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  یا شودؤباشد که کنش باز خواهر ر ،هنر و سیاست
  در هنر شناسی و تعهد مخالفت نادرست میان زیبایی

  رضا اسپیلی: برگردان | یه ئولین پیه
  

هـایی ویرانگـر از    قطعا نمونه... کند غالبا متهم به این بوده که به علتش خیانت می ،»متعهد«هنر 
 اند و از آثاري که بـه بیـان یـک تـز     سر فرود آورده هاي رسمی هنري که در برابر جزم آفرینش

هـاي   با ارزش شناسانه حتا وقتی که پیوند هاي زیبایی اند وجود داشته اما انتخاب فروکاسته شده
زمـانی در   تعهد درواقـع : کنند ها تجلی پیدا می آن ارزش همواره در کلیت ا انکار کنندر سیاسی

  .برد هاي هنري بهره می که از روش کند اثر نمود پیدا می
  

در میـان شصـت تعهـدي کـه     . آورنـد  در دموکراسی مشعشع ما سیاستمداران دیگر چندان از هنر سخنی به میان نمی
: شد دیده نمی »هنر«ي  ي انجامشان را داد واژه وعده 2012جمهوري سال  انتخابات ریاستي  فرانسوا اوالند در برنامه

چیز . هیچ. شد ي رقیبش نیکوال سارکوزي این هم دیده نمی در پروژه. نام برد »ي ملی آموزش هنري برنامه«او تنها از 
دانـد   کسـی نمـی   ،فرهنگ ابهام دارد. را گرفته است »هنر«جاي  »فرهنگ«ي  واژه »نخبگان«در گفتمان : شگفتی نیست

اما چنـدین دهـه اسـت کـه سیاسـتمداران در قـدرت       . چیز در آن درهم برهم است دقیقا منظور از آن چیست و همه
تنیـدگی   کنند موجب درهـم  اند که گمان می دسترسی به این فرهنگ مشهور شده »دموکراتیک کردنِ«کار بازي  به دست

ي ادغام و از معنی تهی کردن موضوعی کـه   ي غریبی براي تبدیل کردن هنر به عامل ساده شیوه. شود بافت جامعه می
  .ها مورد مناقشه بوده است مدت

 دو مفهـوم از نقـش هنـر بـا یکـدیگر      ،پرداخـت  که اجتماع به تثبیت خود می در مدت نزدیک به دو سده درحالی
یـا   ،بینـان  مشخص انسان؟ اثر براي روشن وضعیتدگرگون کردن  یا ابزاري در خدمت ،مکمل روح. اند ستیز بوده در

حق دسترسی به فرهنگ بـراي  «و  »ي فرهنگ وظیفه«ه د توان با بازي دستش یی که نمی ي عمده لهأهنر براي مردم؟ مس
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 ي سـتیزهاي سیاسـی و   رسـد بـا ظهـور دوبـاره     ي بنیادینی که به نظر مـی  لهأمس. 1ش کردا ناپدید »ي شهروندان همه
  .اجتماعی امروز باز فعال شده است

را  2تواند دوام بیاورد بیشتر از این نمیي  ترانه ،ي رپ کارگر شرکت پژو با مسئولیت محدود و خواننده ،کش لئون
یـی   داد تبدیل به ترانـه  می 3ي پژو در اولنه سو بوا خشم و طنز از بسته شدن کارخانه علت گزارشی که با نوشت که به
نتخابـات  ا نتـایج بـه  موج تظـاهرات در اعتـراض    ،ایران »جنبش سبز«را به  دلتنگیي  نژاد ترانه آریا آرام. پربیننده شد

رویـدادهاي   ،ا دژا گروه دور. برد او اکنون هژده ماه است که در زندان به سر می ،تقدیم کرد 2009ریاست جمهوري 
یاد آندره ! 5فریاد اضطراريفیلیپ کوبر با تآتر غنایی متعهد . روي صحنه برده است به 4ما وحشت نمایشرا با  1793

 هـاي  شـبکه  رويآخـر مـاه مـی ویـدئو کلیپـی را       7اي ویـوي  ،هنرمند مخالف چینی. را گرامی داشته است 6بنه دتو
ینما و بـه سـخره   س ،او در این ویدئو موسیقی راك. است 2011ي زندانش در سال  کننده که تداعی گذاشت اجتماعی
ـ   ،با هم درآمیخته است ،قدرت اهمیتی بسزا دارد پروپاگاندايرا که براي  »آوایی هم«گرفتن  زودي بـا   هو قصـد دارد ب

  .له بپردازدأندارد باز به این مس »با هم زیستن«هاي  ژانري که ربط چندانی با دلربایی ،انتشار آلبومی هارد راك
  

  »تر از باروت قوي«
ي هنـري   شان کرد اما همگی به اهمیت فزاینده هایی ناهمگون که نباید با هم مقایسه چند مثال هستند، مثالاینها فقط 

رمقـی   و احتماال بیـراه نخواهـد بـود اگـر در کـم     . دهند داند گواهی می ناپذیر از سیاست می که خود را بخشی جدایی
یادآوري کنیم که بازي بر سر چیست چراکه هنر معطوف آیند  ها و مخاطراتی که از شش جهت به سوي ما می مناظره

آیا براي اینکه اثـر هنـري   . است »خالق«عاري از تعهد کمتر  ...ها متهم به این بوده که نسبت به هنر به سیاست مدت
یی متعهد باشد اعالم به تعهد کافی است؟ هنر به چه چیزي متعهد است وقتی خود هنرمند متعهـد  »هنرمندانه«طرز  به

  ذات، خودبسنده نیست؟ است؟ خود اثر به
پیش از هر چیز مهم است اشاره شود که این مفاهیم واگرا از نقـش هنـر بـه عنـوان مسـائل ازلـی ابـدي مطـرح         

بدیل، نمـاد   و شارل بودلر شاعر بی. اند این مفاهیم از تاریخ سیاسی و اجتماعی، و بر بستر انقالب زاده شده. اند نشده
  .ست آنها

. او هنرمنـد اسـت  : شود به خطـا رفـت   نمی. بخشد یی سبزرنگ دارد، چیزي که به او هیبتی غیرعادي میبودلر مو
 دسـت نواز به  ي چشم پریده رنگ صورتیِهاي  زند و دستکش پودر می صورتشپوش که به  همه همین مرد شیک بااین

 خـواه و سوسیالیسـت   شاعر مردمی جمهـوري ، 8یر دوپون ي پی ها آوازها و ترانه که بر )1851( پیشگفتاريکند در  می
ــــــــــــــــــــــــــــ 

  .2012ي  ژوئیه 15ي آوینیون،  وزیر فرهنگ فرانسه در جشنواره (Aurélie Filippetti)سخنرانی اورلی فیلیپتی  . 1
2. Kash Leone, Ça peut plus durer 
3. Aulnay-sous-Bois 

4  .D’ores et déjà )از حاال (Notre Terreur  
5. Philippe Caubère, Urgent crier ! 
6. André Benedetto 
7. Ai Weiwei 
8. Pierre Dupont, Chants et chansons 
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فریـاد  «آوازهـاي کـارگران   کند که  کید میأت و گیرد خره میرا به س »ي مکتب هنر براي هنر آرمان کودکانه«نویسد  می
هـایی هسـتند، بـزرگ و هولنـاك، کـه در       واژه«: کنـد کـه   یید مـی أاو در همان سال ت. »ست ستودنی رنج و مالیخولیا

جوشـی از اینهـا    آش درهـم . هایی چون هنر، زیبا، مفید، اخـالق  واژه: شود وقفه از آنها استفاده می بیي ادبی ها مناظره
کید که پرچم دیگـري هـیچ   أکند با این ت شود که در فقدان خرد فلسفی هرکس براي خود پرچمی علم می ساخته می

: بینـیم  بهی در هـر دو مکتـب مخـالف مـی    کننده است که خطاهاي مشا اشاره به این نکته ناراحت. (...) ارزشی ندارد
آورنـد کـه    بلغان مذهبی فریـاد برمـی  هردوي این مکاتب با شور و حرارت م. مکتب بورژوازي و مکتب سوسیالیسم

کنـد و آن دیگـري اخـالق     موعظه مـی  یکی اخالق بورژوازي را طبیعتا این! اخالق را روا داریم! داریم اخالق را روا
  .»9ترتیب هنر چیزي بیش از پروپاگاندا نیستبه این . سوسیالیستی را

، در روزهاي انقالبی فوریه که موجب سقوط لویی فیلیپ شد و به اعالم جمهوري انجامیـد  1848بودلر در سال 
در ماه دسامبر لویی ناپلئون بناپـارت  . شدت سرکوب شد در ماه ژوئن شورش مردمی شکل گرفت که به. شرکت کرد

هـاي   صـندوق . و امپراتـور شـد   کـرد  کودتـا  1851او در . به ریاست جمهوري برگزیده شد) مردان(ي همگانی أبا ر
ها پیشنهاد داد و بـودلر   را به فرانسوي» به ثروت خود بیفزایید«ي وزیر، آرمان 10گیزوانداز شکوفا شدند؛ فرانسوا  پس

نوشـت   12هـا  جرقـه او در : دش کرا یوسأپیشرفت م. زد قدم می »تنهایی من«، در 11ي دوست عکاسش نادار به نوشته
گونه که روزمرگی ثابت کرده، همواره با انسـان مشـابه و برابـر اسـت،      تر از پیشرفت وقتی انسان آن چه چیزي پوچ«

ـ  کـرد، دو واژه  مدرنیته او را دچار مالیخولیا مـی  »گري؟ یعنی همواره در وضعیت وحشی ی کـه او بـه زبـان فرانسـه     ی
و  خواهـد دیـد   وداشت خواهدمدرنیته را بزرگ  »ي حماسی سویه« باشدهرگاه ممکن دانست  میکه  بخشید، درحالی

اما اینها پیش از ). 1845سالن ( »مان هاي ورنی ها و چکمه با کراوات ایم قدر ما بزرگ و شاعرانه هچ«که  خواهد فهمید
  .و پیروزي بورژوازي بافضیلت بود سیاسیخیانت 
اخالق «(گرفتار بین دو بیزاري . هاي آن هستند حتا نشانه. ندا مربوطهاي بودلري قطعا به مدرنیته  ها و تناقض رنج

گویـد،   طور که بوردیـو مـی   ورزد و همان مخالف مخالفت می موضعِاو با هر دو ) »!اخالق را روا داریم! را روا داریم
سوسیالیسم را بـه هـم    هایی از بورژازي و ها و پروژه جویانه، مالکیت هاي آشتی بستان بدون تن دادن به بده«کوشد  می

کـه   »فضـاي امکانـات موجـود   «او که در . »13ندا با یکدیگر عمیقا مخالف و از نظر اجتماعی ناسازگار پیوند دهد که
پـاره، در جهـانی    تنها، تکه ، تکاپویی دست»انجام امر ممکن«ش قرار گرفته چیزي برایش باقی نماند مگر ا تابید برنمی

  .»یا نیستؤکُنش همزاد ر«، در آن 14هاي شر گلکه به نقل از 
شناسی، بین هنر مفید و هنر خواستار اسـتقالل، میـان اثـري در پیونـد بـا       این کشاکش هنرمند بین تعهد و زیبایی

تنها از این سـده  . ي نوزدهم وجود نداشت زمان، پیش از سده جوي زیبایی بیو ي خود و هنر در جست ي دوره لهأمس

ــــــــــــــــــــــــــــ 
9. Charles Baudelaire, "Les drames et les romans honnêtes" (1851), dans Œuvres complètes, Gallimard, coll. "La Pléiade", 
Paris, 1961. 
10. François Guizot  
11. Nadar 
12. Fusées 
13. Pierre Bourdieu, Méditations pascaliennes, Seuil, coll. « Points Essais », Paris, 2003 (1er éd. : 1997). 
14. Les Fleurs du mal 
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ي  واژه. کند شوند رواج پیدا می در نظر گرفته می »اثر«عنوان  ز امضاء در تابلوها که درواقع بهبه بعد است که استفاده ا
ش شـده باشـد تـا    ي هـژدهم پیـدای   رسد که پیش از سده عنوان اسم خاص و در معناي مدرنش، به نظر نمی به »هنر«

ترتیب به  این هنرمند به. نظامی تفکیک کندهنر ... ، شعر، موسیقی، نقاشی و»اشرافی«را از هنرهاي  »مکانیکی«هنرهاي 
) المعـارف  دایـره  مقـدماتی  گفتـار (» انـد  ي نیاز نبوده زاده] نقاشی و شعر[هرگزآنها « هایی از این دست که لطف گزاره

، فراغـت،  16کوشـی  سـخت  برابر در 15برآسودگی. کند می داپیشه ج ها از صنعت مراتب ارزش کم خود را در سلسله کم
  .ده علیه کار و ثمربخشیفای لوکس بی

از سویی دولت انحصـارش را بـر امـر نمـایش انـواع هنرهـا و       . ها شدت گرفتند ي نوزدهم این مخالفت در سده
انگیـز   ؛ و از سویی دیگر انقالب با فسخ امتیازها و اولویت دادن به مفهـوم شـگفت  17هرآنچه مقدس بود از دست داد

دیگري، ) طوالنی( آن سده انقالب ویژه که به. و مستثنا بودن پیش کشید هایی را در مورد تفاوت ذاتی برابري، پرسش
که این بار دیگـر   بود هي مردم، جمعیت، توده را به میان کشید لهأکه باز هم مس بود گذراندهبار صنعتی، را از سر  این

هـایش   ، و ایـده ها، آنچـه تحقـق بخشـید    انقالب سیاسی در چند مرحله شکست خورد اما پرسش. آمدند به چشم می
  .کرد می برندهي اجتماعی آنها را باز فعال و  لهأکه مس همچنان در اذهان زنده بودند، درحالی

شـود و بایـد    شوند و هنرمند تابع قانون بازار مـی  هایش، کار، اقتصاد، احترام به نظم پیروز می بورژوازي و ارزش
او باید یکی . ها پایبند نیست او الزاما به همان ارزش گرچهدهند  را شکل می »عموم«خوشایند آنهایی بشود که مفهوم 

نشـینی   عـاج  هاي هنر خودش داور دیگري را به رسمیت نشناسد و بـرج  یا جز بایستگی: از این دو موضع را برگزیند
خود را قاصد پیشه کند تا از فراز آن بتواند نادانانی را که ناتوان از برکشیدن خود به درك زیبایی هستند تحقیر کند یا 

آفـرینش اثـر بـراي    . بخـش باشـد   هـاي رهـایی   کند بدانـد و در خـدمت ارزش   شان می ي مسلط تحقیر آنان که طبقه
هنر به عنوان هدفی در خـود یـا   . هنر براي هنر یا هنر مفید. واقعیت اجتماعی بیانهمانندانش، براي خودش و براي 

ي دمکراسـی هرچـه    هنر در ایـن دوره «نویسد  این سده می کتول مندس نویسنده در پایان. هنر در خدمت یک غایت
هنرمنـدانی کـه نـه     .»18آید، مالکیـت آریستوکراسـی غریـب، ناسـالم و پـر از افسـون       بیشتر به مالکیت نخبگان درمی

گوسـتاو  . انـد  کنند گیـر افتـاده   احساس می ي نادر چند نخبه هنرمندخواهند  خواهند سخنگوي توده باشند و نه می می
اینها شـوخی   ي تر نباشد؛ شاید همه جدي 20بولینگ هنر در نهایت خودش شاید از«نویسد  اش می19مکاتباتر در فلوب

  خورد؟ پس به چه دردي می. »بزرگی بیش نباشد
 21یی وي ره دو بهباید از نویسندگان، اول از همه از ویکتور هوگو نام برد که ژول بار. بعضی پاسخ مشخصی دارند

درهم پاشـیدن  «، عبارت از بینوایانپوش در مورد او دریافت که طرحش در  حال شیک و بااین طلب کاتولیک سلطنت

ــــــــــــــــــــــــــــ 
15. Otium 
16. Negatium 

  .Nathalie Heinich, Du peintre à l’artiste, Editions de Minuit, Paris, 1993.  نک .17
  .Jules Huret, Enquête sur l’évolution littéraire, Bibliothèque Charpentier, Paris, 1891:  به نقل از. 18

19. Correspondance 
20. Jeu de quilles 
21. Jules Barbey d’Aurevilly 
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  .»22با اشک و ترحم ـکند  ها را منفجر می تر از باروت توپ که کوه تمامی نهادهاي اجتماعی است با چیزي قوي
  
  هاي دیگر به افق ور کردن خواهش شعله

گوید که استثنا بـودن و ویژگـی    ژوزف پرودون که می ـ شان حتما پیر یکی. شوند سیاسی وارد مناظره می اندیشمندان
ي چنـدین و چنـد    واسطه شمول و علم عامی است که به یاري چندین و چند استاد و به حاصل هوش جهان«هنرمند 

ف بـه تکامـل   با هد«کند که او با به نمایش گذاشتن واقعیتی آرمانی و  کید میأو ت »شود دستی انباشته می صنعت پایین
رساندن جسمی، معنوي و اخالقی انسانیت، توجیهش به دست خودش و در نهایت تجلیل خودش بـه مشـارکت در   

، بـه تعبیـر فلـوبر در    »سوسیالیسـتی  چموشـی  میـزان  باالترین«این  .»23آفرینش جهان اجتماعی فراخوانده شده است
بـا یکـدیگر برخـورد و     هنـري ي بیستم آنجا که پیشگامان سیاسی و پیشگامان  ش، همانی است که در سدها مکاتبات

هاي آن سده به ارمغـان آوردنـد زیـر و     و کابوس 1917ویژه در پرتو امیدهاي بزرگی که انقالب  هستیز خواهند کرد ب
  .رو، عصبی و دقیق خواهد شد

جوي زیبایی جـاودان و  و جست: ممکن کردند از مانع ستیز میان هنر ناب و هنر مفید را گذري اساسی  دو اندیشه
  .سرسپردگی به غایت

کـه خـود را    پردازان و کنشگران هنـر سیاسـی، کسـی    ترین نظریه ي هنرمند متعهد، از بزرگ برتولت برشت نمونه
ـ   «شود کـه   گذار برلینر آنسامبل در جمهوري دمکراتیک آلمان، یادآور می داند، بنیان مارکسیست می تر آاز ابتـدا، کـار ت

آورد امـا ایـن لـذت     تنها توجیهش لذتی است که به بار مـی . (...) ها بوده است ي هنرها، سرگرم کردن آدم مانند همه
. (...) توان با تبدیل کردنش به مثال یک جور نمایش اخالقی موقعیت سطح باالتري بـه آن بخشـید   نمی. حیاتی است

هـا بـراي سـطحی مانـدن      آزادي ي همـه  تر ازآه مهم است که تچراک. توان از آن خواست تا چیزي به ما بیاموزد نمی
برخوردار باشد، چیزي که داللت بر این دارد، و این واقعیتـی اسـت، کـه آدمـی بـه سـوداي امـور سـطحی زنـدگی          

  .»24کند می
نامه سیاسی است نـه وقتـی کـه مضـمونی سیاسـی دارد، بلکـه وقتـی کـه          اینها به این معنی است که یک نمایش

هاي ذاتی است که هنر  با این قدرت .»25لذت تبدیل کردن چیزها، خواه سیاسی خواه شخصی: سیاسی داردگرایشی «
هاي منطبق بـا   ، امري که به ابداع فرم»ي خود برآید هاي واقعی دوره جوي شاديو به جست«باید . تواند کنش کند می

تابلوتان  ،هستید، بهتر آن است که براي اثبات اگر از شما بپرسند آیا شما کمونیست«. هاي معاصر داللت دارد موضوع
  .»26تان را نشان بدهید را تولید کنید تا کارت عضویت حزبی

کشد کـه بایـد بـه آنهـا      یی است که جامعه پیش می هاي تازه لهأهرچه هست مس: هیچ دستور رسمی وجود ندارد

ــــــــــــــــــــــــــــ 
  .Les Misérables », un roman inconnu ?, Maison de Victor Hugo - Paris musées, 2008 ».  نک. 22

23. Pierre-Joseph Proudhon, Du principe de l’art et de sa destination sociale (extraits), dans Emile Zola et Pierre-Joseph 
Proudhon, Controverse sur courbet et l’utilité sociale de l’art, Mille et une nuits, Paris, 2011. 
24. Bertolt Brecht, Petit Organon pour le théâtre, L’Arche, Paris, 1970. 
25. Manfred Wekwerth, dans « Bertolt Brecht », Europe, no 856-854, Paris, août-septembre 2000. 
26. Bertolt Brecht, « Appel aux jeunes peintres », Ecrits sur la littérature et l’art, L’Arche, Paris, 1970. 
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کشـد،   پیرامونش پـیش مـی   آنچه که جهانهایی متفاوت از  به دست آوردن پاسخ لذتفرمی داد چنانکه نزد مخاطب 
بخش که به شگفت آورد، عادت به بدیهیات دروغین را از سرها بیاندازد، تردید در دوام داشتن  فرمی لذت. بیدار کند

چیـزي را بپرورانـد کـه انسـان را از زیسـتی پربـارتر، از        نظم موجود را تعهد خویش بداند و آرزوي رهائی از هرآن
  .دارد است، بازمی لذتبخش... هرآنچه

یافتـه بـه پروپاگانـدا را     گـرا و منـزوي و تنـزل    برشت تنها کسی نبود کـه ایـن خـروج از سـردرگمی هنـر نخبـه      
هـا در   طـور سورئالیسـت   خالقان بزرگ انقالب اکتبـر، همـین   ،»27هاي انقالبی رمانتیک«دانیم که  می. بندي کرد صورت
ي آنـاتولی   نه فرمالیسم و نه به گفته. بودند »کنیم لوب داوریش مییی که مط اسطوره در رابطه با جامعه«جوي و جست

رئالیسـم  . 28»هاي انقالبی، غنی فقط در نیت خـوب  آشغال«، 1929تا  1917لوناچارسکی، کمیسر آموزش شوروي از 
  .شناسان هاي زیبایی قدر توخالی است که تجربه سوسیالیستی هم همان

ماننـد آنچـه مـثال هنرمنـدان     . لوکس به کاالیی جهانی شیء تبدیل: داردرفت مکمل دیگر هم وجود  یک راه برون
بگیـر   و مردمی کردن هنرشان تصمیم گرفتند حقـوق  آموختنآنها براي . کردند 1936در سال  29ي خلق جبهه پشتیبان

، آکـادمی  30ل، فرانس مـزر چوب روي کاري کنده بزرگ هنرمند. تر بودآریزي تمرکززدایی از ت آغاز برنامه: باقی بمانند
 فقـط  اینکـه  بـه شناس نیستم کـه خـودم را    قدر زیبایی نآ«: کند ي سندیکاهاي رود سن را مدیریت می نقاشی اتحادیه

 مردمـی  ي اعانـه رسمی و دمکراتیک بزرگی اسـت کـه بـا     فیلم ملی،«ژان رنوار  31یزِ مارسه» .کنم راضی باشم هنرمند
 بزرگـی  ي معجـزه «نوشت که  آن ي درباره )1938ي  اول فوریه( 32سوار سوي  ،  لویی آراگون در روزنامه»شد ساخته
کـه   33یز ، دکور و تم ال مارسهبازیگرانرغم لباس  ساختن فیلمی چنین امروزي، چنین درخشان، چنین انسانی به است

  .»ست و درواقع خود زندگی ما. زند میچشمانمان  پیشست که  زندگی خود ما نبض که گویی اش پذیریم میچنان 
 آن مـوازات چـپ و بـه    آرمـان هاي بیان، به نام  ساده کردن روش از برتافتن رويها مهم است،  آنچه در این مثال

 ایجـاد نهـایی درواقـع مشـارکت در     بلنـدپروازي . شناسـانه اسـت   داوري زیبـایی  با استعدادها کردنِ سازگارانتخاب 
دیگر نقـاش  . هاي دیگر، دست به آفرینش هم بزند فعالیت، درمیان آزادانههرکس بتواند «است که  »ي رهاشده جامعه«

 پـردازان سیاسـی   نظریـه . 34»کننـد  کنار کارهاي دیگر نقاشی هم مـی  هایی که در وجود نخواهد داشت بلکه بیشتر آدم
شعر را باید «اینکه  ییدأشاعر، با ت 35آمون لوتره. کارل مارکس و فریدریش انگلس: گویند سخن می گونه این که هستند

با کوشش  1970-1960هاي  ویژه در سال ههنرمندان ب. ست پژواك سخنان آنها 36)2شعر ( »همه بگویند و نه یک نفر
مثابـه   لف به سود جمع، بـا دخالـت دادن مخاطـب بـه    ؤم قداست به دادن پایاندر به سرانجام رساندن این عمل و با 

ــــــــــــــــــــــــــــ 
27. Michael Löwy et Robert Sayre, Révolte et mélancolie, Le romantisme à contre-courant de la modernité, Payot, Paris, 
1992. 
28. Anatoli Lounatcharski, Théâtre et révolution, Maspéro, Paris, 1971. 
29. Front populaire 
30. Frans Masereel 
31. La Marseillaise 
32. Ce Soir 
33. La Marseillaise سرود ملی فرانسه 
34. Karl Marx et Friedrich Engels, L’idéologie allemande (1846), Editions sociales, Paris, 1976. 
35. Lautréamont  
36. Poésies II 
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  .گشتن این راه را ادامه دادند بدیلهاي تولید و پخش  بازیگر، و به دنبال روش
کرد این بود که انسان ناتمام اسـت؛ کـه بـراي     نامید ترجمان می به تعبیر دیگر، آنچه هنري که خود را سیاسی می

 همـان نقشش را ایفـا کـرد،    او که هاي او، باید بسیاري چیزها تغییر کنند؛ و وقتی رسیدن به شرایط شکوفایی ظرفیت
 امـر  اشـتیاق « کـه  آموزد می آنگاه. بود خواهد دیگر هاي افق به خواهش ي ورکننده شعله و طمسل بازنمودهاي ویرانگر
 جلـوي  تـا  انـد  کـرده  قـدغن  را آرزویش داشتن سر در شده تثبیت جوامع هاي قدرت که همان: باشد داشته را ناممکن
  »37.ست ما ي ذمه بر هنوز فتحش که همان، بگیرند را زادنش
 آرزوها و آمال در سرها، در مستقر، نظم در کنیم حس تا انگیزد برمی شوريتواند جهان را تغییر بدهد اما  نمی هنر

 بـه  قطعـا  و، کاهـد  فرونمـی  را خـود  خـوب  مترقـیِ  احساسات نمایش به که است چیزي آن هنر. هست بازي جاي
 بـودنش  بـورژوا  بـه  مفتخـر  بورژوازي به آوردن وارد شوك به معموال که گردد نمی تحریکی ي مایه کم وجوي جست
  ...است خشنود

 باز« که نیست آنچراکه قطعا در پی . رفت نخواهد تحلیل خود نیکاما چنین هنري در تحرك فرهنگی و آگاهی 
  .بخشد می ـ امکانات جمعی و خصوصی ما ـ »38جشنی از امکانات«به بحران واقعیت ما  بلکه :»کندافسون  را جهان

ــــــــــــــــــــــــــــ 
37. Henri Maler, Convoiter l’impossible, Albin Michel, Paris, 1995. 
38. Ernst Bloch, Le principe Espérance, trois volumes, Gallimard, Paris, 1976, 1982 et 1991. 


