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یعلومانسانیمهرنامهنامهماه  

۰۹۳۱سال دوم، شماره نوزدهم، بهمن   

اند ی توتالیتاریسم نوشته شده هایی که درباره نگاهی به رمان  

4891نسلادبی  

 مایكل استاین هوف / ترجمه غالمرضا صراف

 

درگیر مسائل  تر نویسان، مستقیم اي دیرینه به تعدادي نویسنده داشت كه به نسبت داستان اورول عالقه

هاي آنها در  ي اجتماعي و ساختارهاي سیاسي در جهان واقع بودند. هم تأمل بر اندیشه مربوط به توسعه

كند كه  شان گفته بود، تقریباً معلوم مي اش درباره هاي انتقادي و هم آنچه خود اورول در نوشته 4891

اش را داشت، كمك  كه او قصد ترسیم آثار نویسندگان مورد بحث به شكل دادن تصویر دولت توتالیتري

ها اتوپیایي نیستند، حتي به معني كنایي كلمه كه احتماالً در مورد دنیاي قشنگ نو  كرده است. این كتاب

هاي  بریم. از میان آنها دو اثر به شرح رویداد م.( به كار مي-م.( یا ما )یوگني زامیاتین -)آلدوس هاكسلي

ي جزوه مانند  پردازند: ظلمت در نیمروز نوشته آرتور كستلر و مقاله ي استالیني مي معاصر در روسیه

بختك در اتحاد جماهیر شوروي نوشته بوریس سوورین، جزء جزء فضاي رمان كستلر همان اندازه 

ي سوورین، نویسندگان دیگر، نظیر هیالر بالك در دولت  مهم است كه توصیف جهان واقع در جزوه

ها و جدال براي جهان، نگاه به آینده داشتند؛ اما  انقالب مدیریتي، ماكیاولي نوكرمآب و جیمز برنهام در

یافت. دیدند نمي گونه نوید اتوپیایي در آنچه آنها مي اورول هیچ  

 

پرداخت، غالباً دو دگرگوني شرح داده شده در دولت نوكرمآب را  در آن هنگام كه اورول به آینده مي

تواند  توانند برده شوند و دیگري اینكه سوسیالیسم مي ها مي كثر انساندر ذهن داشت. یكي این امكان كه ا

كم  دست -ي دوم ي او با ایده الیگارشي شود به جاي اینكه شكل دموكراتیك پیدا كند. نخستین مواجهه

به وضوح در قرائت كتاب بالك بود كه سال  -اولین باري كه به دقت به آن از منظر تئوریك نگریست

شد.منتشر  4841  

 

باید سي سالي از »نوشت كه  4811دانیم كه اورول اولین بار كي این كتاب را خواند، ولي در  ما نمي

انگیز مسائلي را كه  چاپ كتاب دولت نوكرمآب آقاي هیالر بالك گذشته باشد كه در آن با دقتي حیرت

ي جیمز برنهام تكرار  ربارهاي د او نظرش را در مقاله« گویي كرده بود. افتند، پیش اآلن دارند اتفاق مي

اند،  داند كمونیسم و فاشیسم دوقلو كرد و وقتي هرولدلسكي را به این خاطر مورد انتقاد قرار داد كه نمي

هیالر بالك( « دولت نوكرمآب)»روایتي طبقاتي از سوسیالیسم »اي به كتاب بالك كرد.  باز اشاره
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اش بسي  ك( كاراست و در این برهه چشیدناحتماالً به اندازه آن یكي )یعني روایت دموكراتی

آمد. 4891روایت طبقاتي خود اورول از سوسیالیسم، اینگسوك، یكي دو سال بعد در « تر. بخش لذت  

ها به خود  داري برگردد، ذهن اورول را سال این ایده كه ممكن است تمدن به دوران طوالني برده

ي خود را از آنچه داللت احتمالي این موضوع ، برداشت شخص4811مشغول كرده بود. در اوایل سال 

شو  ها در پایس و لندن بیان كرد، آنجا كه پس از توصیف چگونگي ظرف دانست، در آس و پاس مي

نویسد: انش مي شدن  

 

شو یكي از بردگان جهان مدرن است. نه اینكه  كنم باید با گفتن این جمله شروع كنم كه ظرف فكر مي

داشته باشد، چون از خیلي كارگران یدي بهتر است، ولي با این وجود، چون نیاز به آه و ناله كردن 

اي حقوق  گونه هنري؛ به اندازه خرید و فروش شده، آزادتر نیست. كارش سرویس دادن است، بدون هیچ

شویان یك جو فكر داشتند، خیلي وقت  اش اخراج است... اگر ظرف گیرد كه زنده بماند؛ تنها تعطیلي مي

كنند،  كردند، ولي آنها فكر نمي دادند و براي شرایط بهتر اعتصاب مي اي تشكیل مي اتحادیه پیش باید

شان از آنها برده ساخته است. چون هیچ فراغتي برایش ندارند؛ زندگي  

 

 -هاي اورول است و  اي تكرارشونده در داستان مایه به بردگي كشاندن انسان یا موجودي دیگر، درون

ي  از این ترس ناشي شده كه مبادا دارودسته -ار سیستم را در دست دارند بگذریماز عده قلیلي كه مه

شویان عالمگیر بشوند. در نقدي كه در مجله نیو استیتسمن چاپ شد، اورول نوشت كه  ظرف

خواري، به وضوح در  قدر از ما دور است كه آدم  رسید همان به نظر مي 4811داري كه در سال  برده»

خطري كه به نظر ».جي. ولز گفت:  دو سال بعد در نقدي بر كتابي از ایچ« ته است.بازگش 4811سال 

داري است كه فارغ از  رسد فراروي ماست، انقراض نسل نیست: بلكه وجود یك تمدن مبتني بر برده مي

«آورد، ممكن است ثباتي وحشتناك داشته باشد. اي كه به همراه مي آشفتگي  

 

ي صنعتي،  بر این نظر پافشاري ورزد كه جامعه»اش نوشته شد تا  فدولت نوكرمآب طبق مقدمه مول

استدالل بالك این است: « داري. ي برده شناسیم، گرایش خواهد داشت به تثبیت دوباره گونه كه ما مي آن

ي خود ناشي از  هاست كه آن هم به نوبه داري ناشي از ناامني مستمر توده ثباتي زبانزد سرمایه بي

اي و از  ها نه زمیني دارند و نه سرمایه اي قلیل است؛ اكثریت آدم سرمایه در دستان عدهتمركز سنگین 

توانند امن باشند. براي مبارزه با این ناامني، مردم به تدریج وارد قراردادهاي قانوني جهت  این رو نمي

اند، ولي  دالنهشان به صاحبان سرمایه خواهند شد؛ و گرچه این قراردادها آشكارا ناعا فروختن خدمات
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شان را با امنیت اقتصادي معاوضه  ها آزادي نظري شان است. بنابراین توده نیروي حامي دولت، پشتیبان

داري از دل دولت نوكرمآب سر بر خواهد آورد. اي مبتني بر برده خواهند كرد و در عمل، جامعه  

 

داري و سوسیالیسم. هرچند  یع، بردهبیني كرد: نظام توز  ي سیاسي پیش بالك سه احتمال را در این آینده

رعیتي در دو سطح خرد و  -اي براي نظام ارباب شاكله -داد او چهارچوب نظام توزیع را ترجیح مي

اش، آن را كنار گذاشت. اورول با بالك سر آخري توافق داشت،  ولي به دلیل غیرعملي بودن -كالن

ي زماني  در یك بازه»یا چسترتن اشاره داشته: چون درآوردن این عبارت در كتابش، احتماالً به بالك 

ي كشاورزي،  پذیر بود. بازگشت به گذشته ي طبقاتي تنها بر بنیان فقر و جهل امكان طوالني، جامعه

تازه « حلي عملي نبود.  اش را داشتند، راه گونه كه برخي از متفكرین اوایل قرن بیستم رویاي انجام آن

تواند از نو تثبیت شود، به خاطر  داري آزاد مي كه نظام غیرمسیحي برده بالك این احتمال را هم رد كرد

داري را رقم  مان طرفداري مستقیم از برده ي سنت طوالني مسیحي ماست و براي تنفري كه بازمانده»

ي  اش آگاهانه به وسیله ي باقیمانده، مالكیت جمعي یا سوسیالیسم است، كه هدف گزینه« زده ]كذا[.

هاي هر  نامد، بیان شده. كوشش مي« مردان عمل»ي كساني كه بالك  ها و ناآگاهانه به وسیله سوسیالیست

دو گروه جامعه را به سوي اتخاذ رسمي مفهوم وضعیت یا طبقه سوق خواهد داد و به این ترتیب 

دولت »شان را به نفع امنیت اقتصادي واقعي كنار خواهند گذاشت:  ها استقالل سیاسي ظاهري انسان

پروراند كه در آن عمل آگاهانه چیزي كامالً  اي مبتني بر مالكیت جمعي را مي داري نظریه رمایهس

«كند: یعني دولت نوكرمآب را. متفاوت از منافع جمع را تولید مي  

 

جزء تحلیل بالك را قبول داشت، ولي قضاوتش در مورد  به نادرست خواهد بود اگر بگوییم اورول جزء

اي فراموش نشدني شرحي  و به شیوه« اي است كتاب خیلي پیشگویانه»د كه دولت نوكرمآب این بو

دهد و تازه نشان  داري ارائه مي كننده از چگونگي امكان ظهور دولتي مدرن مبتني بر برده منسجم و قانع

داري( سازگار بوده، چیزي كه اورول در  )سرمایه داري با سوسیالیسم و كاپیتالیسم  دهد چگونه برده مي

، در نقدي بر دو كتاب از 4811نسبت به امكان آن بسیار حساس شده بود. اورول در سال  4811ي  هده

 -داري تاخته بود و دومي از آن دفاع كرده بود اولي به سرمایه -كاني زیلیاكوس و فریدریش هایك

كنند، به  شان از آن جانبداري مي اي كه مخالفان مشي خاطرنشان كرد كه طبق نظر هر دو نویسنده، خط

«و زنگ خطر هم این است كه شاید حق با هر دو باشد.»داري ختم خواهد شد؛ و بعد اضافه كرد  برده  

گرایي آگاهانه بود، گرچه بیشتر از  داري در حال نزدیك شدن به نوعي عمل ي مبتني بر برده جامعه

بود، با تحوالتي كه در اتحاد جماهیر شوروي هاي از مد افتاده تا آنچه كه بالك تصور كرده  مسیر شیوه

اش به  اش در اسپانیا و دلبستگي رخ داده بود. اورول از این تحوالت در خالل تجارب شخصي



4 |PDF By: http://mypersianbooks.wordpress.com/  
 

هاي نوشته شده به قلم برخي  هاي جناج چپ انگلستان آگاه شده بود. ضمناً از كتاب سیاست

دادن بود، آگاه شده بود. ظلمت در اش، از آنچه در اتحاد جماهیر شوروي در حال رخ  معاصران

ي  یافته بیشتر شبیه روایت تخیلي بسط»ها بود. به نظر اورول  نیمروز آرتور كستلر یكي از این كتاب

هاي همین منبع را  هم ایده 4891در واقع « ي سوورین بود، بختك در اتحاد جماهیر شوروي. جزوه

 شرح و تفصیل داده است.

 

ي اجرایي  گذاران جزب كمونیست فرانسه، عضو كمیته نسه یكي از بنیاني فرا بوریس سوورین، تبعه

، پژوهشي را تحت عنوان 4811ي اومانیته بود. با این وجود، وقتي در سال  كمینترن و سردبیر نشریه

ي بولشویسم، منتشر كرد، عمیقاً منتقد تحوالت روسیه شده بود و  نظري اجمالي به تاریخچه -استالین

اي تأكید  گونه ك در اتحاد جماهیر شوروي، طبق عنواني كه داشت، بر كیفیت كابوساش، بخت جزوه

اش رخ داد، آن را تجربه كرد. چاپ این اثر  كرد كه خودش بعداً در حوادثي كه در موطن سابق مي

اي كه با وحشت  ، تقریباً مصادف شد با بازگشت اورول از ماجراهاي شخصي4811كوتاه در ژوئیه 

توان گفت كه بازگشت در همین زمان به او  ر اسپانیا تجربه كرده بود. به ضرس قاطع مياستالیني د

تر و با  رشد در اتحاد جماهیر شوروي، عیني ي شكل توتالیتاریسم روبه هایش را درباره كمك كرد تا ایده

ه اورول اي ك هاي انساني شان، مدون كند. گستردگي نابهنجاري تري نسبت به اهمیت و داللت حس عمیق

حاال با آنها مواجه بود، به خوبي در این نقل قول ژرژ دوآمل بیان شده، كه سوورین آن را به عنوان 

ترها گالیله مجبور بود تحت تهدید شكنجه زانو بزند و  پیش»اش انتخاب كرده بود:  ي جزوه سرلوحه

شان كمتر  نند كه هولناكيك چرخد. حاال زندانیان مسكو چیزهایي اعتراف مي اعتراف كند كه زمین نمي

«از آن نیست.  

 

اش ذخیره كرد تا بعداً استفاده كند. این  اورول در سوورین چیزهایي یافت كه احتماالً آنها را در ذهن

ي  داد، از جمله تاریخچه ها ارائه مي ها و تصفیه جزوه شواهدي مفصل و پر از جزئیات از محاكمه

هایي دال بر اینكه چرا این  ني كه تصفیه شدند و سرنخها، تخمین تعداد كسا مختصري از محاكمه

استفاده كردند. « عبرت عموم»ها براي  ها شروع شدند و چگونه از محاكمه ها و پاكسازي تصفیه

هایي در باب ترفیع استالین و تحقیر تروتسكي یافت كه همتایان مهمي در  همچنین اورول در آن ایده

تواند در خدمت توصیف دیدگاه اورول  ها از سوورین مي قول نقلبودند. به عنوان مثال، این  4891

ي حقیقت نیست، نه قضات، نه  بسته كس دل هیچ»درباره برادر بزرگ و امانوئل گلدستاین باشد: 

متهمان، نه وكالي مدافع، نه مطبوعات؛ چون همه مشغول ستایش آدمي مشخص به نام استالین و تلنبار 

نامد،  سوورین تروتسكي را متهم ابدي مي« اند. محترمي به نام تروتسكي كردن خفت و خواري سر آقاي
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ي تروتسكي و نیروي شیطاني او را قبول دارند و تمام  ي جاذبه كساني كه اسطوره«. مجرم جاودان»

اند، نسبت به این باور كه تروتسكي  را كاویده -اش حتي دشمنان -ها آدم هاي زمین و  سوراخ سمبه

نظر دارند. داشت، اتفاق« ي مار مهره»  

 

دارد، بسیار روشنگرانه است: 4891هاي متعددي كه به  این پاراگراف به خاطر ربط  

برند. از این منظر،  هاي جسمي را از بین مي هاي روحي، نیاز به شكنجه شكنجه G.P.U شناختي ناب

كه مفسران بسیاري  -كسب كرده كه پیامدهایش محسوس است، شناختي كه با تفتیش عقاید )انكیزیسیون(

ي  محاكمه»جوید... در طول  هم ارز است یا از آن پیشي مي -اند آزادانه این دو را با هم قیاس كرده

نوشت و در آن نشان داد كه « فروشي اعترافات جلوه»لئون بلوم روایتي استادانه از « ها منشویك

دیگر « كند. اري روحي اضافه ميگسیختگي ذهني را به نابهنج چگونه وحشت استالیني یك جور از هم»

ي قرون  رهبر سوسیالیست برجسته، اف. آدلر، به درستي محاكمه زینوویف را با محاكمات جادوگرانه

«شود. وسطي قیاس كرده بود. اینجا تروتسكي جانشین شیطان مي  

 

تون هایي است كه بر وینس ي شكنجه اي را ارائه كرده كه شالوده در این پاراگراف، سوورین شیوه

هاي مهم، جزئیات  هاي اخالقي و ذهني متعاقب آن. انسان عالوه بر این ایده اسمیت رفته و فروپاشي

سوورین حدود  یابد كه قطعاً بر اورول تأثیر گذاشته بودند. براي مثال،  مشخصي را در این جزوه مي

م آنها را به كردن دشمنان رژی كند كه مطبوعات شوروي براي مشخص سي و پنج لقب را فهرست مي

آمیزي  همان زبان فحاش و توهین -گنگستر، جاسوس، راهزن، فاشیست، قاتل اجیر شده -بردند كار مي

توجهي اتحاد جماهیر  نقد كرده بود. مثالي دیگر از بي« سیاست و زبان انگلیسي»كه اورول در 

 شوروي به حقیقت عیني:

پنهاگ رفته تا با یك تبعیدي ]تروتسكي[ در كند كه در معیت سدوف از برلین به ك متهمي اعتراف مي

هتل بریستول دیدار كند. بر این نكته تأكید و ثابت هم شده كه این هتل در بیست سال اخیر وجود نداشته، 

 كه سدوف اصالً پایش را به كپنهاگ نگذاشته و این مالقات تماماً دروغ است.

 

ها گفته شده، این اتفاق به خودي خود چیز  هاي بزرگي كه حین آن محاكمه در مقایسه با برخي دروغ

كردن فالن شخص یا  اعتبار هاي بزرگ كاركرد داشتند و معموالً در خدمت بي مهمي نیست. دروغ

هایي كه تقریباً از  ي روشن و شفافي است از دروغ شده، نمونه عقیده. با این وجود، مثال ارائه

هاي  مثالي است از اتصال بین توتالیتاریسم و دروغآید و بنابراین  ها بیرون مي ها و انگیزه شخصیت

به تفصیل به آن پرداخته شده. 4891اي كه در قالب نوعي فلسفه در  معمولي، رابطه  
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كرد؛ كتابي كه  اورول و كستلر با هم دوست بودند و اورول عمیقاً به ظلمت در نیمروز فكر مي

ها و اعترافات متهمان است. این رمان  محاكمهها،  بخش تصفیه هایي است كه الهام اش، انگیزه موضوع

روزي انسانیت را نشان  اولین اثر هنري به زبان انگلیسي است كه به طرزي چشمگیر و منسجم، سیه

اش روشنفكران و فروپاشي اخالقي حزب كمونیست بودند و به همین ترتیب، رهبري  دهد كه باعث مي

امروزه، در »روزي اشاره كرد:  از پیامدهاي این سیه اتحاد جماهیر شوروي. اورول در نقدش، به یكي

شود، نه به خاطر آن چه انجام  ي زمین، انساني زنداني مي سراسر نواحي رو به افزایش كره

شكي « به خاطر آنچه كه مظنون است، هست. تر، بلكه به خاطر آن چه هست، یا به بیان دقیق دهد، مي

آورد كه در بارسلونا سرش آمده بود، به خاطر پیوندش با  نیست كه اورول داشت چیزي را به یاد مي

P.O.U.Mحزب ماركسیستي كارگران كه به نام  شد: شناخته مي   

 

ها نبوده، بلكه فقط سر حكومت  كردن جنایت ام. بحث سر جمع ام یا نكرده مهم نیست من چي كار كرده

« تروتسكیسم»ام  م، چون جرمشد گونه عمل مشخصي مجرم شناخته نمي وحشت بوده، من به خاطر هیچ

P.O.U.Mبود. این واقعیت كه در ارتش  ي زندان شوم. دودستي  خدمت كرده بودم، كافي بود تا روانه 

اي نداشت. عمالً قانون  چسبیدن به این اصل انگلیسي كه مادامي به قانون احترام بگذاري دراماني، فایده

شد كرد این بود كه صدایم درنیاید و  تنها كاري كه ميكرد تا اعمال كند.  چیزي بود كه پلیس انتخاب مي

P.O.U.Mاین واقعیت را پنهان كنم كه با  كردم. كار مي   

 

ي اصلي هم هست كه بعداً در  مایه اش به چند درون ي اشاره از این گذشته، ارزش این نقد به خاطر شیوه

كه هنگام انقالب رشد كرده نسل جدیدي نوشت »ظاهر شدند. وقتي اورول از تعلق گلتكین به  4891

كرد كه به  هایي را توصیف مي داشت آدم« بود، در جدایي كامل، هم از جهان بیرون و هم از گذشته.

داد كه خودش در نقد رمان كستلر بر  اي را توضیح مي اش قاعده دست اینگساك گمراه شده بودند و رمان

گذشته بریده بود و بنابراین دست از راز دل آن انگشت گذاشته بود: گلتكین قوي بود، چون بالكل از 

، شسته بود.«دانشي كه موي دماغ آدم بشود»گشودن با ترحم، تخیل یا   

 

اي از گذشته را نه تنها به عنوان شكلي از شخصیت كاراكترش و  خبري كستلر مثل اورول، چنین بي

ظامي كه در آن پرورش داد، بلكه آن را ویژگي ن نشان مي -نظیر چغربودن -دلیل سایر خصایص او

دانست. پس زدن سنت و جایگزین نكردن هیچ ارزشي كه مقدم بر انقالب  یافته بود نیز مي

نه  -نامید مي« نژاد جدید هیوالها»كه اورول آن را  -رهبران را مطمئن كرد كه نژاد جدید باشد، 
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هایشان.  ي بابت وابستگيا گونه مطالبه تر خواهد داشت و نه هیچ گونه پیوندي با دوراني قدیمي هیچ

اي كه آن را به جهان  نه سنتي داشتند و نه خاطره»كند،  روباشوف نسل گلتكین را این گونه توصیف مي

« هاي ریاكارانه آداب معاشرت»و « مفاهیم پوچ شرافت»و چیزي كه « ي قدیم پیوند بزنند محو شده

ها چیزي براي  گلتكین»بود، ولي  اش تر، هنوز اسیر گذشته نامد. ایوانف، بازپرس مسن شان مي

«اي نداشتند. شان نداشتند، چون اصالً گذشته كردن نداشتند؛ آنها احتیاجي به انكار گذشته پاك  

 

هاي  هرگونه حقي را براي اعتراض در برابر شكنجه، زندان»وانگهي اورول معتقد بود كه روباشوف 

ي اعمال خویش شده بود و این  ون آلودهاز دست داده بود، چ «هاي سازمان دهي شده مخفي و دروغ

كند كه از دفتر  ي حزب بود. كستلر این نكته را وقتي برجسته مي پیامد مستقیم پذیرش فلسفه

همیشه  4ي  گوید كه چگونه شماره كند و در آن مي قول مي ي روباشوف نقل  هاي روزانه یادداشت

اند كه اخالق  ها این اعتقاد را ثبت كرده دداشتاش داشت. همچنین این یا شهریار ماكیاولي را كنار تخت

تر مبتني بر عدل و انصاف شده و اینكه  انقالبي این قرن به درستي جایگزین اخالق لیبرالي قدیمي

هدف وسیله را توجیه  -كنند كه تنها بر جهان قدیم حاكم بوده هاي تاریخي كنشي را ایجاب مي بزنگاه

ي  شمولي كه مایه ما بنابر عقل جهان»شود:  ین كلمات تمام ميكند. این قسمت از خاطرات با ا مي

«مان بود، نئوماكیاولیسم بودیم. عظمت  

 

دید. در یكي از  كستلر این نئوماكیاولیسم را به مثابه جدالي بین هوش و شایستگي هم مي

ي سلول زند تا پیامي را به زندان اي به دیوار مي هاي رمان، روباشوف ضربه انگیزترین بخش هیجان

گوید كه باالخره تسلیم گلتكین شده است. افسر  بغلي بدهد كه سابقاً افسر گارد سزار بوده و به او مي

دهد: پاسخ مي  

«خواست به تو به چشم یك استثنا نگاه كنم. هیچ شرري از شرافت در تو باقي نمانده؟ دلم مي»  

«كند. مان از شرافت با هم فرق مي تصورات»  

«و مردن بر سر یك عقیده است. كردن شرافت زندگي»  

«شرافت بدون بطالت مفید است.»  

«نه مفید بودن. -شرافت شایستگي است»  

«شایستگي چیست؟»  

«فهمند. چیزي كه امثال تو هیچ وقت نمي»  

«ایم. ما شایستگي را با عقل تاخت زده»  
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اي پایدار،  مشغولي اي كلیدي بوده و ماهیت عقل، دل در رمزگان اخالقي اورول واژه« شایستگي»چون 

كند، قطعاً چیزهاي زیادي  برقرار مي« عقل»و « شایستگي»این تكه، با آن تضاد نامعمولي كه بین 

براي اندیشیدن به او داده است. وقتي سر وقت جیمز برنهام برویم، مسائلي پیرامون نقش 

را دوباره پیش خواهیم كشید.« عقل»ها و اهمیت  نئوماكیاولیست  

 

هایي احاطه كرده  اند، جزئیات و ایده هم مهم 4891هاي ظلمت در نیمروز را كه گفتم در  مایه آن درون

كنند. عنوان كتاب  كه رسالت و تشابهات بین تفكر كستلر و اورول در باب توتالیتاریسم را تقویت مي

گونه  عاره، آناش، دافنه هاردي، بوده. این است كستلر از یكي از اشعار میلتن گرفته شده و پیشنهاد مترجم

شان شده  ها انساني است كه سوسیالیسم جانشین كند، مظهر امیدهاي میلیون كه كستلر آن را مطرح مي

اش بودند، آن هم دقیقاً  بود و بر بادرفتن امیدهایي كه حزب كمونیست و اتحاد جماهیر شوروي باعث

ا در چندین موقعیت بیان كرد. در رسید قادر به تحقق آنهایند. اورول همین تضاد ر وقتي كه به نظر مي

نوشت:« تریبون»ي  اي براي نشریه ، در مقاله4811سال   

تواند باشد، تقریباً  و با این وجود، دقیقاً در همان لحظه كه چیزهایي به وفور براي همگان هست یا مي

دقیقاً در  ها، بازارها و مواد خام از یكدیگر بشود. زدن به سرزمین مان باید صرف چنگ تمام انرژي

رود ثروت چنان بین همه توزیع شود كه دولت هیچ احتیاجي به ترس از  همان لحظه كه احتمالش مي

شود كه آزادي سیاسي غیرممكن است و نیمي از جهان تحت  مخالفان سرسخت نداشته باشد، اعالم مي

شوند و نگرشي  ها نقش برآب مي ي نیروهاي پلیس مخفي است. دقیقاً در همان لحظه كه خرافه سلطه

گاه چنین چیزي وجود  شود، گویي كه هیچ كردن افراد انكار مي شود، حق فكر عقالني به جهان عملي مي

 نداشته است.

 

یي قرار داشت «چرا؟»ي رویدادها قطعاً در ذهن اورول مانده بود و پشت پرسش  این چرخش شریرانه

 كه وینستون اسمیت را آن طور گیج كرده بود.

هاي كلیساي كاتولیك روم و  بینیم كه كستلر بر تشابه بین اهداف و روش نیمروز چندبار ميدر ظلمت در 

هاي رمان كستلر قطعاً خیلي توجه  هاي حزب كمونیست انگشت گذاشته است. این قسمت اهداف و روش

اي نسبت به كلیساي كاتولیك روم داشت و حتي  اورول را جلب كرده بودند، چون تعصب سرسختانه

با آن یافت تا در رمان كستلر. براي مثال، در رمان  4891تري در  تر و پیچیده توان تشابهات مفصل  مي

ي خاص حزب با  كردن رابطه كند كه حزب مصون از خطاست و با نقل كستلر، روباشوف اعالم مي

اش را  الي خاص كلیسا با الهیات، اعم طور كه رابطه كند، دقیقاً همان اش را توجیه مي تاریخ، اعمال
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ي تاریخ  دهد. حزب، مثل كلیسا، در اقتدارش بر تفسیر یگانه است، چون تنها به مكاشفه توضیح مي

همتایش در رعایت نكردن قوانین  دسترسي دارد. حزب هم مثل كلیسا جوازش را از طریق كیفیت بي

قف قرن ي درخشاني از یك اس اخالقي متعارف به دست آورده است. در این زمینه كستلر جمله

كند: پانزدهمي كلیساي كاتولیك روم نقل مي  

شود. با در نظر گرفتن  وقتي وجود كلیسا مورد تهدید قرار بگیرد، او از بند فرامین اخالقي آزاد مي

وحدت به مثابه غایت، استفاده از هر ابزاري مجاز است، حتي حیله، خیانت، خشونت، خرید و فروش 

كردن و مرگ. چون نظم به خاطر اجتماع است و فرد باید خودش را  وسایل و امتیازات كلیسا، زنداني

 به خاطر خیر همگاني قرباني كند.

 

شود و هم خلق كیفرش. روباشوف  مي« جنایت فكري»این آزادي در اعمال قدرت، هم منجر به خلق 

گوید: در خاطراتش مي  

دهند: با  طور كه دیگران جنایت را كیفر مي هاي اشتباه را كیفر دهیم، همان از این رو ما مجبوریم ایده

اش دنبال كرده و طبق آن  ایم، چون هر تفكري را تا پیامد نهایي مرگ. ما به خاطر دیوانگان دوام آورده

ند، چون مثل آنها پیوسته در ا ایم. ما را با دوران انكیزیسیون )تفتیش عقاید( قیاس كرده عمل كرده

خودمان كل بار مسوولیتي را احساس كردیم كه در قبال حیات فرافردي داشتیم. ما شبیه مفتشان بزرگ 

ها بلكه در افكارشان هم به ستوه آوردیم. ما به  عقاید بودیم، چون بذرهاي شر را نه تنها در اعمال انسان

ي یك نفر باشد. اگر آن حیطه فقط درون جمجمهاي اذن ورود ندادیم، حتي  ي خصوصي هیچ حیطه  

ولز  .جي. ایچ   ي «استبداد پاك دینانه»گوید كه ایدئولوژي حزب صلب شده بود. مثل  در پایان، كستلر مي

شده بود و توصیف كستلر از این دولت، بار دیگر پاي قیاس با « ستروني كامل»اي از  وارد مرحله

كشد: كلیسا را وسط مي  

شده، آسان و قابل  المسائلي ساده قالبي درون یك جور آیین جزمي منجمد شده بود، با توضیحي ان نظریه

ها و  آورد. خطابه ، كشیش واالمقامي كه آیین عشاي رباني را به جا مي4فهم و در كنار شماره 

المسائل بدون لغزش و خطا را داشتند؛ به پرسش  ویژگي یك جور توضیح شان،  احكامش، حتي در سبك

سازي آشكار مشكالت و مسائل واقعي...  العاده در ساده شدند، با انسجامي فوق و پاسخ تقسیم مي

 4هایشان را وادار كردند كه تحت دستور عمل كنند؛ شماره  هنرمندان آماتور كشورهاي استبدادي سوژه

 به آنها آموخته بود كه تحت دستور فكر كنند.

 

تفكر »به عنوان  4891شود، در  ر ظلمت در نیمروز ظاهر ميي دیگري از ذهنیت توتالیتري كه د جنبه

اي است كه كستلر به عنوان ابزاري  شده بسط یافته است. این تفكر همزاد، همان شیزوفرني القا« همزاد
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فایده است یافتن منطقي  كرد. بي كرد و از طریق آن حزب بر اعضایش نظارت مي مهم آن را تأیید مي

شد، با  كستلر اتفاق افتاده بود و در نهایت به اعترافات روباشوف ختم ميمعمولي در آن چه براي 

 تحلیلي به این شیوه:

و در عین حال، به زور از او از خودگذشتگي ارادي  -كرد ي آزاد فرد را انكار مي حزب اراده

كه  خواست و در عین حال، مي -كرد اش را براي انتخاب بین دو گزینه انكار مي خواست. قابلیت مي

و در عین  -كرد ي صحیح را انتخاب كند. نیروهایش را براي تشخیص نیك و بد انكار مي همیشه گزینه

كرد. فرد زیر عالمت قضا و قدر اقتصادي  انگیز از گناه و عذر صحبت مي حال، به طرزي رقت

ثیر قرار تأ توانست متوقف شود یا تحت ایستاد، چرخي در دستگاهي كه تا ابد كوك شده بود و نمي مي

خواست كه چرخ در برابر دستگاه طغیان كند و روندش را تغییر دهد. جایي در  و حزب مي -گیرد

 محاسبه خطایي روي داده بود، معادله درست از آب درنیامده بود.

شود. )در  اي است كه وینستون اسمیت باالخره در آن، با كمك ابراین، پیروز مي این همان معادله

4891)  

 

انداز  طنین 4891ماند كه در  اش باقي مي اي در مورد جزئیات روایت كه رمان را ببندیم، نكتهقبل از این

 4شود: یكي كه تصویري رنگي از شماره  است. توجه روباشوف با دو جور پوستر تبلیغاتي جلب مي

یه، چه هاي همسا كه بر دیوار اتاقش، باالي تختش آویزان است و ضمناً بر دیوارهاي تمام اتاق»است، 

شهر و كشور بزرگي كه برایش جنگیده و به  ي دیوارهاي خانه،  اش، بر همه باالي روباشوف، چه پایین

ي خندان  در آنها همیشه جواني با چهره»پوسترهاي دیگري هم هستند كه « خاطرش رنج كشیده بود.

كرد.  ياي كه روباشوف را احضار م در تضاد با واقعیت زشت جوان وحشي« تصویر شده بود.

توان این را با وضعیت وینستون اسمیت قیاس كرد و اورول بر همان تضادي اشاره كرده كه بین  مي

شناخته وجود داشت. پوسترهاي انگلستان در زمان جنگ و واقعیتي كه اسمیت مي  

 

كند؛ روباشوف  چیز دیگري كه ارزش اشاره دارد، عكسي است كه در ظلمت در نیمروز نقش ایفا مي

شود: دارد كه در آن، این عكس ظاهر ميرویایي   

شده به نخستین  اش پدیدار شد، عكس بزرگي در قابي چوبي: نمایندگان فرستاده تصویري در چشم ذهن

ي حزب، همگي پشت یك میز دراز چوبي نشسته بودند، برخي با دستي زیرچانه، برخي دست  كنگره

ي  ي كوچكي بود دربردارنده  سر هر یك، حلقهبر زانو؛ ریشو و مصمم، به لنز عكاس خیره بودند. باال

شان چاپ شده بود. اي كه مطابقت داشت با نامي كه پایین شماره  
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ي  به لكه«  اش گیرد، چشم وقتي روباشوف براي اولین بار در دفتر ایوانف مورد بازجویي قرار مي

همید كه عكس سرهاي ي كاغذ دیواري بود. فوراً ف تر از بقیه مدوري روي دیوار جلب شد كه شفاف

رد نگاه روباشوف را  آنكه حالتش را تغییر دهد،  ایوانف بي -اند دار را آنجا آویخته ریشو و اسامي شماره

ي حزب كه حاال  شود كه یكي از اعضاي برجسته بعداً وقتي به عكس باز اشاره مي« دنبال كرد.

توانست  اي كه مي ظم شواهد عینيبه این ترتیب، بخش اع« سمت چپ رهبر نشسته بود.»شده،  تصیفه

اش نشان دهد، از بین  ي حزب و عملكردش در مورد كشتن رهبران سابق ي گذشته چیزي را درباره

، عكس مشابهي از برخي از رهبران اصلي حزب به تملك وینستون اسمیت در 4891رود. در  مي

در جدال فكري بین اسمیت و  آید. داللت ضمني این عكس چنان زیاد است كه تبدیل به عنصر مهمي مي

شود. ابراین مي  

 

ربط مستقیم ندارند، ولي با  4891ي ظلمت در نیمروز به  دو كتاب دیگري كه اورول نقد كرد، به اندازه

اند كه اورول شكل داده یا با  ها و افكاري دفاع كرده اند، چون به وضوح از نگرش این حال جالب توجه

اند  ي خام نوشتن فراهم كرده ندگي در یك حكومت توتالیتر برایش مادهي ز انگیز درباره جزئیاتي حیرت

اند. اش را نسبت به فضاي اتحاد جماهیر شوروي و آلمان هیتلري بیشتر كرده یا شناخت  

ي سر پل دیوكس. این كتاب شرح تحقیقي است كه گشتاپو  اي از گشتاپو است نوشته شان، حماسه اولین

ي ناپدید شدن و مرگ مرموز یكي از  وكس در چكسلواكي داد؛ دربارهاش را به دی ي انجام اجازه

اش از دیوكس خواسته بودند تا انجام این تحقیق  صاحبان صنایع چك به نام اوبري كه دوستان انگلیسي

ها تمام  اي كه دیوكس در جهان دیپلماتیك داشت، از جانب آلمان را به عهده بگیرد. به دلیل روابط حسنه

ي اوبري را  او داده شده بود تا كارش را ادامه دهد و در نهایت هم به این منجر شد كه جنازه امكانات به

از خاك بیرون بیاورد تا مطمئن شود كه در حالي كه ]اوبري[ سعي داشته از چكسلواكي فرار كند، 

 اتفاقي قطار زیرش گرفته.

 

هاي  ي دقیق بسیاري كه بین رژیمها ترین بخش كتاب، تأكید دیوكس باشد بر شباهت شاید جالب توجه

اش بودند تا با  هاي تبلیغاتي در پي اي كه پلیس مخفي و سازمان یابد و به ویژه شیوه نازي و شوروي مي

هاي شهروندان نظارت داشته باشند: ها و ذهن آن بر جسم  

م سراسر ي بولشویكي، در آلمان نازي هم هیچ بخشي از زندگي یاراي گریز از چش دقیقاً مثل روسیه

كنند؛  بین مأموران مخفي همه جا حاضر را ندارد. آنها مكالمات تلفني و مكاتبات پستي را كنترل مي

هاي جوانان و سایر  ایستند؛ با استفاده از سازمان توي قطار و تراموا، توي كافه و رستوران، گوش مي

ترهایي كه منتقد  شان و بزرگ كنند تا به والدین ها و نوجوانان را تحریك مي هاي مردمي، بچه ارگان
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شان به رادیوهاي موج  گردند كه یك گوش اند، خیانت كنند؛ دنبال شهرونداني پررو و نترس مي نظام

كوتاه باشد و با گوش دیگر مشتافانه اخبار رادیوهاي خارجي را گوش كنند؛ و در یك كالم نقش عوامل 

هاست. كه خودش اختراع روس -محرك را ایفا كنند  

 

هاي وفادار در قبال گشتاپو و  ها و كمونیست كند كه نازي س به تحسیني اشاره ميدیوك GPU احساس  

شود كه  كردند. همچنین یادآور مي ي قدرت رژیم قلمداد مي كردند، چون آنها پلیس مخفي را نشانه مي

مثل تورات و انجیل كه قصد داشت »نبرد من هیتلر تبدیل به یك جور كتاب مقدس شده بود؛ 

گرفت، روي قفسه كتابخانه، در معرض دید، ولي تنها به دست  شان شود، باید آنجا قرار مي ایگزینج

كند و عالئم  ضمناً توجه كنیم كه هراز گاهي به پوسترهاي دیواري اشاره مي« شد. مومنان باز مي

حتي  یا« به یاد آورید كه حق همیشه با آدولف هیتلر است»اند نظیر  دیگري كه حاوي شعارهایي

تر: مفصل  

كسي كه به هیتلر خدمت كند به آلمان خدمت كرده است؛ كسي كه به آلمان خدمت كند به خدا خدمت 

 كرده است.

 

انسان با خواندن این كتاب، تصوري از »اش گفت  یافت و درباره« جذاب»اورول كتاب دیوكس را 

عمل دروغ گفتن  اي،  در چنین جامعه كند. تواند فاسد شود پیدا مي ي توتالیتر مي اینكه چگونه یك جامعه

«شود كه كسي هم پیدا شود كه راست بگوید. شود كه تقریباً باورش سخت مي چنان عادي مي  

وار از  شوند اثر اریكا مان است كه حاوي چندین داستان حقیقي نمونه ها خاموش مي كتاب دوم، چراغ

ئیاتي است كه تصویرگر طرق زندگي مردم معمولي در آلمان هیتلري است. كتاب پر از جز

كند و وجدان و  هاي حیات شهروندي رسوخ مي اند كه دیكتاتوري از آنها به درون تمام جنبه گوناگوني

جا هستند و مشغول بازگو كردن آمار  كند؛ براي مثال، بلندگوها همه شعور فردي را به زور غصب مي

هایي كه مجبورند به آن گوش بدهند تا  اي  هكند، به جز بچه مدرس اي كه هیچ كس باورشان نمي حكومتي

هاي درخور توجه این مجموعه، حول زوجي به نام ماري و پیتر  یادداشت بردارند. یكي از قصه

زند مبني بر اینكه قصد سقط جنین دارند. داستان با  شان تهمت ناروایي به آنها مي گردد كه همسایه مي

شود. طنز داستان اینجاست كه این دو  لق تمام ميكشتن خودشان به دست یكدیگر در نومیدي مط

هاي اجباري  اند، گرچه از باب زماني كه باید صرف فعالیت شهروندان خیلي خوب رژیم نازي بوده

كردند؛ دل خوشي نداشتند: حكومتي مي  
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ن هم بیاموزند، یا انجام وظیفه كنند، آ« انداز جهاني چشم»همیشه مجبور بودند تمرین كنند، یا راجع به 

ها وقتي كه مشتاق  خواست با هم باشند یا بخوانند و مطالعه كنند و یكشنبه شان مي موقعي كه دل

بود یا یك مأموریت اجباري دیگر.« پیمایي سراسري راه»روي روي تپه بودند، همیشه یا  پیاده  

گر  توصیف یي نامید كه«ها منطقي ها و بي ها، هراس اي از دروغ وقایع نامه»اورول این كتاب را 

شود آن را تحمل كرد و  تواند تصورش را هم بكند كه چطور مي اند آنقدر هراسناك كه نمي اي زندگي

ي  ها استفاده همین حیرت باعث شد به كتابي فكر كند كه شرح دهد چرا حكومتي پذیرفته، اینقدر از آدم

 ابزاري بكند.

 

ي اورول وجود داشته، ولي انگار آن را نقد  انهسرانجام باید به كتابي اشاره كنیم كه آشكارا در كتابخ

توانست دروغ بگوید، اثر ژولیا دوبوسور. مادام دوبوسور و شوهرش در سال  نكرده، زني كه نمي

به دست  4811 GPU دستگیر شدند و پس از آن به مدت یك سال به سمرقند تبعید شدند. آقاي دوبوسور  

در چندین زندان و اردوگاه در اتحاد جماهیر شوروي و  تیرباران شد و همسرش، ژولیا، 4811در سال 

اش با پرداخت پول آزادش كردند.  هاي طوالني زنداني شد تا اینكه در نهایت دوستان انگلیسي در زمان

كتابش منتشر شد، خیلي جلب توجه نكرد، ولي پس از تجدید چاپش  4819وقتي براي اولین بار در سال 

به قلم ربكا وست، از استقبال بیشتري برخوردار شد.اي  ، با مقدمه4819در سال   

 

كند كه در  چون و چرایي است كه با آن نویسنده واقعیت چیزي را بیان مي ویژگي این كتاب، توانایي بي

سكوت،  -كند هاي شوروي مدفون بوده. او تمام جزئیات زندگي در سلول انفرادي را بازگو مي زندان

زندگي »كند  قیم زجرآور، خشونت و عطوفت توأمان، نویسنده اظهار ميشب بیداري نگهبانان، نور مست

ي جنون باشد، در شرایطي قرار بگیرد كه چنان حساس و  كند كه بر لبه عجیب! آدمي را مجبور مي

دو  -اي باشد و با این وجود با نگراني مورد مداوا قرار گیرد ي هر جور مریضي نحیف شود كه آماده

ها، زندگي در سلول انفرادي را با رویاها و  در بازجویي« ي نقاله تسمه»سیستم  به جز« بار در روز.

آورد، طي زماني طوالني. تخیالت تاب مي  

 

شد و آدمي كه شب و روز  بین آدمي كه شب و روز شكنجه مي»دهد كه  به تعهد عظیمي شهادت مي

تواند با فراموش  جایي كه مي كند خودش را حفظ كند، تا شكل گرفته بود. او سعي مي« كرد شكنجه مي

تواند براي خودش یا شوهرش خطرناك باشد؛  اي به آن مي ي گذشته، چون هرگونه اشاره كردن عامدانه

اي طوالني را پذیرفت با ذهني كامالً خالي از خاطره؟  توان زندگي مگر مي»كشد:  ولي یك بار فریاد مي

ها  اش، در برابر بازجویي وري جسمي و ذهنيرغم رنج  ژولیا دوبوسور، به« موهبت الهي خاطره!
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ما »گویند  شود و به او مي شود، ولي باالخره فراخوانده مي اش لغو مي كند و موقتاً حكم اعدام مقاومت مي

شان داریم یا خیلي ازشان متنفریم. شك نكنید كه ما شما را خیلي  كشیم كه یا خیلي قبول فقط كساني را مي

«دهم. هنگام مرگ خودم را با این حرف شما تسكین مي»دهد  پاسخ مي كه ژولیا« قبول داریم!  

 

نتیجه ماند،  وقتي چنین تهدیداتي در گرفتن اعتراف از او بابت كارهایي كه نكرده بود بي GPU او را  

به زندان دیگري فرستاد و از آنجا به سیبري، جایي كه به پنج سال حبس محكوم شد. در اردوگاه جدید 

اي  اش كار و خانواده دارند، زندگي در زندان او و دیگران را در خود فرو برد؛ وقفه بندان مپي برد كه ه

اش ژولیا را از پا درآورد؛  هاي ي بود. ولي نزدیك بود سختي«بهنجار»در كار نبود؛ زندگي جدید و 

ردوگاه وجوي غذا، به ا هاي صحرایي دشمنان خاصي بودند. وحشیانه و به تعداد زیاد، در جست موش

حركت دراز  خزد، چگونه بي توانست یاد بگیرد وقتي موشي رویش مي آوردند و ژولیا نمي هجوم مي

 بكشد:

شینم. زن  رم رو تخت بغلي مي زنمشون و سریع مي پرم پایین و مي موش! دیدم! جفت پا از تختم مي

اند، فكر  من بیدار شده تواند علت رفتار عجیبم را درك كند. بقیه كه از سر و صداي روي تخت... نمي

كنم، اصالً چرا یك موش باید اینقدر برایم مهم باشد؟ باید  كنند زده به سرم. خودم هم همین فكر را مي مي

 یاد بگیرم كه چنین نباشد.

 

 4891یاد این كتاب بوده، ولي  4891توان مطمئن بود كه اورول هنگام نگارش  بدون شواهد كافي نمي

اگر هیچ چیز  -«ژولیا»از این كتاب است، به ویژه از نظر عاطفي، اینكه اسم  از بسیاري جهات، متأثر

ي اورول از روایت جذاب مادام دوبوسور باقي بماند شود تا از حافظه ظاهر مي -هم نباشد  

GPU نامه  ب تغییر یافت. )به نقل از دانش = نام سازمان امنیت اتحاد شوروي كه بعدها به كاگ

گستر( دانش  

ي كاملي است از فصل دوم بخش اول كتاب زیر: این مقاله ترجمه  

The Road to 1984, By William Steinhoff, The University of Michigan, 1975. 
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