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جنبش  معرفی  و  ترجمه  در  تالش های اش  خاطر  به  عمدتًا  صفدری  بهروز 
سیتواسیونیستی به زبان فارسی، به ویژه جامعه ی نمایش اثر گی دوبور )تهران، 
گه( شناخته شده است. از میان دیگر ترجمه های وی می توان به رسوایی  نشر آ
شرحی بر  اینک آن انسان، و  بنژامن پره، شاعر سوررئالیست،  اثر  شاعران، 
چنین گفت زرتشت نیچه )تهران، نشر بازتاب نگار(، در ستایش تن آسایی، 
شامل متن معروف پل الفارک )تهران، نشر کالغ(، شعر و واقعیت و قطعات 
عمودی، از روبرتو خواروز )تهران، نشر بازتاب نگار( اشاره کرد. تحصیالت 

دانشگاهی او در رشته ی جامعه شناسی بوده و مقیم فرانسه است.
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یا  آثار جنبش سیتواسیونیست ها  و معرف  مترجم  به عنوان  نظر شما،  به   
اندیشه ی  و  نقد  در  جایگاهی  چه  زیست  محیط  مسئله ی  موقعیت سازان، 

رادیکال مدرن داشته است؟

خوب است برای پراختن به این پرسش یک چشم انداز کلی از موضوع ترسیم 
کنیم. برای این کار به کتابی استناد می کنم با عنوان رویداد آنتروپوِسن، زمین، 
تاریخ، و ما که در سال ۲۰۱۳ در فرانسه منتشر شد، نوشته ی دو تاریخ شناس 
علم به نام های کریستف بونوی و ژان ـ باتیست ِفره ُسز. آنتروپوسن اصطالحی 
است در گاه شماری زمین شناختی، مرکب از دو کلمه ی یونانی آنتروپو )انسان( 
و سن )جدید و نو( و، در مجموع، یعنی عصر جدید یا نودوره ی انسانی در 
تاریخ زمین شناسی، که از حدود دو قرن پیش آغاز شده است. این اصطالح را 
شیمیـ  زمین شناس برنده ی جایزه ی نوبل، پل کراتزن، در سال۲۰۰۰ پیش نهاد 
کرد. بد نیست یادآوری کنیم که تا پیش از این پیش نهاد، بنا به زمان  بندی دانش 
زمین شناسی، دوره ی چهارِم )کواِترِنر( زمین که از دو میلیون سال پیش آغاز 
شده و شامل دوره ی آنتروپوزوئیک )انسان زیستی( است، به دو زیردوره ی دیگر 
تقسیم می شد: پلیستوسن )نودوره ی چندگانه(، از حدود دو میلیون سال پیش 
تا حدود یازده هزار سال پیش، و هولوسن )نودوره ی کامل(، از یازده هزارسال 

پیش تا کنون.
آن چه دوره ی آنتروپوسن را از دیگر دوره های زمین شناسی متمایز می کند 
این است که برای نخستین بار فعالیت انسانی به تعیین کننده ترین عامل تغییر 
به  این دوره ی جدید زمین شناسی  و تحوِل سیاره ی زمین تبدیل شده است. 
تا کنون   ۱۸۰۰-۱۷۵۰ سال های  از  که  می کند  استناد  نمودارهایی  همه ی 
نشان دهنده ی تخریب فراینده ی زمین و زندگی روی زمین است: جمع شدن 
گازهای گل خانه ای در جّو زمین، افزایش میانگین درجه ی حرارت، باال آمدن 



و  جانوری  زیستی  تنوع  وخیم  جنگل زدایی، کاهش  اقیانوس ها،  آب  سطح 
گیاهی، افزایش اختالل  های اقلیمی، توفان ها، سیل ها، آلودگی ها، بیماری های 
مزمن، و به طور کلی به هم خوردن تعادل اکوسیستم به صورتی برگشت ناپذیر. 
از این دیدگاه، از آن جایی که فعالیت انسانی دیگر نه از بیرون بلکه از درون بر 
طبیعت اثر می گذارد و ماهیت آن را تغییر می دهد، دیگر نمی توان بنا به تفکیک 
کالسیک، فرهنگ و طبیعت را دو سپهر جداگانه تلقی کرد. بنابراین، نقِد این 

جدایی سنگ بنای نقِد رادیکال مدرن است.

چه جریان ها و حرکت هایی پیشگامان این نقد مدرن بوده اند، و رابطه ی آن ها 
با مسئله ی اکولوژی چه گونه بوده است؟

از اوایل قرن بیستم، در جمع هایی از هنرمندان پیشاهنگ در اروپا، موضوع 
مسئله ی  شکل گرفت.  سیاسی  کنش  از  شیوه ای  همچون  هنر  به  اندیشیدن 
بر  دائر  نشانه های  از  مجموعه ای  قالب  در  زیست بوم،  یا  محیط زیست 
آسیب دیدگی وخیم حیات طبیعی و زیست اجتماعی بر اثر سلطه ی منطق و 
عقالنیِت حاکم بر ساختارهای جوامع غربی، در مرکز این دغدغه ها بود. این 
جمع های هنری، با آگاهی مبتنی بر حساسیت های انسانی خود، عقل و منطقی 
را که بر سامانه های تولیدی، استعماری، و تسلیحاتی حاکم بود و به بروز جنگ 
جهانی اول انجامیده بود به نقد و پرسش می کشیدند. مسئله شان این بود که 
با چه زبانی و از طریق چه تکینک های هنری می توان چنین نقدی را بیان کرد.

در بحبوبه ی جنگ جهانی اول، جنبش دادا در شهر زوریخ توسط شماری 
از هنرمندان عاصی و شورش گر پا گرفت و به دیگر کشورهای اروپایی نیز راه 
گاهی روان انسانی را  یافت. دادائیسم منطق متکثر و اعماق منطق گریز ناخودآ
در تقابل با منطق تک خطی، مکانیکی، و انتفاعی حاکم بر دنیای سیاست و 
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اقتصاد قرار می داد. اگر این فریاد عاصیانه را نخستین فراخوان به یکی شدن 
زبان و تن بنامیم، می توانیم پیامدها و تأثیرات این تجربه را در جنبش های بعدی، 
سوررئالیسم، لتریسم، و جنبش سیتواسیونیستی پی گیری کنیم. در مجموعه ی 
این حرکت ها و اقدام های هنری – انتقادی در طول قرن بیستم، درنگ و تأمل 
و بازاندیشی برای بازتعریف مفاهیم، جهان بینی، قراردادها، و هنجارهای رایج 
نقش و جایگاهی اساسی دارد. محور همه ی این کرداراندیشی ها این بوده که 
معنا و هدف زندگی اجتماعی انسان بر روی کره ی زمین چیست؟ و ذهنیت و 

زبان انسان ها را چه عواملی تعیین می کنند؟
برای مثال، هنرمند و نویسنده ای به نام رائول هوسمن، که خود را »داداسوف« 
)به سیاق فیلسوف( می نامید، اندیشه های بدیعی درباره ی جایگاه و چه گونگی 
از عقل گرایی تک ُبعدی  او در نقد  با جهان پیرامون اش دارد.  انسان  رابطه ی 
و انتزاعی )بریدن و جدا ساختن( که بر علوم و صنعت تولیدی حاکم است، 
بر این نکته انگشت می گذارد که شیوه ی انتزاعی و جداسازانه باعث شده که 
انسان قوه ی درک و دریافِت کلیت را از دست بدهد، در صورتی که موجود 
زنده به طور طبیعی از چنین توانی برخوردار است. او مثال زنبور را می زند، که 
برخالف تصور علمی رایج، چشم و گوش و مغزش، نه اندام هایی جداگانه بلکه 
کلیت اورگانیک یگانه ای است. بر همین پایه، ایده و ماده نیز دو جهان مجزا و 
متضاد با یک دیگر نیستند. و هوش و بصیرت حسی برآمده از هم آمیزی عناصر 
حیات در گستره ی طبیعت است. بنابراین، از نگاه هوسمن، تنها شیوه ی معتبر 
برای اندیشیدن به رابطه ی انسان و محیط زیست هم حسِی ادراکی است، یعنی 
احساس یگانگی با طبیعت. به باور او، نگرش کنونی در علم، فلسفه، سیاست، 
و اقتصاد به جهان نگرشی آلوده است، و با نگرش آلوده نمی توان با آلودگی 
مبارزه کرد. زیرا اساسًا مسئله این نیست که ما باید به »محیط زیست« »احترام« 
بگذاریم، چنان که گویی ما با یک نیروی جذب به مرکز در مرکِز یک محیط 
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قرار گرفته ایم که »پیرامون« ما را تشکیل می دهد و چون تخریب این محیط و 
پیرامون امنیت ما موجوداِت »مرکزی« را به خطر می اندازد پس باید از آن مراقبت 
و محافظت کنیم. برعکس، مسئله این است که ما باید احساس کنیم که در تلفیق 
و آمیزش با این  محیط در کلیت حیات، جسم و تن مشترکی هستیم و اصاًل 

مرکزیت و محیطی  وجود ندارد، همه جا مرکز و همه جا محیط است.

رویکرد و شیوه ی بیان سیتواسیونیست ها در این باره چه بوده است؟

سبک دخل وتصرف و مضمون ربایی صریح یا تلویحی و انتقال از یک حوزه ی 
معنایی به حوزه ی دیگر، در ارتباط با تجارب و نگرش هایی هنری است که 
خانه کرده اند،  ما  ادراک  در  را، که  دریافت شده  پیش  از  ایده های  و  تصاویر 
همچون پس مانده هایی مورد »بازیافت« قرار می دهد. هدف اصلی نقد تدوام 
و استمرار محتوم واقعیِت حاکم است. یعنی ایجاد مکث و درنگ از طریق 
انقطاع زنجیره ی وقایع و گفتمان ها. نمونه ی آن فیلمی است از گی دوبور در 
سال ۱۹۵۲ به نام زوزه هایی به سوِد ساد. این فیلم بدون تصویر صرفًا ترکیبی 
است از تناوب اکران های سیاه و سفید همراه با قطعه  دیالوگ هایی با صدای 
یک زن و چند مرد که تکه هایی از متن های کاماًل متفاوت را می خوانند. پیام و 
معنای اصلی این کمپوزیسیون تأکید بر کودنی و بالهت حاکم بر ذهن و زبان 

و اید ئولوژی مسلط بر جامعه  است که خود را »بالغ و عاقل« می داند.
دبور در دیگر نوشته ها و فیلم های خود نیز سبک و روال تک خطی استدالل 
را به بازی می گیرد و به نقد می کشد، یعنی نگرش و برهانی را که به شیوه ی 
هگلی نوعی غایت استعالیی برای تاریخ قائل است و سرمایه داری بر پایه ی 
همین نگرش توسعه ی تکنیک صنعتی را به هدفی غایی و فی نفسه تبدیل کرده 
است، توسعه ای که جامعه ی سرمایه داری را به مدفوع خواری کشانده است، یعنی 
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تبدیل واقعیت به مدفوعات و فضوالتی که دائم به خورِد خود و جامعه می دهد.

و  انسان  رابطه ی  و  زیست بوم  به  موقعیت سازان  نگرش  اصلی  ویژگی های 
طبیعت چیست؟

به طور کلی، در ارزیابی رویکرد جنبش سیتواسیونیستی به مسئله ی اکولوژی 
چند نکته را به اجمال می توان یادآور شد. فراشد تحوالِت بینشی و نظری این 
جنبش، از آغاز، وجود و تحول دو رویکرد متفاوت را در این جنبش نشان 
امکان  به  بستن  و دل  تکنولوژی  پیشرفت  به  امیدوارانه  رویکرد  یکی  می هد. 
رهاسازی دستاوردهای تکنولوژیک از چنگ منطق انتفاعی سرمایه و قراردادن 
این دستاوردها در خدمت زندگی انسانی. این رویکرد با نوعی بینش به امکان 
چیرگی و تملک انسان بر طبیعت همراه است. رویکرد دوم، که می توان آن را 
رویکرد رمانتیک سیتواسیونیست ها نامید، بیان گر نوعی نوستالژی نسبت به 
کیفیت بهتر زندگی اجتماعی در دوره های تاریخی گذشته  است. همین رویکرد 
سپس به شکل رمانتیسمی معطوف به آینده و نقد از منطق پیشرفت تکنولوژیک 
به محور تحلیل های نقادانه ی نویسندگاِن این جنبش تبدیل می شود. همچنین 
باید اشاره کرد که آشنایی و ارتباط این جنبش با کسانی چون ژاک ِالول، که یک 
مؤمن پروتستان بود و نقدهای رادیکالی از منطق تکنولوژیک ارائه داده بود، 
آنری لوِفور، و کارنلیوس کاستوریادیس در تعمیق و تدوین نگرش اکولوژیک 

این جنبش تأثیر به سزایی داشته است.

چه مسائل و تهدیدهای زیست محیطی بیشتر توجه آن ها را جلب کرده بود؟

نقد و نگرش زیست محیطی در جنبش سیتواسیونیست در سال های فعالیت 
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تسلیحات  مسئله ی  می شود:  متبلور  موضوع  سه  حول  عمدتًا  گروهی اش 
هسته ای، مسئله ی سیبرنتیک، و مسئله ی اکولوژی.

در اوایل سال های ۱۹۶۰، و در فضای جنگ سرد میان بلوک های شرق و 
غرب، سیاستی به نام dissuasion nucléaire مطرح شده بود که زمام داراِن 
وقت آن را برای متقاعد کردن یک دیگر به عدم استفاده از سالح هسته ای به 
میان آورده بودند. این »تعادل ترور« و حضور خطر مهلک هسته ای به یکی 
بود،  بیان شده  ونه گم  رائول  از سوی  مفاهیم کلیدی سیتواسیونیستی، که  از 
ابعاد و پژواک معنایی دیگری بخشید، یعنی مفهوم »زنده مانی« یا بقا، که از 
دیدگاه سیتواسیونیست ها در تقابل با زندگانی مطرح شده بود. مفهوم زنده مانی 
نخست بر هستی تهی از کیفیت و لبریز از یأسی داللت داشت که ناشی از 
سپری شدن زمان زندگی میان کاِر ازخودبیگانه و تفریحاِت ازخودبیگانه بود. 
اما اکنون مسئله ی بمب هسته ای و تهدید فرا رسیدن دوره ی آخرزمانی ابعاد 

جدیدی به این مفهوم می داد.
به ابتکار گی دوبور و اسگر یورن، حرکتی ضدهسته ای راه اندازی شد. اما 
این گام نخست در نقد تسلیحات هسته ای هنوز نسبتًا محدود بود، به ویژه در 
آندرس و جنبش طرف دار  انتقادی کسانی چون گونتر  با تحلیل های  مقایسه 
صلح در آلمان. اما بعدها، گی دوبور در کتاب جامعه ی نمایش به نقد ریشه ای 
و همه جانبه ی منطق تولید سرمایه و سازوکارهای تولید و بازتولید ویران بار 
آن پرداخت. و همین نگرش انتقادی از سوی رائول ونه گم تا به امروز پیوسته 

تعمیق و توسعه یافته است.
به   ۱۹۴۷ سال  در  وینر  نوربرت  را  نام  این  سیبرنتیک.  دوم،  موضوع 
ماشین های  میان  مشترک  پدیده های  بررسی  در  خود  پژوهش های  نتیجه ی 
خودکار و موجودات زنده داده بود که هدف از آن دست یابی به سیستم های 
خودتنطیم شوندگی از طریق تبادل اطالعات با محیط بود. نتایج دانش سیبرنتیک 
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در توسعه ی علوم و فنون رایانه ای طبعًا نقش تعیین کننده ای داشت. اما عجیب 
این بود که در تمامی شاخه های علمی، از زیست شناسی تا جامعه شناسی، و 
از حقوق تا پزشکی و علوم تربیتی، همه جا استناد به مفاهیم انفورماسیون، 
پردازش اطالعات، سیستم و خودتنظیم شوندگی، چیره شد. درست در چنین 
وضعیتی بود که نقد لوِفور از سیبرنتیک، به مثابه هستی مند کردن ماشین و 
به موجود زنده، همچون مرجع  اندیشیدن  برای زبان و  الگویی  به  آن  تبدیل 
جدیدی برای نقد رادیکال مطرح شد. جالب است که همزمان با این نقد از 
سوی او، شاخه ی سیتواسیونیست ها در آلمان، به نام spur، نقدهای کوبنده ای 

بر سیبرنتیک منتشر کرد.
نشریه ی  انترناسیونال  هشتم  شماره ی  در  نقادانه،  نگرش  همین 
و  یافت،  بسط  شاه«  مردان  »همه ی  عنوان  با  مقاله ای  در  سیتواسیونیست، 
اطالعات پردازی، به مثابه پشتوانه ی نظری سیبرنتیک، همچون »چنگ اندازی 
قدرت بر زبان« به نقد کشیده شد. نقدی که در شماره ی دهم آن نشریه، در 
ایدئولوژی  افشای  در  اسیر«،  »واژگان  عنوان  با  از مصطفی خیاطی  مقاله ای 
»اطالعاتی« و آلودگی های ذهنی و زبانی ناشی از آن به اوج تازه ای رسید. در 
همین رابطه، رائول ونه گم در »رساله ی زندگی دانی برای استفاده ی نسل های 
جوان«، از پیدایش »جامعه ی بردگان بدون ارباب« و »شهروندان روبوت واره ی 
دموکراسی سیبرنتیک« می گوید، شهروندانی که زیر سلطه ی سیستمی به سر 

می برند که »عقالنیت و عینی گرایی« خود را به رخ می کشد.
در نقدهای سیتواسیونیست ها در آن  سال ها هنوز این جا و آن جا نشانه هایی 
از باور به امکان رهاسازی دستاوردهای فنی به منظور کاربرد انسانی آن ها به 
چشم می خورد، اما در در مجموع نگرش نقادانه به منطق پیشرفت تکنولوژیک 
در چارچوب سرمایه داری بیش از پیش صریح  و عمیق بیان می شود. گی دوبور 
در  تولید  واقعی« کلیت  »انشعاب  و  بیمار«  »سیاره ی  نام های  به  متن  دو  در 
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»جامعه ی اقتصاد فراتوسعه یافته« را عامل تبدیل عالم و آدم به کاال و تخریب 
زندگی طبیعی و اجتماعی می داند.

موضوع بسیار مهمی که از همان سال ۱۹۷۱ توسط گی دوبور، و از آن 
پس تا کنون پیوسته در آثار رائول ونه گم مورد تحلیل و تأکید قرار گرفته تبدیل 
گاهی و حساسیت زیست محیطی به یک اید ئولوژی جدید است. آن ها بر این  آ
نظر بوده اند که توسعه ی آسیب و زیان های زیست محیطی موجب شکل گیری 
یک »اصالح طلبی جدید« در چارچوب سرمایه داری مدرن می شود. گی دوبور 
تابع همان  بیمار« می نویسد: »یک اصالح طلبی جدید ]…[ که  در »سیاره ی 
و گشایش  ماشین  روغن کاری  یعنی  است،  پیشین  رفورمیسم های  الزامات 
فرصت های تازه ی سودجویی برای شرکت های پیشتاز صنعتی«؛ و در جایی 
دیگر: »مدرن ترین شاخه های صنعت به سوی انواع مداواهای آلودگی خیز بر 
می دارد زیرا آن را بازار جدید بسیار سودآوری می داند چرا که بخش عمده ای از 
سرمایه گذاری های در انحصار دولت در آن به کار گرفته و بر سرش ساخت و 

پاخت خواهد شد.«
گی دوبور در این دو متن  ایده های پیشرفت و ترقی خواهی  یا »خوش بینی 
علمی« قرن نوزدهمی را برای همیشه کنار می گذارد، »احساس شعف تک خطی 
از توسعه ی نیروهای تولیدی« و حتا »ادعای تضمین انقالب همچون راه حل 
تخاصمات کنونی« را به نقد می کشد. به قول رائول ونه گم: »اید ئولوژی های 
جدید چیزی جز ایده های نوگشِت اقتصادی نیستند. این را از حاال بدانیم بهتر 

از آن است که بعدها از آن برآشفته شویم.«
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