
  1درباره هنرهای زیبا در عصر ماشینی

  ارنست بلوخ

 شروین طاهری

 هاآن اب ازاندازهبیشو از تزیین  ازاندازهبیشما از شیشه و فوالد  ،. برعکس شویمنمیاز شکوه متحمل درد  گاههیچما  این واضح است که. 1

وشانده را پ چیزمههزیادتر از زیاد نمایان شده ، روی خیلی زیاد ،  کههنگامیتزیینات بسیار است ، و  کههنگامی آن ، کشیممیاست که زجر 

ستند ، ساکت ه دروغ خاطر بهنزاع بلکه بیشتر  خاطر به تنهانههنر (  هایالههموزها ) . کندمیو صافی و لزجی ترسناکی ساخته و خودنمایی 

 بیشتری ندارد . ارجحیتدر کل  دستاوردی. هیچ  است شکلیکبه همیشه  دستاوردهادر این مسیر ظاهر  .

که همچنان برای -منابعی حقیقی و سوغاتی هستند هاآن نیستیم . نصیببی هاآن، منتهی ما حتی امروز هم از  2کیچ اند. چیزهای تقلبی  2

عصر ماشین  ترپیش باوجوداینکه .این دوران شکوهمند بود  . 3تا امروز وجود دارند 1871پس از  یآلمان گذارانبنیاناز زمان  هاروس

از روزهای  غیرطبیعیو  دارخنده،  شدهدزدیده شکوه ازپیشبیشپوشیدگی  تصدیقآخرین اراده برای  که در آن بود اما فضایی ،فرارسیده بود 

را پر  رسیدمیبه نظر  قصرهاکه مثل  هاییکیوسک توایمحسیال  هایینگاره،  بود ابریشمی هایپردهپر از  جاهمه .، وجود داشت  اول

 و خیدچرمیگرداگردش  همچون گرچن در تئاتر سلطنتی زنی. بود  مایل ایستاده با دماسنجی روی بدنه هایینیزه ، و در کنارشان کردمی

باشد ، ن حداقل یک سازه فوالدی شدنمیجایی که  . در بیرون ، استتینتورنتو  پایههمانگار که  کردمی تزئینآنجا را  4نقاشی فرانس لنباخ

، ود انگار ب شدهتمام کامالًحتی سازه فوالدی سالن از پیش ؛  اندرفتهباال گوتیک  دوره مشابه باچدنی  هایونست ، قطاردر ایستگاه  خصوصاً

 .وغ سراسری است در–را برای سردرش ساخته باشند ، مثل ایستگاه مرکزی فرانکفورت  دروازه از قصر پاالدیویی

نداشته و  کرانهبیشهرتی در جهان  گاههیچ 5هویجوتوهو تغییر سرعت است . سازسببکه واضح است ،  طورهماندیگر کافی است .  . 3

. برای مدتی طوالنی صورت کاربردی نفوذ داشت ، از ون در فلد ، فرانک لوید رایت تا لوکروبوزیه  کندمیخود را طی  دورههم سبک استالین

را با چسباندن بازگرداند و جعبه  هاآن تواننمی.  فروریخته،  خواندمیکه آدولف لوس به این نام  طورهمانزخم گونه  هایپیرایهکثافات و . 

 ستنده تزیینات درون سر عنوانبهتنها  " به ذهنمان نرسیده بود ! حالتابههورا !  "که ساختمان ،  عنوانبه مرغتخمیا جعبه  جاییجابهساده 

 – دهدمیخاصی که فضای مارا نشان  (Ineinanderزخم پیشین ندارد . حرف نهایی با توجه به درهم بافتگی ) برابر در را حرف نهاییو 

مجسمه سازانه زیبا وجود  هایفانتزیو نیز حتی در   (Kiihlungenسرد ) سازیذخیرهفن معمارانه در  – و گسسته ارتباطبی ظاهراً فضایی

 خود درصورت محض جسمیت یافتگی کارکرد هدفی  هاآندر  ( وجود داشت . Neue Sachlichkeitتظاهر به متانتی نو ) هاآنندارد . در 

 این : تعالیم بعدی پل کله در باوهاس رغمعلی. و بود و هست به امروز تا  سابقهبییه تزئین کردن برعل شکنیشمایلمعماری بود و هست . 

آثار  پر بود از انواع روشنیبهگشوده شد که سراسرش  حالی درموزه فولکوانگ در اسن ،  ترگسترده، در ابعادی بسیار  زمانهمدرست بود ، و 

پس ،  ]پدید آمد  [ بلکه در یک فضا زمانیکدر  تنهانه ]این دو رویداد  [ آن . امااکسپرسیونیستی سازگار با رسوم عامیانه و عجیب غریب 

مام ، ت اندشدهآهنی و دیوارهای بتنی همگام  هایلولهز ا شدهساخته هایصندلیگفت ، جهان تازه تصویر و مجسمه چقدر عجیب با  توانمی

نگاه داشته  هاییستونو بر  هاقابمحض در  طوربهو چیزهای تزئینی  افتندمیبیرون  (Gebrauchsraumاز فضای کاربردی ) تزئینات

 عنوانهبوالد تئاتر نو فرانکفورت در البی شیشه و فتجمل است . بدین ترتیب نظم تک منظوره نقاشی شاگال  هرگونهکه فاقد  شوندمی

                                                           
1The Utopian Functon of Art and Literature / Ernst Bloch /translated by Jack Zipes and Frank Mecklenburg / On 
Fine Arts in the Machine Age (1964) p 199-206    
 

2 Kitsch  م  کندمییکسان  "هنر کیچ  "بودن آرایش محیطی و محصوالت را با  "آشغال  " زمانهمو  زندمی: بلوخ کنایه . 
3 the German Grilnderzeit  : اشاره دارد . در این زمان و در  1873در آلمان و اتریش پیش از سقوط بزرگ بازار سهام در  19در قرن  ایدورهبه

عظیم سرمایه حاصل از غرامت جنگی ، جنگ فرانسه و پروس در  هجومنتیجه  عنوانبهبود . در آلمان  مستقرشدهو  فرارسیدهاروپای مرکزی عصر صنعت 

 اتحاد آلمان ، رشد اقتصادی بزرگی روی داد . این ایام به روزگار بنیادگذاران شهره شد . م     و متعاقب آن 1870-71
4 Franz von Lenbach  نوعی  هاچهرهدرگذشته است . سبک نقاشانه اش در پرداختن به  1904متولد و در  1836: نقاش رئالیست آلمانی که در

 . م کندمیبلوخ در جمله پیشین به آن اشاره  احتماالً ه ، همان چیزی ک سازندمیرنگی را سیالیت کدر 
5 Hoijotoho  :هو ، هیاها . م  –تو  –جو  –: هو  خوانندمیهمسرایان  رواقعد. در قطعه سوم از بخش والکوآر . از اپرای رینگ واگنر است  ایقطعه 



نهان یا نیز دروازه رنسانسی پ دماسنجشکوهمند پیچیده شده به دور  اینیزهمثل  راستیبه یکیاین. و  کندمیآخرین چیز نامناسب تجلی 

 .  پوشدنمیکننده خط آهن ، نقاب 

 پوشینقاب روشنیبه؟ آن چیز  داریمنگاهامروز روشن  هایآببه شکلی متفاوت ، مشعل را در  خواهدمیپس چه چیز است که از ما  . 4

ه آذین هرگونبهبود و ارتقاء داشت و  گونههیچانتظار  تواننمی فرهنگبی وشیفخرفر ازحسابداری دوستونی نیست .  نوعی خالص یا حتی

برخی چیزهای مرتبط با  بااینکه.  شودنمیهم کارساز  کردنی از فرانس مارک تا ماکس ارنست ، از آلکساندرو آرشیپنکو تا هنری مور

که  گامی بودهن سبک پیشین متعلق به متمایزند . آن کلیبه، باز از همگنی و اتحاد سبک پیشین  سازندمیهنر تالطمی نو  درتکنولوژی 

 کاله توری بانوی شریف بورگاندیایی همسان با برج گوتیک کلیسای کههنگامیزیبا بود ،  ایساختهآن ،  بهاترینگران سانبهابزار  ترینساده

دیگر تعظیم افراد برجسته به یک کههنگامیمعمارانه باروک بود ، و  هایپیچهحرکت قلم در نوشتار مانند  کههنگامی،  شدمیجامع نگریسته 

به درون  هااینتمام  . دادمیخارجی مقابل قصر رژیم قدیم )قصرهای به سبک معمارانه ورسای( را نشان  گیرندهاوجهمان صورت پلکان 

 کهشه اندی یک فکر با سهولت خود را با اینحتی اگر  مانندمی فروافتادهو همچنان  اندفروافتادهشکاف میان صورت کاربرد و غنای بیانی 

ا از نوع متکثر است ) و بنابراین تضاد را به هیچ تقلیل دهد ( راضی کند . این بیشتر واقعی خواهد بود که سبک تصویر سبک پردازانه زمان م

ه شود نشان داد المللیبین آهنراهسبک ایستگاه  عنوانبهاین عصر ، همچنان سبک در حال دگرگونی بورژوازی و بخصوص این دگرگونی ، 

تناقض میان این دو تنها در جهت  ، بسنده نیست ؛ 6فرابنفشقیاس سخت متناقض میان گلخانه و نور ،  دادهروی. اما این تعریف برای آنچه 

 شانمسئلهتکلیف و  مانندبهبرای هردوشان  درنهایتدر عوض ، این حقیقت  . عزیمت ر خود آنط، درست به خا شودمیعزیمت از هم حل 

ممکن میان تکنولوژی بی چهره و بیان  کارتقسیم اندازچشمدوئیت ،  ایجبه. بنابراین ،  است : جداگانه قدم برداشتن ، جنگیدن در اتحاد

 .  کندمیقیام  ، در فضای باز پیشرو کندمیطلوع  انگیزخیال

ز میان ه تماینبود . الزم نیست دربار ترراحت یقیناً حالدرعین، زندگی بیرونی برای برخی از مردمان بسیار زیباتر بود ، اما  درگذشته.  5

از این نوع بازنمود دارد . در این هیچ بحثی نیست که عصر  هاییپیشرفتمشعل چوبی و المپ سخنی بمیان آید . این تمایز در تمام 

.  نیست همآن، صلح و طبیعت بوده و این تنها به خاطر اداره همچنان بد  هازندگی،  هابدنبسیار به  هایخسارتتکنولوژی علت و موجب 

، در دوران صلح ، عصر  حالدرعین، اما  کندمیآماده  کاملی و برای تضادهایشان اسلحه مرگبار دهدمیولوژی جمعیت را افزایش تکن

 رسدمیر از کارخانه مدرن به نظ ترترسناک مراتببهتکنولوژیک کمترین بیگانگی را با آسایش دارد . نقاشی آدلف منزل از کارگاه ساخت آهن 

:  از دلیجان . باید دقت داشت ترراحتاست تا به عصر سنگی ، این اختراعات بسیار اخیرتر هم  ترنزدیکدر راحتی به اتومبیل ، و دلیجان 

 خاص فضای با تکنولوژی اگر شدمیاین بود ، چه  شدمیح ردر مسیر تکنولوژیکی میسر بود . پس ، پرسشی که مط عرضیرهایی از امر 

 موجبش شده بود تکنولوژی ایی آزاد از تمامی تجمالت مرتبط با امر عرضی ؟ آیا رهایی و تازگی هنری که، فض شدمیگشوده بیان ذات 

ر و صاحب قطاری راه دو انساکن فراتر از فقط سبک ایستگاه قطار نیستند ، الاقل هاآناز همین خروج نبودند ؟ بدین ترتیب ، آیا  متغیرهایی

ال با توجه به عبارت سوارکار آبی در نزدیکی س - باز شد در اینجا محلی برای اثر هنری روازاین؟  نیستند انتزاعی نقاشانه اندازچشمبهترین 

 نامرئی به سمت ذات است. در-، هنر سفر مرئی بلکههنری است ، یا  هایبیاندیگر مسئله موضوع هنر نیست بلکه  گفتمی، که  1910

 ر بود و، اما مسیر طی شده در سراسر این دوره طبیعت زدایی از هن کردمیزندگی  این صورت فراسوی معنایشدوره اکسپرسیونیسم 

 ، تحولان زم طول در بیشتر بلکه تغییر تفاوتی نداشت ، هایدوراناز دیگر  یکهیچ. این دوره با  کردمیتنها برای هیاهو کفایت  کاریدغل

خودش را به درون محاق بدون داشتن هرگونه اشتیاقی موجب رهایی شود و  توانستمی سختیبهناگهانی روی داد . این دگرگونی  طوربه

 ، تادباز این اتفاق اف در ماشین . حتی با اعتراض برآمده از مجموعه پیشین فرهنگ گرفته جا متانت خالی از آرایه به درون گسست افکند ،

 سازیجسمهماین ، پاسخ به وظیفه قدیمی تزئین هنرها ، موجب شد نقاشی و ماشینی شدن همراه با تبدیل تکثیر ضروری تقلیدپذیری . بنابر

 ارتداد از ذات است .  دقیقاًکه  –ارتداد شوند  از 7محلی برای خروج تماماً

                                                           
 دیگرعبارتبهاز گرم شدن گلخانه نیز جلوگیری کرد .  تواننمی زمانهمن نور خورشید و داشت بدو ایگلخانههیچ  تواننمیمنظور بلوخ این است که  6

نها ت شودمیکه در عبارت بعد گفته  طورهماننشد .  گوییتناقضدچار  آنکهبیاز هم جدا ساخت  راحتیبهدو گستره هنر کالسیک و مدرن را  تواننمی

 دیالکتیک میانشان است . م  صورتبه هاآنن راه خواند
7 exodus   



در  که رهاشده. در اینجا اندکی از تزیین انگیزندماللبدون هرگونه زینتی ، بسیار نوین  هایخانه ، ه شد ، برای اکنونکه اشار طورهمان

وفایی اینکه باعث شک جایبه کنندمیمرده شیشه و فوالد چیزها را کدر و پژ از معماری قدیمی است . ترمستحکمحتی  پریو  باکمالتناسب 

 یافتهتحقق. پایان نیز هستندعظیم قدیمی  زوالروبه چیزهایبرخی عناصر متمایز  از   انتقال کنندهشروع شوند . اما این مصالح تازه هاآن

 زوالروبهاتفاق افتاد . معماری قدیمی با ساختمان رایشتاگ والتون  8زمانه ویلهلمی خاطر بهسبب مهندسی نبود بلکه برعکس معماری به 

اگانه در میانه مسیرهای جد این زوالاما بود .  کنندهخستهگذاشت ، نه در رهاشدگی بدون تزئین ، حتی این نیز در آن زمانه رستگاری بسیار 

فته گیالت ذاتی ، و شاید به خاطر تمامی این تخیالت ، تمام تخ عالی رغمو نو  سازیمجسمهو نقاشی نو  در دیگرعبارتبهقدم گذاشت ، 

وده است ب کلی بیان شود ، از پیش و همیشه خروش رکود و کسادی گونهاین. البته ، که اگر این گفته " یافتهپایانتمامی هنرها  " شودمی

افرادی هستند که وقتی شوئنبرگ نواخت این را درباره بروکنر گفتند و یکی از  هاآنکسانی که ذهنشان دچار ایستایی شده است .  ، گفته

مردمانی هستند که واکنش نشان  هاآن روازاینوقتی بروکنر اولین بار نواخت همین را به هایدن خطاب کردند .  گویانیاوهمیان همین 

که وقتی فیثاغورث  کردمیآغاز  طوراین، او  شدندمیدر این مثال شناخته  9اغلب توسط لیشتنبرگ،  نظری ایزمینهبر و کسانی که  دهدمی

 هکهنگامیتمامی گاوان نر  پسازآنگاو نر برای خدایان قربانی کرد ؛  صدیکرا یافت که پس از خودش به نامش معروف شد ،  ایقضیه

مصداق دارد ، اگر در شکلی کنایی  "پایان گرفتن تمام هنرها  ". این مورد همچنین درباره  لرزندمیبر خود  شودمیتازه کشف  ایقضیه

ق داشته حسواران آبی کاندینسکی و فرانس مارک  قبل قرننیمبیش از  بایستنمیمتمایز را بیان کند . چرا  مطلقاًاستفاده شود و معنایی 

 رسیدمی نوبت به آن کهوقتیبود و تا آن زمان  فرورفتهه در آن مسئله خالقیت ، در ضعف پایین رفتن در جاده اصلی عرفی ک جایبهباشند ، 

 11تز کلیسای جامعپل کله ، در چیدمان رمزی  10پایان هنر در فرشتگان نو قدم بگذارند ؟ ایتازهاست ، در جاده اصلی  اهمیتبی گفتندمی

متفاوت  کندمیو مرتب  بندیردهچیزها را  ، منظم فرهنگی که در راهی آماده اندازچشماز پایان گرفتن الحاقیات موزه در  ماکس ارنست

 شودمی اپذیرتقلیدنو  تکرارناپذیراطالعاتی باشد که حتی به درون تصویر بزرگ روزهای قدیم ، که  کنندهشروع تواندمیاست . چنین پایانی 

هومر و گوته  کردن جداچنین پایانی همچنین مسبب  ، آن از. و جدای  پاشدمیهم نور  هاآن. و از این طریق به تفوق فاسد  پاشدمی، نور 

شوند . در اینجا تا بخواهی برای آن هنر خود  برخواندهتا در مسیری گشوده از  شودمی کالسیسیسم موردعالقه 12از معلمان مالنقطی سرخ

شوده گ تواندمیفضای نو مهمی روی گشوده یا  شده دوری تاریخی گالری مجلل ، از نوا اندازچشم،از  رستگاری تکنولوژیککه از پرهیزگاری 

 چیدمان رمزی از ذات را  تنها با این قصد که هنری بماند ، بدیع بماند ، شکل داده . ،  شود . بنابراین فضای نو

اقتدار قدیمی در هنر را  تواندنمییز کار . م دهندمیو هنوز یکدیگر را نشان  شوندمی، جدا  شوندنمیمرتبط سد  هایراهدر این فرایند .  6

 و شودمینو ایجاد  هایساختهاز این  ایتازههنرمند بپرورد . در ساختن ، در خلق ، محیط  تواندنمیآموزش دهد ، بلکه حتی بیش از این 

حتی مواد بازمانده از گذشته از تمایز . م کامالًقرار گیرد ، حتی در جهت دالیل  مورداستفادهبه فراوانی توسط هنرها  تواندمیچارچوب اش 

درون بدنه  ، خود قاب ازهمهاولفلزی اطراف چاه . اما  داردندانه هایقطعه، کالف سیم ،  شوندمینو مکشوف شده و در این مسیر استفاده 

 که بیشتر در شودمی گیرجایمتمایزی ماهیت . و  شودمی، یا بر بدنه نوشته  شودمیاندامواره ای محض بوده حک  اآلنطرح کلی که تا 

رای تالش ب ، با ماندمی، همراه با تنزل در روح  بیندمیآسیب  شودمی نوساختهکه از  ورطهمانفنی  صورتبه،  شودمینقاشی منظره دیده 

.  دارد نقشه ی که یکدر معنای خطی کامالًبه درون ابداعی  هاآنبرگرداندن  منظوربه، گیاهان ،  هاکوه،  هارودخانهبرون کشیدن عصاره 

 شدهساخته "افالک نمای  " (,Stadtkronen) "تاج شهر  "ب نیست ، آنچه در پشت تمام این بازسازی سیاره زمین ایستاده چندان کمیا

در این  ، کریستالی بندیشکلبدین ترتیب در معنای  عقالنی . کامالًی یدر معنا مقصودی به شفافی کریستالبا  13توسط تاوت و شیربارت

                                                           
. در این دوران ماهیت  شودمیل جهانی گفته ، یکپارچگی آلمان و شروع جنگ اوویلهلم دوم  امپراتورییعنی  1918تا  1890 هایسالمیانبه دوره  8

دول دیگر اروپا ، منجر به سبکی هنری شد . این سبک  میان درامپریالیستی آلمان جدید و تالش دستگاه حاکم برای ارائه تصویری شکوهمند از خود 

ن و دیگر شهرهای بزرگ آلمان در این زمان ساخته شد دولتی که در برلی هایساختماناین شکوه تازه را در آثارش به نمایش بگذارد .  کوشیدمیهنری 

 . م  دهندمیاز این نگاه را نمایش  اینمونه
9 Georg Christoph Lichtenberg   ( م1799-1742فیلسوف و دانشمند آلمانی در عصر روشنگری . ) 

10 Angelus novus 
11 Zitadellethese 

 لوکاچ و یا به هردو ! . م "رئالیسم انتقادی  "معلوم نیست این کنایه به خوانش رسمی رئالیسم سوسیالیستی شوروی است یا به  12
13 Taut and Scheerbart 



همراه است . عالوه بر این ، مونتاژ هنری  العادهخارقتغییر ناگهانی  باتعهدش به نوع جدید محاسبه فرم کارکردی و  معماری ، گونهاینمورد 

مونتاژ که  ازدر این معنا کامل یا خطاناپذیر نبوده نشات گرفته است .  گاههیچ طورکلیبهدستگاهی در جهان که  مثابهبهاز تکنولوژی مدرن 

و ، لغ شکنندمینظمی صحیح دارند ، که  هاییآن. تمام  شوندمیگروه با گروه دیگر مبادله  و عناصر از یک هابخشبود ،  مورداستفاده

انی تکه چسباست ، ولی حاال این مبادله از  شدهشناختهتنها در گروتسک  تاکنوناست که  ایمبادلهاین .  گردندمیو تحریف  شوندمی

برخی ه . دیگر آمده ، کشیده شد مطلقاًاولیه ) فوتو مونتاژ ( تا استفاده ناگهانی از بیگانه سازی توسط برشت ، که به نظر از جایی  هایعکس

تاق ابه درون  زنانموجچپ از  ، دهدمیدر شومینه به زندگی ادامه ، بسیار نزدیک به مصنوعات مسحورکننده دکرکیو  چیزهای بسیار دور ،

 واسطههباما  و گیرندمیواقعیت قرار تجربه  در شباهتی نزدیک به کهاست  گونهاینهمچون دیوار .  هستندجنگلی  ، از راست شودمیسرازیر 

ر و طرح تصوی افتندمیقطعه مجزا در کنار هم به حرکت  هامیلیون کهاین.  شوندمیدر سرشتی منظم و عادی چیده  هاقطعهمونتاژ  هامایل

، یک روز در زندگی بلوم فروشنده برابر  دیگرعبارتبه،  دهدمیچیز مشابهی در ادبیات با جویس روی .  کنندمیبه میانجی مونتاژ حک را 

 ؛ تقاطعشان شودمی جاجابهدرخشانی در چاله آب  صورتبههند  سلطنتیسال در اودیسه است . همچنین اسکله شرق لندن و عمارت  24با 

مچون مطابقتی قابل تعویض در مکانی مشابه است . بر این اساس خصیصه تکنولوژی مدرن همچنین بر ارائه هنری در ه حالدرعین

مات چنین توصیف آخرین اثر تنها در مسیری ذهنی آزموده نشده باشد بلکه با ملزو کههنگامی ویژهبه،  گذاردمیمسیرهای متعدد اثر 

، قطعات آنچه ذات اکنون است ، با ترس و امید  واسطهبهجهان ما ،  کهچون شودمیانجام  هااینام مسحورکننده از واقعیت مواجه شود . تم

 شدهگیختهبرانکه به شالوده تبدیل شوند ،  روندمییا اولیه قاب انضمامی مسیری مهم هستند  هایصورتنیمه که خودشان  هایپیکرهنصفه ، 

 است . 

قی است : در اینجا ابتکار ، ساختمندی آن و در تمامی آن بار دیگر تفاوت وجود دارد . امر مصنوعی اساختن ب هایطریقهاما یقینان  – 7

 یقیناً ، اما  آوردمیفراهم  (Bildschockآزاد به تنش تصویر ) 14فلزی گذرگاهی هایلولهاز  شدهساختهصندلی  مطمئناًهنرمندانه نیست ، و 

 شودمینو صنعتی شهری  ماندمیبنیاد آغازین در سوارکاران آبی کاندینسکی و مارک روستایی و بیگانه  باقی  آن برنیست . عالوه  رواژهگذ

ی که بود ، موسیقی باطن، برای مدتی طوالنی بیشتر اتاق داخلی  دهدمیکه به تنظیم بیانگرایانه در فراسوی آسایش ادامه . و سوژه خالق 

 وجودبااین ، تبدیل شوندهنرهای زیبا به مزبله  گذاردمی . اما عصر ماشینی که پوشاندمیخارجی تکنیکی  گریحیلهامر مرئی را بیشتر از 

باشد . موضوعات وجود نداشته  اصالً هرچند،  اندازدمیذهنی طنین  درروشیخاص  طوربهمفروض گرفته که  بعدی را برای خارجیت دیگری

هستند . و  " چهره درونی ما شدهپنهان زیورآالت "کشور درونی خودشان را داشته باشند ، انگار  توانندمیخودشان  سانبدین هاابژهیا 

به نظر جهان بیرونی به همان اندازه درونی  چراکه شدمی زداییطبیعت  ازهمهاول، جهان خارجی  هاابژهبخصوص در جهت لبه طنزآلود 

، هرگز تا آن اندازه که تکنولوژی مدرن  اشتمامیذهنی بودن  رغمعلینسبت هنرهای زیبا به طبیعت ،  که چرا گویدمی دقیقاً. این  رسیدمی

زینتی  –تمثیل وار  صورتبهحتی اگر  ایگوته (Naturierendes) "طبیعی سازی  "نبود . در مقابل ،  غیردوستانهغیر صمیمانه است ، 

با چنین تکنولوژی بیگانه است . از زمان گالیله دیگر چیزی جز  روشنیبه گرا بیانجهانی  عنوانبهباشد  "متبلورشدنهای من جنگلی از  "

یست تصور پذیر ن "نشانی از چیزها  "هیچ  " هایبندیصورت "تمامی  رغمعلی – تکنولوژیک صورتبهعلم طبیعی وجود ندارد ، و بنابراین 

 "سازوار  "است ، حتی اگر کسی نخواهد در آن با پانتئیسم  ناپذیراجتنابامر پیکرنمایانه  15اشی انتزاعی روی موج گذاشتن. حتی در نق

 سازندمی، ترکیب ، نورپردازی چندگانه چیزها ، که معما  کالبدشکافی،  دیگرعبارتبهخلق مداوم رمزها است  ، مارک مشارکت جوید . پیامد

ه ، به سمت عین ک شدهنوشتهبه سمت زیور بدون زیور آرایی ، به سمت تصویر  به سمت چیزی اشاره کنند : خواهندمی که به همان اندازه

،  دبخشمیهنرمند به درختان زبان  " آیددرمی. این برخالف انتظار در اجرای فارسی شکسپیری موفق از آب  شدهساختهانگار از نشانی 

رمزی  یهانشانهو  کندمی، تکرارش  کندمیکه یافته شده را بیان  اینوشتهن وسیله زبان تنها آن بدا که)  " یابدمینوشتاری در برکه 

که  سازندمی، معانی بیشتری در جهان  کنندمیچیزی که به جلوتر اشاره  عنوانبه، خود چهره رمزها  آن در(. اما همچنین  سازدمی

، از  دافتمیدر این مورد اتفاق  غالباًکه  طورآن،  تنهانهاز اطالعات تصویری صادقانه  این نوع تازه سانبدینو گشوده است .  نشدنیتمام

 خودشناسی رد. بگذارید با ماندن  کندمیتغییر  ، هنوز و با آنچه تنها ممکن است-، بلکه همچنین از افقی گشوده که با نه گذردمیناکارآمدی 

                                                           
. اولی نوعی گذشتن ، عبور کردن است اما دومی رمزگانی است که برای عبور  بردمیاستفاده  the passwordو  passدو عبارت در اینجا بلوخ از  14

 اما گذرواژه آن نیست . م  نوهنری هایافقگذرگاهی باشد برای  تواندمیکردن الزم است . پس تکنولوژی 
15 a tuning into  هکازآنجاو  برندمیبکار  "موج  "برای  معموالًتیونینگ را  ازآنجاکهاین عبارت را به تنظیم کردن نیز برگرداند اما  توانمیهرچند 

 است این معادل انتخاب شد . م  "موج پردازی رنگ  "نقاشی انتزاعی نوعی 



تمام کنیم . گابو در چه راهی فراسوی عصر ماشین است  روس آمریکایی سازمجسمه گابو از قولینقلاین قبیل هنرمندان از خودشان و با 

توسط عصر پیشرو مهم  تواندمیدرون چیزی که  بایستمیدر هر دوره زمانی دوام بیاورد ، یا اگر این هنر  بایدمی: اگر این هنر  نویسدمی

وهر ج اشرسانهقادر باشد در  تنها زمانی که هنرمند آینده آنگاه ا چنین بود ،هنر قدیمی برای عصر م که طورهمانانگاشته شود رشد کند 

خلق کند  کوشدمیروح حقیقی آنچه عقل حاضر  سازیمجسمهدر نقاشی یا در  کهطوریبه ، شودمیتازه را نشان دهد میسر  16تصویری

غرقه در حس اتوپیایی  ، که فرانس مارک طورهمانیا ،  "و آن جوهر تصویری زندگی موجود در جهان دریافت خواهد شد . شودمیبیان 

ت ح ما اسیسطتنقاشی  "بیان کرد ، ترسادهالحاتی بسیار آن را در اصط خروج از جوهر تصویر که همچنین جوهر تصویری خروج هم هست ،

 . "در مکانی دیگر 

 

                                                           
16 magoI است .  اثرگذار، بخصوص تصویر والدین که بر رفتار شخصی  خوانندمیکسی را ایماگو  ایدئالیزه شده ناخودآگاه ذهنی : در روانکاوی تصویر

وهری همان ج . این عنصر کندمیاین ایده تصویری کامل که گابو و بلوخ در نظر دارند را بیشتر نمایان  چراکهاینجا به جوهر تصویری برگردانده شده است 

 از خودش بیشتر باشد و پیشروی از خودش ادامه دهد . م  سازدمیبلوخی است که هر تصویر را قادر  "هنوز -نه "یا  "شدن  "


