
 
 

97موسیقی / نقد / تیر   

 

1 
 

 داری، و حمایتِ ایدئولوژیکپینک فلوید: اتهامی علیه سرمایه "حیوانات"

 اولقسمت 

 ی جیسون کلچیکنوشته

 برگردانِ علی محمدی

 

 

ی کارگری، تورم دو هااتحادیهدر بریتانیا تابستان خوبی نبود. اقتصاد زیر فشار سنگین و مؤثر  1976تابستان 

 ی خود را با موج  صد هزار جوان فارق التحصیل شده آیندهرو به زوال گذاشته بود. بیش از  رقمی و بیکاری

دیدند. تغییر ناگهانی آب و هوا، تابستانی معمولی و بارانی را به موج عجیبی از پوچ و بی هدف می ،کاریبی

گرما بدل کرد. این آب و هوا در ابتدا برابر بحران اقتصادی 

شد، اما گرما ثابت کرد که پادشاهی بریتانیا موهبت تصور می

هایی است که به موجب این جریان نیز حاصل مجموعه نفرین

آن محصوالت برداشت نشدند و در آن سال، آب نیز برای 

 بندی شد.شهروندان جیره
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ند. موسیقی به مراحل ابتدایی ها از راه رسیدپانکدر میان این آشفتگی، نسل جدیدی از نوجوانان پدید آمدند. 

وجود یا های مفعالیت ادی خشمگین علیه نظم مستقر شد.فری بدل به و برگشت تاییآکوردهای سه خود و

 رفتند.شدند، یا به کل از صحنه کنار میباید تحت لقای این جنبش جدید موسیقیایی تعدیل می

 زا وهایی بلند، توهمبود: موسیقیه ها باشد را ارایه کردتوانست علیه پانکن لحظه هرچه میتا آ پینک فلوید

ی پانک قرار د آمدهقهرمانان  تازه پدیهدف یکی از  های مبهم و خودپسندانه. در واقع آنهای، و ترانهفربه

 گرفتند. 

جانی  با نام  مک الرن مالکولم کشف  مالک  بوتیک باندیج در چلسی، یعنی ای برپینک فلوید، تأثیر غیر منتظره

 را با گروهی الرنمک ذاشت.گ -از سردمداران پانک و یکی از مخالفین اصلی پینک فلوید – روتن  بدنام

های قوزکرده، پشت گرد هم جمع کرد: جوانانی با کردها را از دیگران متمایز میآن خاص ظاهریشان که ویژگی

ود که خواننده اصلی بمصنوعی. نفرت این گروه از پینک فلوید تا حدی  یهای پوسیدهموهایی سبز و دندان

شرت هایش بر روی تیکنسرت یکی از حرکتی سادیستی در جانی روتن در، یعنی "پیستولز سکس"گروه 

 .(Schaffner, 210)را نوشت  "از پینک فلوید متنفرم"خود با فونتی عجیب و کثیف کلمات 
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نویسی خود را با نبض  آشفتگی وضع موجود و حتی آشکار بود که پینک فلوید باید دیدگاه موسیقیایی و ترانه

 تحول  موسیقی راک اند رول هماهنگ کند.

اخت و ضبط ، شروع به سراجر واترز، ی اصلی گروهسرا، با سرپرستی بیسیست و ترانهپیک فلوید 1977در 

. اگرچه "حیوانات"داشت:  ترین رویکردها را همراهترین و پرخاشگرایانهآلبومی کرد که تا به آن روز سیاسی

استعاری / سیاسی  جرج ارول، ر توضیح  وقایع  سیاسی شبیه  اثر  شناختی خود داین آلبوم در رویکرد  انسان

 1917نماید. ارول درگیر اتفاقات انقالب ی حیوانات است؛ اما از جهات  دیگر، کامال متفاوت مییعنی قلعه

در کتابش فیل رز کرد. یداری هار  آن ارائه می خود، و سرمایهروسیه بود، در حالی که واترز تفسیری از جامعه

–تواند بر آن داللت کند ای مارکسیستی از آنچه محتوای آلبوم میخالصه ،"چه کسی پینک است؟"با عنوان 

داری. واترز شناختش حیوانات نقدی است بر سیستم اقتصاد سرمایه"دهد: یمارائه  -چه در ترانه و چه موسیقی

در (Rose, 60) ها را از ظلم و استثمار  موجود آگاه کند.از روبنا را دستاویز قرار داده، تا همچون مارکس توده

شد. این ی واترز دغهبزرگترین دغ وضعیت  سیاسی و اقتصادی انگلستان ها، ناگهانمیان تمام این آشفتگی

کرد،  21داری قرن ای در نقد سرمایه. اگرچه واترز در حیوانات، تالش  آگاهانهدغدغه در هنر او متجلی است

ترین انگارانه از موذیکردند زد؛ سهلآن را حمایت می ی اقتصاد و اجزایی کهو عمال اتهام سنگینی بر پایه

 قیم  آن اساس، یعنی ایدئولوژی فرهنگی حمایت کرد.

کند، الزم است در ابتدا فهمی که نشان دهیم چطور یک قطعه هنری به ایدئولوژی فرهنگی کمک میبرای این

گیرد. های متفاوتی به خود میولوژی فرمی ارتباطش با فرهنگ را توضیح دهیم. ایدئکلی از ایدئولوژی و نحوه

های های رسانهنخ عروسککند. سری مذهب کمین میرههای تیشود. در آبدر نهادهای آکادمیک آموخته می

خبری و تجارت کاال در دستان اوست. و همانطور که خواهیم دید روح نافذش را در هنر و دیگر اشکال 

 کند.میسرگرمی وارد 

رسد، و در عین حال، قادر به شکل دادن یی است که اساساً بغرنج و درک ناشدنی به نظر میایدئولوژی نیرو

 یدئولوژیا"ی خود با عنوان  در مقاله لویی آلتوسری اقتصاد حمایت کنند. ذهن شهروندانی است که باید از پایه

ی خیالی افراد با وضعیت  ایدئولوژی بیانگر  رابطه"توضیح می دهد که:  "دولت کیدئولوژیا یهابرگ و و ساز
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توانند برای تعریف  افراد درون  یک تن ملی و تحت نفوذ  ایدئولوژی، می(Rivkin, 294) "ها است.واقعی  آن

 یالهیوس ست.خودشان از مصالح  انتزاعی  آن ایدئولوژی استفاده کنند. آلتوسر معتقد بود که ایدئولوژی توهم ا

در مورد ایدئولوژی  هانس برتنز. توضیحات شودیاش فراهم مارتباط با جامعه یاست که توسط فرد برا

 کننده است:روشن

شود ما زندگی خود را به نحوی خاص تجربه کنیم و )ایدئولوژی( چیزی است که باعث می"

مجبورمان می کند باور کنیم روشی که ما خودمان و جهان را از آن طریق می بینیم طبیعی است. به 

چه های مختلف تحریف کرده، آن را طبیعی خوانده، و آناین ترتیب، ایدئولوژی حقیقت را به روش

نامد؛ به عنوان مثال فاصله طبقاتی که در نظام مصنوع و متناقض است هماهنگ و هارمونیک میرا 

واقعی تسلیم فرو بیاوریم، در جهانی غیرکنیم. اگر در برابر ایدئولوژی سر داری مشاهده میسرمایه

 "شود.زندگی خواهیم کرد؛ چیزی که در مارکسیسم اغلب با عنوان وضعیت آگاهی کاذب از آن یاد می
(Bertens, 84-85) 
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ی در طی  ایدئولوژی همچون لنزی است که فرد باید در آن نگاه کند تا وقایع  اغلب سخت  اخالقی  زندگ

ی طبقاتی که در آن افراد از دیگران بیگانه شده، و در بازار همچون کاال خرید و فروش رحمانهمبارزات  بی

 .-تسلیم شود–شوند را قبول کند می

هم صریحا در به تحلیل  ر یک ملت وجود داشته باشد، و برخیهای متفاوتی دممکن است ایدئولوژی اگر چه

 (Bertens, 85) "هایی برای حکمرانی ایدئولوژی هستندها همه سوژهاین"های اقتصاد بکوشند؛ اما بردن پایه

 ت.موسیقی، هرچند هم احتماال انقالبی باشد، باز هم از این انقیاد مستثنی نیس

های قبلی شکل گرفته است. هیچ چیزی اصل نیست و هرچیز برای یک پدیده، هر چیزی در قالبی از نمونه

 ی ساختارهای ایدئولوژیک دیکته شده است.که انجام داده یا گفته شده کامال از پیش به واسطه

هایی که ی وضعیتواسطهسازد، اما نه فقط طبق میل و سلیقه خود، نه فقط به انسان تاریخ خودش را می

ذشته گخودش انتخاب کرده؛ بلکه تحت شرایطی که مستقیماً با آن مواجه شده، از پیش مشخص شده و از 

کند. و هنگامی که های نابود شده چون کابوسی بر ذهن زندگان سنگینی میشود. سنت تمام نسلمخابره می

ه، دقیقا در ند، در خلق چیزی که هرگز وجود نداشتبینییر دادن خود و اشیا دست بسته میخودشان را در تغ

هایشان گیرند؛ نامکند مشتاقانه ارواح گذشته را به خدمت میهای انقالبی بیداد میای از زمان که بحرانبرهه

جدید تاریخ جهان را در این  یاهرشان را، تا مرحله، و حتی ظشان راگیرند، شعارهای جنگیم میرا از آنها وا

 .(Baxandall, 97)ها نمایش دهند دار، و زبان عاریه گرفته شده از آنای مبدل  کهن و ریشههلباس

تر دیکته شده است. این امر، ابتدا توسط جرج اورول و سپس راجر واترز به ی امری مقدمهمه چیز به واسطه

ر معنایی فراگیر و ک ساختاهای قبل توسط یی در اختیار گرفتن  ابزارهای تمثیلی دیده شد. تمام مثالواسطه

هایی شوند، و همواره چه آنپیچیده، که در زیر سطح معنای تحت اللفظی پوشیده شده است به کار گرفته می

ن یشان با فرهنگشان چیست به خودشناسی و به کار بردن ایرا که برای دانستن این که چه هستند و رابطه

 کند.کنند، آزرده میده میستفااز مصالح گذشته برای خلق هنر اهایی را که زنند، و چه آنخودشناسی دست می
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در  گراهام الکشود. دار کنترل نمیی سرمایهداری، مستقیما از طریق طبقهایدئولوژی حاکم بر جوامع سرمایه

 طبقه حاکم، خود در درون ایدئولوژی"دهد که: توضیح می "سوژه، بازخواست، ایدئولوژی "اش با عنوان مقاله

دار هم خود مطیع  ایدئولوژی  ی سرمایهطبقه(Callari, 72) "اش.قرار دارد، نه خارج از آن و کنترل کننده

 داری است. ایدئولوژی چیزی نیست که بتواند به کنترل کسی درآید، با این حال، هرچند ناخودآگاه،سرمایه

ی ایدئولوژیک خود بخشی مبارزه"دهد: میدر ادامه توضیح  الککند. هر شهروند در بازتولید  آن مشارکت می

 (Callari, 72) "ی طبقاتی است.اساسی از مبارزه

 . بوخارین. ان. آیموسیقی تحت نفوذ ایدئولوژی است. موسیقی ابزاری قدرتمند از ساختار ایدئولوژیک است

یقی که به یک وجه  ان یک اثر موسشنوندگ"دهد که: شرح می "هنر و تکامل اجتماعی"اش با عنوان در مقاله

دهند. احساسات ی این وجه آلوده شده، و این حس را به همه جا سرایت میکند، به واسطهقطعی اشاره می

 "دهد.ر قرار میها را تحت تأثیشود، و آنمنتقل می دیگرانفردی نویسنده بدل به احساسات جمعی شده، به 

(Lang, 101) گذارد اثیر میبه عنوان فردی که شنوندگانش را تحت ت –سازبا این حال چیزی که بر خود آهنگ

کند، بدین معنی تأثیر گذاشته است ایدئولوژی فرهنگی  حاضر در همه جایی است که او در آن زندگی می –

توان کند. مییوسته در گوششان نجوا میاست که ایدئولوژی پ رفا یکی از هزاران هزار سخنگوییکه او ص

ی افراطی نقش  خود را پیش از هزاران پرستانهدئولوژیک  قطعات هنری  خشن و میهنحدس زد که مفاهیم ای

ی آشکار از در نورنبرگ برآوردند بازی کردند. این یک جلوه 30ی ها در اواسط دهههزار فریادی که نازی

تر باشد. یدهتواند از این هم پیچنفوذ ایدئولوژی در قلمرو حاصلخیز ذوق  موسیقیایی است، اما موضوع می

 تری هم عمل کند.های زیرکانهایدئولوژی می تواند از راه

ای دشمن  سازند که مستقیماً مخالف، و به شکل خشمگینانههایی میدانان ظاهرا موسیقیاما وقتی موسیقی

ال اهرا غیر محتمل، با این ح؟ آیا این چیزی جز ایدئولوژی است؟ هرچند ظچه های اقتصادی استاغلب  پایه

 است. "بله"آیا غیر ممکن است؟ به احتمال زیاد جواب 

شود: بر آلبوم  حیوانات  پینک فلوید، یک چیز کامال واضح می فیل رزی نقد مارکسیستی از طریق  مطالعه

داری است. از همان چند سطر آغازین ترانه، اهانتی که نویسنده به حیوانات، آلبومی به شدت ضد سرمایه
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با تک نوازی  "1خوک های پرنده: قسمت "دارد مشهود است. این آهنگ با نام داری روا میسرمایهسیستم 

 کند:چنین پیشنهاد میشود، و با لحنی صمیمی و اقرارگونه، اینگیتار آکوستیک آغاز می

If you didn’t care what happened to me, 

And I didn’t care for you, 

We would zig zag our way through the boredom and pain, 

Occasionally glancing up through the rain, 

Wondering which of the buggers to blame 

And watching for pigs on the wing. 
 دادی چه بر سر من می آمداگر اهمیت نمی

 کردمو من هم اعتنایی به تو نمی

 گذشتیمل و درد میکردیم و از کنار مالمان را کج میراه

 کردیمگاه از میان باران به باال نگاه میو گه

 زاده را لعنت کنیمو دودل بودیم که کدام حرام

 .گشتیمدار میهای بالکو به دنبال خو

 

زند، به نوعی او مستقیما با مخاطب حرف می شود.انگیز، راوی ظاهر میر و غمدر طی همین نطق  مختص

نابالغ است.  "سگ"گردد که راوی همان فروپاشی دیوار چهارم، تعامل مستقیم با شنونده. بعدا مشخص می

های بلند اجتماعی دست ی ممکن به مرتبهی بورژوازی است، و سعی دارد که به هر وسیلهاو قسمتی از جامعه

هدفی کند که تنها راه فرار از آنچه وی پوچی و بیراوی اشاره می"شنگر است. اینجا رو فیل رزیابد. نقد 

ی معهکند که جااشاره می واترزمعنایی  وضعیت مردن، رجوع به عواطف انسانی است. نامد، یا بیمی

شکل انتهایی است که برای گذر از آن و در حرکت بودن باید به داری مانند راه پر پیچ و خم و بیسرمایه

 "راوی از بیان سطر  است. منظورراف آن را مالل و رنج احاطه کردههایی را طی کرد که اطمداوم، پیچ و خم

مراتب  به شرکت در سلسله خاصی یعالقهکه او  این است "کردیمگاه از میان باران به باال نگاه میو گه

 دهد.جتماعی از خود نشان نمیهای بلند اای هم به رسیدن به پایهجامعه ندارد. بی شک عالقه
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 ( تنها با ذکر کاملِ منبع و مؤلف مجاز است.رهیو غ ینترنتیا ،یریتصو ،یصوت ،ی)اعم از چاپ یاستفاده از مطالب نَهَست در هر رسانه و قالب@ 


