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

 دوم قسمت

 ی جیسون کلچیکنوشته

 برگردانِ علی محمدی

 

 

 سگها، دو"را  شد آنمینام گذاری شده.  "هاسگ"آهنگ بعدی

ما در این آهنگ با دو صدای  ظاهراَ ، چرا کهنامید "گونه متفاوت

، گیتاریست دیوید گیلمورکه  معنابه این متفاوت رو به رو هستیم. 

راجر با صدای  خواند، و پایانِ آنی ترانه را میگروه، قطعات اولیه
روش متمایزِ تفکر آشکار همچنین دو . رسدبه اتمام می واترز

ای ی کلیشهسگی که نماینده– پیر گردد. ترانه با سخنان سگِمی

 -خوک برسدی خود است، سگِ قاتل که تالش دارد تا به مرتبه

دهد آغاز که به سگِ دیگر برای پیشرفتش کمک مشورت می

 شود.می
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باید توی خیابون روی  / باید بفهمی دقیقاً نیازت چیه / باید دیوونه باشی " :شودغاز میترانه با این سطرها آ
و بعد آروم و پنهونی حرکت  /باید بتونی با چشم بسته هم غذات رو پیدا کنی / هات خوابیده باشیانگشت

نیازشون "فقط کسانی که  کند کهو تاکید می "ی.زنای که باید ضربه رو بتو لحظه و بدون اینکه فکر کنی، /کنی

توانند سلسله مراتب را یکی پس از دیگری باال بروند. ترانه پایان هستند میو دارای میلی بی "دوننرو می

حدِ قدرت شد. ترانه همچنین به نوعی دهد که برای رسیدن به موفقیت، باید مجذوبِ عطشِ بیپیشنهاد می

که در آن تا زمانی که پول و قدرت حصول شوند،  "خوردرا می سگ، سگ"قتل هم اشاره دارد. معیار اخالقیِ 

بند بعدی ترانه .موفق سگی است که هم مراقب شکار باشد، هم شکارچی "سگ"همه چیز عادالنه است. 

، و یابدادامه میبا ورود تمام گروه  ترانهاند. کردن از قواعدی که قبال وضع شده ویپیر ای دقیق است:توصیه

 ."غمتسکین و "کند: غنی، ما را دچار دو احساس متضاد می با بافت موسیقیاییِ

And after a while, you can work on points for style. 

Like the club tie, and the firm handshake, 

A certain look in the eye and an easy smile. 

You have to be trusted by the people that you lie to, 

So that when they turn their backs on you, 

You’ll get the chance to put the knife in. 

  گیریتیپی رو یاد میهای خوشیکم ریزه کاریه چند وقتی که گذشت، کم

  کراوات بزنی و درست و حسابی و محکم دست بدیمثلن 

  نگاهی مطمئن و لبخند راحتی داشته باشی

 باید بذاری مردمی که بهشون دروغ می گی بهت اعتماد کنن

 کننتا وقتی که پشتشون رو به تو می
چاقو رو تا ته فرو ببری. بتونی  

 

 کارر و کاسبشخصیت فریبکاشود می انجام موفقد که مهاجم سردهنشان می سگ" دهد:توضیح می فیل رز

توانند های طرف مقابل، و لبخندی تصنعی که در صورت لزوم میی آن نگاهی فریبنده در چشمکه مشخصه–

 سردکننده برای زیستن است. سگ،ای دلکند که این شیوهواترز اشاره می دازد.را در خود جا بیان -ظاهر شوند

اشد، به هیچ بهای جدیدی برای رو کردن داشته نماند، باید همیشه حیله رقابت جای برای این که از قافله

 .ز خویشادر نهایت، موجودی تنها و زیستی بیگانه . هرگز مورد اعتماد قرار نگیردکس اعتماد نکند، و 
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تر جوان "سگ"گیرد که تصمیم می –ایی گیری ابزارهای موسیقیبا به کار - کند که راوی اول،اشاره می رز

، بلکه داردگه زندگی در امان ن وحشت و توهمِنه از بابت این که از . ز این گونه زندگی دل سرد شودباید ا

 اند.ت و برتری جویی او را محدود کردهرقاب گیرد، مقداری از حسگ ارشد قیافه بس نباید برای چون

You gotta keep one eye looking over your shoulder. 

You know it's going to get harder, 

And harder and harder as you get older. 

And in the end you’ll pack up and fly down south, 

Hide your head in the sand, 

Just another sad old man, 
All alone and dying of cancer. 

 
 همیشه باید نگاهی هم به پشت سرت داشته باشی

 شهتر میتر و سختشی سختمی پیرترهرچی می دونی 
 ری جنوبکنی و میبار و بندیلت رو جمع میو آخرش هم 

 کنی.ها پنهون مین شنو سرت رو میو

  تو فقط یه پیرمرد درب و داغون دیگه هستی
 میره.که تو تنهایی خودش از سرطان می

 

وضیح شود که در حال تکم متوجه میکمدهد، کننده را میدر حین اینکه سگ ارشد این پیشنهادات دلسرد

ر د سگ پیشگوییِ درک کاملِ در سطرِ بعدی دهد که چگونهشرح می رزهای زندگی خودش است. واقعیت

دوتایی،  ز اصلیبا ورود آوا نه تنها ی سگ اولهمچنان تهدید کنندهشخصیت "شود. مورد خودش شروع می

توسطِ سگِ دوم را  او موقعیت ترسناک ایجاد شدهشود. زمینه تصدیق میبلکه ا بازگشتِ آوازِ پشتیبانِ پس

 رشداسگ  (Rose, 65) "افزایش حس پارانویا، که نتیجه نهایی کنش گذشته اوست. دهد:توضیح می

 تاثیر گذاشته است. اشآیندهگی و او به شدت بر زند یهای گذشتهشیوهسرانجام متوجه می شود که 

And when you loose control, you’ll reap the harvest you have sown. 

And as the fear grows, the bad blood slows and turns to stone. 

And it’s too late to loose the weight you used to need to throw around. 

So have a good drown, as you go down, all alone. 
Dragged down by the stone. 

 کنیچیزی رو که کاشته بودی درو میدی، و وقتی که کنترلت رو از دست می
 شهافته و به سنگ بدل میکم کم از جریان می گندیدت، خون  شهت زیاد میو همین طور که ترس
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 خیلی دیر شده الزمش داشتیواسه زور گفتن به مردم اونوقت دیگه واسه کم کردن وزنی که 

  غرق شدنت نوش جونت، تویی که باید تنهایی غرق شی
 کشه.پایینت میبا سنگی که 

 

 زندف میبا خودش حر که کامال جوتر، سگ رقابت، سگ پیرکندگرچه او در قامتِ دوم شخص صحبت میا

و روابط  چگونه او را با شرایط -دارانهسرمایهفضیلتی کامال – های سطح باالشود که رقابتباالخره متوجه می

  رق شود.برای او از قبل مشخص شده که باید در غرور و انزوای خویش غسازد. واقعی انسانی بیگانه می

رسناک تولید شده توسط صدایی تکالم است که عمدتا شامل و بی ی طوالنیاآید قطعهچیزی که در ادامه می

ی سنگ از طریق اکو واژه. شودمی و همچنین صدای یکنواخت درام صعودیبا روندی ایزر یک سینتی س

رسد، تأمل میر این قسمت نوبت به دکه  اشاره دارد فیل رز. شود بر بیگانگی شود تا تاکید بیشتریتکرار می

های متناقض شنهاددر مورد پی –زد حرف می 1پرنده: قسمت های هم او که در خوک – سگ جوانجایی که 

ست که این شود و این بدان معنا ابیشتر می کمکم در این بخش نقش درامز. کندتوصیه شده به خود فکر می

. کندای را آماده میبوده، و تکذیبیهاین نوع زندگی  برابر مقاومت آوردن شرایط فراهمدر حال  "سگ"

ی . این قطعههای پیشین آن استمنطق و بطالنِایدئولوژی،  توهم فروکردنِاین داستان در حال  پروتاگونیست

شود: زی میبازسا ساختار موسیقیایی که در آغاز با آن مواجه بودیم مجدداَ ، وشدهبه یکباره قطع  کالمبی

گویی از  همین حالی کهدر  پروتاگونیست،تار آکوستیک، و در آخر ورود تمام اعضای گروه. نوازی دو گیهم

 کند:شروع می خوابِ غفلت بیدار شده

I gotta admit that I’m a little bit confused. 

Sometimes it seems to me as if I’m just being used. 

Gotta stay awake, gotta try and shake off this creeping malaise. 

If I don’t stand my own ground, 
How can I find my own way out of this maze? 

 کنم که یه کم گیج شدم اعترافباید 
 استفاده شده سوء رسه که صرفا ازمبه نظر میگاهی 

 رها بشمقراری خزنده این بی از باید بیدار بمونم، باید سعی کنم

  اگر نتونم روی پاهام واستم و حقم رو بگیرم
پیدا کنم؟ تو این دنیای پیچ در پیچ روراهم چطور می تونم   
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رفتار  یدبا گویند کیست و چگونههای ایدئولوژیکی که به او میختارکند که خودش را از بند سااو سعی می

 -ای صحیحپنهان پشتِ خودشیفتگیاگرچه – و ه عنوان راهی ابزوردبها ین ساختارا بهوی کند رها سازد. 

 که هاییپاداشد؛ بینرا می داریسرمایههای پیشنهادی او ورای پاداش. کندخودمخرب برای زندگی نگاه می

نگ ربه شدت برای او ترفیع درجات، های مالی و از قبیل سود ،شانصوالت جانبی وحشتناکمحجدایِ از 

میلی او به بی «باید شب را بیدار بماند»گوید این حقیقت که سگ مذکور می" کنداشاره می رزهستند.  باخته

ا دوباره ت "ایستدروی پای خودش ب"بیان دیگر، او باید  بهرساند. ضعیت شستشوی مغزی را میبازگشت به و

 (Rose, 66) "گرایی سگ ابتدایی نرود.ی فردیتزیر نفوذ قاعده

سگ "ی زندگی از شیوه کند انتقادی محکم و قاطعضای گروه، چیزی که ادامه پیدا میبه محض ورود تمام اع

 است. "مرشد

Deaf, dumb and blind you just keep on pretending 

That everyone’s expendable and no one has a real friend. 

And it seems to you the thing to do would be to isolate the winner. 

And everything’s done under the sun, 
And you believe at heart, everyone’s a killer. 

 همش ادعا داریکر و کور و الل، 
  دوست واقعی نداره ساز همه استفاده کرد و هیچ کشه یکه م

 …هاسو کار درست از نظر تو، محاصره برنده
  نیست مهم براش بقیه خوشی و
 …از ته دل باورداری که همه قاتلنو 
 
کند که تالش میاز چنگ کرختی ذهن و ایدئولوژی ویرانگر آزاد شده است،  جوان که ظاهراً "سگ"

ی، یک بار طبقاتها در منازعات زندگی سخت رقابتی آنایدئولوژی را روشن کند.  هایحیلههایی از قسمت

 "باشند مصرفهمه قابل "تا زمانی که ت. سنی سرخوشی فریبنده شود، اما این بار خبری ازداده میشان دیگر ن

باال راتب له مهایی که باید از سلسآنتا وقتی آغاز کند. ی معناداری را با دیگری هیچ کس نمی تواند رابطه

 موضوع این های واقعی شان را سرکوب کنند،تا نیاز "نیست مهم انشیبرا بقیه خوشی "بروند اعتقاد دارند 

ارا ل خطرناک و دشمن بودن را ددهد که هر کسی پتانسیبه سمت وضعیتی پارانویایی سوق میها را آن

   باشد. می
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 تکهای تکهسپس ترانهکند. تیکی است که غم عمیقی را عرضه می، سولوی بلند و دراماشودچیزی که عاید می

 که شامل این قطعه است: تلمیحیو 

Who was born in a house full of pain. 

Who was trained not to spit in the fan. 

Who was told what to do by the man. 

Who was broken by trained personnel. 

Who was fitted with collar and chain. 

Who was given a pat on the back. 

Who was breaking away from the pack. 

Who was only a stranger at home. 

Who was ground down in the end. 

Who was found dead on the phone. 

Who was dragged down by the stone. 

 ای پر از درد به دنیا اومدهکه تو خونهکسی 
 تف نکنه شطرفدارکسی که تمرینش دادن به سمت 

 گیرهاز رئیسش دستور میکسی که 
 کسی که توسط افراد تعلیم دیده درخودش شکسته شده

 قالده و زنجیره سر و کارش باکسی که 
  کسی که توی یه غرفه پشت پیشخون نشسته

 شهکسی که زیر فشار داره خرد می

  سش فقط یه غریبهکسی که توی خونه

  افتهکسی که آخرسر به خاک می

  شهکسی که معمولن جسدش پای تلفن پیدا می

 …شهکسی که با سنگی بر پاش، غرق می
 

دقیقا مانند همان سگی است  داریسرمایهی فردی در جامعه هایزیستدهد که اش را شرح میاستعاره واترز

از رئیسش دستور  " – "سگ"یا همان  –رقیب بورژوازی . است داری، ایدئولوژی سرمایهکه پیرو استادش
 .هستندایدئولوژیک  بیانگرِ شرایطِاین عبارات  ." توسط افراد تعلیم دیده درخودش شکسته شده "و  " گیرهمی

، سرانجام به "شوندده میپایین کشی"ها و عمل به مانیفست فرد روانِ تأثیراتِ طبیعی بر هایی که توسط آن

 افتند.تنهایی و زندگی دور از دیگران میدام 
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بقه دار و طش سرمایهنام دارند که به ترتیب نق "گوسفند"و  "خوک ها: سه گونه متفاوت"دو آهنگ بعدی 

و قابلیت این را دارند که با رنج اند، ان داده شدهخور و بد اخالق نشپر "هاخوک"کنند. کارگر را بازی می

فکری ان موجود بیگوسفند هم به عنودادن طبقات زیرین، خود در باالترین درجات اجتماعی جا خوش کنند. 

در کتاب  به وضوح این مسئلهشود که به طور کل تحت کنترل ساختارهای ایدئولوژیک است. نشان داده می

های ممتاز جامعه باید متوجه باشیم که اعضای طبقه ، فقطمقالهمقصود این برای فهم است. شده طرحم فیل رز

 رنج کند،ز ایدئولوژیی که از آن محافظت میداری، چه ا، چه از سیستم اقتصادی سرمایه"هاسگ"هم مانند 

با شکافتن توهمات این ایدئولوژی ذهن تعدادی از شنوندگان  کند کهواترز در این آلبوم سعی میکشند. می

 خود را روشن کند. اما برای چه تاثیری؟

 -« سگها»درک شود که مانند  دیمقاله فقط با نیاهداف ا یبه وضوح در کتاب رز مطرح شده است. برا نیا

 یساختار اقتصاد لیاز هر دو به دل زیمتما یطبقه اجتماع نیا یاعضا -داده شد  حیهمانطور که در باال توض

 یآلبوم، واترز به وضوح تالش م نیبرند. در ا یکنند رنج م یم تیکه از آن حما یدئولوژیو ا یدار هیسرما

 دارد؟ یریاز مخاطبانش را روشن کند. اما چه تأث یرا بشکند تا برخ یدئولوژیکند تا توهم ا

کند، در آخرین آهنگ می مطرح واترزپیشنهاد آخری که  –اگر جرات گفتنش را داشته باشم  –نکته و یا 

تدای آلبوم، این درست شبیه همتای خود، در ابگردد. آشکار می "2: قسمت پرندهخوک های " ، یعنیآلبوم

 است. دابل ترکرای القای حس صمیمیت بیشتر شود، اما آواز بم با یک گیتار آکوستیک نواخته میآهنگ ه

You know that I care what happens to you. 

And I know that you care for me too, 

So I don’t feel alone, 

Or the weight of the stone, 

Now that I’ve found somewhere safe 

To bury my bone. 

And any fool knows a dog needs a home 
A shelter from pigs on the wing. 

 .برام مهمه چی سرت میادمی دونی 

 و می دونم منم واسه تو مهمم،

 کنم،پس احساس تنهایی نمی

 کنم،تی دیگه سنگینی سنگ رو هم حس نمیح

 جای امنی رو پیدا کردم که حاال
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 که استخونام رو خاک کنم.

 خواددونه که هر سگی یه خونه میقی میو هر احم

  .پرندهاز چنگ خوکای  گاهیپناه

 

و را خورد کند،  شیستم اجازه ندهیم که روح و جانبه سکند. عی پیشنهاداتی را به ما ارایه میسگ به نو

هتی ست، بدون هیچ شبااهنوز دارای صفات انسانی او در برابر چنگال سرد مبارزه تسلیم شود، مجبورش کنیم 

با افراد دیگر احساس  ی نزدیکشکه او در رابطهآرامشی "دهد: . رز ادامه می"هاسگ" یبه دیگران، در طبقه

عمل  شودتولید میاحساسی خوک ها که از بی "و دردی مالل" وضعیتِ شرِ از "گاهیپناه" به عنوانِکند می

سیستم تغییری اند. و زجر کشیده رنجورهر سه طبقه بدون در نظر گرفتنِ موقعیت،  (Rose, 79) ".کندمی

از  نوعانشوابط صمیمانه با همر از طریقِند توامی فرد، این حالبا آید. کند، به نظر غیر قابل نفوذ مینمی

 .چنگ سیستم بگریزد

جوامع  رکه امیدوار است بتواند ساختا انتقادی است / ای هنریحیوانات قطعه. رسدبه نظر میمتناقض 

شنهادی هیچ پی واترز با این حال،افشا کند. اند را یستیداانسانی و سهایی غیرنشانگر حکومتکه ، داریسرمایه

 تسلیم شدن و بدون کرده،با آن برخورد  دیکند که ما بایاو صرفا اظهار مندارد.  در برابر این نیروی حیوانی

رح داد در مسیر خودش باقی بماند، اگر سیستم به نحوی که او ش .کنیمزندگی  آن در درون اشایدئولوژی به

 "نقشه جنگ"با پیشنهاد این  بنابراینشود. تر از پیش می رود، که قویین نمیبدون شک ایدئولوژی نه تنها از ب

اقع از این در آن تا نیل به سمت رضایت مندی( در و قبول کردن سیستم و زندگیگونه که توضیح داد )همان

 کند،داری انتقاد میبه شدت از سرمایهاگرچه او  کند.و در ایدئولوژی آن شرکت می کرده،سیستم پشتیبانی 

که مستقیما تحت تاثیر ایدئولوژی ، یایی از اساس اقتصادی ایدئولوژیکبا این قطعه موسیقاما در واقع 

 کند.می کمکتر از آن یاد شد که پیش  "آگاهی کاذبی" به شیوعِ نهایتاً، و حمایت کرده است داریسرمایه
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 ( تنها با ذکر کاملِ منبع و مؤلف مجاز است.رهیو غ ینترنتیا ،یریتصو ،یصوت ،ی)اعم از چاپ یمطالب نَهَست در هر رسانه و قالباستفاده از  @


