانیم 
که هم رو به م� اج�زه نمی هیچ به چ�ن ق�ن�نی  ده� م�عِی اطمین�نی ب�شیم 

گش�ده است؛ هیچ ش�ه وضع گ�ه قطعی و  قطعی ب�ش�؛ یک تع�یف همیشه ب�ز و 
ط�رت�ریخی، ب�ای دوراِن معینی، در  ب�ر ب�ای همیشه نیست؛ تع�ریِف م� به یک

کسیِس ت�ریخِی مشخص، می  ارزن�. پی�ن� ب� یک پ�ا
که آن را  نگ یک جه�ن ب�ون خ�صش�ن از چ خ�ص ش�ن از چنِگ زب�نی 

اش، ن�ممکن است. از  س�ختِن حقیقت کن�؛ ب�ون ع�ی�ن پنه�ن و تضمین می
که ق�رت دروِ� دائمی و  آن است، زب�ن ضم�نِت دائمِی » حقیقِت اجتم�عی«ج� 

کسیِس انق�بی به یک  ارج�ِع جه�ن ن�مه واژهآن، و  شم�ِل آن است. ه� پ�ا

۱. banalitéکمه� ب�ره� این  ، سیت�اسی�نیست ک�ر  یی در ن�شته وبیش وی�ه واژه را به معن�ی  ه�یش�ن به 
است، یعنی  Banalités de baseگم  ت�ین آث�ر رائ�ل ونه ان�. عن�ان یکی از اولین و مهم ب�ده

کلمه، رائ�ل به  . در پ�سخ به پ�سِش من در ب�رهیئ ه�ی پ�یه گی هپ�افت�د پیش ی استف�ده از این 
که ب� ت�کیبی از ع�م و عم�میشن�ختی این  ه�ی ریشه معن� ک�د  گی،  ب�دن، ع�ام�نه  واژه اش�ره 

 گی د�لت دارد. پ�افت�ده ب�دن و پیش معم�لی
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ک�ده است؛ از  ی ح�زه معن�ئی ن�ین، و اب�اِز یک حقیقِت ن�، احس�س نی�ز 
فک�اِن   است�لینی (ت�سط روشن ِ ٢»نقِ� زب�ِن تش�یف�تی«�فته ت� گ ١ن�یس�ن ن�مه دانش

که زب�ن س�ای )، این نی�ِز مب�م پی�سته بی�ن ش�ه است. ۱۹۵۶لهست�نی در  زی�ا 
ی�ل�گی ب� ق�رت خش�نت است، گ�ِه خش�نِت پلیسِی آن است. ه� د ، و پن�هق�رت

که ق�رت س�ح چه م�رِد آن ق�ار بگی�ی چه م�جِب آن ب�شی. آن ه�یش را ب�  گ�ه 
ک�ر میئج� ص�فه سپ�رد.  گ�انه را به زب�ن می ی حفِظ نظِم ستم ب�د، وظیفه ی به 

 ح�ِل ه� ق�رتی است.  ت�ین زب�ن ت� از این، تلفیِق این دو شی�ه طبیعی حت� بیش
گ� ف�صله گ�می بیش نیست ه� به ای�ه ر از واژهی  که همیشه ت�سط ه�  گ�می  ؛ 

ِی ئگ�ا ه�ی زب�ن، از ع�ف�ن ی تئ�ری ش�د. همه ق�رت و ان�یشمن�انش ب�داشته می
گ�فته ت� عق�نیِت اع�ی (ستم ی) م�شیِن سیب�نتیک، همگی  گ�انه ک�دِن وج�د 

که گفتم�ِن ق�رت،  چ�ن  آن را هم فقط به جه�ن واح�ی تعلق دارن�، یعنی به 
نگ�ن�.  شم�ل، می ی جه�نی واسطه چ�ن یگ�نه جه�ِن ممکِن ق�بل استن�د، و هم

که خ�ای مسیحی واسطه هم گ�هیی چن�ن  و می�ن  ٣ی است ض�وری می�ن دو آ
گفتم�ِن ق�رت نی� در دِل ه� ارتب�ط گ�هی و خ�یشتن،  ش�د و به  مستق� می ٤آ

س�ن ق�رت  گ�دد. ب�ین مب�ل میی ض�ورِی ارتب�ِط خ�یشتن ب� خ�یشتن  واسطه
 ی زمیِن خ�د ق�ار ش�د ب� اعت�اض چنگ ان�ازد، آن را پیش�پیش در حیطه م�فق می

کن�. نق� از زب�ن مسلط، کنت�ل و در آن رخنه  در  ٥وتص�ف دخل ده�، آن را از درون 
 رود ت� به پ�اتیِک م�اوِم تئ�رِی ن�یِن انق�بی تب�یل ش�د. آن، می

 

۱. Encyclopédistes �ن�مه در عصِ� انق�ب ف�انسه. گ�ن دانش هالمع�رف، ن�یسن� ة: اصح�ب دای 
۲. langage (langue) du bois  �ًک�رانه؛ زب�ن خشک و »زب�نِ  چ�بی«: اصط�ح ، رسمی، تش�یف�تی،  ری�

ک�ر می رفت. ام� در نقِ�  تبلیغ�تی. این صفت در وصِف زب�ِن رایِج س�اِن اردوگ�ِه است�لینیسم به 
کم ب� جه�ن مشم�ل همین صفت است. سیت�اسی�نیست  ه� زب�ن ب�روک�اسی ح�

۳. conscienceگ�هی، ضمی�، وج�ان  ، آ
۴. communicationرس�نی ، ارتب�ط، م�اوده، اط�ع 
۵. détournementی، به معن�ی سیت�اسی�نیستِی آن.ئرب� وتص�ف و مضم�ن ، دخل 
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که  ازآن ن�من�،  می نقِض معن� ه� معن�ی ج�ی�ی را ق�رت م�اجِع ج� 
ان� ت� مش�وعیِت نقِض معن� را ب�ق�ار س�زن�، و شی�دِی  آن ه� ب� سیت�اسی�نیست

کنن�. ازآن ءش�ه ت�سِط ق�رت را افش� ش�ه و داده معن�ی تضمین که  و محک�م  ج�
ن� م ط�رنظ�م بهنگهب�ِن معن�ی م�ج�د است، م� قص� داریم آن را  ن�مه واژه

کنیم. ج�ی (و ان�یشه)ی    گ�ینِی ارب�ب�ِن سخن ن�مه، ج�ی گ�ینِی واژه تخ�یب 
ی�بِی  رخنه، بی�ِن من�سِب خ�د را در ش�ه رسی�ه و اهلی تم�مِی زب�ِن به ارث

که  ، ب�ان}رب�یی مضم�ن{وتص�ف  انق�بی در زب�ن خ�اه� ی�فت، در دخل گ�نه 
ک�ر ب�ده، و ل�ت�ه   .I.S، و به آن بخشی�همن�  �رتی نظ�مآم�ن ص م�رکس وسیعً� به 

 گ�ارد. رِس همگ�ن می آن را در دست
 

که ل�ت�ه}رب�یی مضم�ن{ وتص�ف دخل ن�می�، تِ� از  ادبی می آم�ن آن را س�قِت  ، 
ب�دارِی  ب� ن�ف�م�ن  کن� مبنی ش�ه ت�سط هن� م�رن را ت�یی� می دی�ب�ز اع�م

ک�مِل  مص�درهب�دِن  کلم�ت، ن�ممکن ش�ه ت�سط ق�رت، تثبیِت  ی آف�ی�همعن�ه� ی 
. تئ�رِی ١»ن�زب�ن«ب�ر ب�ای همیشه، خ�صه ن�ممکنِی عینِی  معن�ی م�ج�د یک
اش به پیش رود.  ت�ان� ب�ون ب�زتع�یِف مف�هیِم اصلِی پشت�انه ج�ی� انق�بی نمی

کلم�ت در این ام� سهیم  ه� بهت� می ای�ه«گ�ی�:  آم�ن می ل�ت�ه ش�ن�. معن�ی 
ی  س�زد. به جمله اش می رفت ال�امی ادبی ض�وری است. پیش است. س�قِت 

کن�،  ش استف�ده میا ش�د، از اصط�ح�ت یک م�لف ن�دیک و در آن دقیق می
ب�ای » نش�ن�. ی درست میی ج�یش ای�ه  زدای� و به ی غلطی را می ای�ه

ص� س�ل تق�یِت  ی م�رکس ب�ی� آن را هم�اره، در پ�ت� یک دادِن ان�یشه نج�ت
ک�د.  زخ�دبیگ�نگی و امک�ن�ِت نفِی آن، ت�قیق، تصحیح و ازن� ف�رم�لا بن�ی 

وتص�ف ق�ار  گ�ِن هم�ن راِه ت�ریخی م�رد دخل هدهن� م�رکس نی�ز دارد ت�سط ادامه
واقع ق�ل  کنن�ه ابله�نه م�رد نقل که ت�سط ه�ارویک ج�ر مص�دره گی�د و نه این

 

۱. novlangue  کت�ب که ج�ر� اورول در   ب�ایش ق�ئل ش�ه است.» ۱۹۸۴«: زب�ِن ن� ی� ن�زب�ن، در معن�یی 
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در دست م�، به س�حی علیه ق�رت ِی خ�ِد ق�رت،  . از س�ی دیگ�، ان�یشهش�د
اش، رؤی�ی زب�نی  ک�رآم�ن ش�د. ب�رژوازی ف�تح، از آغ�ز روی تب�یل می

ک�رشن�س�ن سیب�نتیک ت�ش می جه�ن که ام�وزه  کنن� آن  شم�ل را در س� داشته 
ط�رالکت�ونیک متحقق س�زن�. دک�رت رؤی�ی زب�نی را در س� داشت (ج� و  را به

که در آن دیگ�  ی یک ری�ضی دنب�له د ب�دقتیافک�ر هم�نن� اع�ا نی�ی ن�زب�ن) 
که  ن�یس�ن ن�مه دانشی. گ�ری مق��ِت ب�رژوائ هی� م�ن� ١»گی� ری�ضی�ت ع�لم«ب�شن�. 

کمیِت فئ�دالی) عب�رت ب�د از  رؤی�ی که «ش�ن (تحِت ح� تع�ریفی چن�ن دقیق 
کن�ر بی�ی� کمیِت آین�ه را»جب�ریت نت�ان� ب� آن  حکمِت چ�ن�ن  ، ج�ودانگِی ح�

 ک�دن�. جه�ن و ت�ریخ آم�ده می ۲ِی ئغ�
 

تج�بی آشک�ر س�خت  یی  ، در م�حلهه� مب� ت� س�ررئ�لیستکلم�ت، از ر ن�ف�م�نی
ن�پ�ی�  یگِ� جه�ِن ق�رت ج�ائ �اتیکی وی�انکه نقِ� تئ�ریک از جه�ِن ق�رت از پ

ی  گ�انه ماش به مق��ت ست ش�ن ش�ِن تم�می هنِ� م�رن و تب�یل است؛ مص�دره
ِک این م�ض�� است.  کم ت�ییِ� اسفن� چه ق�رت را نُکش�، ق�رت  آن«نم�یِش ح�

ک دادائیست». ُکش� آن را می کس�نی ب�دن�  ش�ن را، در  ه ب�گم�نیه� اولین 
ک�دن�. آن»تغیی� زن�گی«ی  ن�پ�ی� ب� اراده یپی�ن�ی ج�ائ کلم�ت اب�غ  ه�،  ، به 

گفتِن همهپس از س�د،  کلم�ت، ، آزادچی� حِق  ک�م �گ و ج�ی«س�ختِن  کیمی�ی  ینِی 
ک�دن�. ازآن» ب� یک شیمِی واقعی کلم�ت  (آن�ره ب�وت�ن) را اع�م  پس، معص�میِت 

گ�ه�نه افش� که زب�ن  ش�د و تص�یح می یو محک�م م ءآ » ب�ت�یِن ق�ارداده�«گ�دد 
که ب�ی� تخ�یب، تح�یف گ�دد. مع�ص�اِن دادا از ئزدا است  ی و آزاد 

نگ�انی از ژی� ب� آن�ره (چی�  ک�دن همه ک�دِن خ�است دادا به وی�ان خ�ط�نش�ن
که ب�ای ن�م می» وی�انگ�ی }ي م�سسه{ اق�ام« کم در ب�د) و خط�ی   ب� معن�ی ح�

ک�ت�هی نک�دن�. ب� دادا دیگ� ب�ور به این که یک واژه ب�ای همیشه به یک  دارد 
 

1. mathesis universalis  2. ultima ratio 
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 ه�ی ی امک�ن دادا همه ش�ه است به ب�وری پ�� و مهمل تب�یل ش�: ای�ه زنجی�
مث�به تخصِص وی�ه را ب�ای همیشه بست.   هن� به را متحقق س�خت و درِ  گفتن

� س�خت. س�ررئ�لیسم فقط  ی تحقِق هن� را به دادا مسئله ط�رقطعی مط�
 ١ارتج�عاش یک  ی ارزش دارد؛ در تحقِق آث�ِر ادبیی عن�اِن ت�اوِم چنین مط�لبه  به

به معن�ی سیت�اسی�نیستی) به این معنی (�، شع� که، تحقِق هن آن است. ح�ل
که خ�دتحقق بلکه ب�عکس در  ،»اث�«بخشی�ن به  ی�بی را نه در تحقق است 

گفتن همه«ت�ان ی�فت.  ه خ�یش میبخشی�ن ب حققهمین ت که ب� س�د »چی� را   ،
گ�نه که (ی ادبی�ت  افتت�ح ش�، از هم�ن هنگ�م مستل�م الغ�ی قلم�ِو ج�ا ج�یی 

گفته ش�د) ب�د. منته� این الغ� ه ادبی است میچ فقط آن که ءت�ان�   ،
ک�ده ب�دن�، یک ه�، پس از رمب� و ل�ت�ه دادائیست گ�ه�نه اع�م   آم�ن، آن را آ

گ�ری گ�ری ب�ون تحقق وج�د ن�ارد، و ب�ون تحقق ف�ا بخشی�ن به هن�  نب�د. ف�ا
گ�شت. در نمی که پس از چ�ا ،عمل، الغ�یی هم وج�د ن�اشته ت�ان از آن ف�ا

خ�رد. زی�ا  چن�ن ُول می ج�یس، دوش�ن و دادا، یک ادبی�ِت ج�یِ� نم�یشی هم
چی� وج�د داشته ب�ش�. دادا  ت�ان� ب�ون آزادِی انج�ِم همه نمی» چی� گفتِن همه«

ک�سدر  ی�بی  لت�ری�ی آلم�ن، بختی ب�ای تحققو، در پ�اتیِک انق�بِی پ�اسپ�رت�
س�خت. دادا،  ن�پ�ی� می دا را نی� اجتن�بداشت. شکسِت این جنبش شکسِت دا

کن�رگ�اشتِن تق�یبً� تم�می ب�زیگ�اِن اصلِی (ه�ی هن�ی بع�ی  در مکتب ب�ون 
ک�دِن نیستِی آزادی  ه�) به بی�ِن ادبِی نیستِی عمِل ش�ع�انه، به هنِ� بی�ن آن

ع�ری از عمل » چی� گفتِن همه«ِی این هنِ� ئروزم�ه تب�یل ش�. بی�ِن غ�
ی، ئ، فض�٢گشتی تج�بی، ج�ی(ک�غِ� سفی� است... شعِ� م�رن   صفحه

ِ� هن�ِی مص�دره ش�ه  س�ررئ�لیستی ی� نئ�دادائیستی) ب�خ�ِف شع� است، ط�

 

۱. réaction کنش،  : به معن�ی ریشه کلمه، وا گ�شته،ای   ارج�ع به 
۲. permutationnelleکلمه ک�دن اج�ا  وپیش ، به معنی ری�ضِی آن: ت�کیب و پس permutationی  ، از 

 و آح�د.
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بخشی�ن به آن ملغ�  ت�سط ق�رت است. شع� م�رن شع� را ب�ون تحقق
کس بنس ِ   گ�ی دائم س�زد؛ و به اتک�ی خ�دوی�ان می کت  ١ آن زن�ه است. م� ب� ف�

خ�رد وقتی دیگ� چی�ی ب�ای  دادن زب�ن به چه درد می نج�ت«کن�:  ذع�ن میا
ک�رشن�س�نه! ط�طی»گفتن نیست؟ ش�ن، این تنه�  ل زدن ی� � وار ح�ف ، اعت�اِف 

ک�رشن�س�ن نظ�یه که  ی ج�ی آلت�ن�تیِ�  گشت است. ان�یشه و هن� م�رن، 
که هگل آن را پ� ی میی ان�، در ع�صه ی ق�رت کنن�ه ضمینو ت  ش�ه تضمین ین� 

همگی در ست�یش از ق�رت و محص��تش ادای  ن�می�. می» زب�ِن چ�پل�سی«
به ام�ی را بخشن� و آن  گی را بهب�د می هش� کنن�، شیءواره سهم می

که  پ�افت�ده و معم�لی تب�یل می پیش ب�   واقعیت مبتنی«کنن�. ب� اع�م این ام� 
که زب�ن »زب�ن است در نظ� » خ�دش و ب�ای خ�دش ن� ج� درت�ا نمی«، ی� این ام� 

ـ ــکلم�ت «و » ـ ُاب�هــزب�ن «گی�ی دائ� ب�  گ�فته ش�د، متخصص�ِن زب�ن به نتیجه
آین�.  گِی خ�دش�ن به ش�ر و شعف می هوار رسن� و از ست�یِش شیء می» اشی�ء

کم تب�یل می شیءالگ�ی  ک��، ب�ِر دیگ�،  به الگ�ی مسلط و ح� ش�د، و 
ی�ب�. تئ�رِی دولت، اقتص�د، حق�ق، فلسفه،  �د، ش�ع�اِن خ�د را میی�بِی خ تحقق

کن�ن این خصلِت احتی�ِط ت�جیه هن�، همه  گ�انه را دارد. چی� ا
 

که ق�رِت ج�اش�ه ج�ی آن کنِش خ�دمخت�ِر ت�ده ج�  ش�د، بن�ب�این  ه� می گ�یِن 
کن�،  یی ج�انِب زن�گِی اجتم�عی را تص�ف م ه�ایِت همه ٢که ب�روک�اسی ج�یی

 ش�د و شعِ� آن را به نثِ� مبت�ِل اط�ع�ت و اخب�ِر خ�دش ف�و ور می به زب�ن حمله
چی�  چ�ن همه ط�راختص�صی و انحص�ری زب�ن را، هم ک�ه�. ب�روک�اسی به می

گ�ه زب�ن ب�ی�  کن�. آن ه� تحمیل می س�زد و آن را به ت�ده دیگ�، از آِن خ�د می
ی  ی او ب�ش�؛ زب�ن پشت�انه ی و ح�مِل ان�یشهه�ی ب�رک�اس ی پی�م کنن�ه اب�غ

 

1. Max Bense 
کش�ره�ی  .۲  است.» اردوگ�ه س�سی�لیسم«منظ�ر عم�تً� ب�روک�اسی در 
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که زب�ن پیش م�دِی ای�ه ی  ازه�چی� وسیله ئ�ل�ژِی اوست. ب�روک�اسی به این 
که ه� ارتب�طی از مج�ای او  نه�. ازآن ه�ست، وقعی نمی ارتب�طی می�ن انس�ن ج�

ه� ب�ی�  دیگ� ن�ارن�: آن زدن ب� یک ه� دیگ� نی�زی به ح�ف گ�رد، انس�ن می
گی�ن� یشپ ی  گ�ن بپ�ی�ن�، یعنی در شبکه هازه�چی� نقِش خ�د را به عن�ان 

که تم�می ج�معه به آن تقلیل ی�فته، نقش  ١و اط�ع�ت  اخب�ر  ب�  ارتب�طِی مبتنی
گی�ن�  بپ�ی�ن�. یئگ�ِن دست�راِت اج�ا هخ�د را به عن�اِن 

 
سی�ن است. نظِم ی وج�دِی این زب�ْن ب�روک�اسی، و ف�اشِ� آن ب�روک�اتی�ا شی�ه

کمئب�آم�ه از شکسِت انق�ِب ش�را ی و ئوبیش ج�دو ی یک رشته اصط�ح�ت 
ک�د.  کم، ب� ج�معه تحمیل  غی�شخصی را، به سیم�ی ب�روک�اسِی ح�

ه�ی اس�ارآمیِ�  ، همه ن�م۴»پ�وپ آژیت«، ۳»ک�وارامه«، »کمینت�ن«، ٢»ب�رو پ�لیت«
ی� رهب�ِی (که در سپهِ� اب�آل�ِد دولت  ان� راستی اس�ارآمی�ی ی به  ه�ی وی�ه ُارگ�ن

ی دیگ�ی ب�  گ�ی رابطه ح�ب) در تک�پ� هستن� و ج� ت�سیس و تحکیِم سلطه
ه�ی  ی ب�روک�اسی به یک رشته ف�رم�ل ه� ن�ارن�. زب�ن به ص�رِت مستعم�ه ت�ده

گ� و  ب�ون  بی که در انعط�ف ف�وک�سته ام�وا ه� و اس�می واح� و  آن ن�م ش�ه 
ان�؛ ن�م  س�ن هم�اه ه�ی ت�صیفِی واح� و یک ه� و وجه یشه ب� صفتس�ن هم یک

که ظ�ه� می ب� این اوص�ف حک�مت می ط�رخ�دک�ر او را  ه� به ش�د این کن� و ه�ب�ر 
کلم�ت ت�جم�ِن یک » رو  به ق�م«کنن�. این  ت� محِل من�سب دنب�ل می واداشتِن 

کِل ج�معه و تقسیم ش�ِن عمیق نظ�می بن�ِی اصلی   دو دستهاش به  ش�ن تِ� 
ک�سِت رهب�ان و ت�ده کنن� است:  کلم�ت  هی عظیِم اج�ا گ�ن. ام� همین 

 

۱ .informationnelle، سی�ن در این مق�له، در ی انف�رم� منظ�ر از واژه .ی پ�دازش اط�ع�ت شبکه
ای و سیب�نتیکی آن است، یعنی  ت� معن�ی رای�نه کن�ر معن�ی رایج آن به معنی اخب�ر و اط�ع�ت، بیش

که از س�ی ه�ن�ی ل�فه  ه� به ش�ت نق� ش�ه ب�د ور و سیت�اسی�نیست علمی 
ُکِ� ارتِش س��.۲   .دفت� سی�سی .۲ گ�وِه   . 
گ�ن�، تهییج و ۴ ـ پ�وپ�  تبلیغ.. آژیت�سی�ن 
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کنن�: ق�رِت ج�دو ان� نقش م�ظف ک�ده ت�  ی در آنئه�ی دیگ�ی هم ایف�  ه� رخنه 
کنن�، و ب� �پ�ش�نی بت�انن� از واقعیِت ستم چ�ن  اش آن را هم گ�انه دف�ع 

کسی  نن�. ب�ینحقیقت، تنه� حقیقِت ممکن، بنم�ی� » ت�وتسکسیت«س�ن دیگ� 
بلکه » م�رکسیسم«است، دیگ� نه » ت�وتسکیست ـــهیتل�ی «نیست بلکه 

» یئرژیم ش�را«وج�د دارد، و اپ�زیسی�ن در » لنینیسم ـــم�رکسیسم «
بخشی�ن به  وسخِت تق�س ی سفت است. شی�ه» ارتج�عی«ط�رات�م�تیک  به

ذات و «گی و خل�ص این  هب�د از ن�ب وار به ه�ِف حف�ظت ه�ی من�سک ف�رم�ل
که ظ�ه�ًا در تن�قض ب� آن هستن�. پس  در ب�ابِ� داده» ج�ه� ه�یی عینی است 

ک و پ�سته زب�ِن ارب�ب�ن همه کث� � ی این زب�ن،  چی� و واقعیت هیچ، ی� ح�ا
که انگ�ر  عم�ل، افک�ر و احس�س�ته� ب�ی� در اَ  است. آدم کنن�  ش�ن چن�ن رفت�ر 

ئ�ل�ژی است؛  ش�ه ت�سِط ای�ه  اع�ن ِ هم�ن خ�د،ع�الت و آزادیش�ن  دولت
گ�دد. (نک.  و پلیس) هم این(من�سک  ج� هستن� ت� چنین رفت�ری رع�یت 

 ی م�رک�زه). ، ن�شتهم�رکسیسم در ش�روی
 

کلم�ِت ق�رت  اف�ِل ان�یشه کلم�ت و  ی رادیک�ل به رشِ� هنگفِت ق�رِت 
 .I. S(نک. » کن�. ن�، فقط مص�دره میآف�ی چی� نمی ق�رت هیچ«انج�م�.  می

که س�خته۸ ی شم�ره کلم�تی  ه�  ه�ی پ�رتی�ان چ�ن س�ح ان� هم ی نقِ� انق�بی ). 
چ�ن  آورن�؛ و هم هستن�، وانه�ده در یک می�ان نب�د: به ض�انق�ب روی می

 
َ
ت�ین دشمن�ِن م�  گی�ن�. ب�فصل عم�ل ش�قه ق�ار میزن�انی�ِن جنگی تحِت ا

ک�رگ�اراِن اسمدارا ط�ف ک�ذب و  داِر آن هستن�. ط�ق می�ن تئ�ری و  ورسم ِن نقِ� 
ِب تئ�ری انق�بی ب� تب�یِل آن به  ی م�ک�ِی مص�دره پ�اتیک پ�یه ّ

گ�ی، تصل
که این خ�د به استح�له ف�اهم می ئ�ل�ژی را ای�ه ی مط�لب�ِت عملِی واقعی  س�زد، 

کن�ن در ج هم ش�ن از ه�یی از تحقق که نش�نه( ی فعلی نی� وج�د دارد) به  �معها
ک�ر  ه� و به مط�لب�ِت عقل، می سیستمی از ای�ه انج�م�. مج�ی�ن این 

کم ه� از ه� قم�ش، این سگ ئ�ل�گ ای�ه ان�؛ پس بّ�ات�ین  ه�ی نگهب�ِن نم�یِش ح�
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گ�دش درمی آین� ت� در خ�مِت  مف�هیم از محت�ای خ�د تهی ش�ه، به 
گی�ن�: دادائیسِم معک�س. این مف�هیم به ش�ه ق� داری ازخ�دبیگ�نگِی نگه ار 

گهی تبلیغ�تِی اخی�ِ  شع�ره�ی تبلیغ�تی تب�یل می ). کل�ب م�یت�انه ش�ن� (نک. آ
ه� را از  ش�ن�؛ آن مف�هیِم نقِ� رادیک�ل به هم�ن س�ن�شِت پ�ولت�ری� دچ�ر می

رِد ه� به د کنن�: آن ه�ی خ�د قطع می ش�ن مح�وم و پی�ن�ش�ن را ب� ریشه ت�ریخ
 خ�رن�. ه�ی ت�لیِ� فکِ� ق�رت می م�شین

 
ِ� م� ب�ای آزادس�زِی واژه قی�س است.  ق�بل ن�یس�ن ن�مه دانشه� ت�ریخً� ب� اق�اِم  ط�

که کم » گی و انشق�ق هپ�ر«ی تص�یِ� هگلی) در زب�ِن  در دنب�له( ١رونگ آوفِکله چی�ی 
گ�ه�نه جه�ِن ف�ت�ِت  کهنْه  ی ت�ریخی ب�د: این زب�ن واقعً� نقِ�  داشت، ُبعِ� آ

 ن�یس�ن ن�مه دانشک�ام از  دانست: هیچ فئ�دالی ب�د، ام� از م�حصِل آن هیچ نمی
گی و انشق�ِق خ�ِد  هگِ� پ�ر ت� بی�ن خ�اه نب�دن�. این زب�ن بیش جمه�ری

که جه�ن  ی ب�د؛ زب�ِن م� پیشئمن�ان ب�رژوا ان�یش ازه�چی� به پ�اتیکی نظ� دارد 
کن�، و این خ�د ب� دری�ِن پ�دهگی و ا هرا دچ�ر پ�ر ی آن  کنن�ه ه�ی پنه�ن نشق�ق 

کّمی و ت�صیِف اشتی�ق ن�یس�ن ن�مه دانشش�د.  آغ�ز می آمیِ�  در پِی شم�رِش 
که پی�وزِی ازقبل م�ج�د و ح�ض�ِ  ک�� جه�نی از اشی�ء ب�دن�  در آن  ب�رژوازی و 

کیفی ی م� ت�جم�ِن  ن�مه گست�ش ی�ب�، واژه ممکن ام� هن�ز غ�یب، و پی�وزِی  ام� 
 ش�ه ران�ه ب�زگشِت ام� واپس پ�ولت�ری�) و(ی ت�ریِخ م�رن  ش�ه ران�ه واپسیعنی ام� 

نهیم، زی�ا قص� داریم زب�ن را در بطِن  . م� آزادس�زِی واقعی زب�ن را پیش می۲است
گ�نه م�جعیت و اقت�ارپ�اتیکی ره� از ه� م�نع بگ�اریم. م�   شن�س�نه و را، چه زب�ن ه� 

که حض�ِر یک معن� را  چه ه� ن�� دیگ�، رد می اج�زه کنیم: تنه� زن�گِی واقعی است 
که سنجهده� می کسیس است  ی درستِی آن است. ن�اع ب� س�  ، و تنه� پ�ا

ی ص�فً� ی یک واژه، ج�ا از پ�اتیک، مسئله داشتن ی� ن�اشتِن معن�ی واقعیت
 

۱. Aufklärung، ک�وی. در روان» رانی واپس«. دو اصط�ح م�تبط ب� مفه�م ۲ گ�ی. روشن 
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که هن�ز از  ب�ت� ج�ی میی لیی ی خ�د را در منطقه ن�مه م� واژهمکتبی است.  دهیم 
گست�ه  ی جه�ن است. چنِگ ق�رت ره�ست، ام� تنه� ج�نشیِن ممکِن ق�رت در 

 
گ�هی زب�ن هن�ز واسطه ش�ی� به زب�ِن (ی�فتن از جه�ِن ازخ�دبیگ�نه  ی ض�ورِی آ

که س�انج�م ت�ده ه� را  هگلی: ازخ�دبیگ�نگِی �زم)، و اب�اِر تئ�رِی رادیک�لی است 
ک�د، زی�ا این تئ�ری از آِن خ�دش�ن است؛ و تنه� آنتسخی� خ�اه که  �  گ�ه است 

که م� زب�ِن  این زب�ن حقیقِت خ�د را خ�اه� ی�فت. بن�ب�این مب�م و اس�سی است 
ئ�ل�ژیِک ق�رت،  خ�ِص خ�د را پ�ورده س�زیم، زب�ِن زن�گِی واقعی علیه زب�ِن ای�ه

کهنه است. م� که ج�ی ت�جیه همه کن�ن  هم ب�ی� از ی مق��ِت جه�ِن  ا
ه�یم�ن را ممن��  ش�ِن ممکِن نظ�یه مطل�ب به ش�ن و مص�دره وقلب جعل

ک�ر می ک�ر  س�زیم. م� مف�هیِم معینی را به  که قبً� ت�سط متخصص�ن به  ب�یم، 
ه� را ب� ضِ�  دهیم، و آن ان�، ام� م� محت�ای ج�ی�ی به این مف�هیم می رفته می

که م�رِد دف� س�زی تخصصی ض�  گ�دانیم، و نی� ب� ه�ست ب�می ِع آنه�یی 
که  ان�یش کل�س�فسکی ب� س�د  آن(من�اِن اجیِ� آین�ه  کل�دل ب� رمب� و  که  چن�ن 

گن�وکث�فت ه�ی خ�دش�ن را به س�ی  ک�د) ممکن است وس�سه ش�ن� و بخ�اهن� 
ه�ی آین�ه ب�ی� خ�دش�ن زب�ِن  تئ�ری سیت�اسی�نیستی ف�اافکنن�. انق�ب

کنن�. مف�هیِم نقِ� رادیک�ل، ب�ای اینخ�دش�ن را اب�ا ش�ن را  که حقیقت ع 
، یکی از ازخ�دبیگ�نگی ی یک ازن� ب�رسی خ�اهن� ش�: مثً� واژه به ب�زی�بن�، یک

کلی�ی ب�ای درِک ج�معه کسی م�ننِ�  ی م�رن، پس از آن مف�هیِم  که از ده�ِن 
کسل�س گ�چه ی واژه بی�ون آم�، ب�ی� ض�عف�نی ش�د. همه ١آ همگی  ه�، 

که پ�ولت�ری� ق�ار ی ان�، در هم�ن رابطه گ�اراِن ق�رت خ�مت ی ب� ق�رت ق�ار دارن� 
! هیچ ٢چ�ره ُرِول دارد و، م�ننِ� او، اب�ار و ع�مِل آزادس�زِی آین�ه خ�اهن� ب�د. بی

 

۱. Kostas Axelos که در ف�انسه اق�مت داشت. ، ن�یسن�ه و فیلس�ف ی�ن�نی  تب�ر 
۲. Jean-François Revel و فیلس�ف ف�انس�ی. نگ�ر روزن�مه 
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 چی� مج�ز همهچ�ن ه� ج�ی دیگ�ی،  ی وج�د ن�ارد؛ در زب�ن، همی ی ممن�عه واژه
ک�رب�ِد یک واژه ب� خ�یش، مع�دل چشمک�د . ممن��خ�اه� ب�د پ�شی�ن از  ِن 

ک�ر می که ح�یف�ِن م� به   ب�ن�. س�حی است 
 

که ب� آن می ن�مه واژه ی ئت�ان اط�ع�ت را رم�گش� ی م� ن�عی ج�ول راهنم� است 
ه�ی ممکنی  ی واقعیت را ب�دری�. م� ت�جمه ئ�ل�ژیِک پ�ش�نن�ه ی ای�ه ک�د و پ�ده

ی نم�یش را  ه�ی مختلِف ج�معه که درک و دری�فِت جنبه را ارائه خ�اهیم داد
که  س�زن� و نش�ن می میس� می ن�چی�ت�ین (ه�   ت�ین نم�یه ک�چک گ�نه چهدهن� 

ی یک ی گ�نه ن�مه به ان�. این واژه داری از این ج�معه سهیم ه�) در نگه نش�نه
ب�خ�سته از » یکئ�ل�ژ ای�ه«ای یک معن�ی  ی دوزب�نه است، زی�ا ه� واژه ن�مه واژه

که به نظ�ِ  م� در ارتب�ط ب� زن�گِی واقعی در  ق�رت، و یک معن�ی واقعی دارد؛ 
گ�م ج�یگ�ه م�حله کن�نی ت�ریخی است. و نی� خ�اهیم ت�انست در ه�  ه�ی  ی 

گ� مسئله کنیم. ا کلم�ت در جنِگ اجتم�عی را تعیین  ئ�ل�ژی  ی ای�ه مختلِف 
ی م� ادای  ن�مه ه� به جه�ِن واقعی است، واژه از آسم�ِن ای�هآم�ن  پ�یین گ�نه چه

که مسئله  گ�نه چه  سهمی در ت�ویِن تئ�رِی ج�یِ� انق�بی است، ج�یی 
که کلم�تی   کنن� ک�ر می گ�رک�دن از زب�ن به درون زن�گی است. تملِک واقعِی 

ک�ر تحقق ی�ب�. ب�پ� نمی ی  گ�انه ِی فع�لیِت آف�ینشئت�ان� بی�ون از تملِک خ�ِد 
ی، واقعی است، و  گی�ِی، س�انج�م آزادش�ه ِی ارتب�طئح�ل ب�پ� ادش�ه درعینآز

کلم�ت تحِت رژیِم ق�یِم تی� شف�فیِت روابِط انس�نی ج�ی گی و  هگ�یِن فقِ� 
کلم�ت دست از که  ک�ر ک�دن ن�شف�فیت خ�اه� ش�.  ب�نخ�اهن� داشت ت� زم�نی 

 ه� از این عمل دست ب�ن�اشته ب�شن�. انس�ن
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فه�ستی از لغ�ت را ب�ای  گ�ِن اسی� هواژی  ِل انتش�ِر این مق�له، ن�یسن�هبه دنب�
 ۱۰۵کن�. (ش�مل  گم این فه�ست را تکمیل می ف�ست� و رائ�ل ونه رفق�یش می

 ت�تیب ح�وف الفب�). م�خل به
کتب�  ۱۱در  ک�رت پست�ل خط�ب به ۱۹۶۲ا گی دب�ر در پ�سخی در پشت یک   ،

 ن�یس�: گم می رائ�ل ونه
که اواخ� سپت�مب� ن�شته ب�دی  خ�ان�ِن ن�مه دوب�رهب� « ی  درب�ره(ات 

که ب�ی� نقل ن�مه): بله، من هم مثل ت� فک� می واژه ه�یی در آن آورده  ق�ل کنم 
کلی�ی، نقل کم درب�ره  دسِت  ــــش�د  و نی�  .I.Sنش�یه ه�یی از  ق�ل ی چن� مفه�ِم 

گ�شته  ه�یی از دوست�نی در زم�ن ق�ل نقل ـ درضمن ب�ی� ــــس�د و دیگ�ان) (ه�ی 
ک�د، و به  حک�یِت اتف�ق�ت) را هم، ب�ون زی�ده(چن� نم�نه  روی در این روش، ذک� 

که نم�نه ی م�ب�ط به دوروتی به ق�رک�فی  یک لحن مطلقً� خشک دست ی�فت، 
چی مخص�صً� روی یک  له ب�ونه”ده�. و ب� م�اجعه به: ت�ریِخ آتی� :  آن را نش�ن می

ک�ر می ی نقشه ن�ون؟، (ان�  م�ده گونه چهه�  . ی� بعضی شخصیت“ک�د جهنم 
 »ویلیه دو لیل َادام؟)

 

 




