بريدهاي از »تسخير نان«
پيتر كروپتكين
رضا اسكندري

توضيح مترجم:
»تسخير نان« ،بلندترين جستار نظري پيتر كروپتكين ،از سرشناسترين متفكران آنارشيست سدههاي نوزدهم و بيستم ،و احتماﻻً مفصلترين شرحي است
كه بر »كمونيسم آنارشيستي« نوشته شده است .كروپتكين در اين كتاب ،به ترسيم برنامهي عمل براي يك انقﻼب اجتماعي )سوسياليستي( ميپردازد كه
اينبار ،نه براي اشغال قدرت به دست تجسم سياسي يك طبقه يا يك حزب پيشرو ،كه براي امحاء اقتدار دولتي سامان يافته است .هرچند همانگونه كه
از نام اين رساله پيداست ،كروپتكين تأمين نان براي همه را نخستين و اصليترين شعار انقﻼب و جامعهي مبتني بر كمونيسم آنارشيستي ميداند ،اما در
فصول مياني كتاب خود ،گذري بر صورتبندي هنر ،ادبيات و علم در جامعهي نوپديد پس از انقﻼب ارائه ميدهد .متن حاضر بريدهاي از فصل نهم اين
كتاب است.

انسان موجودي نيست كه غايت زندگياش ،خوردن ،نوشيدن و يافتن سرپناهي براي خودش باشد .به محض آن كه نيازهاي مادياش برطرف شد ،نيازهاي
ديگري كه به طور كلي مي توان حايز خصلتي هنري دانستشان آشكار خواهند شد .اين نيازها تنوع بسياري دارند و از فردي به فرد ديگر تفاوت ميكنند.
هرقدر جامعهاي متمدنتر باشد ،فرديت در آن بيشتر بسط خواهد يافت و اين اميال نيز متنوعتر خواهند بود.
حتي امروز هم ميتوانيم مردان و زناني را ببينيم كه خود را از ضروريات زندگيشان محروم ميكنند تا خردهريزهايي كامﻼً غيرضروري به دست آورند.
شكل خاصي از رضايتمندي يا التذاذ فكري يا مادي .يك مسيحي يا يك تارك دنيا ممكن است چنين ميلي به تجمﻼت را تقبيح كند .اما دقيقاً همين
چيزهاي كوچك اند كه يكنواختي وجود را از ميان ميبرند و آن را دوستداشتني ميكنند .آيا زندگي ،با تمام سختكوشيها و افسوسهاي ناگزيرش،
ارزش زيستن را ميداشت اگر عﻼوه بر كار روزمره ،هيچ لذتي مطابق با ذوق فرداني افراد وجود نميداشت؟
اگر ما خواهان انقﻼبي اجتماعي هستيم ،بدون ترديد نخستين آرمان ما نان براي همه است .تحول اين جامعهي كريه كه در آن ،هر روز كارگراني توانمند
را ميبينيم كه دست نيازشان را به سمت كارفرماياني دراز ميكنند كه استثمارشان خواهند كرد؛ جامعهاي كه در آن زنان و كودكان شبها بدون هيچ
سرپناهي آواره مانده اند؛ غذاي كل يك خانواده به مشتي نان خشك تقليل يافته است؛ مردان ،زنان و كودكان در نيازشان به مراقبت ،و حتي گاه در نيازشان
به غذا ،ميسوزند و ميميرند .براي پايان دادن به اين نابرابريها و زشتيهاست كه ما خواهيم شوريد.
اما انتظار ما از انقﻼب بيش از اينهاست .ما ميبينيم كه كارگران ،ناگزير از ستيزي دردآور براي بقا ،وادار شدهاند تا لذات واﻻتر را ناديده بگيرند .واﻻترين
لذاتي كه در دسترس مردمان قرار دارد :علم و خصوصاً اكتشافات علمي ،هنر و به طور خاص آفرينش هنري .اگر انقﻼب اجتماعي بايد قوت روزانهي
همگان را تضمين كند ،از آن رو است كه بتواند لذاتي را كه امروز براي اقليتي محدود كنار گذاشته شده ،به همهي ما بچشاند؛ براي آن است كه فراغتي
و امكاني را براي توسعهي تواناييهاي ذهني در اختيار همگان بگذارد .پس از آن كه مسئلهي نان براي هميشه حل شد ،عاليترين هدف ما فراغت خواهد
بود.
بي ترديد در جهان امروز ،جايي كه صدها و هزاران نفر از نوع بشر به نان ،زغال ،پوشاك و سرپناه نيازمندند ،تجملگرايي يك جرم است .زيرا براي ارضاء
آن ،كودكان كار بايد بدون نان بمانند! اما در جامعهاي كه در آن ،همه نان و سرپناه ضروري خود را دارند ،نيازهايي كه ما امروز تجمﻼتي ميدانيم ،بيشتر
طبيعي به نظر خواهند رسيد .از آنجايي كه انسانها شبيه به هم نيستند و نميتوانند باشند )زيرا تنوع سﻼيق و نيازها ،اصليترين ضمانت براي پيشرفت
بشري است( ،همواره مردان و زناني هستند -و بسيار خوب است كه باشند -كه خواستههايشان در سمت و سويي خاص ،فراتر از نيازمنديهاي مردمان
عادي است.
همه به تلسكوپ احتياج ندارند ،زيرا حتي اگر آموزش عمومي فراهم باشد ،باز هم كساني هستند كه مطالعهي چيزهاي ميكروسكوپي را به بررسي
آسمانهاي پرستاره ترجيح ميدهند .بعضي از مجسمهها خوششان ميآيد و بعضي از نقاشي .ممكن است بزرگترين بلندپروازي يك نفر ،داشتنِ يك
پيانوي خوب باشد ،در حالي كه ديگري با داشتن يك آكاردئون خشنود ميشود .ذائقهها متفاوتند ،اما نيازهاي هنري در بين همگان وجود دارد .در شرايط
كنوني ما ،در اين جامعهي سرمايهداري بيمار ،انساني كه چنين نياز هنرياي را در خود احساس ميكند قادر به ارضاء آن نيست ،مگر آن كه ثروتي عظيم
به ارث برده باشد يا با سختكوشي بسيار ،سرمايهاي فكري فراهم كند كه او را به اشغال منصب يك استاد دانشگاه قادر ميسازد .با اين همه ،او اين اميد
را كه شايد روزي بتواند كموبيش اين نياز ذوقياش را برآورده سازد ،حفظ ميكند .به همين دليل هم جوامع كمونيستي ايدهآليست را ،كه تأمين زندگي
مادي همهي افراد را هدف انحصاري خود قرار دادهاند ،مﻼمت ميكند .او به ما ميگويد »در فروشگاههاي اشتراكي شما ،شايد نان براي همه وجود داشته
باشد ،اما تصاوير زيبا ،ابزارهاي اپتيكي ،مبلمان مجلل و جواهرات هنرمندانه ندارد؛ به بياني سادهتر ،تمام آن چيزهايي كه ارضاءكنندهي سﻼيق متنوع
بشرند .عﻼوه بر اين ،امكان دستيافتن مردم به هرچيزي را ،مگر نان و گوشتي كه جامعه قادر به تأمين آن براي همگان است و پارچههاي خاكستري
رنگي كه تنپوش تمام مردمان شهر است ،سركوب ميكنيد«.

اينها اعتراضاتي است كه تمام نظامهاي كمونيستي بايد با آن روبهرو شوند و بنيانگذاران جوامع نويني كه در بيابانهاي آمريكا تأسيس شدهاند ١هم
هيچگاه آن را درك نكردهاند .آنان بر اين باور بودند كه اگر جامعه بتواند لباس كافي براي پوشش اعضاي خود فراهم كند ،اتاق موسيقياي به راه بيندازد
كه در آن ،همهي »برادران« بتوانند قطعهاي بنوازند يا گاه و بيگاه نمايشي اجرا كنند ،كافي است .آنها فراموش كردند كه احساس هنري در ميان
كشاورزان به هماناندازه وجود دارد كه در ميان شهرنشينان ،و عليرغم آن كه تجليات اين احساس هنري در ميان فرهنگهاي مختلف تفاوت دارد ،اما
اصل آن يكي است .اجتماع بيهوده كوشيد تا ضروريات عام زندگي افراد را تأمين كند ،بيهوده كوشيد تا هر آموزشي را كه به بسط فرديت افراد ياري
ميرساند سركوب كند و بيهوده كوشيد تمام متون خواندني را ،مگر انجيل ،از ميان ببرد .ذوق فرداني افراد بيرون زد و موجب نارضايتي عمومي شد .هر
زمان كه كسي پيشنهاد ميداد يك پيانو يا يك ابزار علمي خريداري شود ،جنجال و درگيري به راه ميافتاد .پيشرفت از رمق افتاد .جامعه نميتواند در
شرايطي كه احساسات فردي ،تمايﻼت هنري و تمام مسيرهاي پيشرفت را از ميان ميبرد ،به حيات خود ادامه دهد.
آيا كمون آنارشيستي هم بايد مسير مشابهي را در پيش گيرد؟ روشن است كه نه؛ اما اگر دريابد عﻼوه بر آن كه تمام ضروريات زندگي مادي را توليد
ميكند ،بايد تﻼش كند تا تجليات ذهن بشري را هم راضي كند.
صراحتاً اذعان ميكنيم كه وقتي از مغاك فقر و رنجي كه پيرامون ما در جريان است سخن ميگوييم ،وقتي ضجهي دلخراش كارگراني را ميشنويم كه
در خيابانها دوره ميافتند و درخواست كار ميكنند ،پرسيدن اين سوال بيرحمانه است؛ اما مردم در جامعهاي كه اعضايش به خوبي سير شدهاند ،براي
ارضاء ميل فردانيشان به تملك فﻼن ظرف چيني يا يك لباس مخمل چگونه عمل خواهند كرد؟
وسوسه ميشويم چنين پاسخ بدهيم :اجازه بدهيد براي شروع از مسئلهي نان مطمئن شويم ،بعداً به چيني و مخمل هم خواهيم پرداخت.
اما بايد اين مسئله را به رسميت بشناسيم كه انسان نيازهاي ديگري به جز غذا نيز دارد .از آنجا كه نقطهي قوت آنارشيسم دقيقاً در اين است كه تمام
توانشها و تمام شهوات بشري را ميشناسد و هيچكدام را ناديده نميگيرد ،در چند جملهي كوتاه توضيح ميدهيم كه ]در كمون آنارشيستي[ انسان چگونه
قادر است براي ارضاء تمام نيازهاي فكري و هنري خود تدبيري بينديشد.
پيشتر اشاره كرديم كه با  ٤يا  ٥ساعت كار در روز تا سن  ٤٥يا  ٥٠سالگي ،انسان ميتواند به سادگي توليد تمام آن چيزهايي كه براي آسايش جامعه
ضرورت دارد را تضمين كند.
اما روزِ كاريِ انساني كه به رنج و محنت كار عادت دارد ،پنج ساعت نيست .او به  ١٠ساعت كار براي  ٣٠٠روز سال عادت دارد كه تا پايان عمرش هم
ادامه خواهد يافت .مسلماً زماني كه انسان به يك ماشين افسار شود ،به سرعت سﻼمتش را از دست ميدهد و قواي دِماغياش تحليل ميرود .اما زماني
كه انسان امكان تغيير دادن شغلش را ،و خصوصاً تغيير از كار يدي به كار فكري ]و بالعكس[ را داشته باشد ،ميتواند براي  ١٠يا  ١٢ساعت در روز ،بدون
خستگي و حتي با لذت و شادكامي به كار بپردازد .نتيجتاً ،فردي كه  ٤يا  ٥ساعت كار يديِ ﻻزم براي معيشتش را انجام داده ٥ ،يا  ٦ساعت ديگر دارد كه
ميتواند آن را بر اساس سليقه و ذائقهاش صرف كند .اين  ٥يا  ٦ساعت در روز او را قادر ميسازد تا با بهرهگيري از ارتباطاتش با ديگران ،هر آنچه بيش
از ضروريات زندگي -كه براي همگان تضمين شده است -بخواهد براي خودش تأمين كند.
او ابتدا وظايفش در زمين زراعي يا كارخانه يا هركجاي ديگر را ،كه سهم او در توليد عمومي جامعه است ،به انجام ميرساند و سپس ،نيمهي دوم روز،
هفته و سال خود را ،براي ارضاء نيازهاي هنري و علمي يا تفريحات خود صرف ميكند.
هزاران جامعه ]مانند اين[ قد برخواهند افراشت .جوامعي كه هر ذائقه و هر شكلي از عﻼيق تفنني افراد را ارج مينهند.
برخي ساعات فراغت خود را ،براي مثال ،به ادبيات اختصاص خواهند داد .آنان گروههايي از نويسندگان ،شاعران ،ناشران ،تصويرگران و طراحان تشكيل
ميدهند كه همگي هدفي واحد را تعقيب ميكنند :انتشار ايدههايي كه برايشان عزيز و ارجمند است.
امروز ،يك نويسنده ميداند كه رنجبري به نام كارگر وجود دارد كه ميتواند در ازاي چند شلينگ در روز ،كار چاپ كتابش را به او بسپارد .اما به ندرت
نويسندهاي هست كه بداند چاپخانه چه جور جايي است و اگر حروفچين از مسموميت با سرب رنج ميكشد يا كودكي كه پاي دستگاه چاپ كار ميكند از
بيماري خوني جان ميدهد ،آيا موجود مفلوك ديگري هست كه جايش را پر كند يا نه.
اما زماني كه ديگر كسي نباشد كه از سر گرسنگي حاضر شود كار خود را در ازاي حقوقي بخور و نمير بفروشد ،زماني كه كارگران استثمارشدهي امروز به
افرادي تحصيلكرده مبدل شوند كه ايدههاي خودشان را بر صفحات سياه و سفيد كاغذ نقش بزنند و با ديگران به اشتراك بگذارند ،آن زمان نويسندگان
و مردان علم ناگزير خواهند بود با يكديگر و با چاپخانهداران و ناشران همگام شوند تا نوشتهها و اشعارشان را به چاپ برسانند.
تا زماني كه مردمان كارهاي يدي و پيشپاافتاده را نشانهاي از فرودستي ميدانند ،برايشان ديدن نويسندهاي كه خودش مشغول حروفچيني كتابش است،
عجيب به نظر ميرسد .اما آن زمان كه زشتي و بدنامي كار يدي از ميان رفت ،زماني كه همه ناگزير از كار با دستهايشان شدند و كسي نبود كه كار
يدي ديگران را انجام دهد ،آن وقت نويسندهها و طرفدارانشان خيلي زود هنر كار با صفحات حروفچيني و ماشينهاي تحرير را ياد خواهند گرفت .آنها
تمامي ستايشگران كتابهاي چاپشده -لذت گرد هم آمدن براي تحرير كتاب ،بستن و طراحي صفحات و برداشتن نسخههايي تازه از چاپ بيرونآمده را خواهند چشيد .اين دستگاههاي زيبا ،اين ماشينآﻻت شكنجهي كودكاني كه بايد از صبح تا شب پايشان بايستند ،منبع التذاذ كساني خواهد شد كه
با استفاده از آنها ،انديشهي نويسندگان محبوبشان را نشر خواهند داد.
 ١اشارهي كروپتكين به جوامعي نظير ايكاريها )پيروان اتين كابه( و بانيان شهرهايي چون نيوهارموني و نيومورالورلد )پيروان رابرت اوئن( است كه با نگرههاي
آرمانشهري ،كوشيدند شهرهايي مبتني بر آرمانهاي سوسياليستي در بيابانهاي آمريكا تأسيس كنند .تمام اين تﻼشها در نهايت منجر به شكست شد .م.

آيا ادبيات از اين تغيير آسيب خواهد ديد؟ آيا شاعر ،پس از آن كه از خانه بيرون رفت و دستانش را براي كمك به نشر آثارش به كار گرفت ،تنزل خواهد
يافت؟ آيا داستاننويس دانش خود از طبيعت بشري را ،پس از آن كه دوشادوش ديگران در جنگل ،در كارخانه يا در ساخت راهها و راههاي آهن به كار
ايستاد ،از دست خواهد داد؟ آيا براي اين سواﻻت بيش از يك پاسخ وجود دارد؟
شايد از حجم بعضي از كتابها كاسته شود .اما حتي در آن صورت هم ،حرفهاي بيشتري در صفحات كمتري زده خواهد شد .شايد كاغذپارههاي كمتري
منتشر شود .اما آنچه منتشر ميشود با توجه بيشتري خوانده شده بيشتر مورد تحسين قرار خواهد گرفت .كتابها به چرخههاي بزرگتري از افراد ،با
تحصيﻼت بهتر و بيشتر خواهد رسيد .افرادي كه صﻼحيت بيشتري براي قضاوت محتواي كتابها دارند.
افزون بر اين ،هنر چاپ از زمان گوتنبرگ پيشرفت اندكي داشته و هنوز در مرحلهي نوزادي است .امروزه حروفچيني متني كه در ده دقيقه دستنويس
شده ،دو ساعت طول ميكشد .اما ]در اين نظام نو[ روشهاي سريعتري براي انتشار ايدهها ضرورت يافته و كشف خواهند شد!
چه رقتبار است كه هر نويسنده مجبور نيست سهم خود در انتشار كتابش را برعهده گيرد! اگر چنين ميبود ،صنعت چاپ چه پيشرفتها كه نميكرد!
امروز نميبايست از همان حروف متحركي استفاده كنيم كه در قرن هفدهم استفاده ميشد.
آيا اين يك روياست كه به جامعهاي بينديشيم كه در آن -با تبديل شدن همهي مردم به توليدكنندگان واقعي ،با فراهم آوردن تحصيﻼت براي همگان به
گونهاي كه بتوانند دانش و هنر را درون خود بارور سازند و با تأمين فراغتي براي همگان -انسانها گرد هم بيايند تا با كمك يكديگر به انتشار آثاري
بپردازند كه دوست دارند و هركدام سهم خود از كار يدي انتشار كتاب را به انجام رسانند؟ همين امروز ،صدها جامعهي آموخته و ادبي در جهان وجود دارد.
اين جوامع چيزي نيستند مگر گروههايي آزاد از مردم كه به شاخههاي معيني از دانش عﻼقمندند و با هدف انتشار آثارشان گرد هم آمدهاند .نويسندگاني
كه براي مطبوعات اين انجمنها مينويسند ،حقوقي دريافت نميكنند و خود اين نشريات هم ،به جز نسخههايي محدود ،براي فروش توليد نميشوند.
آنها به رايگان براي انجمنهاي ديگري در چهارگوشهي جهان ارسال ميشوند تا در آنجا ،تخم دانشهاي مشابهي را بپراكنند .فﻼن عضو يك انجمن
ممكن است يادداشتي يك برگي را در مقالهي خود بگنجاند و در آن ،يك مشاهدهي علمي را به اجمال توضيح دهد .ديگري ممكن است اثري حجيم را
منتشر كند و در آن ،نتيجهي پژوهشي چندساله را ارائه دهد .ديگراني هم ممكن است صرفاً به مرور نشريات بپردازند و اين بررسي را ،نقطهي شروع
پژوهشهاي آتي خود قرار دهند] .اين تفاوتها[ اهميتي ندارد :همهي اين نويسندگان و خوانندگان ،براي توليد آثاري كه مورد عﻼقهي همهشان است،
گرد آمدهاند.
اين درست است كه يك جامعهي آموخته ،همانند يك نويسندهي منفرد ،براي چاپ آثار خود به چاپخانهاي مراجعه ميكند كه در آن ،كارگران درگير كار
چاپ هستند .امروزه ،كساني كه به اين جوامع آموخته تعلق دارند ،كار يدي چاپ را ،كه مشخصاً در شرايط بسيار بدي به انجام ميرسد ،تقبيح ميكنند .اما
جامعهاي كه تحصيﻼت گستردهي فلسفي و علمي را در اختيار تمامي اعضاي خود قرار ميدهد ،ميداند كه چطور كار يدي را به گونهاي سازمان دهد كه
مايهي افتخار مردمان باشد .جوامع آموختهي چنين جامعهاي ،انجمنهايي خواهند بود متشكل از كاشفان ،عاشقان علم و كارگران ،كه همگي با كارهاي
يدي آشنا هستند و عﻼقمند به علم.
اگر يكي از اين جوامع ،براي مثال ،به مطالعهي زمينشناسي ميپردازد ،همگي در اكتشاف ﻻيههاي زمين مشاركت خواهند كرد .هر عضو انجمن سهم
خود در پژوهش را برعهده خواهد داشت و ده هزار مشاهدهگر ،در جايي كه امروز بيش از يكصد مشاهدهگر حضور ندارند ،در يك سال بيش از آنچه امروز
در بيست سال انجام ميشود كار خواهند كرد .زماني هم كه قرار به چاپ نتيجهي كارشان باشد ،ده هزار مرد و زن ،با مهارتهاي مختلف ،آمادهاند تا
نقشهها را ترسيم كنند ،قالب چاپ تصاوير را بسازند و متن كتاب را تصنيف و چاپ كنند .آنها با اشتياق از فراغت خود خواهند زد :در تابستان براي
سفرهاي اكتشافي و در زمستان براي كار در فضاهاي بسته .وقتي كه خروجي كارشان بيرون آمد ،نه فقط صدنفر ،كه ده هزار نفر خوانندهي مشتاق براي
كار مشتركشان دارند.
اين مسيري است كه پيشرفت بشري در پيش گرفته است .حتي امروز ،زماني كه انگلستان براي تكميل لغتنامهي انگليسي احساس نياز كرد ،كسي
چشمانتظار تولد ليتره٢ي ديگري نماند كه زندگي خود را وقف تصنيف لغتنامه كند .از داوطلبان كمك خواسته شد و يك هزار نفر ،به صورت خودانگيخته
و به رايگان مشغول به خدمت شدند .به كتابخانهها ريختند ،يادداشت برداري كردند و ظرف چند سال كاري را به انجام رساندند كه يك نفر در طول تمام
عمر خود قادر به انجامش نميبود .در تمامي شاخههاي خرد انساني روحيهي مشابهي را ميتوان ديد و ما ،با دانش محدودي كه از بشريت داريم ،ميتوانيم
حدس بزنيم كه آينده ،خود را در چارچوب چنين همكاري و تعاوني بازخواهدنمود .تعاوني كه به مرور بر كار افراد سايه مياندازد.
براي آن كه لغتنامهي ما ،به واقع كاري اشتراكي باشد ،ضروري است كه انبوهي از نويسندگان ،چاپچيها و خوانندگان نسخههاي چاپي ،با هم و در
همكاري با هم كار كنند .در اين مسير ،كارهايي در نشريات و انتشاراتيهاي سوسياليستي صورت گرفته كه نمونههايي از تركيب كار يدي و كار ذهني را
پيش روي ما قرار ميدهند .در روزنامهي ما ،اين اتفاق بارها روي داده است كه يك نويسندهي سوسياليست ،خودش حروف سربي نوشتهاش را براي چاپ
آماده ميكند .درست است كه اين قبيل تﻼشها بسيار نادرند ،اما به ما نشان ميدهند كه تطور و تكامل در كدام مسير به پيش ميرود.
اين رويدادها راه آزادي را به ما نشان ميدهند .در آينده ،زماني كه يك نفر چيزي براي گفتن دارد ،حرفي فراتر از افكار و باورهاي زمانهي خودش ،ﻻزم
نيست به دنبال سردبيري بگردد كه سرمايهي مورد نياز براي انتشار آن حرف را پيشاپيش در اختيارش بگذارد .او در ميان كساني كه با كسبوكار چاپ
آشنا هستند و آناني كه ايدههايش را تأييد ميكنند ،به دنبال همكاراني خواهد گشت و در كنار يكديگر ،كتاب يا نشريهي او را به چاپ خواهند رساند.
 ٢اميل ليتره ) ،(١٨٨١-١٨٠١زبانشناس و فيلسوف فرانسوي و مؤلف لغتنامهي زبان فرانسوي .م.

ادبيات و روزنامهنگاري ،ديگر روشهايي براي پول درآوردن و زندگي كردن به خرجِ ديگران نخواهند بود .اما آيا كسي هست كه ادبيات و روزنامهنگاري
را از درون بشناسد و مشفقانه ،سوداي آن را نداشته باشد كه دستكم ادبيات بتواند خود را از كساني كه پيشتر حاميانش بودند و حاﻻ استثماركنندگانش،
نجات دهد؟ از دست انبوه كساني كه -صرف نظر از استثنائاتي معدود -هزينه ميكنند تا ادبيات را در وضعيتي ميانمايه يا در حالت سهلانگارانهاي نگاه
دارند كه با ذائقهي ناپسند تودهي بزرگتري از افراد جور درميآيد.
ادبيات و علوم ،تنها زماني جايگاه حقيقي خود را در مسير توسعهي بشري به دست ميآورند كه رها از قيد و بندهاي تجاري ،منحصراً توسط و براي كساني
توليد شوند كه به آنها عشق ميورزند.
][...
اما هنر چه؟ امروز از هر سو صداي نالههايي درباب افول هنر به گوش ميرسد .ما بيترديد بسيار عقبتر از استادان بزرگ عصر رنسانس هستيم .سويهي
فني هنر به تازگي پيشرفت عظيمي داشته است .صداها نفر از مردمان مستعد ،با سطوح معيني از نبوغ هنري ،هر شاخهاي از هنر را زايا و بارآور ساختهاند؛
اما با اين همه ،به نظر ميرسد هنر از تمدن بشري رخت بربسته است! سويههاي فني پيشرفته كرده ،اما الهامات و خيال هنرمندانه كمتر از هميشه به
كارگاه هنرمندان رسوخ ميكند.
چنين الهامي از كجا بايد بيايد؟ تنها ايدههاي بزرگ ميتوانند الهامبخش هنرها باشند .هنر مترادف آرماني ما براي خﻼقيت نيست ،بلكه بايد چيزي فراتر
از آن باشد .اما هنرمندان حرفهاي ما ،صرفنظر از استثنائاتي بسيار نادر ،بيذوقتر از آنند كه افقي تازه را ادراك كنند.
افزون بر اين ،چنين الهامي را نميتوان در ميان كتابها جست .اين الهام بايد از زندگي بيرون كشيده شود و جامعهي امروز ،از برانگيختن آن قاصر است.
رافائل ٣و موريو ٤در زمانهاي نقاشي ميكردند كه هنوز ميشد با حفظ سنتهاي كهنهي مذهبي ،به جستجوي آرماني نو پرداخت .آنها براي زينت بخشيدن
به كليساهايي نقاشي ميكردند كه خود ،حاصل كار مخلصانهي نسلهايي از مردمان هر شهر بودند .تاﻻرهاي اصلي كليساهاي جامع با سويهي رمزآلودشان،
با عظمت و شكوهشان ،پيوندي با خودِ زندگي در آن شهر برقرار ميكردند و ميتوانستند منبع الهامي براي نقاشان باشند .نقاش روي بناي يادبودي متعلق
به عموم مردم كار ميكرد .او با همشهريانش سخن ميگفت و در مقابل ،از آنان الهام ميگرفت .او همانگونه توده را خطاب قرار ميداد كه تاﻻر اصلي،
ستونها ،شيشههاي رنگي ،مجسمهها و درها حجاريشدهي كليسا آنان را مورد خطاب خود قرار ميدادند .اما امروز ،بزرگترين افتخاري كه يك نقاش
ميتواند تجسم كند آن است كه يكي از بومهايش ،در قابي از چوب پرداختشده ،بر ديوار يك موزه آويخته شود؛ موزهاي كه خود چيزي نيست مگر
]قرائتي نو از[ همان عتيقهفروشيهاي قديمي كه در آن ،درست همانگونه كه در پاردو ،٥ميتوانيد تابلوي عروج عيساي موريو را كنار تابلوي گداي
بﻼسكس ٦و سگهاي فيليپ دوم ببينيد .بيچاره بﻼسكس و بيچاره موريو! مجسمههاي شوربخت يوناني كه زماني در معابد شهرهاي خودشان زندگي
ميكردند ،حاﻻ ميان مخملهاي سرخ آويزان در لوور گرفتار شدهاند!
زماني كه يك مجسمهساز يوناني ،مرمر خود را ميتراشيد ،ميكوشيد تا روح و قلب شهرش را متجلي سازد .تمام سوداها و سنن افتخارآميز شهر ،بايد
دوباره در اثر او لمس و تجربه ميشد .اما امروز ،اثري از شهر يكپارچه وجود ندارد .ديگر اجماعي از ايدهها در شهر ديده نميشود .شهر ،تجمع تصادفي
مردمي است كه يكديگر را نميشناسند ،عﻼقهي مشتركي ندارند و در مقابل ،هركدام ميخواهد به هزينهي ديگري ثروتمند شود .سرزمين پدري بيارزش
است ...يك بانكدار بين المللي و يك زبالهگرد ،چه سرزمين اجدادي مشتركي دارند؟ تنها زماني كه شهرها ،اقاليم ،ملتها يا گروههاي ملي ،ديگربار حيات
هماهنگ خود را احياء كنند است كه هنر ميتواند از آرمانها و ايدههاي مشترك مردمان شهر الهام بگيرد .آنگاه معماران يادبودهايي براي شهر ميسازند
كه ديگر معبد ،زندان يا دژ نظامي نيست .آنگاه نقاشان ،مجسمهسازان ،حجاران و بنايان ،كه همگي از منبع حياتي مشتركي نيرو گرفتهاند ،به سراغ بومها،
مجسمهها ،تزئينات و ساختمانهاي خود خواهند رفت و دوشادوش يكديگر ،با شكوه به سمت آينده گام برخواهند داشت.
اما تا آن زمان ،هنر تنها حياتي نباتي خواهد داشت .بهترين تابلوهاي نقاشان مدرن ،آنهايي هستند كه طبيعت ،روستاها ،درهها ،درياها و خطرات آن و
كوهها و شكوه آن را به تصوير ميكشند .اما يك نقاش چگونه مي تواند شاعرانگي كار روي زمين زراعي را به تصوير بكشد اگر خود تنها به آن فكر كرده
يا آن را تجسم كرده باشد؟ اگر هيچگاه خودش لذت آن را تجربه نكرده باشد؟ اگر كار بر روي زمين را درست به اندازهي پرندهاي بشناسد كه در فصل
كوچ ،از فراز اراضي روستايي عبور كرده است؟ اگر خودش ،در زمان شور و هيجان جواني ،هيچ غروبي را در پشت گاوآهني مشغول به كار نگذرانده باشد
و از درو كردن ساق گياهان با گردش بلند داس لذت نبرده باشد؟ آن هم دوشادوش علفچينان ديگري كه با شور و توان او را به رقابت ميخوانند و
دختران جواني كه آسمان را با ترانههاي خود ماﻻمال ميسازند؟ عشق به خاك و آنچه از خاك ميرويد را نميتوان با گردش قلممو به دست آورد؛ تنها با
خدمتگزاريِ زمين است كه ميتوان به چنين عشقي رسيد .و بدون دوست داشتن ،چگونه ميتوان آن را به تصوير كشيد؟ به همين دليل است كه هرآنچه
بهترين نقاشان در اين راه توليد كردهاند ،همچنان ناقص و نارساست .غيرواقعي و عموماً از سر احساسات .قدرتي در اين آثار نيست.
 ٣رافائلو سانتزيو دا اوربينو ) ،(١٥٢٠-١٤٨٣كه بيشتر با نام رافائل شناخته ميشود ،از مهمترين نقاشان ايتاليايي عصر رنسانس است .م.
 ٤بارتولومه استبان موريو ) ،(١٦٨٢-١٦١٧نقاش اسپانيايي سبك باروك .م.
 ٥موزهي ملي پاردو ،از موزههاي مهم هنري در شهر مادريد .م.
 ٦ديهگو رودريگث دِ سيلبا اي بﻼسكس ) ،(١٦٦٠-١٥٩٩از بزرگترين نقاشان دورهي باروك و از مشهورترين نقاشان تاريخ هنر اسپانيا .م.

بايد غروب خورشيد را در زمان بازگشتن از سر كار ديده باشيد .بايد دهقاني بوده باشيد در ميان دهقانان تا شكوه خورشيد را در ديدگان خود نگاه داشته
باشيد .بايد روز و شب ،همراه ماهيگيران به دريا زده باشيد ،ماهي گرفته باشيد ،با موجها جنگيده باشيد ،با طوفان رويارو شده باشيد و پس از كاري سخت،
لذت بيرون كشيدن توري پر از ماهي يا نوميدي تهي ديدن تور را تجربه كرده باشيد تا بوطيقاي ماهيگيري را درك كنيد .بايد زماني را در كارخانه گذرانده
باشيد ،خستگيها و شادمانيهاي كار مولد را چشيده باشيد ،در پرتو نور زندهي كورهها ،فلزات را با يكديگر آميخته باشيد و زندگي با ماشينها را احساس
كرده باشيد تا بتوانيد قدرت انسان را درك كنيد و آن را در كار هنري خود متجلي سازيد .احساسات تودهها بايد در شما رخنه كند تا بتوانيد توصيفشان
كنيد.
ل
عﻼوه بر اين ،كار هنرمندان فردا ،كه مانند هنرمندان بزرگ پيشين ،زندگي تودهها را تجربه كردهاند ،براي فروش نخواهد بود .جزئي خواهد بود از ك ِ
زندگي .جزئي كه بدون ديگر اجزا كامل نيست ،همانگونه كه ديگر اجزاء نيز بدون آن .مردم به شهر هنرمند خواهند رفت تا آثار او و زيبايي با روح و
زﻻلي را ببينند كه آثار مثبت خود را بر قلب و جان مردمان باقي خواهد گذاشت.
هنر ،براي آن كه توسعه يابد ،بايد به هزار ميانجي با صنعت درآميزد؛ يا آنگونه كه راسكين ٧و شاعر بزرگ سوسياليست ،موريس ،٨بارها و به روشني بيان
كرده اند ،با آن عجين شود .هر آن چيزي كه در خيابان ،در داخل و بيرون بناهاي عمومي ،انسان را محاصره ميكند ،بايد صورت ناب هنري داشته باشد.
اما اين ،تنها در جامعهاي تحققپذير است كه در آن ،همگان از آسودگي و فراغت برخوردار باشند .تنها در آن صورت است كه ميتوانيم شاهد اجتماعاتي
هنري باشيم كه هر كدام از اعضاي آن ،فضايي براي شكوفا كردن قابليتهايش خواهد داشت .زيرا هنر نميتواند خود را از كارهاي منحصراً يدي و فني
فراوانش برهاند .اين انجمنها ،مسئوليت زيباسازي خانههاي اعضايشان را برعهده خواهند گفت؛ درست همانند نقاشان جوان ادينبورگ كه داوطلبانه و از
سر مهر ،كار تزئين ديوارها و سقف بيمارستاني مخصوص فقيران شهر را به عهده گرفتند.
نقاش يا مجسمهسازي كه كاري را با احساسي شخصي خلق كرده ،آن را به زني كه دوست مي دارد يا يك دوست عزيز تقديم ميكند .آيا چنين كاري كه
به نام عشق و ملهم از آن خلق شده است ،ضعيفتر از آن كاري است كه براي ارضاي سليقهي مشتي بيذوق توليد شده اما قيمتي گزاف دارد؟
مشابه اين قاعده در خصوص تمام لذاتي كه در زمرهي ضروريات زندگي نيستند نيز صادق است .آن كسي كه آرزوي يك پيانوي بزرگ را دارد ،ميتواند
به انجمن سازندگان ادوات موسيقي وارد شود و با اعطاي بخشي از نيمروز فراغت خود به انجمن ،خيلي زود به پيانوي رؤياهايش دست يابد .اگر او
شيفتههاي مطالعات نجومي است ،به انجمن ستارهشناسان وارد ميشود و دوشادوش فيلسوفان ،پژوهشگران ،رياضيدانان ،صنعتگران سازندهي ادوات
ستارهشناسي ،دانشمندان و تازهكاران اين انجمن مشغول به كار ميشود .او نيز با انجام كاري كه از سوي انجمن به او سپرده ميشود ،به تلسكوپي كه
ميخواهد دست خواهد يافت .خصوصاً كه ساخت ابزارهاي تنجيم ،كار بسيار دشواري است و مستلزم كار سفالگران ،نجاران ،ريختهگران و متخصصان
مكانيك است و آخرين تنظيمات آن هم برعهدهي صنعتگراني ماهر و هنرمند.
به بياني خﻼصه ،پنج تا هفت ساعت در روز كه اوقات فراغت هركس است و پس از انجام چند ساعت كار ﻻزم براي ]مشاركت در[ توليد ضروريات جامعه
براي افراد باقي ميماند ،براي ارضاء ميل افراد به هر شكلي از تجمﻼت و زيباييها كفايت ميكند .هزاران انجمن ،مسئوليت توليد اين چيزها را برعهده
خواهند گرفت .آن چيز كه امروز موهبتي براي يك اقليت ناچيز است ،در دسترس همگان قرار خواهد گرفت .تجمﻼت ،ديگر نه نمايش احمقانه و بيحاصل
جايگاه طبقاتي بورژوايي ،بلكه لذتي هنري خواهد بود.
همگان از اين لذت نو خشنود خواهند بود .يك كتاب ،يك اثر هنري يا يك شيئ زينتي ،كه با كار جمعي و همدﻻنه و به منظور رسيدن به هدفي مطلوب
توليد شده است ،ضرورتاً شوق و آرامشي را سبب ميشود كه زندگي را دلنشينتر ميسازد.
براي پايان دادن تقسيمبندي ميان اربابان و بردگان ،ميكوشيم تا براي هر دو ،براي بشريت ،شادي بيافرينيم.
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