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پیشگفتار

ــاو ــاپیامده ــاهدرفیســبوک،ب ــنکوت ــدمت ــقچن ــاازطری ــمتنه ــی،آنه ــهفضــایعموم ــابواژۀ»میانمایگــی«ب پرت
بســامدهایبســیاریهمــراهبــود.حجــمگســتردۀواکنشهــاکــهحتــیمنجــربــهورودواژۀ»میانمایــه«بــهادبیــاتجــاری
ــام ــیوابه ــودگنگ ــاوج ــنواژه،ب ــهای ــانازآنداشــتک ــنده،نش ــمنویس ــهزع ــد،ب ــهش ــیازجامع ــرۀبخشهای وروزم
مفهومــیاش،بــاریرادرخــودحمــلمیکــردکــهگویــیدقیقتریــنتوصیــفبــرایدرک،تبییــنونشــانگذاریروندهــای

سیاســی،اجتماعــیوفرهنگــیدورانموســومبــه»اعتــدال«بــود.
همــدالنوبرآشــفتهگان،هــردوبــهیــکانــدازهداللتهــایایــنواژهرابــاگوشــتوپوســتلمــسکردنــدحــالآنكــهمعنای
دقیــقاشرانمیدانســتند.گویــینیرویــیازدرونایــننــام،ســالیقوگرایشهــایموجــودرادرمعــرضاســتیضاحقــرارمــیدادو
نتایــجایــناســتیضاح،آنهــاراواداربــهواکنشــیتــوامبــابرافروختگــی،عصبیــتودســتپاچگیمیکــرد.درمیــانبرآشــفتهگاناما،
کارتــاآنجــابــاالگرفــتکــهحتــیپایایــنواژهبــهعنــوانمصداقــیاز»توهیــنبــهمقدســات«و»افتراءبــهســاحتهنرمندان«
بــهمتــنکیفرخواســتدادگاهــیکــهبرعلیهنویســندهتشــكیلشــدهبــود،بــازشــدوماهیتــی»حقوقــی«و»مجرمانه«پیــداکرد.
مســئلهامــاچــهبــود؟ایــنواژهچــهچیــزرادراذهــانتداعــیمیکــرد؟کجــایپــردۀقطــورتعصــبوجانبــداریراتــكان
مــیداد؟بــامخاطــبچــهمیکرد؟چــراکارکــردیشــبیهبــه»بمــب«داشــت؟وچــراهمــهآنانــیکــهبــههرنحــویدرســرپا
نگــهداشــتن»وضعیــتاعتــدال«نقــشداشــتندراخشــمگینمیکــرد؟درایــنمیــانبســیارینیــزاگرچــهکــهکارآمــدی
ایــننــامبــرایتوصیــفوضــعموجــودراتصدیــقمیکردنــد،امــادرعیــنحــالنویســندهرامتهــممیســاختندکــهازطریــق
پنــاهگرفتــندرپشــتایــننــام،خــودراازدایــرهایــنوضعیــت،ایــنمیانمایگــیهمهجاگســترومتكثــربیــرونمیگــذارد.
رســالۀپیــشروتالشــیبــرایپاســخبــهایــنابهامهــاوپرسشهاســت.تالشــیبــرایعبــورازیــک»نــام«ورســیدن
بــهســاحتیــک»مفهــوم«،آنهــمازطریــقعبــورازمــرزاحساســاتلحظــهایوفــردی،وپــرکــردنآنبــایــکمحتــوای
ــان ــرایمرزکشــیمی ــا.ودریــککالم،تالشــیب ــونم ــتاینجــاواکن ــهوضعی ــهمعطــوفب تاریخــی-نظــریوالبت

»شــاهكار«هاو»آشــغال«ها.)1(
ایــنرســالهمشــتملبــر10قــاباســت.قابهایــیمنحصــربهفــردواســتثناییکــههــریــکازآنهــابــرایمــنبــه
تنهایــیمفهــوم»شــاهكاردربشــریت«راتعیــنمیبخشــندوهــربــارکــهدربرابرشــانمیایســتم،وجــودممملــوازاحســاس
هیجــان،احتــراموحســرتمیشــود.روایــتدســتوپــاشكســتۀایــنشــاهكارها،آنهــمبــاقلــمناتــوانوکممایــهنویســنده،
کفــافتجهیــزمخاطــببــرایدردســتگرفتــنســالحیکــهبتوانــدبــاآنمرزهــای»بُنُجــلوبدلیجــات«از»شــاهكار«را
تشــخیصدهــدنمیدهــد.حــالآنكــههــدف،هرچنــدکمــیجنونآمیــز،ارائــهمعیارهایــیبــرایتشــخیصوتفكیــکایــن
دوازهــمبــود.بــرایــناســاس،درادامــهروایــتموجــزقابهــا،کوشــیدهامریشــههاینظــریمبحــث»میانمایگــی«رااز

1- تولید انبوه محصوالت فرهنگی-هنرِی 
مبتذل، بنجل و بی ارزش که هیچ نسبتی 

با تاریخ، تفکر و حرکت جوامع انسانی 
ندارند، به لطف تبلیغات رسانه ها و شبکه 

های اجتماعی فضای عمومی را به تسخیر 
خود درآورده اند و با دیدن آنها، نویسنده 

هر آن به یاد جمله معروف تئودور 
آدورنو درباره جهان از ریخت افتاده پسا 

آشویتس می افتد:» کل فرهنگ ما بعد از 
آشویتس از جمله نقد فوری و فوتی آن، 

چیزی نیست مگر آشغال«.
Theodor W. Adorno, 

Negative Dialectics, trans. 
E.B. Ashton (New York: The 
Seabury Press, 1973), p 367



طریــقبرگــزاریمالقاتــیاجمالــیمیــاننیچــهوارســطو،بــهشــكلیفشــردهواضطــراریروشــنکنــم.دراثنــایبرگزاری
ــانباســتانمیآمــدوآندیگــریازآلمــاِنپــسازروشــنگری،دو ایــنمالقــاتکــهیكــیازشــرکتکننــدگانآنازیون

میهمــاندیگــرنیــزیكــیاز»ناصریــه« )مســیح(وآنیكــیاز»ینــا« )هــگل(بــهجمــعمالقــاتکننــدگانپیوســتند.
دراطــرافمیــزمالقــاتنیــزچهارپایههایــیبــراینشســتوبرخاســتمیهمانــانگــذریازجملــهآلــن بدیــو ووالتــر 

بنیامیــن قــرارگرفــتومحــلایــنمالقــاتنیــزبیتردیــددراتمســفریتاریخــی-تمدنــیبــهنــام»بــاروک« رخداد.
ازایــنجهــتواپســینفرازهــایفصــلدومایــنرســالهدرحــالوهــوایبــاروکتحریــرشــدهاســتوتــالششــده
تــانشــاندادهشــودچــرابــاروکومیــراثتاریخی-تمدنــیمترتــببــرآن،معیــاراصلــیمــابــرایبازشناســی»شــاهكار«از

»آشــغال«،»امــرنــو«از»تقلیــد«ودریــککالم،»میانمایگــی«از»نامیانمایگی«ســت.
ــهمیانجــی ــرایتامــلدرآنهــاودرکنارهــمنشاندنشــانب ــهقابهاســت.تالشــیب واپســینفصــل،رجعتــیمجــددب
ایــدۀبنیامینــی»صــورت  فلکــی«)2(.تالشــیکــهالزمبــودازطریــقتعییــنتكلیــفبــانقشهــایجدیــد،احــكاموادعاهای

جعلــیایچــون»ســلبریتی«،»قضــاوت نکــن«و»مــن سیاســی نیســتم«بســطدادهشــود.
نویســندهامیــدواراســتخواننــدگاناحتمالــیایــنمتــن،درپایــانتــورقآن،دســتكمبــابرخــیازتكاپوهــایبشــربــرای
خلــقشــاهكارهاولحظــاتبیهمتــایانســانیوموقعیتهــایخارقالعــادهبــهمثابــهرقصیــدندر»مرزهــایامرمحــال«

آشــناشــوندیــابــاآنهــاتجدیــدخاطــرهکننــد.
درپایاناینمدخل،ذکرسهنكتهراضروریمیدانم:

1- اگرچــهکــهدرایــنمتــنازاصطالحــاتنظــری-فنــی،موقعیتهــایتاریخــیواســامیخــاصمتعــددیســخن
بــهمیــانآمــده،امــانویســندهکوشــیدهاســتتــابــرایپرهیــزازهرگونــهبــهاصطــالح»قلمبــهســلنبهگویی«،ضــرورت
ــونآنهــا ــاکســالتبارپیرام ــۀرعــبآوری ــدورازهال ــاحتیالمق ــنوی ــنتبیی ــارمت ــکآنهــارادربافت ــکت ــردنت ــهکارب ب

ــد. ــرایمخاطــببگنجان ــرب ــدوآنهــارادربســتریملمــوسوفهــمپذی افســونزداییکن
ــبدر ــتومخاط ــدهاس ــتنش ــیایرعای ــاتاریخ ــیی ــرزمان ــاتاخ ــدمی ــچتق ــلاولهی ــایفص ــهقابه 2- درارائ

ــد. ــدش ــعخواه ــامطل ــشقابه ــوهازچین ــننح ــتای ــدازعل ــایبع فصله
ــدحــلمعمــای ــهریشــههاینظــریمفهــوم»میانمایگــی«اختصــاصدارد،کلی ــنمجموعــهکــهب 3- فصــلدومای
مفهــوممیانمایگیســتوبــانادیــدهگرفتــنیــانخوانــدنایــنفصــل،مخاطــببــهدرککاملــیازماجــرانخواهــدرســید.
درپایــانالزماســتازتــالشهــایرفیــقشــفیقم»پیمــانمقــدم«کــهزحمــتصفحــهآرایــیایــنمجموعــهرابرعهــده

ــیکنم. ــت،قدردان گرف
نادر فتوره چی
تیرماه 95 2- constellation  



فصل اول
قابی از »شاهکارها«



10 |  میانمایگی

قاب اول
ماجراهای یک کافه؛ مرد مرموز با کاله لبه دار

دریكــیازبعــدازظهرهــایفوریــهســال1916،ناگهــانقامــتنــهچنــدانتنومنــدمــردیمرمــوزبــاصورتــیســنگیو
پیشــانیبلنــد،چشــمانمصمــم،موهــایکــمپشــت،ریــشوســبیلغیرعــادی،کالهبــرۀلبــهداروکتوشــلوارقهــوهای
تیــره،بــرچارچــوبدربکافــهایدریكــیازخیابانهــایپــرتافتــاده»زوریــخ« ظاهــرشــد.اوبــیآنكــهبــاکســی
حــرفبزنــدیــابــهجایــینــگاهکنــد،درکنــارمیــزیکوچــکدرکنــجســالننشســتوبــاصدایــیکــهبــهســختی
شــنیدهمیشــد،ســفارشیــکنوشــیدنیداد.حاضــرانســعیمیکردنــددربرابــرحضــوراوخــودرابــهندیــدنبزننــد.
همــهســرگرمنوشــیدنورقصیــدنبودنــدوبــاحــرکاتچشــمدربــارهآنغریبــهازهمدیگــرپرسوجــومیکردنــد.)3(
هیچكــساورانمــیشــناخت،هیچكــساوراقبــالآنجــاندیــدهبــودوهیچكــسنمیتوانســتحتــیفكــرشرا

بكنــدکــهاوآنجــاچــهمیکنــد،چــهمیخواهــدوبــرایچــهآمــدهاســت.
ــهراســتیآنجــاچــهمیکــرد؟چــراناگهــاندربحبوحــهجنــگجهانــیاول،درآنبعــدازظهــرعــادی امــااوب
وصلــحآمیــز،درخیابــان»اشــپیگل گاســه«زوریــخســروکلــهاشپیــداشــدهبــود؟ازکجــاآمــدهبــود؟بــهکجــا
ــج ــوقدن ــنپات ــر«)4(،ای ــاره ولت ــرارداشــت؟چــرا»کاب ــاچــهکســیق ــود؟ب ــتآنجــاب ــدوق ــرایچن میرفــت؟ب

ــود؟ ــردهب ــیانتخــابک ــرایوقتگذران ــگراب ــواریازجن ــدانمت روشــنفكرانوهنرمن
اصالاینغریبهکهبود؟اوراچهصدامیکردند؟

او»والدیمیر ایلیچ یولیانوف«ملقببه»لنین« بود.
مــردیکــهقــراربــودیــکســالبعــد،سرمنشــاءتحولــیعظیــمدرتاریــخبشــرشــودورهبــریبزرگتریــنپــروژه
جمعــیایکــهانســانتاکنــونبــهچشــمدیــدهاســترادردســتگیــرد.پــروژهایکــهجغرافیــایجهــانرابــهشــرق

وغــرب،وتاریــخرابــهقبــلوبعــدازآنتقســیممیکــرد:انقــالباکتبــر.
ــک ــد،ی ــرده ــرایهمیشــهتغیی ــاراب ــلازآنكــهدنی ــنیكســالقب ــهلنی ــدک گزارشــاتمســتندنشــانمیده
شــهروندتبعیــدیدرزوریــخبــود.شــهروندیکــهاتــاقکوچــکاشدرخانــهشــمارۀ14اشــپیگلگاســه،محــلرفتو
آمــد»افــرادمشــكوکی«بــودکــهســاکنانآنحوالــیآنهــاراقبــالهرگــزدرآنجاندیــدهبودنــد.بــهاواطــالعدادهبودند
کــهچنــدبلــوکپایینتــرازخانــهاش،درطبقــههمكــفآپارتمــانشــمارۀیــک،کافــهایقــرارداردکــهمیتــواناز
آنبــرایدیــدارو»آخریــنهماهنگی«هــااســتفادهکــرد.لنیــندرماههــایباقیمانــدهتــاانقــالباکتبــرکافهنشــین
شــدهبــودوبرخــیعصرهــاتنهــاوگاهــیاوقــاتبــازنــیمیانســال،زیبــا،کــمحــرفبــاچشــمانیدرشــتونافــذبــه

3 - Rainer Ganahl& Johan 
F. Hartle, DADALENIN, 
Edition Taube, 2013

4- Cabaret Voltaire 
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نــام»نــادژدا کنســتانتیونوا کروپســکایا«،درمیــزیکــهدرکنــجدیــوارمشــرفبــهپنجــرهقــرارداشــتمینشســت
وبــرایآغــازمراحــلاجرایــیبزرگتریــنپــروژهجمعــیتاریــخبشــربرنامهریــزیمیکــرد.

ــر« ــن»هن ــهدرســتیبزرگتری ــد،کاریکــهتروتســكیآنراب ــود،اومیخواســت»انقــالب«کن کارکوچكــینب
انســاننامیــدهاســت؛تحقــقیــکرویــا؛فرآینــدیناممكــن،ناشــناختهومملــوازماجــرا.ازهمیــنرو،ذهناســتثناییو
حــواسدقیــقلنیــندرآنروزهــا،آنچنــانســرگرمبرنامهریــزیوســازماندهیانقــالببــودکــهاحتمــاالهرگــزدرباره
حاضــرانهمیشــگیکافــهپــرسوجویــینكــردوهرگــزنفهمیــدآنهایــیکــهدرکنــارمیــزشمینشســتندوقهقهــه
ــارد  ــن آرپ«،»ریچ ــز«، »جی ــی هنینگ ــال«، »ام ــو ب ــد،»هوگ ــهســخرهمیگرفتن ــر«راب ــرکبی ــدو»ولت میزدن
ــهاولدادائیســتهاکــههمچــوناوســوداییــک ــرانحلق ــد)5(؛رهب ــزارا« بودن ــتان ت ــک«و»تریس ــن ب هولس
ــلطه ــردنس ــرک ــیزیروزب ــردرپ ــالباکتب ــابهانق ــتمش ــهدرس ــیک ــد؛انقالب ــرمیپروراندن ــالب«رادرس »انق
کلمــاتوایماژهــابــود،امــانــهدرکــفخیابانهــایمســكووپترزبــورگ،بلكــهدرعرصــهزیباییشناســیوهنــر.
حــاال،اینجــا،دریــککافــهپــرتافتــادهدرمنطقــهایبیطــرفدرجریــانجنــگجهانــیاول،آنهــمبــرحســب
یــکتصــادفتاریخــی،رهبــرانایــندوانقــالبدرکنــارهــمنشســتهبودنــدوپاتــوقعصرگاهــیمشترکشــانبــه
محــلتالقــیدونیــرویعظیمــیتبدیــلشــدهبــودکــهانــرژیتوفنــدهآنهــادرسراســرقــرنبیســتمپراکنــدهشــدو

خطــوطکلــیپــروژۀرهایــیوحرکــتایــدهومــادهرابــرایافقــیبلندمــدتدرجهــانتعییــنکــرد.
کابــارهولتــردرســال1917ودرپــیاعتــراض»اهالــیمحــل«،یعنــیهمــانشــهروندان»خــوبوغیرسیاســی«

تصویر 1 
 نمایی از درب ورودی »کاباره ولتر« 

در خیابان »اشپیگل گاسه« در زوریخ

5 - Hugo Ball, Emmy 
Hennings, Jean Arp, 

Richard Huelsenbeck, 
Tristan Tzara
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کــهسرشــانبــویقرمهســبزینمــیداد،بــهخاطــر»ســروصــدایزیــاد«تعطیــلشــد.زمــانانقالبــینیــزفــرا
رســیدهبــودوروزهــاولحظــاتبــرایلنیــنبــهفشــردگیمیگذشــت.نامــهایکوتــاهازپتروگــرادبــهدســتشرســید
کــهدرآننوشــتهبــودقطــارشــماره293،درایســتگاهیدرفنالندســكی،انتظــاراورامیکشــد.مــردمرمــوزیکــه
قرارهــایمشــكوکمیگذاشــت،حــاالبــدونآنكــهبدانــدچــهخواهــدشــد،ســواربــرکوپــهدرجــهدوقطــاریبــود
ــادرپتروگــراد ــاسرنوشــتمیلیونهــاانســانرادرشــرقوغــربجهــانتغییــردهــد.اومیرفــتت کــهمیرفــتت
رهبــریمراحــلاجرایــیپــروژهایبــامشــارکتدههــامیلیــونانســان،درگســترهایجغرافیایــیبــهبزرگــییکپنجــم
خشــكیهایکــرهزمیــنرادردســتبگیــرد.کاریکــهازنظــرتمامــیســاکنانخیابانهــایامــنزوریــخ»محــال«
بــود،امــالنیــنویارانــشهمــان»امــرمحــال«راطلــبکــردهبودنــد.مشــارکتکنندگاندرایــنپــروژهرویاگونــه
ــود ــوارهنب ــتوماه ــون،اینترن ــو،تلویزی ــریازرادی ــوزخب ــههن ــنرادرعصــریک ــاملنی ــاپی ــهتنه ــن،ن وناممك
شــنیدند،بلكــهازســویدایجــانباورکردنــدوبــراســاسآندســتبــهبزرگتریــنریســکهازدنــد،جانشــانرابــه
مخاطــرهانداختنــد،ســبکزندگیشــانراتغییــردادنــدوازماواهــاوپناهگاههــایامــنذهنــیوعینــیوســنتها
وسرزمینشــانکندنــدودســتکشــیدندتــاایبســابشــربتوانــدپــسازقرنهــاســلطهوســلطهپذیری،درآزمونــی
بــرایتحقــق»برابــری«شــرکتکنــدوشــكلیانســانیازمفهــوم»امــرجمعــی«رابــهدســتآبهــایگــرمتجربــه
بســپارد.ایــنپــروژهاگرچــهکــهدرقامــوس»اتحــادجماهیــرشــوروی«درربــعپایانــیقــرنبیســتمشكســتخــورد
وپایــانیافتــهاعــالمشــد،امــانشــاندادکــهبشــردرکنــارســفربــهکــرۀمــاه،انداختــنبمــباتــمواندیشــیدنبــه

تصویر 2
عکس مشهور لنین در حال سخنرانی 
در جریان انقالب اکتبر
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افزایــشامكانــاتکشــتاروکســبدرآمــد،بــه»ایــدۀبرابــری«نیــزفكــرمیکنــدوپــسازهــربــارشكســت،تالشــی
مجــددرابــرایتحقــقرویایــیکــهدرســرانقالبیــونازابتــدایتاریــختــامیــدانســرخمیچرخیــدومیپیچیــدو

ــازد. ــامیآغ ــاوباره ــووباره ــرد،ازن آراموقرارشــانراســلبمیک
نــادژدابعدهــادرخاطــراتاشازدورانتبعیــددرزوریــخ،ازآنروزهــابــهعنــوان»آخریــنفرصتهــا«بــرایلــم
دادندرچمنزارهــایتپــه»زوریخ بــرگ« وخــوردنشــكالتسوئیســیوتماشــایمنظرههــایشــگفتانگیــزیــاد
میکنــد.اوقــاتفراغتــیکــهبــرایلنیــندیگــرهرگــزتكــرارنشــد.اوچنــدهفتــهقبــلازانقــالب،زوریــخرابــه
مقصــدینامعلــومتــرککــردتــابعدهــاتاریــخ،تصویــرنیمتنــهخــمشــدهاشرادرمیــدان»اســوردلوف«درمســكو
ودرحیــنســخنرانیبــرایکارگــرانانقالبــی،ســربازانپیوســتهبــهشــوراها،زنــانومردانــیکــهسرنوشــترادر
دســتگرفتــهبودنــد،فواحــشوگرســنگان،زیرپــاافتــادگانوروشــنفكرانانقالبــیو...،بــرایابــددرمقامتجســمی

ازبیــموامیــد،مقاومــتوشــور،وقــاروهیجــانحــاد،شــفقتوخشــمبــهمیــراثمانــدگاربشــربیافزایــد.
مردیکهمرگاشراحتیبرتولدبرشتنیزبهسختیباورکرد:

»میگویند
وقتیلنینُمرد

سربازمراقبجسدبهرفیقاشمیگفت:
مننمیتوانستمباورکنم.

رفتمجلو
جاییکهاوخوابیدهبود
درگوشاشفریادزدم:

ایلیچ!بیدارشو!استثمارگرانآمدند!
تكاننخورد

ومنباورکردمکهاومردهاست«.)6(

همزمــانبــاعزیمــتلنیــنبــهپتروگــراد،تریســتانتــزارا،منــگازشــرابوهــوایدمکــردۀکابــارهولتــر،بــهدعــوت
آنــدره برتــون)7(عــازمپاریــسشــدتــاپایههــایانقالبــیکــهبــهتبلــور»عصــر آوانگاردهــا« انجامیــدرابنــابگــذارد.
انقالبــیدرپدیدارشناســیهنــریکــهبــههــرشــكلیازســلطۀکلمــاتوایماژهــایپــرطمطــراق»نــه«میگفــتوبــر
سرشــانبــاصــدایآزاردهنــدهیــکنــوزاد»دادا،دادا«میکــرد.انقالبــیکــهجنبشهــایاعتراضــی،هنــریوفكــری
قــرنبیســتم،ازمکتــب فرانکفــورت تــاسیچوئیشنیســت ها،ازسورئالیســم تــامــی 68،ازدوشــامپ تــادالــی 

6- http://www.
revolutionarydemocracy.
org/rdv /10n2/brecht.htm

7- André Breton
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ودیگــرانراعمیقــاتحــتتاثیــرقــرارداد.
امــروزهاز»کابــارهولتــر«تنهــایــک»جاذبــهتوریســتی«بــرایشــهرزوریــخباقــیمانــدهاســت.تورهایگردشــگری،
گردشــگرانبیخیــالرابــهمقابــلهمــاندربــیمیبرنــدکــهیــکروزعصــر،لنیــندرچارچــوبآنظاهــرشــدوازکنــار

تریســتانتــزاراگذشــتوآخریــنمراحــلباقیمانــدهتــاانقــالباکتبــرراازدرونآنهدایــتکرد.
شــایدبازدیــدازمحــلمالقــاتتــزاراولنیــن،آنچنــانکــهبایــدبــرایگردشــگرانیکــهبــاگوشــیهایهوشــمنددر
فكــرثبــتلحظــاتشــیرینســفرهســتندهیجــانانگیــزوخاطرهسازنباشــد،امــاتاریــخهرگــزفرامــوشنخواهــدکــرد
کــهچگونــهبخشــیازحادتریــنوپردامنهتریــندورانهایــشدرهمیــنکافــهکوچــکودرمختصــاتهمیــنشــهرآرام،
ودرتالقــیتصادفــیچشــماندومــردیکــههرگــزیكدیگــررانشــناختند،رقــمخــوردهاســت.دورانــیمملــوازطلــب

محــال،قلیــانارادهوهیجــانحــاد.)8( امر

8- گفتنی ست ماجرای حضور 
همزمان حلقه دادائیست ها و لنین 
در کاباره ولتر دستمایه چندین 
نمایشنامه و کتاب از جمله نمایشنامه 
» Travesties« اثر تام استوپارت 
و کتاب » Lénine Dada « اثر 
دومنیک نوِگز شده است.
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قاب دوم
الهیاتِ  بوم، ماتریالیسم صحنه

بیاییــدقــابدومرابــهنقاشــاناختصــاصدهیــم.بــهنقاشــانیکــهفقــطنقــاشنبودنــدوازطریــقبــوم،چیــزیبیــش
از»اثــرهنــری«آفریدند.

درعمــقدورانموســومبــه»قــرونوســطا«،درســال1434درشــهریبارانــیوگرفتــهبــهنــام»بــروژ«)9(،یــک
ــدۀاهــل ــگپری ــفورن ــی)10(،تاجــرنحی ــوال آرنولفین ــی دی نیک ــراربودجیووان ــود.ق ــانب مراســمجشــندرجری
توســكانیبــادختــریازاهالــیشــهربــهنــامجیوانــا ســینامی)11(پیونــدزناشــوییببندنــد.آرنولفینــیجــوانبهواســطه
ــار،»یــان ون آیــک«)12(خواســتلحظــۀجشــنرااز ــادوکبورگانــدی،ازنقــاِشمحبــوبدرب روابــطحســنهاشب
طریــقیــکتابلــوثبــتکنــدتــااوبتوانــددرچشــموهمچشــمیبــاعموزادههــاودیگــران،ایــنتصویــررابــهبخشــیاز
میــراثوتبــارخانوادگــیاشبــدلســازد.ونآیــکامــابــهجــایکشــیدنتابلویــیکــهبــهدردآرشــیوخانــوادۀآرنولفینی

بخــورد،ســنگبنــایانقالبــیدر»ادراکحســی«بشــرراریخــتکــهبعدهــابــهاولیــنقــابمدرنیتــهتعبیــرشــد.
ــا ــود،ب ــانآندورانب ــایاعی ــولخانوادهه ــفارشمعم ــهس ــاک ــزدیآرنولفینیه ــادگاریجشــننام ــابی اودرق
کشــیدنیــکآینــهدرپــسزمینــهاثــروگنجانــدنتصویــرقفــایزوججــوانوســیماینقــاشدرآن،توانســتهبــود

ــاردرتاریــخبشــربــهثبــتواقعیــتوخلــقپرســپكتیوتعامدی-هندســیدســتیابــد. بــرایاولیــنب
تابلــویونآیــکازنامــزدیآرنولفینــی،حــاالنــهبخشــیازیــکگنجینــهخانوادگیکــهبخشــیازمیــراثتفكــر
بشــرواولیــنتصویــرازتعمــقانســانبــردوپارهگــیســوژهوابــژهبــود.میراثــیکــهونآیــکراازیــکنقــاشدربــاری
بــهمتفكــریرادیــكالبــدلســاخت.متفكــریکــهازطریــقبــومتوانســتهبــودتفكــرنــوعبشــررادرحــدواندازههــای

کلمــاتکتــابدورانســاز»گفتــار در روش«)13(رنــه دکارت،یــکگامبلنــدبــهپیــشبــرد.
مقایســهانقــالبدکارتــیوتابلــویعروســییــانامــزدیآرنولفینــی،مقایســهگزافــینیســت.بــهعبــارتدیگــر،اگــر
دکارتدرکتــاب»گفتــاردرروش«،بــراینخســتینبــاردرتاریــختفكــر،بــرســوژه)انســان(درمقــام»فاعــلشــناخت«
تاکیــدکــرد،درتابلــوینامــزدیآرنولفینــینیــزبــراینخســتینبــارســوژۀانســانی»فاعــلنقاشــی«شــدوتصویــرش
درآینــهبــهنمایــشدرآمــد.اهمیــتایــننكتــهراتنهــازمانــیدرمییابیــمکــهبدانیــمتــاپیــشازدکارت،هرگــزاز
انســانبــهعنــوان»فاعــلشــناخت«نامــیبــهمیــاننیامــدهبــودوپیــشازونآیــکنیــزهرگــزســخنیازانســاندر
مقــام»فاعــلنقاشــی«مطــرحنبــود.تاکیــددکارت وونآیــکبــر»فاعــلانســانی«درآثارشــان،قرابــتحیرتانگیــز
دیــدگاهآنهــارانشــانمیدهــد.بــهبیــانســاده،تــاپیــشازگفتــاردرروشدکارت،خبــریازســوژه)انســانیکــهبــر

9-  Bruges
10- Giovanni di Nicolao 

Arnolfini
11- Giovanna (Jeanne) Cenami

12-  Jan van Eyck 

13- نام کامل کتاب:» گفتار در روش 
راهبرد عقل و جستجوی حقیقت در 

علوم به عالوه انکسار نور، کائنات جو و 
هندسه که کوشش هایی برای به کار 

بستن این روش است«.
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تصویر 3
نامزدی آرنولفینی، 1434
نگارخانه ملی لندن، بریتانیا

تصویر 4 )چپ(
تابلوی ندیمه گان، 1656
موزه دل پرادو - مادرید

جهــانمیاندیشــد(نبــود،چونــانکــهتــاپیــشازتابلــوی ونآیــکنیــزکســیســوژه)انســانیکــهجهــانرانقاشــی
ــود. ــدهب ــد(راندی میکن

222ســالبعــد،درســال1656،دیگــو رودریگــز ســیلوا والســکز)14( بــاخلــقتابلویــیبهنــام»ندیمــه گان«)15(،
انقــالبدکارتــیِونآیــکدرعرصــهنقاشــیراتكمیــلکــرد.بــازهــمآینــه،بــازهــمخــودنقــاشدیــدهمیشــود،امــا
نــهدربــوم،بلكــهاینبــارروبــهرویآن.اعجــاِزتصویــر،تنیدگــیِســوژهوابــژه.معلــومنیســتوالســكزچــهچیــزیــا
چــهکــسرانقاشــیمیکنــد.امــانــه!یــکلحظــهصبــرکنیــد!آینــههمــهچیــزرامشــخصمیکنــد.درقــابآینــه
کــهبــهواســطهگشــودهگیدربپشــتســِرندیمــهگانواینفانتــا مارگاریتــای جــوان،نــوربــهصــورتســوژههای
ــا دیــدهمیشــود،امــاخبــریازوالســكزنیســت!پــسخــود آنپاشــیده،ســیمایفیلیــپ چهــارموملکــه ماریان
ــپایســتادهاند ــهملكــهوفلی ــیک ــاب،ازجای ــرونق ــوماســت،اوداردازبی ِوالســكزکجاســت؟والســكزدرداخــلب
نقاشــیمیکشــد.بلــهاودرآنِواحــدهــم»ســوژه«ینقاشــیاســتهــم»ابــژه«آن،هــم»فاعــل«وهــم»موضــوع«!
نقاشــیکــهلحظــهنقاشــیکــردنازخــودرانقاشــیکــردهاســت.حیــرتآورنیســت؟والســكزهمــانحرفــیرامیزنــد
کــهدرســال1781،امانوئــلکانــتخواهــدزد:»انســاندرآنِواحــدهــمخداســت)فاعــلشناسا/ســوژه/نقاش(،هــم

14- Diego Rodríguez de 
Silva y Velázquez

15- Las Meninas
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پشــه)موضوعشــناخت/ابژه/موضــوعنقاشــی(«.عظمــتتابلــویندیمــهگاندرتاریــختفكــر،آنطــورکــهمیشــل فوکــو 
بــهمــامیگوید)16(،بــههمــانعظمــتانقــالبســوبژکتیوکانتیســتامــاازطریــقبــومنقاشــی؛یــکتجربــهبصــری
از»نقــدعقــلمحــض«؛یــکبشــارتازدورانــیکــهصــدوانــدیســالبعــدنشــانههایشدرانقــالبماتریالیســتی
فرانســهوانقــالبایــدهآلیســتیِآلمــانهویــداشــد:مدرنیتــهوســیطرۀ»معرفــتشناســیِ«علمــیبــهجــای»هســتی
ــوی ــاتابل ــدهب ــو)17(،درمواجهــهایمنقلــبکنن ــوکا جیوردان ــی.ازهمیــنروبیدلیــلنیســتکــهل شناســیِ«الهیات

ــدومیگوید:»الهیــاتِنقاشــی«)18(. ــومیزن ندیمــهگاندراندرونــیِفیلیــپچهــارمدرســال1692زان
چــهکســیمیتوانســتحتــیفكــرشرابكنــدکــهتصویــرنقــشبســتهبــریــکبــومنقاشــی،درحــدسلســلهای
ازتوفندهتریــنمتنهــایرســواگرانهروزنامههــایدورانانقــالب،منجــربــهرســوایییــکجباریــتدســتنشــانده
شــود؟هیچكــسجــزتئــودور ژریکــو)19(،نقــاشرومانتیســِتدلــدادهرافائــل)20(،یــککپــیکارازآثــاروالســکز و

رامبرانــت؛یــکنگارگــردهشــت.
ــی  ــیلوئ ــتارتجاع ــایحكوم ــهپایهه ــریک ــت.اث ــخاس ــری«تاری ــارهن ــیترین»آث ــیازسیاس ــقیك اوخال
هیجدهــم درفرانســۀپــسازناپلئــونراآنچنــانبــهلــرزهدرآورد)21(کــهویراواداربــه»اصالحــات«وتغییــرنخســت
وزیــرکــرد:کلــک مدوســا)22(؛آمیــزهایازرنگ،آدمخــواریوبــویتعفــن.تصویــریبــاشــكوهازاجســادتلنبــارشــده،

بدنهــایورمکــرده،آِبشــوروگرســنگی.اولیــنعكــسخبــریازیــکفاجعــهانســانی.
بــرایخلــقایــنحماســهبصــری،ژریكــوســرشراتراشــید،بــهیــکتــارکدنیــاتبدیــلشــدوازنوامبــر1818تــا
جــوالی1819،ازاســتودیومحــلکارشدرمنطقــه»Faubourg du Roule«،خــارجنشــد.اوازآندســتهنــانبــه
نــرخروزخورهایــینبــودکــهخــودرا»هنرمنــدغیــرسیاســی«معرفــیکنــد.ژریكــوســراپاسیاســیبــودومیدانســت
بــرایکارسیاســیناچــاراســت»زندگــیمخفیانــه«درپیــشگیــرد.تعهــدسیاســیاوازتــکتــکتماسهــایقلمــو

بــابــومدادمیزنــد.
دهشــتتنیــدهدرکلــکمدوســانــهتنهــاپایههــایحكومــتدســتنشــاندهلوئــیهجدهــمرالرزانــدبلكــهبــدن
اوژن دالکــروآ)23(،خالــقجاودانــهتریــنتصویــرانقــالبفرانســهرانیــزاینچنیــنبــهرعشــهدرآورد:»ژریكــودرحالــی
کــههنــوزبــررویکشــتیمدوســاکارمیکــرد،اجــازهدادآنراببینــم.ایــنتابلــوآنچنــانتاثیــرفــوقالعــادهایدرمــن
گذاشــتکــهوقتــیازاســتودیواوخــارجشــدممثــلیــکدیوانــهشــروعبــهدویــدنکــردموتــالحظــهایکــهخــودرا

دراتاقــمنیافتــم،ازپــانیاســتادم«.)24(
»پــس در روز اّول هفتــه، هنــگام ســپیده صبــح، حنوطــي را کــه درســت کــرده بودنــد بــا خــود برداشــته 
بــه ســر قبــر آمدنــد و بعضــي دیگــران همــراه ایشــان. و ســنگ را از قبــر غلطانیــده دیدنــد. چــون داخــل 
شــدند، جســد خداونــد عیســي را نیافتنــد. و واقــع شــد هنگامــي کــه ایشــان از ایــن امــر متحیـّـر بودنــد 

16- Foucault, Michel, The 
Order of Things, New York: 
Vintage Books, pp306-307

17- Luca Giordano
18- Barry Schwabsky, A 

Painter of Our Time2006
19-  Théodore Géricault 

20- رافائل سانتسیو
(Raffaello Sanzio da Urbino)،  
 یکی از سه نقاش بزرگ دوران رونسانس
 که به خاطر ترکیب بندی های متقارن،
 استفاده از تنوع رنگ و شفافیت و وضوح
 تصاویر از میراث او به »سبک رافائل« یاد

.می شود
21- Munro Price, The Perilous 

Crown: France between 
Revolutions ,London, 2007
22- The Raft of the Medusa

23- Eugène Delacroix
24- Hubert Wellington, 

Journal of Delacroix , 1995
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کــه نــاگاه دو مــرد در لبــاس درخشــنده نــزد ایشــان بایســتادند. و چــون ترســان شــده ســرهاي خــود را 
بــه ســوي زمیــن افکنــده بودنــد، بــه ایشــان گفتنــد: »چــرا زنــده را از میــان مــردگان مي طلبیــد؟ در اینجــا 

نیســت، بلکــه برخاســته اســت«-لوقــا7-1:24
ایــنکلمــات،عصــارۀ»ایمــانمســیحی«اســت.کلماتــیکــههیچكــسآنهــارابــاورنكــرد،جــزیكــیکــهبــرایبــه
دســتآوردنزنــیکــهفاســقاشبــود،همســرشرادردوئــلکشــت.یــکآوارهدرناپــل،یــکزنبــاره،مــردیکــهدر
کافههــادعــواراهمیانداخــتوبــاخــودشحــرفمــیزد،»شــوالیه«ایکــهایــنلقــبراهرگــزجــدینگرفــت،زنــان
راحریصانــهمینگریســتوهــربــارکــهبــهزنــدانمیافتــاد،فقــطبــهراههــایفــرارغیــرمتعــارفازآنفكــرمیکــرد.

یــکدیوانــه،دیوانــهایبــهنــاممیــکل آنجلــو مریســی کاراواجــو.)25(
آری،ایــنتنهــااوبــودکــهکلمــاتفــوقرابــاپوســتوگوشــتواســتخوانشبــاورکــردهبــودویقیــنداشــتکــه

مســیح»در اینجــا نیســت، بلکه برخاســته اســت«.
اودرایــنرتبــهایمانــی،همچــون»پــل قدیــس«تنهــابــود،و»تومــاس« کــهتنهــایــکلحظــهتردیــدکــردرا

هرگــزنبخشــید.
بــهتابلــوی»شــک تومــا«)26(نــگاهکنیــد.آیــاایــنخارقالعادهتریــنتصویــرینیســتکــهبشــرمیتوانســتبــر

رویبــومنقاشــیکنــد؟
درتابلــومشــخصاســتکــهبــرایتومــا،ایــناســتخواندارترینحــواریعیســیمســیح،یــک»فاجعــه«رخداده
اســت.چشــماناشانــگارکــورشــده،دســتاناشمیلــرزدوبدنــشرالغــوهوضعــففراگرفتــهاســت.عجــز،سســتیو
ناپایــداریدرســیمایشهویداســتوگویــیهمــهگذشــتهوآینــدهرادریــکآنباختــهاســت؛پیــرنیســتامــاپیــراســت،

کــورنیســتامــااســت،وحقیــرنیســت،امــاحقیــراســت!
کــداملحظــهبــااوچنیــنکــردهاســتکــهچینهــایمتعــددپیشــانیاشداللتــیبــرسســتیایمــانباشــدواینچنیــن

رســوابهنظــرآیــد؟)27(
ــا ــهزمانــیکــهتومــادرمواجهــهب ــازمیگــردد.ب ــهلحظاتــیقبــلازآنچــهکــهدرقــابمیبینیــمب همــهچیــزب
تجســمعیســایبازگشــتهازگــورمیگوید:»بگــذار زخــم ات را لمــس کنــم تــا ایمانــم جــاری شــود«-یوحنــا

20:25
ــهگشــودهاســتو ــم،ســینهایک ــابمیبینی ــهدرق ــهک ــدوحــاال،رخصــتعیســی،همانگون ــکلحظــهتردی ی

ــد. ــیمیکن ــدسهمراه ــتمق ــسجراح ــاسرادرلم ــرزانتوم ــتل ــهدس ــتخوانیاشک ــتاناس دس
تابلــومیخواهــدبــهحســرتوسرزنشــیکــهدرپاســخعیســیمســیحتنیــدهاســت،جــانبخشد:»خوشــا بــه حــال 

آنــان کــه بــدون لمــس کــردن ایمــان آوردند«-یوحنــا29:20

25- Michelangelo Merisi 
da Caravaggio

26- The Incredulity of 
Saint Thomas

27-  اوج هوشمندی استثنائی و 
خارق العاده کاراواجو را می توان 
در ترسیم هیبت و سیمای توماس 
دید. شمایل او در این قاب به غایت 
عجیب است. هم موهای سرش سیاه 
است که یعنی چندان پیر نیست و 
هم چین های متعدد پیشانی داللتی 
بر سن زیاد او دارد. به عبارت دیگر، 
کاراواجو کوشیده است نشان دهد 
که توماس در جوانی پیر شده است و 
علت این حادثه  همانا تردید او نسبت 
به بازگشت عیسی مسیح است.
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تصویر 5 
 کلک مدوسا، 1819

موزه لوور پاریس

تصویر 6 
 شک توما، 1602-1601

موزه سن سوسی، پوتسدام
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تمــاماعجــازونبــوغکاراواجیــودرنمایــشهمیــن»حســرت«اســت.درنشــاندادنایــننكتــهکــهحتــیشــهادت
دیرهنــگامتومــانیــزکــه»اینــک ای اربــاب من،خــدای مــن« هــمایمــانلكــهدارشــدهاشراتطهیــرنخواهــدکــرد.

اومغضــوبکاراواجوســت،چــونبــدونلمــسکــردنایمــاننیــاوردهاســت.
بــرایتومــا،ســیروســلوکطوالنــیاشدرمراتــبایمــانمســیحی،اکنــونبــهفرمــانکاراواجــوبــهانتهــارســیده
اســتوایــنقــابنمــادیازایــن»پایــان«اســت.پایانــیبــرتردیــدنســبتبه»بازگشــت دوبــاره« وآغــازمرتبــهایاز
ایمــانکــههمــهآنــرا»محــال«میداننــدجــزنقاشــیعصیــانزدهکــهمرزهــایتاریــخوافســانه،فیزیــکومتافیزیــک،
عقــلوایمــان،وملكــوتوســیاهچالرادرهــمآمیخــت.مــردیکــهبــهتجســدمــادیخداونــدبــررویزمیــن،آنچنــان
ــترا ــناولوهی ــهگوشــِتت ــردیک ــرد.م ــرک ــایایمانشــانزمینگی ــاءکلیســارادرادع ــهآب جســمانیتیبخشــیدک
نقاشــیکــرد،ازلحظــۀخلســهفرانچســکوی آســیزی)28( عكــسگرفــتوبــهمــانشــاندادکــهدرراهدمشــقبــرســر

پــل قدیــس)29(چــهآمــدکــهاورابــهنــگارشانقالبیتریــننامههــایتاریــخواداشــت.
کاراواجــو،ماتریالیســتترینپیــرویعیســیمســیحبــودودرمیــانمومنــانبــهاو،تنهــاکســیبــودکــهمیدانســت
چگونــهنــوررابــرپــردۀســیاِهبــومبتابانــدکــهبــرایجملگــیمومنــانتردیــدیباقــینمانــدکــهمســیحدرکافــهایبــا

دیوارهــایکاهگلــیآنخطــاببرانگیزاننــدهرابــهمتــیگفتــهاســت:»بیــا، بــه دنبــال مــن بیا«-متــی13-9:9
ــان ــه»ایم ــودک ــیب ــحبنای ــردنمصال ــمانی)مادی(ک ــیجس ــهاودرپ ــد،بلك ــابكش ــیزیب ــتنقاش اونمیخواس

ــتوارشــدهاســت. ــااس ــررویآنه مســیحی«ب
ــت« و ــال اس ــون مح ــی آورم چ ــان م ــت»ایم ــهاس ــانگفت ــومیدانســتترتولی ــر،کاراواج ــردیگ ــهتعبی ب

ــد. ــیکن ــال« رانقاش ــر مح ــن»ام ــتای میخواس

28- فرانچسکو یا فرانسیس  
آسیزی(آسیسی) به واسطه 
پایه گذاری فرقه» فرانسیسکن ها« 
یکی از مهمترین چهره ها در تاریخ 
مسیحیت است. فرقه فرانچسکن ها  
به جای درآمد از طریق »اعانه« 
زندگی می کردند، و به یک معنا 
دلبستگی به مادیات را به طور کامل 
از زندگی حذف کردند.

29- مهمترین چهره در تاریخ 
مسیحیت که پایه گذار اصلی این 
دین محسوب می شود و تاثیر بسیار 
زیادی بر فالسفه و متکلمان تمامی 
ادوار پس از خود گذاشته است.
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قاب سوم
معجزه در نیمه شب

ــیدوم،ودر ــگجهان ــازیدرجن ــانن ــایآلم ــهدســتنیروه ــارکب ــزیدانم ــدونخونری ــاناشــغالب درجری
ــنکشــوریكــیازدرخشــانترینصحنههــایمقاومــتجمعــیرا ــا1945،مــردمای ــهســالهای1940ت فاصل
دربرابــرفاشیســمرقــمزدنــد.مقاومتــیکــهمیتــوانآنرابــهمنظــرهایبــاشــكوهازعظمــتانســانتعبیــر
کــردومــرورجزئیــاتاشرابــهســندیدالبــراعــادهحیثیــتازنــوعبشــردردلتاریــخبــهشــهادتگرفــت.
اشــغالدانمــارکتنهــا2ســاعتطــولکشــیدهبــودودرجریــانآنحداکثــر60ســربازارتــشکشــتهشــدند.
ــا ــومراب ــشس ــررای ــهدفت ــانب ــایموفقیتش ــان«،تلگرامه ــروزیآس ــادازاین»پی ــرخوشوش ــاس آلمانه
ایــنمضمــونکــه»دانمــارکمــارابــاآغــوشبــازپذیرفــت«ارســالکردنــد.چرچیــلنیــزبــالحنــیتمســخر
آمیــزدانمــارکرا»قنــاریدســتپــروردههیتلــر«نامیــد.آنهــاامــاکــورخوانــدهبودنــد:بــهفاصلــهکوتاهــی
پــسازاشــغالدانمــارک،حــزبکمونیســترشــتهایازخرابكاریهــارابــرعلیــهدولــتسازشــكارونیروهــای
اشــغالگرنــازیســازماندهیکــرد.اعضــایایــنجنبــشراکهنــهســربازاندانمارکــیجنــگجهانیاولتشــكیل
ــاکمونیســتها ــكاریب ــداازهم ــهدرابت ــورژوآک ــیازدانشــجویانب ــاجمع ــه1943ام ــد.در25ژانوی میدادن
ســربــاززدهبودنــد،مقدمــاتآن»اعــادهحیثیــتتاریخــی«رافراهــمکردنــد.آنهــابــاانفجــارتاسیســاتشــنود
آلمــاننــازیدرهلــروپ،خــودرابــهدیگــرنیروهــایپراکنــدهمقاومــتتحمیــلکردنــد.حضــورآنــاندرجنبش
ــزاز ــهوطن ــهطعن ــانراب ــازندونامش ــوکبس ــاج ــرایآنه ــر،ب ــایقدیمیت ــااعض ــدت ــرش ــتمنج مقاوم
ــانپیوســتن ــا،درجری ــنجــوکام ــد.ای ــردهن ــورژوآ«تغیی ــه»پارتیزانهــایب »پارتیزانهــایکمونیســت«ب
چنــددههــزارتــنازشــهروندانبــورژوآیدانمــارکبــه»عملیــاتنجــات«،رنــگوبــویواقعیــتبــهخــود
ــوان ــهعن ــوانازآنب ــوزیتاریخــی«اش،میت ــر»پفی ــورژوآزیب ــهب گرفــتونشــاندادکــهدرصــورتغلب

نیرویــیپیشــتازنــامبــرد.
ــنوتمســخرکمونیســتها ــوردلع ــكاریتاریخــیم ــلسازش ــهدلی ــوارهب ــشازآنهم ــاپی ــهت ــیک بورژوآهای
بودنــد،حــاالداشــتندبزرگتریــنوزیباتریــنتصاویــراز»مقاومــتمــردم«رادربرابــرچشــمانحیــرتزدهگروههــای

ــد. ــههمراهــیهــزاراننفــریشــهرونداننداشــتند،ســازماندهیمیکردن کوچــکجــانبرکفــیکــهامیــدیب
ــام ــومن ــشس ــررای ــال1942دفت ــزس ــهدرپایی ــتک ــانباالگرف ــارکآنچن ــایدانم ــتبورژوآ-پارتیزانه مقاوم

ــرداد. ــه»قلمــرودشــمن«تغیی ــز«ب ــۀاشــغالمســالمتآمی دانمــارکرااز»منطق
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حــاالنوبــت»مجــازاتعمومــی«ِمردمــیبــودکــهدســتبــهمقاومــتزدهبودنــد.درهشــتمســپتامبر1943،ژنراِل
اس.اس،دکتــرکارل رودولــف ورنــر بِســت،درتلگرامــیبــهبرلیــناعــالمکــرد:»زمــانآنفــرارســیدهاســتتــا
توجهمــانرابــهیافتــنپاســخبــهمســئله یهــودمعطــوفکنیــم«.20روزبعــد،در28ســپتامبر،دفتــررایــشســوم
درنامــهایمحرمانــهبــهژنــرالورنــربســت،موافقــتبرلیــنبــااجــرایبرنامــهجامــعپاکســازییهودیــانیــاهمــان
»شــب چاقوهــای بلنــد« رابــرایاولودوماکتبــرهمــانســالبــهویابــالغکــرد.بــراســاسایــنتصمیــم،قــرار
بــوددرظــرف48ســاعتدرموعــدمقــرر،بیــشاز8هــزارتبعــهیهــودیدانمــارکبــهاردوگاههــایمــرگفرســتاده

شوند.
اسراهــمدگرگــونکــردهبــودبــهطــوریکــهگئــورگ  مقاومــتمــردمدانمــارکامــافرماندهــاناشــغالگراس-
فردینانــد داگویتــز،وابســتهنیــرویدریایــیآلمــاننــازیدردانمــارکپــسازاطــالعازبرنامــهمحرمانــهپاکســازی،
زمــاناجــرای»شــبچاقوهــایبلنــد«رابــهاطــالعفرماندهــاننهضــتمقاومــترســاندونــامخــودرابــهعنــوان

»مجــریمعجــزهدرنیمــهشــب«درخاطــرهجمعــیمــردماروپــاجاودانــهکــرد.
ــهروشــدند: ــاصحنــۀعجیبــیروب اسب درشــباولاکتبــرســال1943درکپنهــاگ،نیروهــایگشــتاپوواس-
خانههــاییهودیانــیکــهقــراربــودشــبانهبــهاردوگاههــایمــرگاعــزامشــوند،خالــیازســكنهبــودوآنهــاکــهخــود

رابــرایپاکســازی8هــزاریهــودیآمــادهکــردهبودنــد،تنهــاتوانســتند284نفــررادســتگیرکننــد.
بقیــهقربانیــانکجــابودنــد؟چگونــهممكــناســت8000تــنناگهــاندریــکشــهراشــغالشــدهوبــاوجــودصدهــا

خبرچیــنگشــتاپوناپدیــدشــوند؟میشــود،اگــرمــردمباشــند،همــهچیــزامــكانپذیــراســت:
ــانگشــودند ــهروییهودی ــعپاکســازی،خانههــایخــودراب ــۀجام ــسازاطــالعازبرنام شــهروندانکپنهــاگپ
ــک ــاکم ــب،ب ــدودرفرصــتمناس ــانکردن ــاپنه ــاودرکمده ــرتخته ــاوزی ــردابهاواندرونیه ــارادرس وآنه

مالحــانوماهیگیــرانِبیــكارشــدهدردوراناشــغال،بــهســوئدمنتقــلکردنــد.
ــا45هــزارنیــرویمقاومــتشــهریاز ایــنبزرگتریــنعملیــاتنجــاتدرطــولتاریــخبشــراســت.عملیاتــیب
ــام ــرگشــتاپودرمق ــاتآنهــمدربراب ــودکان10ســاله؛دراوجحفاظــتاطالع ــاک ــردان80ســالهت ــانوپیرم پیرزن

ــدهاســت. ــهچشــمدی ــونب ــاکن ــهبشــرت ــیک ــی-دولت ــنتشــكیالتامنیت مخوفتری
ــدقهرمــاناصلــیآن ــه»معجــزهدرنیمــهشــب«تشــبیهشــدهاســتوبیتری ــهدرســتیب ــرب خلــقایــنتصوی
»مــردمبــزرگدانمــارک«یــاهمــان»پارتیــزان-بورژوآ«هایــیهســتندکــههیچکــسگمــاننمیکــردروزیچنیــن

اعــادهحیثیتــیازنــوعبشــربــهیــادگاربگذارنــد.
اجــازهدهیــدنــامبرخــیازبنیانگــذارانشــجاعجنبــشمقاومــت،زنــانومــردانراســتقامتــیکــهدرشــبِتلــخ
اشــغال،نگذاشــتندامیــدبــهامــكانوقــوع»معجــزهدرنیمــهشــب«درنهــادانســانبمیــردرابــاهــمتكــرارکنیــم.
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نامآنهااگرچهدردلتاریخبهودیعهمانده،اماکمتربرزبانهاوقلمهاجاریمیشود:
• کریستر لیست هانسن

• موگن فوگ
• فلمینگ مووس
• مونیکا ویچفلد

• اووه کامپمن
• پل برانت ربرگ

• پل برون
• ماریوس فیل

• نیلز فیل
• یورگن کی یلر
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قاب چهارم
سجده در ورشو؛ کدام بدن زانو زد؟

درســال1970،درســت30ســالپــسازاحــداثگتــویمشــهورورشــودرلهســتانبــهدســتورپیشــوایآلمــاننــازیکــهطی
آنشــمارگســتردهایازیهودیــانایــنکشــوربــهاردوگاهمــرگتربلینــکافرســتادهشــدند،ویلی برانــت)32(،چهارمیــنصدراعظم
آلمــانغربــیپــسازپایــانحكومــتنازیهــا،درراســتایتحكیــموگســترشسیاســتموســومبــه»اوســت پولیتیک«)33(کــه

بــهافزایــشروابــطشــرقوغــربدردورانجنــگســردانجامیــد،ازورشــو،پایتخــتلهســتاندیــدارکرد.
اواولیــنصدراعظــمآلمــانبــودکــهپــسازجنــگجهانــیدومازکشــورلهســتانکــهارتــشآلمــانآنرادرســال1940
اشــغالکــردهبــود،دیــدارمیکــرد.ایــندیــداربــهخــودیخــودبــهدلیــلازســرگیریروابــطدیپلماتیــکمیــاندوکشــور
ــت ــیبران ــدهویل ــتآوروتكاندهن ــدامبُه ــاطــیآن،اق ــود،ام ــادهایبرخــوردارب ــتتاریخــیخارقالع متخاصــمازاهمی

موجــبشــدتــاهمــهچیــزتحــتشــعاعقرارگیــرد.
ــود،در ــانفسهایــیکــهدرســینهحبــسشــدهب هــزارانتــندرمیــدانومیلیونهــاتــندیگــردرسراســرجهــانب
حــالتماشــایمراســمرســمیادایاحتــرامصــدراعظــمکاریزماتیــکآلمــانغربــیبــهبنــاییادبــودقربانیان»قیــامگتوی
ورشــو«بودنــد.دههــادوربیــنفیلمبــرداریوخبرنــگار،هیــاتآلمانــیرااحاطــهکــردهبودنــدوصدراعظــم،باگامهایشــمرده
بــهســمتمحــلیادبــودقربانیــاندرحرکــتبــود.حاضــرانوخبرنــگارانمــداممیکوشــیدندتــاازفاصلــهاینزدیکتــر،
صــورتمثــلِســنِگویلــیبرانــترادرایــندقایــقعجیــبثبــتکننــد،حــالآنكــهاوچنــدثانیــهبعــدمیخواســتیكــی
ازاســتثنائیترینلحظــاتتاریــخرابیافرینــد.دوربینهــاویلــیبرانــترانشــانمیدهنــدکــهدرکمــالادبوبــراســاس
عــرفدیپلماتیــکبــهبنــاییادبــودادایاحتــراممیکنــد.حــرکاتصــورتوخطــوطچهــرۀبرانــتحاکــیازتقــالیدرونی
اوبــرایگرفتــنیــکتصمیــماخالقــیوسیاســی-تاریخیاســت؛اوبــرایوقتُکشــی،بــادســتروبانهــایتــاجگلرا
مرتــبمیکنــد.درایــنلحظــهویلــیبرانــت،صدراعظــمآلمــان،ازتــاجگلبــهانــدازهدوگامفاصلــهمیگیــردودرحالــی
کــهســكوتمطلــقدرمیــدانحكمفرماســت،بــرایاولیــنبــاردرتاریــخبشــر،درمقــامیــکحاکــموبــامیــلوبــهارادۀ

خــودبــررویدوزانــومینشــیندودربرابــربنــاییادبــودقربانیــانگتــویورشــوســجدهمیکنــد.
زانــوزدنویلــیبرانــت،یــکنقطــۀعطــفدرتاریــخبشــراســت.هیچکــستــاپیــشازآنلحظــه،صحنــهزانــوزدن
یــکحاکــم،آنهــمنــهدربرابــرملــتخــودبلكــهدربرابــرملتــیدیگــرراندیــدهبــود.دوربینهــایحاضــردرمراســمداشــتند
ازیكــیازاســتثنائیترینرفتارهــایحاکمــاندرطــولتاریــخفیلمبــرداریمیکردنــد؛لحظــهایکــهبعدهــابــه»لحظــه 
ویلــی برانــت«یــا»ســجده ورشــو«)34(درتاریــخسیاســتشــهرتیافــتوناگهــانتمامــیگفتارهــاینظــریدربــاره

32- Willy Brandt

33-  Ostpolitik
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نســبتقــدرتوبــدن،ازروایــتدرخشــانویلیــام شکســپیردرنمایشــنامۀ»ریچــارددوم«گرفتــهتــامطالعــاتکارل 
اشــمیتوفوکــو دربــاره»بــدنحاکــم«،»تصمیــماســتثنائی«و...،رابــهمیدانــیدرورشــوفراخوانــد.

درســال1957،یعنــی13ســالقبــلازآنكــهویلــیبرانــتدرمیدانــیکــهبعدهــابــهنــاماوثبــتشــدبــرزانــوبیافتــد،
ــات سیاســی  ــاره الهی ــی درب ــدن پادشــاه؛ مطالعات ــام»دو ب ــهن ــاببرجســتهخــودب ارنســت کانتورویــچدرکت
ــهقــرونوســطی، ــامطالعــهبرســاختهشــدنمفهــومپیچیدۀ»الهیــاتسیاســی«دردورانموســومب قــرون وســطا«،ب
ازدوبــدِن»فیزیكــی«و»سیاســی«حاکمــان–هرچنــدناظــربــهمفهــومســزاروپاپیزم-ســخنگفتــهبــود.اومعتقــد
بــود،حاکمــانهمچــوندیگــرانســانهادارایبدنــیمــادی،فانــیومیــراهســتندکــهدرمعــرضحــوادثطبیعــیومــرگ
قــراردارد،امــاآنچــهکــهبــدنآنــانرابدنــینامیــرا،مثالیــنوغیرمــادیمیکنــد،محصــولروابــطپیچیــدهایاســتکــه
ازدلمناســباتاجتماعی،تاریخــیوسیاســیموجــودبیــنحاکــمومــردمشــكلمیگیــرد.اونــامایــنمناســباتپیچیــدهرا

ــت.)35( ــی«میگذاش ــاتسیاس »الهی
بیتردیــددرلحظــهایکــهویلــیبرانــتزانــوزد،مرزهــایموجــودمیــانایــندوبــدندرهــمریخــتوبــاوجــودآنكــه
اوبعدهــاخــوددریــکمصاحبــهگفــتکــه»درآنلحظــههیــچکاریجــزآنچــهکــردمنمیتوانســتمانجــامدهــم؛یعنــی
عذرخواهــی«،همــوارهایــنپرســشدردلتاریــخباقــیخواهــدمانــدکــهآیــاآنكســیکــهدرآنلحظــهزانــوزد»نمــادملــت

آلمــان«بــودیــا»شــخصآقــایبرانــت«؟

تصویر 7 
از عکس مشهور زانو زدن ویلی برانت، 
 ده ها تابلوی نقاشی، مجسمه، یادمان 

و ... خلق شده است

34- Warschauer Kniefall
35- Ernst Kantorowicz,The, 

King’s Two Bodies:A Study in 
Medieval Political Theology. 

Princeton University Press
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قاب پنجم
قلمی که شلیک می کند

یكــیازتاثیــرگذارتریــنعكسهــایبــرجــایمانــدهازجنگهــایداخلــیدراســپانیا،درجبهــه»مــرا د ابــره«)36(
ــنعكــس، ــا )38(ثبــتشــد.ای ــرت کاپ ــل«)37(درســال1937توســطروب ــه»تروئ ــردموســومب ــاننب درجری
ــرایپرکــردن ــزانجمهوریخــواه،تفنــگخــودراب ــردرانشــانمیدهــدکــهطــیآنیــکپارتی ــهایازنب صحن
ــکای  ــای آمری ــۀ روزنامه ه ــۀ»اتحادی ــمسنوســالروزنام ــدانک ــهچن ــگارن ــهدســتخبرن مجــددخشــابب
شــمالی« میدهــد.ایــنخبرنــگارقــراربــودبــرحســبتعهــد»حرفــهای«،حــوادثبزرگتریــنجنــگداخلــیدر
ــوددر ــااونتوانســتهب ــد،ام ــتکن ــدگاناشروای ــرایخوانن ــهب ــهشــكلیبیطرفان ــیراب ــتاروپای ــکدولت-مل ی
برابــرحملــۀغافلگیریانــهفاالنژیســتهایهــوادارژنــرال فرانکــوبــهبریــگادجمهوریخواهــان،بــهتعهــدخــود
پایبنــدبمانــدوقواعــدبیطرفــیرارعایــتکنــد.اوخــودرابــهخاکریزهــاوســنگرهایجمهوریخواهــانرســاندهو
رســمابــهجنــگبــایكــیازطرفهــایدرگیــرپرداختــهبــود.طبیعــیهــمبــود؛ازایــنخبرنــگارچیــزیجــزایــن

ــود. انتظــارنمیرفــت؛چــوناوارنســت همینگــوی)39(ب
حتــیدرایــنعكــسرنــگورورفتــهنیــزتبحــرخارقالعــادههمینگــویدرکارکــردنبــااســلحهمشــهوداســت؛
درســتهمانطــورکــهبــاقلــمکارمیکــرد.همینگــویمیتوانســتدرآنواحــدهــمبنویســدوهــمشــلیککند.هــم
ــد«)40(.دســتاناوتوانایــیهــر ــه صــدا در می آی ــرای چــه کســی ب ــا ب ــد»زنگ ه ــدوهــمبگوی ــرکن خشــابُپ
دوکارراداشــت.همینگــوینویســندهاینبــودکــهبــارفتــنبــه»کارگاهداســتاننویســی«وخوانــدنچنــدجلــدرمــان
نویســندهشــدهباشــدیــاکلتجربــهزیســتهاشدرزمــاننــگارشرمــاِنبــهظاهــرســادۀ»پیرمــرد و دریــا«)41(،بــهچند
تجربــۀشكســتعشــقی،یكــیدوبــاردعــوابــاهــمشــاگردیهایدورانمدرســهیــاحــسخوشــایندچــاینوشــیدندر
لحظــۀتماشــایســاحلدریــادرهنــگامغــروبآفتــابو...محــدودباشــد.اوبــههمــانمیــزانکــهزندگــیرادرابعــادی

ــهمیکــرد،هــمشــلیکمیکــردوهــممینوشــت. ــهغایــتغنــیوپــرماجــراتجرب ب
همینگــویامــاتنهــا»چهــرۀفرهنگــی«اینبــودکــهناچــارشــدبــرایحراســتاز»جمهــوری«دســتبــهاســلحه
ببــرد.فهرســتبلندبــاالیهمقطــاراناودرجریــانجنگهــایداخلــیاســپانیا،همــهچیــزرادربــارهروحبــزرگ،شــور

زندگــیوتعهــدروشــنفكرانهبــهمــامیگویــد.
ایــنفهرســتشــاملدههــانویســنده،شــاعر،نقــاش،عــكاس،روزنامهنــگاروروشــنفكریاســتکــهبــاپیوســتنبــهخطوط

مقاومــتدربرابــرفاشیســم،بــرایهمیشــهبــرکلیشــۀهولنــاک»منهنرمندم،سیاســینیســتم«خــطبطالنکشــیدند.

36- Mora de Ebro
37-Teruel
38- Robert Capa
39- Ernest Hemingway
40- For Whom the Bell 
Tolls
41- The Old Man and the 
Sea
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تصویر 8
 ارنست همینگوی در جبهه جمهوری خواهان

روبرت کاپا، 1973

ــیا  ــو گارس ــوس)45(،فدریک ــان دوس پاس ــو)44(،ج ــو پیکاس ــورج اورول)43(،پابل ــن)42(،ج ــا گلدم ــه،ام بل
لــورکا)46(،ویســتن هیــو آودن)47(،پابلــو نرودا)48(،جیمــز مرکــر لنگســتون هیــوز)49(،روبــرت کاپــا ودهــاتــن
دیگــرنیــزمیتوانســتنددرزمانــهایکــهدهشــتوپلیــسمخفــی،سرتاســراروپــارادرنوردیــدهبــوددرپشــتکلیشــه
»عــدمدخالــتهنــردرسیاســت«پنهــانشــوند،امــاآنهــاترجیــحدادنــدبیــنشــوالیهیــاجیرهخــوار،اولــیرابرگزیننــد.

آنســانکــههمینگــویبرگزیــدهبــود.)50(
همــوکــهدرایــنعكــسآنچنــانحواســشجمــعپرکــردنتفنــگاســتکــهنمیتــوانبــاورکــرد،اوایــنکلمــات
رابــهعنــوان»کوتاهتریــنداســتانتاریــخادبیــات«وبــاایــنحجــماز»معنــا«و»لطافــت«درکنــارهــمچیــدهباشــد:

»کفــش بچــه، پوشــیده نشــده، بــرای فــروش.«

42- Emma Goldman

43- George Orwell

44-  Pablo Picasso

45- John Dos Passos

46- Federico García Lorca

47- Wystan Hugh Auden

48- Pablo Neruda

49- James Mercer Langston 
Hughes

50- https://en.wikipedia.
org/wiki/List_of_people_

of_the_Spanish_Civil_
War#Figures_identified_

with_the_Republican_side
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قاب ششم
چرا دارو ها اثر نمی کنند؟

ــارهجشــنوارههاینــوروبــرقوهیجــانامــااززاویــهایدیگــر.در ــارهســینمایعامــهپســندحــرفبزنیــم،درب بیاییــددرب
ششــمفوریــهســال2008،اِلـِـن براکــوف،ســخنگویدفترریاســتشــورایپزشــكیقانونــیدرنیویــورکاعــالمکرد:»آقای
هیــث لجــر)51(بــهدلیلمســمومیتحــادناشــیازاثــراتترکیبــیاکســیکدون،هیدروکــدون،دیازپــام،تمازپــام،آلپــرازوالمو

دوکســیالمیندرگذشــتهاســت.نتیجــهآزمایشهــانشــانمیدهــدمــرگاویــکحادثــهبــودهاســت«.)52(
ایــنگــزارشیــکدروغمحــضبــود.تنهــاکاریبــودکــهازدســتهالیــوودبــراینجــات»اســطورۀپایــانخــوش«بــر
میآمــد.درســتچیــزیشــبیهپایــانخــوشفیلــِم»شــوالیه تاریکــی«؛جایــیکــهخیــربــرشــر،آنهــمبــاســرهمبندی
ــاربیایــد. ــانســخۀهالیــوودیازواقعیــتکن ــه،هیــثلجــردیگــرنمیتوانســتب ناشــیانۀفیلمنامــهپیــروزمیشــود.امــان
ــف ــهبیــرونازقــاب،آنُپ ــگاهنافــذب ــاآنحرکــتَدَورانــیچشــمها،ن هیوالیــیدردروناوبیــدارشــدهبود:»جوکــر«؛ب
کــردنلُپهــاوخیــسکــردناطــرافدهــان،آنصدایــیکــهتــهاشیــکلــرزشمحــزونهســت،آنزبــانزدنلبهــا،
آنادبیــاِتمجلــلحیــرتانگیــزو...،جوکــریبــاظاهــریزخمآلــودوژندهپــوشکــهرویــایآمریكایــیودموکراســیرابــه

ســخرهمیگرفــت.یــکآنتاگونیســتتمــامعیــار.یــکمخلــوقنیچــهای.
اوبــرایبیــدارکــردنایــنهیــوال،شــشهفتــهخــودرادراتــاقیــکهتــلمحبــوسکــرد،رویتكــهکالمهــاکارکــرد،
بارهــاناامیــدشــد،ســرشرابــهدیــوارکوبیــد،الــكلنوشــید،هروئیــنکشــیدوبــه»نــوزادانترکیبــی،انــواعمیــن،ایــدز،

حیوانــاتخانگــیکشــتهشــدهدرجادههــا،آمارهــایاقتصــادیوجــدولتناوبــیعناصــر«فكــرکــرد.
وقتــیازاتاقــیکــهدرآنمحبــوسبــودبیــرونآمــد،دیگــرمعلــومنبــوداوجوکــراســتیــالجــر.امــایــکچیــزقطعــی

ــود. ــود:مرزهــایبازیگــریدرســینماجابهجــاشــدهب ب
نزدیــكاناشدیگــراورانمیشــناختند.کاربــهجایــیرســیدهبــودکــهبــهگفتــهعوامــلفیلــم،لجــریكبــاربــدونتغییــر

گریــم،اســتودیوراتــرککــردهبــودوجالــبآنكــهحتــینفهمیــدهبــودبــاصــورتجوکــربــهخیابــانرفتــهاســت.
واقعیــتآنبــودکــههیــثلجــرزیــادهرویکــردهبــود،البتــهنــهدرخــوردنقرصهــایاعصــاب،بلكــهدرفــرورفتــندر
نقــش.آنتاگونیســتیکــهخــونواضطــرابرابــهشــقیقههامــیدوانــد،حــاالداشــتجــانخالــقاشرامیگرفــت.هیــث
لجــرحتــیصبــرنكــردتــادرمراســماســكارشــرکتکنــد،نــاماشبــهعنــوان»بهتریــنبازیگرنقــشمكملمــرد«درســالن 
»کــوداک فیلــم«بپیچــدودرمیــاننــگاهتحســینکنندهومملــوازحســادتســتارگانجهــان،ازخانــوادهودوســتاناشکــه

اورادرخلــقایــننقــشیــاریکردنــد،قدردانــیکنــدودرانتهــاچیــزیبگویــدکــهخیــالهمــهراحــتشــود.

51- Heath Ledger
52-CNN: Ledger's Death 
Caused by Accidental 
Overdose, February6,2008
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تصویر 9
به گفته نزدیکان، لجر چندین بار با گریم 

جوکر به خیابان رفته بود، بدون آنکه 
متوجه شود 

اوچنــدهفتــهقبــلازمــرگگفتــهبــودکــهبــهکمــکنیــازدارد،امابســیاریگمــانکردنــدهــدفاوازگفتنایــنجمالت،
یــکبــازیرســانهایســت:»منبــهطــورمیانگیــنتنهــادوســاعتمیخوابیــدم،یــکجامعهســتیز،کشــتارگرجمعــی،دلقک
اســكیزوفرنبــادرجــهتحمــلصفر...نمیتوانســتمفكــرکــردن]بــهاو[رامتوقــفکنــم.بدنــمخســتهشــد،ذهنــمامــاهنــوز

ادامــهمیدهــد،داروهــایتجویــزیکمكــینمیکننــد«.)53(
جمــالتهشــدارآمیــزهیــثلجــردرهفتههــایباقیمانــدهتــاخودکشــیاشابــدایــکبــازیرســانهاینبــود.هیــوالی
»امــرمنفــی«تمــاموجــودشرافراگرفتــهبود:»نمیتوانســتمفكــرکــردن]بــهاو[رامتوقــفکنــم.بدنــمخســتهشــد،ذهنــم
امــاهنــوزادامــهمیدهــد«.ایــنجمــالتبرایتــانآشــنانیســت؟آنهــاراقبــالجایــینشــنیدهاید؟مثــالدرســطورپایانــی

ِرمــان»نــام ناپذیــر« ســاموئل بکت:»نمیتوانــمادامــهدهــم،ادامــهخواهــمداد«.
شــاهكاریکــههیــثلجــردرپــردهســینماخلــقکــرد،ســرانجامودرفاصلــهکوتاهــیپــسازجاودانــهشــدنجوکــر،
جانــشراگرفــت.مــرگخودخواســتهاو،بــیبــروبرگــرد،ازتبعــاتِتوانمنــدیذاتــیواســتثنائیاودرعرصــهبازیگــریبــود.
اوعاشــقبازیگــریبــود،عاشــقخلــقجاودانــهنقــش،نــهگرفتــنعكــسســلفی،تشــویقحضــاروانداختــنشــالگــردن.
مصاحبــهاوبــاهفتــهنامــهنیوزویــکدرســال2000،یعنــیقبــلازآنكــهبــاخلــقکاراکتــر»جوکــر«درصدرفهرســت
»100 نقــش مانــدگار تاریــخ ســینما«قــرارگیــرد)54(،شــخصیتفروتنانــهایــنبازیگــرِدورانســازرابهخوبــیبازتاب
میدهد:»مــنعاشــقبازیگــریهســتم.آهخــدا،مــناینــكاررادوســتدارم.امــاایــنهمــهشــهرتوتوجــهمهمــلاســت.
مــنخــارقالعــادهنیســتم.مــنهیــچکاربســیارخارقالعادهاینكــردهمکــهالیــقایــنجایــگاهباشــم.هــرازچندســالاین

اتفــاقمیافتــد،چونــانکــهبــرایصدهــاتــنپیــشازمــنافتــادهاســت«.)55(

53- SARAH LYALLNOV In 
Stetson or Wig, He’s Hard to 

Pin Down,2007 
54- http://www.thetoptens.

com/greatest-movie-
characters

55- Newsweek, 
10July,2000,p63
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قاب هفتم
تمام راه ها به سیاه ترین الشه ها می رسد

ــورد ــممیخ ــرقس ــن هایدگ ــهمارتی ــوانک ــاعرج ــبزگوِنیکش ــدهوس ــدش ــدنفاس ــتب ــناس ــهممك چگون
ــود؟ ــداش ــیا«)56( ،پی ــیدر»گاالس ــانجنگ ــپمجروح ــت،درکم ــی«نیس »سیاس

پــسآنشــاعر»غیرسیاســی«آنجــاچــهمیکــردهاســت؟چــرادر27ســالگی،جســدشرابــاآنموهــایطالیــی
ُپرپشــتوهیــكلتنومنــدوســفید،بــررویدســتانبزرگتریــنمنطــقدانِقــرنبیســتمگذاشــتهبودنــد؟

اصــالچــراشــاعریکــهمارتیــن هایدگــربــهمــامیگویــد»سیاســی«نیســت،شــعریســرودهاســتبــاعنــوان
»درجبههشرقی«؟

شعریکهپایاناشایچنیناست:
»خارزارانبرهوت،شهررادرمیانمیگیرند

وماه،زنانوحشتزدهرا
برپلههایخونآلوددنبالمیکند.

گرگانوحشیدروازههاراشكستهاند«.)57(
نكنــدکاســهایزیــرنیمکاســهاســت؟نكنــدمارتیــنهایدگــردروغمیگویــد؟نكنــد»گئــورگ تــراکل«)58(سیاســی
بــود؟چــراُمــرد؟چــراکشــتهشــد؟مــانمیدانیــم.ویتگنشــتاین)59(هــمنمیدانــد.اونیــزتــراکلرانمیفهمیــد،بــه
همیــندلیــلهــمبــودکــهبعدهــادرنامــهاشبــهلودویــک فــون فیکــر)60(نوشــت:»آنرانمیفهمــم.امــانوایــشبــه

ــرازنابغــهایواقعــیمیدهــد«.)61( ــممینشــیندوخب دل
بهراستیهمچنیناست؛تراکلسرگذشتعجیبیداشتومرگیبهمراتبعجیبتر.

اوبــاوجــودآنكــهمعتقــدبــودهرگــزبــهطــورکامــلدرایــنجهــاننبــودهویــک»نیــمزاد«اســت)62(،دراواخــر
آگوســتســال1914،درهیــاتیــک»فرســتادهپزشــكی«وبــهخاطــرتخصــصاشدرداروســازی،بــهگاالســیارفــت
ومســئولمراقبــتاز90ســرباززخمــیشــد،حــالآنكــهکلداروهایــشکــهچیــزینبــودجــزمقادیــریکوکائیــنو
مخــدر،کفــاف3نفــر،ازجملــهخــودشرامــیداد.شــدتوخامــتحــالمجروحــانبــهحــدیبــودکــهیكبــاریكــیاز
آنهــاخــودشرابــاشــلیکگلولــهبــهســقفدهانــشدربرابــرچشــمانتــراکلکشــت.دربیــرونازکمــپنیــزســربازان
فــراریرابــهدارآویختــهبودنــد.بــادیــدنایــنصحنههــا،تــراکلکــهدراشــعارشبیشــترینخدمــترابــهمــرگکــرده
بــود،حــاالبــاآغــوشبــازآمــادهآنمیشــد.اوتهدیــدبــهخودکشــیکــرد.همیــنباعــثشــدکــهاورابــرای»معاینــات

Galicia -56، یکی از شهرهای 
اسپانیا

57- کتاب شاعران، گزیده اشعار و 
مقاالت، گئورگ تراکل و ...]دیگران[؛ 
ترجمه مراد فرهادپور و یوسف اباذری، 
تهران: فرخ نگار، 1382، ص 37
58- Georg Trakl

59- Ludwig Wittgenstein

60- ludwig von ficker

61- کتاب شاعران، گزیده اشعار و 
مقاالت، گئورگ تراکل و ...]دیگران[؛ 
ترجمه مراد فرهادپور و یوسف اباذری، 
تهران: فرخ نگار، 1382، ص 20

62- تعبیری که احتماال اگر 
سرگذشت زیستی و  شعری او را 
ندانیم، جمله ای به غایت باب طبع 
تینیجرهای سرخورده و غیر سیاسی 
و جامعه گریز است.
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روانــی«بــهتیمارســتانیدرکراکــو)63(منتقــلکننــد.معاینــهایکــهچیــزینبــودجــزتحمــلوضعیــتاســكیزوفرنیک
حــاد،بــههمــراهیــکافســرهذیانگــودریــکســلولچهارمتــری.درایــنســلولبــودکــهفــونفیكــرازویتگنشــتاین
کــهارثیــۀخانوادگــیهنگفــتاشرابــهصــورتناشــناسدراختیــاراوگذاشــتهبــودتــابیــنشــاعرانیچــونتــراکل
تقســیمشــود،خواســتکــهخــودرابــهکراکــوبرســاند.تصویــرویتگنشــتاینرامجســمکنیــدکــهبعــدازدریافــتتلگــرام
فــونفیكــر،درقطــاریبــاواگنهــایخالــی،ســرپاومضطــرب،درشــامگاهســومنوامبــر1914ازویــنعــازمکراکــو
ــرفســنگینوصــدایغــرش ــپ،ب ــرریــلدرهــوایســردکوهپایههــایآل ــی،صــدایتِرتِ میشــود.کوپههــایخال

توپهــاازدوردســت،والبتــهآنهمــهچیــزکــهدرســرنابغهتریــنفیلســوفتاریــخمــوجمــیزد.
»نابغهتریــنفیلســوف«،جســدِ»نابغهتریــنشــاعر«راازدربتیمارســتانکراکــودرچهــارمنوامبرتحویــلگرفــت.
ویتگنشــتاینفقــطیــکروزدیــررســید.اودرنامــهایکــهپــسازبازگشــتبــهویــنبــرایلودویــکفــونفیكرنوشــت،
تصریــحکــردکــهذهنــشدیگــرهرگــزبــهقبــلازایــنواقعــهبازنخواهــدگشــت:»ایــنمســئلهمــرابــهشــدتتحــت

تصویر 10 
تصویرسازی مجله اشپیگل 

از سیمای گئورگ تراکل

Kraków -63، یکی از شهرهای 
لهستان
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تاثیــرقــرارداد،چــهاندوهــی!چــهاندوهــی!«.)64(
ــی ــاتسیاس ــاوآن ــحونازلمحهه ــعاراومش ــماش ــطمیدانی ــم؛فق ــادینمیدانی ــززی ــراکلچی ــارۀت ــادرب م
ــدان ــدۀســیاهِفرزن ــامآوراعصار«،»آین ــادهنهــایدرهــمشكستهشان«،»اشــباحن اســت.»ســرهایخــونچــكانب
ــا ــهمطمئن ــیک ــروتلمیحات ــر«وتعابی ــربازانمحتض ــرد«،»س ــرخنب ــوجس ــوام«،»م ــیاهاق ــمس سپیدشان«،»خش
ــند. ــات«باش ــوددردلکلم ــدنوج ــرای»گنجان ــیب ــاتقالی ــد،صرف ــرمیگوی ــههایدگ ــورک ــتهاندآنط نمیتوانس

بله،هایدگربهمادروغمیگوید؛تراکلیکشعارسیاسیبود!

64-  Wittgenstein’s Vienna 
Revisited, Allan Janik



نادر فتوره چی  | 33

قاب هشتم
آخرین ولگرد

ــردرگریبانها، ــیس ــرایتمام ــرروز،ب ــرروزوه ــهه ــتک ــنخبریس ــتوای ــردهاس ــتُم ــت؟بك ــتکجاس بِِک
ــا، ــه،بدقوارهه ــوقهگانبُل ــتها،معش ــا،زش ــوشبَلبَلیه ــرما،گ ــخزدهازس ــشی ــادگان،فواح ــا،زیرپاافت بیخانمانه

ــد. ــاکمینمای ــازهودردن ــادگان«)65(ت ــۀ افت ــاو»هم مایوسه
ــسازاودیگــرکســینیســتکــهسرگذشــتی ــرشــدهاند.پ ــونکــهبكــتنیســت،بیپناهت ــا،اکن آری!همــهآنه
هندســیودقیــقازفاجعــۀگیــرکــردنانگشــتِاشــارۀیــکآوارهدرچــاکِفــوالدِیصنــدوقجمــعآوریاعانــاترا
روایــتکنــد،یــادفعــاتِســائیدگیانگشــتهابــادرزِفلــزیکــهســرانجاممنجــربــهخــونافتــادنآنهــامیشــودرا

درقالــبِ»مــوردیکالســیکازحــوادثناگــوار«)66(بگنجانــد.
ــانچاقــیکــه»مــرض ــهمازهــایشــكمِزن ــود.ب ــههمیــنچیزهــاب اوتمــامعمــرشرامشــغولفكــرکــردنب
مرغابــی«دارنــد؛بــهخاکســترجســدِدیوانــهایزنجیــریکــهبــرحســبیــکحادثــهدرکــفِیــکمیخانــهبــاتــه
ســیگارهاواختفهــاقاطــیمیشــود،بــهآدمهــایمســتاصلوشــاشبندشــدهوســرگرداندرایســتگاههاو

ــقانه. ــرارعاش ــنق ــمدراولی ــاآنه ــیدهدرالیرانه ــوطماس ــهتغ ــاب ــا،وی کوپهه
ــوی ــاناخمال ــد،پیرزن ــهمیزنن ــهپرس ــعآوریاعان ــایجم ــرافصندوقه ــهدراط ــنگانیک ــرگاهگرس ــانیزه م
ورمکــرده،کارمنــدانخــردهپــایشــرکتها،مســافرانســرویسهایاداریکــههــرعصــرگاه،ناامیــدوخســتهعــازم
جنــوبوحاشــیهشــهرمیشــوند،تبلیــغکننــدگانمغمــومکاالهــایشــادیبخــش،متصــدیبخــش»اســباببــازی«
دریــکهایپــرمارکــتِشــلوغو...رامیبینیــم،ناخــودآگاهازایــنحقیقــتکــهبكــتمــردهاســت،قلبمــانبیــشاز

ــود. ــردهمیش ــشفش پی
ــا راســتشرابخواهیــداهمیــتبكــتدرهمیــنچیزهاســت؛درخلــق»شــاهكار«ازدلهمیــنچیزهــایپیــشپ
افتــاده،شكســتهایبــزرگبــرایآدمهــایکوچــک،والبتــهدربیــانِریاضــیواردردورنــجبیپایــانِبشــر،نــهصرفــا

خــوِدرنــج،بلكــهجغرافیــایمتكثــرآندرهســتیوزمــان.
برایفهمجایگاهبكتدرتاریخادبیات،فلسفهوسیاست،مقایسهاوباکافکامیتواندراهگشاباشد:

بــرخــالفکافــكاکــهشــخصیتهایدرونگــراومضطربــش،دربــهدربــهدنبــالراهــیبــرایفــراراز»فاجعــه«
ــک ــای ــاقب ــکات ــویی ــینند،ت ــامینش ــکج ــت؛ی ــتهاس ــانگذش ــتآبازسرش ــخصیتهایبك ــد،ش میگردن
گرامافــونیــاشــایدکنــاریــکســطلزبالــهیــااصــالشــایدبــهشــكلیــکُکپــهآشــغالوگــردوخــاک،یــکزهرخند

65- مزامیر باب 145: 14 و همچنین 
نام یکی از نمایشنامه های بکت

66- بکت، آ.آلوارز؛ مترجم: مراد 
فرهادپور، طرح نو، 1381، ص61
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تصویر 11
یک دیوارنگاره از بکت

محــوِدائمــیبــرصــورتزخــموزیلــیوککومكــیوآکنــهداِرتــکتــکآنهــانقــشبســتهاســت:مخلوقاتــیاز
جهــانِپســافاجعــه.

تــوگویــیبكــتتنهــاکســیاســتکــهروحمســتوردِرجملــهدورانســازِ»پــس از آشــوییتس شــعر گفتــن 
ــت. ــدهاس ــت«)67(رامیدی ــی گری اس وحش

ــانرا ــد،پشتش ــیمیکنن ــیگری«زندگ ــن»وحش ــادرهمی ــایاو،دقیق ــنامههاورمانه ــخصیتهاینمایش ش
ــینند. ــچ«مینش ــاِر»هی ــهدرانتظ ــدوناامیدان ــگاهمیکنن ــرونران ــرهبی ــد،ازپنج میخارانن

ــو«،تصویــریجامــعازاوضــاعروحــیانســاندر درنمایشــنامه»دســتآخــر«،بخشــیازدیالــوگ»هــم«و»کل
ــد: ــانشــانمیده ــهم ــسازآشــوییتسراب ــانپ جه

»-کلو:توبهزندگیبعدیمعتقدی؟
-هم:مالمنهمیشههمینبوده«.)68(

ــاکِسرنوشــتومــرگشــخصیتهای ــرآناضطــرابهولن ــا،دربراب ــوزوزیب ــده،مرم ــنمنطــقویرانگــر،تكی ای
کافــكا،نشــانمیدهــدکــهچــراادبیــات،بهتریــنجایگزیــنبــرایفهــم»سیاســت«وثبــت»تاریــخ«اســت.خوانــش

67- ,Theodore W. Ador-
no,”An Essay on Cultural 
Criticism and Society,” 
Prisms, p.34 “To write a 
poem after Auschwitz is 
barbaric”

68- بکت، آ.آلوارز؛ مترجم: مراد 
فرهادپور، طرح نو، 1381، ص5
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ــوآنكــهخواننــدهروحاشهــمازوقــوعجنگهــایجهانــیبیخبــرباشــد،جزئیــات ــیهــم،ول کافــكاوبكــتدرتوال
دقیقــیازاســتخوانبندِیروحــیِبشــردرپیــشوپــسازفاجعــهرا،بــهمراتــبدقیقتــروموشــكافنهترازهــرتحقیــق

تاریخــییــا»مطالعــهتطبیقــیوعلمــی«نشــانمیدهــد.
عظمــتتنیــدهدرکلمــاتبكــت،درکنــارآنجزئیــاتمضحــکامــادردآلــودوهولنــاک،وآنطــولوتفصیلهــای
کشــداِرعمــدیبــرایافزایــشزهــرِزندگــی،مــاراازرجــوعبــه»زندگینامــه«اشبــراینشــاندادنجایــگاهاوبینیــاز

میکنــد.
ــودهاســت ــه« ب ــت فرانس ــش مقاوم ــعاصــالمهــمنیســتبكــتویراســتارومحــرربیانیههــای»جنب ــهواق ب
یاکــهآنقــدرنســبتبــهدریافتجایــزهنوبــلادبیــاتبیاعتنــاءبــودکــهحتــیحاضــرنشــدازهیــاتاهــداءکننــدهآن
قدردانــیکنــد.بلكــهازقضــاشــناختبكــت،تنهــاوتنهــاازخــاللســطورپایانــیِرمــان»نــامناپذیــر«)69(ممكــناســت
وبــس.ســطوریکــهبــهگفتــهیــکمتفكــرایرانــی،خالــقآنهــاحتــیاگــربــهجــایروحبزرگــیچــونبكــت،یــک
قطعــهســنگهــممیبــود،نمیتوانســتبــالبخنــدیبــهنشــانۀهیجــان،بــردرگاههتلــیدرمراکــشکــهخبرنــگاران
اوراپــسازاعــالمنــاماشبــهعنــوانبرنــدهجایــزهآنجــاپیــداکــردهبودنــد،ظاهــرشــودواز»هیــاتمحتــرمژوری«
قدردانــیکنــدوبــرایگرفتــنجایــزهتاکســیدووفــراکبپوشــدوعــازماســتکهلمشود)70(:»شــایدرویاســت،همــهاش
یــکرویــا،رویایــیکــهغافلگیــرمخواهــدکــرد،بیــدارخواهــمشــددرســكوت،ودیگــرهرگــزنخواهــمخوابیــد،خــودم
تنهــایــارویــا،بــازهــمرویــا،رویــاییــکســكوت،ســكوتیرویایــی،پــراززمزمههــا،نمیدانــم،همــهاشکلمــات،
بیــداریهرگــز،فقــطکلمــات،چیــزدیگــرینیســت،بایــدادامــهدهی،همیــنوبــس،بــهزودیمتوقــفمیشــوند،ایــن
راخــوبمیدانــم،میتوانــمحــساشکنــم،بــهزودیترکــممیکننــد،آنــگاههمــانســكوت،بــرایلحظــهای،چنــد
لحظــهنــاب،یــاهمــانرویــایخــودم،آنكــهماندنــیاســت،کــهنمانــد،کــههنــوزمیمانــد،خــودمتنهــا،بایــدادامــه
دهــی،نمیتوانــمادامــهدهــم،بایــدادامــهدهــی،ادامــهخواهــمداد،بایــدکلمــاترابگویــیتــاهــرزمــانکــهکلمــهای
هســت،تــاوقتــیکــهمــرابیابنــد،تــاوقتــیکــهمــرابگوینــد،دردعجیــب،گنــاهعجیــب،بایــدادامــهدهــی،شــایدپیــش
ازایــنتمــامشــدهاســت،شــایدپیــشازایــنمــراگفتهانــد،شــایدمــرابــهآســتانهقصــهامرســاندهاند،روبــرویدری
کــهبــهقصــهامگشــودهمیشــود،کــهغافلگیــرمخواهــدکــرد،اگــربــازشــود،خــودمتنهــا،آنــگاههمــانســكوت،آنجــا
کــههســتم،نمیدانــم،هرگــزنخواهــمدانســت،درســكوتهیــچکــسنمیدانــد،بایــدادامــهدهــی،نمیتوانــمادامــه

دهــم،ادامــهخواهــمداد«.)71(
69- The Unnamable

70- بکت، آ.آلوارز؛ مترجم: مراد 
فرهادپور، طرح نو، 1381، ص 19-18

71- همان، ص 118-117
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قاب نهم
شریف ترین بورژوآ

شكلمرگپیر پائولو پازولینی،عصارهایازتمامزندگیاشبود:سردوخشن.
ــهکارددر ــادههــاضرب ــلب ــغمیکشــد:قت ــاتی ــخایتالی ــراســتخوانتاری ــوزاســتب ــوزکــههن ــلاو،هن ــِگقت نن

ــیُرم. ــتیا،حوال ــر1975،اوس ــداددومنوامب ــاعاتبام نخســینس
دریكــیازعكسهــایثبــتشــدهازجنــازهاوکــهبعدهــاازآرشــیوپلیــسایتالیــابــهبیــروندرزکــرد،مــابــایــک

ــم. ــرآورمواجهای ــدهوزج ــدیخیرهکنن قاببن
آنچهکهدرقابمیبینیم،ایناست:

نیــمتنــهباالیــیپازولینــیبــهمعنــایدقیــقکلمــهدرخــونخــودغلتیــدهاســت.بخشهایــیازپوســتقلــوهکــن
ــهنظــرمیرســدکــهعكــس ــهانبوهــیروغــنودودهوآســفالتدیــدهمیشــود.ب شــده،پیكــربیجــاناوآغشــتهب

قبــلازجمــودنعشــیبرداشــتهشــدهواحتمــاالبخشــیازازریخــتافتادگــیجســدناشــیازهمیــننكتــهاســت.
ــه ــهشــدنگوشــتدرنقاطیســتک ِ ــایرویدســتنشــانازل ــونمردگیه ــاوخ ــق،دلمهه ــایعمی جراحته
بــراثــراصابــِتســرِدفلــزبــهدرونخــودپیــچخوردهانــد.خونــیکــهرویصــورتراپوشــاندههنــوزتــازهاســتوالتهــاب
اطــرافزخــمِســاعدچــپازتقالهــایاودرواپســینلحظــاتحكایــتدارد.جســدخیــِسخیــساســت.زیرپیراهــنرا
الیــهایازترکیــبخــونوعــرقفــراگرفتــهاســت.معلــوماســتجســدبــومیدهــد؛بــوینفــتوُمردار.حتــیاگــربــا

دقــتبیشــتریبــهتصویــرنــگاهکنیــم،لكههــایقرمــزخــونرادرســطحســیمانیاطــرافهــممیبینیــم.
البــدمامــورانپزشــكیقانونــی،قبــلازانتقــالپیكــربیجــاناوبــهســردخانه،صــورتاشرابــهســمتدوربیــن
چرخاندهانــدتــاآخریــنعكــسراازپازولینــیبگیرنــدودرایــنکشــمكش،قابــیبــهدســتآمــدهکــه16ســالقبــل
ازآن،توســطفرانســیس بیکــناتــودزدهشــدهاســت:بــههمــانمیــزاندچــارجراحــتوســائیدگی،بــههمــانانــدازه
ــونآن. ــی،قهــوهای،ســیاهویــکلكــهقرمــزدرکان ــدیازطیــفرنگهــایآب ــاباهمــانترکیببن ــاکودقیق هولن

همــهچیــزهمینقــدردفورمــهوازریخــتافتــاده،امــااینبــاردریــکقــابنقاشــی.
نكنــدایــنخطــایباصــرهباشــد؟نكنــدایــنیكــیتصویــرآندیگــرینیســت؟نكنــدشــباهتیمیانشــاننیســت؟
میــانجهانهایشــانچطــور؟میــان»گوشــت«)72(ایــنو»گوشــت«آن؟میــانایدههایــیکــهازجراحتهــابیــرون

ــه؟ ــدچ میزنن
ــدر ــیهمانق ــرایپازولین ــانی«ب ــجانس ــاء»رن ــممنش ــامیدانی ــم،ام ــزینمیدانی ــاچی ــباهتعكسه ــارهش درب

72- نام یکی از مشهورترین آثار 
فرانسیس بیکن »گوشت« است.
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مــادیوبــریازپرتوهــایآســمانیبــودکــهبــرایبیكــن.تمــام»پرتره«هــایبیكــنهمینانــد،آنســانکــهتمامــی
ــورده. ــهول ــهل ــی:هم »شــخصیت«هایپازولین

ــادگوشــتها-بخشــیازنقــاطاشــتراکآنهاســت. ــدنوقــدرت-والبتــهفری ــدِیب ــجمــادیانســان،تنــشاب رن
ــرای ــج،ب ــدازد.دردورن ــارمیان ــرراازاعتب ــندوتصوی ــارهعــدمشــباهتای ــیدرب ــوعگمانهزن ــههــرن اشــتراکاتیک
پازولینــیوبیكــنتجربــهایجسمانیســتوازطریــقمــادهوانــدامبــهآناعمــاق،پســتوهاودهلیزهــاینادیدنــیدر
روححملــهمیکنــد.بــیدلیــلنیســتکــهدر»ســالو«)73(،لحظــهبــهانقیــادکشــیدنروحقربانیــان،ازطریــقبــهتصویر

کشــیدنِیــکشــكنجۀمشــمئزکنندهروایــتمیشــود:گوشــتتــِنانســانیکــهبایــدمدفــوعخــودراببلعــد!
گویــیمافیــایایتالیــانیــزازایــنشــباهتهاباخبــراســت.چــونآنــانپیكــرپازولینــیراطــوریقصابــیکردنــد
کــهفقــطبــهدردثبــتدرمجموعــه»پرتــره«هــایفرانســیسبیكــنبخــورد:جنــازهایبــانشــانههاییبــارزازســرماو

خشــونت.یــکقــابتمــامرخازگوشــِتلــهشــده.
عكسهــایبــرجــامانــدهازجســدپازولینــیکمــاکانبــرایمــرورزندگــیاو،یعنــیمســیریکــهاز»فریولــی«

آغــازشــدودر»اوســتیا«بــهپایــانرســید،الهــامبخــشمــاهســتند.
دردوتصویــردیگــرازصحنــهجنایــتکــهدرهمــانزمــاندرروزنامــه»کوریــره دال ســرا« منتشــرشــد،منظــره

ــود. ــدهمیش ــدازدی ــکباران ی

تصویر 12 )راست(
پرتره ای از فرانسیس بیکن

تصویر 13  )چپ(
تصویر آرشیو پلیس ایتالیا 

از جنازه پازولینی

73- »سالو« یا »120 روز در سودوم«، 
نام فیلمی به کارگردانی پازولینی، 

ساخته 1975 است. فیلمی که به اعتقاد 
بسیاری، از جمله دالیل خشم  مافیای 
ایتالیا و بقایای فاشیست ها از او بود و 

منجر به  قتل وی شد.
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تصویر 14
صحنه قتل پازولینی 
چاپ شده در روزنامه کوریره دال سرا

ــارنمــکوپارچــهدارنــد،کنــار پیكــراوبایــدهــمکــهایچنیــنفجیــع،درآشــوبِبــوقشــوِمکشــتیهاییکــهب
پارکینــگکامیونهــا،افتــادهبــرکــفورودییــکانبــار،حوالــیاســكلهایزنــگارزدهودرهمهمــهمرغــانماهیخــوار،
تنهــایتنهــارهــاشــدهباشــد.طبیعــیهــمهســت،چــونایــنپیكــر،پیكــِرپیــرپائولــوپازولینــیبــود؛تراکمیجســمانی
ازروحشــریفترینبــورژآیتاریــخ.مــردیکــهدرتمــامطــولحیــاتاش،یعنــیدرتمامــیلحظاتــیکــهدرمســیری
تكیــن،انقالبــیوغیرعــادی،ایــنمــرگفجیــعرارقــممــیزد،درچنیــنجاهایــیپرســهزدهبــود:ســرزمینهایهــرز،
ــتههای ــهدس ــزرعک ــایلمی ــیوبیابانه ــاکوُخل ــایخ ــی،خیابانه ــرکوروغن ــایچ ــه،دخمهه ــایمتروک انباره
ــایمســكونیِ ــان،مجمتعه ــاطازلطــفخدای ــننق ــادهتری ــد.دورافت ــودمیبلعن ــوشرادرخ ــیاهپ ــزاداروس ــانع زن
بــریازنــانوشــراب؛مملــوازگرســنگانیکــهبــربــاالیصلیــببــراثــرورمرودهناشــیازبلعیــدن»الریکوتــا«)74(

ــد. ــانمیدهن ج
آمــرانجنایــتدرعكسهــایمنتشــرشــدهدرروزنامههــایفــردادیــدهنمیشــوند،همانطــورکــهازکشــیشهاو

74- الریکوتا (La ricotta) در لغت 
به معنای پنیر دلمه است. اما در عین 
حال نام یکی از مهمترین فیلم های 
پازولینی ست که در سال 1962 و 
با بازی اورسن ولز ساخته شد. در 
این فیلم، یک بی خانمان گرسنه به 
نام »استراچی« (که این کلمه نیز 
در ایتالیایی به معنای »ژنده پوش« 
است) قرار بود نقش مسیح را بر باالی 
صلیب بازی کند، اما به دلیل بلعیدن 
یک تکه بزرگ الریکوتا، همانجا و 
در حال تصلیب جان می دهد. فیلم 
او نقدی ویرانگر و تکاندهنده به 
کلیسای روم و دستگاه پاپی تعبیر 
شد و از جمله شاهکارهای سینمایی 
او به حساب می آید.
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کمونیســتهانیــزدرقــابخبــرینیســت.
ایــنغیبــتچنــدانعجیــبنیســت.چــهکســیحاضــراســتبــربــاالیجنــازهکمونیســتیکــهبــهخاطــرکاتولیــک
بــودنازحــزبکمونیســتاخــراجشــد،حاضــرشــود؟آنهــمکاتولیكــیکــهکلیســااورابــهخاطــرهمجنســگرابــودن
ــا،کشــیشهاو ــممافی ــده ــهنبای ــودک ــرب ــامناپذی ــیادغ ــدِنحقیقت ــانقطــۀآجی نجــسمیدانســت.جســداوهمان
چپنماهــادراطرافــشآفتابــیشــوند.جســدِیک»عنصــرنامطلــوب«،یــک»وصلــهناجــور«،یــکبــورژوآیخطرنــاک
کــهکلكســیونیازرنــجانســانیوعینــکداشــت،یــاهمانطــورکــهخــوددرواپســینماههــایحیــاتاشدرنامــهایبــه

مارکــو پانــانوشــت:»یکغریبــهدرایــنجهــان«.)75(
ــم«مارکــسمیاندیشــید: ــز یازده ــهتحقــق»ت ــدامب ــودکــهدرجهــانســینما،م ــهایب ــیهمــانغریب پازولین
کارگردانــانتــاکنــونتنهــادرپــیبازنمایــیچیزهــاازطریــقابــزارســینمابودهانــد،حــالآنكــهمســئلهبــرســرتغییــر

خــودِایــنابــزاراســت.)76(
ســینمایاوچنیــنسینماییســت.یکجهــانپدیــدارشــناختیِغیردراماتیــکوغیرروایــی،بــریاز»لــذت«و»درام«،

زجــرآوروخــارجازچهارچــوبوالبتــهبــدونصحنهبنــدی.
پازولینــیدرتمامــیآثــارشدرپــیبــرهــمریختــنِآرامــشِبصــریماســت.مواجههادراکــیمــابــافیلمهــایاو
همــوارهتــوامبــاعــرقریختــنواحســاسشــكنجهشــدناســت.گســیختگیوناآرامــیمــوردنظــراوامــاصرفــادر
بازنمایــیواقعیــتِزندگــیمحذوفــانوجــانبــهلــبرســیدگانوبدنهــایتحــتانقیــادوســلطهخالصــهنمیشــود،
اومیخواســتخــودِابــزاربازنمایــیراازریخــتبیانــدازد.میخواســتســینمادرمقــامآخریــنشــیوهبازنمایــیفرهنــگ
ــا، ــاپرشه ــبراب ــدومخاط ــیکن ــیته ــارومجللمآب ــتووق ــنراازهیب ــد،دوربی ــرده ــیراازدرونتغیی بورژآی
خامیهــا،ســرماوخشــونتدوربیــناش،درآنســویتصویــربــهرعشــهوآســیمهگیبیافكنــد.بــهایــنمعنــاپازولینــی

درپــی»نشــان«دادنچیــزینبــود،بلكــهمیخواســتخــوِد»نــگاه«راکــجکنــد.
ــس ــاپ ــرهمیخورند:»تنه ــسگ ــتثنائیمارک ــایاس ــابصریته ــاب ــینما،باره ــابس ــیاودرب ــایانقالب ایدهه
ــردو ــتگی ــدهرابدس ــایمول ــیونیروه ــازارجهان ــیرا،ب ــربورژوائ ــجعص ــزرگاجتماعینتای ــالبب ازآنكهانق
ــام ــانخونآش ــهخدای ــرب ــانی،دیگ ــرفتانس ــادرآورد،آنگاهپیش ــنملته ــرفتهتری ــترکپیش ــرلمش تحتکنت

هولنــاکباستانیشــباهتنخواهــدداشــتکهنوشــدارویخــودرادرجمجمــهتودههــامینوشــیدند.«)77(
بــهایــنمعنــا،مارکــسوپازولینــیهــردوبــرایــنباورنــدکــهیــکانقــالبسیاســِیبرآمــدهازپرولتاریــا،تنهــازمانی

بــهپیــروزیخواهــدرســیدکــهدرگامدوم،تــوامبــایــکانقــالباجتماعــی،یعنــیتغییــردرارزشهــاباشــد.
منظــورمارکــسازانقــالباجتماعــی،همانــاپایــاندادنبــه»دیكتاتــوریبــورژآزی«ورژیــمفرهنگــی-ارزشــی
ــان، ــوود اســت.تمامــیشــمایلنگاریهاازمســیحوخدای ــاهالی ــلت ــرآن،ازرافائ ــبب ــریِ«مترت ــا»تصوی وعموم

75- ,1978 Carcanet Press Ltd 
Lutheran Letters Pier Paolo 

Pasolini (Author), Stuart 
Hood (Translator),  

76- متن »تز یازدهم« مارکس در 
»تزهایی درباره فوئرباخ«:» فالسفه 
تاکنون فقط به  شیوه های گوناگون 

جهان را تفسیر کرده اند، مسئله بر سر 
تغییر آن است«.

77- The Future Results of Brit-
ish Rule in India, New York 

Daily Tribun, august 1853
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ــوود و...، ــکهالی ــک واین ــاروکوگوتی ــیب ــرآنیعن ــانس وادوارمتاخرت ــی،رنس ــمودورانیونانی مآب هلنیس
جملگــیدرحــالبازنمایــیشــكوهوجــاللوجبروتــیاعیانــی-بورژوآیــیبودنــدوازهمیــنرومارکــس،انقــالبدر
ایــنجهــانفرهنگــی،درارزشهــاوباورهــای)مالكیــت(آنــرایگانــهراهرســتگاریهــرانقــالبسیاســی-اقتصــادی

میدانســت.
ــرای ــنحكــمتاریخــیزادهشــد.تالشــیب ــهای ــهُمصران ــا،درادام ــنمعن ــهای ــزب ــینی انقــالبســینماییپازولین
ــوا،علیــهســیطرهقابهــایمجلــلو ــهفــرمومحت ــرعلی گسســتدرشــیوهنگریســتن)ارزشها(.خیزشــیتوامــانب

ــود. ــی«مینم ــا«و»متعال ــی»زیب ــورژآزیغرب ــایب ــراســاسمعیاره ــهآنچــهب هم
بــهمســیحاوبنگریــد.مســیحیکــهکمتــرنقاشــیممكــناســتصــورتاورابــرایترســیم»شــمایل زریــن« 
ــِپ  ــام،اودی ــوِن گمن ــا.یاس ــیازبولونی ــرانفصل ــنهاند،کارگ ــوارهگرس ــایاوهم ــهریارانقصهه ــد.ش برگزین

ــا. ــکالقب ــیوی ــهپاپت ــدهو...،هم ــده آیتكی ــدان،م بیدن
ــق ــد،ازطری ــامارکــس،نیچــهوفروی ــیوشــباهتفلســفی-سیاســیاشب ــیســینمایپازولین درکوجــهانقالب

ــود. ــرش ــدمتعینت ــامیتوان ــیایتالی ــی-اجتماع ــهسیاس ــیاودرصحن ــرضوعاص ــهمعت ــهوج ــهب مراجع
کافیســتبــه»نامه هــای لوتــری«نــگاهکنیــم.محتــوایایــننامههــا،همچــونســینمایاو،مملــوازارجاعــات
دقیــقبــهتاریــخ،بدنهــاورنجهاســت.چیــزیکــهمیتــوانآنراتاریــخزیرزمینــیرنــجنامیــد:اودیســهایمكتــوب،
مملــوازفریــادگوشــتهاییکــهدارنــدلــهمیشــوند.صدهــاپرتــرهازبیكــندرقالــبکلمــات؛همــهبیــرونازقــاب.

ــاعنوانهــایپرطمطــراقوخوشباشــانه.درحــالبــدهبســتانو ازنامههــامهمتــر،مخاطبانشــاناند.مخاطبانــیب
ایســتادهدرکنــارهــمدربدمنظرهتریــنقــاب:»ریــا،فســادوتنبلــی«؛ســهصفــتدقیقــیکــهپازولینــیدرنامههایــش
بــه»کشــیشها،سیاســتمدارانوجوانــانموبلنــدیکــهبــاآنهــاســازشکردهانــد«نســبتمیدهــدوبــرایتشــكیل

ایــنتثلیــثپلیــدآنهــارااســتیضاحمیکنــد.)78(
جالبآنكهمخاطباننامههایاو،همانهاییهستندکهبرباالیجنازهاشغایباند.

78-  Carcanet Press Ltd Lu-
theran Letters Pier Paolo 
Pasolini (Author), Stuart 
Hood (Translator),  1978
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قاب دهم
منظره ای باشکوه از یک »اعتقاد راسخ«

ــادرآن ــدســرتامسمــورآنتصمیــمانقالبی،خارقالعــادهومهلــکرادرچــهشــرایطیگرفــتی هیچكــسنمیدان
لحظــهتاریخــیچــهمیکــرد؟آیــادراتــاقمخصــوصخــوددر»کلیســای قدیمــی چلســی«)79(قــدممــیزد؟آیــا
درتاریكــینیمــهشــبدرتاالرهــایکــمنــورمنتهــیبه»آلبــرت بریــج«)80(تــناشرابــهدســتبادهــایشــبانگاهی
ــا ــودی ــود؟اصــالصبــحب ــانشســتهب ــودی ــود؟درازکشــیدهب ــاتنهــاب ــود؟آی ــواضطــرابوتشــویشســپردهب ممل
ــود؟غــذامیخــورد؟چــهمیکــرد؟هیچكــس ــگاهمیکــرد؟دســتشمیلرزیــد؟دلــشآشــوبب ــهکجــان شــب؟ب
نمیدانــدوهیــچگزارشــیازآنلحظــهتعیینکننــدهکــهسرنوشــتاروپــا،پادشــاهیبریتانیــا،مذهــبکاتولیســیم
درتاریــخمســیحیتوالبتــه»معیــارایســتادگی،ایمــانواعتقــادراســخ«رادرنــوعبشــربــرایابــددگرگــونکــرد،

دردســتنیســت.
حتــینقاشــانیکــهپــسازششــمژوئیــه1535)81(سرگذشــتاورابــربومهــاینقاشــیبــهتصویــرکشــیدهاند،دربــارۀ
ــایســهمگین، ــاآندقیقهه ــدب ــشنمیخواه ــیهیچكــسدل ــد.گوی ــزینمیگوین ــاچی ــهم ــتثنائیب آنلحظــهاس
ــهشــقیقههامیپاشــد،حتــیدرتخیــالتوتصــوراتوقابهــاو ــاآناضطــرابسرنوشــتومرگــیکــهخــونراب ب

ــود. ــهروش ــاروب بومه
نقاشــاننیــزچــونمورخــانازبــهتصویــرکشــیدنتنهایــیســرتامــسوحشــتدارنــد.درنقاشــیهاییکــهازاو
ودربــارهتصمیــماســتثنائیوسرگذشــتباشــكوهامــاتراژیــکاوکشــیدهشــده،مــورهمــوارهبــاآنکالهچهارگــوش
صدراعظمــیوردایقهــوهایتیــرهرنــگکــهیقــهایازپوســتروبــاهداشــت،درازدحــام،حرکــتوسرآســیمگیدیــده

میشــود.
ــه»جلجتا«ســت: ــاالیتپ ــهب ــیحرکــتمســیحدرراهرســیدنب ــقپایان ــرانازاوهمچــوندقای ــتتصویرگ روای
مــردیکــهدراحاطــهســربازانقــرارداردوازســویحافظــاننظــمبــهجلــورانــدهمیشــودامــاصــورتاشهمچــون
ــدهمیشــود، ــاردی ــاوق ــدهشــده،درچشــماناشاندوهــیب ــهعقــببرگردان ــو«)82(ب ــهاز»فرشــته ن روایــتپــلکل
تــناشآمــاجبیحرمتــیوکشــمكشاســتوزنیــازنانــیبــهدامــاناشچنــگمیزننــدوشــیونوزاریمیکننــد.
ــدارد؟حتــیدرشــاهكارســینماییتحســین ــارایتجســم»تنهایــی«ســرتامــسران امــاچــرا؟چــراهیچكــسی
شــدهفــرد زینمــن)83(؛ »مــردی بــرای تمــام فصــول«)84(،لحظــهتصمیــمگیــریاو،درنمایــیبــهتصویــرکشــیده
ــتم)85(، ــری هش ــارهن ــمکســیحضــوردارد،اینب ــویم.آنجــاه ــهرونمیش ــیاوروب ــاتنهای ــاب ــازم ــهب ــودک میش

 79-Chelsea Old Church 
بنابر اسناد موجود، محل استقرار 

سرتامس در دوران صدراعظمی در این 
کلیسا بوده است.

80- Albert Bridge

81-روز گردن زدن سر تامس مور
82- Angelus Novus

83-Fred Zinnemann

84-A Man for All Seasons

85- پادشاه بریتانیا، فرانسه و ایرلند در 
فاصله 1509 تا 1547
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تصویر 15
جدایی سر تامس مور از خانواده
اثر توماس وولنوت- مجموعه خصوصی

نشســتهبــرروینیمكتــیدربــاغ»بیفــروت هــاوس«)86(:پادشــاهســرحالاســت.مــداممیخنــدد.اونیــزتصمیمــی
ــی« ــر»نازای ــهخاط ــن«)87(راب ــن آراگ ــرادرش،»کاتری ــوهب ــوب،بی ــهمحب ــدملك ــهاســت؛میخواه تاریخــیگرفت
فرزنــدیکــهوارثتاجوتخــتباشــدطــالقدهــدوبــاندیمــهاو»آن بولیــن«)88(؛زنــیزیبــا،جســور،عصبــی،الغــر

ــد. ــداموســیاسازدواجکن ان
یــکداســتانعامــهپســندتكــراری،یــکملــودرامهمیشــگی،یــکمثلــثعشــقیباشــكوهدر»کاخ وینــزور«)89(.
امــانــه!یــکجــایکارمیلنگــد.ســرتامسمــوربــرســریكــیازبیســابقهتریندوراهــیهــایتاریــخمانــدهاســت.
چــهکنــد؟صدراعظــموفــاداربــهپادشــاهباقــیبمانــدیــاخــادمعیســیمســیح؟ازاینجــادیگــرداســتان،شــبیههیــچ

ــت. ــندینیس ــتانعامهپس داس
درفیلــم»مــردی بــرای تمــام فصــول«،کشــمكشدرونــیمــوربــابــازیخیــرهکننــده»پــل اســکوفیلد«)90( 
بــرایاعــالممخالفــتاشبــاتصمیــمپادشــاه،درنمایــیبــهتصویــرشــدهاســتکــهشــكلنشســتنمــورمــارابــه
ــا ــاننیمكــت،آرنجه ــاهســرخوش،رویهم ــارپادش ــدازد:کن ــت رودن)91( میان ــه گر« آگوس ــادمجســمه»اندیش ی

86-Beaufort House

87- ملکه بریتانیا،فرانسه و ایرلند در 
فاصله 1509 تا 1533
88-Anne Boleyn

Windsor castle-89- مقر 
پادشاهی بریتانیا
90-David Paul Scofield

91-Auguste Rodin
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ــاصدایــی ــهنظــرنمیرســد،ب ــَود.چنــدانآرامب ــهبیــرونازقــابخیــرهاســتوناخــنمیَج ــوان،مــورب ــررویزان ب
آهســتهووزیــنبــهپادشــاهمیگویــدکــهدردعــوایاووپــاپ کلمنــت هفتــم،طــرفپــاپراگرفتــهاســت.شــاه

ــد: ــاورکن ــدب نمیتوان
»- چه گفتی توماس؟

-مخالفم اعاحضرت«.
همیندوکلمه.همینوبس.تاریخبشرهنوزکههنوزاست،کلماتیپردامنهدارترازآنهانشنیدهاست.

بــاهمیــندوکلمــه،کلیســایرمدرانگلســتانخلــعیــدشــدونظــامکلیســایی»انگلیــكان«بــهوجــودآمــد،مذهــب
رســمیبریتانیــابــهپروتســتانتغییــرکــرد،پایههــایاقتــدارکلیســایپاپــیدرسرتاســراروپــابــهلــرزهافتــاد،گــردن
تامــسمــورقطــعشــد،وناهــاریکــهآنروزظهــربــهافتخــارورودهانــریهشــتمبــهخانــهتامــسمــورتــدارکدیــده

شــدهبــود،هرگــزخــوردهنشــد.
درجــایدیگــریازروایــِتســینماییزینمــن،صحنــۀجاودانــهمالقــاتســرتامسوتامــس وولــزی)92(،صدراعظم

تصویر 16 
رابرت شاو و پل اسکوفیلد در نمایی از 

فیلم »مردی برای تمام فصول«

Thomas Wolsey-92 
صدراعظم بریتانیا در فاصله 1515تا 

1529
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پیــشازاو،بــهخوبــیگویــایآناســتکــهچــراتاریــخلقــب»مــردیبــرایتمــامفصــول«رابــهاودادهاســت:
»وولزی: چرا مثل ما برگه را امضاء نمی کنی؟

مور: چرا شما چون من ایمان نمی آورید؟«.
ســرتامــسدرآنلحظــهایکــهگزارشــیدربــارهاشدردســتنیســت،مرزهــایاخــالق،وفــاداری،قــدرتارادهو
»اعتقــادراســخ«رابــرایابــددرجهــانبشــریتجابجــاکــرد.عظمــتواهمیــتکنــشایمانــی-اخالقــیمــورتنهــا
زمانــیخــودرانشــانمیدهــدکــهآنــراازموقعیــتیــکداســتان/روایــتادبــی-تاریخــی-نمایشــیخــارجکنیــموبــه
ــم. ــنتنهــادغدغــهمتوســطالحــاالنبیاوری ــدوای ــنســتودنیتریناســطورۀجهــانجدی ــره«،ای پهنه»زندگــیروزم
ــکاز ــچی ــههی ــاداریب ــرایوف ــتیمب ــاحاضــرنیس ــدامازم ــهدرآنهیچك ــدهایک ــدسش ــره«مق ــیروزم »زندگ
ــان، ــاندرصــفن ــودرو،نوبتم ــارکخ ــایپ ــیج ــان،بلكــهحت ــاجانم ــتصدراعظمــیی ــهموقعی ــان،ن باورهایم

رتبــهشــغلیناچیــز،اضافــهکاریــاحتــییــکبشــقابغــذاراازدســتبدهیــم.
ــرو ــن،باشــكوهتر،جذابت ــبغنیتری ــهمرات ــره«وجــودداشــتهاســت،آنهــمب ــز»زندگــیروزم ــورنی ــۀم درزمان
ــراقو ــدنقطــهافت ــااوســتکــهمیتوان ــاب ــننقطــهاشــتراکم ــا.ازقضــا،همی ــکم ــکت خواســتنیتراززندگــیت
تفاوتمــانرابرجســتهوپــررنــگکنــد.همــاننقطــهاشــتراک/افتراقیکــهاورابــه»مــردیبــرایتمــامفصــول«تبدیــل

میکنــدومــارادربهتریــنحالــتبــه»زنــدهیــادمرحوم/مرحومــه«.
اجــازهدهیــدمرثیــهبیهمتــای»رابــرت ویتینگتــن«)93(زبانشناســیهــمدورۀمــوررادررثــایاوتكــرارکنیــم:»مور 
ــاده. کســی را هم شــأن او نمی شناســم.  ــی خارق الع ــک فرشــته و معرفت ــع ی ــت طب ــا لطاف ــود ب ــردی ب م
زیــرا کجاســت مــردی بــا ایــن چنیــن نجابــت، فروتنــی و مــدارا؟ و بــه وقتــش، مــردی حیــرت آور می شــد 

در خوشــی و شــادمانی  و گاه بغایــت محــزون می شــد. مــردی بــرای تمــام فصــول«.)94(
سرتامسموربیتردیدمنظرهایباشكوهازیک»اعتقادراسخ«بود.نامشجاودانباد.

93- Robert Whittington

94- The vulgaria of 
John Stanbridge and 
the Vulgaria of Robert 
Whittinton, Beatrice 
White,1932,p28
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ــامفهــوممیانمایگــی،محصــولتالشهــاینظــرینیچــهاســت.ایــناوســتکــهمیانمایگــی رادر آشــناییمــاب
ــد. ــبورســوامیکن ــاشناســایی،تعقی ــانم جه

ــر ــامیانمایگــیدرچیســت؟چــرااورامــدامتعقیــبمیکنــد؟چــرادســتازســرشب امــادلیــلدشــمنینیچــهب
ــهکشــتنداده ــازراب ــهبندب ــدک ــیمیگشــایدواوراشــریکدلقكــیمیدان ــدهایجنای ــشپرون ــرابرای نمــیدارد؟چ

اســت؟
مســئلهایــناســتکــهروشنیچــهدرتفكــر،شــباهتزیــادیبــهتمامــیآنانــیداردکــهدشــمنانقســمخــوردهاش
ــوالت ــهمق ــاب ــدوازمیانهه ــهراگرفتهان ــتادهاند،میان ــان«ایس ــهدر»می ــمنانشهم ــوند.اوودش ــوبمیش محس
ــاهمــهآنــانفــرقداردوبــههمیــندلیــلهــمهســتکــهنیچــهبــرای مینگرنــد.امــادرمیــانایســتادننیچــه،ب

ــد. ــیمیکن ــاوت«،ازمفهــوممیانمایگــیرونمای ــن»تف ــگکــردنای پررن
ایــنتفــاوتتنهــازمانــیمعنــادارودرکپذیــرخواهــدبــودکــهمــاباشــیوهتفكــرنیچــهونحوهدروســطایســتادناش

آشــناباشــیموایــنآشــنایییقینــابــارجــوعبــهعناویــنیكــیازکتابهــایویآغــازمیشــود:
)95(»Jenseits von Gut und Böse. Vorspiel einer Philosophie der Zukunft«

تفــاوتنیچــهبــادیگــراندرهمیــنعنــواننهفتــهاســت:Jenseits)96(،یعنــی»در میــان راه رفتن/ایســتادن«،و
درعنــوانایــنکتــابیعنــی»درمیان)فراســو(خیــروشــرراهرفتن/ایســتادن«.

بلــه!مســئلهدرســتهمینجاســت.منظــورنیچــهازایــن»درمیــانراهرفتــن«نــهبــهمعنــاییــکذرهازاینــورویــک
ذرهازآنــوروهمچنیــننــهموقعیتــی»جانزیبا«یــی)97(وبــادســتهایپــاککــهگویــینــهبــانیــکنســبتداردونــه
بــابــد،بــههیــچوجــه!بلكــهمســئلهبــرایاوازقضــاعبــورازایــندوگانــه،بــاودردروِنآناســت.یعنــیآمیختــنبــا

هــردو،امــابــاحفــظفاصلــهازهــردوســو.
ازمنظــرنیچــه،آنشــكِلاعتدالــِیعبــوربــهشــیوۀآمیختــنبــا»یــکذرهازاینــور،یــکذرهازآنور«درســتبــهاندازه
ــان ــتنیچــهاز»درمی ــاوتروای ــاتف ــنمعن ــی،مصــداقمیانمایگیســت.بدی ــهو»جانزیبا«ی همــانژســتتنزهطلبان
ــه ــه»فراسو«ســتون ــرایاون ــهرو«روشــنمیشــود.اینكــه»Jenseits«ب ــافیلســوفان»میان راهرفتن/ایســتادن«ب

»اعتــدال«)98(؛بلكــهیــکنــوارباریکتــرازمــوامــامتكــیبــهحقیقــتاســت.
زیباتریــنتمثیــلازشــیوهتفكــرنیچــهونســبتشبــاایــناصطــالحازســویخــودویوازطریــقگــزارشیــکقتــل

بــهدســتمــارســیدهاســت:قتــلبندبــازبــهدســتدلقک.

در میانۀ یک نعش و یک دیوانه 

95- این کتاب در زبان فارسی با 
عنوان »فراسوی نیک و بد« توسط 
داریوش آشوری ترجمه شده است.

96- این واژه در ترجمه فارسی به 
»فراسو« یا »ماوراء« برگردانده شده 
است.

97-»موضع جان زیبا« مفهومی ست 
که هگل برای طعنه زدن به 
رومانتیست های هم عصر خود ضرب 
کرد. از منظر او »جان زیبا« صفت 
آنهایی ست که خود را بیرون از 
شرایطی که به آن انتقاد می کنند، 
قرار می دهند و برای خود جایگاهی 
منزه قائلند. به اعتقاد هگل چنین 
جایگاهی یک توهم است؛ توهم 
»دستان پاک داشتن « آنهم از 
جایگاهی  امن و آرام که می کوشد 
خود را در واجد قدرت درک  شرایط 
دیگران و یا اوضاع نابسامان آنها 
جا بزند.

98-  هم سنخی و هم خانوادگی 
واژگان »میانمایگی«(mediocrity) و 
»اعتدال«(moderation) خود را به 
خوبی در زبان نشان می دهد. 
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ــد ــردمآمدهان ــهم ــیک ــردوبرج ــهر،زی ــازارش ــیدروســطب ــد.جای ــررویمیده ــکبعدازظه ــیی ــلدرحوال قت
تــاعبــوربندبــازازطنابــیکــهبرجهــارابــههــممتصــلکــردهاســت،تماشــاکننــد.نفــسدرســینههاحبــساســت.
حتــیزرتشــتکــهدرپــایبرجهــامعرکــه»ابرانســان«و»مــرگخــدا«گرفتــه،درایــنلحظــهســكوتمیکنــد.
بندبــازبــهمیانــهراهمیرســد،بــهنامتعادلتریــننقطــۀطنــاب؛بــهحقیقیتریــنلحظــه،بــهآنجایــیکــهکوچكتریــن
لغزشــیمنجــربــهســقوطخواهــدشــد.هیجــانتماشــاچیانبــهاوجخــودرســیدهاســت.ناگهــان،همــهچیــزبــهیــک
ــک، ــکدلق ــانی ــریبهس ــاظاه ــردیب ــودوم ــودهمیش ــلگش ــرجمقاب ــهرو،دربب ــود.ازروب ــدلمیش ــهب فاجع
ــابودر ــاالوپاییــنپریدنهــایمــدام،موجــبارتعــاشطن ــاب ــهواردمیشــود.دلقــکب ــهصحن جســتوخیزکنانب

ــازمیشــود.)99(  ــتســقوطبندب نهای
ــی ــهزندگ ــبیهب ــزیش ــت.چی ــزوینیچهایس ــتخوردهومن ــرشكس ــتعارهایازتفك ــاز،اس ــرگبندب ــقوطوم س
خــوداو،ســكوتوزبــانبســتناشوشكســتِتفكــریکــهمعتقــداســت»تمامــیحقایــق،دروغهــایســودمندند«)100(.
ــه ــهمتكــیب ــانایســتادن/راهرفتن«ک ــهواســطهشــكلیاز»درمی ــهب ــمک ــادلقــکرامیبینی ــاز،م ــربندب دربراب
اینســووآنســوســت،هرگــزقــرارنیســتازبــاالیطنــاببــهپاییــنســقوطکنــد.اویــکچهــره»معتــدل«اســت،
ــک ــرد.دلق ــدهمیگی ــهسویشــاننادی ــردنب ــاهــدفغشک ــهب ــن،بلك ــرایبرهمریخت ــهب ــاران ــهمرزه کســیک
یــککانفورمیســت)101(اســت،یــکچهــره»میانــهرو«،کســیکــهمیتوانــددلهمــهرابــهدســتآورد.هــممتكــی
بــه»خیــر«باشــدهــملمیــدهدرآغــوش»شــر«.یــکذرهازایــن،یــکذرهازآن؛راهســوم؛گزینــهایمرضیالطرفیــن،

نمــادیازیــک»نقــدســازنده«؛جایــیکــهنــهســیخبســوزدونــهکبــاب!
بــهایــنمعنــا،تقابــلنــوع»درمیــانراهرفتن/ایســتادن«دلقــکوبندبــازکــهمنجــربــهســقوطیكــیوجســتوخیِز
ــدال-  ــر اعت ــه، تفک ــطو- نیچ ــی، ارس ــلمیانمایگی-نامیانمایگ ــاتقاب ــتدیگــریمیشــود،همان ــاامنی ــوامب ت
ــد تــراژدی- مــرگ  تفکــر رادیــکال، مصلحــت- حقیقــت، دروغ هــای ســودمند- حقایــق انکارشــده، تول
تــراژدیودرنهایــت،الابالی گــری - دیســیپلینیــااگــربــهزبــانکارل اشــمیت ســخنبگوییــم،تقابــللودگــی

بــاجدیــت اســت.
ــه ــایاو،مغــاکومــرگاســت.ن ــرپ ــهخاطــرآوریــم.زی ــازراپیــشازســقوط،ب ــربندب ــاردیگــرتصوی بیایــدیكب
ــیری ــهگاه،ازمس ــاوبیتكی ــده.اوتنه ــویشدرازش ــهس ــتیب ــهرودس ــهازروب ــرماســتون ــیگ ــهجای پشــتاشب
ــرمــیدارد.چنیــنشــرایطیدرســتهمــانلحظهایســتکــهمیتــوانســوژه ــاجدیــتووســواس،گامب باریــک،ب
ــاالهــامازنیچــه،متفكــری ــوز)102(ب رادرپــیحقیقــتِبیپــردهدانســت.ازهمیــنروبیدلیــلنیســتکــهژیــل دل
ــاز، ــوار،همچــونبندب ــد)103(.موجس ــوار« تشــبیهمیکن ــه»موج س ــدب ــرمیآی ــورب ــتام ــهدرجســتجویحقیق راک
اگــرلحظــهایبــهحواسپرتــیولودگــیوالابالــیگــریبیافتــد،ســقوطخواهــدکــرد.لــذا»درمیــانراهرفتن/ایســتادن«

99- چنین گفت زرتشت، پیشگفتار، 
بند 7

100- برای آشنایی با رویکرد نیچه 
به مقوله حقیقت، نگاه کنید به »عقل 
افسرده، تامالتی در باب تفکر مدرن«، 

نویسنده: مراد فرهادپور،طرح نو، 1378، 
ص 247-216

conformist -101، طرفدار حزب باد
102- Gilles Deleuze

103- , Gilles Deleuze, john 
marks (translate), p15    

Vitalism and Multiplicity
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نیچــهای،برخــالف»میانــهروی«ارســطویی،مســتلزمباالتریــندرجــهجدیــت،دقــتووســواساســت.ســهشــرطیکه
ــداکــرد. ــوانردآنراپی ــه«اینمیت درســیمایهیــچ»میانمای

ــدانرســیدهباشــد، ــنب ــنمت ــدال«،امــرینیســتکــهنویســندهای مســئلهیكــیدانســتن»میانمایگــی«و»اعت
بلكــهنیچــهخــوددریكــیازدرخشــانترینفرازهــایکتــاب»چنیــن گفــت زرتشــت«،پــردهازایــنهمنشــینیو

ــیدارد. همسرشــتیبرم
اوبــاهمــانلحــنقاطــعوبیپــردهاش،ســرانجامدرفصــل»فضیلت هــای کوچک کننــده«،ازســیمای

»میانمایگــی«،رونمایــیمیکنــد:
زرتشــِتاودرحــالبازگشــتازمسیریســتکــهتــاکنــونبــرایدرکسرنوشــت»انســان«پیمــودهاســت.کنجــكاو
اســتکــهبدانــدتــاکنــونبــر»انســان«چــهگذشــتهاســت؟بزرگتــرشــدهاســتیــاکوچكتــر؟زشــتترشــدهاســتیــا

زیباتــر؟شــادتریــاغمگینتــر؟وخــودناگهــانغمگنانــهمیگویــد:»همــهچیــزکوچكتــرشــدهاســت«.
اوازمردمانــیکــه»تــرس«را»فضیلــت«معرفــیمیکننــد،ســخنمیگویــد.ازنیشــخندزبونانهشــان،از

تصویر 17 
نمایی از تابلوی »سفید روی سفید« 
 کازیمیر مالویچ در موزه هنر مدرن 
در نیویورک



نادر فتوره چی  | 49

ــچرازی ــد،کنجــكاوکشــفهی ــراضندارن ــاکســیاعت ــزیی ــهچی ــدوب ــد،آرامورامان ــیکــهدســتآموزن گرگهای
ــد. ــت«میگذارن ــاماشرا»درای ــدون ــونترسان ــتندومفت ــاءهس ــتو...بیاعتن ــهزرتش ــتوب ــهحقیق ــتند،ب نیس
ــان ــداندورازسلحشــورانج ــم،چن ــهمینهی ــودرادرمیان ــاُکرســیخ ــانمیگویند:»م ــهآن زرتشــتمیشــنودک

ــند«. ــایخرس ــفوخوکه برک
ــاایــن ــانچنیــنپاســخمیدهد:»ام ــهآن ــانزرتشــتب ــتمعرفــیهمــزادمیانمایگیســت.نیچــهاززب وحــالنوب

]صندلــیرادرمیانــهگذاشــتنهمــان[میانمایگــیاســت،هرچنــدآنــرااعتــدالبنامنــد«.)104(
ــرای ــهارســطوهمــراهاســت.اودر»غــروب بُت هــا«)105(،ب ــهب ــاحمل ــه»میانمایگــی«همــوارهب ــهنیچــهب حمل
ــا«یرومانتیســتهاو ــطو،موضــع»جان زیب ــاارس ــن«اشب ــتادن/راهرفت ــانایس ــاوت»درمی ــرتف ــددب ــدمج تاکی
ــه ــت،ب ــدیفضیلتهاس ــخیصوفصلبن ــرایتش ــم اول«)107(ب ــار»معل ــهمعی ــطوراک ــن«)106(ارس ــده زری »قاع
ســخرهمیگیــردوبــهایــنترتیــب،عــالوهبــرتســویهحســابمجــددبــااو،ازنابهنگامــیتامــالتاشخبــرمیدهــد.
آنچــهکــهدراینجــابــهعنــوان»قاعــدهزریــنِ«فلســفهارســطومــوردتمســخرنیچــهقــرارگرفتــه،شــكلاخالقــی-
فلســفِی»درمیانــۀافــراطوتفریــط«راگرفتــناســت.بــرایمثــالارســطودر»اخــاق نیکوماخــوس«)108(ودرتبییــن
»فضیلــتشــجاعت«،آنــرابــه»حــدوســط«ِتهور)بــیباکــی(و»بزدلــی«تشــبیهمیکند،حــالآنكــهنیچــه،نیچــهای
کــهمیگویــد»انســانیــکوســطخطرنــاکاســت«)109(،ابــدابــهچنیــنحدوســطیقائــلنیســتومشــخصادربــاره
فضیلــتشــجاعت،آنــرادرنســبتبــاارادهمعطــوفبــهقــدرتودرذیــلنــزاعاخــالقبنــدگانواخــالقاربــابمیبینــد.
ــه ــهالزم ــمک ــن(مواجهای ــتادن/راهرفت ــانایس ــردن)درمی ــرک ــولازفك ــیوهایغیرمعم ــاش ــادرنیچــهب ــسم پ
وفــاداریبــهآن،بــودندرهیــاتبندبــاز،وتــنزدناز»قاعــدهزریــن«)میانــهراگرفتــن(یــاهمــاناتكاءبــهتیكهگاههای
ــخند، ــت)نیش ــكابجنای ــهارت ــن،وادارب ــکمثالی ــوندلق ــگانرا،همچ ــهمیانمای ــیک ــت.بودن ــوس ــووآنس اینس

جستوخیزدروغینوانكار(میکند.
ــد.اومعتقــداســتکلتاریــخمتافیزیــک ــهارســطوفروکــشنمیکن ــهب ــاحمل خشــمنیچــهازمیانمایگــیامــاب
چیــزینیســتجــزمشــتی»دروغهــایســودمند«کــهتابعــیازالهیــاتمســیحی-تفكرســقراطیهســتند.ازهمیــنرواو
خــودرافیلســوف نابهنــگام)110(مینامــد.فیلســوفنابهنــگامدرســتهمانجایــیمیایســتدکــهدیگــرانمیخواهنــد
فــرارکننــد:دردورتریــننقطــهاز»اســطوره های خاســتگاه«)111(.جایــیکــهازبنیــاننهادهــایســاختهشــدۀذهنــی
ــرایتســكین ــچمخــدروُمســكنیب ــار«)112(هی ــوان بیم ــام»حی ــیکــهانســاندرمق ــیســوالمیشــود.جای وعین
ــو،درانتظــارســقوطباشــدوچشــمدر ــرازم ــیباریکت ــرلبههای ــازناچــاراســتب ــداردوهمچــونبندب ــشن دردهای

چشــممغــاکبــدوزد.
مبــارزهتمــامعیــارنیچــهبــامیانمایگــی،اعتــدالو»اســطورههایخاســتگاه«وردگیــریبازگشــتهــریــکازآنهــا

104- Thus Spake Zarathustra ,The 
Bedwarfing Virtue, p117

105- -Twilight of the Idols

golden mean -106؛ این قاعده در زبان 
فارسی به »نظریه حد وسط ارسطو« مشهور 
است که همانا معنای یک فضیلت را در حد 

وسط میان دو رذیلت متقابل تعریف می کند.
107- از  القاب ارسطو

Nicomachean Ethic  -108، مهمترین 
اثر ارسطو درباره »خالق« که در ده بخش 
نگاشته شده و محمدحسن لطفی آن را به 

فارسی برگردانده است.
109- Thus Spake Zarathustra , p126

 110- در کتاب تامالت نابهنگام 
( Untimely Meditations)، نیچه از 
خود به عنوان »فیلسوف نابهنگام« یاد می 

کند. منظور از نابهنگامی در اینجا اما نه یک 
تابع زمانی، بلکه موقعیتی خطرناک است که 
از طریق برمال کردن »دروغ های سودمند«، 

گوینده را به موجودی »ناخواسته«، »مطرود« 
و البته »تک افتاده« تبدیل می کند.

111- درک مفهوم »اسطوره های خاستگاه« 
در فهم شیوه تفکر نیچه به غایت حیاتی 

ست. اسطوره های خاستگاه، یا به عبارت دیگر 
»خاستگاه های اسطوره ای قوانین و مناسبات 

حاکم بر حیات  انسانی«، یکی از مهمترین 
مقوالت مورد انتقاد نیچه است. او، و بعدها پس 
از او به طور مشخص فروید و آدورنو  خاستگاه  
مقوالتی چون خانواده، اجتماع، علم و ....، را زیر 

سوال می برند و از  ریشه  داشتن »قوانین« حاکم 
بر روابط انسانی در دل  اسطوره ها (گذاره های 

غیر اثباتی) خبر می دهند. مسئله ای که موجب 
می شود نیچه از این خاستگاه های اسطوره ای به 
»دروغ های سودمند« تعبیر کند و شکل کنونی 

روابط انسانی و نهادهای برساخته شده در جوامع 
بشری را بر پایه تکرار جاودان این اسطوره ها بداند.
 On the -»112- »انسان حیوان بیمار است

Genealogy of Morality
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درزبــانوبــاورانســانها،ناخــودآگاهاورابــه»فیلســوِف امــر نــو«تبدیــلمیکنــد.اوتمامــیایــنبنــایعقالنــی-
الهیاتــی-تمدنــیرا»بازگشــت جــاودان«)113(اســطورههایخاســتگاهمیدانــدو»امــرنــو«برایــشهمانــاوفــاداری

بــهدیــدنآنافقیســتکــهایــنبنــایعظیــمتاریخــیدرصــددحائــلشــدنبــرآناســت.
معنــای»امــرنــو«چیــزعجیبوغریبــینیســت؛یعنــیکنــشیــابیانــیکــهدرچرخــهتكرارهــاشــكافمیانــدازد؛
ــد،»امرواقعــی« ــی«هــگل،»ناخــودآگاه«فروی ــر منف ــن،»ام ــاز«نیچــه،همــان»معاصــر« ِآگامب ــی»بند ب یعن
الکان،»پرولتاریــا«یمارکــس،یعنــیتابلــوی ندیمــه گان،یعنــیانقــاب اکتبــر وهمــهآنتصاویــرفوقالذکــر

بــههمــراهانبوهــیدیگــر.
هــرآنچــهکــه»نــو«نباشــد،»بــراینخســتینبــار«نباشــد،نشــانهایازریســکپذیریوشــجاعتنداشــتهنباشــدو

..،یــا»تكــرار«کمــیمتفــاوتقبلیهاســتیــادرجــازدنومیانمایگــیمحــض.
ــاهمــانفردیتهــای ــردی ــهفقــطمســئلهســوژههایمنف ــدفرامــوشکــردکــهمســئلهمیانمایگــی،ن ــهنبای البت
تكیــنانسانیســت،بلكــهمســئلهعصــرودورانهــمهســت.همــانچیــزیکــههــگلازآنبــه»روح زمانــه«)114(
تعبیــرمیکنــدویــامیتــوانتعبیــرمــندرآوردِی»روح جمعــی یــک عصــر«رابــهعنــوانمعیــارســنجششــدت

وحــدتآنپیشــنهادکــرد.
همــانچیــزیکــهســورن کی یر کگــورراتــاحــدیمــیآُزردکــهوادارشکــردچنیــنبگوید:»بگــذار دیگــران شــکوه 
کننــد کــه عصــر مــا عصــر شــرارت اســت. شــکوه مــن ایــن اســت کــه عصــر مــا عصــر بیچارگــی اســت، چون 
شــور نــدارد. فکــر آدم هــا ضعیــف و سســت اســت مثــل نــخ باریک.آنچــه دردل می پروراننــد حقیرتر از آن اســت 
کــه گناه کارانــه باشــد، شهوت شــان بی قــوت و بی هیجــان اســت، شــور در دلشــان خفتــه اســت وظیفه شــان 
ــردد و  ــاز می گ ــق ب ــد عتی ــوی عه ــه س ــواره ب ــن هم ــه روح م ــت ک ــن اس ــرای همی ــد. ب ــام می دهن را انج
شکســپیر. احســاس می کنــم آنهایــی کــه آنجــا حــرف می زننــد آدم انــد: نفــرت می ورزنــد، عشــق می ورزنــد، 

دشمنان شــان را می کشند،اخاف شــان را نسل اندر نســل نفریــن می کننــد، گنــاه می کننــد«.)115(
ازایــنمنظــر،تــالشآلــنبدیــو)116(بــرایخوانــشقــرنبیســتمبــهعنــوانبُرشــیمهــمازتاریــخحیــاتجمعــی
بشــرکــهبــاانبوهــیازتنشهــاوخیزشهــا،جنگهــایویرانگــر،کپههــایســاختهشــدهازاجســاد،ســقوطپاریــس،
ــی، ــمدولت ــموکمونیس ــقوطفاشیس ــوروس ــا،ظه ــانامپراطوریه ــده،پای ــرفش ــایمنح ــن،انقالبه ــغالبرلی اش
مــی68،صدهــامكتــبفكری-نظــری،هنــری،مذهبــیو...همــراهاســت،عرصــهمناســبیبــرایتعیــنبخشــیدنبــه

مفهــوممیانمایگــیوبدیلهــایآناســت.
ــلمفهومــی ــنتالشهــاوامیدهــا،شكســتهاوحســرتهارادرذی ــرن«)117(،مجموعــهای ــن ق ــاب»ای اودرکت

بــهنــام»شــور و شــوق بــرای امــر واقعــی«)118(میگنجانــد.

113- درباره اصطالح »بازگشت 
جاودان« یا »بازگشت جاودان 
همان« در زبان فارسی به وفور  
قلمفرسایی های »شبه آکادمیک« 
و »شبه فلسفی« شده است. طول 
و تفصیل هایی که نشان می دهند 
گویندگان شان، به دلیل ناتوانی در 
فهم معنای این اصطالح، با لفاظی های 
پیچیده و بعضا عرفانی، سعی کرده اند 
بدفهمی شان را استتار کنند. مسئله 
اما بسیار ساده تر از این حرف هاست 
و این اصطالح نیز در پرتو همان 
»اسطوره های خاستگاه« به سهولت 
قابل فهم است. »بازگشت جاودان« 
یعنی بازگشت و تکرار همیشگی 
اسطوره های برسازنده روابط اجتماعی 
یا به عبارت دیگر  تکرار همیشگی 
چهارچوب های تنگ ذهنی در گستره 
تاریخ، یعنی تکرار همیشگی مفهوم 
»خانواده«، »علم«، »جامعه« و ...، به 
همان شکل اسطوره ای و آغازین اما 
هر بار در هیات »امر نو«. »بازگشت 
جاودان همان« در ساده ترین و دقیق 
ترین روایت یعنی  »فقدان امر نو« در 
تاریخ تفکر بشر.
114- Zeitgeist 

115- فلسفه کی یر کگور، نوشته 
سوزان لی آندرسون، ترجمه خشایار 
دیهیمی، 1385، ص 136
116- Alain Badiou

117- The Century, Alain 
Badiou, Éditions du 
Seuil,2005

118- Passion for the Real
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ازمنظــراو،قــرنبیســتم،بــازۀزمانــیمناســبیبــرایســنجشمیــزانایــن»شــوروشــوقبــرایامــرواقعــی«اســت.
قرنــیکــهیــکفشــردگیســهمگیندرســیمایشدیــدهمیشــود.فشــردگیایکــهبدیــورابــهایــننتیجــهمیرســاند
کــهایــنقــرنعجیــبرابــهمراتــبکوتاهتــرازمــدتتقویمــیاشبدانــد.بــهاعتقــاداوقــرنبیســتمازابتــدایجنــگ

جهانــیاولآغــازودرســالفروپاشــیاتحــادجماهیــرشــوروی،پایــانمیگیــرد.
امــاچــرااگــربخواهیــمشــدت»شــوروشــوقبــرایامــرواقــع«رامــالکقــراردهیــم،ناچاریــمقــرنبیســتمرا

ــاهوفشــردهکنیــم؟ کوت
پاســخبــهایــنســوالدرگــروتعیــنبخشــیدنبــهتعبیــرکلیــدیبدیــو،یعنــی»شــوروشــوقبــرایامــرواقعــی«
اســت.بدیــوتابلــوی»ســفید روی ســفید«)119(مالوویــچ)120(رایكــیازنقــاطاوج»شــوروشــوقبــرایامــرواقعــی«
میدانــد.راســتشرابخواهیــدحــقبــااوســت.پــسازخلــق»ســفیدرویســفید«ِمالویــچدرمقــامیــک»اثــرهنــری«،
دیگــرچــهچیــزرامیتــوانبــهنقاشــیدرمقــام»اثــرهنــری«اضافــهکــرد؟آیــاثبــتیــکتمایــزرقیــقدرطیــف
رنگــیســفید،کلمفهــوم»نمایــش«رابــهتــهنرســاندهاســت؟آیــاکاردرایــنلحظــهتمــامنمیشــود؟آیــاچیــزی
بــرایعرضــهباقــیمانــدهاســت؟بلــهقطعــامانــدهاســت،امــادیگــرنــهبــرای»مــا«،بلكهبــرایانــدی وارهــول)121(؛

ایــنســمبلرنگارنــگمیانمایگــیوابتــذال.
ســربــرآوردن»وارهولیســمِ«هنــری،وتجاریســازیوراهانــدازی»خــطتولیــدانبــوهاثرهنــری«،بــهیــکمعنــا
بــاپایــانغیرتقویمــیقــرنبیســتمهمزمــاناســت؛بــاســربــرآوردن»نئولیبرالیســم«وپایــانرویــایبــهکابــوس
ــوی ــازتانگ ــازی«وآغ ــز»خصوصیس ــمرم ــااس ــارتب ــایغ ــازیمدله ــی،شبیهس ــمروس ــدۀکمونیس ــلش تبدی

تاچر- ریگان وظهورایدئولوگهاییکهاز»پایان تاریخ«)122(دممیزدند.
ــااجــرایســمفونیبدآهنــگنولیبرالیســم،هــرلحظــهبیشــترشــورو آریجهــانازاواســطدهــه80وهمزمــانب
شــوقاشرابــرایرهایــیازدســتدادوهــرلحظــهبیشــتربــهجهانــیبــابمیــلکورپوریشــنهاوانــدیوارهولهــاو
بیزنســمنهاتبدیــلشــد.انقالبهایــیکــهبــادعــوی»رهایــی«و»انســانطــرازنویــن«رخدادهبودنــد،یكــیپــساز
دیگــریشكســتخوردنــدوشــوروشــوقبــرایبــهچنــگآوردن»امــرواقعــی«)همــانامــرنــو(ِکلــیوجهانشــمول

روبــهخســرانگذاشــت.
ــاکمونیســم ــلب ــر)درتقاب ــالباکتب ــر،وانق ــالباکتب ــریازانق ــادیهن ــچرانم ــر»ســفیدرویســفید«مالوی اگ
روســی-دولتــی(راجدیتریــنتقــالیبشــربــرایرســیدنبــهحقیقــت)ایــدهبرابــری(بدانیــم،فروپاشــیاتحــادجماهیر
ــانعصــرمالویچهــاولنینهــاوآغــازجهــاِنیكنواخــتو ــانآنشــوروشــوقاســت.پای ــرپای شــوروی،نشــانهایب

یکدســتِوارهولهــاوتاچرهــا.
جالــبآنكــهســیرایــنافــولحتــیبــرحســببــازیبــااعــدادوریاضیــاتنیــزواجــدمعناســت.آنطــورکــهبدیــو

119- white on white

120- Kazimir Malevich

121- Andy Warhol

 122- نام نظریه ای متعلق به 
فرانسیس فوکویاما که مدعی بود 

»لیبرال دموکراسی« بهترین نظام 
سیاسی- اجتماعی- اقتصادی بشر 

است و بشر با رسیدن به این مرحله 
به اصطالح به »پایان تاریخ« رسیده 

و دیگر نیازی به مناسبات و ایده های 
جدید ندارد. ایده ای که در پایان جنگ 
سرد و پس از فروپاشی اتحاد جماهیر 

شوروی طرح شد اما خیلی زود با 
حوادث 11 سپتامبر، درونمایه ابلهانه و 

متوهمانه اش آشکار شد.
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ــه ــهطوریک ــودب ــرمیش ــهبارزت ــهرفت ــتمرفت ــرنبیس ــهدومق ــولازنیم ــنزوالواف ــانههایای ــد،نش میگوی
ــا ــاندراروپ ــاشــورشهایجوان ــزازهویــتتهــیمیشــوند.یعنــیاگــرمــامثــالدهــه60راب ــامدهههــانی حتــین
ــالو...اســت،دهــه80و ــادآورجنبــشپانکهــاوموســیقیهویمت ــادهــه70ی وموســیقیراکو...میشناســیم،ی
دهــه90رانمیتوانیــمبــاقطعیــتدورانســیطرۀســبکوســیاقخاصــیبنامیــموجالــبآنكــهدهــهاولقــرنجدیــد

ــم. ــامگــذاریکنی ــمن ــینمیتوانی راحت
اینچنیــناســتکــهبدیــو،روبــهدرجــهصفــرظهــورگذاشــتنوبــهتــهرســیدِنآنانــرژیایکــهدرابتــدایقــرن
بیســتمبــامالویــچ،انقــالباکتبــرو...آزادشــدرادروارهــولوآمریكاییــزهشــدنجهــاندرپایــانقــرنبیســتمتشــخیص

میدهــد.
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123- منظور از این تاکید به هیچ وجه 
به معنای نادیده گرفتن دیگر تمدن ها، یا 
کوچک شماری آنها در برابر تمدن غرب 
یا افتادن در دام- بازی »اروپا محوری« 

نیست. بلکه مسئله بر سر هژمونیک شدن 
گفتارها و مفاهیم تمدن غرب در سراسر 

 جهان پس از عصر ارتباطات است.
به عبارت دیگر،تا آنجا که به مسئله ارائه 
قاب هایی از نامیانمایگی مربوط است، 

تردیدی وجود ندارد که  در کنار تصاویر 
گنجانده شده در این متن، نویسنده به 
شدت عالقه مند است که قاب هایی از 

حافظ، سعدی، موالنا، فردوسی، ابوریحان 
بیرونی، رازی، عمر خیام،  فارابی، مالصدرا، 

ابن سینا، سهروردی، میرزای شیرازی، 
مصدق، انقالب 57، انقالب مشروطه، 

نهضت ملی کردن صنعت نفت و ده ها 
قاب دیگر را به عنوان بزنگاه های مهمی 

از تاریخ بشر در خارج از گستره تمدن 
غرب روایت کند و وزن آنها را در برساخته 

شدن مفاهیم و مقوالت تمدنی، کمتر از 
قاب  های روایت شده نمی داند. با این حال 
دعوی اصلی این رساله، همانطور که پیش 

از این نیز اشاره شد، نه نشان دادن  تک 
تک »مصداق«های نامیانمایگی، بلکه ایجاد 
انسجامی مفهومی از طریق برقراری ارتباط 

میان آنهاست. مضاف بر آنکه، هر یک از 
قاب های روایت شده در این رساله، با هدف 

ارائه »نمونه آرمانی« برای حوزه هایی که  
»گرایش عمومی« در جامعه کنونی نسبت 

به آنها بیشتر است،  انتخاب شده اند و نه 
نگارش یک »تاریخ تمدن« دیگر. 

124- Carl Schmitt, Political 
Theology: Four Chapters on the 

Concept of Sovereignty, trans. 
George Schwab (Cambridge: 
MIT Press, 1985 [1934]), 36

اشــارهبــهروایــتبدیــوازقــرنبیســتم،بیــشازهــرچیــزبــاهــدفتاکیــدگذاشــتنبــرایــننكتــهبــودکــه
داســتانمیانمایگــی،داســتان»اشــخاص«و»افــراد«نیســت،بلكــهداســتان»دوران«هــاو»زمانه«هاســت.
ــوطاســت،بایــدتوجــهداشــت ــهمســئلهعصــرودورانمرب ــاآنچــهکــهب ــیی امــاصرفنظــرازجنبــهزمان
ــابگذاریــددقیقتــربگویــمدردلتمــدن ــامتمــدنغــرب،ی ــهن کــهمجموعــهایــنگفتارهــادردلچیــزیب
ــت ــعانســانیدارد.)123( وعل ــریدردیگــرتمدنهــاوجوام ــایکمرنگت مســیحی-یونانیمطــرحاســتوردپ
گــرهخــوردنایــنمقــوالتبــاتمــدنغــربنیــزبــهواســطهقــرارگرفتــنهمــهمــادردلپدیــدهایپیچیــده،

جهانشــمولوپــربحــثودامنــهبــهنــام»مدرنیتــه«اســت. 
بــهایــنمعنــامدرنیتــهنیــزاگــرچــهکــهگسســتیاساســیدردلتمــدنغــربمحســوبمیشــودامــادر
ــهفــرددورانپیــشازخــودنیــز عیــنحــالوارثمیــراثعظیــمفكــریوزیســتی،وجنبههــایمنحصــرب

هســت.
دراینجاســتکــهناچاریــمبــامتفكــرمحافظــهکارامــاهوشــمندیچــونکارلاشــمیتمالقــاتکنیم:»تمــام

مفاهیــمنظریــهمــدرندولــتچیــزیجــزمفاهیــمالهیــاتســكوالریــاســكوالریزهشــدهنیســتند«.)124(
مســئلهدقیقــاهمینجاســت،اینكــهمیــراثبــهارثرســیدهبــهمدرنیتــه،اساســاهمانــاشــرایطتحقــقآنبــوده
اســت.کافیســتتاکیــداوبــرمفهــوم»دولــت«رابــه»تمــدن«تغییــردهیــم،آنوقــتدرمــییابیــمکــهچــرا
ــهتعبیــری»حــادث« ــاب ــه،تنهــاوتنهــاازدلمســیرتاریخــییونانی-مســیحیمیتوانســتمحقــقی مدرنیت

شــود.
ــام ــمن ــگاهمیتوانی ــیمسیحی–یونانیســت،آن ــرب،تمدن ــدنغ ــهتم ــمک ــربپذیری ــر،اگ ــارتدیگ ــهعب ب
میــراثاشبــرایمدرنیتــهرا»الهیــاتماتریالیســتی-دیالكتیكــی«بنامیــم.میراثــیکــهاساســاامــكانتحقــق

ــد. ــرجهــانغــربرافراهــممیکن ــهوتغیی مدرنیت
بــهلحظــهآمــدنمســیحبیاندیشــیم،حتــینــه،عقبتــربرویــم؛بــه»عهد عتیــق«.بــهجایــیکــهســورن 

ــتان. ــانباس ــاییون ــراژدیودورانبیهمت ــهت ــردد؛ب ــتبرگ ــور میخواس کی یر کگ
اگــربــهایــننقطــهبازگردیــم،تقریبــامــادرابتــدایتاریــختفكــربشــرخواهیــمایســتاد.بــهلحظۀ»زایــش 
ــق ــروشــرراتشــخیصداد)قضــاوتکــرد(بلكــهازطری ــهتنهــاخی ــیلحظــهایکــهبشــرن ــراژدی«.یعن ت
ــه»نمایــش« ــرادیالكتیكــیکــردوب ــان(آن ــهآنتاگونیســت)قهرمان(وپروتاگونیســت)ضدقهرم ســاختدوگان

از جلجتا تا ینا: باروک و جهان ما



54 |  میانمایگی

125- »زایش تراژدی از روح 
 Die Geburt der) »موسیقی
 Tragödie aus dem Geiste
der Musik) نام اولین کتاب نیچه 
است که طی آن زمینه های پیدایش 
»تفکر« (تشخیص خوب از بد) در 
انسان را از طریق خوانش تراژدی 
یونانی واکاوی می کند. تیزهوشی 
او در انتخاب اولین متون کالسیک 
نمایشی انسان برای روایت شیوه 
تفکر در انسان و تعین »خاستگاه 
تفکر«، بعدها مورد توجه فروید قرار 
گرفت. چونان که بنمایه بسیاری 
از میراث فکری عظیم فروید –از 
جمله مفهوم مشهور»عقده ادیپ«- 
نیز برگرفته از متون نمایشی و 
تراژدی های سوفوکلس است.
متی27: 46 -126

درآورد.)125(
مســئلۀ»نمایــشِ«خیــروشــر،آنچنــانحیاتیســتکــهبــهبــروزمهمتریــننــزاعابتــدایتاریــخفلســفه
یعنــینــزاعافاطــون)جهــانایدههــا(وارســطو)جهانمحســوسها(منجــرمیشــود:درســرطیفــیکــهافالطــون
ــف ــرطی ــل(ودرس ــانُمُث ــیدیگر)جه ــزاعدرجهان ــنن ــتازهمی ــر،بازتابیس ــروش ــکخی ــزاعتراژی ــتاده،ن ایس
دیگــرارسطوســتکــهبــرجنبــهمیمسیســیوتربیتــی)اینجهانــی(ایــننــزاعتاکیــدمیکنــد.بــهایــنترتیــباز
ــرد. ــامیگی ــیغــرب)دردرونخــودش(پ ــانفكــری-تمدن ــزاعوکشــمكشبیپای دیالكتیــکافالطــونوارســطو،ن
بــهایــنمعنــا،اگــراهمیــتجایــگاهتــراژدیرادرتمدن-تفكــرغــربدرککنیــم،اهمیــتتاریخی-تمدنی»خــدای

جســمانی«،یعنــیعیســیمســیحرانیــزدرخواهیــمیافــت.
ازایــنزاویــه،مســیحیــکچهــرۀیگانــهدرتاریــختمــدنوتفكــربشــراســت.اوتنهــاجسمانیتیســتکــهدعــوی
اولوهیــتداردوبــدانجنبــهایاینجهانــیوانســانیمیبخشــد.یــااگــربــازبــانافالطــونوارســطوســخنبگوییــم،
ــم ــتوه ــوساس ــمایدی ــود.ه ــوبمیش ــزمحس ــدهنی ــودآنای ــدبازنم ــهدرآنِواح ــتک ــدهایس ــاای اوتنه
مایمســیس.هــمایــدهاســتوهــممــاده.ایــدهومــادهایدیالكتیكــیودرهــمآمیختــه.خطــابغریــباودرواپســین
لحظــاتبــربــاالیصلیــبراکــهکمــاکانپــسازقرنهــادلمومنــاناشرامیلرزانــدبــهیــادآوریــم:»ایلــی ایلــی 

لمــا ســبقتنی. پــدر پــدر چــرا مــرا بــه خــود وانهــادی؟«.)126(

تصویر 17 
لودویکا آلبرتونی مقدس. کلیسای 
سن فرانچسو اریپا، رم، اثر برنینی که 
از آن به عنوان یکی از باشکوه ترین 
سمبل های سبک باروک یاد می شود
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127- جلجتا(Calvary) نام تپه ای 
است که در آن عیسی ناصری به صلیب 

کشیده شد. متی 27:33
128- ینا(Jena) شهری در ایالت 

تورینگن آلمان است که هگل اثر دوران 
 ساز خود یعنی »پدیدارشناسی روح« 

 (Phanomenologie des Geistes)
را در این شهر تحریر و منتشر کرد.

129- این قرابت دیالکیتی- الهیاتی، 
پیش از تصلیب عیسی نیز طرح شده 
است: »در آغاز کلمه بود و کلمه نزد 

خدا بود و کلمه خدا بود«- انجیل 
یوحنا/باب اول

ــا ــودکــهب ــاجســمیب ــاخــودش؟آی ــاکــهســخنمیگفــت؟خــودشب ــارهشــد؟اوب چــهشــدکــهناگهــاندوپ
ــگل ــودوه ــهب ــگلپذیرفت ــهه ــمچونانك ــت(رامیپذیری ــادوپارهگیاش)ثنوی ــم،ام ــانمیدانی ــیزد؟م ــرفم روحح
پذیرفتــهبــودچــونهمانــامیــراثدارِمــدرنعیســیمســیحبــود؛هــگلبانــیتفكریســتکــهدرســتعیــنمســیح
درمیــانایــدهومــادهایســتادهاســت.مســیحبــهمثابــهخــدایدوپــاره)هــمایــدهوهــممــاده(بــرفــرازتپــهجلجتــا)127(
زادهشــد،جایــیکــهوجــهدوگانــهجســمانیتوالوهیــتاشآشــكارگشــتوســایهایــندوپارهگــیبــرتاریــخوتفكــر
بشــرآنچنــانگســترشیافــتکــهقرنهــابعــددرینــا)128(،شــهریکــهفرســنگهاازآنتپــهفاصلــهدارد،پایههــای

دیالكتیــکرابــهدســتهــگلبنیــانگذاشــت.
ــات  ــاالهی ــد،همان ــا«متصــلمیکن ــه»ین ــا«راب ــا»جلجت ــرهــگل،ی ــهجســممســیحوتفك آننقطــهایک
ماتریالیســتی- دیالکتیکیســت:یــکتثلیــثکــهدوبــارتكــرارمیشــود؛یكبــاربــهشــكلخــدایپســر،خــدایپــدر
وروحالقــدسوبــاردیگــردرمقــامهمــانفرمــولمعــروفهگلــی:تــز،آنتــیتــزوســنتز.تكــراریکــهمــارابــاردیگــر

بــهیــاد»بازگشــتجــاودانهمــان«نیچــهمیانــدازد.
بگذاریــدیكبــاردیگــرشــباهتتفكــرهــگلوجایــگاهمســیحتاریخــیرابــاهــممــرورکنیــم:درتاریــخبشــر،مســیح
ــدا« خ ــه»ماده ــی(راب ــداینادیدن ــدا«)خ ــدهخ ــود.او»ای ــیمیش ــم)ماده(خدا«تلق ــه»جس ــتک ــهوجودیس یگان
)خــدایدیدنــییــاهمــانمســیحتاریخــی(پیونــدمیزنــدوازدلــش»ایده-مــادهخــدا«یــا»روحالقــدس«رابرمیســازد
)الهیــاتماتریالیســتی(.هــگلنیــزنخســتینفیلسوفیســتکــهبــاالهــامازالهیــاتمســیحی،درســتبرعكــسمســیری
کــهمســیحتاریخــیطــیمیکنــد،میکوشــدبــرایفهــمجهان)مــاده(،ازانســان)ایــده(بیآغــازدودرنهایــتانســان-

جهــانراواجــدنســبتی»دیالكتیكــی«بدانــد.
گفتــارتكاندهنــدهمســیحبــربــاالیصلیــب،ســنگبنــایتفكــردیالكتیكــیهــگلاســت.هــگلاحتمــاالتنهــا
فیلسوفیســتکــهبــهاهمیــتِفلســفیکلمــاتمســیحبــربــاالیصلیــبکــهمعلــومنیســت»مونولــوگ«اســتیــا

ــرد. ــیمیب ــوگ«پ »دیال
آنکلمــاتعجیــب،آنشــكوهوشــكایتیکــهمعلــومنیســتبــهکیســت،بــرایهــگلخبــرازوجــودیــک»دیگــری«
میدهنــد،وفهــموجــود»دیگــری«،مســیریرادرتاریــختفكــربشــرمیگشــایدکــهمــاازآنبــه»دیالكتیــک«تعبیــر

میکنیــم.
فرمولشباهتعیسیوهگل،یاهمانافرمولبرسازنده»الهیاتماتریالیستی-دیالكتیكی«چنیناست:

عیسی)جســمخــدا(درمقــام»تــز«،بــاخــدایپــدر)ایــدهخــدا(درمقــام»آنتــیتــز«واجــدیــکارتبــاطدیالكتیكــی
اســتوازدلایــنارتبــاطروحالقــدس)تلفیقــیازایده-مــاده(درمقــام»ســنتز«برســاختهمــیشــود)129(.

ــش،اولوهیت/جســمانیت، ــاندیالكتیکایده/نمای ــاهم ــوای ــودرادردلدع ــایخ ــداپ ــهازابت ــیک ــنتمدن درچنی
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130- Baroque
131-  والتر بنیامین نیز در تیزبینی، 
دستکمی از نیچه و فروید نداشت  و 
بی دلیل نبود که برای فهم و خوانش 
مدرنیته، به سراغ »خاستگاه نمایش 
 The Origin of) »سوگناک آلمانی
German Tragic Drama) رفت 
و در سال 1928آن را در قالب یک 
کتاب منتشر کرد.
132-  1905The Protestant 
Ethic and the Spirit of Cap-
italism, Max  Weber, 

133- Gian Lorenzo Bernini

روح/مــاده،ســوژه/ابژهو...قــرارداده،ناچاریــمکــهشــاهدورودشــكوهمند»بــاروک«)130(باشــیم.جایــیکــههمــهایــن
دعواهــارابــهمجللتریــنشــكلممكــنبازتــابمیدهــد.ســبكیاز»نمایــش«کــهاساســاجهــانســمعی-بصــری
انســانراتغییــردادوجالــبآنكــهمدرنیتــهووجــهتولیــدغالــبآنیعنــیســرمایهداری،بــرایگســترشوهژمونیــک
شــدنآنتمامــیجــدوجهــدخــودرابــهکاربســتوبایــداعتــرافکــردکــهدرایــنتــالشنیــزموفــقبــود.موفقیتــی
کــهگــزافنیســتاگــربگوییــمتمامــیمتفكــرانوجریانهــایفكــری-تاریخــیمابعــدخــودراواداربــهمواجهــهو

مالقــاتبــااوکــرد.
امــامگــربــاروکچــهبــود؟بــاروکتالشــیبــودبــراینمایــشملكــوتآســمانهاکــهدریــکمســیرتاریخــی،ایــدۀ
ملكــوترازمینــیکــردوامــكانتحقــقملكــوتآســمانخراشهارادرقــرنبیســتمفراهــمآورد.نمایــششــكوهمندی
ازتضــادبیپایــانعقــلوایمــان،اینجهــانوآنجهــان،شــیاطینوفرشــتگان،خــدایپســروخــدایپــدر،تــزوآنتــی
تــز،جســمهاوروحهــاو...،همــهدرپرتویــیپــرتاللــوازنــور.بلــهنــور.حضــورنــوروتاکیــدبــرجنبههــایماخولیایــی
ودرعیــنحــالسرخوشــانهاشدربــاروک،چیــزینبــودکــهمدرنیتــهبتوانــدازآنصــرفنظــرکنــد.بیدلیــلنیســت
کــهوالتربنیامیــن )131(بــرایفهــمرمــوزجهــانجدیــدناچــاربــودبــهســراغریشــههایبــاروکبــرود.آنســانکــه
نیچــهچــارهاینداشــتجــزآنكــهبــراینبــردبــرعلیــههمــهچیــز،بــهخاســتگاهتــراژدیبازگــردد،یــاماکــس وبــرکه
مجبــوربودســرمایهداریراازطریــقخاســتگاهمســیحیاشوآمیــزش»روح ســرمایه داری و اخــاق پروتســتانی«

فهــمکنــد.)132(
جنبههــایهنــری-پدیــدارشــناختیجهانجدیــد،جهانیبرآمــدهازبــاروکوآمیختهبامدرنیتــه،اینجهانیکهمیخواســت
همــهچیــزرادرمعــرض»نمایــش«قــراردهــد،بــرنــوروژســتاســتواربــود.نــوروژســتیکــهدرمجســمههایبرنینــی)133(

تصویر 18 
تثلیث باروک

 از راست: یوهان سباستین باخ، 
 جیان لورنزو برنینی، 
میکل آنجلو مریسی دا کاراواجو
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134- Johann Sebastian Bach

135- اشاره ای ست به جمله ای از بلز 
پاسکال که معتقد بود »ایمان« نه یک 
سیر و سلوک »ذهنی« بلکه یک کنش 
»فیزیکی«ست:»زانو بزن، ایمان خود 

جاری خواهد شد«.
136- Michelangelo Merisi da 

Caravaggio

ــوزدن ــنزان ــهبخشــیازآیی ــاخ)134(راب ــد،موســیقیب ــودرانشــانمیده ــهگوشــتخ ــرب ــردنمرم ــلک ــقتبدی ازطری
ــای ــوردرقابه ــهازن ــایگداخت ــدوبدنه ــلمیکن ــمانهاتبدی ــوتآس ــنیداریازملك ــهایش ــکالی)135(وتجرب پاس
ــی»مســئلهدار« ــیایمان ــهعرصــهتجل ــامنشــاییبیــرونازقــاب،ب ــوارب ــراصابــتطیفهایــیازان کاراواجــو)136(رادرزی

ــازد. ــدلمیس ب
ــده،ایــنخالقــانباشــكوهترین ــاروک،ایــنتثلیــثبرگزی ــمایــنســهمعمــارب مســئلهامــاایــناســتکــهبدانی
جشــنوارۀپدیداری-شــنیداریتمــدنغــرب)برنینی،بــاخوکاراواجــو(،هرگــزدرپــیخلــق»اثــرهنــری«-حــالیــابــا
هــدفعرضــهدربــازارکاالهــایزیبایــیشــناختی-فرهنگیویــادرذیــلگــزارهایجعلــیبــهنــام»هنــربــرایهنــر«-
نبودنــد،بلكــهآنــانمیخواســتندازطریــقتراشــیدنســنگوتصنیــفنواهــایاعجــابانگیــزورنگآمیــزینــوردر
پــردهبــوم،راهرابــرای»ایمــان«بــهمســیحبگشــایند.قصــدآنــانلرزانــدندلمومنــانبــودنــهایجــادحســیبــهنــام
ــازی ــیحبازس ــارتهایمس ــاوبش ــاسآموزهه ــراس ــمانها«راب ــوتآس ــتند»ملك ــانمیخواس ــری«.آن ــذتهن »ل
کننــدوازطریــقخلــقشــاهكارترینمصنوعــاتســاختبشــر،بــهتمامــیابهامهــاوتردیدهــادربــاره»ملكــوت«پاســخ

دهنــد.
ازایــنجهــتاســتکــهتاکیــدهــرســهآنهــابــرنــوروژســت،یعنــیدوعنصــریکــهدرتاریــخمســیحیتبهشــدت
بازنمــوددارنــد،آنهــمدرپرتــوتاکیــدپاســكالبــر»ایمــانآوردنبــهمثابــهیــککنــشفیزیكــی«،منجــربــهبرآمــدن

»زیســت-جهان«یمــیشــودکــهمــابــهاشــتباهازآنبــهعنــوانیــک»ســبکهنــری«یــادمــیکنیــم:بــاروک.
ــا ــیب ــهدرتالق ــِیملكــوتآسمانهاســتک ــقاینجهان ــدهایازخل ــانتوفن ــنغلی ــراثدارچنی ــربمی ــدنغ تم
ــروزه ــهام ــكلیک ــهش ــاراب ــناختیِم ــانپدیدارش ــرن،جه ــهق ــتكمس ــیدس ــمدرط ــرمایهداری،آنه ــهوس مدرنیت
میبینیــم،ســاختهوپرداختــهاســت.بــهعبــارتدیگــرمــادرذیــلمختصــاتومعیارهــایایــنزیســت-جهــاناســت
کــهدربــارهخــوِدایــنجهــان،زیبایــی،موفقیــت،پیشــرفت،هنــر،سیاســت،انســان،خــداو...میاندیشــیمو»قضــاوت«
میکنیــم.ازایــنجهــت،خلــق»امــرنــو«،تنهــازمانــیمیتوانــدرخدهــدیــاشــرایطتحقــقاشرابــازشناســدویــا
تغییــرشدهــدکــهنســبتخــودرابــابــاروک،غــربومدرنیتــهتعییــنکــردهباشــد.چــراکــهمعیارهــایســنجش»اثــر
بــودنِ«یــکدســتســاختیــا»نــو«بــودنیــکپدیــده)اعــمازهنــری،سیاســی،اقتصادی،فلســفیو...(،تــااطــالع
ثانــویبــراســاسایــنریشــههاتعییــنمیگــردد.بــهایــناعتبــار،»میانمایگــی«نــامعــامتمامــیتقالهــایتقلیــدی،
بیریشــه،تصنعــی،سفارشــیوالبتــهغیرخالقانــهوغیرشجاعانهایســتکــهنســبتیبــامعیارهــایعقالنی-الهیاتــی-
تمدنــیایکــهبــهآنهــااشــارهشــد،ندارنــدوبــهمــددهــزارویكجــورحیلــهوترفنــدرســانهای،بــهدروغخــودراهنــر،

ــد. سیاســت،فلســفه،امــرجمعــیو...جــامیزن
بــامطــرحکــردنتمــدنغــربوســیرتاریخی-عقالنــیآنبــهعنــوانمــالکتشــخیصمیانمایگــیازنامیانمایگــی،
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137- همانطور که در پی نوشت 
شماره 107 اشاره شد، دست ما در 
حوزه تمدنی مان خالی نیست. شعرا، 
متکلمان، عارفان، دانشمندان و حتی 
برخی از چهره های سیاسی تاریخ 
ما، آن سان که بسیاری از متفکران 
و نویسندگان غربی نیز اذعان دارند، 
واجد تاثیرات و میراثی جهانشمول 
هستند. اما نکته ای که در این 
جستار بر آن تاکید گذاشته شده، 
رابطه آنها با مدرنیته است. گویی با 
جهان گستر شدن مدرنیته و بارزترین 
نشانه آن یعنی »تکنولوژی«، روز به 
روز از نفوذ و اعتبار دیگر تمدن ها در 
برابر تمدن غرب کاسته شده و آنچه 
که برای تمدن های پیرامونی باقی 
مانده، چیزی جز »ترجمه« مفاهیم 
غربی و یا »تقلید« از رویه های آن 
نبوده است. 

بیتردیــدپــایمغالطــه»غربزدگــی«یــاتقابلســازی»بومی-غربــی«بــهمیــداننــزاعبــازمیشــود.
ممكــناســتعــدهایمدعــیشــوندکــهکنشهــایهنــری،جمعــی،نظــری،سیاســیو...کــهرنــگولعــاب
»بومــی«دارنــد،نبایــدبــراســاسمعیارهــای»غــرب«ســنجیدهشــوند.پاســخایــنمغالطــهرامیتــواناینچنیــنداد:
طــرحایــنمغالطــهخــودبیانگــرپذیــرشرابطــهمرکز-پیرامــونمیــان»غــرب«وجهــانبیــرونازغــرباســت.
بــهعبــارتدیگــربــاطــرحایــنمغالطــه،گوینــدهازپیــشوالبتــهناخــودآگاهپذیرفتــهاســتکــهآنچــهکــه»غربــی«
نیســتپــسالبــد»امــربومــی«و»حاشیهای«ســت.یعنــیاوخــودنیــز»غــرب«رامرکــز،وانــواعواقســام»بوم«هــا
راحاشــیهمیدانــد.بــهایــنمعنــا،حــلایــنمســئله،نــهدســتوپــاکــردنیــکپاســخشــبهنظــری،بلكــهمســتلزم
پاســخیتاریخی-تمدنــیســت.اینكــهتنهــازمانــیمیتــوانغــربراازموقعیــتوجایــگاه»مرکــز«و»معیــارومــالک
بــودن«تهــیکــرد،کــهبتــوانازطریــقنیرویــیتمدنی-تاریخــی،مرکــزومــالکنوینــیبــهجــایآننشــاند.تالشــی
کــهیقینــاتمامــیتعاریــفدرخصــوصمیانمایگــیونامیانمایگــیرانیــزدســتخوشدگرگونــیوتغییــرخواهــدکــرد،اما
تــامادامــیکــهچنیــننیــرویوجــودنــداردیــانمیتوانــددر»مرکــز«قــرارگیــرد،پرســشازعلــتموقعیــتمرکــزی

»غــرب«وموقعیــتحاشــیهای»بــوم«بیمعناســت.
ــوای ــومراازمحت ــنمفه ــمای ــم،نمیتوانی ــرمینگری ــکهن ــوانی ــهعن ــه»ســینما«ب ــاب ــیم ــالوقت ــرایمث ب
تاریخی-تمدنــیاشانتــزاعکنیــم.ســینمایــکابزار/مفهــومســراپاغربــیاســتوازهمیــنرومالکهــایســنجش
خلــقاثــرهنــریدربســترســینمانیــز،همانــامالکهــاوارزشهــایحاکــمبــرتمدنــیخواهــدبــودکــهایــنابــزار/
مفهــومدردلآنخلــقشــدهاســت.ازایــنمنظــر،مــاچیــزیبــهنــام»ســینمایبومــی«نداریــم،بلكــهنــامدرســت
آن»ســینمایحاشــیه«یاهمــان»ســینمایمیانمایــه«اســت)ســینماییکــهقــدرتتغییــرزیربنایــیمعیارهــارانــدارد(،
چــونســینماابزار/مفهــوممدرنیســتکــهدرتمــدنغربــیبرســاختهوبــهواســطهقــدرتونیــرویایــنتمــدنودر
یــکمســیرتاریخــیبــهابزار/مفهومــی»جهانشــمول«تبدیــلشــدهاســت.بــهایــنترتیــبیــامــابایــدقــدرتبرتــر
غــربدرداشــتنانحصــارمالکهــاوتعاریــفســینمارابپذیریــمویــابــاخلــقابزار/مفهومــیجدیــد،موقعیــتدســت
بــاالرادرســاخترژیــمادراکی-پدیــدارشــناختیانســان،ازدســتغــربخــارجکنیــم.بــهبیــانســاده،یــابایــدبپذیریــم
کــهســینمایــکابزار/مفهــومغربــیاســتوبنابرایــنمــالکســنجشکیفــیآننیــزهمانــامعیارهــایپدیدارشــناختی
ــههمــانمیــزانقدرتمنــد(بیافرینیــمومعیارهــاو ــامتفــاوتامــاب ــابایــدچیــزیبیــشازســینما)ی غــرباســت،ی

ــم.)137( ــیکنی ــوانمعیارهــاومالکهــایجهانشــمولآنمعرف ــهعن مالکهــایتمــدنخــودراب
ــمرااز ــیمینام ــانایران ــگانومدعی ــانهایمیانمای ــایرس ــهترفنده ــهک ــیدآنچ ــمکوش ــدخواه ــلبع درفص
ــهتحلیلــیازقابهــاوشــاهكارهایفصــلاول،رســواکنــموبرخــیازادعاهــاوشــعارهایجعلیشــانرا طریــقارائ

پاسخدهم.



فصل سوم
صورت فلکی نامیانمایگی 
و مته  به  خشخاش چند ادعا
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138- نگاه کنید به »عقل افسرده، 
تامالتی در باب تفکر مدرن«، 
نویسنده: مراد فرهادپور،طرح نو، 
1378، ص 51-17
139-همان

ــوددر ــوژههایموج ــوادثوس ــتند.ح ــینیس ــدامدلبخواه ــدهاند،هیچک ــفش ــهدرفصــلاولتوصی ــیک قابهای
آنهــابــراســاسدومعیــار»خلــقامــرنــو«و»تاثیــرجهانشــمولبــربشــریت«انتخــابشــدهاند.مواجهــهمــابــاهــر
یــکازآنهــا،یــامــرورپدیدهایســتکــهوقــوعاشفصلــینــودرحیــاتبشــررارقــمزدهاســتویــامالقــاتبــاچهــره
یــاجمعیتیســتکــهازطریــقمداخلــهسیاســی،ادبــی،هنــریویــاحتــیانجــامیــککنــشبدنــی،مرزهــایشــناخت،

اخــالقوشــجاعترادرنــوعبشــردســتخوشتحــولوتغییــراتزیربنایــیکــردهاســت.
بدیــنمعنــا،درکنــارهــمقــراردادنِغیــردلبخواهــیِایــنتصاویــر،منظومــهایازســتارههاراتشــكیلمیدهــدکــه

میتــوانبــهآن»صــورت فلکــی نامیانمایگــی«گفــت.
اســتفادهازواژه»صــورتفلكــی«نیــزدراینجــادلبخواهــینیســت.ماجــراازایــنقــراراســتکــهنویســندهایــن
واژهراازگنجینــهدســتاوردهاینظــریوالتــربنیامیــنبــهعاریــهگرفتــهاســتومســئلهبــهســنتیفكــری-تاریخــی
بازمیگــرددکــهیــکپــایآندرایدهآلیســمآلمانــی،ســنتپدیدارشناســیومكتــبانتقادیســتوپــایدیگــرشرا

ــت.)138( ــتهاس ــیگذاش ــایآلمان ــریماندرینه ــاینظ ــانهتالشه ــرش ب
ــهآرمانــی« ــامفهــوم»نمون ــهمــامیگویــد،مفهــوم»صــورتفلكــیِ«بنیامیــن،درنســبتب ــوب آنطــورکــهآدورن
ــرســاختهشــدهاســت.ازنظــربنیامیــن،نســبتموجــودمیــانحقیقــتوپدیدههــا،درســتشــبیهنســبت ماکــسوب
ســتارگانبــاصورتهــایفلكــییــامنظومههاســت.بــهایــنمعنــا،بــرایآنكــهشــمابتوانیــدبــهصــورتفلكــییــا
ــدکــهاز ــرضکنی ــدهراهمچــونســتارههاییف ــدنشــانههایآنپدی ــدهبیاندیشــید،ناچاری ــکپدی طــرازمفهومــیی

طریــقاتصــالخیالــیآنهــابــهیكدیگــر،شــكلصــورتفلكــیِآنمفهــومبــهدســتمیآیــد.)139(
صــورتمســئلهرابــایــکمثــالســادهترکنیــم:مثــالمــاتنهــازمانــیمیتوانیــمبــهمقولــه»آزادی«بیاندیشــیم
کــهمجموعــهتجربیــاتبشــردرایــنبــارهرادرمقــامســتارههاییفــرضکنیــمکــهازطریــقمتصــلکــردنوبرقــراری

پیونــدمیــانآنهــا،مفهــومآزادیدرذهــنمــاشــكلمیگیــرد.
ــای ــان»نمونهه ــاهم ــیی ــایفلك ــازندهصورته ــیس ــراصل ــی،عناص ــتارههایبنیامین ــرس ــارتدیگ ــهعب ب
آرمانــی«ایهســتندکــهماکــسوبــر،معتقــدبــودبــرپایــۀبرخــیازعناصــرواقعیــتســاختهمیشــوندویــککلمنطقًا
دقیــقومنســجمرامیســازندکــههرگــزنمیتــوانآنرادرواقعیــتپیــداکــرد.آنســانکــهمثــالدربــاره»آزادی«نیــز

بــهغیــرازمجموعــهتالشهــایتاریخــیبشــر،ابــژهایدرعالــمواقــعبــهنــام»آزادی«وجــودنــدارد.
دریــککالم،منظــوراز»صــورتفلكــی«یــا»نمونــهآرمانــی«و...،ســاختنیــک»کل«اســت؛کلــیکــهقابــل

 صورت فلکی نامیانمایگی



نادر فتوره چی  | 61

تقلیــلبــهاجــزاءاشنیســتوچیــزیبیــشاز»مجموعــهاجــزاءتشــكیلدهنــده«رابازنمایــیمیکنــد.ازهمیــنرو
درابتــداتاکیــدشــدکــهضــرورتاســتفادهازواژه»صــورتفلكــی«بــهدلیــلوفــاداریبــهســنتفكریایســتکــه
تمــامتــالشاشدرطــیســهقــرنگذشــته)یعنــیازکانــتبــهاینســو(»کلگرایــی«و»مفهــومپــردازی«بــودهاســت.
ــری ــزمیکوشــدتصوی ــهمیانجــیآن10ســتاره-تصویرســاختهشــدهاســتنی ــاالب صــورتفلكــیایکــهدرب
»کلگرایانــه«ازنامیانمایگــیرابــهعنــوانمعیــارومقیــاسمــابــرایســنجشوضــعبشــردرشــرایطموجــودبــهدســت

دهــد.
ــاالنیســت.تمامــی ــابب ــه10ق ــده»صــورتفلكــینامیانمایگــی«،محــدودب ــد،ســتارگانتشــكیلدهن بیتری
تحــوالتدورانســازبشــراعــمازرشــادتها،تصمیمــاتحســاس،انقالبهــا،اکتشــافات،اختراعــات،بدعتهــا،خلــق
ــا، ــقموقعیته ــری،خل ــقشــخصیتهایداســتانیوتصوی ــابایدههــایبكــر،خل ــا،پرت ــا،مناســباتورویهه نهاده
ــر ــهخطــوطمحــاطب ــر،ب ــورینابراب ــاین ــافاصلهه ــامســتارگانیب ــواندرمق ــزمیت ــیو...رانی عشــقهایحقیق
ایــنمنظومــهافــزودیــاآنهــارادرکنــارایــنقابهــاگنجانــد.امــابــراســاسهمــانســنتفكــریکلگرایانــهکــهدر
تكاپــویخلــق»مفهــوم«بهجــای»مصــداق«اســت،مســئلهنــههــرچــهنورانیتــرکــردننقــاطتشــكیلدهندهایــن
صــورتفلكــییــاجــالیبیشــترســتارگان،بلكــهخــودقــاباصلــیاســت.قابــیکــهتمامــیایــنتصاویــرپراکنــده
ــی ــابمفهوم ــراق ــامآن ــنن ــدوم ــاءمیده ــوم«ارتق ــک»مفه ــطحی ــهس ــراب ــردوآن ــرمیگی ونامنســجمرادرب
ــاهمیــنتعــدادانــدکومحــدودازســتارههاروشــنشــده ــوآنكــهب نامیانمایگــیمیگــذارم.ایــنقــابمفهومــی،ول
ــهازقضــادرفضــایرســانهایاینجــا ــدک ــیآشــناکن ــامعیارهای ــانراب ــامخاطــبفارســیزب باشــد،تالشیســتت

کوشــیدهمیشــودتــاهــرچــهبیشــترکــدر،کمرنــگونامشــخصباشــد.
ــر ــنتصاوی ــیای ــت10تای ــتی،فهرس ــجژورنالیس ــایرای ــونبازیه ــوانهمچ ــهمیت ــداردک ــودن ــدیوج تردی
رابــه100تایــییــاحتــی1000تایــیوبیشــتررســاند،امــاافزایــشعــددیایــنتصاویــریــاســتارهها،تنهــازمانــی
میتوانــدمفیــدیــامعنــادارباشــدکــهمــاازپیــش،وجــودمنظومــهایبــهنــام»نامیانمایگــی«رادرطــرازیکلیتــرو
مفهومیتــرپذیرفتــهباشــیم.اگــرچنیــنباشــد،یعنــیاگــرتصمیــمبــهتمایــزمیانمایگــیازنامیانمایگــیبگیریــم،آنــگاه
ایــنمنظومــهیــاقــاباصلــی،بــاتمامــینواقــصومعایــبوکاســتیهایشمعیارهــایحداقلــیبــرایقضــاوتدربــاره

ــهدســتمیدهــد. ــر«وتفكیــکآناز»آشــغال«راب »اث
فهــموپذیــرشایــنمنظومــهشــكلگرفتــهازقابهــا،اولیــنگامبــرایموضعگیــریقاطعانــهدربرابــر»ابتــذال«
اســت.اینكــهبدانیــمهــرآنچــهکــهبــهلطــف»جهــانارتباطــاتدیجیتال«یــاصفحــهبــتوارۀتلویزیــونبــهمعــرض
ــطحیترین ــنس ــرانگیخت ــلب ــهدلی ــاب ــازد،ی ــارامیس ــماگوریایجمعی«م ــا»فانتاس ــودی ــتهمیش ــشگذاش نمای
ــداردومشــمول ــهن ــنمنظوم ــاای ــاارتباطــیب ــد،لزوم ــدامیکن ــوج»هــوادار«پی ــوجف ــذرســریعاف احساســاتزودگ
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ــان ــندگان،مدعی ــی،نویس ــی،مدن ــاالنسیاس ــدان،فع ــنفكران،هنرمن ــیاریازروش ــهبس ــودک ــیمیش ــانحكم هم
ــی«. ــد:»میانمایگ ــتریکمیکن ــهوهیس ــنیدنواژهاشبرافروخت ــاش ــردازیو...راب نظریهپ

حــالامــا،بــرایهــرچــهپــرجــالکــردنِقــابباشــكوه»شــاهكارها«یــا»صــورتفلكــینامیانمایگــی«،الزم
اســتمتــهبــهخشــخاشچنــدواژهوشــعاِرفراگیــردرفضــایکنونــیایــرانگذاشــتهشــودتــاازطریــقآنهــااوالعلــت

انتخــابشــاهكارهاروشــنترودرثانــی،موقعیــتکاذبمدعیــانبرمــالشــود.

1ـ ستاره های بنیامینی- ستاره های جعلی
کلیــدواژۀاولهمــان»ســتاره«اســتکــهبــاایدههــایوالتربنیامیــندچــاراشــتراکلفظــیاســت.امــاایــنکجــاو
آنکجــا؟ســتارههایســازندهصــورتفلكــِیبنامینــییــاهمــاننمونههــایآرمانــی،نتیجــهفــورانوســرریزجدیــت،
نبــوغوشــجاعتاند.چیــزیشــبیهبــهســوژههاوموقعیتهــایموجــوددرقابهــایبــاالکــهوجــهمشــترکتمامــی
آنهــاپیوندشــانبــا»امــرنــو«اســت.خالقــانایــنتصاویــر،خالقــان»امــرنو«هســتند،بدیــنمعنــاکــههــریــکازآنهــا
دریــکموقعیــتزمانــیومكانــیخــاص،»بــرایاولیــنبــار«ازطریــقخلــقیــکاثــریــاگرفتــنیــکتصمیــمو
یــاحتــیانجــامدادنیــکرفتــاریــاحرکــتبدنــی،چیــزیرابــهمیــراثعــامتجربــهبشــریافزودهانــدوتاریــخرا
ــا»امــرنــو«، بــهقبــلوبعــدازآنکنــشیــااثــرتقســیمکردهانــد.ازهمیــنروتصویــرآنهــا،عــالوهبــرپیونــدشب
خصلتــی»عــام«داردوبــرایتمامــیابنــاءبشــر»نــو«و»جهانشــمول«محســوبمیشــود.ایندرحالیســتکــهصفــت
ــه ــه»ضــدســتاره«هااطــالقمیشــود،ب ــراســاساســتانداردهاومعیارهــایفرهنــگمســلط،درســتب »ســتاره«ب
ــیدر ــهتنهــاتفاوت ــودونبودشــانن ــدخالقیــتکــهب ــی،تكــراریوفاق ــیســطحی،معمول ــاموقعیتهای ســوژههای
سرنوشــتبشــرنــداردبلكــهازقضــافرصــتیــامجــالبازخوانــیوبازشناســیســتارههایحقیقــیرامیگیــرد.ایــن
ــوچ، ــاپ ــاکنشهــایعموم ــاری ــوهآث ــدانب ــناز»ســتاره«،محملتولی ــفبنیامی ــاتعری ــلب ــیدرتقاب ســتارههایجعل
مبتــذلوبادکنكــیهســتندکــهحداقلــیازتجلــیوفــورانجدیــت،نبــوغوشــجاعترادرســیماوقامــتآنهــانمیتــوان
دیــد.چونــانکــهخودشــاننیــزافــرادیپــرســروصــداامــابیمحتــواهســتندکــهدرگاوبنــدیبــارســانههامامورنــد
ــزو ــونآمی ــی،جن ــرتپراکن ــلنف ــک،عام ــیارزش،ایدئولوژی ــت«راب ــجاعت«و»جدی ــون»ش ــیچ ــافضیلتهای ت

ــد. ــوهدهن ــی«جل اجتماع »ضد
ــان ــاتومماتش ــهحی ــتک ــدگف ــتارههامیتوان ــنس ــبای ــارهاغل ــم،درب ــاربگذاری ــتثنائیراکن ــوارداس ــرم اگ
ــا ــطب ــهرواب ــهب ــی،بلك ــلوکیدرون ــیروس ــیس ــاحت ــیتاریخــیوی ــانیروی ــدرتارادهی ــدی،ق ــروتوانمن ــهدرگ ن
رســانههاوابســتهاســت.ازهمیــنروهــمهســتکــهبــهمجــرددورافتــادنازفضــایرســانههایفرهنــگمســلط،
ــررویهمــان ــدکــه»ســتاره«اند،بخشــیاززندگــیخصوصیشــانراب ــاددیگــرانبیاورن ــهی ــرایآنكــهب ــدب ناچارن



نادر فتوره چی  | 63

140- به عبارت دیگر، این »ستاره«ها 
هستند که به »پاپاراتزی«ها نیازدارند و 

نه پاپاراتزی ها به ستاره ها.

رســانههامنتشــرکننــد،ازخودشــانفیلمهــایمســتهجنبگیرنــدویــابــاایجــادیــکبحــرانســاختگی،خــرجکــردن
ــد؛تكنیکهــایتضمینــیایکــهوجــود»پاپاراتــزی« ــاربازگردن ــهصدراخب پــولوکمــک»اسپانســر«و...،مجــدداب
ــا ــدوی ــونبران ــرایمارل ــیمثــالب ــارتدیگــرآنچــهکــهزمان ــهعب ــد.)140(ب ــرایهــریــکازآنهــاحیاتــیمیکن راب
ادیــتپیــافو...»رســوایی«تلقــیمیشــد،امــروزهبــرایکیــم کارداشــیانودن بیلزریــان فرصتــیمغتنــمبــرای
تضمیــن»ســتاره«بــودناســت.حــالآنكــهنــهنقشــیمثــل»دنکورلئونــه«یــاشــجاعتیبــرایشــرکتدرراهپیمایــی
ــاهمچــون ــهایبیهمت ــققطع ــهخل ــدهمیشــودون ــادی ــهآنه ــیاهانوســرخپوســتهادرکارنام ــیس ــوقمدن حق

»Lavieenrose«یااجراییاثرگذاروجاوداندرکمپاسرایجنگی.
مســئلهســتارههادرایــراِنحــالحاضــرنیــزبیشــتربــهیــکمضحكــهشــبیهاســتتــایــکمســئلهاجتماعــی؛اکثــر
قریــببــهاتفاقآنهــانــهبــهدلیــلاســتعداد،نبــوغ،ســوادیــاحتــیچهــرهظاهــرییــاصــداو...،بلكــهبــهواســطه
اسپانســرهایدولتــی،روابــطخویشــاوندی،ســرمایهگذاریهایکالنمالــیبــامنابــعمشــكوکو...،یــکشــبهآنهــم
بــدونذرهایزحمــتیــاویژگــیممتــاز،خلــقاثــریــاایفــاینقــشمنحصــربــهفــرد،تاثیرگــذاریاجتماعــیو...بــه
ســتارهتبدیــلشــدهاند.دربــارهآنهــا،ســوالاصلــیایکــههرگــزبــهآنپرداختــهنمیشــود،ایــناســت:اینكــهچــرا
ــنعقبماندگیهــا ــه،ســواد،ادب،درآمــد،فرهنــگو...کــهای ــنشــاخصهایســرانهمطالع ــاپایینتری درکشــوریب
ــت،شــكل ــکدراینترن ــوایرکی ــف،ســرانهجســتجویمحت خــودرادرنحــوهرانندگــیشــرمآور،هــوایبســیارکثی
حكومــتداریو...نشــانمیدهــد،صدهــاســتارهوادیــبوفیلســوفونقــاشونویســندهوکارگــردانوخواننــدهو...
وجــوددارد؟یــا»راندمــان«حضــورانگلــیآنهــادرعرصــهعمومــیدقیقــاچــهبــودهاســت؟پاســخبــهایــنســو.االت،

ــگارشایــنمتــناســت. خــودبخشــیازضرورتهــاین
ازقضــاتــالشنویســندهدرارائــهایــنتصاویــر،همانــامرزبنــدیمیــانتاثیرگــذارانواقعیبــرروحجمعــیبشــریت،
ــار ــاندچ ــانآنچ ــرجه ــمب ــدروححاک ــانده ــهنش ــت.اینك ــدهاس ــیونورتابی ــوس،بادکنك ــوداتل ــنموج ــاای ب
ــار ــیب ــالناصل ــاحام ــلبریتی«هاب ــرق»س ــتارهها،ف ــاآنس ــتارههاب ــسازس ــنجن ــرزای ــهم ــتک میانمایگیس

تاریــخ،بــهغایــتکمرنــگشــدهاســت.
ازهمیــنرو،بخشــیازتصاویــرتالشــیبــرایارجنهــادنویــاحتــیتوصیفیســتایشآمیزازســوژههایفردیایســت

کــههــرکــدامدریــکعرصــهبیشــترینتالشهــابــرایســاختنیــکنقطهعطــفرابــهدســتدادهاند.
بــهعبــارتدیگــردرایــنتصاویــرتــالششــدهتــاوقتــیســخناز»نقــاش«بــهمیــانمیآیــد،بــهجــایلشــگری
ــی ــو،ژاکلوی ــكز،کاراواج ــروالس ــد،تصوی ــمندارن ــطیه ــیِمتوس ــدرتطراح ــیق ــهحت ــتعدادک ــانبیاس ازمدعی
داویــدزو...بــهاذهــانمتبــادرشــود.یــااگــردربــاره»بازیگــری«دادســخنمیدهیــم،حواســمانباشــدکــهایــنعنــوان
نمیتوانــدهــمدربــارهخالقــاننقشهــایمانــدگاربــهکاربــردهشــودوهــمدربــارهآنهایــیکــهرفتــاروســكناتعــادی
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خــودرادربرابــردوربیــنبــهشــكلیثابــتتكــرارمیکننــد.یــااینكــهبــاالهــامازایــنقابهــادریابیــمیــکانســان
معمولــی،بــاتجربیــاتمعمولــیدریــکزندگــیروزمــرهمعمولــی،نمیتوانــدمدعــیخلــق»شــاهكار«باشــد.ودههــا

مثــالوقیــاسدیگــرازایــندســت.
ــل«و ــت«،»تجلی ــون»بزرگداش ــبتهاییچ ــمومناس ــزاریمراس ــرایبرگ ــهماج ــوانب ــهمیت ــنزاوی ازهمی
»جشــنواره«نیــزنــگاهکــرد.بــراســاسآموزهــایروانــكاویفرویــدی،اغــراقدرگزارههــا،دســتســوژهاغراقکننــده
ــردیکــههــرشــبخــوابکتــکخــوردناز ــد،ف ــد.دریكــیازپروندههــایبالینــیفروی ــكاورومیکن ــرایروان راب
ــن ــدرمنیســت«.ای ــهاوپ ــه»البت ــدک ــدمیکن ــرحموضــوعتاکی ــسازط ــهپ ــد،بالفاصل ــردرامیدی ــکم دســتی
ــک ــرشــبکت ــواباوراه ــهدرخ ــردیک ــهف ــدک ــرافمیکن ــو،ویاعت ــدگفتوگ ــهرون ــهدرادام درحالیســتک
میزنــد،پــدرشاســت.رازپنهــاندرپشــتتراشــیدن»پــدر«یــا»مــادر«بــرایفــالنعرصــهیــابرگــزاریهــرروزه
ــک ــای ــکشــخصیتی ــیی ــراینشــاندادنبزرگ ــهب ــناســت:اینك ــزهمی ــاینكوداشــتوبزرگداشــتنی آیینه
بازیگــر،شــاعرو...،حتمــابایــدشــكلبزرگــیراترســیمکــرددرغیــراینصــورتازطریــقمراجعــهبــهآثــار،بیوگرافــی
ــابزرگداشــتو ــنالزماســتخــالءبزرگــیراب ــد.بنابرای ــهدســتنمیآی ــزیجــز»میانمایگــی«ب ــداتاو،چی وتولی

همایــشپــرکننــد.

2ـ »قضاوت نکن«؛ اصلی ترین ابزار دفاعی میانمایگان
کلیدواژهدیگریکهضروریستمتهبهخشخاشاشگذاشتهشود،»قضاوت«است.

بــهمــوازاتپیــروزیجناحهــایسیاســیهــواداراقتصــادبــازارکــهخــودرادرمجلــلواعیانســازیفضــایعمومــی،
تولیــدانبــوهآثــارهنــری،پســرویسیاســیوترویــجلودگــیبــهجــایجدیــتنشــانمیدهــد،یــکشــعاربــهظاهــر
ــلشــده ــرســازندۀ«موجــودتبدی ــدودنقدهــای»غی ــرمع ــگاندربراب ــزاردفاعــیمیانمای ــناب ــهاصلیتری ــی،ب اخالق

اســت:»دیگران را قضــاوت نکــن!«.
ایــنشــعار،شعاریســتکــهفرهنــگمســلطبــرایتبدیــلکــردننقــدبــهتابــو،آنهــمبــاهــدفجلوگیــریازرواج

حقایــقانكارشــده،ازآنبســیاربهــرهمیگیــرد.
ــهظاهــراخالقیســت ــیگوینــدگانومروجــانایــنشــعاردرعرصــهعمومــی،جــاانداختــنژســتیب نیــتاصل
کــهطــیآنازمنتقــدانوناراضیــانخواســتهشــودبــهجــاینقــدبنیادیــنوانضمامــیابتــذالموجــوددرعرصههــای
سیاســی،فرهنگــی،اجتماعــیو...،دربرابــرمیــدانداریمیانمایگانــیکــهبــهلطــفپروبــالگرفتــنازســوینهادهــای

قــدرتفضــایعمومــیرااشــغالکــردهانــد،ســكوتکننــد.
بیاییداینشعارراکمیریشهایتربررسیکنیم:
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ســویهمضحــکایــنشــعار،بیــشازســطحاخالقــی،خــودرادرنســبتشبــامقولــه»شــناخت«نشــانمیدهــد.
عجیــباســتکــهمروجــانوتوصیهکننــدگاِنشــعار»دیگــرانراقضــاوتنكــن«،حتــییكبــارهــماصطــالحتاریخســاز
ِ»قــوۀحكــم«ِکانــتبــهگوششــاننخــوردهباشــد.حتیالزمنیســتســریبــهمفاهیــمکانتــیزدهباشــند،بلكــه
ــد.مگــر ــد،تعمــقکنن ــهآن»شــناخت«،»ادراک«،»فهــم«و...میگوین ــهب ــارهآنچــهک ــطکافیســتکمــیدرب فق
ممكــناســتشــناختیبــدونِقضــاوتوجــودداشــتهباشــد؟چگونــهمیتــوانچیــزیرادیــد،شــنید،چشــید،خوانــد،

لمــسکــردو...امــادربــارهاش»قضــاوت«نكــرد؟
آنطــورکــهکانــتبــهمــامیآمــوزد،مــاتنهــاازطریــق»قضــاوتکــردن«پدیدههــا،رفتارهــا،گفتارهــا،کردارهــا،
ــه ــم،آنهــمدرظرفــیاززمــانومــكان،نســبتب ــیکــهدرآنزندگــیوتعامــلمیکنی فضــایپیرامونمــانوجهان
مقــوالتیــاهمــانجهــانبیــرونازخــود،شــناختپیــدامیکنیــمیــابــهآنواکنــشنشــانمیدهیــم.بــهعبــارت
دیگــر،مــابــدون»قضــاوتکردن«حتــینمیتوانیــمآببخوریــمیــاقــدمازقــدمبرداریــم.چــونبــرایآبخــوردن،
الزماســتابتــداازمایــعبیرنگــیکــهقــراراســتبنوشــیم،شــناختپیــداکنیــموبــا»قضــاوتکــردن«دربــارهاینكــه
آیــاآباســتیــااســیدســولفریکیــاغیــره،واکنــشمناســبرانشــاندهیــم.دربــارهقــدمبرداشــتننیــزهمینطــور؛
تنهــازمانــیمیتــوانقــدمبرداشــتکــهابتــدادربــارهســطحیکــهبــررویاشایســتادهایم،قضــاوتکنیــموپــساز

اطمینــانیــاشــناختپیــداکــردنیــاداشــتنتجربــهپیشــینیازآنســطح،شــروعبــهراهرفتــنکنیــم.
تنیدگــیشــناختوقضــاوتکــهکانــتآنرادر»نقــدقــوهحكــم«بــهتفصیــلتوضیــحداده،درشــناختوقضــاوت

دربــارهمقــوالتبیناالذهانــییعنــیسیاســت،هنــر،اقتصــادو...نیــزصــادقاســت.
بــهایــنمعنــا،وفــادارانومروجــانشــعارجعلــی»دیگــرانراقضــاوتنكــن«یــابایدیــکدســتگاهشــناختیغیرکانتی
کــهدرآن»قــوهحكــم«فاقــداعتبــاراســتبــهمنتقــدانومعترضــانمعرفــیکننــدویــابایــدبپذیرنــدکــهانگیزهشــاناز

ســردادنایــنشــعار،وادارکــردنمخاطبــانبــهســكوتدربرابــرضعــفوبیمایهگیشــاناســت.

3ـ من سیاسی نیستم
درســالهایاخیــردرایــران،پرکاربردتریــنومحبوبتریــنشــعاردرنــزدآنهایــیکــهفضــایعمومــیرابــاعناوینــی

چــون»هنرمنــد«،»چهــرهفرهنگــی«،»متخصــص«و...اشــغالکردهانــد،ایــناســت:»مــن سیاســی نیســتم!«.
ایــنشــعاردرحالــیدربیــنایــنافــرادفراگیــرشــدهکــهمیتــوانآنرابــارجــوعبــهایــدهبرمــالکننــدهفرویــد
دربــاره»مرحلــهانــكار«بــهراحتــیرســواکــرد.تاکیــدبــرسیاســینبــودن،خــودیــکانتخــاِبشــدیداسیاســیســت،
چــراکــهگوینــدهایــنموضــع،بــاعلــمبــهدشــواریهاِیمترتــببــر»سیاســیبــودن«،یعنــیخطــراتامنیتــی،طــرد،
ــنشــعار، ــاپناهگرفتــندرپشــتای ــاترانتــیوحكومتــیو...،ترجیــحمیدهــدب حــذفوعــدمبرخــورداریازامكان
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اتفاقــادرتمامــیپروژههــایسیاســی-تبلیغاتــی-حكومتــیشــرکتکنــدوازطریــقامكانــاتآنبــهشــهرتوثــروت
ومنزلــتدســتیابــد.

ــه ــوانب ــاالمیت ــایب ــهدرقابه ــدترواجداردک ــهش ــگان«ب ــن»میانمای ــیدربی ــندرحال ــعاردروغی ــنش ای
وضــوحبازتــابشــرافتسیاســیچهرههایــیچــونهمینگــوییــاژریكــورادرآثارشــاندیــد.بایــدتوجــهداشــتکــه
منظــوراز»سیاســیبــودن«،هــواداریازجریانهــایسیاســینیســت،بلكــهمســئله»موضعگیــری«درقبــالزور،دروغ،

خشــونتسیســتماتیک،غــارتو...،آنهــمبــدوندرنظــرگرفتــنمنافــعشــخصیاســت.
ــاال،میتــوانبــهچهرههایــیچــونرامبرانــت، درایــنزمینــهعــالوهبــرچهرههــایمطــرحشــدهدرقابهــایب

امیــلزوالویــاجاتــانســوئیفتاشــارهکــرد.
سرگذشــت»رامبرانــت«)141(عجیــباســت:اودرمقــامبزرگتریــناســتاد»عصر زرین نقاشــی«،ازســویشــورای
شــهرآمســتردام،مامــورخلــقاثــریدربــارهخاســتگاهتاریخــی»ملــتهلنــد«میشــود.بــهاوماموریــتمیدهنــدتــادر
برابــرکمــکمالــیقابــلتوجهــیکــهمیتوانســتاوراازفقــرنجــاتدهــد،تصویــریدروغیــنوپــرجبــروتازدوران
خلــق»ملــتهلنــد«بیافریــد،حــالآنكــهرامبرانــتازســِروفــاداریبــهحقیقــت،تصویــرچنــددیــووهیــوالراکــه
ــرمیکشــد ــهتصوی ــرســردارد،ب دراطــرافمــردیغولپیكــرووحشــییــکچشــمکــهکالهــیبلنــدوعجیــبب
وازایــنطریــقنشــانمیدهــدهیــچقومــیبــدونوحشــیگریوخونریــزیوغــارتبــه»ملــتمتمــدن«تبدیــل
نشــدهاســتوچیــزیبــهنــام»عصــرطالیــیملــتهلنــد«وجــودنــدارد.رامبرانــتعنــواناثــررابــهجــایجملــهای
چاپلوســانهکــهخوشــاینداعضــایمحافظــهکارشــورایشــهرآمســتردامباشــد،»دسیســه یولیــوس ســیویلیس«)142(

میگــذاردوبدیــنترتیــبتعهــدسیاســیاشبــهحقیقــترافــدایپــولومنزلــتنمیکنــد.
دربــاره»امیــل زوال«)143(نیــزداســتانکــموبیــشهمیــناســت.او،بــهعنــوانقابــلاحترامتریــنروشــنفكردوران
خــودکــهدرعیــنحــالجایــگاه»بنیانگــذارســبکادبــیناتورالیســم«رایــدکمیکشــید،بــهجــایســكوتدربرابــر
دســتگاهقضایــیفرانســهکــهســربازیبــهنــام»آلفــرد دریفــوس«رابــدونوجــودمــدرککافــیبــهجاسوســیو
تبعیــدمحكــومکــردهبــود،بــاانتشــارنامــهایتاریخــیبــهرئیــسجمهــوروقــتفرانســهفلیکــس فــوره،بــاعنــوان
»مــن متهــم مــی کنــم«)144(،بــاراهانــدازیجنبشــیبینالمللــی،مانــعازظلــمدرحــقدریفــوسمیشــودوبهــای
شــجاعتووفــاداریاشبــهحقیقــترابــاتحقیــرازســویدولتمردانــیکــهتــاپیــشازایــناورامیســتودندوالبتــه

ــردازد. ــدواخــراجازفرانســهمیپ تبعی
سرگذشــت»جاناتــان ســوئیفت«)145( ،نویســندهشــاهكار»ســفرهای گالیــور«)146(نیــزهمیــناســت.اوبــاوجــود
دارابــودنمقــاممذهبــیوپســترســمِی»ریاســتکلیســایجامــعســنتپاتریــک«،نمیتوانــددربرابــریكــیازامــواج
هولنــاک»انباشــتاولیــه«ســرمایهوثــروتدرغــربوبــهویــژهدوبلیــنقــرنهجدهــمکــهشــكلیجدیــد،هولنــاکو

141- Rembrandt Har-
menszoon van Rijn

142- The Conspiracy of 
Claudius Civilis

143- Émile Zola

144-نامه سرگشاده زوال در 13 
 ژانویه سال 1898 با تیتر

«!... Jaccuse» در صفحه نخست 
روزنامه LAurore به چاپ رسید.
145- Jonathan Swift

146- Gulliver’s Travels
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نفــرتانگیــزازفقــررابــربریتانیــاحاکــمکــرد،ســكوتکنــد.
ــالهای ــم،رس ــرنهجده ــِنق ــیدوبلی ــی-سیاس ــرهاجتماع ــشدرمنظ ــیفاح ــالفطبقات ــهاخت ــشب اودرواکن
ــام»پیشــنهاد شــرافتمندانه«)147(نوشــتکــههنــوزکــههنــوزاســت،یكــیازمهمتریــناســناد تكاندهنــدهبــهن

ــود. ــوبمیش ــدممحس ــرمایهداریمتق ــههایس ــیریش ــیدربررس ــادسیاس ــاتاقتص ــیدرمطالع تاریخ
نــگاههجوآمیــزوالبتــهموشــكافانهاوبــرپدیــدهفقــروگرســنگی،واشــارهشــرافتمندانهاشبــهمحذوفــانوزیــرپــا
افتــادگان،اورابــهشــخصیتیفراتــرازیــکادیــبیــاروحانــیِکلیســایکاتولیــکتبدیــلکــردونــاماشرادرفهرســت

»باشــرفهایتاریــخبشــر«بــرایهمیشــهثبــتوضبــطکــرد.
اشــارهبــهایــناســامی،صرفــابــاهــدفتاکیــدبــرایــنمهــمبــودکــهمنظــوراز»شــرافتسیاســی«،نــهحمایــتاز
یكــیازطرفهــایدرگیــردرنــزاعقــدرت،بلكــههمانــاوفــاداریبــهحقیقــتاســت.بــراســاسایــنتعریــف،میتــوان
اطمینــانداشــتکســانیکــهخــودرادرپــِسشــعار»مــنسیاســینیســتم«پنهــانکردهانــد،فاقــدایــنشــرافتهســتند
وبــیشــککســانیکــهشــرافتتاکیــدبــرحقیقــتراندارنــد،نمیتوانــداثــریمانــدگاریــایــکشــاهكارهنــریخلــق
کــردهباشــند،وکســیکــهشــاهكارخلــقنكــردهباشــد،ناچــاراســتبــاحقیقتــیبــهنــام»میانمایــهبــودن«کنــاربیایــد.

تصویر 19 
دسیسه یولیوس سیویلیس،1662

موزه ملی استکهلم

147- A Modest Proposal
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موخره

میانمایگــیدشــمنمعجــزهوکودکیســت.نمیخواهــدهیــچبخشــیازفرآینــدحیــاتجمعــیمعجــزهگــونوجادویــی
ورازآلــودباشــد.میخواهــدازهمــهچیــِزایــنجهــانافســونزداییکنــد.پاســخهمــهســواالترابدهــد.بگویــد»رهــرو
آناســتکــهآهســتهوپیوســتهرود«.بگویــدآرمانگرایــیخطرنــاکاســت،ناشــناختههابیراههانــد،خیــروصــالحدر

تعــادلوتســلیمورضــابــهوضــعموجــوداســت.
ــا ــهم ــد!ب ــابپیوندی ــهم ــید،ب ــربكش ــورتغیی ــتازش ــددس ــرداد.میگوی ــاراتغیی ــوانواقعیته ــدنمیت میگوی
ــه ــرکوبگرو...ک ــانآوروس ــیخفق ــم.نیروی ــدال«مینامی ــتهایموآنرا»اعت ــه«گذاش ــودرادر»میان ــیخ ــهصندل ک
ــد ــد.نمیخواه ــیبمان ــا«و»متوســطها«باق ــرای»معمولیه ــوبب ــولومطل ــرایطمعم ــزدرش ــهچی ــدهم میخواه
ــرایاو ــد.ب ــر«باش ــال»تغیی ــهدنب ــیر«ب ــای»تفس ــهج ــدکســیب ــرد.نمیخواه ــالل«رابگی ــای»م »ریســک«ج
کودکــیتنهــایكــیازمراحــل»رشــد«پیــشازبلــوغاســتکــهچــهبهتــرهــرچــهزودتــربــهپایــانبرســدوبلــوغو
طمانینــهوخوگیــریبــهوضــعواوضــاعجــاریجایــشرابگیــرد.اواز»تخیــل«و»رویــا«میترســد.میخواهــدهمــه
بــههمیــنکــههســتراضــیباشــند.بــهایــنمعنــا،کودکــیرادرمقــاممرحلــهایکــهدرآنذهــندرپــیرویــاوتخیــل

ــد. اســت،درحكــمیــکزنــگخطــرمیبین
اودشمناناشراهمهآنانیمیداندکهچونانکودکاندرپیمعجزهمیگردند.

اوآرزومیکنــدکــهتمامــیراههــای»نامتعــارف«تغییــرشكســتبخورنــدتــاحقانیــتمشــیاعتــدالومیانــهروی
ثابــتشــود.

شكســتهــرانقــالب،مــرگزودرسهــرمجنــونوعاصــی،خیانــتهــرثابــتقــدم،خــامشــدنهــرطغیانگــر
و...تنهارویاییستکهدرسرمیانمایگانچرخمیزند.

ایــنمتــنتالشــیبــرایدفــاعازکودکــیو»معجــزه«بــود،آنهــمدردورانــیکــهتنهــارویــایمجاز،تســلیمشــدن
هــرچــهبیشــتردربرابــر»وضــعموجود«اســت.



ضمیمه 
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درابتــدابایــدبــرایــننكتــهتاکیــدکنــمکــهبــاوجــودانتخــابعنــوان»بایــددربــارههنــرایــرانحــرفزد«بــرایایــن
نشســت،بــرایــنبــاورمکــهمــاچیــزیبهنــام»هنــرایرانــی«نداریــم.نهتنهــاهنــرایرانــینداریــم،بلكــههنــرهیــچ
جــایدیگــریهــمنداریــم.هنــرجامائیكایــیهــمنداریــم.هنــرآمریكایــیهــمنداریــمو....مــا»هنــر«داریــم.یعنــی
ــده ــازائ ــوانپســوندی ــنآنچــهکــهبهعن ــههمــگاناســت.بنابرای ــشب ــیکــهرویخطاب ــِدغیرشــخصیحقیقت تولی
مكانــی/ملــیبــرآنســوارمیکنیــم،چیــزیجــز»روکــشفرهنگــی«ودالــیکــهامــكانتبدیــلکــردنآثــارهنــری
بــه»کاالیقابــلمبادلــه«درچرخــهیبیزنــِسهنــریدرجهــانرافراهــممیکنــد،نیســت.امــابــرایاینکــهایــن
»روکــش«یــا»نــامتجــاری«رابتــواناز»هنــر«تفكیــککــرد،نیــازاســتتــابرخــیازپیشفرضهــارامجــددامــرور
کنیــم.پیشفرضهایــیکــهطــیســالهایاخیــربارهــابــرآنهــاتاکیــدشــدهاســتامــاظاهــراًارادهایبــرایعــدم

توجــهبــهآنهــاازســوی»بــازارگردانــان«هنــرایــراندیــدهمیشــود.
ــازاری ــگاهاقتصــادسیاســیتبییــنکــرد.اینکــهدرســطحبینالمللــی،ب پیــشفــرضدومرامیتــوانبراســاسن
جهانــیبــهنــام»بــازارتجــارتآثــارهنــری«وجــودداردکــهازقضــاگــردشســرمایهقابــلتوجهــیهــمداردواتفاقــًا
کشــورهاییچــونمــاکــهدرمقــام»تروریســت«و»یاغــی«و...درکانــونتوجهــاتسیاســیوبینالمللــیهســتیم،
ســهمخوبــیازایــنبــازارداریــم.نكتــهدیگــریهــمکــهمنجــربــهاســتقبالدالالنآثــارهنــریازتولیــداتهنرمنــدان
ایرانــیمیشــود،»ارزان«بــودنآنهاســت.درســتشــبیهارزانبــودِننیــرویکاردرکشــورهایآســیایدور.هنرمنــدان
وکارگــرانارزانــیکــهبــا»تولیــدانبــوه«خــود،نیــازبــازارراتامیــنمیکننــد.جالــباســتبدانیــدکــهدرعرصــهی
هنرهــایتجســمی،بســیاریازآثــارهنرمنــدانجــوانایرانــیکــهازســویدالالنخارجــیخریــداریمیشــوند،اتفاقــًا
نــهبــرایمجموعــهدارانوعالقهمنــدان»هنــرایرانــی«کــهبــرای»بیزنــسمن«هــاو»فعــاالناقتصــادی«دردبــی
وابوظبــیجذابیــتدارنــد.چــرا؟چــونبســیاری،بهمیانجــیآنهــاامــكانفــرارمالیاتــیپیــدامیکننــد.مثــالاگــرهــر
هتلــیدردبــی،درهــرطبقــهازبنــایخــودفــالنقــدر»کاالیهنــریاصــل«داشــتهباشــد،ازفــالندرصــدمعافیــت

مالیاتــیبرخــوردارخواهــدشــد.
ــام ــهن ــزیب ــاچی ــمآناســتکــه)1(م ــمبهاختصــاربگوی ــندوپیشفــرض،آنچــهکــهمیتوان ازمجموعــهیای
ــژهیهنــریمحــض)یعنــیســوایمالحظــاتسیاســی/ایدئولوژیک،فرهنگــیو...( ــرایرانــی«درمقــامیــکاب »هن
ــارهنــریعرضــهمیشــود،بهصــرف ــامتجــاری»هنــرایرانــی«درچرخــهیتبــادلآث ــان نداریــمو)2(آنچــهکــهب

ــایزیباییشــناختینیســت. ــدارزشه ــاًواج ــدار«دارد،الزام ــه»خری آنک

 »میانمایگی« در عرصه ی هنر در ایران(148)

 148- متن سخنرانی در گالری فریا 
زمستان 1392 



نادر فتوره چی  | 71

حــالبــاوامگرفتــنازمفهــوم»شــوروشــوقبــرایامــرواقعــی«بدیــو،قصــددارمتــابــهفقــدان»امرنــو«درعرصهی
هنــردرایــراناشــارهکنــم.بمانــدکــهازنظــربدیــو،ایــنفقــدان،یــکفقــدانجهانیســتومنحصــربههیــچاقلیــم
ــه ــیب ــِقنئولیبرالیســمتاچری-ریگان ــانوســیطرهیمطل ــکقطبیشــدِنجه ــسازت ــهپ خاصــینیســت.فقدانیک
یــک»بیمــاری«فراگیــرتبدیــلشــدهوتمامــیعرصههــایحقیقــترامســمومکــردهاســت:سیاســترابــهمدیریــت
فروکاســته،علــمرابــهتكنولــوژیوگجــتبــازی،هنــررابــهامــردکوراتیــووعشــقرابــهرابطــهجنســی.بنابرایــن،ایــن
بیبضاعتــیمختــصمــاومنطقــهمــاوکشــورمــانیســت.امــادروضعیــتمــابــهمراتــبرویتپذیرتــروبرجســتهتر
اســت.دلیــلآنهــمبــهفقــدانحــوزهعمومــیبــازمیگــرددکــهدرادامــهبــهآناشــارهخواهــمکــرد.مفهــوم»شــور
وشــوقبــرایامــرواقعــی«کــهبدیــوآنرادرکتــابقــرنخــودبســطداده،برگرفتــهازتالشهایــیاســت،درنیمــهی
ــه ــیک ــیحماس ــد.تالش ــت«مینام ــختواقعی ــتهیس ــهوی»هس ــهک ــهآنچ ــیدنب ــرایرس ــتمب ــرنبیس اولق
ــا ــمب ــرنبیســتم،درعل ــهیق ــرودیگــرحــوادثســالهایاولی ــالباکتب ــقانق ــالدرسیاســتازطری ــوانمث بهعن
رســیدنبــهنظریــهیفیزیــککوآنتــومودرعرصــهیهنــربــارجــوعبــهکارهــایدادائیســتهاوســوپرهماتیســتها،
ــر ــهآناشــارهکــرد.درهن ــوانب ــرنبیســتممیت ــدایق ــگاردابت ــاتآوان آکمهایســتهاوفتوریســتهاودیگــرجریان
مثــالبســیارخوبــیهــمکــهدرایــنخصــوصمــیتــوانزد،اثــر»مربــعســفیدرویزمینــهیســفید«مالویــچاســت.
ــرایرســیدنبــههســتهســختواقعیــتوکنــارزدنایدئولوژیهــاوفراروایتهــارا ــهخوبــیآنتقــالب اثــریکــهب
نشــانمیدهــد.بــهیــکمعنــا،ایــن»هســتهیســختواقعیــت«رامیتــوانبــا»امــرواقــع«الکانــیو»امــرمنفــی«
آدورنویــیبهنوعــیهــمداســتاندانســت.یعنــیتالشــیبــرایمواجهشــدنبــاآنبخشــیازحیــاتکــههمــوارهزهــر
آنازطریــقایدئولــوژیوفتیشیســمکاالیــیو...گرفتــهمیشــود.یعنــیسرکشــیدنقهــوهکافئیــنداربــهجــایقهــوه
بدونکافئیــنوتــندادنبــهمضــراتآن.ایــنتقــالوشــوروشــوقبــرایامــرواقعــیرامــادرنیمــهدومقــرنبیســتمو
مشــخصابــاآغــازدهــه80روبــهافــولمیبینیــم.لحظــهایکــهبــهقــولبدیــوقــرنپرماجــرایبیســتمبســیارزودتــر
ازموعــدتقویمــیاشتمــاممیشــودوحتــینــامدهههــاازهویــتتهــیمیشــوند.یعنــیاگــرمــامثــالدهــهی60را
ــاجنبــشپانکهــاوموســیقی ــادهــهی70راب ــاوموســیقیراکو...میشناســیم،ی ــاندراروپ ــاشــورشهایجوان ب
هویمتــالو...،دهــهی80ودهــهی90رانمیتوانیــمبــاقطعیــتدورانســیطرهیچیــزخاصــیبنامیــموجالــبآنکــه

ــم. ــمنامگــذاریکنی ــینمیتوانی ــدراحت ــرنجدی دهــهیاولق
ــهآناشــارهکــردم، ــرب ــرایامــرواقعــی«ازمنظــریکــهپیشت دراینجــابایــدتاکیــدکنــمکــه»شــوروشــوقب
پیششــرطتحقــق»امــرنــو«اســت.یعنــیبــرایمثــال،رخــدادانقــالباکتبــر،یــاهــرانقــالبدیگــریازجملــهانقــالب
57،خلــقامــرنــواســت.یــامثــاًلدرعرصــهیهنــرایــرانمثــالایــنامرنــورامیتــواندرشــعرنیمایــیوداستاننویســی
صــادقهدایــتدانســت.درمــوردنیمــا،اوقالــبهمیشــگیشــعرمقفــایفارســیکــهقالبــیمحافظهکارانــهداشــترا
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درهــمشكســتوبــاشــعرنــو،بهواقــعمنجــربــهخلــقامــرنــودرزبــانفارســیوشــعرمــاشــد.یــامثــاًلهدایــت،بــا
نوشــتنرویُگســلتنــِشوضعیــِتمنفعــلومنجمــِدحیــاِت»ایرانــی«بــاگشــودگیهایزبانــی،اجتماعــیوسیاســی
ــروناز ــیبی ــرزدرهیأت ول ــرگ،خودکشــی،ترس ــِرم ــاکاربســتمفاهیمــینظی ــاًب ــدرنونهایت ــهجهــانم ــرهب وغی
عرفــان،ودرقالــِبژانــرمدرنــیبنــامرمــاندرعرصــهادبیــاتداســتانی»امــرنــو«خلــقکــرد.درعرصــهیجهانــینیــز
ــاپیكاســوومالویــچدرهنــر،انقالبهــاینیمــهاولقــرندر ــانیســت.ازبرشــتوبكــتگرفتــهت مثالهــایكــیدوت
سیاســت،فیزیــککوآنتومــیاینشــتیندرعلــمو...تمامــیایــنمثالهــا،بهشــكلیانقالبــیوُپرجوشوخــروش،نشــانی
ــرمایهداری ــدس ــیطرهیقواع ــاس ــونب ــههماکن ــعموجودیک ــد.وض ــود«بودهان ــعموج ــر»وض ــرایتغیی ــالب ازتق
ــرمفتیشیســتیتقلیــلیافتــهوتوگویــیهــرکــسازایــنقاعــدهتخطــیکنــدتروریســتاســت. ــهیــکُف متأخــر،ب
ــت( ــری)گرافیتیهــایبنكســیوگــروهپوســیرای ــاتروریســتهن ــرت ازتروریســتسیاســی)القاعــدهوداعــش(بگی
یــاتروریســتعلمــی/آمــاری)ژولیــتآســانژوادوارداســنودن(.بــهایــنمعنــا،مــابــانوعــی»میانمایگــی«درهمــهی
ــد ــوبقواع ــازیدرچارچ ــوددرب ــشخ ــننق ــردنوپذیرفت ــردنکجک ــپردن،گ ــیتنس ــانوع ــم.ب ــامواجهای عرصهه
ســرمایهداری.یعنــیتبدیــلشــدنبــه»توریســت«یــاهمــانموجــودات»حــدمتوســطی«کــهتــوانوجســارتتــنزدن
ــب ــز،آنچــهغال ــانی ــریم ــتفضــایهن ــد.دروضعی ــردنمیگذارن ــتورالعملهاگ ــهدس ــدوب ــازیراندارن ــدهب ازقاع
اســتبیشــترمیانمایگیســتولــواینکــههنرمنــدانمســتقلبــااســتانداردبــاالهــمداشــتهباشــیم.درچنیــنشــرایطی
هنرمنــدانمــابــدواهیــچ»شــوروشــوقیبــرایامــرواقعــی«ندارنــد،تــابعــداکاربــهتحلیــلســویههــایپاتالوژیــک
ایــنمفهــومبرســندوحتــیاگــرخــودبخواهنــدفضــایهژمونیــکوغالــبایــناجــازهرابدانهــانمیدهــد.گالریهــا
بــهبنگاههــایخریــدوفــروشکاالیمــوردمصــرفبــرایهتلهــاوبانکهــایاروپایــیوحاشــیهی»خلیــج«تبدیــل
ــكانیكــیدوســاعتدورهــمجمعشــدنرا ــهام ــدک ــحرادارن ــنشــهربیتفری ــیدرای ــهمحل شــدهاندوحكــمیگان
بــرایبخشــیازجوانــانطبقــهمتوســطفراهــممیکنــد.جوانانــیکــهمیخواهنــدتناقضهــاوپارادوکسهــایحیــات
مــدرنجهــانســومیرابــهشــكلیفــوریوبیواســطهرفــعکــردهوبهواســطهییــکســبکزندگــیخــاصکــهبــه
شــناختی«فــردییــاقبیلــهایدردل ظاهــربــااســتاندارهایهنــریکــدگــذاریشــده،وبــااتحــاذراهحلهای»زیبایی

حیاتــیبیمــارکــهدچــارآنهســتیم،بــاآســودگیزندگــیکننــد.
ــاناز ــهاکثرش ــریدارد:اواًلآنک ــارهن ــروشآث ــیوف ــهیدالل ــمدرچرخ ــردمه ــدکارک ــانچن ــنجوان ــهای البت
دانشــجویانیــافــارغالتحصیــالنرشــتههاینقاشــیوگرافیــکو...هســتندوســاالنهتعــدادقابــلتوجهــیازآنهــا
بهعنــوان»نیــرویکار«تــازهنفــسجــذببــازار»بســازوبفروشــی«کاالیهنــریمــیشــوند.دومــاً،مخاطبــانثابــت
ــای ــقافتتاحیهه ــراســت،رون ــزارنف ــا10ه ــولوحــوش8ت ــزیح ــمچی ــانه ــونتعدادش ــاهســتندوچ گالریه
ــدو ــنمیکنن ــهمیشــودراتضمی ــلفســتفودهــا-اضاف ــرتعدادشــان–مث ــهروزمتأســفانهب ــیکــهروزب گالریهای
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میتواننــددرقالــبســیاهیلشــگربازدیــدکننــدهآثــارنمایــشدادهشــده،درمعاملــهبیــنگالــریدارانودالالنآثــاردر
فرآینــدقیمتگــذاریموثــرباشــند.کارکــردسومشــانامــاازهمــهمهمتــراســت:آنهــا»منفعل«انــد.هیــچپرسشــی
ــهینمایــش ــهبهان ــارکــهنفــسدورهــمجمعشــدنب ــهآث ــد.برایشــانن ــهنمایــشدرآمــدهندارن ــارب ــرآث دربراب
آثــارمهــماســت.حتــیممكــناســتکاالهــایهنــریبــهنمایــشدرآمــدهرانــگاههــمنكننــدوخــبقطعــاًبحــث
تحتتاثیــرقــرارگرفتــنهــمدرچنیــنفضایــیممتنــعاســت.بعیــداســتحتــییکنفــرازایــنمخاطبــانحرفــهایتــا
دوســاعتبعــدتصویــریازآنچــهدیــدهاســترادرذهــنداشــتهباشــدیــاحداکثــر24ســاعتبــهآنفكــرکنــد.درواقــع
آنهــایــک»کالت«انــد.خصلــت»کالــت«همیــناســت:دورهــمجمــعشــدنبــراینفــِسدورهمجمعشــدن،مثــل
کالــِتخیریهبازهــایــاکالــتحقــوقبشــرهاوغیره.دربــارهیایــنکالــتهنــریمیتــوانبــهایــننكتــههــماشــاره
کــردکــهدرواقــعگالریهــاچیــزیجــز»پاتوق«هــایهفتگــینیســتندکــهالبتــهســودیدوطرفــهرانصیــبمخاطــب
وصاحــبگالــریمیکننــد.هــمایــنکالــتدورهــمجمــعمیشــودوهــمگالــریازشــلوغشــدناشســودمیبــرد.
بهواقــعاگــرمنطــقایــنکالــتبازیهــاراادامــهدهیــمبــه»فقــدانحــوزهیعمومــی«درایــرانمیرســیم.اینکــه
مثــاًلچــوندرایــرانجایــیبــرایدورهــمجمعشــدنِبیبهانــهوجــودنــدارد،حجــمزیــادجوانــانبیبرنامــهناچارنــد
بــههــربهانــهایبــرایدورهــمجمعشــدنمتمســکشــوند.فرقــیهــمنمیکنــدکــهآنبهانــهچــهباشــد،نمایشــگاه

نقاشــیباشــد،بزرگداشــتمالصــدراباشــد،ســخنرانیدربــارههــگلباشــدوغیــره.
ایــنوضعیــترادردیگــرعرصــههــایهنــرهــممیتــواندیــد.مثــاًلمیبینیــمکــهبــاوجــودتجربیــاتپردامنــه
سیاســیواجتماعــیدرطــیســیســالگذشــتهبازنمایــیدرخــوریدربــارهیدورانانقــالبیــااصالحــاتیــاهمیــن
تجربــهیمتأخــر–مثــاًلدرمقایســهبــاتجربــهامریــكایالتیــن-وجــودنــدارد.بهجــایاشتــادلتــانبخواهــدشــاعرو
رماننویــسبــامتنهــای100صفحــهایدربــارهزندگــیروزمــرهوچیــدنمیزشــاموعالقــهبــهتیــممنچســتریونایتد
ومتــروســواریورســتوانگــردیداریــم.شــاعرانیکــهاســتفادهازالفــاظرکیــکرابــا»آوانگاردیســمشــعری«اشــتباه
گرفتهانــدیــانویســندگانیکــهبــدونهــرنــوعتجربــهزیســتهبــارفتــنبــه4جلســهکالسفــرموتكنیــکدرفــالن
کارگاهداستاننویســی،متنهایــیدربــارهیزندگــیروزمــرهمینویســندوبــاتقلیــلدادنرمــانبــهتكنیکهــایمحــض
ــیانســانهای ــارســوبتجــارِبواقع ــدب ــهبای ــیایک ــایحقیق ــابمحتواه ــد.درغی ــرکردهان ــتاریفضــاراُپ نوش
واقعــیوطــیفراینــدمواجهــهبــازخمهــایوضعیــتســاختهوپرداختــهشــوند،آنچــهفضــایکنونــیادبیــاتمــارا
بیــشازهرچیــزیتعیــنبخشــیده،مناســباتاقتصــادیوروانشــناختیاســت.اخیــراًکتابــی»ســاخته«شــدهاســتکــه
ــا ــارهیهــرکــدامازآنهــاســرهمبندیکــردهوب ــههمــراه66»دلنوشــته«درب عكــس66نویســندهیخارجــیراب

قیمــتگــزافبــهخــوردمشــتریاندادهواســماشراهــممیگذارنــد»کتــابادبــی«و»اثــرفاخــرفرهنگــی«و...
بایــدتاکیــدکنــمکــهقناعــتبــه»حــدمتوســط«،وفرومانــدندر»کالــت«ودرنتیجــهطفــرهرفتــنازمواجهــه
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بــامیانجــیبــامغــاکدرونــیخویــشفقــطدامــن»جامعــههنــری«مــارانگرفتــهوازصنــفآرایشگــرتــاصنــف
روشــنفكرومترجــمونظریهپــردازوورزشکاروسیاســتورزوروزنامهنــگاروغیــرهرادربرمیگیــرد.درواقــعمیتــوان
گفــتکــهایــنعصــریــاایــندوراناســتکــه»میانمایگــی«)بهمثابــهمقولــهایاجتماعــیوسیاســی(رابــهســكه
رایــجبــازارتبدیــلکــردهونــهفــالنگــروهاجتماعــییــاجامعــهیصنفی-حرفــهایخــاص.مثــاًلدرحوزهروشــنفكری
ــه ــرک ــیو...نیســت.درطــیســالهایاخی ــریوادب ــازارکاالیهن ــرازب ــدانبهت ــردازیهــماوضــاعچن وتئوریپ
دوران»فقــدانسیاســت«بــوده،مــابــاتولیــدانبــوه»اســتاد«و»صاحبنظــر«و»کارشــناس«خــودخوانــدهدرحــوزه
ــادرپرانتــزگــذاردنمراحــلومیانجیهــایمیــان ــیب ــم.امــروزشــاهدیمجوانان ــومانســانیمواجهای تئوریهــایعل
تفكــروفرآینــددرونــیکــردِنآن،وبــدونتحمــلمــرارتوکســبمهارتهــایالزمزبانــیفــوراًاحســاسمیکننــد
کــهمیتواننــدکلمجموعــهآثــارفیلســوفانطــرازاولراترجمــهکننــدیــابــاخوانــدندوســهمقالــه،ولــودرجــهیــک،

دربــارهیآنفیلســوفهاکالسبرگــزارکننــدویــاســخنرانیارائــهدهنــد.
بــرایهمیــناســتکــهبهنظــرمیرســدکــهبــازارترجمــهدرایــرانبــهاشــباعرســیدهوایبســاازیــکرســالهی
ــارهیمثــاًلموضــوع»میــلجنســی«همزمــانچنــدترجمــهیضعیــفبیــرونمیآیــد.جالــب فــالنفیلســوفدرب
آنجاســتکــهایــنتمایــلبــهفیلســوفوروشــنفكرواســتادوصاحبنظــرشــدن،بــدونهــرنــوعمیانجــیایبیــرون
میزنــد.بــدونهــرنــوعتعلــقخاطــربــهیــکســنتفكــرییــاگرایــشسیاســی.وبــهیــکمعنــاچیــزیجزنشــانهای
ازبیمــاریحــاداجتماعــی»دیدهشــدنبــههــرقیمــت«دردورانکنونــینیســتکــهفضــاراتســخیرهکــردهوهمــهی

مــامتأســفانهدرمعــرضآنهســتیم.


