
www.thesis11.com 

 عمل خالق چیست؟

 ژیل دلوز

 جواد گنجی و صالح نجفیترجمه: 

 

 

ام چند سؤالی را که برای خودم مطرح است مطرح کنم. چند سؤالی از شما و چند سؤال از خودم. در ضمن مایل

م بکنم دقیقاً کنم یا امیدوارکنید؟ و وقتی من کار فلسفی میکنید دقیقاً چه میهایی از این دست: وقتی کار سینمایی میسؤال

 کنم؟چه می

کند داشتن در سینما به چه معنا است؟ اگر کسی کار سینمایی میای دیگر مطرح کنم. ایدهشیوهتوانم بهاین پرسش را می 

افتد؟ آخر، از یک چه اتفاقی می« ای دارمهِی، ایده»گوید: داشتن او به چه معنا است؟ وقتی کسی میخواهد بکند، ایدهیا می

وجه رویدادی چندان معمول نیست. و از هیچجور جشن است، و بهداشتن رخدادی نادر است، یکدانند ایدههمه می طرف،

ای ندارد. یک ایده ــ شبیه کسی که آن ایده را دارد ــ از طور عام ایدهکس بهداشتن امری عام نیست. هیچطرف دیگر، ایده

ای در فلسفه یا ای در یک رمان، یا ایدهای در نقاشی سروکار داریم، یا ایدهیدهقبل به یک حیطۀ خاص اختصاص دارد. گاه با ا

ای های بالقوّهها باید مثل توانها باشد. با ایدهتواند صاحب همۀ آن ایدهای در علم. و معلوم است که یک شخص واحد نمیایده

طور عام توانم بگویم بهنحوی که نمیاند، بهجدانشدنی اند و از آن شیوۀ بیانیک شیوۀ بیان درگیررفتار کرد که پیشاپیش 

ای ای در سینما یا ایدهای داشته باشم، ایدهتوانم در قلمرویی معیّن ایدهشناسم، میهایی که میای دارم. بسته به تکنیکایده

 در فلسفه.
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شود که پذیرفتیم، مثل آب خوردن می کنم و شما کار سینمایی. این رابه این اصل بازخواهم گشت که من کار فلسفی می 

گفت چون فلسفه آمادگی فکرکردن به هر چیزی را دارد، چرا نتواند دربارۀ سینما فکر کند؟ سؤالی احمقانه. فلسفه برای 

ظاهراً خیلی چیزها به « فکرکردن دربارۀ»عنوان قدرت فکرکردن دربارۀ هر چیزی ساخته نشده است. برخورد با فلسفه به

کس برای فکرکردن به فلسفه نیاز ندارد. تنها کسانی که گیرد. هیچچیز را از آن میدهد، در حالی که در واقع همهیفلسفه م

عمالً قادرند دربارۀ سینما فکر کنند فیلمسازان و منتقدان سینما یا عاشقان سینمایند. این افراد برای فکرکردن به سینما نیاز 

داری است. اگر برای اضیدانان برای فکرکردن دربارۀ ریاضیات به فلسفه نیاز دارند فکر خندهبه فلسفه ندارند. این تصور که ری

بودیم، دیگر هیچ دلیلی برای وجود فلسفه نداشتیم. اگر فلسفه وجود دارد، فکرکردن به چیزی مجبور به استفاده از فلسفه می

 علّتش این است که محتوای خاص خود را دارد.

ای است که درست مثل هر رشتۀ دیگری نوآورانه و خالقانه است. فلسفه اساساً عبارت است: فلسفه رشتهقضیه بسیار ساده  

اند تا فیلسوفی از راه برسد و است از خلق یا ابداع مفاهیم. مفاهیم اموری حاضر و آماده نیستند که گویی از آسمان افتاده

هِی، دارم »تواند بگوید تواند به همین راحتی مفهوم بسازد. کسی نمیمیها را باید تولید کرد. بله، کسی نبرشان دارد. مفهوم

کشم، یا یک فیلمساز هِی، دارم تابلویی به این شکل می»گوید طور که یک نقاش هم نمی، همان«کنماین مفهوم را ابداع می

فلسفه خواه در هر جای دیگر؛و اِلّا چیزی باید ضرورتی درکار باشد، خواه در « سازم!هِی، دارم این فیلم را می»گوید هم نمی

کند که با تمام وجود نیاز دارد بکند. شود. آدم خالق واعظی نیست که از روی تفنّن کار کند. او فقط کاری را میخلق نمی

یک معناست که ای است، اگر اصالً وجود داشته باشد ــ بدینماند این نکته که این ضرورت ــ که چیز بسیار پیچیدهمی

هایی ابداع یا خلق کند و نه اینکه دانم سروکار فیلسوفان با چیست( قصد دارد مفهومکم میفیلسوف )و در این مورد دست

 درگیر فکرکردن دربارۀ چیزی، حتی سینما، شود.
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کنید هایی ابداع کنم. اگر از شماهایی که کار سینمایی میکوشم مفهومکنم، یعنی میگویم که کار فلسفی میمن می 

هایی از جنس کنید ــ کار شما این نیست ــ بلکه بلوککنید، چه جوابی خواهید داد؟ شما مفهومی ابداع نمیبپرسم چه می

سازد ممکن است مشغول کار سینما باشد. این هیچ ربطی به سازید. کسی که بلوکی از حرکت/دیمومت میحرکت/دیمومت می

یاری هایی برای گفتن دارد. بهندارد. هر چیزی داستانی دارد. فلسفه هم داستان جستن به یک داستان یا ردکردن آنتوسل

هایی از جنس کامالً گوید. نقاشی بلوکهای حرکت/دیمومت مییاری بلوکهایش را بهگوید. سینما داستانها داستان میمفهوم

ها است. موسیقی ها/رنگبلکه از جنس خطها یا حرکت/دیمومت ها نه از جنس مفهومکند. این بلوکمتفاوت ابداع می

ها، علم هم به همان اندازه خالق است. من اند. و در کنار همۀ اینکند که مختص موسیقیهایی از جنس دیگر خلق میبلوک

 بینم.تقابل چندانی میان علوم و هنرها نمی

ها کشف کنند ــ در کار آنها کشف نمی. آنکنندها هم ابداع میکنند، باید گفت آناگر از دانشمندان بپرسیم چه می 

ای کنند. چیز پیچیدهها درست به اندازۀ هنرمندان خلق میکنیم ــ آنمثابۀ کشف توصیف نمیهست اما ما فعالیت علمی را به

در مقام  کنند. یک دانشمنداند که چنین میها تنها کسانیکند. آننیست، دانشمند کسی است که توابعی خلق یا ابداع می

ها ندارد. به همین علت است که ــ از بخت خوش ــ فلسفه وجود دارد. اما، یک کار هست که دانشمند هیچ کاری به مفهوم

کم مند میان دستگیرد که تناظر قاعدهآید: ابداع و خلق توابع. تابع چیست؟ تابع زمانی شکل میفقط از عهدۀ دانشمند برمی

ۀ اساسی علم ــ و این بحث امروز و دیروز نیست بلکه از دیرباز چنین بوده ــ مقولۀ مجموعه دو مجموعه وجود دارد. مقول

دست مند برقرار کنید، توابعی بهها تضایفی قاعدهکه بین مجموعهاست. یک مجموعه هیچ ربطی به یک مفهوم ندارد. همین

 «.اممن مشغول کار علمی»توانید بگویید آورید و میمی

هایی تواند حرفصحبت شود، یک اهل علم میتواند با یک اهل علم همانند با هم صحبت کنند، یک فیلمساز میتوهمه می 

برای یک فیلسوف داشته باشد، و برعکس، اما فقط در چارچوب و بر اساس فعالیت خالق خودش. صحبت ایشان در مورد 
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هایی برای ن بر اساس فعالیت خالق خودم حتماً حرفکردن کاری انفرادی است ــ ولی مکردن نخواهد بود ــ خلقخلق

کنند، هایی تهیه کنم که خود را از طریق فعالیت خالق تعریف میدیگران خواهم داشت. اگر بخواهم فهرستی از تمام رشته

ومت/حرکت، های دیمها ــ ابداع توابع، ابداع بلوکابداعها حد مشترکی دارند. حد مشترک تمام این سلسلهخواهم گفت آن

کنند که هرگز محض خاطر خودش ها در تراز چیزی ارتباط برقرار میاست. تمام این رشته« زمان-فضا»ها ــ ابداع مفهوم

 ها.زمان-بندی فضاشود: شکلای درگیر میشود، اما در هر رشتۀ خالقانهظاهر نمی

توان های او فضاها را میخوریم. در فیلمکامل برمی ندرت به فضاهایهای برسون بهدانیم، در فیلمطور که همه میهمان 

بینیم. بینیم، گوشۀ یک سلّول. سپس گوشه یا بخش دیگر دیوار را میای میجداشده نامید. برای مثال، گوشهناپیوسته و ازهم

از پیش  های کوچک که هیچ پیوندقطعهافتد که گویی فضای برسونی متشکل از یک سلسلهچیزی طوری اتفاق میهمه

کنند. منظورم این نیست که ای با هم ندارند، برعکس، هستند فیلمسازان بزرگی که از فضاهای کامل استفاده میشدهتعیین

توان از عهدۀ یک فضای کامل برآمد. منظورم این است که فضا در کار برسون گونۀ متمایزی از فضا است. یقیناً تر میراحت

اند. اما برسون از نخستین فیلمسازانی بود که کار بردهای بس خالق بهشیوهاند آن را بهحیا کردهدیگرانی که این نوع فضا را ا

شده. این را های کوچکی بدون هیچ پیوند از پیش تعیینهای کوچک ناپیوسته استفاده کرد، قطعهبرای ساختن فضا از قطعه

های های دیمومت/حرکت در فیلمزمان نیست. بلوک-جز فضا کردنْ چیزیها برای خلقهم اضافه کنم: حدّ تمام این تالش

 کنند.سوی این نوع فضا میل میبرسون به

های کوچک فضای چیزی این قطعهای درکار نیست چهشدهآید: اگر پیوند از پیش تعیینسان این سؤال پیش میبدین 

ها زند. این ربطی به نظریه یا فلسفه ندارد. از این راهها را به هم پیوند میزند؟ دست است که آنهم پیوند میبصری را به

دهد. بینیم ارزش سینماتوگرافیکی میگمان من فضای برسونی به دستی که در تصویر میتوان آن را استنتاج کرد. بهنمی

ا ــ فقط از طریق دست های ناپیوستۀ فضاند، قطعههای کوچک فضای برسونی ــ دقیقاً به این علّت که تکّهپیوندهای میان تکّه
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رو در بلوک شود. ازاینها استفاده میهای او به حدّ افراط از دستدهد که چرا در فیلمشوند. همین قضیه توضیح میبرقرار می

های برسون، دست همان خصلت خاص این فیلمساز خالق و فضای او است، دستی که مستقیماً از آن گستره/حرکت در فیلم

ترین تواند عمالً بین یک جزء از فضا و جزیی دیگر پیوندهایی برقرار کند. برسون یقیناً بزرگقط دست میآید. ففضاها می

ها فقط به این علّت که نماهایی عالی از دستای را مجدداً وارد فیلم کرده است. نههای المسهفیلمسازی است که ارزش

ها نیاز دارد. شخص خالق کسی نیست که ها بگیرد که به آندست گیرد. او به این جهت بلد است تصویرهایی درخشان ازمی

 کند که با تمام وجود به آن نیاز دارد.برای لذّت کار کند. شخص خالق فقط کاری را می

هایی یافت که توان ایدهکند. البته، در سینما میداشتن در جاهای دیگر فرق میداشتن در سینما با ایدهکنم، ایدهتکرار می 

العاده در یک رمان داشته باشند. اما شکل ظهورشان توانند حضوری فوقتوانند عمل کنند، یا مثالً، میها هم میر دیگر رشتهد

هایی در سینما کند. حتی اگر ایدهتوانند سینمایی باشند. فرقی نمیها در سینما فقط میوجه یکسان نیست. و ایدههیچبه

ها را از پیش ها پیشاپیش در فرایندی سینمایی درگیرند که تقدیر آنکار روند، آن ایدهرمان بهداشته باشیم که بتوانند در یک 

شود یک فیلمساز های جالب توجه برای من این است: برای مثال، چه عاملی باعث میزند. یکی از سؤالبا سینما گره می

اند از آنچه رمان در هایی در سینما دارد که مشحوناو ایده راستی بخواهد از رمانی اقتباس کند؟ علّتش به نظرم روشن است:به

هایی قدرتمند روی دهد. مسأله این نیست که فیلمسازی از کند. گاهی ممکن است مواجهههایی رمانی عرضه میقالب ایده

ن معنا نیست که فیلم کند. او ممکن است به یک رمان متوسط نیاز داشته باشد، اما این بدارمانی کامالً معمولی اقتباس می

افتد وقتی تواند جالب توجه باشد. پرسش من متفاوت است: چه اتفاقی میدرخشانی نخواهد ساخت؛ بررسی این مسأله می

 ؟در رمانای در سینما دارد که متناظر است با همان ایده شود که از طریق آن کسی ایدهرمانی عالی داریم و قرابتی آشکار می

حد با شکسپیر و داستایفسکی الفت دارد؟ چرا مردی از ژاپن باید ها کوروساوا است. چرا او تا بدینمثال یکی از زیباترین 

خواهم جوابی بدهم که ممکن است به فلسفه هم مربوط شود. برای چنین الفتی با شکسپیر و داستایفسکی داشته باشد؟ می
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که ممکن است ریشه در یک امر بسیار کوچک و جزیی  دهد، چیزیهای داستایفسکی غالباً چیزی غریب رخ میشخصیت

تانیا، »گوید گذارد و میزند، پا در خیابان میخاطرند. شخصیتی از خانه بیرون میها عموماً پریشانداشته باشد. این شخصیت

رود و در ها پایین میاو از پلّه«. دارم از من کمک خواسته. باید عجله کنم؛ اگر به او نرسم خواهد مرداش میزنی که دوست

راه او است. فراموش بهکند که تانیا چشمبیند و پاک فراموش میکندن میخورد یا سگی را در حال جانخیابان به دوستی برمی

گوید رود تا چای صرف کند و ناگهان باز میاش میخورد، به خانهزدن، به آشنای دیگری برمیکند به حرفکند. شروع میمی

های اضطراری های داستایفسکی پیوسته گرفتار وضعیتاین چه معنایی دارد؟ شخصیت« راه من است. باید بروم.بهشمتانیا چ»

تر وجود ای عاجلدانند که مسألهاند که پای مرگ و زندگی در میان است، میهایی گرفتار شدهکه در وضعیتشوند، و با آنمی

دهد که در ای روی میگونهچیز بهشود. همهشان میو همین است که مانع رفتندانند این مسأله چیست. دارد ــ اما نمی

تر نه، چیزی عاجل»گویند: ــ با خود می« توانم معطل کنم، باید همین حاال برومنمی»های اضطراری ــ بدترین وضعیت

دانید، می»رمول ابله این است: این همان شخصیت ابله است. ف« خورم تا بفهمم مسأله چیست.ام جنب نمیهست. از جای

تر را باید پیدا دَرَک ... این مسألۀ عاجلدانم چیست. ولی تنهایم بگذارید. بقیۀ چیزها بهتری هست. درست نمیمسألۀ عمیق

ت. ای فرخنده اساند. این مواجهههای کوروساوا چنینکوروساوا این نکته را از داستایفسکی نیاموخته بود. همۀ شخصیت«. کرد

ای من و او یک دغدغه داریم، مسأله»تواند بگوید: کم به این علّت که میتواند از داستایفسکی اقتباس کند، دستکوروساوا می

برند، اما دست نگه دارید! سر میناپذیر بههایی غریب و تحملهای کوروساوا در وضعیتشخصیت«. مشترک، همین مسأله

[ شاید فیلمی باشد که این منطق را ۱۹۵۲]تولید  زیستنها باید بفهمند آن مسأله چیست. تری درکار است. و آنمسألۀ عاجل

. کلّ فضای کوروساوا به این سامورایی هفتکنند. مثالً، های او در این جهت حرکت میبرد. اما همۀ فیلمتا نهایت پیش می

ها در وضعیتی ، شخصیتسامورایی هفتدر  شکل که خیس از آب باران است.مسأله وابسته است، فضایی ضرورتاً بیضی

دهد شان میتر عذابای عمیقاند که از دهکده دفاع کنند ــ و از آغاز تا انجام فیلم، مسألهها پذیرفتهاضطراری گرفتارند ــ آن



www.thesis11.com 

بودن سامورایی»ورد: آهنگام ترک دهکده بر زبان میها بهشود. این مسأله را در پایان فیلم رهبر ساموراییشان میو خورۀ جان

خورد. قواعد سامورایی کسی است که دیگر به دردی نمی« بودن، نه در کل، بلکه در این لحظه، یعنی چه؟یعنی چه؟ سامورایی

رغم اضطرار وضعیت، زودی دفاع از خویش را خواهند آموخت. در سرتاسر فیلم، بهها ندارد و دهقانان بهحاکم دیگر نیازی به آن

 ایم؟کارهها چهای که درخور شخصیت ابله است: ما ساموراییدارد، مسألهها برنمیدست از سر سامورایی این مسأله

من یک »توانید بگویید وقت است که مییک ایده در سینما وقتی از این جنس است که درگیر فرایندی سینمایی شود. آن 

 ید.حتی اگر آن را از داستایفسکی وام گرفته باش« ایده دارم

ای مفهومی بیرون کشد. در یک ایده بسیار ساده است. ایده یک مفهوم نیست؛ فلسفه نیست. حتی اگر آدم بتواند از هر ایده 

ای که در کار مینلّی ای ساده، ایدهتوان گفت ایدهای دربارۀ رؤیاها داشت. میالعادهکنم، که ایدۀ خارقجا به مینلّی فکر میاین

شود که شود. ایدۀ درخشان مینلّی دربارۀ رؤیاها آن است که اکثر رؤیاها مربوط به کسانی میدرگیر می در فرایندی سینمایی

بیند خطری درکار است. رؤیاها همیشه محض آن که کس دیگری رؤیا میشود؟ چون بهها مربوط میبینند. چرا به آنرؤیا نمی

بینند خیلی خطرناک است. رؤیاها هر آن ممکن است ما را ببلعند. رؤیایی که دیگران می برند وچیز را در کام خود فرو میهمه

های دیگریم. حتی باوقارترین دختر جوان هم وبیش قربانی رؤیاهای آدمانگیزند. هریک از ما کمارادۀ معطوف به قدرتی هراس

اش. برحذر باشید از رؤیاهای دیگران، زیرا اگر در یاهایعلّت رؤاش، بلکه بهخاطر روح و روانیک یغماگر هولناک است، نه به

 رؤیای آنان گرفتار شوید کارتان ساخته است.

های های نسبتاً اخیر است، خواه این ایده در فیلمزدن در فیلمیک ایدۀ سینمایی چیزی نظیر جداساختن دیدن و حرف 

های مارگریت دوراس. وجه مشترک و دانیل اوئیه، خواه فیلم های ژان ماری استرابهانس یورگن زیبِربِرگ باشد، خواه فیلم

توان این ایده را در تئاتر پیاده کرد؟ ای است؟ چرا نمیها چیست، و ایدۀ مشخصاً سینمایی جداکردن دید از صدا چگونه ایدهآن

یاده شود، یعنی اگر تئاتر بتواند وسایلی برای شاید هم بتوان این ایده را در تئاتر را پیاده کرد، ولی اگر این ایده احیاناً در تئاتر پ
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توان گفت این وسایل را از سینما وام گرفته است. و این لزوماً چیز بدی نیست، اما کردن آن پیدا کند، بدون استثنا میپیاده

ونه دانست به این توان آن را پاسخی درخور و نمای کامالً سینمایی است و میزدن، ایدهجداکردن دید از صدا، دیدن از حرف

 پرسش که یک ایدۀ سینمایی چیست؟

زند. و در همان حال، چیزی به ما نشان کردن دربارۀ چیزی است. کسی دربارۀ چیزی حرف مییک صدا به معنای صحبت 

تۀ سوم شود. این نکگیرد که نشان داده میچیزی قرار می ذیلزنند اش حرف میها دربارهشود. و درنهایت، آنچه آنداده می

توان داشت: کسی چیزی به ما توانید ببینید که این دیگر کار تئاتر نیست. دو گزارۀ اوّل را در تئاتر هم میبسیار مهم است. می

چیزی قرار گیرد که به ما آن ذیلشود در همان حال شود. اما اینکه آنچه به ما گفته میگوید، و چیزی به ما نشان داده میمی

معنا خواهند بود و چندان اهمیتی د، کاری تئاتری نیست ــ که امری ضروری است، وگرنه دو گزارۀ اوّل بیشونشان داده می

آیند ها بیرون مینحوی دیگر بیان کرد: در همان حالی که کلمات از دهان شخصیتتوان بهنخواهند داشت. این نکته را می

اش حرف ها دربارهآید، آنچه آنها بیرون میکه کلمات از دهان شخصیتلیرود. یا در حاتر میشان پایین و پایینزمین زیر پای

 رود.زنند به زیر زمین میمی

گویم که دو اگر فقط سینما بتواند این کار را انجام دهد چه؟ منظورم این نیست که سینما حتماً باید چنین کند، فقط می 

بگویم که فیلمسازان بزرگ این ایده را داشتند. این یک ایدۀ سینمایی  توانمیا سه بار این کار را کرده است. خیلی ساده می

ای که ناگهان سینما را کند، چرخهعیارِ عناصر در سطح سینما را تضمین میاست. این ایده استثنایی است زیرا دگرگونیِ تمام

سیع عناصر در سینما که با عناصر باد کند، گردش وسازد. این امر نوعی دگرگونی ایجاد میمشحون از فیزیک کیفی عناصر می

شود. تاریخ سینما همچنان سر گویم باعث حذف تاریخ سینما نمیشود. همۀ چیزهایی که میو خاک و آب و آتش آغاز می

اش این که دلیلدارد آن است که چرا این تاریخ چنین جذاب است، مگر آناش باقی است، اما آنچه ما را به شگفتی وامیجای

اجمال آن را تعریف کردم ــ یعنی ای که همین حاال بههمراه خود دارد. در چرخهها را پشت سر و بهکه سینما همۀ این باشد
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 های ژانرود ــ احتماالً اکثر فیلمزند به زیر زمین میاش حرف میشود ولی در همان حال آنچه صدا دربارهصدایی که بلند می

اید، چرخۀ عظیم عناصری که در این کارها موجود است. ما صرفاً محوطه و زمینی شخیص دادهاوئیه را ت دانیل و استراب ماری

بینیم، اما این زمین متروک ظاهراً مملو از چیزهایی است که زیر آن قرار دارند. ممکن است بپرسید: چطور متروک را می

زیر بار آنچه  گوید. تو گویی زمینکه صدا به ما میچیزی زیر زمین قرار دارد؟ این دقیقاً همان چیزی است فهمید که چهمی

اش جای خود را در زیر زمین وقتآید تا بهگوید در حال خمیدن است؛ این همان چیزی است که میاش به ما میصدا درباره

زمین بگیرد، آنگاه آید تا در آن لحظه جای خود را در زیر گوید، از صف اجسادی که میبگیرد. اگر صدا با ما از اجساد سخن می

ترین حفره در این زمین معنا تان است، کوچکترین صدای باد در این زمین متروک، در این فضای تهی که پیش رویکوچک

 خواهد یافت.

ای است که قصد داشتم بدان برسم. هر وجه، به نظام ارتباط تعلق ندارد. این همان نکتههیچداشتن، بهگمان من ایدهبه 

معنای ارتباط چیست؟ در درجۀ اول، ارتباط  زنیم قابل تقلیل به هیچ نوع ارتباطی نیست.اش حرف میجا دربارهینچیزی که ا

عات چیست. اطالعات دانند اطالای نیست، همه میعبارت است از انتقال و انتشار اطالعات. اطالعات چیست؟ چیز پیچیده

شود چیزی به شما گفته میشود، آن. وقتی به شما اطالعات داده میتورهاای از اوامر، شعارها، رهنمودها است ــ دسمجموعه

است. اظهارات پلیس  انداختن نوعی دستورگردشبه دادن به معنایکه قرار است بدان باور داشته باشید. به عبارت دیگر، اطالع

گویند که قرار است آماده یا هایی به ما میها چیزشود، آنشود. اطالعات پلیس به ما ابالغ میدرستی ابالغیه نامیده میبه

خواهند که کنیم که باور داریم. از ما نمیها باشیم. و حتی نباید باور داشته باشیم، بلکه وانمود میمجبور به باورداشتن بدان

ها و ن از این نظامخواهند طوری رفتار کنیم که انگار باور داریم. این است اطالعات و ارتباطات. و بیروباور کنیم بلکه می

شان، هیچ اطالعات و ارتباطاتی درکار نیست. این همانند آن است که بگوییم اطالعات دقیقاً معادل نظام مراقبت است. انتقال

 این امری روشن است و امروزه مشخصاً به همۀ ما ربط دارد.
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]کنترلی[ خواند. متفکری مثل میشل فوکو در « تیجامعۀ نظار»توان آن را شود که میای میرفته جامعهبله، جامعۀ ما رفته 

]پادشاهی[  جامعۀ حاکمیتی کارهای خود دو نوع جامعه را تحلیل کرد که پیوند نسبتاً نزدیکی با جامعۀ ما دارند. او نوع اول را

با عصر فرمانروایی  نامید. به اعتقاد او، گذار از جامعۀ حاکمیتی به جامعۀ انضباطی مصادف شد جامعۀ انضباطیو نوع دوم را 

حق مشهورند: جامعۀ انضباطی با تأسیس فضاهای حبس تعریف های فوکو در این زمینه همچنان مشهورند، بهناپلئون. تحلیل

ها. جوامع انضباطی به این فضاها نیاز دارند. تحلیل فوکو برای بعضی خوانندگان ها، بیمارستانها، کارگاهها، مدرسهشد: زندان

کردند این حرف آخر اوست. معلوم است که نیست. فوکو به تفسیرهایی ضدونقیض میدان داد زیرا تصور می هایشنوشته

رفته با وضوح معتقد بود ما رفتهوقت چنین باوری نداشت و با وضوح تمام گفت جوامع انضباطی اصالً ابدی نیستند. او بههیچ

های گوناگون به حیات خود های سال به شکلقایای جوامع انضباطی سالگمان، بشویم. بله، بینوع جدیدی از جامعه مواجه می

گرفتن اصطالحی از کنیم که با واماینک در جوامعی از نوعی متفاوت زندگی میدانیم که هماند، ولی ما خوب میادامه داده

ا جوامع نظارتی ]کنترلی[ خواهیم نامید. ما ها رستود ــ آنویلیام باروز )نویسندۀ آمریکایی( ــ که فوکو با تمام وجود او را می

گذاریم که حدود و ثغوری بس متفاوت با جوامع انضباطی دارند. کسانی که دلواپس رفاه و رفته پای در جوامعی نظارتی میرفته

ا بهتر نیست ها نخواهند داشت. آیها ندارند، دیگر نیازی به این مکانبهروزی مایند دیگر نیازی به فضاهایی برای حبس آدم

ها و های مسکونی گسترش دهیم؟ بله، یقیناً این اتفاق در آینده خواهد افتاد. کارگاهروال عیادت و معاینۀ افراد را در منزل

اند. آیا بهتر نیست بر شمار پیمانکارهای فرعی و انجام کارها در خانه بیفزاییم؟ آیا ها از فرط شلوغی در آستانۀ ترکیدنکارخانه

غیر از زندان وجود ندارد؟ جوامع نظارتی دیگر احتیاجی به فضاهای حبس ها بهدیگری برای تنبیه و مجازات آدم هایروش

پنجاه سال آینده بسط خواهند یافت مالحظه -هایی را که طی چهلدقت مضمونها. باید بهنخواهند داشت. حتی به مدرسه

تواند باشد. ای میالعادهکردن یک حرفه چه کارهای فوقدرسه و دنبالها نشان خواهند داد که رهانکردن مکنیم. این مضمون

شدن فرایند تعلیم و تعلم چه هویتی خواهند ها پس از دائمیها و حرفهوقت جالب توجه خواهد بود دیدن اینکه مدرسهآن
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شان کنیم. کانی جمع آوریم و حبسها را در میافت، اتفاقی که در آینده برای ما خواهد افتاد. دیگر نیازی نخواهد بود بچه

ها، عمالً وسایل کنید. ولی با ساختن بزرگراهها را در یک بزرگراه حبس نمیکند. شما آدمنظارت )کنترل( با تنبیه فرق می

 توانند از اینها میهاست ولی آدمدهید. منظورم این نیست که این تنها هدف احداث بزرگراهنظارت و کنترل را افزایش می

حال تحت نظارت کامل. این است جامعۀ آیندۀ شان کند و درعینآنکه کسی حبسسفر کنند بی« آزادانه»نهایت و طریق تا بی

 ما.

کار هایی که در یک جامعۀ مفروض بهمدارِ کلمات امری یا امرونهیاجازه دهید بگوییم اطالعات همین است و نظام نظارت 

همه دارد؟ اجازه دهید دربارۀ آثار هنری صحبت نکنیم خوب،  اثر هنری چه ربطی به این رود به همین معنی داللت دارد.می

کم این را بگوییم که چیزی از جنس ضداطالعات هم درکار است. در دوران حاکمیت هیتلر، یهودیانی که اما اجازه دهید دست

خن گفتند در حال تولید نوعی ضداطالعات بودند. های کار اجباری سبار برای ما از اردوگاهآمدند و نخستیناز آلمان می

گاه اسباب ها هیچکدام از این ضداطالعاتکرد. هیچتان باشد که ضداطالعات هرگز برای انجام هیچ کاری کفایت نمیحواس

د که شوزحمت هیتلر نشد. مگر در یک مورد. کدام مورد؟ این است آنچه مهم است. ضداطالعات فقط وقتی واقعاً کارگر می

حکم ماهیتش همین است ــ یا بشود. مقاومت عملی نه از جنس اطالعات است نه مقاومتی عملی باشد ــ و راستش به

 گرا درآید.صورت عملی مقاومتشود که بهضداطالعات. ضداطالعات فقط زمانی مؤثر و کارگر می

هنری ابزار ارتباط نیست. اثر هنری هیچ ربطی به  ای بین کار هنری و ارتباطات هست؟ هیچ، هیچ. اثرجا چه رابطهدر این 

ارتباطات ندارد. اثر هنری حاوی هیچ اطالعاتی نیست. برعکس، بین اثر هنری و مقاومت عملی میلی ترکیبی هست، قرابتی 

ی که مقاومت ای که مردان و زنانبنیادین. چیست این رابطۀ اسرارآمیز میان یک اثر هنری و عملی در راستای مقاومت، در زمانه

دانم. آندره ترین پیوندی با هنر داشته باشند؟ من نمیکنند نه وقت دارند و نه گاهی فرهنگ الزم را دارند تا بتوانند کوچکمی

گفت هنر تنها چیزی است زد. میای دربارۀ هنر میمالرو یک مفهوم فلسفی عالی در این زمینه بسط داد. او حرف بسیار ساده
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هایی ابداع کند؟ مفهومکند چه میمان: وقتی کسی کار فلسفی میکند. برگردیم به آغاز بحثگ مقاومت میکه در برابر مر

چیز در برابر مرگ مقاومت کنم این سرآغاز تدوین یک مفهوم فلسفی عالی است. به آن فکر کنید... چهکند. من فکر میمی

هزار سال قبل از عصر مسیحیت تا متوجه شوید متعلق به سه کند؟ کافی است نگاهی بیندازید به تندیس مؤنث کوچکیمی

شود بگوییم )البته نه مان مربوط میدیدی که به بحثتوانیم از زاویهمالرو چه جواب زیبایی به این سؤال داده است. پس ما می

کند. این است منشأ رابطۀ مت میچیزی در جهان نباشد که مقاوکند، گیرم که هنر یگانهزیبایی گفتۀ مالرو( هنر مقاومت میبه

کردنی یک اثر هنری نیست، هرچند که به یک معنی هست. هر اثر هنر نزدیک مقاومت عملی با کار هنری. بله، هر مقاومت

 همه به یک معنی هست.عملی در راستای مقاومت نیست و با این

ین زوج هنرمند چگونه پیوند صدا و تصویر بصری را قطع ماری استراب و دانیل اوئیه نظر کنید. اهای ژانبرای مثال به فیلم 

زند که از شود و دربارۀ چیزی حرف میشود، بلند میقرار است: صدا بلند میکنند؟ رهیافت آن دو به این قطع پیوند بدینمی

به تصویر سمعی  داده، تصویری بصری که هیچ ربطیگذرد که تصویر بصری به ما نشان میزیر زمین خالی و لخت و عوری می

شود؟ مقاومت. مقاومت عملی. و در گذرد در هوا بلند میندارد. چیست این عملِ کالمی که وقتی موضوعش از زیر زمین می

ها، تا اقتباس (، ساختۀ استراب۱۹73) موسی و هارونها، عملِ کالمی نوعی مقاومت عملی است. از فیلم های استرابهمۀ فیلم

 نامۀ آنا ماگدالنا باخوقایع( و ۱۹6۵) نکردهآشتیبرم ــ از جمله ها نام نمیترتیب از آنبینید که بهـ میاز آخرین اثر کافکا ـ

(. عمل کالمی باخ این است که موسیقی او مقاومتی عملی است، پیکاری پرجوش است علیه جدایی امور مقدس و امور ۱۹67)

طور که در اپرای ووتسک شود، یک فریاد. درست همانند ختم مینامقدس. این مقاومت عملی در موسیقی به یک بانگ بل

ها بر این وقتی استراب« خواهم ببینمت!بیرون! بیرون! برو بیرون! نمی»]آلبان برگ[ فریادی هست، در باخ هم فریادی هست: 

ای دوگانه را توضیح داد. باید جنبه گسیخته،بر فریاد زنان سالمندِ روان نکردهآشتیکنند، بر فریاد باخ، یا در فریاد تأکید می
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کند، حال کار هنر است. فقط مقاومت عملی در برابر مرگ مقاومت میمقاومت دو روی دارد. این عمل بشری است و درعین

 ای انسانی.خواه در مقام اثری هنری خواه در مقام مبارزه

ه اعتقاد من اسرارآمیزترین رابطه در جهان. منظور پاول ترین و بای هست بین مبارزۀ انسانی و اثر هنری؟ نزدیکچه رابطه 

شود. مردم مفقوداالثرند و نشانی از مردم دیده نمی«. دانید، مردم مفقوداالثرندمی»کلی دقیقاً همین بود وقتی گفت: 

وجود خارجی ندارد حال مفقود نیستند. اینکه مردم مفقودند یعنی قرابت بنیادین میان اثر هنری و مردمی واقعی هنوز درعین

و هرگز وضوح تام نخواهد یافت. هیچ اثر هنری نیست که به مردمی که هنوز وجود خارجی ندارند خطاب نکند، هیچ اثر هنری 

 اند.نیست که دست به دامان مردمی نزند که هنوز به عرصه نیامده
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