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 :توضيح مترجم

در شرايطي كه در بخشي از اروپا بربريت سرمايه . در پاريس نگاشت 1938مقاله زير را برتولت برشت در سال 
سال از آن تاريخ اين مقاله هنوز  75با وجود گذشت بيش از . داري چهره خود را در فاشيسم به نمايش گذاشته بود
نه تنها بر ابعاد مشكالتي كه برشت براي بيان حقيقت برمي . از جهات بسياري بيانگر واقعيات جهان كنوني است

شمارد افزوده شده بلكه وارونگي مناسبات حاكم آن چنان مهر خود را بر همه چيز زده كه حقيقت نيز همچون ديگر 
از اين رو شايد امروز فهم اين گفته . شود و جستجو و بيان آن ديگر دغدغه اي بيهوده است كاالها در بازار عرضه مي

و . "در عصري زندگي مي كنيم كه سرنوشت انسان به دست انسان سرشته مي شود"برشت راحت تر باشد كه ما 
يز د، خود او را به مهممعناي اين گفته وي چيزي نيست جز اين كه، آن چه را كه امروز انسان به دست خود مي ساز

 .مي كشد و به قهقرا مي برد

عالوه بر اين برشت در اين مقاله به خوبي كاركرد مشترك دموكراسي و فاشيسم در خدمت به پديده اي واحد را به 
عالوه بر اين آن چه را كه وي در مورد جمعيت . امري كه امروز نيز به وضوح قابل مشاهده است. تصويرمي كشد

بيان مي كند، چه از زاويه تعلق خاطر آنان به دموكراسي و چه به لحاظ تبيينشان از فاشيسم و بربريت و چه تبعيديان 
از نظر نقشي كه آنان به عنوان ابزاري در دست دموكراسي هاي ميزبان بر عليه كشورهاي رقيب دارند، به طرزي 

 .شگفت با شرايط حاضر همخوان است

پنج مشكل در "است كه از سوي مترجم با اخذ معنايي عام تر به  "ر نوشتن حقيقتپنج مشكل د"عنوان مقاله برشت 
، "نوشتن"برشت خود نيز در متن مقاله بارها به همين ترتيب عمل كرده و به جاي . ترجمه شده است "بيان حقيقت

 "بيان"مترجم با واژه توسط  "نوشتن"با وجود اين هرجا كه در متن . را به كار برده است "سخن گفتن"بيان كردن يا 
 .جايگزين شده است، اين واژه در داخل گيومه جا داده شده است

 وحيد صمدي

البته تسليم نشدن به اقويا و خيانت . نويسنده نبايد در برابر قدرتمندان سر خم كند، او نبايد ضعفا را فريب دهد"
 ".نكردن به ضعفا سخت است

اين نوشته توسط انجمن حمايت از . ر آلمان هيتلري به تحرير درآوردبرتولت برشت اين نوشته را براي انتشار د
  .منتشر شد "عصر ما"نويسندگان آلمان در شماره ويژه نشريه ضد فاشيستي 



  

 حقيقت  بيان پنج مشكل در 

  برشت برتولت
  

پنج مشكل چيره حقيقت دست يازد، بايد اقال بر  "بيان"هركس كه امروز بخواهد با دروغ و جهالت مبارزه كند و به 
بايد از درايت شناخت حقيقت . حقيقت را داشته باشد، حتي اگر همه جا سركوب شود "بيان"بايد شهامت . شود

بايد هنر به كار بردن حقيقت را به عنوان يك . برخوردار باشد، حتي اگر در همه جا بر آن سرپوش گذاشته شود
حقيقت در دستانشان مؤثر واقع مي شود؛ و همچنين تدبير و سالح داشته باشد؛ و توان شناخت وانتخاب كساني كه 

اين دشواري ها براي كساني كه تحت شرايط فاشيسم . زرنگي الزم براي اين كه حقيقت را در ميان آنان ترويج كند
 اما براي آن هايي هم كه تحت تعقيب يا در حال فرارند و حتي براي كساني نيز كه در كشورهاي. مي نويسند عظيمند

 .آزاد بورژوايي مي نويسند وجود دارند

 حقيقت "بيان"شجاعت  - 1

البته بديهي به نظر مي رسد كه كسي كه مي نويسد بايد حقيقت را بنويسد بدين معنا كه آن را منكوب نكند و 
. بفريبداو نبايد در برابر قدرتمندان سر خم كند و ضعفا را . مسكوت نگذارد يا اينكه چيزي خالف واقع را بيان نكند

مالكين را رنجاندن به معناي . البته سر خم نكردن در برابر اقويا خيلي دشوار است و فريب دادن ضعفا خيلي سودمند
و . صرفنظر كردن از مزد كاري كه انجام مي دهي، در برخي مواقع به معناي انصراف از كار است. انكار مالكيت است

براي اين كارها شهامت . اغلب موارد يعني كالً روي گرداندن از شهرت امتناع كردن از معروفيت در كنار اقويا، در
 .دوران بيدادهاي بزرگ، اغلب دوره هايي هستند كه صحبت از امور سترگ و واال در ميان است. الزم است

در اين دوره ها در ميانه ي يك هياهوي قوي حاكي از اين كه لزوم فداكاري و جانبازي مسئله اصلي است، سخن 
وقتي كه كشاورزان . گفتن از امور جزئي و كوچكي همچون تغذيه و محل سكونت كارگران به شهامت نياز دارد

هنگامي . شرافت باران مي شوند، سخن گفتن از ماشين و علوفه ارزان براي سبك كردن كار شريف شهامت مي طلبد
بهتر از انسان آگاه است، آن گاه طرح اين كه از هر فرستنده اي فرياد برمي خيزد كه انسان بدون دانش و آموزش 

وقتي كه از نژادهاي كامل و ناكامل سخن مي رود، طرح . شهامت مي خواهد! براي چه كسي بهتر است؟: پرسش كه
 !اين سؤال محتاج شهامت است كه آيا گرسنگي و جهل و جنگ، ناهنجاري هاي ناگوار به بار نمي آورند؟

بسياري از . ه خودمان نيز شجاعت الزم است؛ در باره خودمان، شكست خوردگانهمچنين براي گفتن حقيقت در بار
تعقيب و پيگرد در نظر . كساني كه تحت آزار و تعقيب قرار گرفته اند توانايي فهم اشتباهاتشان را از دست داده اند

حت تعقيب قرار مي تعقيب كنندگان به اين دليل خبيث هستند كه ديگران را ت. اينان بزرگترين بي عدالتي است
اما اين خوبي، مغلوب شده . دهند؛ آن ها، تعقيب شوندگان نيز به خاطر خوبيشان تحت آزار قرار گرفته و فراري اند



به اين دليل كه . است، شكست خورده، بازمانده و بنابر اين يك خوبيِ ضعيف، بد، ناپايدار و غير قابل اعتماد است
 .ز را نسبت دهيم آن چنان كه به بارا ن خيسي اش راقابل قبول نيست كه به خوبي ها عج

  .گفتن اين كه خوب ها نه به دليل خوب بودن بلكه به دليل ضعيف بودن مغلوب شده اند شجاعت مي خواهد
. شود و حقيقت نمي تواند چيزي كلي، متعالي و چند پهلو باشد "بيان"بديهي است كه در مبارزه با دروغ، بايد حقيقت 

وقتي درباره كسي گفته مي شود . ين طرز كلي، عالي و چند پهلو است كه خالف حقيقت ناشي مي شوددرست از هم
؛ بدين معني است كه در ابتدا كساني يا افراد زيادي چيز ديگري گفته اند؛ دروغ يا كلي "او حقيقت را گفت"كه 

قابل انكار كه به مسئله اصلي مربوط گويي؛ اما اين فرد حقيقت را گفته است؛ موضوعي عملي و واقعي؛ موردي غير 
 .است

كلي گويي و گله كردن درباره شرارت و غلبه خشونت بر جهان و تهديد كردن به پيروزي معنويت در بخشي از 
اين جا بسياري وانمود مي كنند كه، گويي سالح ها . جهان كه هنوز سخن گفتن مجاز است به شهامت كمي نياز دارد

اين ها مطالبات كلي اشان . در حالي كه فقط دوربين هاي اپرا آن ها را هدف گرفته اند. استبه سويشان نشانه رفته 
عدالتي كلي را براي كساني مطالبه مي كنند، كه هيچگاه براي آن . را در دنياي دوستان و افراد بي خطر فرياد مي زنند

مي خواهند كه از مدت ها پيش با آن ها و آزادي اي عام را براي دريافت سهمي از غنيمتي . ها كاري نكرده اند
اگر حقيقت اندكي آماري، خشك و . اين ها حقيقت را چيزي تصور مي كنند كه ملودي زيبايي دارد. قسمت شده است

واقعي باشد، چيزي باشد كه براي كشف آن زحمت و مطالعه الزم است، در نظرشان حقيقت نيست، چيزي نيست كه 
آن ها حقيقت را : بيچاره گي آنان اين است. آن ها فقط در ظاهر حقيقت را مي گويند .آن ها را در خلسه فرو برد

 .نمي دانند
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حقيقت در همه جا دشوار است، براي اغلب مردم مسئله اصلي اين است كه آيا  "بيان"از آن جا كه به خاطر سركوب، 
كه براي بيان حقيقت فقط شجاعت الزم است، آن ها دومين مشكل، فكر مي كنند . مي شود يا خير "بيان"حقيقت 

 .نمي توان ادعا كرد كه يافتن حقيقت آسان است. يعني مسئله يافتن حقيقت را فراموش مي كنند

براي مثال اكنون در برابر ديدگان دنيا . در ابتدا فهم اين موضوع آسان نيست كه بيان كدام حقيقت ارزشمند است
در عين حال . رهاي جهان اين چنين آشكار يكي پس از ديگري در بربريتي عظيم غرق مي شوندبزرگترين كشو

هركسي مي داند كه جنگ داخلي اي كه با وحشتناك ترين وسايل تدارك مي شود، هر لحظه ممكن است به جنگي 
اما . حقيقت استاين بدون شك يك . خارجي بدل شود؛ جنگي كه از اين قسمت جهان تلي از خاك بر جاي بگذارد

براي مثال اين هم به دور از حقيقت نيست كه صندلي ها نشستنگاهي دارند و . مسلما حقايق بيشتري نيز وجود دارند
آن ها به نقاشاني شبيه اند كه . بسياري از شاعران حقايقي از اين دست مي سرايند. باران از باال به پايين مي بارد

همان سبك هنري . دن را با تصاويري از گل و بلبل و ميوه جات مي آرايندديواره هاي كشتي اي در حال غرق ش
 .Stilleben- طبيعت بيجان



بزرگترين مشكل ما، براي آن ها وجود ندارد؛ وجدانشان هم راحت است؛ در برابر قدرتمندان بي تفاوت و در برابر 
توليد  "عميقي"فتارشان در خودشان بدبيني بي معنا بودن ر. فرياد ستمديدگان القيد، بر تابلوهايشان رنگ مي زنند

بدبيني اي كه بايد در واقع بيشتر براي ديگران و به خاطر وجود چنين . مي كند كه آن را به قيمت خوبي مي فروشند
با تمام اين ها تشخيص فوري اين مسئله هم ساده نيست كه حقايق آنان . اساتيد و چنين معامالتي مصداق داشته باشد

آواي حقايقشان معموال طور ديگري است، شبيه حقايقي است درباره . زهايي همچون صندلي يا باران استدرباره چي
اهميت عطا ] نامربوط[به اين دليل كه در حال حاضر معناي خالقيت هنري در اين نهفته است كه به امور . امور مهم

 .شود

يك صندلي يك صندلي است و هيچ كس قادر : يندتازه وقتي دقيق مي نگريم، متوجه مي شويم كه آن ها فقط مي گو
را  "بيانش"اين افراد حقيقتي را نمي يابند كه ارزش  ."كاري كند"نيست برعليه اين كه باران به سمت پايين مي بارد، 

 .داشته باشد

اين از  ديگراني هم هستند كه واقعا به ضروري ترين مسائل مي پردازند و از قدرتمندان و فقر نمي ترسند؛ باوجود
از موهوماتي كهنه و از تعصباتي آشنا كه در ايام گذشته . اين دسته با كمبود دانش مواجهند. يافتن حقيقت عاجزند

واقعيات را نمي شناسند و روابط را . دنيا برايشان بيش از حد بغرنج است. اغلب درفرمي زيبا شكل گرفته سرشارند
در . ، دانش هاي قابل كسب و متدهاي قابل يادگيري مورد نياز استعالوه بر نگرش] براي كشف حقيقت. [نمي فهمند

اين دوران آشفتگي و دگرگوني هاي بزرگ، شناخت ديالكتيك ماترياليستي، اقتصاد و تاريخ براي همه نويسندگان 
مواردي كه در صورت وجود پشتكار و جديت الزم از طريق كتاب ها و دستورالعمل هاي عملي قابل . الزامي است
 .كسب هستند

بخشي از حقيقت يا موضوعاتي را كه به دريافت حقيقت مي انجامند به شيوه ] يا حداقل[مي توان حقايق زيادي را 
داشتن متد در تحقيق خوب است، ولي يافتن حقيقت بدون متد و حتي بدون تحقيق هم ممكن . هايي ساده كشف نمود

ن به ارائه چنان تصوير شفافي از حقيقت نائل شد كه انسان ها اما با چنين روند تصادفي اي به سختي مي توا. است
كساني كه فقط وقايع كوچكي را مي نويسند، قادر نيستند كه امور اين . براساس آن دريابند كه چگونه بايد عمل كنند

فراد كه مايلند اين ا. اما منظور ازحقيقت فقط همين است و نه چيزي ديگر. دنيا را به پراتيكي براي تغيير هدايت كنند
  .حقيقت را بنويسند، رشد نيافته اند

هنوز سه مشكل ديگر باقي ] در برابر او[اگر كسي آمادگي نوشتن حقيقت را دارد و قادر است كه آن را بشناسد، 
 .است
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كه از آن پيامد عملي اي قابل استنتاج  يك مثال از حقيقتي. حقيقت بايد به خاطر پيامدهايش براي عمل بيان شود
نيست و يا مي تواند به پيامدي نادرست منجر گردد، اين نگرش متداول است كه در بسياري از كشورها شرايطي 

مطابق اين نگرش فاشيسم موجي از بربريت است كه با عنصر . ناگوار حاكم است كه از بربريت ناشي مي شود
 .شده خشونت بر سر برخي كشورها نازل



كاپيتاليسم و سوسياليسم قرار ) و باالتر از(بنابر اين درك، فاشيسم قدرتي تازه در ميان سه قدرت است و در كنار 
بر اين اساس نه فقط جنبش سوسياليستي، بلكه كاپيتاليسم هم مي تواند بدون فاشيسم همچنان وجود داشته . دارد

فاشيسم فازي تاريخي . نوعي تسليم در مقابل به فاشيسم است .مسلما اين يك ادعاي فاشيستي است. باشند و غيره
اين خود كاپيتاليسم است . است كه سرمايه داري به آن وارد مي شود؛ از اين لحاظ چيزي نو و درعين حال كهنه است

ا در كشورهاي فاشيستي كه االن ديگر به صورت فاشيسم عرضه مي شود و مبارزه با فاشيسم فقط در صورت مبارزه ب
 .به عنوان عريان ترين، مهاجم ترين، خشن ترين و شيادانه ترين شكل كاپيتاليسم. كاپيتاليسم امكان پذير است

چه طور كسي كه ادعاي مخالفت با فاشيسم را دارد مي خواهد حقيقت را درباره فاشيسم بيان كند، در حالي كه هيچ 
  نتيجه عملي چنان حقيقتي به كجا خواهد انجاميد؟. يدچيز عليه سرمايه داري كه فاشيسم را بوجود آورده نمي گو

كساني كه عليه فاشيسم اند بدون آن كه عليه كاپيتاليسم باشند، آن ها كه از بربريتي مي نالند كه از بربريت ناشي مي 
خواهند آن ها مي . شود، شبيه كساني هستند كه مي خواهند سهمشان را از گوساله بخورند؛ اما گوساله نبايد ذبح شود

آن ها خشنود خواهند شد اگر قصاب پيش از قسمت كردن گوشت دست . گوساله را بخورند اما خونش را نبينند
آن ها . بربريتند]خود[آن ها برعليه مناسبات مالكيتي نيستند كه بربريت را ايجاد كرده، فقط عليه . هايش را بشويد

در ممالكي انجام مي دهند كه همان مناسبات مالكيت حاكم صدايشان را عليه بربريت بلند مي كنند و اين كار را 
 .جايي كه اما قصاب هنوز پيش از قسمت كردن گوشت دست هايش را مي شويد. است

ممكن است براي مدتي كوتاه و تا زماني كه شنوندگان باور دارند كه در كشورهاي خودشان بربريتي پيش نخواهد 
كشورهاي معيني هنوز قادرند كه مناسبات . ين بربرمنشي مؤثر واقع شوندآمد، اتهامات با صداي بلند بر عليه ا

دموكراسي . مالكيت در سرزمين خود را با وسايلي مؤثر اما با خشونتي كمتر نسبت به ديگر كشورها محافظت كنند
. ر ابزار توليدبراي آنان هنوز همان كاري را مي كند كه خشونت بايد براي ديگران انجام دهد؛ يعني تضمين مالكيت ب

] در برخي كشورها[انحصار بر كارخانجات، معادن و زمين ها درهمه جا شرايط بربريت را ايجاد مي كند؛ با وجود اين 
بربريت قابل رؤيت مي گردد به محض آن كه محافظت از انحصارات ديگر فقط با خشونت . كمتر قابل رؤيت است

 .آشكار ممكن باشد

حفظ بربريت انحصارات نيازي به صرفنظر كردن از تضمين هاي رسمي حكومت قانون و در برخي از كشورها براي 
از آن جا كه اين كشورها در جنگ آتي . همچنين چشم پوشي از مطلوبيت هايي همچون هنر، فلسفه و ادبيات نيست

وبيت هايي محكوم مي منافعي دارند، با كمال ميل به ميهمانانشان كه كشور خود را به خاطر چشم پوشي از چنين مطل
آيا بايد پذيرفت كه اينان حقيقت را دريافته اند، زيرا به طور مثال با صداي بلند به مبارزه . كنند گوش فرا مي دهند

زيرا كه اين، كشور واقعي شيطان در عصر حاضر، شعبه اي از دوزخ و محل "اي بي امان با آلمان فرا مي خوانند؟ 
زيرا پيامد اين . ر است بگوييم كه اينان مردمي نابخرد، درمانده و زيان بار هستند؟ بهت"اقامت دشمنان مسيح است

همه كشور با تمام انسان هايش؛ زيرا گاز سمي . بايد ريشه كن شود) آلمان(چرنديات اين است كه اين سرزمين 
 .هنگام كشتن به دنبال مجرمين نمي گردد

او درباره آلماني ها چرند مي . زمخت و غير دقيق بيان مي كندآدم سطحي كه حقيقت را نمي شناسد عموما خود را 
آيا بايد تصميم بگيرد آلماني . شنونده در بهترين حالت نمي داند كه چه بايد بكند. گويد و از دست شيطان شاكيست



يز از نباشد؟ آيا اگر او خوب باشد دوزخ ناپديد خواهد شد؟ سخن گفتن از بربريتي كه از بربريت ناشي مي شود ن
بربريت از بربريت منتج مي شود و توسط فرهنگ و مدنيتي متوقف خواهد شد كه از تربيت . اين نوع چرنديات است

به خاطر پيامدهاي عملي اش گفته نشده و اساسا ] و[همه ي اين ها كامال كلي گوييست . و آموزش ناشي مي شود
 .بيان گرديده است "هيچ كس"براي 

عناصر اندكي از مجموعه ي علل را ارائه مي دهند و نيروهاي محركه معيني را به عنوان اين چنين توصيفاتي فقط 
چنين توضيحاتي حاوي ابهامات زيادي هستند كه نيروهاي بوجود آورنده . نيروهاي غير قابل كنترل تعريف مي كنند

به خاطر آن كه ما در . ظاهر مي شوندبا تابيدن كمي نور، انسانها به عنوان مسبب اين فجايع . فاجعه را پنهان مي دارند
 .عصري زندگي مي كنيم كه سرنوشت انسان به دست انسان سرشته مي شود

اما حتي در برخورد با بالياي .فاشيسم يك فاجعه طبيعي نيست كه از طبيعت انسان ها به سادگي قابل فهم باشد
  .ه به تمامي توان مبارزاتي انسان رجوع مي دهندطبيعي نيز روش هاي تبييني وجود دارند كه در شان انسانند، زيرا ك

پس از زلزله بزرگي كه يوكوهاما را ويران كرد بسياري از نشريات آمريكايي عكس هايي را متشر كردند كه تلي از 
و حقيقتا، كسي كه در ) فوالد سرپا مانده است(  "steel stood"ازجمله تصويرِي با عنوان . خاك را نشان مي دادند

اول تنها ويراني را ديده بود اكنون متوجه مي شد كه شرح تصاوير توجه را به ساختمان هاي بلندي جلب كرده نگاه 
از ميان تبيين هايي كه مي توان از يك زلزله ارائه داد، موارد مهم و بي نظيري از مهندسين . كه همچنان سرپا بودند

ي قابل گسترش و غيره را در نظر مي گيرند و در سازه ساختمان وجود دارند كه جابجايي خاك، نيروي ضربه، گرما
كسي كه مي خواهد فجايع بزرگ فاشيسم و جنگ را كه باليايي طبيعي . به كار مي بندند تا در برابر زلزله مقاومت كند

لك او بايد نشان دهد كه اين فجايع توسط كساني كه ما. نيستند، تبيين كند بايد حقيقتي معطوف به عمل را خلق كند
 .ابزار توليد هستند براي انبوه انسان هاي كارگري كه فاقد اين وسايلند ايجاد مي شوند

اگر كسي مي خواهد در بيان حقيقت درباره شرايطي فاجعه بار موفق باشد، بايد آن را طوري بنويسد كه بتوان علل 
توان با اين شرايط مصيبت بار مبارزه اگر اين علل قابل اجتناب شناخته شوند مي . قابل اجتناب آن واقعه را شناخت

 .كرد

 قدرت تشخيص براي گزينش كساني كه اين حقيقت در دست هايشان مؤثر واقع مي شود - 4

در طي قرن ها سنت معامله با نوشتجات در بازار عقايد و روايت ها كه طي آن نگراني نويسنده درباره انتشار نوشته 
واسطه، نوشته را به ديگران منتقل مي ] يا[ود آمد كه مشتري يا خريدار اش برطرف شد، در نويسنده اين تصور بوج

در واقع او گفت؛ و آنان كه قادر به . من مي گويم، و آن كس كه بخواهد بشنود، مي شنود: او فكر مي كرد كه. كند
نخواستند همه  و كساني كه آن راشنيدند،. صحبت هايش توسط همه شنيده نشد. بودند، او را شنيدند] پولش[پرداخت

من مي خواهم در اين جا فقط تاكيد كنم كه . در اين باره هرچند هنوز اندك اما خيلي گفته شده است. اش را بشنوند
حقيقت را نمي توان فقط نوشت؛ بايد آن را تماما براي كسي . بوجود مي آيد "براي كسي نوشتن"از  "نوشته"يك 

. شناخت حقيقت يك فرايند مشترك نويسنده و خواننده با يكديگر است. نوشت كه با آن بتواند كاري را آغاز كند



و . حقيقت بايد با تامل گفته و با تامل شنيده شود. براي خوب گفتن بايد بتوان خوب شنيد و چيزهاي خوب را شنيد
 .براي ما نويسندگان اين مهم است كه به چه كسي حقيقت را مي گوييم و چه كسي آن را به ما مي گويد

ا بايد حقيقت درباره وضعيت فاجعه بار را به كساني بگوييم كه اين موقعيت براي آنان بيشترين مصيبت را به بار مي م
نبايد فقط مردمي با گرايشي معين را مورد خطاب قرار داد، بلكه بايد . و بايد آن را از طريق آن ها ياد بگيريم. آورد

شنوندگان ] با در نظر گرفتن اين كه. [ايط زندگيشان تناسب داردبا مردمي نيز صحبت نمود كه اين گرايش با شر
حتي جالدان هم ممكن است مخاطب باشند اگر كه، مزد دار زدن ديگر پرداخت نگردد يا ! شما هم متحول مي شوند

زا دهقانان بايرن مخالف هرنوع انقالبي بودند، اما هنگامي كه جنگ به درا. اين كه خطر اين كار خيلي زياد شود
  .كشيده بود و جواناني كه به خانه برمي گشتند جايي در مزرعه نمي يافتند، جذبشان به انقالب امكان پذير شد

معموال لحني نرم و ترحم انگيز شنيده مي شود؛ . اين براي نويسنده مهم است كه آهنگ حقيقت را به حق ادا كند
افرادي كه . اين لحن را مي شنود، بيچاره تر مي شود بيچاره اي كه. لحن كساني كه آزارشان به مگسي هم نمي رسد

او فقط با ناراستي مبارزه نمي . حقيقت رزمنده است. چنين لحني دارند شايد دشمن نباشند، اما مسلما همرزم نيستند
 .كند، بلكه با انسان هايي هم مي جنگد كه آن را مي گسترانند

 ترفند و زيركي براي ترويج وسيع حقيقت - 5

مغرور از اين كه شهامت بيان حقيقت را دارند، خشنود از اينكه آن را يافته اند، شايد خسته از كار شكل دادن  بسياري
كه به خاطر منافعشان از ] نشسته اند[به حقيقت به عنوان حربه اي براي عمل، بي تاب در انتظار دسترسي به كساني 

بدين . ند يا تدبير خاصي را نيز براي ترويج آن بكار برندآنان نيازي نمي بينند كه اكنون ترف. حقيقت دفاع كنند
در همه زمان ها وقتي كه حقيقت سركوب و پنهان مي شده براي گسترش . ترتيب آن ها به پايان كارشان مي رسند

. او فقط لغات معيني را تغيير داد. كنفوسيوس يك تقويم تاريخ ميهن پرستي جعل كرد. آن حيله به كار رفته است
او به جاي كلمه  "فرمانرواي كان فيلسوف وان را كشت زيرا كه او چنين و چنان گفته بود" آنجا كه گفته شده بود مثال

هر جا كه نوشته بود فالن سلطان در سوءقصدي جان سپرد؛ به جاي كلمه . را گذاشت "به قتل رساند"كلمه  "كشت"
نفوسيوس مسيري را براي تفسير جديد تاريخ بدين ترتيب ك. "به مجازات مرگ رسيد"مي نوشت  "جان سپرد"

 .هموار نمود

يا نفوس و به جاي زمين، زمين ملكي به كار مي برد از خيلي از دروغ ها (*) كسي كه در دوران ما به جاي خلق، مردم
لغت خلق به وحدت مشخصي ارجاع مي . او از كلمات، پوسته ي رمزي پوسيده شان را مي زدايد. حمايت نمي كند

اين لغت بايد تنها زماني بكار رود كه از خلق هاي مختلف سخن مي رود زيرا . و بر منافع مشتركي داللت دارددهد 
مردم يك منطقه منافعي متفاوت، حتي . حداكثر تنها آن زمان است كه نوعي اشتراك در تعلقات قابل تصور است

را به كار مي  "زمين"مچنين كسي كه كلمه ه. متضاد دارند و اين است حقيقتي كه بر آن سرپوش گذاشته مي شود
برد و با بيني و چشم هايش مزرعه را وصف مي كند، گويي از بوي خاك يا رنگش صحبت مي كند، در حال تصديق 

بلكه اساسا نرخ . زيرا مسئله بر سر حاصلخيزي زمين يا عشق انسان به آن و يا پشتكار او نيست. دروغ حاكمان است
 .كه مطرح است غالت و قيمت كار است



بوي خاك هم براي بورس . كساني كه از زمين سود برداشت مي كنند همان هايي نيستند كه غله را برداشت مي كنند
برعكس ملك يا زمين ملكي واژه درستي است؛ با آن كمتر مي توان . آن ها بوي ديگري دارند. سهام ناشناخته است

. كه سركوب حاكم است بايد واژه تمكين يا اطاعت را انتخاب كرد در آن جا) نظم(براي لغت ديسيپلين . فريب داد
و . زيرا ديسيپلين بدون فرمانروا هم امكان پذير است و از اين نظر نسبت به كلمه اطاعت كمي اصالت در خود دارد

هركسي مي . با اين واژه افراد به سادگي از ميدان ديد ناپديد نمي شوند. بهتر از لغت شرف، واژه كرامت انسان است
و سيرها چقدر سخاوتمندانه شرف را بين ! داند كه چه اراذلي خود را به جلو مي كشند تا از شرف يك ملت دفاع كنند

. ترفند و حيله ي كنفوسيوس امروز نيز كاربرد دارد. كساني تقسيم مي كنند كه آن ها را سير كرده و خود گرسنه اند
توماس مور اهل انگلستان در . رستانه را با قضاوتي موجه جايگزين كردكنفوسيوس روندهاي قضاوت ناموجه ميهن پ

سرزميني كامال متفاوت نسبت به . يك ايده تخيلي از كشوري مي نويسد، كه در آن شرايط عادالنه اي حاكم است
ه كشوري كه او در آن زندگي مي كند، اما كشوري كه او توصيف مي كند منهاي شرايطش خيلي به انگلستان شبي

 .است

لنين كه توسط پليس تزاري تهديد مي شد مي خواست استثمار و تعدي اعمال شده توسط بورژوازي روسيه در 
روش بورژوازي ژاپن همه . او ژاپن را به جاي روسيه نشاند و كره را به جاي ساخالين. جزيره ساخالين را تشريح كند

اما اين نوشته ممنوع نشد چونكه ژاپن و روسيه . اختخوانندگان را به ياد روش هاي روسيه در ساخالين مي اند
خيلي از مسائل مربوط به آلمان كه گفتنشان در آلمان مجاز نيست، بيانش در مورد ] به همين ترتيب. [دشمن بودند

 .اتريش مجاز است

با اعتقاد كليسا به  ولتر .انواع و اقسام ترفندها وجود دارند كه با آن ها مي توان دولتي را كه سوءظن دارد فريب داد
او در اين شعر معجزاتي را . معجزه بدين صورت مبارزه كرد كه شعري دلپذير درباره دوشيزه ي اورلئان سرود

توصيف مي كند كه بايد قطعا اتفاق مي افتادند تا ژاندارك در ارتش و در يك صومعه در ميان راهبان مرد دوشيزه 
 .باقي بماند

ا تصويرپردازي ماجراهاي اروتيكي كه خصيصه زندگي باشكوه حاكمان بود، آن ها را وي به خاطر ظرافت سبكش و ب
بلي او بدين . اغوا نمود تا تن به افشاي مذهبي بدهند كه براي آن ها وسيله چنين زندگي بي قيدي را فراهم كرده بود

برسند كه آن آثار براي آن ها  گونه اين امكان را فراهم نمود كه نوشته هايش از طرق غير قانوني به دست آن هايي
بدين ترتيب آن . قدرتمندان خواننده آن اثار، از انتشارشان حمايت يا آن را تحمل كردند. در نظر گرفته شده بودند

لوكرتيوس كبير با ] در يونان باستان نيز[و . ها تن به افشاي پليسي دادند كه از لذت جويي آنان دفاع مي كرد
 .او گسترش آتئيسم اپيكوري را تا حد زيادي وامدار زيبايي اشعارش استصراحت بيان مي كند كه 

. با اين وجود اغلب شك برانگيز هم هست. درواقع يك سطح ادبي باال مي تواند همچون حفاظي براي يك گفته باشد
مي افتد كه در اين براي مثال وقتي اتفاق . در اين صورت ممكن است الزم باشد كه عمدا سطح ادبي آن را پايين آورد

اين چنين توصيفاتي در . فرمي حقير از رماني جنايي در جايي نامشخص، توصيفاتي از موقعيت ناگوار جاسازي شود
را ] نوشته هايش[شكسپير بزرگ به داليل بسيار كم اهميت تري سطح ادبي . يك رمان جنايي تماما توجيه پذيرند

پسرش را كه در مقابل سرزمين پدري قرار گرفته بود، عمدا  كاهش داد هنگامي كه سخنان مادر كوريوالنوس با



شكسپير در اين جا نمي خواسته كه كوريوالنوس به داليل واقعي يا با يك محرك عميق، از . سخيف و بي اثر نمود
 .نقشه اش باز بماند، بلكه او بايد با انفعالي مشخص به عادتي كهنه تسليم مي شد

و آن هنگامي است كه آنتونيوس . از حقيقتي هستيم كه با حيله و مكر ترويج مي شوددر شكسپير هم شاهد نمونه اي 
آنتونيوس مدام تاكيد مي كند كه بروتوس قاتل سزار، مردي شرافتمند است، اما . بر سر جنازه سزار سخن مي گويد

سخنران بدين گونه  .وي كار بروتوس را هم شرح مي دهد و تشريح كار او مؤثرتر از توصيف اوصاف عامل آن است
جاناتان ] نويسنده اي ديگر. [وي به آن ها بالغتي عالي مي بخشد. به حقايق مجال مي دهد تا خود بر او چيره شوند

سويفت در جزوه اي پيشنهاد مي كند كه براي آن كه كشور به رفاه برسد مي توان كودكان فقرا را نمك سود كرد و 
ارائه مي دهد تا ثابت كند كه اگر آدمي از چيزي نهراسد قادر خواهد بود  او محاسبه دقيقي. گوشتشان را فروخت
 .ثروت زيادي بياندوزد

او با حرارت و دقت بسيار از نگرش نفرت آور معيني دفاع مي كند و در يك . سويفت خود را به حماقت مي زند
اقل تر يا حداقل انسان تر از هركسي مي توانست ع. سوال كل رذالت آن نگرش را براي همه قابل تشخيص مي كند

سويفت باشد، به خصوص كسي كه تا كنون پيامدهايي را كه از نگرش هاي مشخصي سرچشمه مي گيرند نيازموده 
 .باشد

انديشيدن در رژيم . پروپاگاندا براي برانگيختن انديشه در مورد ستمديدگان در هر حوزه اي كه باشد مفيد است
 .د خوار شمرده مي شودهايي كه در خدمت استثمار هستن

حقير شمرده مي شود، هرچه كه براي تحقير شدگان سودمند باشد؛ پست شمرده مي شود، نگراني دائمي درمورد 
پيدا كردن مقداري غذا براي سير شدن؛ ذلت ناميده مي شود، تن ندادن به افتخار كشوري كه مدافعينش در 

همچنين . ن بودن به پيشوايي كه به نكبت رهبري مي كندانتظارگرسنگي هستند و زبوني ناميده مي شود، مظنو
فرومايگي است كراهت داشتن از كاري كه تامين نمي كند يا شورش عليه اجبار به انجام عمل احمقانه و يا بي توجهي 

 كساني. آن ها به گرسنگان دشنام مي دهند كه شكم پرستند. به خانواده اي كه توجه ديگر دردي از او دوا نمي كند
را كه چيزي ندارند تا از آن دفاع كنند، ترسو خطاب مي كنند، افرادي را كه نسبت به ستمگرانشان ترديد مي نمايند 

تحت حاكميت چنين . مذبذب مي خوانند و آنان را كه براي كارشان مزد مطالبه مي كنند، تن لش مي نامند و غيره
انديشيدن ديگر در هيچ جا آموزش داده . ايي مي انجامدرژيم هايي انديشيدن به طور كلي بي ارزش است و به رسو

 .نمي شود و هر جا كه بدان پرداخته شود، تحت تعقيب قرار مي گيرد

اين ها . با اين حال هميشه جاهايي هست كه مي توان بدون ترس از مجازات دستاوردهاي انديشه را خاطرنشان كرد
به طور مثال مي توان به دستاورد تفكر در حوزه دانش جنگ و  .جاهايي هستند كه ديكتاتورها به انديشه محتاجند

. حتي گسترش وسايل پشم ريسي توسط سازمان ها و اختراع مواد جايگزين، مستلزم تفكر است. تكنيك اشاره نمود
اين ها بايد تشريح : رو به وخامت گذاشتن وضع مواد غذايي و تعليم جوانان براي جنگ، همه محتاج انديشيدن است

بدين . مي توان از ستودن جنگ يعني هدف بالواسطه اين انديشيدن زيركانه اجتناب نمود] در عين حال[وند؛ ش
ترتيب اين انديشه كه از اين سؤال نشات مي گيرد كه چگونه بايد به بهترين وجهي جنگي را فرماندهي نمود؟ مي 



و يا اين كه چگونه بايد از يك جنگ بي معني  تواند به سؤال ديگري منجر شود كه آيا اين جنگ اساسا معقول است؟
 اجتناب نمود؟

باوجود اين آيا اگر چنين انديشه اي تبليغ شده باشد نمي تواند مورد . البته اين سؤاالت به ندرت قابل انتشار هستند
مثل دوران ما براي اينكه در دوراني  .استفاده قرار گيرد، آيا نمي تواند به طراحي براي عمل بيانجامد؟ مي تواند

همچنان ميسر باشد، وجود  -كه در خدمت استثمار بخش بزرگي از مردم توسط بخش كوچكي است-سركوب 
كشفي در رشته ] در مقابل. [اعتقاداتي كه بايد در همه جوانب نفوذ كرده باشند. باورهاي معيني نزد مردم الزامي است

از همين رو . ت به يكباره براي استثمار طبقاتي خطرناك شودجانورشناسي، همچون كاري كه داروين انجام داد، توانس
تحقيقات فيزيكدانان در . تا مدت ها فقط كليسا با آن درگير بود در حالي كه پليس هنوز متوجه خطر نشده بود

ساليان اخير عواقبي براي مقوله منطق به بار آورده كه توانسته الاقل براي دسته اي از دگم هايي كه در خدمت 
 .ركوب هستند خطرناك باشدس

كالسيك -هگل فيلسوف دولتي پروس كه با تحقيقات دشوار در حوزه منطق درگير بود، متدي را به ماركس و لنين، 
توسعه دانش به صورتي مرتبط اما ناموزون . ، انتقال داد كه ارزشي تخمين ناپذير داشت-هاي انقالب پرولتاريايي

پيشروان حقيقت مي توانند ميدان هايي . كان است تا همه چيز را زير نظر بگيردصورت مي گيرد و دولت فاقد اين ام
مهم اين است كه تفكر صحيح آموزش داده شود، . را براي نبرد انتخاب كنند كه نسبتا تحت كنترل قرار ندارند

طبقه حاكم . دهد تفكري كه همه ي چيزها و وقايع را بر اساس جنبه هاي گذرا و تغييرپذير آن ها مورد سؤال قرار
اگر . آن ها آرزو دارند كه همه چيز همچنان كه هست، بماند. بيزاري شديدي نسبت به دگرگوني هاي بزرگ دارد

پس هيچ كس گرسنه ! در بهترين حالت ماه از حركت باز ايستد و خورشيد متوقف شود. ميسر باشد براي هزار سال
دشمنان قادر نباشند پاسخ دهند، گلوله آن ها بايد آخرين گلوله  وقتي آن ها شليك مي كنند،. نشود و شامي نخواهد

 .اي باشد كه شليك مي شود

نگرشي كه به ستمديدگان اميد و شهامت مي بخشد، نگرشي است كه به خصوص بر ناپايداري و گذرا بودن تاكيد مي 
ري است كه بايد در مقابل كند، اين كه در هر شيي و در هر شرايطي تضادي پديدار مي شود و رشد مي كند، ام

مي تواند در بررسي اشياء مورد آزمايش ) ديالكتيك، آموزه جريان داشتن اشياء(چنين نگرشي . فاتحين قرار داد
. مي توان آن را در بيولوژي يا شيمي به كار بست. كاري كه طبقه حاكم مدت هاست از آن غافل است. قرار گيرد

. ك خانواده بدون آن كه هياهوي زيادي برانگيزد مورد آزمون قرار گيردهمچنين مي تواند در تشريح سرنوشت ي
وابستگي هر شيء به اشياء بسيار ديگري كه مدام تغيير مي كنند براي ديكتاتورها پنداري هولناك است ولي اين 

 .انديشه مي تواند به انحاء مختلف به كار رود، بدون آن كه حربه اي به دست پليس داده شود

امل همه روند ها و شرايطي كه فرد با آن مواجه مي شود تا يك مغازه فروش توتون بازكند، مي تواند ضربه تشريح ك
حكومتي كه تود هاي مردم را به . با كمي انديشيدن مي توان به دليل آن پي برد. اي سخت بر عليه ديكتاتور باشد

اين . آن ها بسيار از سرنوشت مي گويند. مت شودسوي تباهي سوق مي دهد، بايد مانع انديشيدن آنان به تباهي حكو
كسي كه در جستجوي علل محنت هاست، قبل از آن كه به . سرنوشت است كه در مورد كمبودها مقصر است، نه آنها



مي . اما در كل مقابله با ياوه گويي درباره سرنوشت ممكن است. علت آن يعني دولت برخورد كند، توقيف مي شود
 .ه سرنوشت انسان به دست انسان ساخته مي شودتوان نشان داد ك

اين كار مي تواند به كرات اتفاق بيافتد، به طور مثال سرگذشت يك مزرعه شرح داده شود، مثال مزرعه اي در 
يك زن روستايي خود را به درون . همه روستا درباره اين صحبت مي كنند كه اين مزرعه طلسم شده است. ايسلند

پسر آن دهقان با دختري از . روزي ازدواجي صورت مي گيرد. دهقاني خود را حلق آويز مي كند چاه مي اندازد، مرد
طلسم از مزرعه رخت بر مي . روستاي ديگر ازدواج مي كند كه با خود چند تكه زمين به عنوان جهيزيه مي آورد

اي آن را به طبيعت گرم و عده . روستاييان در ارزيابي از روي آوردن مجدد خوشبختي همداستان نيستند. بندد
مزرعه ] بنابر اين[مهربان دهقان جوان و عده اي ديگر به زمين هايي نسبت مي دهند كه زن جوان با خود آورده و 

اما حتي در يك شعر كه به سادگي منظره اي را توصيف مي كند، . االن به اندازه اي هست كه بتوان با آن زندگي كرد
زيركي و . هرگاه چيزهايي به منظره اضافه شود كه به دست انسان خلق شده اندمي توان به چيزي دست يافت، 

 .ترفند براي ترويج حقيقت الزامي است

 نتيجه

كه تنها شناخت آن كافي نيست، اما بدون شناخت آن نمي توان هيچ حقيقت مهم ديگري را (حقيقت بزرگ عصر ما 
. يرا مناسبات مالكيت بر وسايل توليد با خشونت قابل دوام استاين است كه قاره ما در بربريت فرو مي رود، ز) يافت

چه فايده دارد با شهامت چيزي بنويسيم كه اين نتيجه از آن ناشي شود كه وضعيتي كه در آن فرو مي رويم بربريت 
يم كه ، اگر كه روشن نباشد كه چرا ما در اين موقعيت قرار گرفته ايم؟ ما بايد بگوي)چيزي كه حقيقت دارد(است 

مسلما اگر اين را بگوييم دوستان زيادي را كه مخالف . شكنجه صورت مي گيرد زيرا مناسبات مالكيت بايد باقي بماند
شكنجه هستند از دست خواهيم داد، زيرا آن ها معتقدند كه مناسبات مالكيت بدون شكنجه هم مي تواند برقرار 

 ).چيزي كه حقيقت ندارد(بماند 

ره شرايط بربريت در كشورمان را بيان كنيم، بدين منظور كه انجام اقدامي ميسر گردد كه آن ما بايد حقيقت دربا
 .شرايط را از بين ببرد، يعني از اين طريق كه مناسبات مالكيت تغيير داده شود

 از اين گذشته بايد اين را به كساني بگوييم كه تحت چنين مناسباتي بيشترين مشقت را تحمل مي كنند، آنان كه
. بيشترين منافع را در دگرگون كردن آن دارند، به كارگران و كساني كه به عنوان متحدينشان در نظر مي گيريم

 .كساني كه حتي اگر در سود سهيم باشند اما در حقيقت مالك وسايل توليد نيستند

   .و در آخر بايد به حيله و ترفند متوسل شويم

زيرا قادر نخواهيم بود به كاوش حقيقت درباره شرايط بربريت . م حل كنيمو ما اين پنج معضل را بايد همزمان و با ه
و در حاليكه مدام هر يورش ترس را دور مي . بپردازيم بدون آن كه به كساني بيانديشيم كه از اين شرايط در رنجند

د، بايد به اين هم كنيم و رابطه حقيقت را با كساني جستجو مي كنيم كه براي به كار بردن دانش خود آمادگي دارن



بيانديشيم كه حقيقت را به گونه اي به آن ها منتقل كنيم كه همچون سالحي در دستشان باشد و در عين حال بايد اين 
 .كار را با تدبير انجام دهيم تا دشمن نتواند آن را كشف كند و يا مانع آن شود

 .چيزي كه از نويسنده انتظار مي روداگر مدعي هستيم كه نويسنده بايد حقيقت را بنويسد، اين است آن 

  
  برتولت برشت، پاریس
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  زیرنویس

اما نه تنھا تمام . کلمه خلق شده استسال ھاست که واژه مردم در ادبيات سياسی ایران جایگزین  - (*)
پوسته فریب کارانه آن را با خود حمل می کند، بلکه با باری به مراتب دست راستی تر وظيفه سرپوش 

  )مترجم.(گذاشتن بر حقيقت را به عھده گرفته است
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