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 داری استاز تصور پایان سرمایهتر راحتتصور پایان جهان 

 مارک فیشر، ترجمه: امیررضا گالبی

 

 

 تیآلفونسو کارون، شخص یو به کارگردان 2006، محصول سال «فرزندان انسان» لمیف یدیکل یهااز صحنه یکیدر 

از  یاکه حاال بدل شده به مجموعه ییجا کند،یمالقات م «یرسباتِ» روگاهیرا در ن یاوِن، دوست ویکال یتئو، با باز

در  دیفلو نکیپ «یخوک بادکنک» کاسو،یپ ی«کایگرن» آنژ، کلیم« داوود. »یخصوص یهاونیو کلکس یدولت یهاساختمان

است که  ینخبگان یتنها نگاه کوتاه ما به زندگ نیشده است. ا ینوساز یاثر هنر کیکه خودش  شوندیم ینگهدار یساختمان

زاده نشده  یدککو چیه ریاند: از نسل اخشده حفظ کرده یهمگان یکه منجر به نابارور ایخود را در مقابل فاجعه یسنگرها

 یبرا نهایا مییاست که بگو یمعنیب« دارند؟ یچه ارزش ند،یآثار را بب نینباشد ا یاگر کس» پرسد،یاست. تئو از دوست خود م

یم یسع»است:  انگارانهستین سمیاز جنس هدون شنودیکه م ی. پاسخستیدر کار ن یاندهیاست، چون نسل آ ندهیآ یهانسل

  «.فکرش را نکنم کنم

 گرید نجایمتأخر است. در ا داریهیاست که مختص سرما نیا« فرزندان انسان»شده در  ریتصو رانشهریمنحصر به فرد و یژگیو

)مثال  میستیروبرو ن گذارندیم شیبه نما یینمایمعمول س یرانشهرهایکه و یخواهتیتمام یمعمول و آشنا یویبا آن سنار

که  مزی. جی. دی(. در رمان پ[V for Vendetta] «یخ مثل خونخواه» گیمکت مزیج 2005سال  لمیبه ف دینگاه کن

اما  شود،یخودخوانده اداره م یدرآمده و کشور به دست حاکم قیبه تعل یبر اساس آن ساخته شده دموکراس« فرزندان انسان»
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یاست م یجارجا مقررات اقتدارطلبانه که همه مدانییکه م. چناندهدینشان م تیاهمرا کم نهایهوشمندانه همه ا یلیخ لمیف

 ایمه یتحول نیچن یترور ما را برا هیلدهد. جنگ عخود ادامه  اتیبه ح زین کیبه اصطالح دموکرات یاسیدر دل ساختار س تواند

را که به بهانه  یمقررات گنجدیکس نم چیه لهیدر مخ گریبه وجود آورده که د یتیشدن بحران وضعو بهنجار یکرده: عاد

  (شود؟یتمام م یکند )جنگ ک نقضوضع شده  یاضطرار تیوضع

: تصور میافتیم ژکیژ یو اسالو مسونیج کیجمله منسوب به فردر نیا ادیبه  ریناگز مینیبیرا م« فرزندان انسان» لمیف یوقت

هیسرما سمیرئال» ریاست که من از تعب یآن مفهوم نیمب قاًیشعار دق نیاست. ا داریهیسرما انیتر از تصور پاجهان راحت انیپا

ماست، بلکه  یرو شیپ یو اقتصاد یاسیس نهیتنها گز داریهیکه نه فقط سرما ریحس فراگ نینظر دارم: امد «دارانه

 ییهاالیخ دنیکشریبه تصو یرانشهریو یهاو رمان هالمیکار ف یمحال است. روزگار زیآن ن یمنسجم برا یلیبد« تصورکردن»

از  ریغ یگرید یزندگ یهاوهیظهور ش یبود برا ییروا یانهیزمدر حکم  دندکشییم شیکه به نما ایفاجعه –دست بود  نیاز ا

 به صورت یحت ایجهان ما  نیبه امتداد هم کشدیم ریکه به تصو یجهان ست،یقماش ن نیاز ا« فرزندان انسان»آنچه هست. اما 

وجه  چیه هب یافراط یو اقتدارطلب هیمثل جهان خود ما، سرما لم،یف نیآن. در جهان ا نیگزیجا یلیتا بد ماندیبدتر آن م

 ی، اماکن عموم«فرزندان انسان»در کنار هم وجود دارد. در  ایرهیزنج هایشاپیاسرا و کاف یها: اردوگاهستندیالجمع نمانعه

مضمون  نیناظر به هم یهااز صحنه یکیولگرد است ) واناتیو ح نشدهیآورجمع هایصحنه حضور زباله نکیمتروکه شده و ا

تمام و  ندگانیکه نما هابرالیولزدن در مدرسه است(. نر حال پرسهد ییصحنه آهو نیدر ا دهد،یم نمتروکه را نشا ایمدرسه

 لمیف نیدر ا شان،یظاهر یهادیاند، اما برخالف امرا به جشن نشسته یعموم ییفضا ینابود اند،یدارهیسرما ییگراکمال واقع

رجوع  یسیو پل ینظام یهااست که دولت به کارکرد نیا مینیبیمکه  یزیتنها چ ست،یبساط دولت ن شدندهیاز برچ یخبر

اما در نهان آن را با  زندیدولت را با دست پس م کیدئولوژیاز نظر ا سمیبرالیولچون ن «یظاهر» یدهایام مگوییکرده است )م
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دولت شتابزده دست به  د،خودش را نشان دا 2008سال  یدر زمان بحران بانک ریچشمگ یبه طرز هیرو نی. اکشدیم شیپا پ

 کند.( تیحما یکار شد تا از نظام بانک

یم یاست که آن را زندگ یتیداده، فاجعه وضع یراه منتظر ماست نه از قبل رو یفاجعه نه در انتها« فرزندان انسان» لمیدر ف

و رفته رفته فرو  رودیبلکه ذره ذره از دست م رسد،ینم انیانفجار به پا کیندارد؛ جهان با  یلحظه مشخص چیه بتی. مصمکنی

به زمان حال  یربط چیه نیدور اتفاق افتاده، بنابرا هایچه بوده؛ هر چه بوده در گذشته هعلت فاجع داندینم ی. کسپاشدیم

اش چاره ایوبهت چیکه ه ینازل شده، لعنت یاهیروز انداخته: بل نیبدسگال جهان را به ا یهوا و هوسِ موجود ییندارد تو گو

 یفاجعه که ناگهان کس نیممکن است درست مثل خود ا نشدهینیبشیپ یافقط به لطف مداخله ینینفر نیدرمان چن .ستین

خرافه و  طیشرا نی. در امعنایاست ب یدیکه معنا دارد ام یزیتنها چ ست؛یساخته ن یاز دست کس ی. کارکردیفکرش را نم

 .ابدییرواج م دان،یملجأ نوم نیاول نیمذهب، ا

نوع  یبرا ینیگزیقرائت کرد، به عنوان جا یاستعار دیرا با یمعلوم است که مضمون نابارور ست؟یاما داستان خود فاجعه چ

 شیپ لمیکه ف ی. پرسشمیآن را از منظر فرهنگ بخوان کندیم جابیاضطراب ا نیاست که ا نیاز اضطراب. حرف من ا یگرید

نتواند  گریاگر نسل جوان د افتدیم یخود ادامه دهد؟ چه اتفاق اتیبه ح تواندیم یاست: بدون امر نو فرهنگ تا ک نیا کشدیم

فقط آبستن تکرار و تکرار  ندهیآ دیشا نکهیا ده،یفرارس انیگمان است که پا نیناظر به ا« فرزندان انسان» ند؟یافریب یشگفت

 یدست نوسان نیاز ا ییهاحاصل اضطراب د؟در کار نباش یی«شوک امر نو» چیه از گسست نباشد، یخبر گرید شودیباشد. م

 گاهچیباور تلخ که ه نیا گریباشد و طرف د انینو در م یزیچ دیکه با «ییحایمس فیعض» دیطرف ام کیدو قطب:  نیاست ب

 نیا - کندیم رییتغ« واقعه بزرگ نیآخر»به  «یواقعه بزرگ بعد»کانون توجه از  ،نوسان نینخواهد داد. در ا ینو رو یزیچ

 داد و چه اندازه بزرگ بود؟ یرو یک قعهوا
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را از  یمضمون نابارور لمیف نیداد، هر چه باشد ا صیرا تشخ وتی. اس. الیحضور ت« فرزندان انسان» نهیدر پس زم توانیم

ربط دارد تا به  وتیپراکنده ال یهابه قطعه شتریب «یشانت یشانت یشانت» لمیف یانیبه ارث برده است. نوشته پا« هرز نیسرزم»

« فرزندان انسان»در  یرمز یرا بازشناخت که به صورت گرید یوتیال یهادغدغه دیبا نجایا دی. شاشادهایصلح و آرامش اوپان

از هارولد بلوم، رابطه  شیمقاله، پ نیدر ا وتیرا نوشت. ال «یسنت و استعداد فرد»که مقاله  یوتیال یعنیگنجانده شده: 

همزمان، امر  کند؛یم یبه امر مستقر معرف یپاسخ ورت. امر نو خود را به صکندیم فیسنت و امر نو را توص اریآثار مع هیدوسو

. ردگییگذشته را هم از ما م ندهیآ یبود که نابود یمدع وتیال. کند یخود را در قالب پاسخ به امر نو بازساز دیمستقر هم با

. از ستیکه فقط حفظ شده باشد اصالً سنت ن یندارد. سنت یارزش چیه میو در آن دست نبر میدر سنت چون و چرا نکن اگر

بود از سر خشم و  یادر حکم زوزه یاثر که روزگار نیاست؛ ا یمثال یانمونه لمیدر ف کاسویپ ی«کایگرن»نظر سرنوشت  نیا

 لیدل نیبه ا «یباترس»درست مثل محل نصب آن در  ینقاش نیا .ستین شیب یزیوارآویاکنون د سم،یفاش اتیجنا هیتألم عل

اثر  چیه ند،ینباشد که بب یچشم گریممکن محروم شده است. اگر د نهزمی ایاز هرگونه کارکرد  که افتهی «وارلیشما» یگاهیجا

 قدرت خود را حفظ کند. تواندینم یفرهنگ

از  یبخش. شودمی بدل فرهنگ به آثار موزه مینیفرا برسد تا بب رشدهیتصو لمیف نیکه در ا یکینزد ندهیآ میصبر کن ستیالزم ن

 جیاز نتا یکی: کندیگذشته را مصرف و در خود ادغام م خیکل تار داریهیکه سرما نجاستیاز ا دارانههیسرما سمیقدرت رئال

خواه خود  ،ینگارباشد، خواه هرزه ینید ینگارلیخواه شما ،یاست که به هر ابژه فرهنگ نیا یدارهیسرما «یارزسازنظام هم»

خود کنده  جهانستیکه از ز دینبییم ییایاش دیکه قدم بزن «ایتانیموزه بر»در  .کندیاعطا م یپول یمارکس، ارزش «هیسرما»

اعمال و مناسک به  لیتبد ندی. در فراافتدیم« غارتگر» لمیف نهیسفعرشه  ادیاند که آدم به کنار هم قرار گرفته یو طور اندشده

امر آنها را به  نیو ا شوندیم کیرونیآ یگذشته متحمل برخورد یهافرهنگ یباورها ،یشناختییبایصرفاً ز هاییابژه
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است. چنان که  سمیرئال نیعبلکه  سمیاز رئال ینه نوع خاص دارانههیسرما سمیرئال رو،نی. از اکندیبدل م «یمصنوعات هنر»

 :اندگفته «سمیکمون فستیمان»مارکس و انگلس در 

 یگریاحساسات ،یشور و حرارت جوانمرد ،یمذهب جانیه یهاجذبه نیتری[ ملکوتهی]سرما

خودپرستانه غرق کرده است. ارزش شخص انسان  یهایگرحساب خی یهارا در آب یبدو

 کیتنها  شماریو ب ریناپذمجاز فسخ یهایآزاد یکرده و به جا یارا بدل به ارزش مبادله

 شرمانه،یکالم استثمار برهنه، ب کیتجارت آزاد. در  یعنیاست،  دهرا نشان پروایب یآزاد

و  یپرده اوهام مذهب رینشانده است که در ز یاستثمار یو سبعانه را در جا میمستق

 [یو مرتضو انیترجمه عباد]. آمدیبه عمل م یاسیس

 یزیهم چ نیاست و از ا داریهیسرما ماندیم یکه باق یزیتنها چ اندافتهیتنزل  نیامور نماد ایباورها تا حد مناسک  یوقت

  .زندیها پرسه مو مخروبه هاماندهیباق انیکه کشان کشان در م یتماشاگر-نمانده جز مصرف کننده

 دارانههیسرما سمیدر زمره محاسن رئال ،یبه تماشاگر یریاز درگ ،شناسیییبایچرخش از باور به ز نیا یحال به زعم برخ نیبا ا

گذشته  یهایدئولوژیما را از شر انتزاعات کشنده ملهم از ا»ادعا که  نیبا ا دارانههیسرما سمیرئال د،یگویم ویکه بداست. چنان

 یریگ. فاصلهداردیکه ما را از خطرات خود باور و اعتقاد مصون م دهدیمحافظ نشان م یسپر چونخود را هم« خالص کرده

 آوردننییپا ندیگویسازد. به ما م منیتعصب ا یهامتأخر است بناست ما را در برابر وسوسه داریهیکه مختص سرما کیرونیآ

ما  ویز ما محافظت کنند. از نظر بدا یخواهتیترور و تمام قابلتا در م میبپرداز دیاست اندک که با ییمان بهاسطح انتظارات

 :«مکنییم یتناقض زندگ کیدر دل »
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 اوضاعی – شودیبه ما عرضه م آلدهیا تینابرابر به عنوان وضع قاًیو عم رحمانهیب یاوضاع

 ی. هواخواهان نظام مستقر براکنندیم یابیرا فقط با مالک پول ارز زیکه در آن همه چ

بخوانند.  زیانگاعجاب ای آلدهیوضع را ا نیا توانندیواقعاً نم گرید شانیکارمحافظه هیتوج

یباشد وحشتناک است. م نیجز ا یزیکه هر چ ندیاند بگوگرفته میعوض تصم رلذا د

بوده که  ارمانیباالخره آن قدرها بخت  یول م،ینکن یمطلق زندگ ریدر خ دیبله شا ندگوی

هرچه باشد از  یول ست،ین نقصیما ب ی. دموکراسمیشر هم به سر نبر تیدر وضع

 سمینیمثل استال یناعادالنه است، ول داریهیخونبار که بهتر است. سرما یهایکتاتورید

اما مثل  رند،یبم دزیاز ا ییقایآفر هاونیلیم می. ممکن است بگذارستیکه ن تکاریجنا

 ماهامانیرا با هواپ های. عراقمکنیینژادپرستانه صادر نم انهگراییمل هایهیانیهم ب چیلوسویم

و قس  م،درییرا با قمه نم شانرهخرخ کنندیکه در رواندا م یاما مثل کار م،کشییم

  .هذایعل

توهم  کی ،یدیهر ام ،یمثبت تیهر وضع کندیو افسرده است که گمان م دهیانسان بر کی دگاهید هیشب «سمیرئال» نجایا

 خطرناک است.

بعد از مارکس است،  فیتوص نیترکه قطعاً جذاب یفیتوص دهند،یبه دست م داریهیکه از سرما یفیدر توص یدلوز و گاتار

 ند،گوییخود در آورده است. آنها م ریرا به تسخ نیشیپ یاجتماع یهاکه تمام نظام دانندیم یبالقوگ یرا نوع یدارهیسرما

خود را در برابر خطر آن  دستانهشیپ»و فئودال  ییکه جوامع ابتدا یزیچ ،یدیپل فساست، ن «ریناپذنام زیچ»همان  هیسرما

 یدارهی. سرماآوردیاز فرهنگ را با خود م ییزداتقدس میموج عظ شودیوارد صحنه م یدارهیسرما یوقت«. کرده  بودند منیا
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فقط  کند،ینابود م یبه تمامجنس را  نیا از یبر عکس، قواعد ست؛ین یقانون متعال چیه تیتحت حاکم گریاست که د ینظام

 فیو )باز تعر فیتعر ست،یمقرر ن شیاز پ یامر داریهیمقرر کند. حدود سرما «یمورد»منظورکه مجدداً آنها را به نحو  نیبه ا

لم جان یدر ف «زیچ»به  کندیم هیشب اریرا بس داریهیسرما یوضع نی. چنردگییصورت م البداههیحدود( در عمل و ف نیا

هضم و جذب کند.  ردیگیهر آنچه را سر راهش قرار م تواندیمنعطف، که م تینهایب والوش،یه یزیعنوان: چ نیبا هم کارپنتر

مدرن و از امور فوق بیغر ی؛ معجون«است از هر آنچه تاکنون بوده یووارنگرنگ ینقاش» داریهیسرما ند،گوییم یدلوز و گاتار

 ییگو رسدیرا نوشتند، به نظر م «یزوفرنیو ش داریهیسرما»خود  یکتاب دو جلد یدلوز و گاتار هک یامور کهن. از زمان

 بازقلمروساز واگذار شده است. یروهایمنحصر شده و فرهنگ به ن یبه امور مال داریهیسرما انهیقلمروزدا یهاتکانه

 «خیتار انیپا»خود را در همان . ما ستین یدیجد زیوجود ندارد، البته خودش چ یدیجد زیچ گریحس که د نیمرض، ا نیا

از همه  دهیبه اوج خود رس یدموکراس برالیبا ل خیکه تار امایفوکو هینظر نی. ممکن است امینیبیم امایفوکو سیفرانس یرسوا

الوصف، درآمده است. مع فرضشیپ کیبه صورت  یشده و حت رفتهیپذ یفرهنگ هسو تمسخر شده باشد، اما در سطح ناخودآگا

مراد  ده،یرس« سرمنزل مقصود»به  خیکه تار دهیا نیا یعنی داد،یخود را بسط م دهیا امایفوکو یوقت یداشت که حت ادیبه  دیبا

یدر خواهد آمد، اما گمان م ریبه تسخ «نشهر درخشا» نیاخطار داد که ا اماینبود. فوکو روزمندانهیپ یتیبه وضع دنیرس یو

عصر با  کیشدن اشباع»است که در آن از  ییآنها چهین انهگویشیاز صفحات پ ی. برخینه مارکس ایچهیتوسط اشباح ن کرد

 یکه نسبت به خود حال و هوا کشاندیعصر را به آنجا م کی»وضع  نینوشت ا« تامالت نابهنگام»او در . دگوییسخن م «خیتار

که  یی، چنان حال و هوا«برسد یمسلککلبی تربه مراتب خطرناک یو متعاقب آن به حال و هوا»، «کند دایپ کیرونیخطرناک آ

همان  نیرا خواهد گرفت. ا رشدنیمشارکت و درگ یجا رانه،یردرگیغ یتماشاگر یعنی ،«شهرمآبانهجهان هایبسودن»در آن 
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تا سر حد  یمازاد )خود(آگاه نیاما درست به موجب هم ده،یرا د زیکه همه چ یاناست، انس چهیانسان ن نیواپس تیوضع

 شده است. فیضع ینابود

است که  نیا مسونیج کیمعروف فردر یاست. ادعا مسونیج کیمعکوس موضع فردر ریتصو یبه نحو امایموضع فوکو

 یدهنده صحنه فرهنگشکل ندهیآ ریتصو ختنیاست. به نظر او فرور« متاخر داریهیسرما یمنطق فرهنگ» سمیمدرنپست

 ییگراو گذشته گرییالتقاط طرهیصحنه تحت س نیا کرد،یم ینیبشیپ یاست و همانطور که او به درست سمیمدرنپست

 ای) یمصرف داریهیسرما یهاشیگرا یمدرن و برخدر مورد ارتباط فرهنگ پست مسونیکه ج یقاطع لیخواهد بود. نظر به دال

حرف  نیا ات،جه یباشد. از برخن دارانههیسرما سمیبه مفهوم رئال یازیاصالً ن گریرسد دی( عرضه کرده، به نظر میستیپسافورد

که  یسمیمدرندانست از آن نوع پست ایرمجموعهیز توانیم خوانمیم دارانههیسرما سمیاست. آنچه را من رئال یدرست

مفهوم  نیا سم،یمدرنکردن مفهوم پستروشن یبرا مسونیج نیکرده است. اما به رغم کار درخور تحس یپردازهینظر مسونیج

 ییندهایفرا یبه نظرم برخ نکهیتر ابر آن حاصل نشده است. مهم یدارد و توافق یمتعدد یانمحل مناقشه است، مع عاًیهنوز وس

 اند.از سر گذرانده یراتییاند که خودشان تغمزمن و مشدد شده یکرده امروزه به قدر لیو تحل فیتوص مسونیکه ج

 اشهینظر مسونیج 1980در دهه  ی. اوالً، وقتدهمیم حیترج سمیمدرنرا بر پست دارانههیسرما سمیعنوان رئال لیمن به سه دل

وجود داشت، ولو در حد اسم. اما  داریهیسرما یبرا یاسیس ییهالیمطرح کرد، بد بارنیاول یبرا سمیرا درباره پست مدرن

 80است. در دهه  رتریو فراگ ترقیعم یو فرهنگ یاسیس ینابارور ،یحس فرسودگ م،یکه ما امروزه با آن مواجه یزیچ

 سمیخطوط گسل آنتاگون ا،یتانیبود. در بر یمرحله فروپاش نیهنوز وجود داشت، اگرچه در آخر« واقعاً موجود سمیالیسوس»

 ایلحظه انیشده بود، شکست معدنچ انیکامالً ع 1985و 1984 یهادر سال انیاعتصاب معدنچ رینظ ییدادهایدر رو یطبقات

 هیتوج طورنیداشت. بستن معادن را ا یمهم یو آثار عمل نیبود، حداقل ابعاد نماد دارانههیسرما سمیمهم در تحول رئال
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رومانس  گرانیباز نیآخر در نقش انیو معدنچ ست،ین «انهیگراواقع یبه لحاظ اقتصاد»شان که باز نگه داشتن کردندیم

 نیو  آن را مستقر کردند، آن زمان ا دندیجنگ دارانههیسرما سمیرئال یبود که برا یدوران 80ظاهر شدند. دهه  ایبدفرجام پرولتار

که  ینیبشیپ کیبدل شد به  - دارانههیسرما سمیشعار رئال نموجزتری - «وجود ندارد یلیبد چیه»آموزه مارگارت تاچر که 

  .دیخود را تحقق بخش رحمانهیب

آغاز  دهیا نیبا چون و چرا در ا سمیمدرندرباره پست مسونیاست. اثر ج سمیارتباط با مدرن یمتضمن نوع سمیرنمدپست اً،یثان

یم یکه امثال آدورنو هم آن را گرام ایدهیدارد، ا یانقالب ییهالیخود پتانس یفرم یهایبه صرف نوآور سمیکه مدرن شودیم

 کبارهیدر فرهنگ عامه بود )به طور مثال،  یستیمدرن یهاهیمادر حال وقوع بود ادغام بن هک یزیچ مسونی. از نظر جداشتند

در  یستیمدرن یهافرم یکه برخ نی(. همزمان با اشدیم دایپ یغاتیتبل هاییدر آگه یستیسورئال یهاکیسر و کله تکن

صدا و از باال به تک یفرهنگ یو الگو ییگرانخبه هباورش ب یعنی - سمیمدرن دیاصول عقا شدند،یجذب و به کاال بدل م ستمیس

 گونهنیا سمیبا مدرن گرید دارانههیسرما سمیکنار گذاشته شد. رئال« کثرت»و « تنوع»، «تفاوت»سؤال رفت و به نام  ریز - نییپا

 یصورت ادوار هاست که ب یزیاکنون چ سمی: مدرنردگییو مسلم م یهیرا بد سمیمدرن ی. برعکس، نابودکندیبرخورد نم

 .یزندگ یبرا یمنجمد و نه به عنوان آرمان یباشناختیسبک ز کیبازگشت دارد، اما صرفاً در قالب  تیقابل

رو بود که چگونه بهمسأله رو نیبا ا داریهی، سرما1970و  1969 یهادهه یگذشته است. ط ینسل نیبرل وارید یثالثاً، از فروپاش

 یتمام فضا یدارهیبرعکس شده، حاال که سرما قاًیدر حال حاضر مشکل دق یجذب کند. ول خارج از خود را هضم و یهایانرژ

 ایمنطقه یبه کار خود ادامه دهد وقت تواندیکه چگونه م نجاستیدر خود هضم کرده، مشکل ا ادیز تیخود را با مؤفق رامونیپ

سال سن  20که کمتر از  یاکثر کسان یبرا یشمال یکایآمرخارج از آن وجود ندارد که بتواند آن را استعمار کند. در اروپا و 

را  یشدنیامور اند یهاتمام افق وستهیآهسته و پ داریهی. سرماستیمسأله هم ن یحت گرید داریهینداشتن سرما لیدارند، بد
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حاال  یول دادیرش مبه کنه ناخودآگاه ما گزا داریهینفوذ سرما یهاوهیقبالً با وحشت درباره ش سمونیکرده است. ج ریتسخ

ندارد.  کردنارزش صحبت گریاست که د یهیمردم را مستعمره خود کرده آنقدر بد یایرؤ داریهیکه سرما تیواقع نیا

 ،یاسیس یهالیبود سرشار از پتانس یتیگذشته نه چندان دور عصر معصوم میکننده خواهد بود اگر فرض کنخطرناک و گمراه

 نیب یمینبرد قد حال،نیبا ا. داشت ادیداشت به  ستمیفرهنگ در سراسر قرن ب دیشدن در تول ییرا که کاال ینقش دیبا

 دهیکه به آخر رس رسدیبه نظر م و ادغام، یبرانداز نی(، بrecuperationمجدد ) دغام( و اdetournement) ییربامضمون

 شیاز پ»بلکه با  م،یستیبراندازانه دارند مواجه ن لیپتانس دیرسیکه قبالً به نظر م یبا ادغام مصالح گریاست. حاال د

مثال  ی. برادهدیما را شکل و قالب م یدهایو ام آمال ال،یام دستانهشیپ دارانههی: فرهنگ سرمامییروآنها روبه »یشدگادغام

 یمیقد یهار آن ژستکه د یاند، مناطقشده نیمع« مستقل» ای «لیبد»که به عنوان مناطق  یبه آن مناطق فرهنگ دینگاه کن

 یاصل انیخارج از جر یزیچ انگریب گرید« مستقل»و  «لیبد»بار اول است.  ییتو گو شود،یشورش و مقاومت دائماٌ تکرار م

و گروه  نیاز کرت کوب شیب کسچی. هجرای فرهنگ غالب سبک واقع در و سبک به اندشده لیتبد نهایخود ا ست؛یفرهنگ ن

 یبا آن رخوت ترسناک و خشم ب نیبست کلنجار نرفته(. کوببن نیاز او با ا شیب کسچی)و ه ستیبست نبن نیتجسم ا رواناین

 شیکه هر حرکتش از پ ینسل ده،یسررس خیتار انیاست که بعد از پا یدینسل نوم ستهخ یصدا درسییهدفش به نظر م

که خودش هم فقط  دانستیم نی. کوبشودیو فروش م دیخر فتدیاتفاق ب نکهیاز ا شیپ یشده، و حت یریمشخص شده، ردگ

ندارد؛  داریخر «یویتبه ام ضاعترا» شیبهتر از نما «یویتام»در  یشینما چیه نکهیا ش،یاست از قطعات نما ایقطعه

 یاست. فشار شهیکل کیامر هم خودش  نیا دنیفهم یاست، و حت شدهنیمع شیاز پ شهیکل کی یکه هر حرکت دانستیم

خودش  نیکوب یپست مدرن به طور کلشرح داده بود: مثل فرهنگ مسونیاست که ج یزیهمان چ قاًیرا فلج کرد دق نیکه کوب

مرده است،  یهااز سبک دیممکن تقل زیکه تنها چ ییجا ست،یممکن ن گرید یسبک یهاینوآور»که  افتی یرا در جهان

 یعنیهم  تیمؤفق یکه حت نجاستیا« قرار دارد. یالیخ ایکه در موزه ییهاسبک یها و با صداهاماسک قیکردن از طرصحبت
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. اما ستمیارتزاق س یاست برا یدیخوراک جد یهرکس نکهیهم اخواهد داشت و آن یمعن کیتنها  تیشکست، چون مؤفق

بود که  یلتقاطا-آنها آمد راک یکه به جا یزیبود؛ چ ترمیقد یامتعلق به لحظه نیو کوب رواناین دیشد یاضطراب وجود

  .کردیم دیگذشته را بدون اضطراب بازتول یهافرم

راک  یقیهاپ موس پیاو مرد، سبک ه یبود. وقت یپرومتئوس یاضمحالل و شکست آرمانشهر راک و آرزوها دیمو نیمرگ کوب

بود که قبالً به  هیدر سرما« شدن ادغامشیاز پ»از جنس همان  اشیجهان تیموفق یکه مبنا یهاپ پیرا به محاق برده بود، ه

دهد  رییرا تغ یزیچ تواندیفرهنگ جوانان م نکهیبه ا« خام» دیگونه ام رهاپ ه پیآن اشاره کردم. در بخش اعظم سبک ه

 در که خود در مقاله نولدزیر مونی. س«تواقعی»از  انهیگرالیو تقل رحمانهیب یاسرسختانه نسخه رفتنیخود را داده به پذ یجا

  هاپ: پیشد که در ه ادآوری د،ی( به چاپ رس1996) «روای» مجله

 ستیاست که حاضر ن یریناپذو سازش لیاص یقیموس یدو معنا دارد. اول، به معن «یواقع»

 نیبه ا «یواقع»کند. دوم،  لیرا به خاطر آن تعد امشیبفروشد و پ یقیخودش را به صنعت موس

 یدارهیسرما ینظام اقتصاد یثباتیاست که به موجب ب «یتیواقع»بازتاب  یقیمعناست که موس

به وجود آمده است.  سینظارت و آزار جوانان توسط پل شیشده، و افزا نهینهاد یپرستمتأخر، نژاد

 ایبهبود مزا ای شیکه سودشان را نه با افزا ییهاشرکت یعنی: یمرگ امر اجتماع یعنی «یواقع»

 یبا اخراج کارگران ثابت تا بتوانند منبع استخدام یعنی) دکننیم نیبلکه با ... کوچک شدن تضم

  (.یشغل تیدارند و نه امن ایو آزاد بسازند که نه مزا وقتمهین گراناز کار

راحت در  یلیبود که باعث شد خ -« بودن ریناپذسازش» یعنی - تیاول واقع ریهاپ از تقر پیه یاجرا نیدر آخر، درست هم

دارد. رپ  یخوب یلینوع اصالت در آن بازار خ نیمتأخر که ا یدارهیسرما یثباتیب تیواقع یعنیدوم ادغام شود،  ریتقر



www.thesis11.com 

 نکهینه ا اند،یاز مدافعانش مدع یلیطور که خموجود را بازتاب دهد، آن یاجتماع تیوضع توانستینه اصالً م یگانگستر

متاخر به موجب آن از  داریهیهاپ و سرما پیکه ه یآنند، بلکه، مدار یکه مخالفانش مدع یزیاوضاع بود، چ نیمسبب ا

. قرابت کندیضداسطوره بدل م ایخود را به اسطوره دارنههیسرما سمیاست که رئال هاییوهیاز ش یکی کنندیم هیتغذ گریهمد

 یفقار» ،«یانبار یهاسگ»، «پدر خوانده»مجموعه  ،«یصورت زخم» رینظ یگنگستر یهالمیهاپ و ف پیه یقیموس انیم

که در چنان»کرده و آن را  یته یجهان را از توهمات احساسات اندیاست که هر دو مدع نیدر ا« پسندداستان عامه»و « خوب

در  سد،نوییم نولدزی. رریفراگ یتکاریو جنا یاز استثمار دائم یهمه، نظام هیهمه عل یجنگ هابز کی: ندیبیم« واقع هست

 ای ایبرنده ایکه در آن  ییکه در آن انسان گرگ انسان است، جا یعیمواجهه با وضع طب یعنی "شدن یواقع"» هاپپیه

 «بود. میبازنده خواه زیبازنده، و البته اکثر ما ن

و  لریم ی. در کارهاافتیهم  یاِلرو مزیج یهاو رمان لریمصور فرانک م یهادر کتاب توانینوآر را م-نئو ینیجهان ب نیهم

 بایجهان را ز ستندیکه حاضر ن رندیگیخشک را به خود م نندهیب کیوجود دارد. آنها نقش  نهینر ییزدااسطوره ینوع یالرو

متناسب گردانند. در  یسنت ییجنا یهاو رمان یمصور ابرقهرمان یهاداستان یساده اخالق یاهکنند تا بتوانند آن را با دوگانه

 که چند هر –گرفته شود  دهیناد نکهینه ا شودیبرجسته م «ییگراواقع»آور تهوعبر فساد  زیآمتمرکز وسواس قیاز طر نجایا

، 1992. در سال شودیم یمیپانتوم یشیبه نما لیتبد تو توحش به سرع انتیبر قساوت، خ سندهیهر دو نو زآمیاغراق اصرار

یم لیتبد یقانون یو شر به ابتذال فکندیب ایهیتا سا ستین ینور چیمطلق ه یاهیدر س»نوشت  یدرباره الرو سیویمارک د

نه  زدانگییبرم ینه خشم گریبوش است: اشباع مفرط از فساد که د-گانیدوران ر یبافت اخالق هیشب اریکار بس جهی. نتشود

 نیا سیوید هی: فرضدآییم ارانهدهیسرما سمیبه کار رئال شدنحسیب نیالوصف، درست هممع.« کندیجلب م یتوجه یحت

 «.( بوده استhomo reaganus) یگانیرفتن به استقبال انسان ر دیشا یآنجلسلس  ینقش نوآرها»است که 
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