




“ازاینشهرها،تنهابادیکهازالبهالیشانمیوزید
برجامیماند!

خانه،مایهیمسرتشکمچراناست:
اوبیدرنگخالیاشمیکند.
میدانیمکهیکشبهمهمانیم

وبعدازماچیزدندانگیریبرجانخواهدماند.“
برتولدبرشت

جورجگروشدرتابلوی“متروپلیس”اشتصویریهولناکاز
فضایابرشهرهایابتدایقرنبیستمرابهتصویرکشیدهاست.
ساختمانهاییموربکهچونشمشیرهاییآختهآسمانراتهدید

میکنند.آدمیانانبوههایاندبیشکلومچالهشدهدرهمو
آسمانچونزخمیتازهملتهبوقرمزرنگاست.تصویری
ازبرلینکهتازهبههمگناناروپاییاشپیوستهاست.شهری
شلوغو“بتنی”.زیستگاههایآدمیانتاپیشازاختراعشهر،

محدودههاییبودنددارایافقیفراخ.گستردگیفضای“روستا”
دلگیریشبهنگامراجبرانمیکرد.خانههادرپراکندگی
نامنظم،فاصلههاییغیرهندسیرامیساختندکهازطریق

معابریباریکمعموالبهمیعادگاهیهمگانیختممیشد.از
اینمیعادگاهکهمعموالکافهایراشاملمیشد،جماعتهای

همگنمیتوانستند“افق”فراخحایلبرزیستگاهراتماشاکنند.
جاییکهمعموالکلیساییکوچکرادربرمیگرفت.افقهمارز
رستگاریبود.شکلپراکندهواولیهیچنینمکانی،نوعیفضای
اتفاقیحیاتیرامیساختکههرچندبرایزیستنآدمیانبسیار
پرزحمتبود،اماهمدلیوپیوستگیجماعترادرکلیتیمطبوع
فراهممیکرد.حتیرمههانیزدراینزیستنامنتظماماسازگار
جاییداشتند.باوجوداینکهچنینتوصیفیبهوضوحالیههایی
نوستالژیکرابههمراهدارد،اماقادراستبرایپرسشیکهقرار
استطرحشود،پیشانگارهایرابرسازد.“فضا”چیست؟یااصال
میتواناینمقولهیانتزاعیرادرترکیبیچون“فضایحیاتی”
یا“فضایزندگی”قرارداد؟بهتعبیردیگرآیااینترکیبهااز

چیزیانضمامیومتعینسخنمیگویند؟
سکونتگاهجاییاست.مساحتیاززمیناستکهازطریق

جنگ فضاها
شروین طاهری



محدودههاییاز“دیگر”زمینهاجدامیشود.سکونتگاهازطریق“مرز”تعینمیپذیردومکانیتاشرا
تحققمیبخشد.سکونتگاهنفی“زمین”هایدیگراست.فضااحتماالبهمجموعهیناپیداییاشارهدارد
که“درونمرز”رانشانگذاریمیکند.حجمینامشخصواثیریکهتنهاآنهنگامکهازمرزمیگذرید،
فشارشراحسمیکنید.بااینحالروستابهواسطهیشکلاتفاقیاش،مرزرابهصورتیگشادهدستانه

وضعمیکند.“خصوصیت”معناییگنگاستوبهجزمرزبندیاربابی،باقیسکونتگاههمسطحومندرج
درطبیعتکناریاشاست.بدینسان“روستا”فاقدفضایدرونیاست.اماهمزمانامتدادفضایبیرونی

طبیعتاستوهمینامتداداستکهافقرامیسازد.
بااینهمه،همینبیرونیتامکانتصرفکردنراسدمیکند.“خصوصیت”چیزیاستکهتنهاباتصرف
فضاوتحققیافتگیمکانمرزبندیشدهممکناست.“بورژوا”هایبالزاکاینموقعیتخانهیاربابیو

روستارادریافتهبودندوازطریقتحریکروستابرایتصاحبملکاربابیوهمزمانتبییناینمسئلهکه

ارباببودنتنهادرساختمانهای“مدرن”شهریممکن
است،موفقشدندسرانجامروستارابهچنگآورند.حاال
کافیبودکه“مساح”داستانقصرراازشهربخواهندتا

“اندازهگیری”کند.وفضایدرونیشدهیتازهرابهدهقانان
اجارهدهند.بدینسانروستاهارفتهرفته،بهتکههاییمنتظم

تبدیلشدندوافقازدسترفت.اینآموزهایبودکه
سوژهیمدرنبهبهاییبسگراندریافتهبود)شایدبهتر
باشدبگوییم“نهاده”بود(.جهانازطریقرفعافقبیرونی

خویش،صاحبفضاییدرونیشدهبود.
گروشدرهمانتابلو،بهدرستیافقرادرپشت

ساختمانهاپنهانمیسازد.اماباازدسترفتنافق،
بخشروبهروییتابلوگشودگیفضاییرانمایانمیسازد
کهکمترازبیکرانگیافقنیست.بااینحالفضااشغال
شدهاست.فضااساساوضعشدهاستتااشغالشود.این
اولینبرخورد،هنوزرمانتیسیسمضد“اوربان”راباخود
دارد.روستاییکهنمیتوانددراینفضایخفهتنفس

کند.بعدهااما“تاریخ”بهصورتیطناز،روستاییدیگری
رابرسریرقدرتهمینابرشهرتازهمینهد.کسیکهبا

فریادهاییگوشخراش“ناکافیبودنفضایحیاتیژرمن”
رایادآوریمیکند.بدینساناولینبرخوردهابافضای

شهریبدبینانهوتلخاست.اکسپرسیونیسمتمامیآثارش
رابههمینبدسگالیوُپرشدگیشهراختصاصمیدهدو
تلونرنگهای“زنده”راباتاشهاییخشنوپرعظمت

بهروستاومناظرروستاییمیکشد.طبیعتمحدودشدهاز
طریقاینشکلاجراعقدهگشاییمیکندوازنوردپای
رستگاریراترسیممیکند.بااینهمه،چیزیکهحتی

“جنبشاکسپرسیونیسم”همناآگاهانهباخودحملمیکند،
فضاینوظهوراست.ضدپرسپکتیوهاازطریقسطحپوشانی

ولکهگذاریهایرنگیمیکوشندهمینمولودنوظهور
رانمایانکنند.التهابشکلگرفتهکمکمبهخوشبینی
میگراید.شهر،ایناختراع“عقلخود-سامان”تمامی

طبیعترابهزیرسلطهی“خوشبختی”انفرادیمیکشد.
برایفرددیگرافقکلیتسازمعناییندارد،تنهافضای

“درونی”زندگیاشسرمستاشمیکند.“داشتن”همانا
“بودن”است.حاالدیگرمکانکافینیست،میبایست

فضایدرونیآنرانیزداشت.درپردهیواپسین
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نمایشنامهی“فاوست”گوته،فاوسترادرحالیمیبینیمکهبهکمکمفیستو،
کارگرانیانبوهرابهکارگرفتهتادریارابخشکانندوزمینیمسطحفراهمآورند

برایبناهایشکوهمندآینده.آیندهایکهتنهاخانهایروستاییدرافقیدورآنرا
خرابمیکند.پسفاوستخانهراازاینسالخوردگانمیستاندتاآیندهرابرسازد.
پیشبینیخیرهکنندهایکهبهزودیمتحققشد.ساختمان“امپایراستیت”وآن
عکسمعروفکهکارگرانرابرداربستیبرفرازنیویورکتصویرمیکند،همان
آیندهاست.تملکفضا،افقراعمودیکردهاست.فضایشهریحاال“طبیعتی”

رامشدهاستکهازطریقجدولبندیها،خیابانها،پارکها،خطوطتراموا،متروها،
فضاهایساختمانیعظیموابرفروشگاههاتجزیهشدهاست.مرزبندیهاخیال

ساکنینراراحتمیکند.چراکهمیدانندتاکجا“دراختیارشان”است.بااینهمه،
طلسم“نفی”چونمفیستوییتازهدراینفضاهارخنهکردهاست.“فضایشهری”

آکندهازدجالاست!!
روستایویرانشدهحاالتنهاشکلیکوچکشدهازشهراست.روستاییهای

درماندهبهاینحصارمکانیکیهجوممیبرندودرصنعتحاشیهایآنادغام
میشوند.ظهورپرسهزن،کاوشدرفضایشهررامیآغازدواینمتراکمنامحدود
رامیگشاید.فتوریستها،تحرکمتوازنموجوددرفضایشهرراترسیممیکنند.
خوشبینیاینهاتاسرحدجنونرسیدهاست.“سدهارابشکنیدتاآبموزههاو
اشیاءعتیقهراباخودببرد”.فضاخودرانمایانمیسازد.مرزبانیاینچندضلعی

صیقلیامابحرانیتازهاست.باشکلگیریفضایدرونی،شهرمتوجهمیشودکه
معابروراهروهاییاستبرای“ارتباط”.مرزهاهرچندسفتومحکماند)جنس

ساختمانهاازبتنوفوالداست(اماترددراتسریعکردهاند.ازسویدیگرمعماری
مترقیوصرفهجوکهکوشیدهاستکمترینمکانرابهفضاییقابلتصرفمبدل
سازد،بابیرونزدگیهاییناخواستهمواجهمیشود.فضایشهرمضاعفشدهاست.
درونهرفضایاشغالشده،فضاییبکرنیزباقیاستکهازچشمطماعبرنامهریز

بهدورمانده.گوشههاییکهسایههاییعریضرادرشبمیسازند،تاپرسهزن
بهدنبالپالتو،درآنکزکندوسیگاریبپیچد.مرزهایهندسیحتیدرشبنیز
خودنماییمیکنند.نورهایمصنوعیتنهامسیرهاییراازشبشدنبازمیدارند

کهدربرنامهریزیشهری،معابر“مالکین”است.وشبتنهادراینمضاعفبودگی
فضامتعیناست.شهرکهکوشیدهبود،طبیعتمزاحمرانفیکند،خودطبیعتی

مصنوعیمیسازد.
باهرطبیعتی،افقیمتوازنهمراهاست.افقفضاهایمضاعف،رفعشهراست.این
جاماندگیهاازپیش،انهدامشهررادرخوددارند.ارتباطمرزبندیشدهتنهامحافظ

شهراست.مالکیندرجدالی“آزادانه”حقدارندفضاهارااشغالکنند،بهشرط
آنکهشهرراگسترشدهند.باگسترشفضا،مازادفضاهمافزایشمییابد.چه

گوشههایجاماندهوچهحاشیهها.
تصویرآرمانیایناختراعتنهاازطریقنفی“بیانظباطی”روستاییونفیافق

کاذبآنممکنگشتهبود.اماحاالکهدیگرطبیعتیباقینماندهاست،نفیبه
ویرانکردنخوداختراعمیرسد.فشارزندگی،فشاریجویاستکهفضای
آکندهیداخلیرامیفشارد.سرعتوتکافتادگیبهآرامیتمامیفشاررابه

گوشههاوحاشیههامیفرستد.شهرمیخواهدازفضایخودرهاشود.زیباشناسی
“خشونت”بهکمکاینپیکرهیمفلوکمیشتابد.رنگهاوتابلوهایتبلیغی

میکوشندافقازدسترفتهرابازتولیدکنند.هرجاکهمینگریتابلویینهادهشده
استکه“توتم”طبیعتراترسیممیکند.شهرمیداندکهتنهاراهفرارازانهدام،
بازتولیدامرنفیشدهاست.امااینسازشممکننیست.هرچهبرتعدادآذینهای

شهریافزودهمیشود،فضایمضاعفناشیازپرنشدگی،افزایشمییابد.
حاالنوبتبهحاشیههااستکهبرسرفضاهاواردمبارزهشوند.هرگوشهی
جامانده،تصویرهویتسرکوبشدهوناهمگونمیشود.رنگها،پوسترها،
گرافیتیهاوهنرخیابانیهریکمیکوشنداززیرسیطرهیفضاهایپرشده
بگریزند.خوشبینیفوتوریسمبهرواننژندیسوررئالیسموسرانجامبیقیدی

اکسپرسیونیسمانتزاعیمیغلتد.حاالمعیارزیبایی“بزرگی”است.چراکهدرنبرد
فضاهاهرکهبیشتربپوشاندبرندهاست!!

شهربهضدخودمبدلمیشود.فضاهایارتباطیبهمعابرچریکیمبدلمیشوند
که“ناهمگونها”سنگرشانراآنجابرپامیکنند.مرزبهضدمرزتبدیلشدهاست.
مغازههاوابرفروشگاههاومیادین،حاالمناسباشغالشدناند.مرزباندیگرقادر

نیستاینشکنندگیراپرکند.
هرچهشهردارهامیکوشندباایجادفضاهاییتازه،اینتضایفرابپوشانند،بیشتر
مازادتولیدمیکنندوهرروزجاییتازهبرایاشغالناهمگونها.بدینسانابر

اختراع“مدرنیته”کهبابدبینیاولیهنگریستهمیشد،بهمحملیبرایآزادیمبدل
میشود.روستادرخوابرستگاریاش،حتینمیتوانسترویایطغیانرانیزببیند،
افقگستردهاشوفضایبیرونیاشتنهامردنراراحتترمیکرد.اماشهرباآن
افقعمودیوفضایمضاعفدرونی،جاییاستکهمیتوانآزادیراازخالل

طغیانبهچنگآورد.

خوش بینی 
فوتوریسم به 

روان نژندی 
سوررئالیسم و 

سرانجام بی قیدی 
اکسپرسیونیسم 

انتزاعی می غلتد. 
حاال معیار زیبایی 
“بزرگی” است. چرا 

که در نبرد فضاها 
هرکه بیش تر 

بپوشاند برنده 
است!! 

ساختمان “امپایر 
استیت” و آن عکس 
معروف که کارگران 
را بر داربستی بر 
فراز نیویورک 
تصویر می کند، 
همان آینده است. 
تملک فضا، افق را 
عمودی کرده است. 
فضای شهری حاال 
“طبیعتی” رام شده 
است که از طریق 
جدول بندی ها، 
خیابان ها، پارک ها، 
خطوط تراموا، 
متروها، فضاهای 
ساختمانی عظیم 
و ابر فروشگاه ها 
تجزیه شده است .



توخیابوناییکشنبهیحومهیشهر
زیرآفتابداغآگوست

واسهخودمونپرسهمیزنیم
وچیزیکهبهمونبرمیخوره،

نظموترتیباوضاس:
خونههاهمهردیفبهردیفعینهم.
درختاهمهردیفبهردیفعینهم.

همترازِیسطوح
واسهزدهگِیدِرماشینمایهجوراییفحشه.
نهدادوقالی،نهخوردشدنشیشهای.

تِه“غیرمنتظره”یاینجانالهیِزّقومعقولیهچمنزنه
کهدارهچمنایبیحاِلکجوکولهروهمسطحویکدستقالبمیزنه.

***

امابااینکهنیمچهراِهماشینرِوجلویخونهها،
باتکراِرهم،

همچینبااحتیاطازهرحادثهوهیجانیپاپسمیکشن
وبااینکهسقفا

همهشیبگرفتهنکهازداغیآسمونپرهیزکنن
اماخبیهچیزایکوچیکیهمهست

مثِل
بویروغنیکهیهجاریخته:

ناخوشیمالیموحاالحاالهاموندنِیگاراژا.
شتکرنگرویهآجر:
عینیهخراش،ناگهان!

توازنبیروحوسردیهشلنگپالستیکیکهچنبرزده
وحتابرقُزّلویکنواختپنجرههایعریض،

برنامه ریزهای شهر
مارگارت آتوود / گراکوس شکارچی

همهوهمه
واسهیهلحظههمشده،

یهدریچهوامیکننبهمنظرهیاونطرفترکهاییکهبعدهاقرارهتودیواراچهرهکنن

***

وقتیخونههاازاینروبهاونروبشن،
بیسروصداسرمیخورنتوقلمرودریاهایخشتوِگلی

عینیخچالهایطبیعیکهکمکممیلغزنتودریاوهیچکیهممتوجهنمیشه.
واینقلمرو

همونجاییهکهبرنامهریزایشهر،
باقیافههایُخلوارشون،
عیننقشهِکشایسیاست،

توتیکههایناشناختهشپخششدهن
همهمخفیازهم،

هرکدومتوکوالکبرفبیاماِندنیایخودش.
وبهحدس،دنبالمسیر،وسطسفیدیناپدیِدهوا،

رودیواراخطمیکشن.خطهاییبهصلبیمرزایچوبی.
ومیونبرفدیوانهواِریکنواخت،

پیردوحشتیمیگردنکهنظمبیخدشهیحومههایدکمیکشه.



PARIS
1871

بهاراینجاستبهروشنی
»تییر«و»پیکارد«خرامانهبوطمیکنند

ازدولتشانهمهسبز
باکبکبهیبهاران.

آهماهمه!
جشنوارهیبرهنگی

باباسنهاییهمهعریان!
»سهور«،»مودون«،»بانیو«،»آزنییر«-

تازهآمدگانراهمیگشایند
میپراکنندشاد-باشبهاررا.

بارزمخودهامانبلند
باشمشیرهاوطبلها

بیازشمعدانهایپردود
یاقایقهاییکههیچ...هیچ...هیچگاه
نمیبُرندآرامشدریاچهیخونآلودرا.

انبوهترازهماره
بهبزممینشینیمشبرا
تاُخردگوهرانزردصبح

فروپاشندبرمور-پشتههامان
درصبحیبیهمانند.

تییروپیکارد
هنرمندمیپندارندخودرا؛

بهعلفکشهازیورمیدهند
نقاشیهای»کورو«را

رزم سرودی برای پاریس
آرتور رمبو / ع. ج. روفوس

آقایمترجممیگوید:»تییر،رییسجمهور،پیکارد،وزیرداخلهوفاور،وزیرخارجهیدولتیاستکهنورستهانقالب
سهرنگرابه»مردبزرگ«پروسمیفروشد.رزمسرودرمبو،پاریسرارهنمونجشن-اسطورهایاستکهدوشادوش

کمونبهارشدوبهخونگلداد.وچهبسیارسبزهاکهبرشاخدرختانمیپالسد؛مگربهلطفترنمیسرخ!«

وآفتابگردانهایشهرراسرمیبرند
وبنگرکهقوایشان

گوشههایشهرچههرزهمیگردند.

خویشاوندندباآنمردبزرگ
وبا»فاور«

غنودهدربستریازگلها
باعشوههاواشکهایتمساح

وسوزیازامالهیدانههایفلفل.

میسوزد
سنگفرششهربزرگ

باهرچهآبکهبرآنپاشیدید
وفراخواهدآمدآندم
کهبرخیزانیمشمایانرا

ازفرازسریر.

وروزگارینوبرخواهدآمد
درسایهساردرختانکهنسال

ونورستهشاخسارشانکهخواهدغرید
ترنمیسرخراکهفرونخواهدنشست!



WASHINGTON
1963



خوشحالمکهامروز،دررویدادیبهشمامیپیوندمکهناماشرا
درتاریخ،بهعنوانبزرگترینراهپیماییتاریخاینکشوربرای

آزادیثبتمیکند.
سالهاپیش،آمریکاییبزرگیکهامروزدرسایهینمادیناو
ایستادهایماعالمیهیرهاییراامضاکرد.اینحکمتاریخی،
مشعلهایازامیدبرایمیلیونهابردهیسیاهیاستکهدر

شعلههایبیعدالتیخردکنندهایپژمردهاند.ایناعالمیه،دمیدن
صبحشادمانهایرامیمانستازپسشبدرازاسارت.اماپس

ازصدسال،سیاهانهنوزآزادنیستند.پسازیکصدسال،
هنوززندگیسیاهانمقیدبهزنجیرتبعیضوتحقیراست.پس
ازیکصدسال،هنوززندگیسیاهانجزیرهایازفقراستدر
میانهیاقیانوسپهناوربهرهمندیهایمادی.پسازیکصد
سال،هنوزدرچهارگوشهیآمریکا،سیاهپوستیمیپژمردودر

سرزمینخودتبعیدرااحساسمیکند.بههمیندلیل،امروزاینجا
جمعشدهایمتاچنینشرایطیشرمباررابهنمایشدرآوریم.

بهعبارتی،امروزبهپایتختکشورمانآمدهایمتاچکیرانقد
کنیم.زمانیکهبنیانگذاراناینجمهوری،واژههایدرخشان

قانوناساسیوبیانیهیاستقاللرامینوشتند،اوراقبهاداریرا
امضامیکردندکهبهتمامیشهروندانآمریکاییبهارثمیرسید.

ایناوراق،وعدهایبودبهتمامیمردمان–بله،مردمانسیاهو
مردمانسفید-کهحقوقسلبناشدنیحیات،آزادیوتالش

رویایی دارم
 مارتین لوتر کینگ جونیور
ر. الف

برایخوشبختیرابرایشانتضمینمیکرد.روشناستکهآمریکا،تاآنجاکهبه
شهروندانرنگینپوستمربوطمیشود،ازاینوعدههاقصورکردهاست.بهجای

احترامبهاینتعهدمقدس،آمریکابهشهروندانسیاهپوستاشچکیبیمحلداده
است؛چکیکهبامهر»اعتبارحسابکافینیست«برگشتخوردهاست.

اماماازاینباورکهبانکعدالتورشکستهاستسربازمیزنیم.ماباورنمیکنیم
کهدرخزانهیبزرگموقعیتهایاینکشور،موجودیکافینیست.بنابراین،

آمدهایمتااینچکرانقدکنیم.چکیکهبهما،براساستقاضایمان،گنجینههایی
ازآزادیوتضمینیبراجرایعدالتخواهدداد.

همچنینمابهاینمکانمحترمآمدهایمتاحساسیتکشندهیامروزرابهیاد
آمریکابیاوریم.امروزوقتیبرایزرقوبرقاصالحاتتسکیندهندهیامصرف
آرامبخشهاییازجنسفعالیتهایگامبهگامنیست.امروزروزمحققساختن

وعدهیدموکراسیاست.امروزروزبرخواستنازاعماقتاریکومتروکتبعیضبه
سویراهروشنبرابرنژادیاست.امروززمانآناستکهملتخودراازشنهای

روانبیعدالتیبهزمینسختبرادریبرکشیم.
امروزروزمحققساختنعدالتبرایتمامفرزندانخداونداست.ضروریاستکه
اهمیتاینلحظهرابهدقتدریابیم.تابستانداغاعتراضاتمشروعسیاهانپایان
نخواهدیافتمگرباپاییزروحبهشآزادیوبرابری.1936پایاننیست،یکآغاز

است.اگرمردماینکشور،وآنانکهامیدوارندسیاهانتنهابهتخلیهیفشارهایشان
نیازدارندوبهزودیآرامخواهندگرفت،بیتفاوتبهکاروزندگیخودبازگردند،

بیداریسهمگینیدرانتظارشانخواهدبود.
آمریکانهآسایشیونهآرامشیخواهدداشتتاآنروزکهحقوقشهروندیسیاهان
تضمینشود.گردبادانقالبهمچنانپایههایاینملتراخواهدلرزاندتاروزروشن

عدالتروبنمایاند.واینچیزیاستکهبایدبهمردمانمبگویمکهبرآستانهی
پوسیدهایایستادهاندکهآنهارابهکاخعدالترهنمونخواهدشد.درفرآیند

بازپسگیریحقوقمان،نبایدخودرابهاعمالناصحیحبیاالییم.بیاییدتاتشنگی
رهاییخودرابانوشیدنجرعههاییازتلخیونفرتسیرابنکنیم.

بایدهموارهنزاعخودرابربلندایغروروانضباطساماندهیم.نگذاریمتااعتراض
خالقانهیمابهخشونتیصرفافیزیکیفروکاستهشود.دوبارهودوبارهبایدخودراتا
مرحلهیمتعالیهمراهیقوایبدنیوقوانیروانیمانباالبکشیم.توانستیزهجویی
درخشانیکهامروزجامعهیسیاهانرادربرگرفتهاست،نبایدمارابهبیاعتمادی

بهتمامیسفیدهاهدایتکند؛زیرابسیاریازبرادرانسفیدما،همانگونهکهاز
حضورشاندراینجمعمشخصاست،دریافتهاندکهسرنوشتشانباسرنوشتما

گرهخوردهاست.
آنهادریافتهاندکهآزادیشانبهصورتیگسستناپذیربهآزادیماوابستهاست.ما
نمیتوانیماینمسیررابهتنهاییبرویم.ودرحالرفتنورفتن،بایدعهدببندیم
کههموارهبهپیشخواهیمرفت.نمیتوانیمبهعقببرگردیم.کسانیهستندکه



ازمبارزانحقوقشهروندیمیپرسند»پسشماکیراضیمیشوید؟«ماهرگز
نمیتوانیمراضیشویموقتیکهیکسیاهپوستقربانیترسیناگفتنیازخشونت

پلیساست.
نمیتوانیمراضیشویمتاوقتیتنهایخستهمان،فرسودهازسفر،نمیتواننددر

متلهایبینراهیاهتلهایشهرهابیاسایند.
نمیتوانیمراضیشویمتاوقتیکهتحرکحقیقییکسیاهپوست،تنهاازگتویی

کوچکتربهگتوییبزرگتراست.هیچگاهنمیتوانیمراضیشویمتازمانیکه
کودکانما،ازبزرگسالیمحروماندونشانههای»فقطبرایسفیدپوستها«

غرورشانرامیرباید.
نمیتوانیمراضیشویمتازمانیکهسیاهیدرمیسیسیپیحقراینداردوسیاهی

درنیویورکباورداردکهدیگرچیزینداردکهبهخاطرشرایبدهد.
نه،نه،ماراضینیستیم،وراضینمیشویمتاروزیکهعدالتمانندآبجاریشود

وحقانیتهمچونسیلیقدرتمند.
فراموشنکردهامکهبسیاریازشماازمحاکماتوآزارهایفراوانیعبورکردهاید.
بسیاریازشمابهتازگیازسلولهایزندانهابیرونآمدهاید.بسیاریازشمااز
مناطقیآمدهایدکهجستجویتانبهدنبالآزادیشمارامنکوبطوفانتعقیب
ومبهوتتندبادخشونتهایپلیسساختهاست.شماپیشگامانزجریخالقانه

بودهاید.
بااینباورراهتانراادامهدهیدکهرنجنابهحق،رهاییبخشاست.بهمیسیسیپی
برگردید،بهآالباما،بهکارولینایجنوبی،بهجورجیا،بهلویزیانا،بهزاغههاوگتوهای

شهرهایشمالی،وبدانیدکهاینوضعبایدتغییرکندوخواهدکرد.بیاییدتادر
حضیضناامیدیدرنغلتیم.

منامروزباشمامیگویمدوستان،کهباتمامدشواریهایامروزوفردا،منهنوز
رویاییدارم.رویاییکهریشههایشعمیقارویایآمریکاییراشکافتهاست.رویای
روزیراکهاینملتبرخواهدخواستومعنایحقیقیآرماناشرازندگیخواهد

کرد:»ماخودشاهدانیبراینادعاخواهیمبودکهتمامیآدمیانبرابرآفریده
شدهاند«.

رویاییدارمازآنروزکهفرزندانبردگانپیش،وفرزندانبردهدارانپیش،در
تپههایسرخجورجیا،میتوانندهمراههمبرمیزبرادریبنشینند.رویاییدارمازآن
روزکهحتیمیسیسیپی،ایالتیکهازهرمبیعدالتیمیسوزدوازداغیسرکوب،

بهواحهایازآزادیوعدالتمبدلخواهدشد.
رویاییدارمازآنروزکهچهارفرزندکوچکمن،درکشوریخواهندزیستکهآنها
رانهبراساسرنگپوستشان،کهبراساسآنچهدرونشاناستقضاوتمیکند.

رویاییدارم...رویاییدارمازآنروزکهدرآالباما،بانژادپرستاندرندهخویاش،
بافرماندارشکهلبهارابهواژگانبیتفاوتیوبیعملیمیجنباند،پسرکانو

دخترکانسیاهپوستمیتواننددستدردستهمبهخواهرانوبرادرانسفیدشان

بپیوندند.
منامروزرویاییدارم...رویاییدارمازروزیکهدرههاباالمیآیندوتپهماهورها
پایینمیروند.زمینهایسختهموارمیشوندوراههایپرپیچوخم،صاف.و

شکوهخداوندنمایانخواهدشدوتمامتنهاآنرادرکناریکدیگربهنظارهخواهند
نشست.اینامیدماست.اینایمانیاستکهمنباآنبهجنوببازخواهمگشت.
باچنینایمانیخواهیمتوانستگوهرامیدرادردلکوهناامیدیبجوییم.باچنین
ایمانیخواهیمتوانستتامنازعاتپرقیلوقالمردممانرابهسمفونیبرادری

مبدلسازیم.باچنینایمانیمیتوانیمدرکنارهمکارکنیم،درکنارهمدعاکنیم،
درکنارهممبارزهکنیم،درکنارهمبهزندانبرویم،درکنارهمبرایآزادیقیام

کنیم،وبدانیمکهروزیآزادخواهیمبود.
اینروزیاستکهفرزندانخداوندمیتوانندبامعنایینوبخوانند:»کشورمن،
اینازتوستایسرزمینآزادی،ازتوستکهمیخوانم.سرزمینیکهپدرانمبر

آنمردهاند،سرزمینغرورزائران.باشدکهازهرکهسارآزادیبهطنیندرآید«.و
اگرقراراستآمریکاملتیبزرگباشد،بایدکهاینرویابهحقیقتدرآید.پسباشد
کهآزادیدرتپههایشگفتآورنیوهمشایربهطنیندرآید.باشدکهآزادیازقلل
بشکوهنیویورکبهطنیندرآید.باشدکهآزادیازآلگینیهایمرتفعپنسیلوانیابه

طنیندرآید.باشدکهآزادیازقلههایبرفپوشکوههایراکیدرکلرادوبهطنین
درآید.باشدکهآزادیدرشیبزارهایپرانحنایکالیفرنیابهطنیندرآید.

امانهفقطاین.باشدکهآزادیدرکوههایجورجیاوتنسیبهطنیندرآید.باشدکه
آزادیدرهرتپهوماهوریدرمیسیسیپیبهطنیندرآید،درهرکوهپایهای.باشد

کهآزادیبهطنیندرآید...
زمانیکهآزادیرابهطنیندرآوریم؛زمانیکهآزادیرادرهرشهرودهکدهایبه
طنیندرآوردیم،آنگاهمیتوانیمآنروزرانزدیکترسازیمکهدرآن،تمامفرزندان

خداوند،سیاهوسفید،یهودیوپیرودیگرادیان،پروتستانوکاتولیک،دستبه
دستهمدهندوباکلماتقدیمیسیاهانبخوانندکه»سرانجامآزادی،سرانجام

آزادی؛آهایخدایبزرگ،ماسرانجامآزادیم!«

»سرانجام آزادی، 
سرانجام آزادی؛ آه 

ای خدای بزرگ، ما 
سرانجام آزادیم!«

من امروز با 
شما می گویم 
دوستان، که با 
تمام دشواری های 
امروز و فردا، من 
هنوز رویایی 
دارم. رویایی که 
ریشه هایش عمیقا 
رویای آمریکایی 
را شکافته است. 
رویای روزی را که 
این ملت برخواهد 
خواست و معنای 
حقیقی آرمان اش را 
زندگی خواهد کرد



PARIS
1968



پوسترهایشورشپاریسدرسال1968،پارهایازدرخشانترین
آثارگرافیکیرادربرمیگیردکهتاکنوندرارتباطبایکجنبش
اجتماعیتولیدشدهاند.صرفنظرازداللتهایسیاسی،ازنظر
طراحینیز،آثاریخالقانهوکمنظیرمحسوبمیشوند.آثار

هنریایندوره،تزییناتیسطحینبودندکهبرایزیباییدیوار
دفاترکاریطراحیشدهباشند؛درمقابل،جایگاهیمرکزیرا
درصحنهیخیابانهاوبرایتحریکآگاهیوکنشبهخود

اختصاصدادند.درنهایتشگفتی،تمامیاینپوسترهابهصورت
آثاریگمنام،وبهعنوانمحصولهمکاریمیاندانشجویانی

آرمانخواهوکارگرانیدراعتصاب،تولیدشدند.تابهامروز،هیچ
هنرمندیافتخاراینآثارمهیجرابهخوداختصاصندادهاست.

درپاریس1968،ناکامیهایخردکنندهیناشیازفقر،بیکاری،
محافظهکاریحکومتشارلدوگل،ومخالفتباجنگویتنام،
زمینهرابرایجنبشیتودهایفراهمساختکهخواهانتغییرات

اجتماعیبنیادینبودند.درماهمی،کارگرانودانشجویاندرموج
غیرمنتظرهایازاعتصابات،راهپیماییهاوتظاهراتبهخیابانها
ریختند.تاهجدهماینماه،دهمیلیونکارگردراعتصاببودند
وتمامیکارخانههاودانشگاههادراشغالمعترضانبود.دراین
روزهایآشوب،آتلیهپوپولر)کارگاهمردمیهنر(شکلگرفت.
اساتیدودانشجویاناصلیتریندانشگاههنرپاریس،مدرسهی

هنرهایزیبا،دراعتصاببودندوتعدادیازدانشجویان،دربخش
چاپدانشکدهبودندتانخستینپوسترهایخیابانیشورشرا

تولیدکنند.
درشانزدهممی،دانشجویانهنر،نقاشانیازبیروندانشگاه،و
کارگراناعتصابی،تصمیمگرفتندتادانشگاههنررااشغالکنند

تابتوانندبهتولیدپوسترهاییبپردازندکه»بهحمایتیعینی
ازجنبشعظیمکارگراندراعتصاببپردازدکهدرمخالفتبا

حکومتگلیست،کارخانههایخودرااشغالکردهاند«.
پوسترهایآتلیهپوپوالربدوننامطراحیوچاپ،وبهصورت

رایگانتوزیعمیشدند.آنهارامیشدنصبشدهدرباریکادها،در
دستتظاهرکنندگان،وچسبیدهبردیوارهایسراسرفرانسهیافت.
پیامهادرشتومهاجمآنهابهغایتتاثیرگذاربودندوطنینآنها

ناممکن را بخواه!
مارک والن
ر. الف

درزمانهیمانیزبهگوشمیرسد.ماموریتآتلیهدراعالمیهیجمعیآنهابهروشنیبیانشدهاست:

»پوسترهایتهیهشدهتوسطآتلیهپوپولر،سالحیهستنددرخدمتمبارزهوبخشیجداییناپذیر
ازآن.جایگاهحقیقیآنهادرمرکزدرگیریهاست؛خیابانهاوبردیوارکارخانهها.استفادهازآنها
از آنها مالحظهی و بورژوایی فرهنگخانههای در آنها تماشاگذاشتن به دکوراتیو، مقاصد برای
منظریزیباشناختی،تخریبکارکردوتاثیرآنهاست.بههمیندلیلاستکهآتلیهپوپولرهمارهاز

بهفروشگذاشتنآثارخودامتناعکردهاست.«

بسیار اکتیویستیاستوبخش برگیرندهیجوهرهیهنر ارائهشدهانددر اینجا پوسترهایدرخشانیکه
کوچکیازبروندادهایآتلیهپوپولررانمایندگیمیکند.

اینپوسترباعنوان»حقوقهایسبک،تانکهایسنگین«،
بهکنایهمیگویندکارگرانهمانندبردههاییکارمیکنندتا
تسلیحاتیرابسازندکهنهایتاعلیهخودآنهابهکارمیرود.

نخستینخواستهیکارگراناعتصابکننده،دریافتدستمزدی
عادالنهبود،هرچندبرخیازآنهاازطبیعتکاردرنظام

سرمایهدارینیزناراضیبودند.بخشبزرگیازخیزشپاریس،
شورشدربرابر»کاربیگانهشده«بود،وبهویژهجنبش

دانشجوییتوجهبسیاریبهاینمفهومداشتکهکاربایدچیزی
بیشازبیگاریکسانیباشدکهحیاتشاندرگروحقوقشان

است.

عنواناینپوسترمیگویدکهاینپرترهایاز»جوانیاست
بسیارپریشانازآینده«.ایناحتماالشناختهشدهترینپوستر

ازپاریس1968است.دراینجاسرانسانیرامیبینمکه
کامالبانوارزخمبندیپوشیدهشدهاست.نمیتوانمازنژاد
یاجنسیتقربانیمطمئنباشیم.امامیتوانبهروشنیدید
کهاوقربانیخشونتیشدیدبودهاست.چشمانشگردابی
ازدردوخشماستویکسنجاققفلیبزرگدهانشرا
دوختهاست.اینتصویرچهمیگوید؟آیاتنهاتصویری

استازیکانسان،قربانیسوءاستفادهیمراجعاقتدار،یا
پیشگوییهزیمتجمعِیانسانهابهبیتفاوتیوبزدلی؟

آیاسنجاققفلیآنجاستتانوارهایزخمبندیراسر
جایشاننگاهداردیازبانفردرا؟الهامبخشاینتصویر

هرچهبودهباشد،درزمانهیماهنوزطنینآنقابلشنیدن
است.



به فرانسه پلیسضدشورش وقتی
اشغالشده کارگاههای و دانشگاهها
خشونت به شورش کرد، حمله
پلیس آغازین یورشهای گرایید.
بسیاری که بود سنگین آنقدر
برابر در معتصبین از دفاع برای
خشونتهایپلیسواردنزاعشدند.
هنرمندانه پاسخی پوستر، این
پلیس وحشیانهی حمالت به است
دیوارهای بر بینام صورت به که
اجرا یا نصب پاریس چهارگوشهی

شد.

به کارگران منازعات طپندهی قلب
شده ترسیم تصویر این در خوبی
است.پوستر،باسردادنشعار»آری
بهکارخانههایاشغالشده«،خواهان
برای نظامی شبه عملی برنامهی
نظارتشرکتهای و کنترل مبارزه
اشغال به کارگران ترغیب و بزرگ،
تصویر اینجا، در کارخانههاست.
انتزاعی به کارخانه یک ساختمان
نگاه اولین در که تبدیلشده ساده
دودکش لوله و میشود شناخته
کارخانه،سومینحرفکلمه»آری«

راساختهاست.

معترض، کارگران و دانشجویان
سوی از که توافقاتی و امتیازات
دولتمحافظهکارپیشنهادمیشدرا
بهدیدهیتردیدمینگریستند.چنین
خریدن برای تالشی اصالحاتی
ارزیابی کمتر تعهد با نیروهایی
میز پای که آنهایی و میشدند

مذاکرهبادولتمینشستند،خائنانی
اعتصابکنندگان بودند حاضر که
خود شخصی منافع مقابل در را
عنوان با پوستر این بفروشند.
بیننده به »اصالحات-کلروفورم«
که را اصالحاتی تا میدهد هشدار
برایتضعیفجنبشمردمیطراحی

شدهاند،نپذیرد.

به را خود راه عموما تلخ طنزی
میکرد. باز 68 می پوسترهای
به »نه عنوان با نمونه این در
بوروکراسی«هرمیازتماشاچیهای
تمام از نمادی به بوروکرات، ظاهرا
شده بدل مدرن جامعهی ایرادات
است.اینانبوهه،نهتنهاازآدمهایی
شده تشکیل خویشتن از تهیشده
از سلسلهمراتبی در آنها بلکه است،

قدرتنیزمرتبشدهاند.

اینپوسترباعنوان»بازگشتبهوضعیت
نرمال«دومعضل»خشنودیازخود«و
»بیتفاوتی«راترسیممیکند.ازآنجاکه

دانشجویانوکارگراناعتصابیعمیقااحساس
میکردندکهاعتصاباتفلجکنندهشانمیباید
تاسقوطدولتمحافظهکارادامهپیداکند،این
تصویربهتمسخرآنانیمیپردازدکهجویای
پایانیسریعبرایاعتصابهاوبازگشتبه

کسبوکارمعمولخودبودند.همانندبسیاری
ازپوسترهایمی68،طنینپیاماینپوسترنیز
امروزهودرمواجههباکسانیکهازمشارکت
درهرچیزجزمصرفگراییسربازمیزنند،به

گوشمیرسد.

عنواناینپوستر»مطبوعاتآزاد«است.
سادگی،صراحتوروشنیاذهانیکهدر
پوسترهایمی68بهنمایشدرآمدهاند،

نفسهارادرسینهحبسمیکند.هرچندسبک
تصویریاینپوستربسیاربدویاست،اماپیام

آنبهشدتپیچیدهاست.ازیکسو،پوستراین
ایدهرادرخودداردکهمطبوعاتتوسطپلیس،
مراجعاقتدار،ودولتکنترلمیشوندوهیچچیز

غیرازروایتپلیسازواقعیاتدرروزنامهها
بهچاپنمیرسد.ازسویدیگر،پوستربه

مامیگویدمطبوعاتآزاددروغهایپلیسو
صحنهسازیهایحکومترادرهمخواهند

کوبید.
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»جوانانیپوچگراوعنانگسیخته«دیلیمیلآنهارااینگونهتوصیفکرد:جوانانیدیوانهازتمامطبقاتکه
بااستیصالدرخیابانهایلندنمیگشتندعمومابابیمباالتیآجروسنگوبطریهایخالیرابهسمت
پلیسهاپرتابمیکردند،اینجاراغارتمیکردندوآنطرفتربوتههایآتشبرپا؛وهمانطورکهاهداف
استراتژیکخودرادراینوآنمحلهبرایهمتوییتمیکردند،گوییمشغولگرگمبههوابازیکردنبا

پلیسبودند.
عبارت»عنانگسیخته«مرابهفکرفروبرد.منرابهیادکمونارهایپاریسدر1871انداختکهبهصورت
حیواناتیوحشیتصویرشدند،مانندکفتارهاییکهلیاقتشانهمانبودکهباشتابوبهنامصیانتازمالکیت
خصوصی،اخالق،مذهبوخانوادهاعدامشوند)کهعموماهمیناتفاقهمبرایشانافتاد(.امااینعبارت
تداعیدیگرینیزبههمراهداشت:تونیبلرکهسالهابهآسودگیدرجیبچپروپرتمورداکآرمیدهبود،
به»رسانههایعنانگسیخته«حملهکردتاکمیبعد،زمانیکهمورداکبهجیبراستشدستبردتادیوید

کامرونرابرگزیند،ازقدرتبرکنارشود.
یقینامجادالتیهیستریکیمیانآنانکهآمادهاندتاشورشهاراشکلیخالص،لجامگسیختهوغیرقابلدفاعاز
رفتارمجرمانهقلمدادکنند،باآنانیوجودداردکههمارهمشتاقاندتارخدادهارادرمتنیازسیاستگذاریهای
بد،استمرارنژادپرستیوتعقیبقضاییناعادالنهیجوانانواقلیتها،بیکاریگستردهیجوانان،محرومیتهای
اجتماعیروبهتزاید،وسیاستهایاحمقانهیانقباضیکههیچارتباطیبااقتصادنداردوتنهابهتثبیتو
استحکامقدرتوثروتافرادمیپردازد،زمینهیابیکنند.ممکناستحتیکسانیپارافراترنهندوانگشت
اززندگی ازمشاغلوبخشهایبسیاری بیگانهکنندهیبسیاری ازمعناو رابهسویکیفیاتتهی اتهام

روزمرهودرمیانفرصتهایفراوان،اماباتوزیعنابرابر،برایشکوفاییورشدافرادنشانهروند.
بریکستون خصوص در آنچه که میشویم روبهرو گزارشهایی و کمیسیونها با باشد، یارمان بخت اگر
باشد«زیراغرایز یارمان بازگوکنند.میگویم»بخت نوبرایمان از را وتوکستتدردورانتاچرگفتهاند

لندن 2011: 
سرمایه داری عنان گسیخته به خیابان می زند
دیوید هاروی

ددمنشانهینخستوزیرکنونیبریتانیابیشترباتوپهایآبفشارقوی،بهخدمتگرفتنیگانهایویژهو
گازاشکآورواستفادهازگلولههایپالستیکیهمسازاست؛آنهمدرزمانیکهخطابههاییمبالغهآمیزرا
درخصوصنابهسامانیاخالق،افولمدنیت،ونزولدردناکارزشهایخانوادگیوانضباطدرمیانجوانان

طغیانگرسرمیدهد.
بهصورتگستردهای آنجاستکهمادرجامعهایزندگیمیکنیمکهدرآن،سرمایهداریخود امامشکل
بانکداران میکنند؛ تقلب مردم هزینهی به عنانگسیخته سیاستمدران است. عنانگسیخته و وحشی
درندهخوجیبملتراتماموکمالغارتمیکنند؛مدیران،واسطههایسرمایهومغزهایبخشخصوصی
درتاالرهایبورس،ثروتجهانرامیچاپند؛شرکتهایمخابراتوکارتهایاعتباریهزینههایمرموزی
رابهقبوضمشتریانخودمیافزایند؛شرکتهایبزرگوثروتمندانمالیاتنمیپردازنددرحالیکهتمامااز
سرمایهیعمومیتغذیهمیشوند؛مغازهدارهادرقیمتهاتقلبمیکنند؛ودرچشمبههمزدنی،کالهبرداران

وشیادانهنرمند،چشمبندیهایخودراتاباالترینردههایزیستجهانسیاستواقتصادپیادهمیکنند.
اقتصادسیاسیسلبمالکیتازتودههاویغماگریتاحددزدیدرروزروشن–بهویژهازفقراوآنانیکه
آسیبپذیر،ناآگاهوفاقدپشتیبانیقانونیاند-بههنجارهرروزهبدلشدهاست.آیاکسیباورداردکههنوز
بتوانسرمایهدار،بانکدار،سیاستمدار،مغازهدار،یاافسرپلیسشرافتمندیرایافت؟بله،آنهاوجوددارند.اما
تنهابهصورتاقلیتیکهدیگراناحمقفرضشانمیکنند.باهوشباش!سودآسانبهدستبیاور!بقاپو
بچاپ!خطرگیرافتادنبسیاراندکاست.ودرهرمورد،راههایبسیاریبرایحفاظتازداراییهایشخصی

دربرابرهزینههایتخلفاتشرکتهاوجوددارد.
هیچ یقینا ببینیم. نمیخواهیم چون نمیبینیم، را اینها ما بیشتر باشد. تکاندهنده شاید میگویم آنچه
سیاستمداریجراتگفتنآنراندارد.اماحدسمنآناستکههرشورشیخیابانیدقیقامنظورمنرادر
مییابد.آنهادرستهمانکاریرامیکنندکهدیگران،فقطبهشکلیمتفاوت؛بهشیوهایپرسروصداترو
قابلمشاهدهتر،درخیابان.بالییراکهسرمایهداریشرکتیبرسرسیارهیزمینمیآورد،درقبالخیابانهای
لندنشبیهسازیمیکنند.تاچریسم،قالدهازخویوحشیذاتیسرمایهداریبرگرفت)توجیهگرانتاچریسم
نام»روححیوانی«کارآفرینرابرآننهادهاند(وازآنروز،هیچچیزیرخندادهاستکهاینروحیهرابه

زنجیرکشد.بزنودرروییگستاخانهتقریبادرهرکجابهشعارطبقاتحاکممبدلشدهاست.
اینهنجارنوینیاستکهزندگیاشمیکنیم.اینچیزیاستکهکمیسیونهایتحقیقبعدیمیبایدبه
آنبپردازند.همه،ونهتنهاشورشیان،بایدموردبررسیقرارگیرند.سرمایهداریعنانگسیختهبایدبهدلیل

جرایمشعلیهبشروعلیهطبیعتمحاکمهشود.
غمناکآنکهشورشیانشیدا،اینچیزهارانمیبینندونمیخواهند.همهچیزدستبهیکیشدهاستتا
ماهمنبینیمونخواهیم.بههمیندلیلاستکهقدرتسیاسیسراسیمهخرقهیاخالقیاتبرتروعقالنیت

فزایندهرابرتنمیکندتاکسینبیندعریانیفسادوحماقتمنطقناعقالییاشرانبیند.
امابارقههاییازامیدونوردرسراسرجهاندیدهمیشود.جنبشهایاعتراضیدراسپانیاویونان،تکانههای
سرمایهداری دامنگستر شیادی بر آسیا،همگیچشم در دهقانی جنبشهای التین، آمریکای در انقالبی
درندهخوووحشیجهانی–کهافسارگسیختهبرجهانمیتازد-گشودهاند.چگونهمیتوانیمچیزهاراازنو
بسازیم؟بهکدامسمتبایدرفت؟جوابهاسادهنیستند.امایکچیزرابهیقینمیدانیم:تنهاباپرسیدن

سوالدرستاستکهمیتوانبهپاسخدرسترسید.
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گرافیتیبهعنوانصدایبیصدایانتعریفمیشود،اماصدائی
کهمامیشنویمازآِنپدرانماناست،آنهاکهدرطولهزاران

سالاستعمارونسلکشیبیصداتسلیمشدند.پدرانمانازطریق
تماماشکالهنریسنتیباماسخنمیگویند:طبالی،نقاشی،
حکاکی،انجاممراسم،رقصوجزآن.ابرازمیراثفرهنگیمان
بیقانونیشناختهشدهوانجامدهندگانآنمحاکمهمیشوند.

چراکهابرازهویتفرهنگیتو،درتضادبایکسانسازیجهانی
است.پسطبیعیاستکهگرافیتیبامقاومتهمراهباشد.

برایامپراطوریجهانی،آزادیخلقاثرهنریشخصیتودر
هرکجا،خرابکاریاست،بهویژهکهبرایخلقاثرمجبوربه

گذرازقوانیندیگرشانهمبشوی.امافردبایدبداندکهاینبه
اصطالحقوانین،برایمحافظتازمنافعاقلیتیمسلطبوجودآمده

وخرابکاریحقیقیدربرپاکردنحفاظها،دیوارهاومرزها
درسرزمینهائیاستکهبرخالفقانونوبرخالفاخالقبا

حیلهگریبهدستآمدهاست.خرابکاریدراموالشخصیافراد
بهوسیلهیگرافیتیدرحقیقتیکیادآوریاستبراینواقعیت
کهانسانهاییقبلازآنکهشمااینسرزمینراتصرفکنیددر
آنزندگیمیکردهاندوگروهیازآنانبرخالفتمامیآنچهکه
شمابرایاخراجآنانانجامدادهایدهنوزدراینجازندگیمیکنند.

گرافیتیبهعنوانعملیتنهابرایابراز،هیچمحدودیتیرا
برایاینکهدرکجاانجامشودویااینکهچهچیزیرابا
آننشاندهندبرخودنمیپذیرد.گرافیتی،حتیبدونوجود

مفاهیمفرهنگیوتاریخی،بهزوربهشمامیآموزدکهکسیدر
اینجاست،کسیوجوددارد،بدونتوجهبهاینکهچهمیگوید
یاازکجامیآید.گرافیتیگواهموجودیتاست.منآنجابودم،و
تومیدانی،زیراکهمنآنرامنفجرکردم.ماگرافیتیرابدون
ماللتوبدونوابستگیبهجامعهکنونیمانخلقمیکنیم،در
کالسهایاحمقانهایکهطراحیشدهاندتامارابهسانیک
کشورتکمغزهمسانسازیکنند،یادرکوچههایمتروکو

خیابانهایفراموششدهیگتوهایقدیمی.اینبیفکرانهاست
همچونتماماحمقانهها،امامیتواندبهگفتاریهوشمندانه

متحولشود.

مانیفست گرافیتی 
آمریکای التین

گرافیتییکعملغریزیاست،چیزیاستکهدرساختارژنتیکیفرهنگمانتخمریزیکردهاست.مابه
زورمجبوربهقطعارتباطباسنتهایقبیلهایخودشدهایم،اماآنسنتها،باوجودآنکههزارانسالگم
شدهبودند،درونماباقیماندهاند.مامجذوبگرافیتیشدهایمیاباخلقگرافیتیرشدکردهایمبدونآنکه
بدانیمچراینکاررامیکنیم،اماحقیقتآناستکهبسیاریازما،ازهنگامتولدتمایلداریمبردیوارها
وتمامیسطحهابنویسیم.نوشتنبرکاغذونقاشیبربومچیزهائیاستکهمابهآنآموختهشدهایم.این
محدودیتهایاعمالشدهبرایانسان،طبیعینیست.محدودکردنسطوحومکانهائیکهمیتوانیمبر

رویشانهنریخلقکنیمکوششیمضاعفازسویبخشهائیازامپراطوریجهانیجهتکنترلبیشتر
ماست.

گرافیتیبدونمشخصههایفرهنگیمانندستارهایدرآسمانشباست،مسلمازیباوبهاندازهایغیر
قابلتحملدور.هنگامیکهنویسنده،نقشگرافیتیرادریادآوریانسانیتاشدریابد،شعاعیازآنستاره

آسمانراترکمیکندتادروناوراروشنسازد.حتیهنگامیکهغریزهیهنریماازطریقگرافیتی
بروزمیکند،همسانیماآشکاراست.ماازحروفالفبائیبهجاینقشهایسنتیخودماناستفاده

میکنیم.حتیگاهینقشهایسنتیاستفادهشدهخارجازمفهوماستیابدوندرککاملمعنایآنها
نقاشیشدهاند.بهاینترتیبحتیدرتمایلغریزیمابرایترغیبمردمبهشنیدنصدایپدرانمان،

استعمارتصویریمستمریوجوددارد.گرافیتیمیتواندبهمابرایتعریففردیتکمککند،ودرعینحال
بازتابدهندهیمحرومیتماازهویتهمگرایقبیلهایمانباشد.پدرانماهنوزازطریقماارتباطبرقرار

میکنند،اماچندنفرازماهنوزقادربهصحبتبازبانآنهاهستند؟

ترجمه از الله دست غیب



خالفكارانآنهاييهستندكهگرفتارميشوند
شهر،معماريدفاعرابهتصویرميکشدوطوريطراحيشدهاستکهدرمقابلتظاهرات،اغتشاشاتو
شورشهاایستادگيکند.خیابانهايشهرباریکساختهشدهاندتارفتوآمدرامحدودکرده،تاثیربالقوهی
اعتراضاترابهحداقلبرساننددرحاليکهفضاهايعموميگستردهترشدهاندتامناطقتحتمراقبتپلیس
قابلمشاهدهباشند.برنامهریزيشهري،پویایيبيطرفزندگيمحليرابهحوزههايتخصصيفعالیتو
رفتارتقسیمکردهاست.ماچهبهصورتجمعيوچهبهشکلفردي،دالیلکليجابهجایيوتغییرمکان

راازدستدادهایم.
فضاهایيکهصحنهینبردبودهاندوتاریخشکستهاياجتماعيمرورشدهوسببسازپیشنهاديمبني
بریکفضايبياعتناوخنثيبرايپیشرفتشدهاندوهمهیاینهاتحتعنوانزیباسازيوبازسازي
شهرهاصورتگرفتهاست.گرافیتيشکافيدرچشماندازاینبيطرفيفضایيونشانيازمبارزهبا

بيتفاوتيآناست.گرافیتيباپسزدندروغفضايخنثي،درمبارزهايپایداربامحدودیتهايدسترسيو
خصوصيسازيفضاميجنگد.هرعالمت)tag(،یکناماست.اینعالمتنیزمانندناميکهمنبعارجاع
آنناشناساست،فقطیکنامبدونهویتاست.اینعالمتکهازبیانموضوعاتسیاسيبينیازاست
وبهالزماتزیبایيشناسينیزمقیدنیست،تنهابهحرکتیکنامدرمیانوبرفرازفضايساختهشدهی
شهرتوجهميکند.عالمتگذاري،یکبازيتعقیبوگریزمیانعالمتگذارانومنابعقدرتاست.با
افزایشمجازاترسمگرافیتيبهعنوانیککنشغیرقانوني،گرافیتيکاراندائمًاعالمتهايسادهتر،

سریعتروزشتتريراابداعميکنند.فرضاشتباهایناستکهگرافیتيکارانتهدیدهایيمتخاصمهستند
وقانوننه!

تاکتیکهايمقاومتهمپابهپايمعماريدفاعمتکاملميشوند.مرحلهیبعدتکامل،نامرئيشدناست.
گرافیتينامرئيباالهاماز»بینالمللموقعیتگرایی«کهطرفدارمشارکتکامل،خودمختاريخالقو
زیستندرلحظهبودند،بهجنگيبرسرفضايحیاتيتبدیلشدهکهبهکشفمناطقپنهانوفضاهاي
موقتيميانجامد.گرافیتينامرئيبرخالفگرافیتيهايمرسومکهبهدنبالدرجهايازدوام،ودرنتیجه

یادگارهايماندنيپیروزيهستند،ازشهرتوبازيبهنفعاختفاوبقاچشمميپوشد.
گرافیتينامرئي،ضداجتماعيو»موهن«است.درعینحالدرفضايخارجياست.گرافیتينامرئيبه
حوزهیخصوصينهبهعنوانیکحقفردي،کهبهچشمبیگانهسازيومحرومسازيعموميمينگرد.

گرافیتينامرئيمحیطفضايخصوصيبیرونراهمگانيميسازد.قراردادهايمربوطبهفضاهاي
اجتماعي،کنشهايمنفعالنهواظهاراتفرديغیرمزاحمراتوصیهميکنند.گرافیتينامرئيبرايگریزاز
چنینقواعدي،درحاشیهودرمکانهایيرويميدهدکهذهنیتميتوانددرآنهابهشکلتعریفنشدهو
بيناموجودداشتهباشد.»صحنه«فضايمحدودياستکهفعالیتهايمشخصيدرآنصورتميگیرد
و»موهن«جایياستکهرفتارمطرودبدانتبعیدميشود.گرافیتينامرئيباتهاجموتصرفنسبتبه

تخصیصکارکرديفضاواکنشنشانميدهد.

مانیفست گرافیتي هاي نامرئي
توزون الن / آندرومدا



الگوي تمدن فروید و هزار و نهصد و هشتاد و چهار ارول
برایانابرنشتاین
ترجمهازآندرومدا

)بخشدوموپایانی(

حزبازکنترليکهبراحساساتاشتیاق/عشقداردبهنفعخوداستفادهميکندودرعینحالنیازافرادبهپرخاشگريرا
ازطریقآنچهکه»نفرتدودقیقهاي«نامیدهميشود،ارضاميکند.»نفرتدودقیقهاي«زمانياستکهتماماعضاي
حزبکارشانرامتوقفميکنندتادرمقابلتلهاسکرینجمعشوندونفرتشانرانسبتبهتصاویررويصفحهیآن
نشاندهند.درحاليکهموسیقيتهدیدآمیزيپخشميشود،تصاویررويصفحهازدشمنانجنگيتاامانوئلگلدشتاین1
)کهحزبادعاميکنداوخطرناکترینانسانزندهاست(وهرچیزوهرکسکهحزببخواهداعضایشباآنمخالفت

کنند،تغییرميکند.
بهنظرميرسدجذبهیسهمگینوحشتوکینهجویي،تمایلبهکشتار،شکنجهودرهمکوبیدنچهرههاباپتک،
مثلیکجریانالکتریکيدرمیانتماممردمجاريميشودوافرادراعليرغممیلشانبهدیوانگاننعرهزنکجو

کولهايتبدیلميکند.
طياینجنونپرخاشجویانه،غرایزپرخاشگرانهیتکتکافرادمتوجهدشمنانحزبميشود.فرویدپیشنهادميکندکه
»تمدنبایدبیشترینتالشهایشرابرايتعیینحدودبرايغرایزپرخاشگرانهیانسانودرکنترلنگهداشتنجلوههاي
آنبهکارگیرد«.»نفرتدودقیقهاي«روشحزببرايدیکتهکردنغرایزپرخاشگرانهاست.»نفرتدودقیقهاي«نه
تنهابهحزبقدرتدستکارياحساساتاعضایشدرقبالدشمنانشراميدهد،بلکههمچنینحزبراقادرميسازد

غریزهیپرخاشگريرابهنحويجهتدهيکندکهدرخدمتمنافعشقرارگیرد.
درپایان»نفرتدودقیقهاي«،یکتصویرآرامشبخشازبرادربزرگهمراهباموسیقيشادپخشميشود.اعضاپس
ازتبجنونآمیزشان،وپسازارائهییکموسیقيشادوتصویريکهمطابقآموختههایشانبهطورضمنيبرآرامش
داللتدارد،چارهايندارندجزاینکهبهبرادربزرگعشقبورزند.اعضاشرطيشدهاندکهسائقهايدرونيشدهی
رابطهیجنسيوعشقشانرابربرادربزرگفرافکنيکنندچراکهاونهتنهاازآنهادربرابردشمنانشانمحافظت
ميکند،بلکهبرايآرامشدادنبهآنهاپسازآنچهبهتازگيتجریهکردهاندنیزحاضروآمادهاست.بوشانبهاین
مسئلهاشارهميکندکهانرژيجنسي/عشقچگونهجهتدهيميشود:»روشفوقالعادهدقیقيکهارولهیستري
شرطيشدهیعشقبهبرادربزرگرادرقالبآندرآوردهاست،جایگزیننظریهیمیلجنسيفرویدشدهاست«.آنچه
بوشاندراینجاميگویدایناستکهبرادربزرگجانشینتصویرسازيفرویدازنیازمابهرابطهیجنسي/عشقشده
است.بنابراین،درهزارونهصدوهشتادوچهار،حزببهنظریهیفرویدمبنيبراینکهمیلجنسي/عشقبهعنوان

یکغریزهميتواندتوسطتمدنکنترلشدهوجهتمنافعجامعهدستکاريشودواقعیتميبخشد.
زیگموندفرویدیکبارگفتکه:»انسانمتمدنقسمتيازامکاناتخودبرايشادبودنراباسهميازامنیتمبادله
کردهاست«.اودرتمدنوماللتهايآنشاديرابهصورت»نبوددردوبيلذتي...[درعین]تجربهیاحساسات
شدیدلذت«تعریفنمودهاست.برطبقنظرفروید،ارضايغرایزجنسيوخشونت،شاديمارابهوجودميآورد.
امازمانيکهیکنفر»متمدن«بودنراانتخابميکند،بایدآزاديخودبرايغریزيرفتارکردنرابهمنظورتامین
معیارهايجامعهقربانيکند.درهزارونهصدوهشتادوچهار،مردماقیانوسیهبهسمتاینباورهدایتميشوندکه
پیشازانقالبيکهحزبرابهقدرترساند،زندگيبدويآنهامخوفوجهنميبودهاست.درواقعحزبدائمًاازطریق
اینموضوعواقعیت اکنونچهزندگيبهتريدارند،هرچندکه تلهاسکرینهااعالمميکندکهحزبواعضايآن
نداشتهباشد.آنهااینکاررابهعنوانروشيبراياطمیناندادنبهاعضانسبتبهاینکهآنهادرمقایسهبازمانپیش
ازقدرتگرفتنحزبزندگيبسیاربهتريدارندانجامميدهندوبدینترتیبوفاداريووابستگياعضارابهحزب

جهتتامین»شادي«تحکیمميکنند.

1 Emmanuel Goldstein



فرویدتاکیدميکندکه»انسانبدويباقائلنبودنهیچحدومرزيبرايغرایزشآسودهتربود«.درهزارونهصد
وهشتادوچهاربهنظرميرسدکهافرادهیچراهيبرايارضايغرایزشانندارندمگراینکهمرتکبگناهیادستگیر
ومجازاتشوند.ازآنجاکهجلوگیريازناشاديمولفهیدیگريازشادبودناست،هررفتارغریزيازطرفاعضاي
حزبدراقیانوسیهتوسطفرا-منآنهاازمجراياحساسگناه،توسطپلیسازراهدستگیريآنها،یاهردوياینروشها
مجازاتميشودوشهروندانرادریکدلواپسيغیرقابلاجتنابنگهميدارد.اگرچه»نفرتدودقیقهاي«بهافرادامکان
ميدهدکهپرخاشگريوعشق/میلجنسيشانرابهروشموردپذیرشحزبابرازکنند،اماافراديچونوینستون
اسمیت)کهدشمنحزباستودرواقعازبيعدالتيهايحزبآگاهاست(»نفرتدودقیقهاي«راهمبهشکلتاکتیک

بیمارگوندیگريبرايکنترلميبینندکهمجبوربهتحملآنهستند.
درهزارونهصدوهشتادوچهار،آنچهکهفرویدبهعنوانهزینههايتمدنتوصیفکردهاستبهحديافراطيبه
بادستکاري ازدستدادهاند.حزب تصویرکشیدهشدهکهدرآن،شهروندانتوانخودبرايتجربهکردنشاديرا
فرا-من،ازاینمشاهدهفرویدبهرهميجویدکه»احساسگناهمهمترینمسئلهدرشکلگیريتمدنونشاندادناین
موضوعاستکههزینهايکهمابایدبرايپیشرفتدرتمدنبپردازیم،ازدستدادنشاديدراثرشدتگرفتناحساس

گناهاست«.باافزایشفعالیتفرا-من،احساسگناهنیزشدتميیابد.
برايرجوعبهابتداياینمقاله،صحنهايازهزارونهصدوهشتادوچهاررانقلميکنم.وینستوننهتنهابهعلت
جرمفکري،بلکهبهسببجرمآشکاِرداشتنرابطهیجنسيبابهانههايناپذیرفتنيازطرفحزبدستگیرشدهاست.
اوبراین،شخصیتيکهپیشترازاونامبردهشد،نمایندهیحزباستکهتالشميکندوینستونراباازبینبردنتمام
احساساتوتمایالتممنوعاو»درستکند«.منازطریقتحلیلفرویدينشاندادهامکهچگونهحزبازذهنافراد
برضدخودشاناستفادهميکندتاآنهاراواداربههمرنگيبامدنیتبراساسمعیارهايخودنماید.هدفحزباین
استکهاعضايآنبهشکليمشابهفکرورفتارکنند.سخناناوبراینازجملهجمالتيکهدرابتداآمد،نمونههایياز

اهدافحزبدرهزارونهصدوهشتادوچهارراارائهنمودهوالگويفرویدازتمدنرابهغایتآنميرساند:
»ماتوراخاليميکنیموسپسازخودمانپّرتخواهیمکرد«.

گرچهمدرکمستقیميازتاثیرگرفتنارولازنظریاتفرویدوجودندارد،امااوبهصورتقابلتوجهيایدههايمشابهي
راارائهميکند.بافرضاینکهتعریففرویدازتمدنبهدقتدرارولتصویرشدهاست،چندسوالویژهمطرحميشود:
دیدگاهفرویديباتحلیلهزارونهصدوهشتادوچهاربهچهبینشيميتوانددستیابد؟وآیاارولدرزماننوشتن

آن،نظریاتفرویدرادرذهنداشتهاست؟
درنظرفرویديهاهزارونهصدوهشتادوچهار،کاملترینسطحازالگويتمدنيفرویدراترسیمميکند.تصویر
ارولازیکجامعهیاستبداديدرهزارونهصدوهشتادوچهاروممانعتهايآنازتمامکنشهايغریزي،تمایالت
دروني،استقاللنسبتبهجامعه،یاهرشیوهیدیگرشاديکهدرطبیعتمانهفتهاست،تصویرسازيفرویدازتمدن
راتقویتميکند:»اصلآندراینواقعیتریشهداردکهاعضاياجتماع،امکاناتخودبرايارضايخویشرامحدود
ارول و فروید آثار در جامعه مشترک چشمانداز این نميشناسند«. محدودیتي تنهایي به افراد درحاليکه ميسازند
ميتواندباعثشودتصورکنیمکهارولدرهنگامنوشتنهزارونهصدوهشتادوچهارنسبتبهایدههايفرویدآگاهي

داشتهاست.
فرویددرتمدنوماللتهايآن،توضیحدادهاستکه»همیشهامکانداردعدهیقابلتوجهيازمردمباعشقبههم
بپیوندندامابایدمردمدیگريباقيبمانندتاباجلوههايپرخاشگريآنهامواجهشوند«.احتمااًلقهرمانهزارونهصدو
هشتادوچهار،وینستوناسمیت،ميدانستههدففرویدازگفتناینجملهچهبودهاست.حزباذهانتودههايمردم
رابهبندکشیدهوآنهاراشرطيکردهبودکهازهرکسیاهرچیزکهحزببخواهدمتنفرباشندوتنهابهبرادربزرگ
عشقبورزند.وینستونیکيازافرادبیچارهیبهجاماندهايبودکهنميتوانستخودرابهعشقبرادربزرگیانفرتاز
دشمنمتقاعدسازدولذاپرخاشگريشدیددرونيشدهايراتحملميکرد.»ایدهیتمدن«فرویددربهترینحالتاش،
بهشکلکنایهآمیزيتمدنرادربدتربنحالتاشنشانميدهد:درهزارونهصدوهشتادوچهار،ارولچگونگيتاثیر

تمدنبرتکتکافرادرابیانميکند.
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عکس هایی که جهان را تکان داد
)بخش دوم(

2. فروریختن دیوار برلین
دهم نوامبر 1989. آندریاس اشپرینگر.

دریکحرکتاعجابانگیز،حکومتآلمانشرقیمرزبین
برلینشرقیوبرلینغربیراگشود.درکمترازلحظهای،
مردمبسیاریدرقسمتغربیدروازهیبراندبورگگردهم
آمدندتاجشنبگیرند.هنوزپرچمهایاتحادجماهیرشوروی
وجمهوریدموکراتیکآلمانبرفرازدروازهیبراندبورگودر
کنارطاقنصرتهادراهتزازبودند.امادرکناردیوار،وحتی
برفرازآن،گروههائیازمردمدستبهکارشدهبودند.قطعات
بزرگوهولانگیزسنگبهدستدیوارانسانیبینظماماعظیم
جابهجاشدند:نشانهایزندهازاتحادشرقوغرب.



زیبایی شناسی و فمینیسم
پگ برند
)بخش سوم(

پیدايشچالشهایفمینیستیدررابطهبازيبايیشناسی

ناچلین معروف مقالهی از پس سال بیست حدود تا امریکا آکادمیک زیباییشناسی حوزهی در فمینیستی تالیفات
فلسفهی ژورنال هیپاتیا: در زیباییشناسی1« و »فمینیسم نام با زیباییشناسی ویژهی مقالهی یک که زمانی تا و
فمینیستی2)هاین3وکورسمیر1990(منتشرشد،بهچشمنمیخوردند.درهمانسال،مقالهیویژهی»فمینیسمو
زیباییشناسیسنتی4«نیزدرژورنالزیباییشناسیونقدهنر5)برندوکورسمیر1990(منتشرشد.دومولفهمکار
انگلیسی،پنیفلورنس6ونیکوالفاستر7،مروریبرادبیاتانگلستانارائهکردند)1998؛2000a؛2000b(کهبهعدم
حضورپژوهشهایفمینیستیدرژورنالانگلیسیزیباییشناسی8درتمامطولانتشارآناشارهداشت.بدینترتیب،
علیرغماوجگیریتوجهبینالمللینسبتبهخالقیتهنریزنانوعالقهیروبهرشدبهپژوهشهایفمینیستیدر
بسترفلسفهیامریکایی،ورودفمینیسمبهزیباییشناسیامریکاییوانگلیسیبهعنوانیکموضوعجدی،باتاخیر
زیادینسبتبهسایرموضوعاتفمینیستیاتفاقافتاد.بهعنوانتوجیهیبرایاینمسئلهمیتوانبهمقاومتشدید
زیباییشناسانتحلیلینسبتبهدیدگاههاییاشارهکردکهمتضمنمفهومپیچیدهیبیطرفی،یعنیفاصلهگرفتنفرد
دریافتکنندهازعالیقاش– اعمازعالیقاخالقی،سیاسی،مذهبی،اقتصادی،بومشناختیوغیره-نیستند.ازآنجا

کهاینمیراثقرنهجدهمی،آثارگستردهوپایدارداشتهاست،شایستهاستکهموردبررسیعمیقترقرارگیرد.
ساختارپنجقسمتیمرسومکهتوسطفیلسوفانتجربهگرایانگلستانبهخدمتگرفتهشدهبود،بنیانیبرایدوقرن
تفکربنانهادهبودکهبرتجربهیزیباییشناختیفرد،وبهطورخاصبرتجربهیزیباییتمرکزداشت.اولینمولفهی
آنادراکبود،یعنیشیوهایکههرفردبااستفادهازآن،موضوعاتجهانوخصایصآنهارامیشناسد.مولفهیدوم
نیرویذوقوسلیقهبود.مفهومیکهدرمیاناعضایگروه،ازجوزفادیسون9کهبهطورمبهمیآنرامترادفبا
تخیلدرنظرگرفتهبود،تافرانسیسهاچسون10کهآنرابهصورتحسدرونیزیباییتوصیفمیکرد،متفاوتبود.
اینحس–مانندحواسخارجیفرد-درحینکنشادراکحسی،بهطورخودکاردرکسریازثانیهبرانگیختهمیشود.
آنرابیطرفوغیرذینفعمیدانند،یعنیفاقدهر»احساسیکهبتواندنسبتبهسودیاضرربعدیبهواسطهی
استفادهازچنینموضوعاتیگرایشیابد«)هاچسون573:1977(.مولفهیسومنظریهیسلیقه،محصولروانیای
استکهدراثرواکنشنیرویسلیقهحاصلآمدهوعمومًابهصورتلذتدرکمیشود)بدوندراختیارداشتنتمایل
واراده(.چهارمینقسمتساختاری،نوعموضوع)یارویداد،مثلیکاجراینمایشی(دردنیایادراکشدهایاستکه
باویژگیهایخاصومعینی)خصوصیاتزیباییشناختی(موردمالحظهقرارگرفتهاستتاموضوعرابهارزشذاتی
بیاراید.موضوعدرنظرهاچسوندارايکیفیاتهمسانيدرعینگونهگونيودرنظرادموندبرک11دارايکیفیاتنرمي
وکوچکياست.پنجمینوآخرینقسمتساختاری،قضاوتفردازسلیقهاست،مانند»ایننقاشیزیباست«،کهکاربرد

آنهمچونسنگنمایکلفرآینداست.

1 Feminism and Aesthetics
2 Hypatia: A Journal of Feminist Philosophy
3 Hein
4 Feminism and Traditional Aesthetics
5 The Journal of Aesthetics and Art Criticism
6 Penny Florence
7 Nicola Foster
8 The British Journal of Aesthetics
9 Joseph Addison
10 Francis Hutcheson
11 Edmund Burke



فیلسوفانفمینیستبهشدتنسبتبهتماشاگرانهنریمردکهلذتبیطرفانهایرا–خصوصًاهنگامیکهبهتصویر
هوسانگیزواروتیکیکزنزیباچشمدوختهاند-گزارشکردهیاازآنحمایتکردهاند،بدبینبودهاند.فمینیستها
میانکیفیات انعطافناپذیر افتراق و بردهاند پی اِعمالعالقه تجربهگرایانهی نفی در مغالطهکاریها و تناقضات به
زیباییشناختیوغیرزیباییشناختیراباادغامتعمدیعواملزمینهای،مانندعواملاجتماعی،اخالقیوسیاسیبه
معناوارزشیابیهنر،بهچالشکشیدهاند.شایستهاستبهایننکتهتوجهکنیمکهفیلسوفانجریانغالبدراواخردهه
1990نیزبدوناینکهتالیفاتفمینیستیراتصدیقکنند،چنینروابطیمیانزیباییشناسیواخالقیاتراپذیرفته

بودند)لوینسون199812(.
فمینیستهادرچالشهایبعدیباتالیفاتمعیارزیباییشناسی،قرائتهایجدیدیازنظریاتسنتیدربابسلیقه،
زیباییوواالییارائهدادهاندکهنواقصمفاهیمیکهبیطرفوجهانشمولفرضشدهبودندرابهنمایشمیگذارند.
آنهامعیارکالسیکسلیقهیدیویدهیوم13–کهتنهادریدقدرتمردانسفیدپوستتحصیلکردهوکارآزمودهدرهنرها
بود-رابهچالشکشیدهاندوآرایجامعکانتدربابزیباییراباارزیابیمجددپیشفرضهایاولیهدربارهیطبیعت
انسان،کهقوایعقالنیمردانهرابهرسمیتمیشناسدومکرزنانهراتحقیرمیکند،زیرسوالبردهاند.آنهاسلسله
مراتبپاسخهایزیباییشناسانهکهتجربهگرایانبهواسطهیآنهاواالیی)مردانهدرنظرگرفتهشده(راباالتراززیبایی
)زنانه(قراردادهوبدینترتیبسوگیریهایبیشتریرابهوجودآوردندراموردتردیدقراردادهاند.کارولین14کورسمیر،
تحلیلغیرمعمولیازسلیقهفراهمآوردهکهدرآن،بهمفهومتجربیقرنهجدهمیبازگشتهاستامااینبارآنرابه
قلمروهاییکهسابقًانادیدهگرفتهمیشدند،گسترشدادهاست.یعنیسلیقهرادربرگیرندهحواسجسمانِیبو،دید،و

لذاتچشاییدانستهاست)1999(.
نشریاتمتعددیبهتثبیتجایگاهشکنندهیفمینیسمدربسترزیباییشناسیفلسفیپرداختهاند.دوکتاببهعنوان
فمینیسم15 منظر از زیباییشناسی نامهای با دههی1990 در منتشرشده اولیه مقالهی دو از مبسوط ویرایشهای
اول منتشرشدند.کتاب )برندوکورسمیر1995( زیباییشناسی16 فمینیسموسنتدر و )هاینوکورسمیر1993(
ازدلیکشمارهیویژهیژورنالفلسفهیفمینیستیبیرونآمدوبرایناساس،فرضرابراینگذاشتهبودکه
مخاطباناشباآراءوروششناسیفمینیستیآشناهستند.اینکتاب)درکنارموارددیگر(بهبحثدربارهیپرسشی

12 Levinson
13 David Hume
14 Carolyn
15 Aesthetics in Feminist Perspective
16 Feminism and Tradition in Aesthetics

میپردازدکهابتدادرسال1976توسطسیلویابوونشندربارهیزیباییشناسیزنانه–در
مقابلزیباییشناسیفمینیستی-مطرحشد.هیلده17هایندراینکتاب،خواستارمطالعهی

زیباییشناسیدردرونفلسفهیفمینیستیميشود.چندتنازمولفاناینکتابتالش
میکنندرجحانیکهفلسفهدائمًابرایویژگیهایزیباییشناختی/فرمگرایانهدرمقایسهبا
ویژگیهایغیرزیباییشناختیقائلمیشودراازمیانبردارند.نویسندگاندیگر،وظیفهی

بررسیآرایششناختیهنرمنددربافتسیاسی-اجتماعیاو،مثاًلنژادوجنسیتاش،و
نقشیکهاینمولفههادرارزیابیهنریایفامیکنندرابهعهدهگرفتند.

مخاطبانکتابدوم،فمینیسموسنتدرزیباییشناسیرافیلسوفانآموزشدیدهدر
زیباییشناسیتحلیلیوناآشناباپژوهش،روششناسی،وسایرحوزههایمطالعات

فمینیستی،چهدرهنروچهدرفلسفهیفمینیستیعمومیتشکیلمیداد.باقرارگرفتن
متفکرانفمینیستتازهنفسدرقلمرویگسترشیافتهیتالیفاتفلسفیتاریخیدربارهی
هنربراساسسنتتحلیلی،فمینیسمواردچالشدیگریدربرابرسنتهایگذشتهشده

کهدرواقعکاماًلمشابهتغییرمسیرفیلسوفانانتقادینیمهیقرنبیستموبهمبارزه
طلبیدنماهیتباوریموجوددراصرارپیشینیانشانبرتعریفنمودن»هنر«وابرامبر
معیارهایکهنزیباییاست.مقاالت،ازتحلیلهایانتقادیدربارهیمفاهیمتاریخی
تااستراتژیهایتفسیریدربارهیفرمهایمختلفهنریگستردهاستودیدگاههای
نامأنوسینسبتبهزیباییشناسیسنتی،ماننددیدگاهیکناظرمونثسیاهپوست،یک
فیلمسازویتنامی،یکزنمعلول،ومادریکهبهتحلیلافسانههایمربوطبهمادرانو

دخترانمیپردازدرادربرگرفتهاست.فمینیستهادراینکتاببامحرزدانستنتاکیدبر
جنسیتونژاددرخالقیتوارزشیابیهنری،چالشیدوجانبهرانسبتبهاصولوقواعد
آثارهنریتقدیرشدهازیکسو،وبنیانهایمسلمدانستهشدهیایناصولدرمطالعات

فلسفیدرطیقرنهاازسويدیگر،بهپاکردهاند.نقدفمینیستیدراینمجموعه،چالشی
فرا-انتقادیرانسبتبههرآنچهقباًلآمدهاستدرپیشگرفته:نسبتبهپذیرشاصول
تاریخیهنرکهمیکوشندبدونطرحهیچسوالی،ارزشزیباییشناختیمنتسببهآثار

هنری»برجسته«راتوضیحدهند.
پژوهشهایدرحالانجامدرزمینهیتاریخهنر،نقدهنری،ونظریهیفمینیستی،

بهتقویتاینادعاهایفیلسوفانفمینیستکمکمیکنندکهیکتاریخهنرجدید–
تجدیدنظرخواهانه-پایهگذاریشدهاست،متفکرانفمینیستپرسشهایدشواریمطرح

نمودهاندکهبایدپاسخدادهشوند،واینکهزیباییشناسیتحلیلیدیگرنمیتواندبافت
فرهنگیوتاریخی)مولفههاییچونجنسیت،نژادوطبقهیاجتماعی(یکاثرهنریرا

نادیدهبگیرد.

17 Hilde



نظاره ی رنج دیگران
سوزان سانتاگ
)بخش سوم(

درمسیراقناعتصویریوحشیگریهاییکهتوسطیکیازطرفینصورتگرفتهاست،پاسخمعمولآناستکهتصاویر،
صحنهسازیهستند،کهچنینخشونتهاییهیچگاهرخندادهاند؛کهآنهاجنازههاییهستندکهازمردهشویخانهی
شهرباکامیونآوردهشدهودرخیابانهاقراردادهشدهاند؛یا،بله،اینهااتفاقافتادهانداماطرفدیگرنزاع،خوداین
خشونتهاراعلیهخودبهکاربستهاست.بههمینترتیب،مدیرتبلیغاتشورشناسیونالیستیفرانکومدعیشدکه
اینمردمانباسکبودندکهشهرتاریخیوپایتختسابقخودگرنیکارادربیستوششمآوریل1937،وباقراردادن
دینامیتدرآبراهههایفاضالب)ودرروایتهایمتاخرتر،بافروباریدنبمبهاییساختهشدهدرخودایالتباسک(
باخاکیکسانکردندتاخشمجهانیرابرانگیزانندومقاومترامیانجمهوریخواهانتقویتکنند.ونیز،بههمین
طریق،اکثریتصربیانمقیمدرصربستانیادرخارجازکشور،داعیهدارپایانبخشیدنبهمحاصرهیسارایووبودند،
وحتیپسازآن،مدعیشدندکهبوسنیاییهاخودباگلولهباراننواحیمرکزیپایتختخودباگلولههایکالیبرباال
یامینگذاریشهر،مرتکب»کشتارمردمدرصِفنان«درماهمه1992و»قتلعامبازار«درفوریه1994شدندتا
مناظریبیشازحددهشتناکرادربرابردوربینخبرنگارانخارجیترسیمکنندحمایتجهانیبیشتریرابرایدفاع

ازطرفبوسنیاییجلبکنند.

عکسهایپیکرهایقطعهقطعهشدهرا،بیشکمیتوانهمانندوولف،برایاحیاءکردنمحکومیتجنگمورداستفاده
قرارداد؛ومیتواندذرهایازواقعیترابهکسانیکههیچتجربهایازجنگندارندبچشاند.امابههرروی،کسیکه
میپذیرددرجهانیچندپاره،مانندآنچهدرآنزندگیمیکنیم،جنگمیتواندگریزناپذیروحتیعادالنهباشد،ممکن
استدرپاسخبگویدکهعکسهاهیچمدرکی،ومطلقاهیچمدرکی،درانکاروطردجنگبهدستنمیدهند،مگر
برایکسانیکهمفاهیمشرافتوقربانیبرایشانخالیازمعناواعتباراست.ویرانگریجنگ–صرفنظرازمجموع
ویرانگریآنازدوسویجنگ،کهنهجنگبلکهخودکشیاست-دردرونخودبحثیعلیهجنگبرنمیانگیزاند
مگربرایآنانیکهفکرمیکنند)وواقعاهستندکسانیکهچنینمیاندیشند(کهخشونتهمارهتوجیهناپذیراستو
اعمالقدرت،همیشهودرهمهحالاشتباهاست؛اشتباهزیرا،همانگونهکهسیمونوایلدرجستارواالیخودپیرامون
جنگ،»ایلیاد،یاشعرقدرت«تصریحمیکند،خشونتهرکسراکهمنقادخودسازد،بهشیئمبدلمیسازد.نه،در
مقابلکسیکهدرشرایطیمفروض،هیچجایگزینیرابراینبردمسلحانهممکننمیداند،خشونتمیتواندکسیرا

بهمقامشهادتیاقهرمانیبرساند.

درواقع،استفادههایمتعددیرامیتوانازفرصتهایبیشماریبهعملآوردکهزندگیمدرنبهواسطهینظارهی
ازیکخشونتوحشیانه ازمدیومعکاسی-فراهممیآورد.عکسهایگرفتهشده –باحفظفاصلهو رنجدیگران
ممکناستبهخیزشصداییمخالفبیانجامند.صداییبرایصلح.فریادیبرایانتقام.یاصرفاآگاهیآشفتهوروبه
تزایدیازاطالعاتتصویری،کهاعالممیکنداتفاقاتهولناکیدرحالوقوعاند.چهکسیمیتواندتصاویرسهرنگ
تایلرهیکسرافراموشکندکهنیویورکتایمزدرنیمصفحهینخستخوددرسیزدهمنوامبر2001منتشرنمودو
باتیتر»ملتیبهمبارزهخواندهشد«خودراوقفجنگتازهیآمریکاکرد؟تصویرسهلتهایتقدیرسرباززخمیودر
لباسنظامیطالبانرانشانمیدهدکهتوسطسربازاناتحادشمال،درمسیرپیشرویشانبهسمتکابل،درخندقی
شناساییشدهاست.قاباول:توسطدوتنازاسیرکنندگاناش–کهیکیدستودیگریپایشراگرفتهاست-بر
مسیریسنگالخبهپشتکشیدهمیشود.قابدوم)دوربینبسیارنزدیکاست(:بانگاهیخیرهازترس،درحالیکه
رویزانوهایشنشاندهمیشود.قابسوم:درلحظهیمرگ:تاقبازبادستانیگشودهبهطرفینوزانوهاییخمیده،
عریانباخونیکهازسینهاشبهپایینجریاندارد،درحالیکهگروههایازسربازانجمعشدهاندتاسالخیاشرابه
اتمامبرسانند.حجمعظیمیازرواقیمسلکینیازاستتابتوانهرصبحازبرابرروزنامههاگذشتکهدیدنتصاویری
درآنهابسیارمحتملاستکهمیتوانندشمارابهگریهبیاندازند.وترحمواشمئزازیکهعکسهاییمانندعکس
هیکسبرمیانگیزانند،نبایدشماراازاینپرسمانبرحذرداردکهکدامعکسها،ازخشونتچهکسانی،وازمرگچه

کسانیبهنمایشدرنمیآيند.



خودنگارهایازونسانونگوگ،رنگروغنرویبوم،محلنگهداری
Muse’e d’Orsay,Paris،اندازهcm65-54نقاشیشدهدر

سال1889.
اطالعاتینوشتهشدهمعموالدرزیرنقاشیکهافرادراراضی

میکندکهپسازدیدنآنتنهاچیزیاستکهدانستناشالزم
است،غافلازاینکهاینتنهانقطهیشروعیبرایدانستن

است.

سال1889
برایکسانیکهبهطوردقیقبانقاشآشناییندارنداینعدد

معنایخاصینمیتواندداشتهباشد.امااگرعدددیگریراکنارش
قراردهیمموضوعکمیجالبترمیشود.»1890سالمرگ

نقاش«
حالممکناستبپرسیدکهخوباینهمیکیازخودنگارههای
متعددیاستکهونساندرطولزندگی37سالهیخودخلق
کردهوتصادفااینیکیبهزمانمرگشنزدیکتربودهاست.

درپاسختنهابهاینمسئلهاشارهمیکنمکهاینیکی“تصادفا”
آخرینخودنگارهینقاشبودهاست!جالبترشدنه؟

حالوقتیاینمطلبدرکنارعلتمرگنقاشوشرایطیکهدر
عمرکوتاهخودتجربهکردقرارمیگیرداهمیتآنتازهآشکار

میشود.
ونسانونگوگایننقاشیراکمیپسازترکآسایشگاهروانی

Saint-Remyدرجوالی1889خلقکردکهبهعقیدهی
منمسلمایکیازتاثیرگذارترینخودنگارههادرتاریخهنراست.
انتخابرنگوشیوهیطراحیعواملموثردربازتابحالتروانی

نقاشوعمقنقاشیمیباشند.
چشمانش

چشمانشتماشاگِربهدنبالآرامشراارضانکردهبلکهباسر
صدایخوداورامبهوتومتحیرمیسازندواینسوالراایجاد
میکنندکهپشتاینچهرهچهدردهایینهفتهاندکهدرحال

لبریزشدنند؟
اماتمرکزاینچشمهابهاتفاقیدربیرونمانندنگاهافراددرون

خودکشی و جاودانگی
سهراب نبی پور

مغازهبهخیاباننیست؛بلکهدرستهمچونلحظهیشکلگیریشانبهآینهی
کنارسهپایهینقاشیوازآنبهمسئلهایبینهایتدرونیاست.

کلیتانرژیموجوددرتصویرازتپشآنهاستکهنشاتمیگیردومنشااینتپش
جاودان،ضرباتتندقلمموواستحکامخطوططراحیاست.ریتمتاشهایقلم

ازچشمانشروعشدهبهسطحصورتپخشمیشود.مردمکانچشمانهمچون
قطرههاییکهدرآبحرکتایجادمیکنند،ژاکت،موها،پسزمینهوبینندهرابه

لرزهمیاندازند.
پسزمینهیچرخانودرتالطم،عالوهبرنیمتنهیبهظاهرتندیسوارهنرمند،
افکاراودرحیننقاشیکردنرانیزمنعکسمیکند.برچهره،گریمیروانشناختی

انجامشدهوباتمامممانعتهاومقاومتهایخودآگاهانه،ناخودآگاهافشاگری
میکند.نقاشسعیداشتهبااستفادهازیکآبیمالیموآلودهساختنآنبهسبز،

جایغمراباطراوتوتازگیظاهریخروجازآسایشگاهعوضکند.امیدی
خاکستریورنگپریدهباآبیالجوردیتندمورداستفادهیونساندرلحظات

فوراناحساسوازدستدادنکنترلدیکتهشدهی“اخالق”ترکیبشدهوآنرا
بیرمقوبیمارساخته؛بیماری”امیدبهبهبودی”.

اینبیماریاورادرخودغرقکردهونقاشیرابهتصویریتکفامبدلکرده
است؛آنرا”مرگفام”کردهاست.

برایلحظهایبینندهازمرگنقاشمطمئنمیشودکهناگهاندستانیبهرنگ
خونسطحآبرامیشکافندوبهتصویرمرگ،روحزندگیرابازمیگردانند.این

استونسانحقیقی؛جاودانکنندهیروححیات.
ناگهانمویقرمزرنگاوباشمشیرتیزشیعنیریشقرمزتر،سطحبومرا

میشکافدوبااینکهاینگرماتنهاسطحکوچکیازکادررادراختیارداردباباقی
آنبهرنگخاکستریبرابریمیکند.

نمونهایازقدرتکنارهمقرارگیریرنگهایمکملدرکارهایاوکهحرفهای
زیادیبرایگفتندارند.اینرنگقرمزامیدحقیقیهنرمنداستوباوجود

اندکبودناشهزاربارقویتراستازامیدخاکستریتحمیلشدهتوسطجامعه
)شمابخوانیداصولاخالقیوارزشها(.آنقدرقویترکهنقاشرابهکاممرگ

میکشاند.



شیرسیاهصبحمینوشیمتبهشام
مینوشیمتبهظهروسحرمینوشیمتبهشب

مینوشیمومینوشیم
میکنیمگوریدرآسمانکهفراخاستبرایخوابیدن

مردیستدراینخانهکهماربازیمیکندکهمینویسد
کهمینویسدوقتیشباستدرآلمانمویطالییات

مارگارته....پلسالن

چشماندازهایزندگیتاپیشازورودوسایلنقلیهجدید،معموال
ایستاوباشکوهدربرابربینندهمیایستادند.جنگلها،انبوه

بودگیخویشرادرایستاریباعظمتدربرابربینندهیخویش
مینشاندندواورادربرمیگرفتند.کوهها،دریاهاوصحراها
هریکتمامیچشمآدمیانراپرمیکردند.بااختراعماشین

بخار،تنهاشکلتولیدکاالنبودکهمتحولمیشد،بلکهتمامی
زیستگاهانساندستخوشتحولیشگرفشد.یکیازاین

تحوالت،قطارهابودند.پیترچایلدزدر“مدرنیسم”اشارهمیکند
کهقطارهاوچشماندازهایمتحرکیکهازپنجرههایشاندیده

میشد،چگونهمنطقدیدمانیمسافرانوبهطبعآننویسندگان
راتحولبخشید.ریلهایطوالنیبهسرعتمناطقبکررا
درقلباروپافتحکردندومسیرهاییکهعبورازآنها“قلبی

سلحشور”میخواسترادسترسپذیرنمودند.دیدنقطاردرحال
حرکتخودمنظرهایتازهبود.“حرکت”برایاولینبارازمعنای
انتزاعیاشجداشدهبودودرلکوموتیوهاییکهانبوهیازبخاررا
چوناژدهاییخشمگینبیرونمیدادتجسدیافت.چشماندازی
شگرف،ودرعینحالترسآور.بیاختیاربینندهمیپرسیدآیا

میتواناینهیوالیفوالدینرامتوقفنمود؟
باتئوریفرویدیمیل،تصویرحرکتبدونتوقفاینموجوددر
مسیرهایپیچاپیچریلهایبیانتها،بهشمایلیبیرونیمبدل
شد.قطارهمزماندومعناراباخودحملمیکرد.زندگیبی
توقفومرگمحتوم.1895درمونپارناسفاجعهایرخداد.

تصویرمشهورسقوطلوکوموتیوازفرازایستگاه،خطرسرعتکور
وزندگیبدونغایترامتجسدنمود.ازفاصلهیمیان1870

تا1912پروسموفقشدهبودتقریباراهآهنیسراسریدراروپا

فوگی برای اروپا
 یادداشتی برای فیلم اروپا اثر
 الرنس فن تریه

شروین طاهری

بسازدواندازهیخطوطآهنبهیکیازسرشناسههایتوسعهمبدلگشت.ماکیاولی
معتقدبودجهانتازه،مرهوننوعتازهیابزارهاونحوهیاستفادهیتازهازآنها

است.دیگراین“بازواندلیر”نبودندکهجنگهاراپیشمیبردند،بلکه“باروتو
توپ”بودکهسرنوشتدولتیراتعیینمیکرد.اینابروسیلهیجدیدنیزبهسرعت
جایسوارهنظامهاراگرفتوآرایشجنگیتازهایرابهارتشهابخشید.قطارهادر
“باتالقها”گیرنمیکردند،کوههارامیشکافتندوهیچافقینبودکهدسترسناپذیر

بهنظررسد.
بدینسانیکیازمشهورترینشمایلهایقرن20متولدشد.بااینهمهفنتریهدر
سومینبخشازسهگانهیخود،اینشمایلراازنوامابهشکلیتازهوتکاندهنده
درکانوناثرشاعرانهاشقرارمیدهد.یادداشتپیشرومیکوشدبخشهاییاز

اینشعررا“تفسیر”نماید.
1– اکسپرسیونیسمآلمانیسنتیبودانقالبیکهنهتنهادرادبیاتتمامی

میراثرومانتیسیماولیهراحملمیکرد،بلکهدرنقاشیوموسیقینیزخودرا
درمدرنترینصورتهابازمینمایاند.انقالبیفرمیکومحتواییتکاندهنده.

بیانیکهتندیروشنگریوانقالبفرانسهوترسهولانگیزترورهایروبسپیررا
همزمانحملمیکردو“طغیانیطوفانی”بود.هنگامیکهایندوگانهینامتقارن
بهسینمارسیدنیزتصاویریهولانگیزراخلقنمودکهتاپیشازآننمیشدبه

تصوردرآورد.“متروپلیس”النگشکوهمندیمنظمشهرراباتصاویریاغراقشده
و“تصنعی”بهسینماواردکرد.آدمهاییرنگشدهکههریکآندرونیشانرا
درچهرهایمنقوشداشتند.پرولتاریادرآهنگیالینهدرتقسیمکار“آهنین”ابر
ماشینهایهندسیرژهمیرفتندوچون“آدم-ماشینی”دکارتاهرمهاراباال

وپایینمیبردند.اینانمسئولتخلیهی“ماشینمیل”شهربودند.“تهوع”،این
مفهومکلیدیقرن20درچهرههایدرشتنمایالنگتمامیچهرهراتشکیل

میدادند.برایاولینباربودکهمیشد“درون”را“بیرونی”شدهدید.درونمایهی
اصلیتمامیآثارمشابهدرتئاترهای“کایزر”یانقاشیهای“مونش”نوعیهراس

ازایندرهمتافتهیمدرنبود.چیزیکهآدمیانراازخودشانجدامیساخت.

1895 در مون پارناس 
فاجعه ای رخ داد. 
تصویر مشهور 

سقوط لوکوموتیو 
از فراز ایستگاه، 

خطر سرعت کور و 
زندگی بدون غایت 

را متجسد نمود. 



چشماندازهارادرهممیشکستو“هرآنچهکهسختواستواربودرادودمیکرد
وبههوامیفرستاد”.بااینحال،هرچندگاهیخشونتکمینکردهدروضعیتهای
مدرنرابهتصویرمیکشید،اماهمچنانخوشبینبودکهمیتوانبابازگرداندن
“معنویتی”نو)درمتروپلیسعشقمقدسقهرمانجوانکهسرانجامتفاوتدختر

مکانیکیواصلیراتشخیصمیدهدوانقالبتودهایباپیمانازدواجایندو
بهدستکشیشبهکارناوالمبدلمیشود(اینوضعیتراتغییردهد.ازسویدیگر

“هیپنوتیزم”وکارکردتمثیلیاشدر“دکترمابوزه”کهمیتوانستباتغییرقیافه،
میزهایقمارراببردوباخوابکردن،“جانیان”رابهکارهایموردنظرشوادارد،
فرمدرشتنمایانهیقابصورترابهکانوناینسبکفرستاد.دکترمابوزهقدمی

بهجلوبود.
ازسویدیگرسنتتئاتراسکاندیناویبادونمایندهیبرجستهاشاستریندبرگ
وایبسنبهسراغمسئلهی“زن”و“آزادی”شتافتهبود.جامعهیپدرساالرکه

در“نمایشنامهیپدر”استریندبرگبهواسطهیشمایلتازهیآدابورسومجدید
شکافتهمیشدوزنبهمثابهیفرهنگزنانهمقصراینرویدادبود.فرهنگیکهاز
طریق“آرایش”،وجهکاذبجذابیترابرمیساختوسادهگیوشرفآشکار“پدر”
رابهحاشیهمیراند.نقشمایهایکه“زن-شیطان-اغوا”راتعینمیبخشید.رویکرد

ایبسناماکامالمعکوسبود.اگر“هداگابلر”راموقتانادیدهبگیریم،درباقی
آثار،زنهرچندهنوزپختگینیافتهبود،اماازطریقطغیاناخالقیخویش)ترک
خانهدرخانهیعروسک(نمایندهیآزادیدنیاینوبود.اینوضعیتمفهومیدر
سینمایاسکاندیناوینیزخودراآشکارکرد.بهجایایبسن،درایرنشستوبا
شاهکارخود“ژاندارک”تمامیشکوهاخالقیایدهآلرادرپیکرهیمعصومزنی
متجسدکرد.زنیکهبر“دگماتیسم”شریعتمیتاختو“نمایندهیمسیحیت

راستین”بود.همانمسیحیتیکهچیزیجز“انسان-خدا”یابهتعبیریفلسفیتر
“خود-خودسازماندهنده”نبود.امانمایندهیاستریندبرگکسیجزبرگماننبود.
هرچنداینشکلازتمثیلهرگزقادرنخواهدبودچیزیراآشکارکند،امازندر
سینمایبرگمانهمزمانآزادی/بستگیراتداعیمیکرد.گوییبرگماننیزچون
کییرکگارد،تجربهیانتخابمیان“زیباییفناپذیر”و“حقیقتابدی”کهرگینا

اولسنمظهرشبودراازسرمیگذراند.درشرم،زنکهباتنفروشیبهافسرنازی
شوهررانجاتدادهبود،باسیلیتلخازشوهرراندهشد.نمایپایانیدریاییبود

تاریکوبدونهیچامیدی.شایدآزادیبودکهبافروختنخویشبهامرانضمامی،
تمامیایجازشراازدستدادهبود.

بدینسان،الرسفونتریهدر“زنتروپا”یاهمان“اروپا”باتکیهبرالمانهاییازاین
دوسنتکوشیدفرمتغزلیخویشرابرسازد.

2– کسلر،جوانیکهازآمریکابازگشتهاستتابهآلمانجنگزدهیاریرساند،
بهواسطهیعمویشدرشرکتترابری“زتروپا”استخداممیشود.شرکتیکهتوسط
یک“فن”نازیادارهمیشودوآمریکاییهابرایبازسازیوسرپانگاهداشتناین

راهآهنسراسریازگناه“فن”گذشتهاند.کسلردرواگن“درجهییک”مسئول
رسیدگیبهمسافراناست.بااینهمهاینشیوهیتعریفداستانمهمترینعنصر

رانادیدهمیگیرد.بگذاریدبانمایآغازینشروعکنیم.ریلوحرکتقطاربر
رویش،درحالیکهصداییدرشت)مابوزهای(انگارخطاببهمایاشایدکسیدیگر
کهمانمیبینیممیگوید“وقتیتادهبشمارمتودراروپاخواهیبود!!!“هرشماره

ما)دیگری(را“عمیقتروعمیقتر”بهخوابیمصنوعیمیکشد.جهتحرکت
قطارمعلومنیست.ما)کسلر!(درخوابیمصنوعیهستیم.اولینمواجهفرمیدر
همیننماتحققمیپذیرد.آیاسینماآندکتردیوانهاستکهمیخواهدمارابا
هیپنوتیزمبهکاریوادارد؟آیاسینماجاییاستکهماارادهمانراوامیگذاریم
تا“قصه”فرمانرواییخودرابیاغازد؟شمارهی10کهگفتهمیشود،کسلردر
خرابهایاست.درجمیشود“فرانکفورت1945”.معماریفضایایستگاهخود

یکشاهکار“اکسپرسیونیستی”است.بخارودودفضاراآکنده،جمعیتمسکین-
مسافرچونگلههاییرمیدهاینجاوآنجاهستندوگذرگاهیباسیمخارداربخش
عمومیراازبخش“کارکنان”جدامیکند.بازداشتگاهنازیها!لباسفرمعموی

کسلربهشدتاگزوتیکاست!انگارباآنصورتجدی،کالهبزرگنظامیواسم
ترسناکاش“کسلر”هماکنونازطرفاس.اس.مامورشدهتابرادرزادهیفراریاش
رابازخواستکند.تمامیصحنههایمربوطبهکارکنانراهآهن،همینگونهاست.

مردانیخشککهیونیفرمبهتنکردهاندوبایدازحرکتکور“میلموتوریزه”
مراقبتبهعملآورند.اینانهمانزندانبانانیاندکهوظیفهشانبردنآدمیانازیک

“جهان”به“جهان”دیگراست.اینان“نپتوناند”،سواربرقایقیعظیمبرروی
“اسسکس”،رودفراموشی!!همینجاباتصاویرآشناایناستعارهساختهمیشود.

کسلررابرروییکترازومیگذارندو“دکتر”)همانکهدر“دستگاهعلمیرایش”
برایساختنانسانبسیارانسانیبسیارکوشیدهبود!(اوراوزنمیکند.ازاندازهی

وزنمیداندکهاوسالماست!!!!!!!اونیفرمبهتنکسلرجوانپوشاندهمیشود
واومجبوراستهزینهیتمامیاینمراحلراخودبپردازد.استعارهیظریف

دیگریساختهشدهاست.“توخودمیخواهیکهچنینشوی،پسبایدبهایشرا
بپردازی!”وجدانفردیکسلراستکهفکرمیکندبرایخدمتبههموطناناش

باید“بپردازد”.دستگاهمحاسبهایکهخودعاملاینوضعیتاست،خودارزشگذاِر
تاواننیزهست!معاهدهیورسایمدنظراستیادادگاهنورنبرگ؟آقایکهم

میبایستهزینهیاعدامآیندهاشرامیپرداخت.دردنیایمانیزهزینهی“دادگاه”
برعهدهیکسیاستکهازآنطلبداوریدارد!!شوخیعجیبونهچندان

خندهآور.
نمایتکاندهندهیدیگرینیزهستکهمیبایستبدانپرداخت.کسلربههمراه
عمویشبهمحوطهمیروندتاسواربرقطارشوند.دروازهایعظیمبازمیشودو

مردمانیژندهپوشلوکوموتیوراازطرقطنابهاییکثیربیرونمیکشند.تصویری
آیینیساختهمیشود.لکوموتیومزینبهآرم“عقاب”است.فرعونیکهتوسط

اکسپرسیونیسم 
آلمانی سنتی بود 
انقالبی که نه 
تنها در ادبیات 
تمامی میراث 
رومانتیسیم اولیه 
را حمل می کرد، 
بلکه در نقاشی و 
موسیقی نیز خود 
را در مدرن ترین 
صورت ها باز 
می نمایاند. 
انقالبی فرمیک 
و محتوایی 
تکان دهنده. 

سنت تئاتر 
اسکاندیناوی 

با دو نماینده ی 
برجسته اش 

استریندبرگ و 
ایبسن به سراغ 
مسئله ی “زن” و 
“آزادی” شتافته 
بود. جامعه ی 
پدرساالر که در 

“نمایشنامه ی پدر” 
استریندبرگ 

به واسطه ی شمایل 
تازه ی آداب و رسوم 

جدید شکافته 
می شد و زن به 

مثابه ی فرهنگ 
زنانه مقصر این 

روی داد بود.



قربانیانبیرونکشیدهمیشود.نعوزمیکند!!ونماییدرشتازکسلرجوانکه
ماهاین“مادینهیافسونگر”بانوریسرخاورادربرگرفتهاست.ازنومسئلهی
کنشخود-منعکستکرارمیشود.اینانکهمرکبرابیرونمیکشند،درنماهای

بعدیخودبرآنسوارخواهندشد.سیزیفوارسنگرابرگردهگرفتهاندواز
اینبارخودخواستهراضیاند.اماماه.درروایتیفولکدرمرکزوشمالاروپا،

گرگینههاییاندکهماهزدهمیشوند!آدمهاییکهقرصکاملماهدیوانهشانکرده
بهگرگمبدلشانمیکند.داستانیگوتیککهمیتواندمعانیمتعددیراروایت
کند.ماهدربرابرخورشیداینگرمابخشقانونگذار)زئوس(،نمادشباستونور
تصنعیآن؛نوریکهتنها“امیال”رابیدارمیکند.امیالراراهمیبردتاطعمهی

خودراشکارکنند.میلدرنورنقرهایومصنوعیماهکورمالکورمالبرشکارش
میجهد.تنهاصبحاستکهمیفهمدچهکردهاست.عریانوبیپناهبرروی

“دیگری”خودرامییابد.ترسازشبوافسونآن.ماهدرادبیاترومانتیکنیز
همیننقشرابازیمیکند.درشباستکهشاعر،شعرمیسراید.حتیهگل

نیزبهشبامیدبستهاست.جغدمینرواشباهنگامبالمیگشاید.گوییدرشبکه
جنبندگیخاموشمیشود،جنبندگیدروناستکهبیدارمیشودومگرزندگی

چیزیجزاینجنبندگیدومیناست؟شبازسویدیگر“فضای”جهاننواست.
صبحمتعلقبهعصرفئودالهابود.جاییکهتنهاتانوربودمیشدکارکرد.اماشب

درجهانمدرنهافاصلهگرفتنازکارروزمرهاستوپرداختنبهخود.بدینسان
شبدووجهیمیماند.ترسناکاماخالق.وجهترسآوربیشترمتمایلبهروزهای
گذشتهاستووجهخالقبهآیندهمینگرد.ماهدرپشتسرکسلرجوانبهشکلی

دروازه ای عظیم 
باز می شود و 
مردمانی ژنده پوش 
لوکوموتیو را از 
طرق طناب هایی 
کثیر بیرون 
می کشند. تصویری 
آیینی ساخته 
می شود. لکوموتیو 
مزین به آرم 
“عقاب” است. 

مرموزشاهداوست.اورادربرمیگیردوتصویرآیینینعوزراشکوهمندمیکند.او
مسحوراینقدرتعظیمشدهاست.

3– درتمامداستاناروپا“دکتر”مشغولیادآوریاستکهشمادرخواب
هستید.خوابیخودخواسته.تمامداستاندرشبرویمیدهد.شبدرمکتب

اکسپرسیونیسمآندووجهیرابهخوبیتعینبخشیدهاستوهرسایهایممکن
استچیزیراپنهانکردهباشد.هرگوشهایشایدبخشیگمشدهازچیزهایمرئی

باشد.بدینساننوروتاریکیهیچیکبدوندیگریمعناییندارند.معماریفیلم
نیزازاینقاعدهپیرویمیکند.هیچجایینیستکهدریچهاینداشتهباشد.گاهی

دریچههاآشکارندوگاهیپنهان.هیچدیوارهاینیستکه“حفره”نداشتهباشد.
کسلرپیر،برادرزادهرابرسرپستترکمیکندوبهخوابیعمیقفرومیرود.یکی

ازکوپههاسرویسمیخواهد.تابلوییازباالیکوپهبهبیرونمیجهدورویش
نوشتهاستدرخواستبرایسرویس.کسلردرمیزندودختریجواناورابه

داخلدعوتمیکند.ازاینجاپردهیدومینفیلمآغازمیشود.یادتانهستکه
باهرشمارهیراویقراربوددرخوابیعمیقترفرورویم؟هرپردهیفیلمچون
“سوناتشبح”استریندبرگ،بهالیهایدرونیتررسوخمیکند.ساختماننماها

همهمینخطرادنبالمیکنند.تااینجاهنوزدر“بیرون”هستیم.هرچهدیدهایم
بیرونیبودهاست.حتیداخلواگنهمراهروییاستمشرفبهکوپههاو“بیرون”

ازآنها.اولینباراستکهبهدرونمیرویم.عموکسلردراتاقکخدمهبهخواب
رفتهوکسلرجوانپیشازورودبهکوپهیزن،ازدریچهباالیدربتنهابهدرون

مینگرد.امادراینبخشاستکهسرانجامبهدرونمیرود.
فنتریهاینجاازتکنیکیویژهاستفادهمیکندتاساختارشاعرانهاشراهرچهبیشتر

تعینبخشد.ازایننمارنگبهپدیدارتازهایاشارهداردکهبیندوجهانواقع
وخوابرامفصلبندیمیکند.هربارکهرنگمیآید،احساسشخصیتهایا

مکانهایمحلاتفاق،“واقعی”میشوند.قراراستدرساختاریمارپیچهمزمان
درخوابیعمیقترفرورویموازسویدیگرخطافقیداستانرانیزآنگونهکهاز
بیرونواقعمیشودازدستندهیم.ازسویدیگررنگبهعنوانعنصریشکلی

میکوشد“افسون”تاریکوروشنرادرسنتزینهاییرفعکند.
زن،دخترصاحبشرکت“زنتروپا”است.لباساشبهوضوحاشرافیتاشرا

نمایانمیکندوبهصورت“مارلیندیتریش”سیگارمیکشد.ازکسلرمیخواهد
تختخوابرابرایشآمادهکند.همزمانازپنجرهدوکودکرامیبینیمکهدارزده
شدهبرتیرکیاندوبررویشانتابلویینوشتهاست“ولفین”.صحنهزنرامتعجب
نکردهاستاماکسلرکهمدامتوسطعمویشازدیدنازپنجرههانهیشدهاست،
میشکند.زنمیگویداینکارپارتیزانهاییاستکهبرایاستقاللآلمانازدست

اشغالگرانمیکوشند.ازنظراینپارتیزانهاجنگهنوزتمامنشدهاست.کسلر
سراسیمهمیخواهدکوپهراترککندامازندستاشرامیگیرد.تونلدرراه

استواومیترسد.رنگبرایاولینباراینرویدادراگزارشمیکند.انگاربرای

ترس از شب و 
افسون آن. ماه در 

ادبیات رومانتیک 
نیز همین نقش را 

بازی می کند. در 
شب است که شاعر، 

شعر می سراید. 
حتی هگل نیز 

به شب امید بسته 
است.



لحظهایایندوواقعامتوجهیکدیگرشدهاند.امابالفاصلهرنگازبینمیرودو
کسلردرکناردخترجوانمینشیند.

راویمیشمردوکسلرازخوابمیپرد.درخوابگاهایستگاهاستوعمویشبا
نامهایباالیسرش.خانوادهیهارتماناورابرایشامدعوتکردهاند.ساختمانی
نیمهویرانواشرافیکهدرستمجاورریلقطاراست.هارتمان،غولسازندهی

اینخطوطاستوآرزوداشتهکلاروپاراباشرکتاشفتحکند.اینمیلدرمحل
ساختمانخانههویدااست.خانهاشراجاییساختهکهحرکتبالانقطاعقطارهارا
بهتماشابنشیند.اماجنگوپسازآنمرگهمسرشامیدرادراوکشتهاست.
درخانهعالوهبردخترکهقبلترباآنآشناشدیم،پسرشوبرادرزنکشیشاش
بااوزندگیمیکنند.اسبابواثاثیهبهغایتتجملیاستامادرکناردربورودی،
حفرهاست.ازکسلرکهکمیدیررسیدهبهعنوان“آمریکایی”استقبالمیشود.
کشیشمشغولدعااست.هارتمانجواننیزچونکسلرجوان“نجنگیده”است.
اینیکیرامادرازجنگدورکرده.وضعیتتقارنیعجیبیساختهمیشود.گویی

همزادکسلرجوانهارتمانجواناست.اماهمزادیمتضاد!هارتمانبهشدتبدبین
است.ازاینکهنجنگیدهدچارعذابوجداناستووضعیتاشغالحاضرراتقصیر
پدرشمیداند.اماکسلربهشکلابلهانهایخوشبیناست.اوکهدرآمریکابزرگ
شدهاست،آمدهدیناشرابهمردماشاداکند.هیچیکازخرابیهاوموقعیتهای
سختمتعجباشنمیکند.تنهاازجنگمتنفراست.اونیزازنجنگیدندچارعذاب
است.تنهادیالوگکلیدیدراینسکانسبحثکسلرباکشیشاست)ازتوصیف
چهرههامیگذرم.امااینجاتنهابایداشارهکنم،اسلوبچهرهآراییاکسپرسیونیستی

وجوددارد.بهعبارتدیگرمثالدربارهیکشیش،مردیاستباجثهای
متوسط،عینکیپنسیوصورتیاستخوانیومحو.بهطوریکهنقابچهرهاش

دسیسهچینیراتمثالمیکند(.کشیشمدعیاستکهجنگخداپرستیراافزایش
میدهد،چراکهدرجنگمردمانوجوداورابهتردرمییابند)آیاشوخیباانگارهی
“دسیسهیعقل”هگلاستکهاینجارخدادهاست؟(.کسلرمیپرسد،مگرخدا

برایآنسویمیدانوجودندارد؟کشیشپاسخمیدهدکهخداواحداستوهردو
سویجنگاورابهیکمقدارخواهندداشت!!

میزشامتمامینمایندگانرژیمنازیرادارد.یکسرمایهدار،یککشیشو
یکجوانآرمانخواه!هارتمانبازهمخواستارآمدنکسلراست.شخصیتهای
باقیماندهیکافسرارتشامریکااست،افسرپارتیزانهایولفیناستویک

یهودی.درنشستبعدیکسلرمتوجهمیشودکهافسرآمریکاییاورابرایکار
جاسوسیدرنظرگرفتهچراکهبههارتمانهامشکوکاست.ازسویدیگرمتوجه

میشویمکههمانافسر،یهودیراوامیداردشهادتدروغبدهدتاهارتمان
مشمولمجازاتنشود.درهمینبیندختر،کسلرراازطریقیکدریچهیمخفی
بهالیهایدرونیترازخانهمیبرد.الیهیآرزوها.جاییکهماکتخطآهنآنجا
است.استعارهایدیگرساختهشدهاست.ازیکسوسقفایناتاقدرونیازبین

رفتهاست،ازسویدیگرمتحدکردنتمامیاروپادرذیل“خطآهنپیشرفت”چون
اسباببازیایخوشنقش،کاذببودنخودرانمایانمیسازد.استعارهیمیلبه
پیشرفتوکوربودناینمیلدرنمایبعدیکاملمیشود.دختراعترافمیکند
کهعضوسابقولفینبودهاست.ومعاشقهایمیانایندوبررویماکتراهآهن
رخمیدهد.ایننمابانمایخودکشیهارتمانموازیاست.محلعشقبازیخط

رابریدهاست.قطاراسباببازیسقوطمیکند.درستبهمانندواقعهیمونپارناس!
4– توازیرانشمیل،وحرکتقطارازیکسو،وخودکشی“پدر”وسقوطقطار
ازسویدیگر،یکاستعارهیجدیدراسامانمیدهدوشمایلقطارراازوضعیت
سنتیخودباالمیکشد.کسلرجوانوهارتمانجوانهردومقهور“نیرویمردانه”

هستندکهبهشکلینمادینخودرامیکشد.“پدر”نیزخودمقهورهمان“اسم
اعظم”است.اسماعظمیکهبرایهردوطرفجنگبهیکاندازهوجوددارد.

اسماعظمهمانراویاستکهمارابهخوابفراخواندهاست.او“طبیعت”
است.تجسداینطبیعتهمانقطاردرحرکتاستکهنمیایستد.ساکنینقطار
اهمیتیندارند.قطارباناناندکههربارعدهایرابه“کشتارگاه”گسیلمیدارند.
اماخودنمیدانندکهبهچهسمتیمیروند.دیالوگتکاندهندهیعموبهکسلر

افشاکنندهاست.اومیگوید:“وقتیازخواببیدارمیشومترسوجودمرامیگیرد.
ازسرمایشیخمیزنم.نمیدانمقطاربهکدامطرفحرکتمیکند”.خود-فریبی
سوژهیداستانازآنجاناشیمیشودکهفکرمیکندمیتوانداینروندرامتوقف
کند.اوابتداقطاربانمیشود،سپسبهتحریککشیشبادخترازدواجمیکندو
سرانجاممیکوشددخترراازدستولفینهانجاتدهد.درتمامیاینمسیر،او

کهمیداندخواباستمیکوشددرخواببماندوروایترابهنفعخودتغییردهد.
“ملتآلمان”جایخودرابهدخترمعصوممیدهندوحفظاومعادلخدمتیاست

کهاوبهپدرازدسترفتهمیکند.اینچیزیاستکهراویمیخواهد.
بگذاریدکلیدنهاییراباقطعهیپایانینمایانکنم.هارتمانجوانبهقتلرسیده

استوتشیعجنازهیهارتمانپیرانجامشدهاست)ایننمانیزکلیدیاست.تابوت
بردستمردمانژندهپوشبهسویقبرستانیناپیداگسیلمیشود.گوییپیکر

مسیحاستکهبهمیعادگاهابدیمیرود.پیکرهنیست،بلکهتابوتاست.پستنها
عظیمتاستکهمهماستونهآنچهکهمیرود(.کسلرکهمیپنداردهمسرشرا
بهگروگانگرفتهاندبایدقطاررامنفجرکند.تااینجابهنظرمیرسدکهولفینهابه
مثابهیخویبدسگالشبنمیخواهندقطارزندگیبهمقصدشبرسد.نیروهای
آمریکاییبهمثابهیجایگزینهایرژیمپیشیناما،مارابهشکمیاندازند.قطار
بهسویآشوویتساست،تنهاامربراناشتغییرکردهاست.حالوجهدوگانهی
ولفینهانمایانمیشود.آنهاکهخودنازیهایپیشیناند،نمیخواهنداینقطار
پیشبرود.چراکهعاقبتاینپیشرویرامیدانند.اینبصیرتیاستکهدختر
هارتمانبهدستآوردهاست.اماازسویدیگرایستادنقطارتنهامرگمجسم
است.اگررانشمیلازکارایستد،مرگنتیجهیمحتوماشاست.زنهمزمان

میز شام تمامی 
نمایندگان رژیم 
نازی را دارد. یک 
سرمایه دار، یک 
کشیش و یک 
جوان آرمان خواه! 
هارتمان باز هم 
خواستار آمدن کسلر 
است. شخصیت های 
باقی مانده یک 
افسر ارتش 
امریکا است، افسر 
پارتیزان های 
ولفین است و یک 
یهودی. 

راوی می گوید، 
تا ده که بشمرد 

او خواهد مرد!!!! 
و کابوس ادامه 
می یابد. راوی 

این بار به ما 
می گوید که 

می خواهید از این 
کابوس بیدار 

شوید، اما نخواهید 
توانست!!! 



فرشتهوشیطانمیشود.ازیکسوازطریقارادهیسادهلوحکسلرمیکوشدقطاررانگاهدارد،ازسوی
دیگرواقعااینموجودانسانیرادوستدارد.تناقضیالینحل.عشقومرگ.سرانجامکسلرکهمتوجه
اینبازیمیشودسعیمیکندازخواببیدارشود.تنهاراهمنهدمکردنقطاراست.اواینباربهشکلی

خودمختارمیکوشدازاینکابوسدهشتناکبرخیزد.قطاررامنهدممیکند.
راویمیگوید،تادهکهبشمرداوخواهدمرد!!!!وکابوسادامهمییابد.راویاینباربهمامیگویدکه

میخواهیدازاینکابوسبیدارشوید،امانخواهیدتوانست!!!
حرکتقهقراییفیلمدراینجابانماییبازازشهریتاریکونیمهویرانکهدرتسخیرماهاستپایان
میپذیرد.اینپایانبندییادآورآنپیشبینیترسآورنیچهاست.نهلیسمیکهدرپشتدرب“سوژه-

خودفرمان”ایستادهاستومیمونوارههاییکهمیکوشنداورابهداخلبیاورند.همزماناستعارهیزمانو
حرکتیادآور“بیماریبهسویمرگ”کییرکگارداست.سوژهایکهخودفرمانیمنفیاش،جزهیچ،چیز

دیگریدربرندارد.نقدیتندبهایدهآلیسمفنیآمریکاییوتاریکاندیشیرومانتیسیسم.






