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 های گروه انتشارات آزاد ایران با ایجاد یک سیستم پخش اینترنتی، کتاب
 اکثر: رساند  گروه را به خوانندگان مقیم ایران می شده توسط این منتشر
 رایگانصورت کتاب الکترونیکی  شده توسط این گروه، به منتشرهای  کتاب

  .درسترس خوانندگان مقیم ایران است در قالب فرمات پی دی اف در

!  

اینترنتی گروه انتشارات آزاد /مجازی فایل داونلوُود شده از مراجع این
در داخل ایران کننده  دریافت ی شخصی فقط و فقط برای استفاده ایران
شده و نیز  یع و پخش چاپی یا مجازی فایل داونلوُودزنه توگو هر. است

در  افزار دیگر چه در ایران و چه انتقال آن از طریق سرورها یا سخت
 المللی و ملی های دیگر اکیداً ممنوع بوده و مطابق قوانین بین کشور
همچنین . گیرد می رایت تحت تعقیب شدید قانونی قرار ها و کپی رسانه
اینترنتی گروه انتشارات / از مراجع مجازی های داونلوُود شده فایل ی عرضه

. اینترنتی اکیداً ممنوع است/های مجازی در کتابخانه ایران آزاد
سایت گروه /توانند مستقیماً به تارنما اینترنتی می/مجازی های کتابخانه

  .لینک داده و خوانندگان خود را راهنمائی نمایند ایران انتشارات آزاد

www.entesharate-iran.com 

www.poetrymag.ws 
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  مسلّح بسوی هنر :مقدمه
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

 جای امنی در جنگ  هیچ:فت به شما خواهد گمسلّحهنر 
گر تمامی تعاریف هنر را جمع ا. های نمایشی وجود ندارد موقعیت

، کاالی هنری نها در یک نقطه مشترک خواهند بودی آ کنید، همه
ی و گر بیانکردهایی از قبیل  کار،کارکردی ورای کارکرد مصرفی دارد

به عبارت دیگر کاالی هنر خواهان فراروی از ارزش مصرف . نمایش
یک کتاب شعر مانند یک دستمال کاغذی .  خویشتن استییکاال

ی اتاق خواب  یک تابلوی نقاشی شاید مانند پرده. شود میمصرف ن
 این کار جهت نمایش و نه مصرف امّا ، به دیوار آویزان باشدشما

می از  نظای هآید هدف کاالی هنری ارائ میبه نظر . گیرد میصورت 
 کاالی هنری این امّا. و نمایش استی رگ بیانها و ایماژها برای  نشانه

. آورد میاش بدست   را به لطف نفی کارکرد مصرفیکاالییخصلت فرا
اثر .  اثر هنری همواره آرزوی بقا و ماندگاری خویشتن را داردرو ایناز 
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در . شود ها نگاهداری می و گالری ها در موزه. شود میهنری وارد تاریخ 
 بازخوانی و اصوالًشود و  میآوری  جمعها و آرشیوها حفظ و  کتابخانه

و سپس به یک زباله تبدیل شود  میکاال مصرف . گردد میموده بازن
نه پایان عمر   مرگ اثر هنری نفی ارزش هنری اوست وامّا .شود می

را  گویی کاالهای هنری مائده بهشتی .مفید آن در پروسه مصرف
 کاالهایی که بر فراز .اند خدایانی نامیرا مبدل گشته و به اند نوشیده

ای   همچنان که هر الههامّا. کنند می  خود زیستکاالییارزش مصرف 
، باید گفت که آورد می از پرستش بندگان به چنگ اش را مقام خدایی
و مصرف کاالهای  و تکثیر  هنر بر فراز جهان تولیدی هگون مقام خدای

هیچ . است  هآمد   مصرفی کاال بدستـ  میرا از نفی متافیزیکی زیست
را از کارکردهای  دارد که آن اثر هنری وجود نخصلت ذاتی در خودِ

 کاالی هنری مرهون عد استعالییتمامی بُ. اش فراتر ببرد مصرفی
  . های متافیزیکی برای اثر هنری است  موقعیتساختِ

نمایشی داشته تواند تا ابد کارکرد  می اگر مصرف نشود کاالییهر 
هیچ . ی داشته باشدگر بیانتواند کارکرد  می، هر نوشتاری باشد

، پس تفاوت کاالی  مجهز نباشدها به نظامی از نشانه نیست که کاالیی
 و جوانب استعالیی در کیفیات ذاتیهنری و کاالی مصرفی را نباید 

به همین خاطر تعریف اثر هنری و مرزبندی آن با . اثر هنری جست
آنها در . ر دشوار بوده استتولید غیرهنری برای فیلسوفان هنر بسیا

های متافیزیکی برای اثر   موقعیت با این دشواری به ساختِمقابله
 آرزوهای تحقق نیافته اگر زندگی خدایان تنها. اند هنری دست زده

ی  نر نیز تنها با نفی جزم اندیشانه، حیات هبندگان است
 »خلق«مفهوم اختصاص . آید میاالها بدست های مصرفی ک محدودیت

از آن جمله عادی  ی در مقابل تولید و زایش کاالهایه اثر هنرب
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أمل در درون ذهن هنرمند، ل و تی تخیّ گویی قوه ستها کوشش
جای  ۀ روح، اثری برالساع ، بداهت و نیروی خلقاستفاده از ناخودآگاه

 تولید کاالیی به صورت ی که هیچ نوعی از الگو،گذارد می
 فضای ذهنی .ن را ندارده آن دستیابی ب، تواشدهـ  تعیینـ  پیش ـ   از

که در تاریکی شود  میترسیم هنرمند مانند کارگاه آفرینش خداوند 
 کاالی ، در مقابل.آورد میی نیستی به هستی  همه چیز را از ورطه

 ماشین و توسّط شدهـ  تعیینـ  پیشـ   نقشه و الگوی ازمصرفی بر طبق
ی هنری آفرینشی یگانه کاال. شود میمهارت دستی کارگران تولید 

را و جاودانه و اولی نامی. شود میدارد در حالیکه کاالی مصرفی تکثیر 
اولی بازنماینده کلیت و مفاهیم . شدنی است دومی میرا و مصرف

 ۀز اجزای خود و بازنمایند ترکیبی اصرفاًواالی بشری است دومی 
ی  سیاهه. ی خریداران استها های مصرفی و بوالهوسی انگیزه

ناسوتی برای انفکاک هنر از کاالی مصرفی را  / مرزبندهای الهوتی
  . دیگر ادامه دادی هتوان تا چند رسال می

  که استفاده از بداهت به جای تمهیداتِ، چه کسی گفته استامّا
ی بهتری خواهد گر بیانذهنی و پیشینی کارکردهای نمایشی و 

ر فرآیند تکثیر  که یک کاالی مصرفی دتوان استدالل کرد میداشت؟ 
 اثر هنری از امّا دیگر است ای از هزاران کاالی مصرفیِ تنها نسخه

 یگانگی و واجدِرا   که آن،فردی برخوردار است به ر منحصکیفیات
 این امّا. .کند  انسانی و فراتر از تولید ماشینی میکامالًابتکاری 

بدان  یک کاال خصایصی فردِ به  منحصرکیفیاتِ که ،معنا نیست بدان
چه مانعی وجود دارد . ت مصرف و تکثیر نیسی  که شایسته،بخشد می

 شود در فرآیند تولید کاالی مصرفی ابتکار کمتری نسبت که سبب می
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توان تمامی این  میه آسانی ؟ ببه فرآیند خلق اثر هنری خرج شود
  .ها را رسوا نمود مغلطه

 صرفاًاثر هنری  برای مصرفی  فرا ابداع این موقعیت متافیزیکی و امّا
های عادی و یا  ستانه برای تمیز هنر از کاالها و کنشدَ متالشی خا

در واقع تعریف اثر هنری .  هنری نیستتعریف هنر برای آغاز پژوهشِ
 کاالیی که خواهان فراروی از ارزش مصرف کاالییی  به مثابه

 این واقعیت است که هنر هیچگاه وجود گر بیان، خویشتن است
 ی هنر در جامعه. » طبقاتیی عههنر در جام«ت مگر نداشته اس

و تنها   یک کاال از ارزش مصرف خویشتن استگی کژدیسه، طبقاتی
یی و این حرکت استعال. همین هنر است که وجود داشته است

، جهان هنر را در موضع خاصی قرار کاالییفراروی از ارزش مصرف 
هان پست و وی از ج هنر به عنوان یک روبنا خواهان فرار:داده است

ن فراروی به سبب خیالی  ایامّا ،ی روابط اقتصادی کاالهاست فرومایه
روس بنابراین هنر مانند ایکا.  محکوم به شکست است بودن خویش

 خیالی به سوی خورشید مانای خویش، همواره  به خاطر فرارویِدقیقاً
های اقتصادی   و محدودیتکاالییز سقوط به جهان فرجامی ج

 فراروی و سقوط مواجهیم که ی بنابراین ما با یک چرخه. ه استنداشت
کند و تمامی هنرمندان  می را ایجاد پسند هعامّ و گرا نخبهدوگانه هنر 

  . دهد میرا میان این دو سویه بازی 

 هنر و از تاریخِ - های متافیزیکی اثر هنری  موقعیتبا نابودی ساختِ
ا  ما ب-  ی هنرمند ریننده آف اثر گرفته تا  ذهنِساختار درونیِ

 از ای  عرصه:شویم میهای واقعی در تولید اثر هنری روبرو  موقعیت
  استعالییِد و در اینجا کارکردِشو میها بر ما گشوده  جنگ موقعیت

در . دهد میهای نمایشی   موقعیتمایش جای خود را به تسخیرِن
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هنر  :کنیم میپردازی   را نظریه»مسلّحهنر «همین جاست که ما 
هایی که تسخیر  یتموقع است به مسلّحدهد و  می در شهر رخ مسلّح
فضای شهری . ندک میهایی که خود را با آن تکثیر  کند و نشانه می

 ،ها  خانه،ها  کارخانه،ها  کارگاه،های نمایشی است فضای واقعی موقعیت
ی ما تسخیر  مسئله. است های تولیدی ها فضای واقعی موقعیت اداره

 پس کارکردِ. نمایشی همگام با تسخیر ابزارآالت تولید استموقعیت 
یت  کارکردی ورای کارکرد مصرفی نیست بلکه یک موقع، هنرنمایشیِ

  ذهنِ انتزاعیِی ، عرصهموجود  فضای تولیدی هنر.نمایشی است
 موجود  تولیدیِ تولید و مکانِ هنر نیست بلکه تاریخِهنرمند یا تاریخِ

ر ما چیزی ی از نظگر بیان  همچنین کارکردِ.داری است یعنی سرمایه
 فعالیتی بیشتر که آنرا ها ها به سوی موقعیت نیست جز تکثیر نشانه

ل و تقلید نیست بلکه تکثیر دیگر حرکت غیرانسانی جع. نامیم می
، سرایت با این تکثیر .و مسری استهای آلوده کننده  تکثیر نشانه
 موقعیت شهری و نمایشی گیرد واثر هنری در گری را می جای بیان

ها و  ی در گالری نه در فضای نمایشی خداگونه شود و سنجیده می
  .های خصوصی دیگر حوزه

پس هیچ دلیلی وجود ندارد که هنر بخواهد با فراروی از ارزش 
 توان ،هنر یِگر بیانتوان نمایشی و .  خود تعریف شودکاالییمصرف 

و سرایتی است و  کثیریی تها ی نمایشی و فعالیتها تسخیر موقعیت
هنر گرفتار جنگ . کاالیی جاودانه بر فراز جهان ای نه عرصه
 و کنشی ی است که یا باید آنرا تسخیر کندی نمایشها موقعیت
فرورفتن در  باشد و یا با کارگران جهانبخش برای  رهایی

 و تبلغیاتی های های خصوصی، برتری را به موقعیت موقعیت
  . سپاردایدئولوژیک بورژوازی ب
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ها،   با به رسمیت شناختن یک جنگ در تسخیر موقعیتمسلّحهنر 
بدین .  خویش استآلودگیِ که هر جلوه از فرهنگ واجد ،معتقد است
 که با هر فعالیت به هر موقعیت ، هستند»ها ویروس«ترتیب این 

 را »سرایت«زی، نتِکشیدن چنین سَ ما با پیش. کنند  میسرایت
های آلوده نه تنها هر کدام  جمعیت ابژه. نیمک  می»داللت«جایگزین 

های هر  کنند، بلکه ابژه به ویروسی آلوده میوقفه  بییکدیگر را 
 مختص به همان موقعیت آلوده ی فعالیتیِها ویروسموقعیت را به 

گاه، هوشمندانه و  فعالیتی خودآ»آلودگی« رو ایناز . کنند می
 ها ح نسبت به موقعیتلّ مسهای یک اثر هنریِ ویژگی. سیاست است با

اش بسته به   ندارد و هر فعالیتای  فعالیت یکّه هیچ،.کند تغییر می
تفاوت .  که باید به یک موقعیت خاص سرایت دهدست ییها ویروس
در هنر .  در همین استرسمی و مسلّط با هنر مسلّح هنر بنیادیِ
لم فی. جز خودش نیستبچیزی ) تئاتر، نقاشی، فیلم (هنر هر ،مسلّط

نقاشی . بینید  که شما تماشاگران بر روی پرده میست تنها آن چیزی
فیلم عبارت از . گالری ببینیدد تا در این ای مدههمان است که آ

ی مردی نیست که   شما، نقاشی عبارت از کونِ قلمبههای  ستید بغل
 مسلّحهر هنر  امّا !کند تان می  رویتان خیرهبیشتر از تابلوی پیشِ

 از اند  در خود دارد که این هزاران، تشکیل شدهمسلّح هزاران هنر
 بخشی از فعالیت و هنر مسلّحهر هنر . های آلوده جمعیت ابژه

دهای وربه عنوان مثال، اگر بیلب. تر است عظیمتر و  ی بزرگمسلّح
 که به زندگی شهرواندان سرایت  هستند ییها ویروستبلیغاتی دارای 

هنر دهند،   قرار میثیرتأا را تحت های آنه کنند و فعالیت بدن می
تواند به   در آید، می یک بیلبورد تبلیغاتی به شکلتواند  نیز میمسلّح

تواند به شکل ویرانی و تخریب  شکل تسخیر یک بیلبورد در آید، می
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، تواند به شکل دستکاری در یک بیلبورد باشد یک بیلبورد باشد، می
پسری باشد که توی بیلبورد تواند به شکل لب گرفتن از دختر یا  می

و . دها به سالح باش کفَتواند به شکل تبدیل پُ می. کند ک میفَتبلیغ پُ
تر   کوچکی از فعالیتی بزرگءتوانند جز در نهایت میی اینها  همه

 در خیابان، حرکت جنبش آلودگی، ها ویروسسرایت  :باشند
ن، گرایانسهای آلوده، دانشجویان، همج راهپیمایی جمعیت ابژه

 لحظه به مسلّحهنر . ست جمعی این یک آلودگی دست ...کارگران و
  . شود کند و آلوده می لحظه آلوده می
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  ی طبقاتی هعهنر در جام
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

ها   توده مصرفِ ارزشِی همواره بر فرازِطبقاتی  ری در جامعهاثر هن
 کاالییاین فراروی از ارزش مصرف خود را به صورت . کند زیست می
به . های کارکردگرا رمزگذاری نشده است دهد که با انگیزه نشان می

هرگز یک " :زند می که فریاد ، استکاالییعبارت ساده اثر هنری 
، یعنی انسانی با نیازهای اقتصادی مرا فانسان گرفتار ارزش مصر

ست  کاالیی طبقاتی ی در جامعه بنابراین اثر هنری ".نساخته است
 مصرف خود را انکار ست که ارزشِ کاالیی ،اش ورای کارکرد مصرفی

منتقدین هنری . دارد اشاره وار امعمّ کامالًیی ها ارزشکند و به  می
سات های روانی و احسا یی را در پویاها ارزش این ،کنند میتالش 

.  اثر کشف کنندرِ ساختاعلمی  شبههای   و یا از طرفی در پویاییلفؤم
سیونیسم و پرِکس، اِمبولیسم مانند سَها های سبک تفاوتبنابراین 

 ،مفوتوریس ، وی اثر هنری از یک طرف شناسانه نقدهای روان
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طرف دیگر از  اجتماعی یا ساختارگرا از اثر هنریرمالیسم و نقدهای فُ
  اثر هنری برگذاریِ ارزش. کنند میدر این موضوع تفاوتی با هم ن

. جز ارزش مصرف آن کاال بهگیرد  میمبنای هر چیزی صورت 
 دارد تاب  و   پیچ یک مسلّط ی  طبقه زبانیِی مضحکه ی غریب و مغالطه

 منتقد به اثر هنری جمالتی لین نگاهِ اوّ:که باید آنرا کشف کنیم
 پس ارزش مصرف . این کاال یک کاال نیست:نند زیر استناگفته ما

یی ورای ها ارزش ما را به ست ا ییکاالورای هر که  کاالییاین . ندارد
کند که مخاطب وظیفه دارد با  میکارکرد و مصرف خودش هدایت 

اگر بخواهیم . ، آنرا تجربه کندو کارکردگرا  ورای ادراک روزمرهادراکی
 یا کاالست را مشخص ءشی یک صرفاًنچه مرز میان اثر هنری و آ

  مصرفِتنها یک دستورالعمل وجود دارد و آن فراروی از ارزشِ ،سازیم
  .کاالست

ب تعصّ  اثر هنری تنها یک جزم وتعاریفدر بنابراین مرزبندی موجود 
 از کند و می  خود را انکارخصوصیات کارکردیِ ه ککاالیی :است

 خویشتن را طلب صوصیاتِ در خنمادینای  مکاشفه مخاطب خود
  عادی را بهءاست که مارسل دوشان یک شیفقط کافی . کند می

 اثر کاالییِـ  بات پساها و تعصّ نمایشگاه بفرستد تا تمامی جزمیت
کند این  میالبته تنها کاری که دوشان . هنری در هم شکسته شود

 امّا ،رود می ب فراتر یک کاالی متعصّی  که از اثر هنری به مثابه،است
 است که دیگر دست از وانمود کردن کاالییدر نهایت هنر او تنها 

  . برداشته

آنها اثر هنری . کمتر جزم اندیشانه استه از اثر هنری  عامّ درکِحتا
اندازه، ناب و  دانند که به سبب ارزش مصرف بی می کاالییرا 

 برای نگارگری.  مصرفنه  وی نمایش است ه شایست،شناپذیرـ  مبادله
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ی خود آویزان  ک تابلوی نقاشی را به دیوار خانهکه ما ی این است
  اثرِده ها،نزد تو. صرفی منههنر کارکردی نمایشی دارد  پس ،کنیم

نری به  اثر ه. طبیعی داردهای نابِ هنری کارکردی بسان پدیده
ق دارد تا  نمایش خدایان تعلّی به صحنهعنوان آفرینش و نه تولید 

ت لذّاین  ،ت خدایان همواره نمایش است لذّ.ن مصرف بندگای عرصه
 بندگان را در که بر عرش آرمیده و رضایت و مصرف خدایی است

 کند تا می هنر تالش ی هگرچه فلسف. نشیند میبهشت خود به تماشا 
مورد  ی آموزش و، سرگرمی، هنری را از کارکردهای نمایشییکاال
ر را با یک اصل جزمی  در نهایت این کاامّا، عموم نجات بدهد رتصوّ

 است که از خصایص کاالیی اثر هنری .رساند میمتافیزیکی به ثمر 
توان نتیجه  میندی ساده ب  با یک فرمول.رود می خود فراتر کاالیی

با (کند کاالی هنری را با افزایش کمی و یا  میعامه تالش گرفت که 
 کیفی در ارزش مصرف درک کنند، )ترکمی حس هنری بیش

بات جزمی خود، معتقدند که عصّ به لطف ته منتقدین هنریحالیکدر
 فراروی از ارزش مصرف امّا. رود میواقع از ارزش مصرف فراتر  بههنر 

 یک اصوالًگونه و   یک موقعیت خدای، یک آرزو،قاتی طبی در جامعه
  . است شکست مداوم

ه نمون(ات و الهیّ) نیلِ بارز آن در دوره هِی هنمون( اگر آنچه سیاست 
ها  زندگی روزمره و امر اجتماعی تودهرا از ) تدر دوره مسیحیّبارز آن 

ات عقالنی تحت ای توجیه کند مجموعه  میءدر جامعه طبقاتی استعال
یک . نیز همین امر صادق است، در مورد هنر نام متافیزیک باشد

 شخصی، در امر جزئی یا ی ادراک و بازنمایی امر کلّ، نابی تجربه
ق ندارد؛ این ادعایی است که از کانت تعلّ هنر ِ  به فلسفه تنهاواقعاً

متافیزیک برای هنر، مذهب، ادعای . یابد میافالطون تا لوکاچ امتداد 
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ق ارزش مصرف در  تحقّا برایه  تودهعلم و سیاست، تحقیر خواستِ
 که ،یی استها ارزش مبهم از ای و ورود به عرصه شان حیات اقتصادی

 رِناپذیـ  ی حلّ بنابراین دوگانه. شوند میدله مبا نمادینبه صورت 
 از مسلّططبقات و فرهنگ   جدایی هنرصرفاًعام گرایی  /ییگرا نخبه

 طبقاتی و جدایی ی  فاصلهصرفاًبه بیان دیگر ، طبقات فرودست نیست
 که به ، از محیط مردم کوچه و خیابان نیست اوی ههنرمند و تجرب

وگانگی خود یکی از ضروریات این د. زند میاین دوگانگی دامن 
ی  نتیجه.  فراروی از ارزش مصرف استی  هنر به مثابهتعریف وجودیِ

 بخشی از اصوالًپسند  ه و هنر عامّگرا نخبهناگزیر اینکه دوگانگی هنر 
بنابراین هنر هیچگاه بیرون از ایدئولوژی . ماهیت جامعه طبقاتی است

 صرفاًایدئولوژی  ده استجامعه طبقاتی و متافیزیک تجربه و تولید نش
کند، بلکه  میاستفاده ن  برتر سوءی  و منفعت طبقهاز هنر برای مقاصد

توان گفت  می خیلی راحت حتا. کند می تولید و بازتولید  هنر رااساساً
.  وجود دارد»معه طبقاتیهنر در جا« تنها .نفسه وجود ندارد هنر فی

 فراز کاالها در برجزمیات متافیزیکی که ز شبحی است ا صرفاًهنر 
دمد و نه یک  میای است که روح خود را بر کاالها  الهه. پرواز است

نقش   این دقیقا همان اختالف.صنعتگری صرف برای ورود به بازار
خلق  برای) هنرمند آفرینشگر(و فرشته ) صنعتگر( جپتو پدر

  .  یک اثر هنری استی به مثابه پینوکیوماجراهای 

 طبقات زیستی متفاوتِ که این تجربیات ،باشیدم قانع شده یامیدوار
. انجامد میپسند  ه و عامّگرا نخبه که به شکاف هنر ،م نیستمتخاص

 که بر هنر تحمیل ، طبقاتی چیزی نیستی این شکاف جامعه واقع در
 فراروی از ارزش  خواستِ طبقاتی اساساًی شود بلکه هنر در جامعه

جامعه طبقاتی هنر  .شود می که در این جامعه قربانی ،مصرفی است
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 هنر را به عنوان کند بلکه اصالً می نگی هکژدیسخوش  فردی را دست
این تفاوت نظری برای . کند می از ارزش مصرف تولید گی کژدیسهیک 

اکثریت  تاکنون. نهایت مهم است  بی مارکسیستیشناسیِ یک زیبایی
تماعی و  اجی ، زمینهژیشناسانی که خواستند نقش ایدئولو زیبایی

 انحصار هنر ، اساساً هنر بررسی کنندی هاتی را در حیطتخاصم طبق
 .ت ایدئولوژیکی هنر رانه ماهیّ ایدئولوژی را بررسی کردند و توسّط

.  در نقد علم دیدتوان می همین اشتباه آلتوسری را هم ،ین موضوعهم
  دیدگاهی.بیند می دانش و علم گی کژدیسه را  آلتوسر ایدئولوژیمثالً
 تولید  اساساًمیعی هست مدّما : متفاوت استکامالً گزینیم ما برمیکه 

  یا بهتر بگوییم یک درامِکرد عمل طبقاتی یک ی علم و هنر در جامعه
  .  طبقاتی استی  خود جامعهایدئولوژیکیِـ  خیالی

تواند از  جزمیات متافیزیکی از اثر هنری میاین  واقعاً آیا امّا
 چرا که ، باطل استورِ این یک دُ؟راتر برودفکارکردگرایی کاالها 

  کاالها به کارکرد ایدئولوژیکه خواست فراروی از کارکردِهرگون
 ،کند هنری پیدا  اینکه کارکردیه جایب هنری اثر .انجامد می

 در واقع اثر هنری با کاستن از .یابد میکارکردی ایدئولوژیک 
ی گر بیانیات  هنری خود تنها به خصوصی هخصوصیات مصرفی مادّ

 و نمایشی یگر بیان کارکرد اصوالً عروسی یکِیک کِ. افزاید میخود 
  ضیافت.)شود می مصرف اصوالًهرچند که (دارد تا کارکرد مصرفی 

یکی به نام هنر و فرهنگ  کِنیز حولِ  طبقاتیی  جامعهی هقربانی کنند
  .شود میبرپا 

 که وقتی ،گوید می طبقاتی به ما ی جزمیت متافیزیک هنر در جامعه
 آن به کار هایی که در تولیدِ و ظرافت ها طر شایستگی به خاکاالیی

، دیگر کارکردی نخواهد  خود فراتر برود مصرفیِرفته از کارکردِ
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 ،کند می نفرقی. ی شودگر بیان نمایش و ی اینکه شایسته  جز،داشت
ا  هنرمند باشد ی روحیِترین تجربیاتِ ناب یِگر بیان ،یگر بیاناین 
حال  هر ، در اثر هنری خودِتارِ در ساخ هوشمندانههای  سنجی امکان
 مِ تخاصُی تی را عرصه طبقای  هنری که جامعه یک منتقدِی وظیفه

 این نمایش و یِای و درون  اسطورهبیند، افشای کارکردِ میطبقاتی 
 ی  از جامعهای همان حفاظتِ  اسطوره این کارکردِ:ی استگر بیان

 در اینجا  کارکردی برای هر کسی به هر شکلیر نوعه. طبقاتی است
ی  گاهانهآ چه این نوع کارکرد ایدئولوژیک، تدبیر :مصداق دارد

 خریداریِ، چه  عالیق و منافع خود باشدبرای حفظِ برتر ی طبقه
، چه های ایشان  با نمایش شایستگیمسلّط ی برای طبقهت مشروعیّ
دگی خود و چه  زنربانگاهِه قُدادن ب ن فرودست برای تَ طبقاتِاغوایِ

این به نوعی یادآور .  طبقاتیی های جامعه  منطقی ه از کلیّحفاظتِ
 پنهان  است که در آن کارکردِروالن بارت »شناسیِاسطوره «

  .کند میهای کارکردی زیست  بر فراز داللت ای های اسطوره داللت

رکسیستی  ماشناسیِ خواهانه بر زیبایی ل ما، نقدی تحوّی این گفته
 که در ،کند میر  تصوّ مارکسیستیشناسیِ  زیبایی:آورد یفراهم م
و   عالیق،نافع م به انعکاسِصرفاً طبقاتی اثر هنری ی جامعه
ط نوّ بنابراین پیشرفت در هنر م،پردازد میی برتر  ی طبقهها دیدگاه

ت طبقات و های کلیّ اینکه این انعکاس به منافع و دیدگاه است به
 ،این همان دیدگاه محدودی است. صم طبقاتی بسط یابد تخاخصوصاً

 مشاهده  ستایش لوکاچ از بالزاکدالیلِترین شکل در  که به دقیق
ق دارد و با منافع آنها  اشراف تعلّی بالزاک گرچه به طبقه. کنیم می

 تِی او به انعکاس کلیّ  قلم هنرمندانهامّا ،و و همنظر استهمس
ی ها دهقان - افولـ  بهـ   رواشرافِ موجود میان  طبقاتیِتخاصمِ
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، براین هنر نزد لوکاچبنا .پردازد میخوار   ربادارانِ سرمایهو  - مستاصل
 فراروی  یعنی همچنان خواهانِ، طبقاتی استی همچنان هنر جامعه

 تنها به دنبالِ لوکاچ با این تفاوت که ، کاال است مصرفیِاز کارکردِ
 یک  محدودِی  خارج از دریچهنریِ ه اثرِی بازنماییِ  حیطهگسترشِ

ت ، توان بازنمایی کلیّ که هنرمند،برای لوکاچ کافی است. طبقه است
ز ا(. زنمایی عالیق یک طبقه محدود نکندجامعه را در اثر هنری به با

 واقعاًکند  میر ذریم که او تصوّگ این اشتباه سهوی یا عمدی هم می
او . دامعه را بازنمایی کرت جکلیّ طبقاتی داوریِ توان بدون پیش می

ی ایدئولوژی ها تمحدودیّتواند از  می گرا  واقعکند یک برخوردِ میفکر 
فرض کنیم یک کاالی هنری . )ت را بازنمایی کندفراتر برود و کلیّ

عالیق یک  جامعه را داشته باشد و نه بازنمایی تِ کلیّ بازنماییِتواناییِ
پنهان تخاصم   که بر چهره،ستاثر هنری نوری ا از این منظر .طبقه را

 یک اصوالًبنابراین ارزش اثر هنری . شود میطبقاتی پاشیده 
 داری سرمایه که تابوی کاالیی :بیشترنه چیزی   است و»روشنگری«

نه چیزهای جزئی  کند و می تخاصم طبقاتی را بازنمایی  وشکند میرا 
  .ارزش را  بیو

 مشخص کامالًه این دیدگاه  نقد ما ب، باتوجه به آنچه پیشتر گفته شد
و منحصر  بازنمایی اثر هنری را محدود صرفاً جامعه طبقاتی :است

  فراروی از کارکردِ خواستِ اثر هنری را به عنوانعیناًکند بلکه  مین
 اثر هنری در این دیدگاه کاالییِ ی جنبه. کند میاش تولید  مصرفی

 کاالییِمناسبات شود بنابراین اثر هنری همچنان در  میلوکاچ نقد ن
گرا و   واقعبازنماییِ. ل استعِضرر و منفَ  بی موجودیداری سرمایه
الی هنری را از تواند کا میگرا یعنی رئالیسم سوسیالیستی ن کلیت

 این دیدگاه .امعه طبقاتی برهانداش در ج سرنوشت تعریف شده
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 طبقاتی را که بر فراز ی  موجود در جامعهمتافیزیکِ  می، تمامحدود
 همانطور که نابودیِ. کند میحفظ است االی هنری در پرواز ک

  نیروهایتوسّطهای تولید   در گروی تسخیر موقعیتداری سرمایه
، اثر هنری ی تخاصم طبقاتی گرانه  افشای روشنصرفاًد است و نه لّمو

  بازنماییِست و نه در توانِها جُ  تسخیر موقعیترا هم باید در توانِ
  . ت اجتماعییّ از کل روشنفکرانه

تاریخ و آگاهی «لوکاچ در  که ،است  ته هم ضروری ذکر این نک
کند ، پس با   میی شناسنده ردّ گری را برای سوژه  نظاره»طبقاتی

که بازنمایی (توان رئالیسم سوسیالیسم  می خود او  به همین نظرِءاتکا
م به  را ه)موشکافانه و بدون تعصب طبقاتی از کلیت اجتماعی است

  . گر نقد کرد  نظارهوان یک موقعیت هنریِعن

.  نیست»ضرورت بازنمایی نبرد طبقاتی«  این نقد به معنای انکارِامّا
لوژی ایدئو( موجود  که با توجه به شرایط تاریخیِ،مسئله این است

آوری و  اجتماعی فن، تغییر در روابط داری سرمایه  نظامِکِسلَمَ کلبی
  تواناییِ)یک چیز دیگرـ  وـ  و هزار جدید فضای سایبرنتیکی  گستره

 هنری  کاالیِ بازنماییِتواناییِ تواند با مین  طبقاتی نبردِبازنماییِ
 وجود تسخیر تبلیغات در یک مثال ساده اینکه با. سنجیده شود

 ی ه اثر هنری در حیطتوسّط طبقاتی  نبردِ شهر، بازنماییِی حیطه
اش   موقعیتب به خاطرِ یک کتا نمایشگاه یا تیراژ محدودِخصوصیِ
. د توانمند باشکامالً هنری  اثرِ اگر محتوا و فرمِحتایابد  میکاهش 
 در توان بازنمایی تاثیر کاالییی   عرضه اثر هنری و شرایطِتِموقعیّ
  تسخیرِل محتاجِ اوّی  طبقاتی در وهلهبازنمایی نبردِ. دارد

  . وایی اثر هنری ر این تخاصم در ساختارِنه بازنماییِ و ستها موقعیت
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 کاالیین ، اثر هنری به عنوال در جامعه طبقاتی در وهله اوّ
زیکی کاالی هنری از فراروی متافی. شود میکارکردی تصور ـ  فرا

شناختی مخاطبین صورت  یباییهای ز قضاوت، چه با کارکرد مصرفی
  هنرمند و چه با تواناییِ احساساتِیِگر بیان، چه با توانایی بگیرد
 طبقاتی ی  شبحی است که جامعهصرفاً ،ت اجتماعی کلیّاییِبازنم

 نیرومند و واقعی وقتی بازنماییِ. آورده است فراز کاالها به پرواز در بر
، ک سخنگو را تسخیر کندبتواند موقعیت ی  که هنر،گیرد میصورت 

  براستی تواناییِ، هنر قادر به تسخیر موقعیت نباشدکاالییِاگر شکل 
 انقالبیِ خورد؟ به عبارت ساده محتوا یا فرم می چه درد  بهبازنماییِ

گیرد، همان سخنی را  می قرار کاالیی در مناسبات اثر هنری وقتی
آثار . دیگر کاالها در نظام گفتار کاالها خواهند گفت که ،خواهد گفت
  این انکارِ،کنند می خود را انکار کاالییت ارزش مصرف هنری به شدّ

 که آنها را سرانجام ، واقعیتی است آنها در مقابله باپردازیِ  خیالیدِشد
 پس ، اگر آنها کارکردهای مصرفی خود را انکار کنند:خواهد بلعید

این به سادگی  .کارکردهای ایدئولوژیک و نمایشی خواهند یافت
، از ءت به امضاتیکِ جز انتقال از بازار به نمایشگاه، از اِچیزی نیست

در این آثار هنری  امّا ، از مصرف به نمایش،انخبگه به هنر نُهنر عامّ
جهان هنری واالی خود های بازار را در  نهایت مجبورند همان منطق

  .شبیه سازی کنند

 ءمتافیزیکی است که کاال را به هنر ارتقات  این جادوی یک جزمیّ
 امّا ،شود میدعوت  جادوگری  به جهانِری پاترهَنانکه  همچ.دهد می

 ی ساالرانهـ  سرمایه همان روابطِ ری پاترهَان و فیلم  داستدر نهایتِ
در . کند میسازی  ات جادویی شبیهبار با محتویّ ا اینجهان واقعی ر

 ایدئولوژی که منتقدینِ  جادوییِ به رغم چوبِ،واقع کاالهای هنری
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 صرفاً،  بودن برهانندکاالیی آنها را از خوانند تا میباالی سر آنها ورد 
 کنند و هرگز از ارزش مصرف و نظامِ میجایگزین کارکردها را 

  اثرِکاالیی ی  طبقاتی جنبهی جامعه. طبقاتی فراتر نخواهند رفت
 این فقط یک امّاکند،  میت متافیزیکی انکار یک جزمیّهنری را با 

 .هنری را ندارد  اثرکاالییِی   نابودی جنبهوانمود است و هرگز توانِ
 ارزش مصرف صورت قِهنری تنها با تحقّ  اثرِکاالییِ  شکلِنابودیِ

  .  کاال از کارکردهای مصرفیِی و کاذبئفراروی استعالگیرد و نه  می

ارزش مصرف خود  از دست نرمی که کاالی هنریـ  وـ  آرام و گرممکان 
ن باشد و ی هنرمند با جها  بالواسطهی برد، چه تجربه میبه آن پناه 

ات  مختصّی با تمامیِ، براستی مکانچه فرم و ساختار هنری
 مستقیم یا( گر بیان صرفاً مسلّط ی  طبقهاثر هنریِ. متافیزیکی است

 تنگ طبقاتی او ی ی و یا دریچهعالیق و منافع مادّ) غیرمستقیم
 ارزش ای ات متافیزیکی است که در چنین مختصّکاالیی، بلکه نیست

 با اثر  برتری  طبقه ایدئولوژیِی رابطه. کند میمصرف خود را انکار 
 ی  که طبقه،هنر ابزاری نیست. ابزار نیست /هدفی  هنری هرگز رابطه

چنین .  و به نفع خود از آن بهره بردرا در اختیار گرفته باشد  برتر آن
اثر هنری خود همین .  دور انداختر خامی را باید برای همیشهتصوّ

صادی و ی و اقت جهان مادّ که بر فراز، جادویی استآبادِـ  مخلوق ناکجا
  .شود میاش تعریف و توصیف  ماتریالیسم تاریخی

اش متمایز   و کارکرد مصرفیکاالیی از خصایص چه چیز اثر هنری را
ت  هیچ چیز جز یک جزمیّ: جواب ما مشخص است؟سازد می

های  گذاری  ارزش جادوییِچوبِ هیچ چیز جز متافیزیکی،
 را ها ارزشدالت  جامعه طبقاتی که ادعای گریز از مباشناختیِ زیبایی
 طبقاتی ی نماید که تفاوت میان هنر جامعه میبنابراین مضحک . دارد
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  برای مثال دو سبکِتی را با تفاوتِطبقاـ  هنر جامعه پساو 
 هنر مانند .ی توضیح بدهیم سوسیالیستاکسپرسیونیسم و رئالیسمِ

 ارزش مذهب چیزی نیست جز خواست فراروی ازو  سیاست، فرهنگ
ی   خود از کارکردهای دون و فرومایهنِامّاد ساختنِ لودهمصرف با پا

.  فراروی وجود نداردهنر بدون این خواستِ. ها  کاالها و تودهمصرفیِ
 » طبقاتی هنر در جامعه«فقط .  به تنهایی وجود ندارد»هنر«بنابراین 

  .وجود دارد
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   کمونی مثابهموقعیت به 
   فراغتی مثابهفعالیت به 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

ای از تقدس   خود، در هالهکاالییفروپاشی شکل جای  کاالی هنری به
اشینی  تکثیر موالتر بنیامین مطابق نظر مسلماً. رود می و یگانگی فرو

 هنر کاالیی بازگشت به شکل صرفاً این امّا، ردب میاین هاله را از بین 
ها در کاالهای   تودهاشتباه بنیامین اینجاست که غرق شدنِ. است
 ها  توده زندگیِشدنِـ  شناسانه شناختی را به معنای زیبایی اییزیب
، بازگشتی ماتریالیستی و  آثار هنریتکثیر ماشینیِ. انگارد می

 امکانِ.  هنر استاالییِک سرشکستگی ایکاروسی به سوی تجسمِ
شک جادوی متافیزیکی برای تبدیل کاال به هنر را   بی،کاالیی تکثیرِ

فعالیت (تی شدن زندگی شناخ ای زیبایی این به معنامّا کند میخنثی 
 با کاالیی اثر هنری را به صرفاًها نیست بلکه   توده) زیستیو موقعیتِ

اراده و . کند میدیل  نمایشی تبدِ زیبایی یا کارکر مصرفیِکارکردِ
که تنها راه فراروی از ارزش  ،ماتریالیسم تاریخی بر این استسخن 
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به همچنین . ارزش مصرف است و نه انکار و تحقیر آن ، تحققِمصرف
، تحقق این کارکرد است و اش کاالیی  هنر از کارکردِ فرارویِتنها راه

  .ریبرای وانمود به یگانگی اثر هنهای متافیزیکی  نه جزمیت

 توسّط که ، استکاالیی، اثر هنری همچنان  دعویاتبا وجود تمامیِ
نمود ، حال چه این کاال واشود میهنرمند تولید و به مخاطب عرضه 

نهایت   ، دراش داشته باشد و چه خیر کاالیی به فراروی از کارکردِ
 و ها توده  زندگی و فعالیت و موقعیتِ بازنماییِهرگز توانِ

 » آثار هنریتکثیرِ« همتای مفهومِ.  آنرا نداردکردنِـ  شناسانه زیبایی
 دانیم می .، سکوالریسم است سیاستی  در عرصه)پیشنهاد بنیامین(

 حاکمیت را از بین برده افیزیکیِمتکه سکوالریسم تمامی وانمودهای 
با باید   تنها حاکمیت و قانون رادیِ وجوی فلسفه از این به بعد و

 چه کسی است که امّا .و کارکردگرا توجیه نمودباور  » فایده« اصولِ
را از  داری سرمایهگز حاکمیت طبقاتی و  این سکوالریسم هر،نداند
اگر . سازد  در واقع دموکراسی واقعی را برقرار نمیبرد و میبین ن
 را در این مثال با دموکراسی ها  توده زندگیِکردنِـ  شناختی زیبایی

  .کند می سکوالریسم را بازی ارسِنقش ن کاالیی  تکثیرِ،برابر بدانیم

 در تولید »شهود« و »لفؤم« اشباح متافیزیکیِ  و محوکاالیی تکثیرِ
خواست به سوی  می که ، هنری است ایکاروسیِ، سقوطِاثر هنری

 امّا ، زیبایی و حقیقت حرکت کندی ه بالواسطی  ناب و تجربهشهودِ
ماتریالیسم . کند می  کاالها سقوط ماتریالیستیِ در سرزمینِاصوالً

را به   نه برای اینکه آن،دهد میت  اهمیّ اقتصادیِ روابطِتاریخی به جبرِ
که   جهت بلکه از این، تقلیل دهدها اراده  میِ تما تاریخیِسرنوشتِ

 سیاست و تمامی ، مذهب،، فرهنگ هنر همیشگیِعروج و سقوطِ
 همواره کاالیی رکردِ اثر هنری از کا فرارویِی هاراد. روبناها را افشا کند
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 بر جبر تأکید . استخورده   شکست   پیش   از  است ییک اقدام
فراروی و عروج از جهان  اقتصادی برای این است که نشان دهیم این

 نمایشی است یک جهانِ ابداعِ : است یک وانمودصرفاًناسوتی کاالها 
 آسمان شود و می به تصویر کشیده ها ارزش  مبادالتِکه بر فراز جهانِ

از . کنند میاشی یشان برای ما نقّها را با خدایان و هنرها و توانایی
، ی کلیساهای فلورانسها سقف ته تانی گرفلِی هِها آسمان اسطوره

  یک معمارِدیدالوس. کند می نمایشی را تولید این فراروی یک جهانِ
پرواز خود سودای رسیدن به صنعتگر است و ایکاروس به خاطر هنر 

  .پروراند میرا در سر ) خورشید (، دانش و حقیقتیزیبای

 کردنِـ  زهتی  اام ردی هنر افشای  ش تفکیک روبنا از زیربنا در حیطهنق
 کاالیی ، سیاست و فرهنگ از مناسباتِهمین شکست در فراروی هنر

 » تولیدی شیوه« العللِ ایی با علت روبنیِها تحلیل تمامی پدیده. است
شناسی   نه به روش،سازی از تجربیات تعلق دارد  قاعدهبه منطق علمیِ

 که روبنا چیزی نیست جز ، اصلی این استی  مسئله.مارکسیسم
 که به ،همین خواست فراروی و این خواست فراروی یک وانمود است

توان بیان  می هم »تر بری آگاهی کاذب طبقه« ی هتسامح آنرا با واژ
توان  میدر هر چیزی  پایان فراروی و شکست را  بیی  چرخه.نمود

ی   کلنجارهای مذهبیون با امیال خود، در مشاجره در:مشاهده نمود
  حامیانِیاست با انتظاراتِ سی اربابانِ دموکراتیک اراده شبه

و ن اثر هنری با ارزش مصرفی امّا  بی در انکارِو همچنین شان اقتصادی
  روبنا،کند میروبنا با منطق وانمود عمل .  خودکاالییشکل 
بنابراین . ستها ارزشاز مبادالت  سازی مبادالت نمادین شبیه
یسم به روبنا اهمیت  مارکس، که تصور کنیم،عیار است  تمامفکریِ کوته

.  روبنا استهای وانمودِ  بر منطقتأکید  دهد، مسئله میکمتری 
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و در این ی روبنایی گرفتار فراروی از ارزش مصرف هستند ها پدیده
 ،انسانی فراتر از ارزش مصرف خویش بوجود آورندفراروی قصد دارند 

  یک تصویر ناممکن از انسان پسا،یک نمایش( چیزی جز خدا امّا
 فویرباخدر این میان ما باید دوباره به . کنند میتولید ن) مصرف ارزش 

  .بازگردیم

و شکست انسان در تحقق یک تصویر  ، خدا اگر برای فویرباخ
. یابد می روبنا تعمیم  به کلّ وانمودخویشتن است، برای مارکس این

روی از ارزش مصرف است و با شکست همیشگی در روبنا خواست فرا
را به مثابه   تایید کرده و آنعمالًاین فراروی، جبر اقتصادی زیربنا را 

ر  هنوز تصوّها توده. کند میها بازسازی  یک سرنوشت برای توده
 و بازتوزیعِت درست یریّ طبقاتی با یک مدی  که در جامعه،کنند می

فکری در ن روشبا فعالیتِ ی سیاست یا  ثروت در حیطهی عادالنه
جباریات شرایط اقتصادی  از ا، خواهند توانستی فرهنگ و هنر حیطه

 ها  دمکراسیانتخابات.  بگریزند»واقعیت استثمار«  و اززندگی خود
ز یخ هنر نیها در تار ل سبک تحوّ.همین چرخه وعده و شکست است

 روبنا چیزی جز شکست . انجام یافته استوعده و شکست با همین
 به همین دلیل روبنا یک ،در خواست فراروی از ارزش مصرف نیست

گوییم هنر یک وانمود به  پس اگر می. د یعنی ایدئولوژی استوانمو
و فروپاشی در  شکست اصوالً است کاالییزش مصرف فراروی از ار

مین ماجرای تولید اثر هنری در جامعه  نیز بخشی از هکاالییمنطق 
ی روبنایی ها یده به هنر که به کل پدصرفاً این درام نه .طبقاتی است

  .قابل تعمیم است

تنها کند   که ارزش مصرف خود را انکار میکاالییاثر هنری به مثابه 
او محکوم است به عرصه نمایش . کند موقعیتی نمایشی را تسخیر می
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الهایی  یگانه و منحصر به فرد بر فراز کا هنرِ.انخدایان بر فراز بندگ
برای اینکه . ندشو  نمایش داده می،شوند تکثیر و مصرف می صرفاًکه 

 اثر هنری را در هم بشکنیم الزم است که این کاالییی  جنبه
ه معنای  بمسلّح سخن گفتن از هنرِ. موقعیت نمایشی را تسخیر کنیم
در . کند میر یشی را تسخیهای نما سالحی است که این موقعیت

 تحقق ارزش مصرف و ایجاد یک کمون در،  طبقاتیی عرصه مبارزه
رزه خود را ، در عرصه هنر این مبا ابزارآالت تولید استگروی تسخیرِ

 بار دیگر تکرار .دهد میهای نمایشی نشان  به صورت تسخیر موقعیت
ری،  اثر هنکاالییی   شکستن و فراروی واقعی از جنبه:میکن می

ی شکستن  که الزمه  همچنان،های نمایشی است تسخیر موقعیت
  .  تسخیر ابزار آالت تولید است، تولیدی ی طبقاتی شیوه جنبه

 دانش و استراتژی الزم برای تجهیز قوا جهت ،مارکسیسم لنینیسم 
 .آورد میتسخیر ابزار آالت تولید و قدرت سیاسی مالزم با آن را فراهم 

ای  ژی آثار هنری انقالبی را به گونهانقالبی استراتبه همین سیاق هنر 
 طبقاتی را ی  جامعهی نمایشیِها  که بتوانند موقعیت،بخشد می ناماس

 مبارزه برای افشای  طبقاتی همزمانِی مبارزه با جامعه. تسخیر نمایند
عمول های م انقالبی برخالف دیدگاه هنرِ.  طبقاتی نیز هستاین نبردِ
  اتکای خود را بر ضرورتِی ، نقطه مارکسیستیشناختیِ از زیبایی

 ناامسحد ی متّها  تحت فعالیتها  موقعیتگیریِ تصاحب و بازپس
طبقاتی در یک روایت شخصی ی   کلیت مبارزهنه بازنماییِ بخشد و می

  .و جزئی

ی طبقاتی اعطای نقشی روشنفکرانه برای هنر  رزهیت مبابازنمایی کلّ
 مسلّحهنر . اتیکی برای هنر قائل هستیمحالیکه ما نقشی پر  در،است

 مسلّحی نمایشی ها یترا برای تسخیر موقع  که خود،هنری است
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 بازتولید اشباح ی هنر صرفاً ی فرعی و روشنفکرانه جنبه. کند می
یی ها  رئالیستی آینه این اشباحِ.هنری موجود بر فراز کاالهاست

 کنونی ناله قارتِاز ح  را منعکس کرده وکاالیی که مناسبات ،هستند
ی عملی برای  با بازگرداندن هنر به قلب مبارزه امّا. کنند میو شکوه 

 پاسخی ،مسلّط ی  طبقهی نمایشی و تولیدیِها تسخیر موقعیت
و  ی هنر رابطه. ایم  سیاست و هنر نیز دادهی ابطه ری درخور به مسئله

ها و  سیاست نه تنها از اغتشاشات و تناقضات سوررئالیست
همیشه به گریزد بلکه برای  می شوروی شناسان رسمیِ اییزیب

 کارگر ی هنری و طبقه روشنفکریِ و  هنر میانِپیوندهای مکانیکیِ
های   که باید موقعیت،قالبی کارگری است انهنرمندِ. دهد میخاتمه 

 یک بیان ی هاداین گفته انتقال س. نمایشی را تسخیر کند
اکنون با توجه به .  نیستی سیاست به هنر مارکسیستی از حیطه
 و داری سرمایههای   بر بحراندانیم که می ،آنچه پیشتر گفته شد

های ایدئولوژیکی در وانمود و فراروی از ارزش مصرف یک  شکست
 ارزش مصرف قِ تحقّ:فرماست و راه حل نیز یکی است منطق حکم

 ی  جامعهدیِ تنها با تسخیر ابزار تولید و نابو،رنیتهدِ مُقِ تحقّ،ها توده
تنها قدرت سازماندهی برای ی سیاسی  پروسه. طبقاتی میسر است

 ، بورژوایی نیست دولتِب و سرنگونیِ انقال، کارخانه، تسخیرِاعتصاب
 اتِتوهّمهای نمایشی و   موقعیتبخشی از این سیاست تسخیرِ

 در محیط کارخانه صرفاًتسخیر ابزار تولید . ایدئولوژیکی در روبناست
، حرکت انقالبی یک حرکت همه جانبه برای تسخیر یردگ میصورت ن

  . استمسلّطی ها تمامی موقعیت

داران برای  ها میان سرمایه  تسخیر موقعیتی مثال تبلیغات جنگِ برا
 میدان نبرد این جنگ از .تی کاالهای خویشتن اس معرفی و عرضه
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های  بنابراین یکی از سیاست. ترده استها تا فضای شهری گس رسانه
 موجود اتِتوهّم، تسخیر موقعیت تبلیغاتی خارج از تمامی مسلّحنر ه

 مسلّحهنر .  تبلیغاتی استی ه اثر هنری از جنببرای پالوده ساختنِ
او مانند . کند می برای خودش تبلیغ مسلّحهنر  .یعنی تبلیغات

 کیفیت و ارزش مصرف خود ی ه دربارکه خودشان شخصاً(تبلیغات 
را به منتقدین یا مخاطبین هرگز قضاوت  )کنند میگویی  زافهگ
 امّا ،تبلیغ شوداش   که بر روی،پذیرد میهنر بورژوازی  .گذارد مین وا

هنری  چرا که اثر ،خود یک تبلیغات است پذیرد که میهرگز ن
 خود را با فراروی نمایشی از موقعیت بورژوازی مشروعیت و موجودیت

داند که چون  میگاه  نهانالبته در . دست آورده است   خود بهکاالیی
 تبلیغات برتری از ی  در عرصه، تعلق داردمسلّط ی طبقه به هژمونیِ

، یک اسپانسور پنهان  غیبیسانِرِ زار آزاد مانند یک کمک با. اوستآنِ
 موقعیت این تبلیغات همیشه باید از فضای متعالیِ امّا کند میعمل 

  . دور بماند نمایشی هنر

 کاذب وجود دارد کامالً  بورژوازی یک دوگانگیِبنابراین در اثر هنریِ
که علی رغم فاصله و ابراز انزجار اثر هنری از نیاز به تبلیغات همیشه 

در عین (همسویی  همین دوگانگی را پیشتر در. ز استبه آن مجه
 طبقاتی مشاهده ی  روبنا و زیربنای جامعه)جدایی و فراروی خیالی

 تمام مسلّطراروی به نفع هنر فراروی و شکست در این ف. کردیم
 که موفقیت اثر او ماحصل بدعت در ،شود میهنرمند مدعی . شود می

ر به نقش تبلیغات و  اگامّا ،فرم و محتوای اثر هنری است
، او از اینکه هنر هنوز ی و معنوی اشاره شودهای مادّ گذاری سرمایه

 آنرا سف کرده وأ تزاراب ،مجبور است از قواعد بازار تبعیت کند
  . داند میناپذیر ـ  چاره
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میزان ثروت میان  تضاد طبقاتی و تفاوت واقعاً آیا ؟مسئله چیست
را گرفتار  هنری نفوذ کرده و آن ی طبقات است که در جامعه

هنر با همین فراروی و .  استچرندگرداند؟ این حرف  میعدالتی  بی
 این شکست مسلّطالبته برای طبقه و (سپس شکست تراژیک 

 کامالًاین فراروی . شود میتولید و بازتولید ) شه دروغین استهمی
 ی به نفع طبقه در نهایت »در فراروی شکست«ین خیالی است و ا

،  اثری تبلیغاتیِ  اثر هنری از جنبه اعالم برائتِ.شود می تمام مسلّط
ست یا شک بخشی از همین فراروی و موقعیت نمایشی هنر است و

ی وانمود  این حلقه  نیزها  تمامی برائترغم علینیاز نهایی به تبلیغات 
 که موقعیت عرضه و ،عی است مدّمسلّط هنر .کند میرا کامل 

 امّا، ر ارزشگذاری اثر هنری داشته باشدتبلیغات نباید هیچ دخالتی د
 ردِ باید کارکصرفاً که بپذیریم اثر هنری ،این تنها وقتی معقول است

دف اثر هنری تسخیر موقعیت نمایشی  اگر هامّا، نمایشی داشته باشد
فراری و منتقدین  هنرمندان ؟ تبلیغات باشد چهدِو در نهایت خو

  تبلیغاتصرفاًکردند که هنر استالینیستی  میجهان غرب شکایت 
گرچه هنر . ی مثبت آن است گوییم این تنها نکته میما . است

 جالب امّا دولتی است داریِ سرمایه حکومت استالینیستی تبلیغاتِ
 اثر هنری بودنِـ   تبلیغاتیۀ که نقد منتقدین بیشتر متوج،اینجاست

  .  طبقاتیی بازتولید جامعه و  استالینیسمی منفیِها است تا جنبه

ق ارزش مصرف و نابودی جامعه طبقاتی و تحقّ بنابراین از یک جهت
 اثر هنری در گروی تسخیر کاالیی ی هدر نتیجه شکست جنب

با تسخیر .  است نمایشی کاالی هنری و موقعیتِ تولیدآالتِ ابزار
 پاشد و کار می خصوصی بر ابزار تولید فروتِ، مالکیّ تولیدآالتِ ابزار

افتد و با  میهمین اتفاق هم برای هنر . شود میاشتراکی برقرار 



 38 

هنری از بین رفته و هنر به  کاالی ،تسخیر موقعیت نمایشی هنر
 تولیدِ، مسلّحهنر . شود مییف دی مشترک تعرتولیی فعالیت  مثابه

 ک فعالیت در یک موقعیتمشترک است و باید آنرا به عنوان ی
 که ،هوشمندی نسبت به موقعیتی است مسلّحی هنر   فلسفه.فهمید

، هنر به بپاشد   اثر هنری فروکاالییِ ی کند و وقتی جنبه میاشغال 
ف در نظام مصر/ عرضه/  تولیدیِ خطّدر روندِ. گردد میسطح تولید باز

 که ، اثر هنری یک موقعیت نمایشی استی  عرضه،داری سرمایه
ی ها سازد و یا منطق میبلعد و پنهان  می را »عقالنیت تولید«همواره 

، کاال  اثر هنریکاالییِ ی  جنبه و فروپاشیِبا محو. کند میرا کنترل  آن
 جهت که دیگر  آن نه از،توان یک فعالیت تولیدی دانست میرا تنها 
 هنری بر ی که ارزشگذاری اثررو این بلکه از ،کند  تولید نمیکاالیی

 شود و میهای تولیدی مالزم با آن سنجیده  مبنای فعالیت و عقالنیت
اگر در . نه به صورت خصایص متافیزیکی و پساکارکرد کاالی هنری

گذاری   توزیع و سرمایه نظامِ از ناعقالنیتِ»عقالنیت تولید«کمونیسم 
ی ها ت خصوصی بر موقعیتمالکیّ« هنر نیز با محو ،شود میآزاد 

 خود به سطح عقالنیت تولید و کاالیی ی ه از جنب»نمایشی
  .گردد میتصویرسازی از فعالیت مشترک باز 

دیگر   چرا که،نا نخواهد بود دیگر یک روبطبقاتیـ  پسا هنر در جامعه 
ایشی قرار  وانمود و شکست هنر را در یک موقعیت نمی خیالیِ چرخه

الیت  باز گشته و فعّ»عقالنیت تولید«اثر هنری به . نخواهد داد
پیشتر گفتیم که .  را بازنمایی خواهد کردها انسانتولیدی مشترک 

ی کاال تالش  گریزد، یعنی هنر به مثابه می از تبلیغات مسلّطهنر 
 سلطه کند از تسخیر موقعیت نمایشی خود که به کمک روابطِ می

ظام  همچنین هنر از موقعیت فعال خود در ن. طفره رودصورت گرفته
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بنابراین .  خودکاالییِ رود، یعنی از تکثیر می نیز طفره داری سرمایه
  واقعیِ طبقاتی همواره زمان و مکانِی هنر در موقعیت نمایشی جامعه

 را انکار کرده و خود را در کاالیی و تکثیر کاالیی خود یعنی تبلیغاتِ
مانند اثری یگانه و جاودانه در (. کند میلی تصویر تخیّزمان و مکانی 

 بنابراین غایت –ی یابد بار و برای همیشه تجلّ خواهد یک میتاریخ که 
پیشتر گفتیم که هنر ).  مسیحیایی استیِهر اثر هنری یک تجلّ

 ،کند می تبلیغات است و تبلیغات بودن خود را انکار ن عمالًمسلّح
 خواهان تکثیر ویروسی خویشتن است و حمسلّگوییم هنر  میاکنون 

تبلیغات و تکثیر . زمره هرگز ابایی نداردو تولید رو کاالییاز تکثیر 
دو سیاستی که  :است برای مبارزه مسلّحهای هنر  تولیدی از سیاست

   .کند می خود را بدان مجهز مسلّطبرابر هنر   درمسلّحهنر 

این فعالیت . کند میر  فعالیتی است که موقعیتی را تسخیمسلّحهنر 
، این موقعیت فضای خیالی و  تولید نداردتکثیر و فنِّّ تی ورایماهیّ
یستی روح هنرمند نیست و درست در وسط شهر و یا در آل ایده

های   هنری پالوده از موقعیتمسلّح هنر بنابراین. دهد میرخ  ها خیابان
  هنری است آلوده به تمامیتکثیری و تبلیغاتی نیست بلکه

یی که باید خود را با آن ها هایی که باید تسخیر کند و فعالیت موقعیت
  . تکثیر کند

 ماتِهای ایدئولوژی و تجسّ به کمک دستگاه مسلّط و مکان هنر زمان
 »گالری«نمود بارز آن . شود میسازی   شبیهمسلّطی   طبقهروبناییِ

ی  است بر زمان و مکان عرضهای  سلطه ،مسلّط بنابراین هنر .است
این . شود میر کاالی هنری که بر فراز آن زمان و مکانی خیالی تصوی

  اثر هنریناپذیریِـ  تکرار یگانگی و عیِ، مدّ خیالیزمان و مکانِ
 یک گوگ یا ون یک ،لوجِل آنمیکِگویند ما فقط یک  می به ما :شود می
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 همین هنرمندان گوییم شما به تعدادِ می ما امّا ،ایم  داشتهپیکاسو
چیزی  ،ها  تاریخ نگاری سبک،تاریخ هنر. اید دغل داشته و غدرو

 ماتریالیسم تاریخی این .های نمایشی  موقعیتنیست جز تاریخ خیالیِ
ل با زمان و  اوّی در وهله(زمان و مکان خیالی تاریخ را در هم شکست 

  این نقد نباید به اقتصادِامّا ، از جامعهسیاسیـ  اقتصادی مکان خیالیِ
 ی  تاکنون پروسهامّا، ) سیاسی محدود شودی ا فلسفهسیاسی ی

ما همچنان با . به پیش نرفته است ماتریالیسم تاریخی در هنر
  . زنیم میها الس   وسبکها شخصیت

. کند ها را تسخیر می ، موقعیتح با تکثیر خود، در طول زمانهنر مسلّ
. ست ها دانش تسخیر موقعیت ،مسلّح برای هنر »شناسی مکان«
 ی خود تمامیِ و تکثیرکننده الیت مداومبا فعّ» شناسی انمک«

ا پای خود رکند و ردّ میشت ، به همه جا نَسازد میها را آلوده  موقعیت
، تسخیر  بهترین استراتژی برای این هنر.گذارد میدر همه جا 

هنر چیزی جز همین تکثیر و . الیت تکثیر ویروسی استقعیت با فعّمو
ح به است مسلّ  ل هنریی اوّ در وهلهمسلّح هنر . تبلیغ خود نیست

 چیزی است ، حقیقت چیزی نیست که وجود داشته باشد.خویشتن
 چیزی ،زیبایی چیزی نیست که وجود داشته باشد. شود میکه بیان 

 هنر ما نیز مانند ،ر کنیمما نباید تصوّ. دهد میاست که خود را نشان 
این مکان . دهد یالی رخ خهای باید در همان مکان و زمان مسلّط هنر

 که بر فراز تبلیغ و تکثیر کاالها ، اثر هنریهای خیالیِ و زمان
و شکست  فریبی است که با فراروی متافیزیکی ،شود میسازی  شبیه
این فراروی . دهد میها شکست  ما را در تسخیر موقعیت اش نهایی
دستان هنجارین یا هنر فروغیرِ تدبیری آگاهانه برای غربال هنر صرفاً
 راه امّا.  طبقاتی استی  مکانیزم هنر در جامعه، بلکه این کلّنیست
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 یعنی تسخیر ،یابد می در و از درون همین مکانیزم تحقق حلّ
جهت از این .  و برقراری فعالیت مشترک تولیدیموقعیت نمایشی

الیت در موقعیت خواهد بود ، فعّطبقاتیـ   پسای  در جامعهمسلّحهنر
  . کمونفراغت در  یعنی

ید و ماتریالیسم تاریخی دانش رهایی تول. تکثیر منطق تولید است
. ی تولید است  شیوهمندِـ   های نظام ماندگی لد از عقبنیروهای موّ
 تکثیر خود و بیشینه کردن و اشتراکی مسلّح هنر الیتِبنابراین فعّ

 از سوی دیگر ماتریالیسم تاریخی استراتژی .ست اکردن تولید آن
ین بنابرا. آورد میای تسخیر ابزار آالت تولید را نیز فراهم الزم بر

 زمان رو این از .های تبلیغاتی است  تسخیر موقعیتمسلّحموقعیت هنر 
  عینی و سیاسی بازتعریفکامالًیطی  باید در شراو مکان اثر هنری

 اثر ی ابژه  /ی هنرمند سوژه ی و از پیش بدیهیِ خطّی گر رویهدی. شود
 ها  و زمان بندیها این مکان.  در کار نیست مخاطبی ه سوژ/هنری 

 واقعاً هنر پس باید ببینیم که.  خیالی و بیهوده استمسلّحبرای هنر 
 ها انسان از زندگی  در چه زمانیواقعاًیا هنر  ؟افتد میدر کجا اتفاق 

 ، زمان رخداد هنر، طبقاتیی  جامعهمسلّط؟ برای هنر افتد میاتفاق 
، تخیل ق به زندگی هنرمند، تجربیات فردی اوزمانی است متعلّ

 بازنمود تحوالت اجتماعی در نگاه هنرمند و یا حتاشهودی یا 
 زمان هنر را باید با . اینها چرند استی  همه.چیزهایی از این قبیل

 . جستها انسانی   آن در فعالیت روزمرهایگاه زمانیِج رجوع به
 همواره باید در مسلّط رخداد اثر هنری از نگاه هنرهمچنین مکان 

 ی هگرچه برخی معتقدند که حوز. ی خصوصی هنرمند رخ دهد حوزه
 این مکان شناسی برای امّا ،خصوصی در تعامل با حوزه عمومی است

  . ستی استدَ مِ متافیزیکی و دَکامالًهنر نیز 
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 تسخیر ابزارآالت و تولید  همگام و همراه با وجوه سیاسیِمسلّحهنر 
 مسلّحولتاریا هنر  پر بدون تحقق این حرکت تاریخیِ.اشتراکی است

های خیالی و انتزاعی در خواهد  ی زمان و مکان باز هم به حیطه
 در چه مسلّحاولین گام این است که دریابیم یک اثر هنری . غلتید

ی   در حوزهمسلّطدهد؟ مکان رخداد هنر  میزمان و مکانی رخ 
از روابط جبری اقتصادی خصوصی و زمان آن فراروی ذهنی هنرمند 

 انسان فویرباخ با ی  سوژهدر اینجا باید جایگزینیِ. روزمره است
یعنی زمان و مکان رخداد . ی مارکس در مورد هنر تکرار شودها انسان

 ها انسانتاریخی و موقعیت زیستی  رجوع به فعالیت هنری را باید با
مکان  راغت وف طبقاتیـ  زمان هنر پسا.  هنرمندی و نه سوژه بسنجیم

  . آن شهر یا کمون است

ی تولید   شیوهی مانده  از قید و بندهای عقبآن تولید اشتراکی که
. ان فراغت به بار خواهد آورد گسسته باشد برای کارگرداری سرمایه

 شخصی و امّاً فراغت الزاین. عالیت در این فراغت است، فهنر
 ،ق ندارد تعلّمند هنرتِ متافیزیکی از حضور ذهنیّ و بهخصوصی نیست

 اثر گذاریِ  ارزش.دهد میاست که در کمون رخ  فعالیت مشترکی بلکه
برای  هنر پتانسیل یک  مبتنی بر سنجش،مسلّحهنری بر اساس هنر 

 طبقاتی ی  نزد جامعه.ستها انسانتبدیل شدن به فعالیتی در فراغت 
 الًکام و جاودانگی اثر هنری یک معیار ارزشی است که تکرار ناپذیری

تکثیر و تولید خواهان . گیرد میدر تقابل با منطق تولید و تکثیر قرار 
در است  ها انسان هنر به عنوان یک فعالیت برای همه پذیریِ تکرار

 ،ناپذیری  طبقاتی هنر را بر اساس تکراری حالیکه متافیزیک جامعه
  . کند میهنگام بودن ارزشگذاری  هفراتاریخی بودن و یا شهودی و ناب
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های روابط انسانی و نه با  زسازی شده با منطقبا مون شهری استک
، گوید و آموزش میید برای اولین بار سخن تول. روابط و گفتار کاالها

اتی فراغت  طبقی در جامعه. گردند میکار همسان و متداخل  و فراغت
 نظام آموزشی و کار او ، دانش انسان قربانیِخانواده قربانیِ انسان

ید به  برای یک زندگی عادی باها انسان .گردد میار آزاد قربانی باز
استحمار و  ی پایان ناپذیر استثمار و چرخه تمامی سلسله مراتب و

 »لذت و دانش ،ثروت« کمون مکان تولید .سرکوب جنسی تن دهند
  و»خانواده «،»بازار آزاد« میکِتُی مجزا و اَ نه سه حیطه است و

، هیچ نیازی به ماوایی فراتر مسلّح نریِ اثر هرخدادِ مکان. »یآکادم«
 خطر بازاری شدن . و زندگی روزمره نداردها انسان یِاز روابط تولید

 ی هدر حیط( و خیال پردازی) در آکادمی(یی گرا نخبه، )در بازار(
 با نابودی این سه نظام عقب مانده و )خصوصی روابط خانوادگی

 در شهر مسلّحهنر . کردید نخواهد خاصیت دیگر اثر هنری را تهد بی
)  خیالیِغالباً(کارکردهای . افتد می اتفاق ها انسانو در فراغت 

 طبقاتی جای خود را به ی معهی و نمایشی برای هنر در جاگر بیان
هنر به مثابه  عنیی: دهد میی و نمایشی در شهر گر بیانهای  موقعیت
ی انتزاعی ها ی و نمایشی هنر دیگر با فرارویگر بیانی  جنبه. تبلیغات

.  برآورده نخواهد شداش کاالیی  مصرفیِ هنر از کارکردِو متافیزیکیِ
 کردن مسلّحی است برای نمایش وگر   بیان یک موقعیتمسلّحهنر 

 هنری مسلّح هنر .درنیتههای تولیدی مُ ها به عقالنیت فراغت توده
 مسلّط هنر .کند می را به عقالنیت تولید مجهز ها است که توده

ورای تولید که هم از ارزش مصرف و هم از ست  اره آفرینشیهمو
  ، منطقمسلّح هنر در حالیکه منطقِ. کند می تکثیر دوری آوریِ فن

  .  تسخیر و تکثیر استتولیدیِ
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  ی مثابهتسلیح هنر به 
  گذاری اثر هنری ارزش

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
خواهد از ارزش مصرف  می  دانستیم کهکاالییدر فصل اول هنر را 

 کارکردهای ی صحنه عاقبت با ورود به امّااش فراتر رفته  کاالیی
ده از دو ابزار بازنمایی و داللت، تنها ، و با استفایگر بیاننمایشی و 

را شبیه سازی  حاکم بر ارزش مصرف  تولیدِی شیوههای  همان منطق
 به منطق کند که میپردازی  ، هنری را نظریهمفصل دوّ. خواهد کرد

 گشته و مسلّح کاالها مایشیِ و تسخیر موقعیت نکاالیی تکثیر تولیدیِ
 هنرِ. شکند می اثر هنری را در هم  خلقِزمانِ  بیمکان و  بییِ اسطوره
تافیزیکی به سوی موقعیتی استعالیی و  نه با فراروی م،مسلّح
های   و منطقکاالیی ی  چهرهۀلییید اوّألکه با ت ب،کاالییپسا

 مسلّطاگر هنر . خیزد می برمسلّط، به مبارزه با هنر اش تولیدی
 خواست مسلّح، هنر  باشدکاالییفراروی از ارزش مصرف خواست 

های  ا و موقعیتخیر ابزار تولید کااله با تسکاالیی ارزش مصرف قِتحقّ
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 خود بهره کاالیی امکان  ازمسلّحبنابراین هنر .  آن استنمایشیِ
   بودنکاالیی، خود را به  خودکاالییی  برد، او برای نفی جنبه می

 دور بریزیم که هنر  اگر این تصور شایع را.سازد میخویش آلوده 
ی   که نباید به ورطه،و ارزشمندی استی ناب  آنچنان تجربه

، اگر ی بازاری فروافتدها ارزش  نازلِهای اقتصادی و سطحِ ضرورت
  واقعیِنگاه نفیِ، آ هنر را بپذیریم بودنِکاالیینی  موجود یعواقعیتِ
 ی هانآور فنی نمایشی و تکثیر ها  در تسخیر موقعیتکاالییی  جنبه

  . آن خواهد بود

  جای خود را به سرایت به موقعیت،ء، داللت به اشیامسلّحدر هنر  
 که منجر به ئ،شناختی ش  هستیجهِی هنر، وَ در فلسفه .دهد می

 داللت و بازنمایی  از دو طریقِ،شود می انسان شناختیِ ی زیبایی تجربه
، شناختی معادل آن حقیقت ی هستیها و یا واژه( نظمِ. گردد میر میسّ

 و یا  بازنمایی و محاکاتتوسّطچیزها یا  کیهانیِ) قدرت و واالیی
رد شناسی وا  زیباییقلمروِ به ها ختاری معادل از نشانه ساتوسّط

 و طبیعت به سوی ءاشیا، حرکت از  هنریی  تجربهرو ایناز . شود می
در . لت و بازنمایی است انسان با استفاده از دالشناختیِ  زیباییمعرفتِ
 جهِ که وَ،کند میو تفاوتی ن(  هستی هنر، هنر یا نظمِی فلسفه
 حقیقت و یا هر ،آل ا ایده در نظر بگیرید یشناختی را نظم هستی
در هر . کند میکند و یا بر آن داللت  میرا یا بازنمایی ) ی دیگر مقوله

شناسی به سوی  شناسی حرکت از معرفت دو حالت هدف زیبایی
شناختی معطوف   جامعههنر به عنوان یک کنشِ. شناسی است هستی

 به سوی نظم و ها انانس شناختیِ  زیباییاست به استعالی داوریِ
  .  کیهانی چیزهاهستیِ
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 ناب و تِ، بازنمایی را از منزل تصاویرانه، با وانماییِآور فن تکثیرِ
 توانست بازنماییِ میهنر دیگر نبنابراین . زیر کشاند  خویش بهشهودیِ
 ناب به کار شناختیِ  چیزها را به عنوان یک حرکت زیباییطبیعتِ

  .گیرد

 را به ها ، ساختاری از نشانهاستفاده از داللتاز طرف دیگر، هنر با 
منطق داللت نیز حرکتی است از . کند میعنوان اثر هنری برپا 

ی  شناسانه  و هستیآمیزـ   رازی ها به سوی جنبه شناسی و دال معرفت
شناسی و   نشانه اجتماعیِاً ذاتی  با کشف تمامی چهرهامّا. ها مدلول

  کارکردیهایِ راز داللتپنهان بر ف ایِ ی اسطورهها دال
 کشف ی مثابه، اعتبار چندانی برای داللت به ) بارتشناسیِ اسطوره(

  یعنی سرایتِ،کاالیی  جهانِواقعیتِ. معنای غایی چیزها باقی نماند
ی ناب و  و تکثیر و آلوده سازی، تمامی عرصه موقعیت تسخیرِ
 که ،مهم استبنابراین برای ما . نوردد می ری آثار هنری را دَ پالوده

و البته ما هنر . وانمود به فراروی از کاال بردارددست از کاالی هنری 
ای   مبارزه:خوانیم می فراکاالیی را به مبارزه در همین جهان مسلّط

ن آ تر موفّق هنر .نایی تکثیر ویروسی و تواها میان تسخیر موقعیت
ی بهتری را تسخیر کند و با تکثیر ها  که موقعیت،هنری است

های ثابت و  ای بیشتری را آلوده سازد و داللتویروسی خود فضاه
نمایی دیگر در گروی بازپیروزی . اجتماعی را ملتهبایستای نظم 

 یکیِات متافیزتوهّم  اگر تمامیِ.تر نیستدار تر یا داللتی معنا دقیق
ی و یا ساخت دستگاهی از ، بازنمای ناب را از خود دور کنیمشهودِ
ما همه در نهایت یک .  استسینیکنتِکار یک ، تنها ها نشانه
  وانمودها جایگزینی وقفه  بیاگر تکثیر.  هستیمسینیتکن

 ایگزینِ ج،ها  به نشانهها  نشانه، اگر سرایتِهای یگانه شود بازنمایی
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دهد مرگ هنر نیست بلکه هنر به جایگاه  نچه رخ میآداللت شود، 
ن هنری است که روی ای. شود می مسلّحواقعی و ماتریالیستی خود 

 او از کاالیی حیاتِ. روی پای ارزش مصرف خود. ایستد میپای خود 
دیگر   که،استای  زند و این نیروی نهفته میسرشاری و فزونی دم 

  . سازد می آنرا سرکوب ن»یگانگی« یِ ندانه هنرم وجدانِعذابِ

 که ، مهم نیست:کند می که هنر چه چیزی را بازنمایی ،مهم نیست
 یا واقعیت و طبیعت  هستی:کند میی داللت ی هنری به چه محتوارمِفُ

ی  هنر برای ما به معنااجتماعی بودنِ.  هرچه که باشد؛اجتماعی
 هدایت عنای استراتژیِبلکه به م ،آن نیست  بازنمایی یا داللت به

سری و آلوده ی داللتی را مُها   که نظام،سرگردانی استهای  دال
ی ها و تکثیر موقعیت تسخیر یح هنر برایبه معنای تسل. کند می

و  ی تکثیری در تولید مشترکها درک این فعالیت. نمایشی است
 هنر بودنِـ   که براستی اجتماعی،ی شهری استها  موقعیتتسخیرِ
احساسات گری و داللت، از طبیعت یا  یا بیانبازنمایی و نمایش . است

درام خیالی برای خلق ، یک سوی جامعه هنرمند به ودآگاهِدرونی و ناخ
رم برای یک در کنار تولید فُ اثر هنری فرآیند واقعیِ. اثر هنری است

آنجا که . هم هستت ام یک فعالیت و تسخیر یک موقعیّ، انجمحتوا
هایی در کار   در واقع سرایت،ها وجود دارند کنیم فقط داللت میفکر 
 وانمایی ، یککنیم چیزی بازنمایی شده است مین آنجا که گما. است

ترین  بخشی از تکثیر ایدئولوژی در درونی. در کار است
  .  ذهنی در کار استیِها انگارهـ  پیش

 داللت و بازنمایی ی های تجویزی برای نحوه  گزارهی ما صدورِ مسئله
 ما این ی ه مسئل.رم و محتوای اثر هنری نیست فُی  رابطهیا چگونگیِ

،  یک اثر هنریگیریِ شکلداستان . ست داستان نیاست که این کلّ
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این زمینی . یک فعالیت است توسّطداستان تسخیر یک موقعیت 
ل  را با تخیّکروچه هنر. ی آن قرار گرفته است روواقعاً هنر است که

ترین حالت خود   گویی هنر در ناب،گیرد میشهودی و هنری یکسان 
 توان به این داستانِ می یحتبرا.  هنری استی ههمان تجرب

 ایراد ،شود میل و منتزع  که تا این حد تقلی، اثر هنرییریِگ شکل
 مخاطب و منتقد هم ادامه داستان را تا ذهنوقتی  ا حتامّا، وارد کرد

شود تا اثر هنری  می سبب  اثر هنریکاالییِ ی یم باز هم جنبهده
ی که در آن موقعیت کند و فعالیت مینسبت به موقعیتی که تسخیر 

وی اگر من یک تابل. ور و سیاستی نداشته باشد هیچ شعشود میانجام 
. فعالیت هنری نیست  می، این تمانقاشی کشیدم یا یک فیلم ساختم

 فیلم هم باید بخشی از داستان به حساب ی  ارائهتماشای فیلم و مکان
ام و هنری بودن کاالی  گرنه من یک کاالی هنری عرضه کرده  و،آید
 هنری اش  مصرفیارزشِـ  فرا ای به سبب کیفیات و کارکردهصرفاً من

 چه خواهند بود مصرفی  فرا این کارکردهای امّا. محسوب خواهد شد
 اتِو جزمیّای   اسطورهاتِتوهّمیعنی همان  ؟ی و نمایشگر بیانجز 

گوییم هنر  میبه همین خاطر ما . متافیزیکی که پیشتر بیان کردیم
وقتی مین خاطر به ه. دهد میدر فراغت رخ  هنر. دهد میدر شهر رخ 
 ،تقلیل یابند هنرمند شخصیِتجربه و کار  قعیت هنری بهرخداد و مو

  . خود فراتر بروندکاالییی   از جنبههرگز نخواهند توانست

 روایت کالن اجتماعی در یک روایت شخصی و جزئی تنها بازنماییِ
داستان . شود می که هنر نامیده ،تواند بخشی از فعالیتی باشد می

در معرض کافی نیست که هنرمند هنر خود را فته است و پایان نیا
ی اثر هنری نیز بخشی  بلکه فروش و عرضه. عرضه قرار دهدفروش یا 

 نیست که در کاالیی مسلّحهنر. جدانشدنی از فعالیت هنری است
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، توزیع و مصرف  فعالیت تولید؛قرار گیردمصرف / توزیع/ داستان تولید
لیت است و باید نسبت به آن شعور و هم بخشی از هنر به مثابه فعا

 ی  عرضهامّاا باشد شاید یک کاالی هنری زیب .سیاستی داشته باشد
شاید پیام یک فیلم رهایی و .  زیبا نیستامّاً، الز زیباکاالی هنریِ 

نما ی سیها  این فیلم بر روی پردهی  عرضهی  نتیجهامّامبارزه باشد 
لیت هنرمند در فراغت از نیازهای فعا، مسلّطهنر .  رهایی نیستامّاًالز

  در حالیکه فعالیت هنری باید محصول و غنای،اقتصادی روزمره است
تاکنون هنر به زمان . اند فراغت تمامی کسانی باشد که در آن سهیم

 که ، اکنون مسئله این است،هنرمند تعلق داشته استی  کار آزاد شده
اریخی یک کمون  و تی زمان کار آزاد شده در کنش جمعیهنر تجل

که   هنری: طبقاتی چنین استی  هنر در جامعهبنیادیتضاد . باشد
 ی آنچه نتیجه. افیون است ها  برای توده، هنرمند فراغت استبرای

 و شاید تا حدّ( شخصی است تجربیات و احساسات ناب یک زندگیِ
رمال و  زندگی نُاز سبکِای  تنها نسخهشاید ) خود ارزشمند باشد

تناقضات از  تمامی این . برای فرودستان باشدمسلّط ی بقههنجارین ط
  که،فعالیت در فراغت هنرمندی استآنروست که هنر محصول 

خواهد  مینرمند به اصطالح ه.  در آن مشارکتی ندارندها توده
 هنر در این میان امّا. ی هنر با مخاطبین خود سخن بگوید بواسطه

برای بندگان ) ارزش مصرف  پسا(  فراغتِ خدایگانِآورِ چیزی جز پیام
و هبوط هنر به سوی  وط سق،کل این فعالیت. کار و زحمت نیست

هنرمندان از این فاصله در . ستها  تودهیِ زمین ذهن شخم نخورده
 ها  توده زندگیِ راستینِی  اگر بازنمایندهحتا و هیچ پیامی اند رنج
. ار نخواهد بودگذ  تاثیرو سقوط هنر  عروج خیالیِ بر این درامِ،باشد
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کرار خواست فراروی از ارزش  چیزی جز تمسلّطواقعی هنر  فعالیت
  . شکست نهایی آن نیست ومصرف 

،  طبقاتیی  در جامعه» تعطیلسِمقدّ روزِ«ف فراغت در کمون برخال
  سود و قدرت آزاد شده است وزمان کاری است که از دستان اربابانِ

. کار سخت بدست آمده استنه زمان ستایش نعماتی که از شش روز 
 امّا روزی است که نباید کار کرد، »تعطیل سِروز مقدّ« یا »تبَسَ«

 کرد و نه »کار«توان  میبه معنای واقعی فراغت زمانی است که 
بیگانگی  و شدن کاالییکاری که از . »جان کند« و  کشید»تزحم«

 فراغت  همین کار درقِ از نظر ما فعالیت هنری تحقّ.سترهایی یافته ا
کار و استراحت . شوند میجایی که تولید و مصرف همسان . است

ی   حیات خانهۀمورد باغبانی در باغچ در چیزی که مثالً( اند یکسان
 فعالیت هنری رو این از .)توانیم تجربه کنیم میخود در زمان فراغت 

معیار هنری بودن .  مشارکتی داردی هدیگر نه جنبه بازنمایی که جنب
این انطباق چیزی . یت در فراغت انطباق تولید و مصرف استیک فعال

 خود در است که شاید اکنون در کارهای کوچک و دلپسند شخصیِ
، فعالیتی انجام کنیم میما چیزی را تولید . دهیم میام فراغت انجام ایّ

. بریم میکنیم و از آن لذت  می همزمان آنرا هم مصرف امّادهیم  می
 هنر است و چه چیزی هنر نیست همواره با ال که چه چیزیؤاین س

ما از . ه شده استارجاع به کیفیات و خصایص اثر هنری پاسخ داد
 مسلّح هنر ندگانِیید نویسأ، کدام هنرمند مورد تاینکه کدام سبک

 طرح امّا. ین کار شاید ما را در ابهام باقی بگذارد. رویم میاست طفره 
 مثابه یک فعالیت در فراغت  هنر بهال به معنای عدم درکِؤاین س
 نیست که برای مصرف کننده ارزشی فراتر از کاالییهنر . است

ی تولید و ها هنر از نظر ما فعالیتی است که سویه. مصرف داشته باشد
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 برای ،مهم نیست که این فعالیت و تولید. مصرف آن همسان است
 چه چیزی است بلکه مسئله گر بیان  بازنماینده ومصرف کننده

 فراغت و در واقع ساختِ اهمیت این است که فعالیت هنری ائزح
تاکنون انسان از فراروی از ارزش مصرف خود .  انسان باشدساختِ

ساخته شده است و این انسان خیالی چیزی جز خدایان و اربابان 
کش تحملد هنوز یک حیوان ز در جامعه طبقاتی انسان مو.نبوده است

 شش روز کار و یک ود را در جداییِ، خ تولید و مصرفجداییِ. است
هنر باید خود را  اکنون. دیگر کافی است. دهد میروز ستایش نشان 

   . تاریخی ساخت انسان از فراغت پیوند بزندی هبه پروژ

 به هنرمند و صرفاً که فعالیت هنری در جامعه طبقاتیهمچنان
 ،ق دارد اقتصادی تعلّکار و زحمتِ آسودگی خیال او از دنیای سخت

ی خصوصی است که تا حد  این فعالیت هنری نیز حوزهموقعیت 
. شهری مجزا ساخته است و ی عمومیها ممکن خود را از موقعیت

، هنر  عمومیی  خصوصی در برابر حوزهی  حوزه،ت در برابر کاربَسَ
ت خود را  اگر تمامی موجودیّحتالق دارد ل تعّی اوّها به سویه مسلّط

موقعیتی که . مومی و زندگی روزمره سازد عی  حوزهوقف بازنماییِ
کند بخشی از اثر  می محتوای خود اشغال ی ههنر در تولید و عرض

 از این منظر گرافیتی با نقاشی عادی و یا تئاتر خیابانی با .هنری است
لی عموم را مخاطب قرار نه به این خاطر که اوّ. تئاتر عادی تفاوت دارد

بلکه به این دلیل .  خاص را هنردوستِی خبهنُای  همی عدّدهد و دوّ می
کند شعور و سیاستی دارد و  میلی نسبت به موقعیتی که اشغال که اوّ

گردد و نه  می، هنر محسوب کند میاز لحاظ موقعیتی که تسخیر 
کند و نه  می هنر بنا به موقعیتی که تسخیر . از لحاظ محتواییصرفاً

و در جهت نظم موجود باشد کارانه  تواند محافظه میمحتوا و فرم خود 
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که یک اثر هنری در   قابل تصور استکامالً.  یا در خالف آنو
  . موقعیتی دیگر پیشرو گردد کارانه و در موقعیتی خاص محافظه

 خصوصی از پذیرفتن مسئولیت ی  با قرار گرفتن در حوزهمسلّطهنر 
ا اهر بالظّ و علیا. زند میی شهری سرباز ها ی خود در موقعیت عرضه

ها را انکار   شهری، ارزش این موقعیتلیغاتیِهای تب برائت از موقعیت
 همچنان در ها شود که این موقعیت می همین انکار سبب امّا ،کند می

 یک فیلم گویی هیچ پوسترِ.  باقی بماندمسلّطاختیار تبلیغات 
 هنر است، که پوستر تنها تبلیغاتِدر حالی. ارتباطی به خود فیلم ندارد

 که این تبلیغات ، است از موقعیت سیاسی عاری و مبراکامالًود هنر خ
 ،ی خود  گرافیتی دقیقا به سبب مکان عرضهبرعکس. برعهده دارد

هنر . شود می با خود تبلیغات یکی ؛کند مییک موقعیت تبلیغاتی پیدا 
یای خصوصی و در یک دن  که در،ی است طبقاتی مدعّی در جامعه

ولید مانند  این موقعیت تامّا ،دهد د رخ می ذهن هنرمنجایگاه خیالیِ
هنر  ایدئولوژی که این ، از پذیرفتن زمینِ اثر هنریی موقعیت عرضه

و ( اثر هنری شهر است ی مکان عرضه. زند میکند سرباز  میاشغال 
پس )  یک سنگر ارتجاعی در این شهر است خصوصی فقطی حوزه

نحو مکان تولید اثر  درست به همین .جزئی از هنر است این مکان هم
هنرمند فقط یک سنگر کاذب و ذهن و تخیل (ولوژی است هنری ایدئ

ی اثر  اگر مکان تولید و عرضه). وژی استو دروغین در این ایدئول
های خود باید آنرا  ز اثر هنری باشد پس در ارزشگذاریهنری بخشی ا

های   حوزه خصوصی و ذهن و تخیل هنرمند، مکان. نظر قرار دادمدّ
 برای جدایی دروغین مسلّطای هستند که هنر  کارانه کاذب و محافظه
سازی  تخاصم طبقاتی شبیه  اجتماعی وواقعاًی ها خود از موقعیت

  .کند می
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 را برای ها  موقعیت، که کاالها و تبلیغات،ط جنگی استیک محی شهر
  جنگیِیشامآجامعه طبقاتی شهر . کنند میی خود تسخیر  عرضه

بنابراین شهر در . استلد برای خریداری شدن های موّکاالها و نیرو
در شهر .  طبقاتی همواره با مفهوم کمون تفاوت بسیار داردی  جامعه

 .مکان مشترک تولید و فراغت. طبقاتی یک کمون استـ  جامعه پسا
 تخاصم و گفتار ی  عرصه،کمون برخالف شهرهای جوامع طبقاتی

 در فراغت ها انسانید و مصرف  اشتراک تولی کاالها نیست بلکه عرصه
هنر در جامعه طبقاتی مجبور است مانند هر کاالی دیگری در . است

در بطن خود  هنر امّا. ی مناسب بجنگدها شهر برای تسخیر موقعیت
کند و از آن به عنوان  میها را انکار  این جنگ تسخیر موقعیت

هنر در . دهد میجوید هرچند در نهایت بدان تن  میتبلیغات برائت 
 امّا ،شود میموقعیتی است که در شهر تسخیر طبقاتی ـ   پسای جامعه

ی که در موقعیتی رخ داده و نه به عنوان کاال بلکه به عنوان فعالیت
 در راه مسلّح هنر. دهد های خود را به جامعه سرایت می نشانه
 اثر هنری مجهز ی ی خود به فعالیت و موقعیت تولید و عرضه مبارزه

ی نمایشی ها  و آگاهانه از آن سالحی برای تسخیر موقعیتشود می
ی خود را در ها  با تسخیر موقعیت نشانهمسلّحهنر . سازد میشهری 

 به چه ها نشانه". سازد میموقعیت نمایشی سرایت داده و آنرا ملتهب 
 دهد که می جای خود را به این سئوال کلیدی "شوند؟ میچیز ارجاع 

  "؟کنند میسرایت  به چه جایی ها نشانه"

هنر .  شهر است و نه فضای نقدمسلّحی واقعی برای هنر زمین مبارزه
جنگد و نه با   شهر مییشیِامآ  بر سر فضاهایمسلّط با تبلیغات مسلّح

خشنود  چه بهتر منتقدین سرسخت را راضی وآثار هنری دیگر تا هر
  بگوید که فضای نقد برای پویایی هنرممکن است کسی. نگاه دارد
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گوییم این فضای نقد همان تبلیغات  ما در جواب می. ضرورت دارد
م هنر از لحاظ ذهنی در ایدئولوژی و از لحاظ همانطور که گفتی .است

دهد و نه به ترتیب در مکان خیالی  میی عمومی رخ  عینی در حوزه
گوییم که فضای نقد  می اینک .ذهن هنرمند یا حوزه خصوصی مجزا

ی از همان تبلیغاتی است که هنر باید با آن هم از لحاظ ذهنی بخش
نقد ذهن . نقد هم موقعیتی است که باید آنرا تسخیر کرد. مبارزه کند

ی شخصی هنرمند نیست، نقد ها به فرآوردههوشیار جامعه نسبت 
ی همان تبلیغات است که به جای شهر در  موقعیت ذهنی و آگاهانه

 و مسلّطفاوت تبلیغات ت. دهد می روشنفکری رخ ی  و حوزهها رسانه
. ز نیست چیزی جز تفاوت دو جنبه عینی و ذهنی یک چیمسلّطنقد 
های نمایشی شهری شعور و سیاستی   نسبت به موقعیتمسلّحهنر 

 نسبت مسلّح همچنین هنر .شده دارددیده  گاهانه و از پیش تدارکآ
های نقادی در حیطه ایدئولوژی نیز باید شعور و سیاستی  به موقعیت

 یک استراتژیست سیاسی هم مسلّح هنر هنرمندِ. رانه پیشه کندبّمد
 و در کجا وارد عمل شود و داند که هنر قرار است دقیقاً میو  ا.هست
گاه آمندی از ناخود  الهام و بهره،هتبدا. کند می ءایفاموریتی را أچه م

هم بردن موقعیت اثر هنری  سخیف بورژوازی جهت به وَروش کارِ
 ناخودآگاهِ بداهت چه ارزشی دارد؟ کدام احمقی گفته که واقعاً. است

 مثالً  تولید هنری بهتری دارد؟ یا تواناییِ نسبت به آگاهی اوهنرمند
رد و اجازه دهد که چه ارزشی دارد که هنرمندی کار خود را وابگذا

 آزاد خود را داشته باشند؟ چنین هنرمندی های ویلأتمخاطبین 
دهد هنرش چه  مینست که اهمیتی سیاستی ا  بیموجود کودن و

 ها موقعیت این مشخصاً. کند میی ذهنی و عینی را اشغال ها موقعیت
، قرار ن قرار نیست تغییری در آنها بدهد، چوبرای وی اهمیتی ندارند
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و سیاست  بطی به قدرتقرار نیست هنر ر. نیست چیزی تسخیر بشود
  . داشته باشد

 متناظر است با مسلّحر های نمایشی بوسیله هن تسخیر موقعیت
 فضای جنگی و .لد در سیاستتسخیر ابزار تولید بوسیله نیروهای موّ

، شهرهای ترین روابط انسانی ها با نازل یش دهقانی تودهامّا
 وجه . را به روستاهای بزرگ تبدیل کرده استداری سرمایه

چنان که  هم؛ستها  نابودی اشتراک موقعیت، نابودی شهری مشخصه
در کالن . ، نابودی اشتراک کار است نابودی فراغتی هوجه مشخص

حفظ . های جنگی دارند ، آرایشها ، موقعیتداری سرمایهای روستاه
هر . ها ضامن سالمتی ایدئولوژی حاکم بر بازار است این موقعیت

 مجبور است بخشی از نمایش ها چیزی برای تسخیر این موقعیت
ی نمایشی و آلوده کردن ها تبنابراین تسخیر موقعی. ایدئولوژی باشد

های آلوده به   نشانه، تسلیحِمسلّح هنر.  هنر استی هآنها وظیف
فضای جنگی و  تا از آنجا به شهر نفوذ کرده و هایی است موقعیت

، حنفوذ و ترشّیکی از ابزارهای این . نمایشی شهر را تسخیر نمایند
 هنر به ، نمایش کردنِکی از ابزارهای حادّی. تکثیر ویروسی است
 چرا که ،گوییم میما از وظیفه برای هنر سخن . مثابه تبلیغات است

ر هنر در شه. هنر از نظر ما تنها سالحی است که باید خوب کار کند
، درست در وسط میدان نبردی  در یک موقعیت جنگی.دهد میرخ 

 قدرت نابرابر برای نابودی فراغت و زندگی پرولتاریا به نفع سود و
ع ، تمامی ابزارها سالحی هستند به نفدر این جنگ شهری. بورژوازی

، سنگرهایی هستند برای تو یا در ها تمامی موقعیت. تو یا برعلیه تو
فروکاستن تمامی رفتارهای شهری به حرکت عظیم دستگاه . برابر تو

های  ها در موقعیت  اسکان و تبعید مداوم توده،سانیحمل و نقل ان
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 روابط انسانی به گفتارهای کاالها در ، تقلیل سطحشهریای  حاشیه
 نمایش و وانمود .ستها ، همه و همه جنگ موقعیت حداقلیمبادالت 

  .  جامعه طبقاتی است ایدئولوژیِی ترین چهره عریان ترین سطح و عالی

ضیافت بخشی از . خواهد بخشی از نمایش باشد می تنها مسلّطهنر 
 :ماند میباقی   یک دغدغهبرای او تنها .پرشکوه خدایان برای بندگان

 تسخیر کدام :پرسد می مسلّح هنر امّا ؟ چه چیز و چگونهشِنمای
برای ( نمایش  نمایش در خودِء افشاحتا موقعیت و با چه فعالیتی؟

 تلویحی به موقعیت ی هاشاربه رغم ) برشت تئاتر گذاریِ مثال فاصله
د برای ی خوها انهاز نش مسلّحهنر . نمایشی، همچنان ناکافی است

ی نمایشی با ها  وقتی موقعیت،کند میها استفاده  تسری به موقعیت
ی که ارجاع آنها یها  نشانه،شوند مییی ناآشنا و غریب مواجه ها نشانه

، نابهنگام سری، افزودنییی که تنها مُها ، نشانهچندان مشخص نیست
  شهر تواناییِنمایشیِـ  جنگیفضای   آنگاه،آیند میو مزاحم به نظر 

مجبور دهد و هنرها  می عادی بودن و طبیعی بودن خود را از دست
ی سبکی به ها و نه در تفاوت شوند تا در زمین واقعی فضای شهر می

ی ها یک نمایش باشکوه به جنگ موقعیت. مبارزه با یکدیگر برخیزند
  .شود مینمایشی تبدیل 

همیت آن بیش از هر  تسخیر یک موقعیت نمایشی است و ا،تظاهرات
ساندن صدای اعتراض به ر ی مهم اگر مسئله. چیز در تسخیر است

ظیم حمل و نقل انسانی و مسدود ساختن دستگاه ع ، اگرقدرت نباشد
و  یک هنر  آنگاه تظاهرات،هدف تظاهرات اعتراضی باشدها  بستن راه

از نظر . عیت خواهد بودبهترین عرصه برای تولید فعالیت در یک موق
تبار تظاهرات و تجمعات اعتراضی در انعکاس  اهمیت و اعبورژوازی

 همواره به »مردم« ی هاژداللت و. صدایی از میان اکثریت است
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و نمایشی مبهم و متافیزیکی که داللتی پوچ ، موجودی اکثریت است
اعتراض از این منظر . ها دارد ت به حکومتبه حقانیت تفویض قدر

رساند و این  مییان  را به خداها مانند یک دعای سکوالر صدای توده
ی اعتراضی را ها تصویر موهوم و دروغینی است که تمامی جنبش

 تظاهرات در نمایشی از اکثریت نیست بلکه  قدرتِامّا. کند میتهدید 
  . ی شهری استها  تسخیر موقعیتدر قدرتِ

فضای  جمعی و تمرین نظامی برای تسخیر اعتراض فعالیتِ
 سوی ی ناالن بهها طرف توده ی از پیامصرفاًشهری است و نه  ـ  جنگی
 ی  به جامعه دو نگرش مهم، تفاوتِتفاوت این دو تعریف. خدایان

 از ها ، جنبش اعتراضی را فراروی تودهمسلّط نگاهِ: طبقاتی است
کاالی  را فراروی مسلّطداند همانطور که هنر  میزندگی روزمره 

 با ها توده. و جهان اقتصادی خود کاالییهنری از ارزش مصرف 
، وارد فضای سیاسی گفتگو با اصحاب قدرت ی خودجنبش اعتراض

ود روند و جایی برای خ میشوند و از سکوت زندگی روزمره فراتر  می
یک اعتراض با . کنند میسیاست باز  ی نمایشی خدایانِها در موقعیت

و موقعیت قدرت را از پیش   طبقاتیی چنین دیدگاهی جامعه
به شکست در فراروی از زندگی روزمره پذیرد و همین پذیرش  می
 طبقاتی نیز برای فراروی ی همچنانکه اثر هنری در جامعه؛ انجامد می

  . شود میاز ارزش مصرف خود همواره دچار شکست 

 ،مسلّح اگر هدف جنبش اعتراضی را بر اساس تعریف خود از هنر امّا
و نه های شهری روزمره بدانیم  فعالیتی مشترک برای تسخیر موقعیت

، آنگاه پا به میدان به سوی دیالوگ با خدایان سیاستفراروی از آنها 
ی معترضین  در این میدان نبرد واقعی، وظیفه. گذاریم مینبرد واقعی 

فقط با . های شهری و در نهایت تسخیر قدرت است تسخیر موقعیت
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. شود میچنین دیدگاهی است که معترض به یک انقالبی تبدیل 
 هستیم ها انسان چون ما نصف ،دگوی می زنان جنبش بورژواییِ

با این وصف اگر تعداد زنان  :نظیر است  بیاستداللی به این مزخرفی(
حق شان به همان نسبت کمتر   بود آیاها انسانکمتر از نیمی از 

، چون انعکاسی از چون ما بخشی از شهروندان هستیم ،)شد؟ می
ی برابر با ها و فرصتی اکثریت هستیم پس خواهان حقوق صدا

به همین ( خواهند اکثریت خود را ثابت کنند میآنها . مردان هستیم
ند وارد دیالوگ با  بتوانتا) کنند  جمع میءخاطر یک میلیون امضا

ت و سیاساین انحطاط . قوق خود چانه بزنند بر سر حوخدایان شوند 
هنرمند با . های خیالی سرگرم سازد هنر است که خود را با فراروی

دن را موقعیت خیالی فراتاریخی بو هنری، تسخیر  شاهکارِرزوی خلقِآ
بش با آرزوی تبدیل شدن به معترض و فعال جن. پروراند میدر سر 

 مردم را در سر و قهرمانِ سخنگو اکثریت، تسخیر موقعیت خیالیِ
 ی فکری که هنوز همچنان به اسطوره موجودات کوته. پروراند می

  .اند  حاکم وفادارتِ به اقلیّت قدرت از اکثریّتفویضِ

که در فرآیند مبارزه بر ، ضرورتی است تسخیر ابزار تولیدضرورت 
ضرورت تسخیر ابزار تولید . دشو می وضع موجود آشکار معترضینِ

 انباشت تولید و.  استمسلّطهای  ترین سطح تسخیر موقعیت عالی
.  است آنی هو ابزار تولید قلب تپند طبقاتی ی  جامعهنبض حیاتیِ
ل و پیشرفت  تولید را دچار تحوّ، عقالنیتِتولید  ابزاریِپیشرفت فنّ

 تولید ی   شیوهماندگیِ ب عقسببِ  این پیشرفت بهامّاسازد  می
 .گیرد میدین در تضاد قرار ، با پیشرفت معیشت مولّداری سرمایه

 تولید بلکه در یِ در گروی پیشرفت فنّبنابراین دیگر عقالنیت تولید نه
ی پیشرفت خطّ. د است نیروهای مولّتوسّطی تسخیر ابزار تولید گرو
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به همین نحو . رسد می تسخیر ابزار تولید  بحرانیِی تولید به نقطه
  بحرانی و انقالبیِی ه هنر باید ما را به نقط نمایشیِپیشرفت تواناییِ
 مارکسیستی شناسیِ زیبایی. ی نمایشی بکشانداه تسخیر موقعیت

همچنان  رو اینالبی پرولتاریا ندارد و از سیاست انقهیچ سنخیتی با 
 ی  نظریه، بسطِمسلّحهنر . مانده باقی مانده است  و عقبییبورژوا

  .انقالب پرولتری در هنر است

 فراروی از ارزش  خیالیِکلنجار هنر با تکنیک هم بخشی از خواستِ
 غالب منتقدین هنری، هنر هیچ ارتباطی به گمانِ به.  استمصرف

بر فن . دانایی در استفاده از فن و تکنیک برای تولید اثر هنری ندارتو
 محیطی حاکم است و هرگونه و اجباریاتِو تکنیک شرایط اقتصادی 

  نابِهنریِ کاستی در فن نباید ما را از تجربه و درک شهودی و
 تکنیک را به هنر بازاری و تجاری مسلّطهنر . هنرمند دور نگاه دارد

هنری   اثراقِ روشنفکرانه و خلّی  خود بر روی جنبهگذارد تا میوا
 دیگر در سانس فنّنِه بهتر است که مانند هنر رِالبتّ. متمرکز شود

 چه کسی گفته است امّا ، خدایان نشوده و جاللِ شکوخدمت بازنماییِ
 اثر هنری که استفاده از فن و تکنیک نباید نقشی در ارزشگذاری

 ناب و شهود هنرمند و قدرت ی تجربهتنها داشته باشد؟ گو اینکه 
 امّا.  چنین چیزهایی وجود داردی او مهم است یا اصالًها اق و ایدهخلّ

 باید خود را مسلّحهنر .  نه؟ هستند چیزی فراتر از فنّواقعاًآیا اینها 
 همان فنّ.  در کار نیستهیچ خالقیتی بدون فنّ.  مجهز کندبه فنّ

نگرد،  میی آور فن با اکراه به سلّطمهنر . هنر است و هنر همان فنّ
به خدمت  و عقل ابزاری را ی موجود فنّ داند که سلطه می مسلّحهنر 

 به ، خود رامسلّحهنر . خود گرفته است پس باید آنرا پس گرفت
 خانه است و هنر استراتژیِ ات مهمّفنّ. کند می مسلّح فنون ی همه
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عقل ابزاری   همان تولیدعقالنیتِ. و ابزارهاستآرایش این فنون 
 که تولید را بخشی از فعالیت انسانی در ،نیست بلکه عقالنیتی است

، بخشی د نیروهای مولّتوسّطر ابزار تولید بنابراین تسخی. گیرد مینظر 
 فنون و  از مهارت در به کارگیریِمسلّحهنر . عقالنیت تولید است از

النیت تولید کند بلکه از عق میبرعلیه تجربه و خالقیت محض دفاع ن
 خالقیت از . هنر تولید است و نه آفرینش،از نظر ما. گوید میسخن 

، یک جزء تکنیک خلق اثر هنری.  نه از شهودشود و میتولید حاصل 
از هنر به  گریز ناپذیر از عقالنیت تولید هنری است و نه سقوط

  .  صنعتی ورطه

را  -رای تولید یعنی دانش الزم ب -  یآور فن برتر ابزار تولید و ی طبقه
این تسخیر فرآیند تاریخی . تسخیر و به انحصار خود در آورده است

 ی این در حالی است که در عرصه. قربانی شدن مازاد تولید است
از نظر اینها . شود میی تقبیح و طرد آور فن  هنرروبنایی و نمایشیِ

پس س. لی در ارزش گذاری اثر هنری نداردتجهیز هنر به فن هیچ دخ
 ی  از هنر، مشتی مهمالت و مزخرفات درباره تمایز فنّای برقراریِبر

 خورد ما به... بخشی و ، الهام هنریالبداهه یا آفرینشِ فعالیت فی
، آنگاه گذاری اثر هنری باشد ای ارزش، مبناگر تسلیح هنر. دهند می

ها و  ازه برای تسخیر موقعیتاند د دید که تکنیک نیرویی بیخواهی
 ایِ ذهنیت کلیشهدر . ها در اختیار ما خواهد گذاشت تتکثیر فعالی

 شده   تعیین   پیش   زا، تولید کاال بر اساس الگوهای  هنریاین منتقدینِ
 گیرد در حالیکه تولیدِ می صورت ها  و قالبها ، فرمولها و مطابق نقشه

 بدعت آمیز کامالً، نابهنگام و البداهه هنری بر اساس تجربیات فی
 الگوهای از پیش تعیین وقفه بر اساسِ  بیتولید مداوم و. ابدی میانجام 
 هیچ موقعیتی جز یک موقعیت ، هیچ فراغتی به بار نخواهد آورد،شده
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 تولید ی ه این تنها جنبامّا ،از پیش تعیین شده را تسخیر نخواهد کرد
 و ها  در خدمت کلیشه،ی سینمای تجاری»ی ویژهها جلوه«. نیست

 امّا برجسته است کامالًبا اینکه تکنیک . ک استالگوهای ایدئولوژی
 آیا حرکت مخالف با امّا. مایه است  بی تهی وکامالًساختار روایی 

این  ؟این است که از تکنیک طفره برویمسینمای تجاری در 
 که تکنیک را تسخیر ،گذاری هنگفت آن است ایدئولوژی و سرمایه
ی دیجیتالی تنها آور فن گیرد نه اینکه مثالً میکرده و به خدمت 

 نبرد واقعی جنگ میدانِ.  باشدها ابزاری برای خدمت به کلیشه
 که اینک به ،ی تبلیغاتی استها تصاحب تکنیک و تسخیر موقعیت
 در بینیم این است که آنچه می امّا .سینمای تجاری واگذار شده است

 به اصطالح هنر ناب سینما پای خود را از دامن صنعت و فن ،مقابل
  . کشد مییرون ب

که ای  های خصوصی است به گونه  تسخیر موقعیت،منطق رسانه
ی خصوصی را  سازی امر اجتماعی در حوزه ی شبیهاکنون توانای

رویدادهای   میکند تا از تما میاین به مخاطبین کمک . داراست
نها تنها یک فعالیت شخصی در اجتماع آگاه شوند در حالیکه کنش آ

زیون  مانند گوش کردن به رادیو و دیدن تلوی.ی خصوصی باشد حیطه
 مرکز توسّط ها تودهرسانه، تخدیر ایدئولوژیک . و یا خواندن روزنامه

ی خصوصی ها  موقعیتتوسّطتماعی قدرت نیست بلکه تسخیر امر اج
 .ی شخصی استها  آزاد شده به فعالیت کارِ، تبدیل زمانِاست

نشاند و  میعقب خصی های ش  را به حیطهها انسان فعالیت »رسانه«
 واقعیت جای  گزارشِ.کند میهای مشارکتی تهی  شهر را از فعالیت

 واقعیت است این گزارشِ. شود میم گیرد و بر آن مقدّ میواقعیت را 
 چگونه است که این .بخشد مییت و اعتبار که به واقعیت اهمّ
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 و این ؟ واگذار شده استها های نمایشی عظیم به رسانه موقعیت
شناختی  های زیبایی گرچه از درون از اسلوب هنر  کهالی استح در

آیا هنر . ماند می از بیرون صلب و نفوذ ناپذیر باقی امّاشود  میتهی 
   ؟ رسانه بر علیه رسانه شودنباید وارد میدان نبرد جنگِ

 های اجتماعی را بلعیده و آنها را وارد امر ایی که رسانه موقعیتج
 »رسانه«، هنر باید یک کند میشخصی  ی خصوصی و منطق تجربه

 درست در مسلّحهنر . گرنه مجبور است چیز مهمی نباشد باشد و
ن به آی شهر و تبدیل ها ردن تمامی حیطهمقابل خصوصی ک

ایستد،  مییت خصوصی های روستایی و جنگی مبتنی بر مالک موقعیت
ی  امر اجتماعی در حیطهای   رسانهزیِسا درست در برابر شبیه

ل این کار را به عنوان یک  اوّی گیرد و در وهله میصی جبهه خصو
 را از امر ها انسان. دهد میدارانه انجام  و تبلیغاتی جانب رسانه

ی اجتماعی کمون و   چهره.کشاند می به امر اجتماعی خصوصی
ی  ی تبلیغاتی به بدگویی درباره موخته و مانند یک رسانهفراغت را آ

  .پردازد یم مسلّط ی ی طبقه رسانه

 یها  گریز سایبرنتیک، امکانمرکزِی ها ی و محیطآور فنبا رجوع به 
توان آنرا در مقابل  مییابیم که  می را بازای  نیرومند چندرسانه

 هنری مسلّحهنر .  قرار دادمسلّط گویِ ی مستبد و تکها رسانه
هیوالیی است که خود را با تمامی امکانات رسانشی مجهز ساخته و از 

 ،هیوالها. زند می بگیرد سرباز ه فرم و قالب مشخصی به خوداینک
 که با وجود رفتارهای انسانی و ،ست از موجوداتی هستنددَ نآ

نها را شناسایی کرد و نه به آتوان  می خود هرگز نه انسانیِ شبه
که قابل شناسایی نباشد، هنری که هرگز هنری . ت شناخترسمیّ
 ، هنری که قابلگیرد می کار نی برای ظهور خود بهی یکسان شیوه
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همیشه خود را  ، هیوالیی است که کنترل و مرزبندی نیست،ارزیابی
ت و تصدیق چنین هنری منتظر رسمیّ. کند میبه همگان تحمیل 

   ابتدا به عنوان هنر تصدیقمسلّطهنر . ماند تا خود را نشان دهد مین
خاطر  به همین دارد و میشده و سپس موجودیت خود را ابراز  

. جارها بگنجاندهای خود را البه الی هن همیشه باید خالقیت
ن آی از تجسمات جدید هنر است که به ، یکموجودیت دیجیتالی

 ، صدا.تصاویر دیگر ثابت و ایستا نیستند. بخشد میخصلتی هیوالیی 
 حرکت در یکدیگر متداخل شده و مرزهای متمایز ، حروف، رنگ،نور

 توسّطای   چندرسانهبنابراین هنرِ. ریزند می هنرهای هفتگانه را در هم
ی حاکم بر هنر قابل شناسایی نیست و در نتیجه قابل ها ارزشگذاری

  .  هم نخواهد بودیید یا ردّأت

آنکه فرم و ساختار مشخصی بیابد همچنان نیروی تکثیر و   بیهیوال
مثل هیوالها و  قدرت تولیدِ. کند میمثل خود را حفظ  تولیدِ

 در مقابل آن ضعیف و ها  ماشینمکانیکیِ که تکثیرِ ،اه سایبرگ
.  کاالی هنریت و ساختارِ خطری است برای موجودیّ،مایه است کم

س  از یگانگی و تقدّها  تکثیر مکانیکی ماشینی هدور اگر اثر هنری در
  تکثیر وانمودها به عرصه اجتماعی تزریقپرتوِو در  کشید خود دست

 ویروسی و مثلِ  تولیدِی ثار هنری در دورهآ  اکنون این ساختارِ،شد
بهتر است اثر .  خواهد افتاد سایبرنتیک است که به خطرهیوالییِ

ال بفهمیم تا با ساختارها و ی فعّها  و جریانها هنری را با حرکت
ساختار . گیرند میو بازنمایی محتوا را برعهده  یی که تولیدها رمفُ

 بر  که اثر هنری را در،استای  نه کمال و پختگی مردا، بلوغی هنمایند
ی به اتمام   یک پروسهبنابراین اثر هنری در اینجا اساساً. گیرد می
، ویروسی و ماشینی  زنانه، هیوالییمثل به منطقِِ تولید. ده استرسی
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 ش اثر هنری در اینجاست که جدبد ارزدر این منطقِ. ق داردتعلّ
ناتمامی یک چیز را . سد به پایان نراش هرگز فعالیت تکثیر و تولید
اثر  تِتمامیّ. ناپذیر باقی خواهد گذارد بینی همچنان خطرناک و پیش

 ی ما دغدغه. یت در یک امر جزئی است کلّی ارائه یِهنری مدعّ
 و ها دیجیتالی کردن و یا کشف دنیای جدید مجازی برای بدعت

 یک رفتار  کشفی تجربیات جدید نیست بلکه سئوال حیاتی درباره
 و ها پایان سرایت نشانه  بیتوان آنرا فرآیند میص هنری است که خا

 ساختاری چیزها به یکدیگر داللت در منطقِ. اطوارها قلمداد کرد
. شوند میمثل چیزها به هم افزوده   تولیدِ هیوالییِکنند در منطقِ می

هنرها . کند میبلکه نفوذ   نه ارجاعاش اجتماعیی  مینهاثر هنری به ز
ی از یکدیگر پیشی  عناصر حسّرمونی و هماهنگیِها  در ایجاد

دیا به یکدیگر افزوده شده و یکدیگر مِ گیرند بلکه به صورت مالتی مین
  . کنند میرا مجهز 

کند و اگر  میاگر اثر هنری را فعالیتی بدانیم که موقعیتی را تسخیر 
 توسّط ها موقعیتتسخیر و یح  اثر هنری مبتنی بر تسلگذاریِ ارزش

، آنگاه دلیلی  باشدها  نشانه مواضع تسخیریِناسیِش  و مکانها الیتفع
 ی ی ساختار اثر هنری را نقطه حسّ عناصرِرمونیِها ت وندارد که تمامیّ

هنری در  برعکس ارزش فعالیت. اوج و پایان فعالیت هنری بدانیم
همچنین دلیلی ندارد که . ستها ثباتی و تسخیر مداوم موقعیت بی

 ،را در محتوای آن بیابیم اجتماعی ی ه هنر در زمینفرینیِآ نهایت نقش
پیوند بهتری  ،کند می که هنر تسخیر ،ی اجتماعیها موقعیتبلکه آن 

ت فعالیت است و زیبایی در لذّ.  محتواخودِ کند تا میبا جامعه برقرار 
. ستکه ماحصل یک فعالیت انسانی ا  آنچهزیباییِ ت در نگاه بهنه لذّ

 نمایشی اشغال ی شناختی را در صحنه های زیبایی کانام آثار هنری
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ی نمایشی که بر فراز   دیگر نیازی نیست به این صحنهامّا .اند کرده
بهتر است این . آید چیزی اضافه کنیم می کاالها به اجرا در ی مبادله
 تولید ی تسخیر صحنه نمایشی را تسخیر کرده و همزمان با ی صحنه
.  خاتمه دهیمکاالییی هنر از ارزش مصرف ، به جدایی همیشگکاالیی

 تیجسمانی ایشی ونم روح ،این بتوارگی و این دوآلیسم هنر و کاال
 کاالیی تولید : استداری سرمایهی جامعه  ی دوگانه کارکردی دو چهره
خاصم خود در خدمت و رغم ت ی و این دو چهره عل.و مصرف نمایشی
 در دیوارهای گالری و یش آثار هنرینابودی نما. ندتحکیم یکدیگر

، در گروی حرکت به سوی ها های مغازه ی کاالها در ویترین مبادله
همین .  و موقعیت زیستی واقعی آنهاستها انسانفعالیت تولیدی 

 نیز از همین جا مسلّحسیاست هنر . گیرد میجاست که هنر شکل 
ی نمایشی ها  از تسلیح هنر برای تسخیر موقعیت:گیرد میت أنش

  . های ویروسی فعالیت توسّط
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   است؟مسلّح به چه چیز مسلّحهنر 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

 کاتاق تاری /1

  یا» بسترشناسیِ زیبایی« از مسلّحهنر . غازیمآ بیباید از آغاز 
 اتاق شناسیِ زیبایی«کند؛ و بطور کلّی از  می آغاز »تختخواب«

 شروع کنیم تا با دیوید لینچ ی مالهالند بیایید از فیلم جاده. »کتاری
در فیلم .  را دوباره تعریف کنیم»دایان«تحریف این فیلم، شخصیت 

ن ل و محبوب شهر به روی سِی اوّ ی مالهالند وقتی خواننده جاده
بچگانه پیدا ای   جعبهقرار است.  شودءچیزی افشا استآید قرار  می
 کهمچون ی. یکاالی معمول کهمچون یای  جعبه. ی میل  جعبه:شود
  .یی اسباب باز جعبه

ی   یک جعبه:)؟ (دانست توان این جعبه را همان اثر هنری آیا می
 از میل خود آواز »باشگاه سکوت«ی  خواننده.  میل حاویِککوچ
این .  است»سکوت«که آواز او ن دلیل است خواند، به همی می
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 اتاق :»دایان«ی همان اتاق یعن ی میل است  خانه،کی کوچ جعبه
سکوت اصل  و. دهند میمیل و مرگ همیشه در بستر رخ  .کتاری

در . ستا   تهی یک اتاق کامالًکاتاق تاری. دو است  میان اینکمشتر
میل در زبان "یا به عبارتی .  است»ساکت« فیلم میل سراسر این
از زبان تبعید شده باشد، بل به این   نه به این دلیل که".حضور ندارد

.  نیستسخن گفتن او قادر به. آورد میدلیل که زبان را به خاطر ن
میل در این جعبه به هیچ . ست ا]کاتاق تاری[  جعبهمیل درون 

ق اتا .یابد و با مرگ خود برابر است بیرون از خود ارجاع نمی ای ابژه
اثر هنری .  دفع آنمعناست و در نهایت محل  گوارش محلِکتاری

میل در آن نهفته است،   یعنی کاالیی که، جعبهکی ی  به مثابهمسلّح
، یی طبقات جامعهِ  می جزگذاریِ ت و ارزشور جنسیّبا خاموش شدن ن

تواند هیوال تولید  می تنها کاتاق تاری. شود می زاده کاتاق تاری در
چنین تولیدی نه به معنای گذار از . هیوالست  همانسلّحمکند و هنر 

تهب شدن مرگ و مل ، بل به معنای)آفریده شدن(نیستی به هستی 
ن تنها در بدین ترتیب میل و از اینرو تَ.  استکسکوت در اتاق تاری

مرگ و . ی مرگ و همـجـنسگرای: خواهد داشتصورت وجود دو
  و مرگ با ن لحظه سکوتای از .ارضـاییـ  خود و مرگ. یخودآگاه

 نه. ست ا   ـاگرارضـ  دایان یک خود .شوند مییکدیگر برابر 
، بلکه همچون ی همچون یافتن میل خود در دیگرارضـاییـ  خود

 واکنش ک یارضـاییـ  خودبرای دایان . ی در خودآگاهیافتن میل خود
 ... یا،گریه همچون یک خواب ؛ یا. خودآگاهی نیز چنین است. است
 خود برابر  آنگاه که با مرگِی؛ست به زندگ مرگ واکنشی. د مرگشای
 خود برابر آنگاه که با مرگِ، یست به بیدار خواب واکنشی. یشو می
 خواهد بود چون داری »سکوت«آواز همان  و در این لحظه. یشو می
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ی زایش  نفی اسطوره :شوی میبه طور مکرّر از مقعد خود زاده و مرده 
، »یکی شدن«و  »دخول« ی نفی اسطوره. یثر هنر ا»آفرینش«و نفی 

 رخ کسکوت تنها در بستر و اتاق تاری . فاقد جنسیتظهور زبانیِ و
در واقع ما در این . ق به خیابان استفریاد متعلّ در حالی که. دهد می

 به خیابان کاز اتاق تاری ی بلند سعی داریم بستر خود را مقاله
ها »اطوار« های منزوی به وان از بدنت میبکشانیم و دریابیم که چطور 

سی خیابان پیوند شنا زیباییشناسی بستر را به  رسید و در واقع زیبایی
شود،  می برعکس آنچه تصور ک اتاق تاریهای منزویِ بدن زد؟
این واکنش نوعی . اند دارای واکنش آنها. هایی منفعل نیستند بدن

 بدن این نیروها .خرّب بدن در مقابل نیروهای می همبارز. مبارزه است
  دایانخودکشیِ. کنند میافتاده تبدیل ـ  کدایان را به بدنی منزوی و تَ

ای متالشی شده بر روی  او به چهره.  بدن اوستشکل افتادنِهمان از 
 و توان گفت که موقعیت اثر هنری میآیا  .شود میبسترش تبدیل 

 یعنی ؟اینگونه است ی طبقاتی میل نهفته در آن نیز در جامعه
  نیرویی واکنشی؟ اثر هنری مطمئناًیموقعیتی جدا افتاده و منزو

 نظام  مناسبات کاالییِدارد، لیکن این نیرو بر اثر فشار حاصل از
دهد و  می افتادهـ  کتدیتی منفعل و هنری موجو ، به اثریدار سرمایه

  .کند میانزوای آن را با انفعال آن برابر 

ی خود را  ی کودکانه یان اولین تجربهزبنیسم دای که لِدرست در شب
 کامالًای  لیا به شیوهیابد و کامِ می پایان ، اتاق تاریکآورد میبه دست 

.  سکوت را زمزمه کردنِ:آورد مییاد  افالطونی چیزی را به
بود که پسیکه در  این همان اشتباهی. دگرجـنسگرایی و هالیوود را

است که اتاق تاریک نابود با به خاطر آوردن . س مرتکب شدرُمورد اِ
 .خواهد میاین یادآوری را ن ، افالطونیی ه این لحظمسلّحهنر . شود می
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 حتا. اثر هنری شما را یاد چیزی بیاندازد چون قرار نیست خصایص
نیست همه چیز در اوج   برای ما قرار.اگر آن چیز آزادی شما باشد

دایان  ین خاطربه هم.  خوانش مخاطب از اثر هنری پایان گیردخیالیِ
زبان همیشه دگرجـنسگراست و هر نوری . آورد میزبان را به خاطر ن

. واقعی نظام جنسیت بر هیوالی تمایل جنسی است از آن تهاجم
با از . طوییهیوالی ارس ی ارسطویی برها  صورتی هتهاجم وحشیان

 ، هجران دایان مانند هجران پسیکه کاملبین رفتن اتاق تاریک
کاملیا  . طبقاتیی شود به بسترهای جامعه میحکوم شود و او م می

چه . زنی مرده در بستر: ه استگذاشت دایان را در آنجا جا
 و چه !هایی چه آزادی! اند ندهاماکه در بستر ج هایی ارگاسـم

. پس دایان به اتاق خودش و به بسترش تبعید شده است !هایی ننگ
افتند  میدایان اتفاق  در تختخواب ،کمرگ هر دو در اتاق تاری میل و

 بستر جانی سیِشنا زیبایی. کنند میخود ناپدید  و سوژه را در تاریکی
ی طبقاتی  میل در جامعه. بخشد می طبقاتی ی هتازه به میل در جامع
ریختی  همان کج ها انساناز اینرو انزوای . افتد میدر درون بستر اتفاق 

 چرا) ی دایان نگاه کنید به جنازه(تادن آنها در بستر است و از شکل اف
که برای او زایش نه از راه عبور مکرّر از مقعد خویش، که از یک 

. یعنی آغاز و پایان. گیرد مینیستی به هستی صورت  زهدان و عبور از
 و اتاق ک کوچی هتولید در جعب  جنسیت و روند فاقدِدر حالیکه زبانِ

نور است که  لت یکزبان یک نور است، دال.  آغاز و پایانی نداردکتاری
 نور جنسیت، نور ،نور کلمات. بیند میچشم دایان دیگر آن را ن

های  شود و میدان می داللت رمزگذاری توسّطتمایل جنسی  .آفرینش
انسان از مرگ و ارزش مصرف  ترتیب بدین. گیرند میساختار شکل 

روشن بیرون آثار هنری موجود از یک اتاق . شود میخود جدا 
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 کطبقاتی را باید از همین اتاق کوچ ی هواقع راز جامعدر  .آیند می
ی میل خویش و  ی ابژه  انسان از خود به مثابهجداییِ :دایان فهمید
 چیزی برشت را واداشت تا در نمایش آیا همین نبود که. ظهور فقدان

 نمایش در آمدنِ با به جز نمایش را بجوید؟ نمایش بدون نمایش؟
 تبعید به محلّ. شود میش تبعید  دایان به اتاق خود،کاملیا

در این تبعیدگاه . اش  تختخواب: میلو محلّ.  سکوت:ها مرکزگریزی
 بلکه از »بیرون«این تصاویر نه از . کنند میتصاویر دایان را احاطه 
دایان از نظام داللت  و در نهایت. آیند میتختخواب دایان بوجود 

  دختری- وابیدهدختری خ: شود میخارج شده و به یک تصویر بدل 
 تختخواب عالوه بر اینکه جایگاه میل ماست، جایگاه سرکوبِ .مرده

 یک بهشت ،عیاشانهـ  آن سوی هر بهشت پسا در. میل ما نیز هست
 ،)هالیوود( »تیبُ«  زندگیدر آن سوی بهشتِ. ارضـاگر نیز هستـ  خود

آنچه اتاق روشن بهشت  . تختخواب:مرگ دایان قرار دارد بهشتِ
  مرگِ،ک یک جهنم است و بهشت اتاق تاریکمد برای اتاق تارینا می

 ارضـاگر مطابق با مرگـ   بهشت خود. روشن است اتاق روشنی و نورِ
کسی در آن انتظار ما  بهشتی که. کمطابق با اتاق تاری. دهد میروی 
چیزی  بهشتی که. برد میبهشتی که کسی ما را به آنجا ن. کشد میرا ن

 هر لحظه در .یما بهشتی که ما هر لحظه در آن. دورآ میرا بخاطر ن
 یک بستر، که در آن فقدانی در حافظگیِ  بی.حافظگی ما  بیدر. ماست

بستری از نوشتار که بر روی . نیست زبان مادری در کار. کار نیست
همیشه وقتی   ما.ما در آنجا یک هیوال هستیم. دهد میمرگ ما رخ 

این احساس خوش از بین . یمشو میرویم هیوال  میبه رختخواب 
های اجتماعی در هنگام فرو رفتن  انسانی و منزلت رفتن ساختارهای

ی  افسانه.  بدن ماستشدنِ در بستر، احساس ماشین شدن و هیوالیی
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باشد،  تواند وجود داشته مینای  ارسطویی که بدون صورت هیچ ماده
ما در بستر و بدون این . ی طبقاتی است دروغ محض جامعه

یوالیی که بدانجا تبعید شده ه. هستیم های اجتماعی چیزی ورتص
  .است

 نه :)؟ (چگونه خواهد بود ما و بدن ما و هنر ما بدون صورت و ساختار
 نه داللت در زبان که. صفات یک جوهر که اطوارهای یک هیوال

 ، اثر هنریگونه برای خوانشِ نه سخاوتی خدای. ها سرایت در موقعیت
 ی ه اتاق تاریک جعب. برای نوشتن سرنوشت کننده ودهآلای  که وسوسه

 بر جامعه ها بالیا و آلودگی  میکنی تما را باز  آناگر درِ. پاندورا است
تختخواب خود مصلوب شده  دایان بر روی .طبقاتی نازل خواهد شد

  روی تختخواب» شدنمنقبض«لوز به قول دِحالتی از انزوا و . است
به نظر ). ی دستشویکمقعد، دهان یا چاه( سوراخ کبرای عبور از ی

 »منقبض شدن«  عملِ را در دلِ»یاراده به رهای «رسد که بتوان می
 ما با چهار عنصر :خالصه کنیم !یافت؛ منتها با تحریف این انقباض

خواهیم دید که  و.  میل، مرگ، سکوت،ارضاییـ  خود: روبرو هستیم
 را مسلّحر و هنر  نوشتاهای اصلیِ چگونه این چهار عنصر ستون

انطباق این چهار عنصر بر یکدیگر در اتاقی بدون . داد تشکیل خواهند
.  است»اطوار«ی یک  فقدان سازنده نور جنسیت و بنابراین بدون

. آیند میبیرون  اطوارها هیوالهایی هستند که از درون همان جعبه
 در انتظار رهایی از ست جسمی. اطوار وحدت این چهار عنصر است

 تولید اطوار است و دایان از ی هدر واقع اتاق تاریک کارخان. سوراخ یک
ارضایی و ـ  خود یعنی تقابل خودآگاهی، :است این حیث یک اطوار

 شود؟ ست بازیگری قبولدر تِ تواند می چرا دایان نامّا .یشیفتگـ  خود
بازیگری . شود میست که به تو محوّل  بازیگری در واقع بازی نقشی
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 طبق آن صفت یا »عمل کردن« است و »خصیصه« یا »تصف«یافتن 
. ی مقابل صفت است به دلیل اطوار بودن، نقطه ولی دایان. خصیصه

 فاصله اش خصیصه برشت سعی داشت میان بازیگر و صفت یا
تا بدین ترتیب بازیگر به آگاهی و قضاوت نسبت به . اندازد بی

 مطمئناً. رون است دایان از این رابطه نیز بیامّا. برسد اش خصیصه
او به دلیل اطوار . یک عمل کردن باشد تواند میبرای دایان بازیگری ن

. خصیصه شکل دهد تواند در نبود صفت یا میبودن عمل خود را تنها 
زیرا او در بیرون از . زیرا او در پی برابر شدن با مرگ خویش است

یست انسان تبعیدی آن کسی ن .او تبعید شده است. جای دارد زبان
 که زبان ست ه کسیبلک. تبعید شده باشد  مادری که از زبان به مثابه

ست که »یگ حافظه بی« از اینرو او واجد نوعی. آورد را به خاطر نمی
را به  »اطوار«توان یک  میاکنون آیا  . دادبعدتر آن را شرح خواهیم

 سلیمی تشریح کرد؟ یعنی جسمی که از مهدیِ» زادگانِ مقعد«زبان 
ی عبور از نیستی به   زایش نه به مثابهامّاشده است  خویش زادهمقعد 
و . مداوم و مکرّر از مقعد خویش ، بلکه به معنای عبور و مروریهست
منقبض  «توان گفت که یک مقعد زاده واجد همان فرایند میآیا 

 سوراخ؟ ک از ی»گریز« یا »یرهای«نظر دلوز است برای  مدّ »شدن
تکاپویی . ستنده (sensation) »احساس«ک از یای  آنها شکل ویژه

بهترین احساس به هیچ وجه  از نظر دلوز. برای یافتن بهترین احساس
 ست که جسم را در پذیرترین احساس نیست بلکه احساسیهمان دل

جسم انباشته شده آنقدر . دهد  قرار می»اضانقب«از ای  ی ویژه لحظه
 »جوینده« او یک .بدراه مقعد خویش رهایی یا شود تا از میمنقبض 
بدین ترتیب آیا . ها سوراخ ها و کها، چاه ی روزنه جوینده. نیز هست

 کند را معادل میشود خشونتی که دلوز در یک احساس کشف  مین
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 تحریف »یاراده به رهای«فرایند منقبض شدن دانست و آن را به نفع 
تواند چنین معنایی  میدایان بر روی تختخوابش  کرد؟ منقبض شدن

شود برابر است  می اطوار بدل کیانزوای او، درست وقتی که به . بدهد
 یعنی منقبض شدن جهت گذر از روزنه ، خشونت آمیز»عمل«با یک 

 ک خشونت بستر و اتاق تاریمسلّحنر های ه التهاب ابژه .سوراخ یا
تبعیدی بودن آنها نه . بیرون از زبان جای دارد خشونت آنها. آنهاست

ما به . به یاد نیاوردن آن است  از زبان بلکه به معنایبه معنای تبعید
تعریفی از  با چنین .تعریفی جدید از یک جسم تبعیدی نیازمندیم

، و ک در اتاق تاریمسلّحهای  فرایند منقبض شدن اطوارها و ابژه
ی مبارزه  د تمامی تعاریف موجود دربارهدر آن، بای خشونت نهفته

 و »یندَنافرمانی مَ«، »آمیز تمفعالیت مسال«برای رهایی یعنی 
طرفدار  گوید آنکه می مسلّحهنر .  را دور ریخت»دوری از خشونت«

آنکه طرفدار آلوده کردن و . آمیز است من هستم ی خشونت مبارزه
 فعالیت سیاسی را مسلّحچرا که هنر . من هستم آلوده شدن است

از مقعد خویش  چیزی جز روند منقبض شدن به منظور رهایی
تا کنون میل . چیزی نیست جز آوردن بستر خود به خیابان. داند یمن

وقت آن رسیده است که آن را به . داد میما در بستر رخ  و مرگ
 فعالیت آنها فعالیتی خشونت :کنند می اطوارها چنین. خیابان بیاورید

در خیابان تجربه  اسـم را نه در بستر، کهه ارگچراک. آمیز است
 ، سکوت، مرگ و میل را دری خود یعنی خودارضایآنها زبان. ندکن می

کنند تا تعریفی نو از یک فرم تبعیدی  میمیدان التهاب شهر جاری 
. رگاسم باشنداُـ  ی یک سوسیو دهند و سازنده بدست) خارج از زبان(

ی عبور از  در لحظه ی گذار از بستر به خیابان، خشونت در لحظه
. دهد می خیابان رخ یِسشنا زیبایی بستر به سیِشنا زیبایی
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خشونت .  میل ماست در خیابانصرِحَ و دّحَ  بیی ارگاسم جلوهـ  سوسیو
دوری از . ست ی خصوصی و عمومی حوزه نابودی تفاوت موجود میان

فرآروی از میل  ، به معنایی و فعالیت مبتنی بر نافرمانی مدنخشونت
ونت خش. خیابان است/ما از طریق سرکوب آن، و حفظ تفاوت بستر

 . استک اطوارها از اتاق تارییرون جهیدنِب. هنر است
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  اطوار /2

 

. ست ی در حال پیشرویی ویدئو یک بازیِ سربازی که در؟بدن چیست
 و جنگی  ساختگی که در رقابتی فردیصرفاًت قطعا ازای  مجموعه

ی بیولوژیکِ بدن ها مرزبندی. ست روپاشی ف در حالِ»شدهـ  جنسی«
از  هر جفت چشم تصویری. ری شده وجود دارند در روابطی بصصرفاً

) دیده نه، بلکه(های ما   تصویر چشمتوسّط یک جفت چشم است که
زیرا میل . ل جنسی هرگز به پایان نرسیده استمی. شود بازی می

کا همیشه ادامه جنگ ایران و آمری ،جنسی هرگز وجود نداشته است
چه . نبوده است چون هیچ جنگی میان این دو در کار. خواهد داشت

 میان جنگای   مسخره به راستی چه شباهتِامّا !ای ی ابلهانه مقایسه
؟ جنگ ایران و آمریکا را ما  و آمریکا و میل جنسی در کار استایران
ست که شما  گیجنگ توریستی جن. نامیم می» جنگ توریستی«یک 

ی جنگ، بلکه به تماشا  نه به تماشایامّا. خواند میرا به تماشا فرا 
 ها بر سطح  جنگی مبتنی بر طرح تفاوت.ی جنگ های دوگانه رمزگان

. رود میران از میان ی بمبا درست در لحظهجنگ . های متقابل بدن
پس . رسد میی انزال به پایان  در لحظه ی جنسی که همچون رابطه

مانور نظامی به  .گری وجود دارد تنها نظامی .جنگی در کار نیست
 بلکه ایجاد ، نیست نیروهادگیِامآرین و تمهیچ وجه به معنای 

از ای   بدن به مثابه مجموعه.تیز  نوعی استریپ.از بدن است یتوهّم
 تمرینی برای .مانور یک بلوف است .نیرومندـ  پیش ـ   ازتصاویرِ

 .ی نوشتن درباره .ی گفتن ست درباره  دروغی.دروغگویی نیست
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 گری جای امروز نظامی در واقع . که وجود نداردست  بدنینمایاندنِ
 بدین معنا که هر دو طرف .گری داده است  نظامیخود را به توصیفِ

اینجا تنها یک  .گویند میمانور از قدرت خود سخن  ی هدرگیر به وسیل
 به ما نشان » نه،من« ی مایشنامهن ت درکِ ساموئل بِ.وجود دارددهان 

ست که  همان کسی ،گوید میکجا سخن  ه کسی که در هیچدهد ک می
 داند از چه می ما با یک دهان روبروییم که ن.جا حضور دارد در همه
 سخنگوی .آید می »دانم مین«گوید و قدرتش از همین  میسخن 

 چنین سخنی نه به برای بررسیِ . دولت استدولت همان دهانِ
این دهان  .مشناسی نیازمندی  هذیان بلکه به علمِ،نشی سیاسیدا

 )...، دستگاه تناسلی ودستگاه گوارشی( هر دستگاه دیگریهمچون 
بدن جای خود را به . گر است او توصیف. منظور خاصی ندارد هیچ

 دستگاه ، از عمیقِ حنجرهاز عمقِ  صدا.دهد می بدن توصیفاتِ
صدا به آوا و صورت  بدین. شود میآید و پراکنده  میصداساز بیرون 
بکت  .است  حاکمتیز است که بر جهان استریپ. یابد میحرکت تقلیل 

  نه انتقال»رانی سخن«داند که  می او .شناسد می آواها را خیلی خوب
 .ست پراکنیـ  ، بلکه آوا)یا دسیسه(ایت نه انتقال معنا کلمات و در نه

دهند و به آواهای  میکلمات صدای خود را از دست . ست یپراکنـ  ادا
نچه در یک  پس آ.) پادشاهلباسِ توصیفِ( شوند میگر تبدیل  توصیف

سیاسی، بلکه یک   نظامی یامانور نظامی وجود دارد نه یک رجزخوانیِ
چرا  .ست شناسی ی آواشناسی و هذیان سخنگویی در حیطه

. بدنی وجود نداردشود؟ چون  میبه هذیان بدل  تیز استریپ
 باید آن را .آن را نشان داد  پس باید.که قدرتی در کار نیست همچنان

تیز  استریپ . آغاز هذیان:ید از آن سخن گفت با.به نمایش گذاشت
 فریبندگیِ: دهد می یک سخنگو انجام کند که دهانِ میهمان کاری را 
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چون هیچ گوشی وجود  .ظرفیتیـ  امی چنداندِ  دهان در حکم .معنا
 با دهانشان به ما »دیگران« .ها هستند گوش ها همان ندارد پس دهان

دولت دیگر گوش   بههر دولتی با سخنگویش. دهند میگوش 
بدین  .کنند میهای آن تعیین  کشور را گوش جمعیت هر .دهد می

 !ست که باید عرضه شود کاالیی مهمترین »نکُ پاک گوش« ترتیب
 .گوید ندارد میآنچه سخنگوی دیگر  سخنان هیچ سخنگویی ربطی به

 ی ها به مثابه بدن  و در نهایت با علم.یما همواجتیز  ما با یک استریپ
  باید این باشد که نشان دهد هیچ»ها علم بدن«ی   وظیفه.ها ذیانه

ها و اطوارها   تنها حالت،تنها کدهایی از بدن. بدنی در کار نیست
 .تیز است مانور نظامی یک استریپ .ها اطوارشناسی  تنها.وجود دارند

، وانمود به شوند می زاده ها بدن ، که از مرگِواکنش اطوارها
 ،فریبنده است  اگر معنا.ست تیزی نین استریپ چ)دوبارهـ  از(

 معناییِ  بی چنین در مقابلِ.معنایی فریبنده تر خواهد بود بی
از این  .های خود  بدنسستِ از گُ.گویند می اطوارها از خود ،ای فریبنده

 بدن کهای  از همان لحظه. شود می آغاز »بدوشی خانه«که  لحظه است
 آنچه در اتاق .ای آن هستنده همان سایه ،اطوارهای بد. گیرد میپایان 
 .ی بدنها گسترش سایه .پیچد میی ناصرالدین شاه در هم  آینه

  این یک. نوعی گسست از خانه: آنها در خیابانولگردیِ
 اگر هنر بورژوازی در ، خانواده خانه استاگر محملِ. ست خانمانی بی

، در افتد میاتفاق ) در گالری(شود  میبرایش تشکیل  کهای  خانواده
 از این .رود مینوشتارِ شهری در خیابان راه   هنرِ، هنر شهری،مقابل

دوش یک  هب نوشتار خانه  هر.ق به هیچ بدنی نیستلحظه سایه متعلّ
 ی  دیگر بدن به مثابه. بدون خوانش نوشتاری.نوشتار محو است

 آن  نوشتارِ.؛ بدون بدن نوشتن بدون لذتامکانِ. ی ندارد معنای»متن«
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،  نوشتار همواره همچون یک سایه.تدهد نیس می چیزی که نشان
 تماسی .کند میواقعی حفظ   را با امراش همچون یک ناپدیده فاصله

ای  یهسا . همین است غایت کلمه. کلمه نوشتاری بدونِ.در کار نیست
اش بدنی  که در پس و پیشای  سایه. که متعلق به هیچ بدنی نیست

 همچون خانه که .ی میل است ی آیندهخانه بدوش .آید میپیش ن
، بدوشی نه خالِی اوّ  مرحله»رها شده میلِ«  تحققِ.ی آن است گذشته

خارج از تنگناهای   دلوز میل رها شده را.و در نهایت نوشتار است
نوشتار از   رهاییِلِی اوّ گذار از این تنگنا مرحله. یافت می در»فقدان«

  یا به، خوانش نخواهد بود،مدوّی  مرحله .ست کرد و کارهای اودیپی
  در فیلممارلون براندو .م تماس نخواهد بودی دوّ  بهتر، مرحلهبیانِ

بیا عشقبازی " :گوید میاش   به معشوقه»در پاریس آخرین تانگو«
 »حاالت« بدین ترتیب ".باشیم کنیم بدون اینکه با هم تماس داشته

 .کشند میرا به دوش  بدن  رمزگانِ بارِ»اطوارها« و »آواها« ،»اداها«و 
  .)فیلم تانگوی انتهای(گیرد  میو در نهایت ادا و اطوار جایِ بدن را 

ها  تنها کلمه.  موهوم خواهد بودقتِبدین ترتیب جمله تنها یک حقی
 نوشتن .یما  ما با یک چینش مواجه.اند هم چیده شده هستند که کنار

 بر هم .نیز هستبر هم زدن  ، چیدن.کاستـ  وـ  کم  بی.چیدن است
های   ریخت.ها ت ریخ تقابلِ.ها  به هم ریخته چیدنِ.ها  چیدهزدنِ

  این یک. این یک اتفاق نیست.های به هم ریخته  ریخت.چیده شده
 سایه هیچ . نویسنده نیستی بدنِ نوشتار سایه.  است» مان ریخت«

و  با یک سایه روبرکه ،ما دیگر نه با یک شناسنده .ربطی به بدن ندارد
 زیستنده . نیست دازاین یک ی همثاب  این سایه دیگر بدنی به.هستیم
 :مثال .»ناموجود ی شوالیه« نوعی .از زیست استای   طریقه.نیست
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مترو   را دیدیم که کف»رب و داغوندَ«روزی در متروی تهران مردی 
  .دتراشی ی مترو، داشت ریشش را می نشسته بود و رو به شیشه

در آنچه در شیشه دقیقا ، بلکه ار نه در این عملنوشت ما معتقدیم که
، نه در افتد می اتفاقشیشه   آنچه در.افتد می اتفاقشود  میدیده 

 شیشه  در خودِ بلکه دقیقاً.آنسوی شیشه و نه در این سوی آن است
، یک نوشتار و به بیان بهتر یک تانگو . حال نیست و در عینِ.است
 در چنین مکانی از ،از مکانای   در چنین لحظه دقیقاً"اطوار" یک

 بدن فقط در . فاقد جنسیتست اطوار بدنی .گیرد میلحظه شکل 
یت بدون اینکه به ماه  اطوار.دایی شده استزُ ی خود جنسیت سایه

از این  .دکن میها را طرح ریزی  کند، تفاوتای   خود اشارهبیولوژیکیِ
 نرانی در بازیِ سخ مقابلِی هها را نقط»اطوار«توانیم  میطریق ما 

ها  ی مقابل انباشت سرمایه در سطح بدن گر نقطه و از سوی دی،ها بدن
 ید اطوارها را به چیزی در حدّ نبا.بدانیم) متن؟ تلذّ(ت از طریق لذّ

 از . استسرمایه بدل گشته  بدن به محل انباشت.ها فروکاست بدن
یل م  آزادسازیِتوسّط، و از طرف دیگر  میل خانگیتوسّطیک طرف 

بدین ترتیب دیگر . های بیولوژیک جنسی و طرح تفاوت از طریق بدن
ای   همچون سایه. هستند که وجود دارند)ها متن و نه(این اطوارها 

 چیزها  تعادلِ برهم زدنِ.هدفی  بازی با اداها بدون هیچ.بدون بدن
نیل به تعادلی   از اطوارها برایداییزُـ   تعادل .بدون هیچ منظوری

 پیوندد که اطوارها می میل آنگاه به وقوع در واقع رهاییِ .اطواری
ی محل تجمع نیروها  و دیگر بدنی به مثابه. شوند میا ه جایگزین بدن
ها و اداها هستند   این حالت.آید میاختی به وجود نشن .در کار نیست

 ،شوند می آنگاه که شناسایی حتا  اطوارها.اند که در هم آمیخته
 در .ست تذال نظریاب آلودگی یک .مانند میباقی شناسایی ِ غیرقابل
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  تا آنجا که.شوند میها فاسد   بلوفتوسّطها  فضایی که فرضیه
 معنا . خود نداشته باشدواقعیت هیچ راهی جز آلوده کردنِ / معنا

 شکل مسلّح و بدین ترتیب بنیاد یک هنر .شود میاینگونه رسوا 
 تزریق .تر جامعه استبس  تزریق اطوارها بهمسلّحهنر  :گیرد می

آنها از  .اند اطوارها غافلگیرکننده. ی اطوارها به یک موقعیتها ویروس
ی آن چیزی هستند  آنها محو کننده. گیرند مید پیشی های خو بدن

تر از آن است که به    هرزه»هنر شهری« .کنند می که بر آن داللت
  هنر شهری.یک بدن نیست  همچون. عرضه گردد»هنر«صورت یک 

آن   بلکه،شود می یک جامعه عالوه ن به واقعیتِ.فرمان استـ  خود
  .کند میواقعیت را آلوده 

عقالنیت یک جامعه /هنر/ها بدن  سالحی آلوده علیه»اطوارها« ی ایده
از . ثروت/دانش/تلذّ ی  انباشت سرمایه محلّی  به مثابه،ها دن ب.است

ی آن   نقیضه بلکه»هنر«از ای   زیرشاخهسوی دیگر هنر شهری نه
 کودکی که .آید میست که از هنر جدا شده و به خیابان  کودکی .است

 به بستر یک جامعه منتقل اطوارها وقتی .ست امبتالبه ویروسی 
 میر آنها جِ.فریبند می  یک جامعه را واقعیتِگیِ هفریبند، شوند می

گرافیتی   زمانی که.کند میهستند که جامعه همواره آن را انکار  
 از دیوار متروی )ن فیلم پالپ فیکشِبر اساس(ور بنکسی مشه

، یکی از مسئولین متروی لندن در گفتگو پاک شد  لندناستریتِـ ولداُ
  سیاستِی گرافیتی در ادامه  حذف این:نت چنین گفتندِپِبا ایندِ

به  . گرافیتی صورت گرفته است دیوارهای مترو از تصاویرِپاک کردنِ
ل، باید تدابیر شدیدتری علیه کسانی که اقدام اعتقاد این مقام مسئو

 ،کنند اتخاذ شود گرافیتی بر روی دیوارهای شهر لندن می به کشیدن
شود و  بندوباری و فساد اجتماعی می بی چرا که این تصاویر باعث
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متروی لندن " :وی گفت. دهد جرایم را در سطح شهر افزایش می
مین أه این کار در جهت ت چرا ک،تصمیم ندارد سیاستش را تغییر دهد

اطوارها  ."گیرد  مترو و آسایش آنها انجام میبیشتر مسافرانِ تامنیّ
 و .بودن میل به تصنعی :اند درون یک جامعه بازنمود میلی نهفته در

 آنها .دسترسیِ قابلدلیل غیر اند و به همین البته اطوارها هم تصنعی
قالب هنر   در،دپاشن می بیرون ،شوند می متبلور ،شوند میجاری 
 اطوارها .» آلودگیبشِجن «، جنبش دانشجویی و در نهایتشهری
 ک آنها حاصل فعالیت در ی.اند  آنها عامل سرایت .اند  ویروسحاملِ

جامع و کاملی از موقعیت و فعالیت  از اینرو ما به تعریف. اند موقعیت
 .نیازمندیم
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 موقعیت / 3
  

 ی یافته نسازما نادانی جای خود را به نمایشِ"
 این ، شهرهای جدید.کاری داده است ندانم

 آشکارا ، تکنولوژیکیدهقانیِ جمعیت شبه
 زیربنای خود گسست خود را از زمان تاریخیِ

 شعارشان ،کنند می زمینه حکّ  این  در
این جا چیزی رخ  :تواند چنین باشد می

  ".و هرگز چیزی رخ نداده است نخواهد داد
  )ش جامعه نمای–گی دوبور (

  
برخالف   چرا که، خودش فرصت دارداز امروز هنر تنها برای نابودیِ

 معنایی جز انقالب در آنها ، زندگیشکالِ اَ»بودنِ هنری« ،کاالها
ساختارهای  ییدأ به حکم ت، کاالی  هنری به مثابهاثرِ. نخواهد داشت

گردد تا از  میشناسیِ مخاطب و منتقد، مجبور  حاکم بر داوری زیبایی
  یک موقعیتِی  اثر هنری به مثابهامّا.  خود فراتر رود»کاالییِق منط«

 آن از شناسی ندارد تا به یاریِ  زیباییتِ هیچ نیازی به سنّ،زیستی
 یک موقعیت بر خالف رو ایناز .  استعال یابداش کاالیی مصرف ارزشِ
 تواند از می حاکم بر خود گرِ   جبری و سلطه شرایطِ تنها با نابودیِ،کاال

  .زمره فراتر رودی روها موقعیت

  منطقِشود تا با نفیِ می دانسته کاالییاگر اثر هنری یک تولید 
 خود بودنِـ    از کاالداری سرمایه نظام کاالیی  مناسباتِکارکرد و وفورِ

 اش  در موقعیتی انتقادی نسبت به منطق تولیدیحتا یا ،فراتر رود
 که ،دانیم میموقعیت و فعالیتی  اثر هنری را ، در مقابل،ما قرار گیرد،
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 با ،به جای آنکه هنر. زند میباز   خود سرشدنِـ  کاالییپیشاپیش از 
 هنری خود را منتسب به آفرینشی یگانه نماید و  تولیدِ، کارکردنفیِ

 ،شدنـ  کاالیی انقالبی پیشاپیش از نه تکثیری ماشینی، هنرِ
 ی رویه در. پیچد می سر»کار« شدنِـ   تعریفحتاشدن و ـ  روزمره

 ، ماشینی و بیگانه به جای کارِ، اثر هنری همواره،مصرف /کاال / کار
 هنرمند را تعریف کرده و بدین ترتیب کاال به اثر  خاصِآفرینشِ

 هنری مبدل شده و مصرف جای خود را به نمایش و داوریِ
بنابراین اثر هنری در میان کاالها تنها یک . دهد میشناسانه  زیبایی

بافته است و همواره مجبور است که امری خاص و در ـ  جدا ی  تهتاف
گالری چیزی نیست جز . ماشینی باقی بماند تکثیرِتمایز با منطقِ

 اثر هنری بدین ترتیب فضای .مقدسای   هالهی ویترین مغازه به عالوه
 جدا ها سازد تا خود را از ارزش مصرف توده میی را مسلّط فرهنگیِ

 ی مناسباتِها  ناعقالنیترد که هرگز توان بازنماییِتعجبی ندا. سازد
  که شکل ابتدایی و، استکاالییاثر هنری .  را نداشته استکاالیی

انه آور فن فرهنگ خود را نفی کرده و از بازگشت به دنیای تکثیرِ بی
. انه نیستآور فن  بازگرداندن هنر به تکثیرِ، راه حلامّا .هراسان است

 برخالف ، ماشینی تکثیرِ منطقِ،طور که گفتیم همان،نیز در مقابل
 شناسانه در زندگیِ لی زیبایی منجر به تحوّ،ادعای والتر بنیامین

  در کاالهایها  توده چرا که غرق شدنِ، نخواهد شدها توده
  زیستیِ موقعیتِ به گزینشِ»شدهـ   شناسی زیبایی«
 این گرچه ارزش تاریخیِ.  نخواهد پیوست»شدهـ  شناسی زیبایی«

هنری که :  هستیممسلّح ما معتقد به هنر امّا ،کنیم میل را درک تحوّ
 آنها  شکلیِ هنری که از دوسویگیِ.یانه است و نه عامیانهگرا نخبهنه 

 خود را نه مرهون فراروی از بودنِـ   یعنی هنری که هنری.رود میفراتر 
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 ماشینی و کارکردی است و نه مدیون مصرف ماشینی و تکثیرِ
ظاهر   آزاد و بهدادِ  همانطور که مارکس قرار.ها انتقادی توده ـ غیر

 کارگر و کارفرما را رها کرد و با آنها به کارگاهشان رفت تا ی عادالنه
 ، اثر هنریما نیز برای درکِ.  تاریخی را در آنجا بیابدعدالتیِ  بیراز

به  ،پسند را رها نموده  و عامهگرا نخبه  هنرِ درونیِجدال و سازشِ
و  لشک تحوّ  بیرویم و می ها انسانزیستی  فعالیت و موقعیت سراغ

  .  زندگی را در آنجا خواهیم یافتی انقالب واقعی در شیوه

در . کنیم می رمزگذاری »یک فعالیت در یک موقعیت«ما اثر هنری را 
اثر هنری است   و تماشای یک فیلمها  تودهاین صورت به سینما رفتنِ

ثمر و سرگرمی   بی اگر این فعالیت بدل به عادتِ.فیلم  خودِصرفاًو نه 
 تحول و هر آنچه شایسته یک ، ما هیچ زیبایی، شودها  تودهو تخدیرِ

 اگر فیلم به تمامی حتا ،فعالیت انسانی است در آن نخواهیم یافت
.  در اینجا اثر هنری یک فیلم نیست.تحول و انقالب را موعظه کند

ر هنری یعنی فعالیتی به نام سینما رفتن یک فیلم تنها بخشی از اث
 ما امّاشک حائز اهمیت است،   بیبینیم می آنچه ما در سینما .است

پرسیم چه فیلمی در چه  می بلکه ؟پرسیم چه فیلمی میفقط ن
 کارگران نیست  کارخانه تنها محیط کارِ؟موقعیتی و با چه فعالیتی

 تنها محیط ها ابان معابر و خی.بلکه محیط اندیشه و زندگی آنهاست
 تجربه و معاشرت آنها ، محیط زندگی،رفت و آمد شهروندان نیستند

ی ها  در محیطها انسانما خواهان انقالب در کار و فعالیت . هستند
شناسی شده  انقالب در کاالها و کاالهای زیبایی. زیستی آنها هستیم

انسانی  هر ی خواهیم زندگی و کار روزمره می ما ؟خورد میبه چه درد 
 منحصر به فرد و ،چنان موقعیت و فعالیتی باشد که بتوان آنرا خاص
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 جذاب و ، که آنها در کاالهای زیبا،نداردای  هیچ فایده. زیبا خواند
  . دلفریب غرق شوند

چیزی به نام اثر .  هنری نیست که انقالب را بازنمایی کند،هنر انقالبی
هنر انقالبی .  وجود نداردیکاالی  بازنماییِی  انقالبی به مثابههنریِ

 اثر هنری از  فروپاشیِ:ل اوّی  مرحله.فروپاشی در دو مرحله است
ما باید اثر هنری ( که فقط تولید شده است کاالیی به اش جایگاه رفیع
 .)گونه دور کنیم   متافیزیکی یک آفرینش خدایی را از صحنه

ه به فعالیتی  فروپاشی اثر هنری از یک کاالی تولید شد:م دوّی مرحله
بدین ترتیب هنر را از مصرف به .  اجتماعیاًامالزانسانی در موقعیتی 
 و در این سطح است که ،دهیم می عودت ها انسانکاال و از کاال به کار 

 انقالبی که بدون . را خواستاریمها انسانما انقالب در کار و معیشت 
مر خاص به  یک ای  انسان به منزلهی  کار و معیشت شایستهی تجربه

 ی  در عرصه،گویند که در اینجا می به ما ها خیلی. آید میدست ن
 ما به ؟آید می سیاسی و حزبی، چه کاری از هنر بر ی اعتراض و مبارزه

 انسان را ی و موقعیت شایسته  فعالیت،گوییم که هنر انقالبی میآنها 
 امر  به صورتامّا ،کند میی در جامعه محقق ن کلّاگرچه به صورت امرِ
متفاوت از یک ای   تجربهها بخشد و به توده میخاص آنرا تحقق 

 امر ی دانیم که اثر هنری تجربه می.  متفاوت را خواهد بخشیدزندگیِ
 ،کند میق نیت را متحقّگرچه هنر کلّ. ی در امر خاص و جزئی استکلّ
 و آنچه در. کند می را ارائه »آرزوها«و » ها امکان« بهترین تصویر از امّا

 ،نماید مییک هنر انقالبی   و»آرزو« یک »امکان«ل یک  اوّی وهله
یک سیاست   و»باید« یک »ضرورت« که به یک ،دیری نخواهد پایید
  .انقالبی تحول یابد
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 خاص از  سیاسی و ایدئولوژیکِدر مورد اینکه هنرانقالبی یک برداشتِ
انه کار سیاسی است محافظهـ   هر آنچه غیر. کودن نباشید،هنر است

 پندارد در قلب ایدئولوژیِ میو هر آنچه خود را از ایدئولوژی دور  است
یت  تمام کلّبا ریاکاریِ مسلک قرار گرفته است تا  و کلبیمسلّط

  .جا بزند  خود را طبیعی و غیرایدئولوژیکساختاریِ

گیرد و هرگز جدا از شرایط اجتماعی و  میآگاهی در تاریخ شکل 
  هدفِ. قدرت نیز هست، شناخت.آن نیست پیدایش ی  زمینهتاریخیِ

 رهایی یعنی . رهایی است، حقیقت کسبِتوهّمما از شناخت به جای 
 . خود تاریخیِکردن و دگرگون ساختن ایدئولوژی و آگاهیِـ  عقالنی

ها در مورد هنر یا یک جریان   و محدودیت»ها باید« هنرانقالبی تعریف
. های دیگر باشد داشتاز هنر نیست که خواهان حذف برای  حاشیه
 فعالیت و  بلکه تحمیلِ،رم نیست هنر تحمیل محتوا بر فُشدنِـ  انقالبی
ما از هنر . رم و محتوای کاالی هنری است بر فُها انسان موقعیتِ
 ، آن رها شویمخواهیم از شرِّ میلین چیزی که  رهایی داریم و اوّانتظارِ

 قلم ی ا اولین ضربه هنر ب. استداری سرمایه نظام کاالییمناسبات 
 سفیدی و ،یی از اعتراضها لین زمزمهو با اوّ دنیای بهتر تصویر یک

ما به هنر نیازی . سکوت واقعیت تغییر ناپذیر را محو خواهد ساخت
  .  لوس در گالری به آن نیاز داردزنِ  نه آنچنان که پرسه،داریم

 ،ها ا گرافیتیاز بیلبوردهای تبلیغاتی ت. افتد میهنر تنها در شهر اتفاق 
 موقعیت ،کاالیی  له یا علیه بتوارگی روابطِ،ها  تا گالریها از ویترین

 ،گارد  آوان هنریِ جنبشِی  مسئله.خود را با شهرسازی خواهند یافت
. درن بود مُی شهریِها  هنرمند در موقعیتی پیشروی و آزادی تجربه

و  مخاطره ، جسارت، آن برای هنرمند سرگیجگی شخصیِمدِآ پی
درنیته و  مُ هنرمند برای درکِ اینک جسارتِامّا .نوگرایی است
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ی  هنر مترقّی مسئله. ماشینیسم برای اهداف انقالبی نابسنده است
به . ستها  موقعیت تسخیرِ، جدیدبه جای کشف موقعیتِ برای امروز

 مدرنیته در محتوا ی رم برای گشایش تجربهل در فُبیان دیگر تحوّ
 ، مهاجرت گرسنگان، تمرکز سرمایه،اتیزه شدنبوروکر. کافی نیست

منجر به فروپاشی این شهر  ، در شهر تهرانها انسانیش جدید امآاین 
توان از شهر در این حمل و  میدیگر ن. به روستایی عظیم شده است

 .در راه است  می عظی اجتماعیِعامِ قتلِ. نقل جمعیتی سخنی راند
بلیغات سپرده است و خود در  که هنر شهر را به ت،واقعیت این است

پس وقتی . دهد می ادامه اش  حقیرانه خصوصی به حیاتِی حوزه
 این به معنای تسخیر ،دهد میگوییم هنر تنها در شهر رخ  می

 یش نوظهور جمعیتامآبرانگیز در قلب  کننده و چالش ءموقعیتی افشا
  تاریخیِ یک رخداد هرچند کوچک برای افشای مرگِ.دهقانی است

   .یش شهری به مثابه دستگاه عظیم حمل و نقل انسانینما

 آنرا ی شناسانه  روانعدِ هنر و بُ اجتماعیِعدِ میان بُی  مسخره دوآلیسمِ
 اثر هنری از نظر ما به هیچ روی در گذاریِ همچنین ارزش. دور بریزید

اینکه هنر . گیرد مید به بازنمایی قرار نرم و تعهّ فُتقابل میان بسندگیِ
کند وابسته به این پرسش است که در  میفرد یا جامعه را بازگو نگاه 

کند؟ روان  میشناسانه قدرت چه موقعیتی را تسخیر   مکانمناسباتِ
گیرند و  میناپذیر قرار ـ   فردی و دالیل اجتماعی نه در یک تقابل حلّ

یت اجتماعی در  ارزش هنر در بازنمایی کلّ.نه در وحدتی خودساخته
 اثر هنری از تحلیلِ.  یا احساسی شخصی و جزئی نیست روایت،تجربه

این سیستم   می تماامّا. نظر لوکاچ کشف اهمیت این بازنمایی است
یابد و دوباره  می نتعیّ اجتماعی در ساختاری شخصی یتِکه در آن کلّ

 ،گردد میی باز  مفاهیم کلّنزد مخاطب به صورت درک و احساسِ
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که ای  ه رویّ.مصرف نیست / کاال / ید تولیِ خطّی هچیزی جز حفظ رویّ
هنر انقالبی برخالف نظر لوکاچ باید آنرا به چالش بکشاند و به 

.  بازگرددها انسان  یعنی فعالیت و کاراش  پیدایش واقعیی زمینه
 ی رم چیزی جز ادامه فُ محتوا و نقشِ بین اهمیتِدرگیریِ بنابراین
 محتوای ی مثابهبه ( تجربی  محسوساتِ نقشِ فلسفیِی منازعه

گرچه ما هنر . نیست ) ادراکرمِ فُی به مثابه(مقوالت ذهنی  و )گاهیآ
 این به معنای انتقال ذهنی امّادانیم  میی در امر جزئی ن امر کلّرا تعیّ

 ی کارانه نقش محافظه. یت از جامعه به فرد نیستو شهودی کلّ
 هنر و محو کردنِـ  کاالییبورژوایی در هنر برخالف نظر رئالیسم در 

ست و نه در ها انسانی ها  و فعالیتها  موقعیتکردنِـ  شناسی زیبایی
شک   بی.یت اجتماعی در ساختار اثر هنری کلّ بازنماییِ انتقالِعدمِ

 ست دستی  خامامّا ،کند می سلب ها بورژوازی هنر و فرهنگ را از توده
در اثر  مفاهیم کلیت اجتماعی  نفی بازنماییِصرفاً اگر این سلب را

 مسلّط هنرِ ی حربهبینیم که  میامروز به خوبی . هنری بدانیم
 نیست بلکه حفظ موقعیت نمایشی  هنربورژوازی هرگز انتزاعی کردنِ

  . هنر است
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  فعالیت / 4
 

 توسّطتسخیر موقعیت شهری . افتد میرنیته اتفاق دِهنر تنها در مُ
یعنی . رنیته به آندِهنرانقالبی یعنی بازگرداندن مفاهیم تاریخ و مُ

بدین ترتیب . کاالیی  وفورِ نمایشیِ شهر از هذیانِهوشیار کردنِ
 و )ها جنگ موقعیت(شناسی  یک مکان موقعیت و فعالیت هنر انقالبی

 تولید با منطق ی رونده جنگ منطق پیش(زمان یک تبارشناسی  هم
 ی لحظه«  در یکویریلیوشهر به قول . است)  مصرف و نمایشرانیِوَدَ

 تاریخ و  یادآوریِآنکه تواناییِ  بیشود میآور گرفتار   سرگیجه»کنونیِ
باید  ی کهآور فن ی  و توسعهها انسانکار . تبار خود را داشته باشد

 شهر را به  تنها ،رنیته را در پی داشته باشددِ مُی رونده منطق پیش
کار  نجات رو ایناز .  آن مجهز نموده است نمایشیِوفور کاال و هذیانِ

 شهر است کردنِـ  تاریخی  نیازمند،مسلّط ی ی از دستان طبقهآور فنو 
  پیشرفتِی  به یک پروژهها انسان منطقی کار و معیشت تا پیوستِ

 تاریخ ، تشکیل شهر، هدف آندر این صورت منطقِ. تاریخی بپیوندد
 مشترک  فعالیتِ کمونِ آن به صورتِی رونده  پیشآن و روند منطقیِ

ی دورانی از ها شهر در اثر منطق. شود می مشترک تصویر یِبرای زندگ
 یک .خانه به محیط کار و از کار به محیط خانه فروپاشیده شده است

شود که هیچ چیز در  میدستگاه عظیم نقل و انتقال جمعیت تصویر 
به قول .  انتقادی و نوگرایانه نیست،رونده  پیش، مرگباراین دستگاهِ

و  این جا چیزی رخ نخواهد داد" :زند میریاد  گویی همه چیز فدوبور
  ".هرگز چیزی رخ نداده است

 ، شهرسازی است و دلیل وجودیِها انسان  واقعیِی کار مشترک رابطه
 گفتار کاالها با یکدیگر به سکوتی مرگبار کشانده چیزی که تحتِ
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  کمونِ،ها انسان مولّد  فعالیت و کاری هنر انقالبی به مثابه. شود می
 را به کمک ها انسانکشد تا کار  میل از این فعالیت را به تصویر حاص

 از ها انسانهدف .  به یک پروژه تاریخی مبدل کندها این تصویرگری
دهد که کار  می منطق اجتماعی نشان .یشانها  رفع نیاز؟کار چیست

 نیازها را بهتر رفع خواهد نمود و البته کار اجتماعی با ،مشترک
هنر . ضرورت خود را هرچه بیشتر نشان خواهد دادی آور فنپیشرفت 
یت کار تاریخی کلّ) و نه انسان( ها انسانبخشی از فعالیت  ی به مثابه

 ،هنر با ایماژها. دهد میمشترک را در یک فعالیت جزئی نشان 
 کار ی  خود انگارهخواهِ یرونده و ترقّ ی پیشها  و منطقها انگاره

در فعالیت شخصی هر ) شهر(را  تاریخی و کمون مالزم آنمشترکِ
  . کند میبازنمایی  کارگر

 مانند درکِ  به،ر شخصی هرگزپس بازنمایی امر کلی در ام
 عجوالنه بازنماییِای   به گونه، مارکسیستی کالسیکِشناسیِ زیبایی

هنر . شود می تاریخی و اجتماعی در یک اثر هنری دانسته نیتِکلّ
 فضا و زمانی که هنر در آن ،لیت موقعیت و فعاانقالبی بدون تحلیلِ

در مقابل .  معنایی برای ما ندارد،دهد یعنی شهر و مدرنیته میرخ 
انتقادهای پوچ خود را درباره رئالیسم دور   میمنتقدین ما باید تما

 با گزینش و ، در جامعهها انساننزد ما بازنمایی واقعیت و کار . بریزند
رم هنری ولوژیکی در فُ تضمین محتوای خاص ایدئ،یک سبک برتری

هنر انقالبی هنری است که موقعیت و . و مانند آن ارتباطی ندارد
 ی برای تجربه  را،یک دستگاه پیشینی کانتی ، مکان و زمان،فعالیت

  . کند میفراهم  یک انقالب
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  بلوف / 5
 

و مگر . کند می سالمتهرگونه معنا بخشیدن به کالم بیمار، او را 
بخشد و آن را  میکند؟ او به سخن بیمار داللتی  میروانکاوی جز این 

بلوف .  بلوف: راه داردکبیمار تنها ی. کند میاز سرایت خالی 
دروغ . از یاد بردنِِ اسم داللت است.  سخن بیمار استفریبکاریِ

  این حقیقت است که در انتظارِرو این از ،کند میحقیقت را پنهان 
ف ادعایی است پوچ و با همین  بلوامّا. نشیند می دروغ شکست دادنِ

بلوف ) لاوراکِ(پیشگو . کند میروایت سرایت   میادعای پوچ به تما
کند که دوباره  مییی تولید ها زند که تقدیر را خوانده است و نشانه می

  جاری شدنِ مسئله. گردد میدر فرآیند روایت به سوی قهرمانان باز 
ما ". ماند میود و منتظر ش میبلوف زده . ها در سطح روایت است نشانه

این   خاموشباوجود اکثریتِ ". را در هم خواهیم شکستداری سرمایه
 شاید در پشت .تواند یک بلوف باشد  میشعار بر روی یک دیوار تنها 

حال وجود داشته ـ  وـ  شورـ  ر پُاین دیوار نوشته فقط چند جوان انقالبیِ
مسئله . دیوار است نتِ خشو مسئله شکستنِ. این مهم نیستامّا ،باشد

ی ما اغوا  همه.  خاموش است اکثریتِ تصادفیِشکستن زندگیِ
ل جوییم که خشونت واقعیت تصادفی هایی توسّ شویم که به نشانه می
از ای   سر هم با تبدیل شدن به نشانهچند لیوان پشتِ. زداید میرا 

 ییِی بازنما وظیفه .کند میآمدن یک میهمان، با امر تصادفی مبارزه 
، پیشاپیش مشارکتی روشنگرانه در ها حقیقت وضع موجود برای توده

 یک آژیتاتور است و هر مسلّح هنرمند امّا.حقیقت است / بازی دروغ
رازهایی که زیر نور  .داند که در لحظاتی باید بلوف زد میآژیتاتوری 
تر از خورشیدی است که در وسط روز  شود باورکردنی میماه زمزمه 
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های خود،   هر انقالبی یک زمزمه است که با تشدید نوسان.درخشد می
  .شود میبه یک فرجام به فریاد تبدیل   اعتقادبا سرایت ماندگارِ

 چیزی بیش از  مطمئناً» گالیلهزندگیِ«ی  برشت با نوشتن نمایشنامه
 مسلماً.  یا مثال علم و قدرت را منظور داشته است،ی ترقی علم مسئله

.  بیمار به معنای آلوده بودنامّان بیمار است،  یک سخ»سخن گالیله«
ی برشت از منطقی  سخن گالیگه. »بلوف«سخن او آلوده است به یک 

کلیسا کالم او را در این . زند میاو دارد بلوف . کند میداللتی پیروی ن
لکان فقدان را . زنجیره قرار داده، و از این طریق او را محکوم کرد

 میل از او معتقد است که. داند میژه جزئی ضروری از میل یک سو
 از »مباحثات گالیله«از نظر یک روانکاو . شود میطریق فقدان تهییج 

یعنی . گیرد می سوژه با خودش سرچشمه ی  او به مثابهی همواجه
باالتر در اتاق ای  و در درجه. اینکه او خود را در یک آینه دیده است

وان آخرین برگ تاریخ و شیفتگی به عن آنجا که خود.  خودی هآین
 که فرهنگ از ست ای اتاق آینه پایانه. کند میفرهنگ بشری عمل 

  نظامِی هوظیف. کند میطریق شناخت خود در دیگری در آن ایست 
ی  ست تا از راه حمل و تخلیهها  ی دالّ طبقاتی حفظ زنجیره

ه این قصّ.  رشد یابد»گاهآناخود« میل در ،سانس، و در نبود آن ژویی
مچنان در روزگار ما ادامه دارد و هنوز کسی نتوانسته است بساط ه

از آنجایی که . این روانکاوان روانی و کشیشان جنایتکار را برچیند
فهمد، عمل او همواره  میی لکانی میل خود را بر اساس فقدان  سوژه

ی خویش است و در واقع عمل او فاقد بلوف » آلودهی هابژ«فاقد آن 
اش نیست و در واقع سعی دارد از عمل خود  به عملاو آلوده . است

ی خویش  ی آلوده از اینرو که فاقد ابژه. فراتر رود و آن را فراموش کند
سخن در انتظار پاسخ از سوی دیگری "لکان معتقد است که . است
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 سخن امّا. ی طبقاتی اینگونه است  بله سخن در جامعه".بزرگ است
او . خواهد آلوده باشد تکم می سخن آلوده است یا دسکگالیله ی

 سخن نه تنها در انتظار پاسخ دیگری :دهد میعکس این را نشان 
تواند خود را نه بر اساس فقدان بلکه بر اساس  میبزرگ نیست بلکه 

  .  بفهمداش ی آلودهها سرشاری خود از ابژه

 که نمادی از فراروی انسان از میل خویش است در »کشیش الغر«
   :گوید می ششم ی هپرد

  
 ، انـسان  .داننـد  میبرابر  ای    ارهآنان زادگان نوع بشر را با سیّ      

ریزنـد و    مـی  نباتات و جامدات را درون یک گـاری          ،حیوان
 آنها زمین   ی  هبه عقید . چرخانند میآنها را در آسمان خالی      

 در آسمان،   ست  ای  زمین فقط سیاره  . و آسمانی وجود ندارد   
د زمین تـشکیل شـده       چرا که از چن    ،و آسمان وجود ندارد   

. دیگر تفاوتی بین باال و پایین و باقی و فـانی نیـست            . است
گوینـد کـه     مـی  و حاال اینهـا      .دانیم که فانی هستیم    میما  

یی وجـود   هـا   خورشید و ماه و سـتاره     . ست  آسمان هم فانی  
ایـن را کـه مـا هـم         . کنیم میدارد و ما روی زمین زندگی       

مـده  آ مقـدس     کـه در کتـاب     سـت   این چیزی . دانستیم می
دیگر . ست  ای  ارهگویند زمین هم سیّ    می حاال اینها    امّا. است

مـا روزی را خـواهیم دیـد کـه          ! اره است هر چه هست سیّ   
آن . انسان هم حیوان است   . گویند انسان و حیوان ندارد     می

زنـدگی گالیلـه ـ    (. ماند و بـس  میموقع دیگر فقط حیوان 
  )برتولت برشت
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ی   او از وسعت دایره، حقیقت نداردکشیش الغر، ترسی از تغییر
 تمایزات و  یعنی از تغییر تمامیِ،ترسد می یک بلوف سرایتِ

شرم بلکه به   بیاو ادعای گالیله را نه به عنوان یک دروغ. ها مرزبندی
برای او مهم این است که بلوفی زده . کند میعنوان یک بلوف طرد 

ی ساختار کیهانی ها  مرزبندیبلوفی که فرجامی جز التهابِ. نشود
کلیسا به کمک فیزیک ارسطویی توانسته بود نظام طبقاتی . ندارد

مسئله برای کلیسا . جامعه را به شکل یک نظام کیهانی بازسازی کند
یید شود و تنها بعدها وقتی أاین است که سالمت ادعای گالیله باید ت

بر اساس مکانیک   طبقاتیی  جامعهکردنـ  کیهانیفرصت بازسازی 
 .شود می یوتونی و فضای کوپرنیکی فراهم آمد، این دعویات پذیرفتهن

 کردنـ  کیهانیدر واقع گالیله ناخواسته بلوفی زده است که این فرآیند 
آیا انسان گامی به سوی حقیقت . اخته استاند جامعه را به خطر

ی   دوبارهکردنـ  انسانی او تنها زحمت . اهمیتی ندارد؟برداشته است
ه بورژوازی و  انداخت و البتّمسلّط ی ه دوش طبقهجهان را ب

 و لیسمافئودروشنفکرانش بود توانست از پس این بازسازی برآید و نه 
  .کلیسایش

ی طبقاتی، نظریه و فرضیه تنها  یابد که در جامعه میگالیله در
زمین به دور " :زند میپس او بلوف . توانند یک بلوف باشند می

داند که هیچ حقیقتی وجود  می به خوبی  گالیله".گردد میخورشید 
 امّاداند ابله است،  میکسی که حقیقت را ن" :آغازد میندارد پس 

 ".است» جنایتکار«کند  میداند و آن را انکار  میکسی که حقیقت را 
 ،می هم وجود دارد و آن مسخره مورد سوّو البته در پس این جمالتِ

حقیقت را که حقیقتی  این :داند یعنی میست که حقیقت را  کسی
اش را بر  بدین ترتیب او علم.  است»گالیله«وجود ندارد؛ و او خود 
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ی حاکم  خرد همواره همان عقیده. نهد می بلوف بنیان کی ی پایه
هر چقدر هم که (  خردناباور استکاست و از این طریق گالیله ی

منظور این نیست که روانکاوان امروز همان ). نمادی از علم باشد
 کی طبقاتی ی  بلکه آنها هر دو در جامعه،شیشان دیروز هستندک

ها و  ی بازتولید نقش ی طبقاتی کارخانه جامعه. کنند مینقش را بازی 
کائنات برای کشیش . ت استوظایف در قالب آموزش، بازار و جنسیّ

یی که باید ها امری دست نیافتنی دارای نشانه.  است»خوانش«الغر 
؛ منتها به همین ست نیافتنی  هم کائنات دستبرای گالیله. شناخت

برای گالیله کائنات وجود . سازد میدلیل است که او خود کائنات را 
دانش برای او .  بلوف کائنات را تسخیر کندکاو سعی دارد با ی. ندارد

 بلوف کاو در قالب ی. از بازی و تکرار وجود دارد  میرتنها در قالب فُ
بلوف یک . ست  این اهمیت یک بازیامّا. دانش بشر را تسخیر کرد

  . معنا معنایی  بلکه با بی،معنایی بازی با نه معنا و نه بی. ست بازی

کائنات برای او دست . ارد به خوانش کائنات اعتقاد د»کشیش الغر«
 اگر در میان حتاها ایمان دارد  او به نشانه). همچون معنا( ست نیافتنی

 میل اندیشد و از آنجا که میویل أاو به ت. آنها به دنبال معنایی نباشد
 سخن همواره دیگری بوده طرفِست و  برای او همیشه میل به دیگری

 ی جوجه او یک :ها اعتقاد ندارد ، به دنیایی به جز دنیای تفاوتاست
آیا این کشیش الغر مردنی . گر  خوانشک و در نهایت ی!روانکاو است

کم ِ  دستامّا او نباشد ید خودِالبته شا! آور روالن بارت نیست؟ یاد
نویسنده در " :کند می اش پردازی  نظریه که بارتِست ای همان خواننده

 خواننده را در مقام نویسنده  او تقریباً".، دیگر مرده استمقام نهاد
یعنی خواننده .  به جای نویسشیعنی خوانش. کند میجایگزین 

 آیا امّا. کند می »نویسش« متن آن را ست که به جای خواندنِ کسی
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گر  گر را نویسش  اهمیتی داشت؟ خیلی واجب بود که خوانشاین اصالً
 کین همیشه بهترین وعده است برای ی ا:کنیم؟ بله خیلی واجب بود

 تو هم حق داری، تو هم در تاریخ دست داری، تو هم : آزادخوانشِ
آیا ! یتوانی سرنوشت خودت را انتخاب کن می، توانی لذت ببری می

 متنی در حال نوشته شدن اصوالًین خود دلیل بر آن نیست که ا
یا وانمود ( ما همواره با متنی که از پیش وجود داشته است ؟نیست

 این حق روالن بارتبار   و اینایم الس زده) کرده است که وجود دارد
.  کنیم»بازتولید« کنیم؛ یعنی »یبازنویس« که آن را ،دهد می به ما را
  !)سلطه را بازتولید کنیمشما بخوانید (

متن همیشه از پیش نوشته شده . دیپی بوده استتمدن همواره اُ
جایی پیش .  چرا که کلمه همواره پیش از تو حضور داشته است،است
ی میان تو و   و متن در حفره.پس از کلمه باشیتو قرار است . از تو

در حال ما با متنی روبرو هستیم که هم اکنون . افتد میکلمه اتفاق 
 متنی از پیش نوشته شدن است و معتقدیم آزادی نه در نویسشِ

، بلکه در شناسایی و تسخیر نقاط التهاب و )خوانش(نویسش شده 
لذت « روالن بارت در خیالیِ خوش. دهد می متن رخ های موقعیت

داند که  می او این لذت را مترادف با کامجویی .یابد می هم ادامه »متن
رگاسمی باشد و معتقد است این لذت بیشتر در ذت اُتواند همان ل می

 :ست  افرویدی  از نظر بارت عملی عمیقاًنوشتن. طبیعت جای دارد
  . ی زبان مادر:ی از دست رفته میل به یک ابژه. دیپ استتن کار اُنوش

بدین ترتیب . با خواست فراروی از میل، تمدن و فرهنگ ممکن شد
سانس تنها  سان چیره گشت و ژوئیط اجتماعی انامر نمادین بر رواب

 نسبت »ی آدورنویکِّش«این تنها یک . ناممکن تبدیل شدبه یک امر 
مب اتم برشت تصمیم نقل است که پس از انفجار بُ. به فرهنگ نیست
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ری  نوین ـ را جور دیگک فیزیگذارِ افی گالیله ـ این پایهگرفت بیوگر
طرح جدید خود را ی برشت در این  گالیله. مورد مطالعه قرار دهد

من دانش خود را به صاحبان قدرت تسلیم کردم "کند که  میمالمت 
خواهند با آن انجام  می تا هر کاری که ...تا آنها از آن سود گیرند

، علمدارِ ه را نه به عنوان طالیهکند گالیل می اینجا برشت سعی ".دهند
حرف  این امّا. بلکه به عنوان وجدان و اخالق علمی مطرح سازد

ه انفجار بمب اتم، در واقع انفجار باید دانست ک. ست ای مسخره
چه تمدن گذشته را ممکن ساخته بود، سرکوب اگر آن. سانس بود ژوئی
 : اصل لذت بنا شده استی ه، تمدن امروز بر پایسانس بوده باشد ژوئی

باید از لذتهای لذت . باید از لذت لذت برد. باید به هر قیمتی لذت برد
.  لذت را مصرف کرد و در نهایت باید مصرف شدباید مصرفِ. ردلذت ب

 در  ناممکنسانسِ ی انفجار ژوئی  عظیم ترین جلوه،انفجار بمب اتم
میل به « ی کننده اخنثسانس همان   ژوئیگونهاین. تمدن امروز بود

گوییم راه حل نه  می ما کوتاه آنکه.  است» پراکسیسک یی مثابه
 شدن مسلّحبلکه ) برشت( »ی و وجدان کاراخالق«زگشت به نوعی با

 نسبت به چیزی مسلّحهنر . ق میل استبه نوعی آلودگی جهت تحقّ
ی ندارد و از نظر ما تنها راه باقی مانده  »تعهد«گونه   جز خودش هیچ

 بلکه سرایتی و ،ق میل و ارزش مصرف، منطقی نه داللتیجهت تحقّ
 نباشد؟ چه ایرادی »اعتمادقابل «چه ایرادی دارد که هنر . آلوده است

زیمبوی ـ   باشد؟ چه اشکالی دارد که هنر زلم»نا امن«دارد که هنر 
 ما و شما اتفاق های شما نباشد؟ چرا در مقعدِ مجالت و دانشگاه

فاق نیافتد؟ های ما ات  در مشت،ها ها، در چشم نیافتد؟ چرا در گوش
در آغاز . استل تنها نیازمند یک بلوف ی اوّ چنین منطقی در مرحله

 جمله ک و همین ی".ا کلمه بوددر ابتد" :بلوف بود و بلوف آغاز بود
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ی  این جمله.  جدا کردشصرفمارزش برای همیشه انسان را از میل و 
 آغاز آغاز داللت و نتیجتاً. مسخره همان آغاز تمدن و فرهنگ است

 به اش ی برشت از اینکه بلوف زدن  اگر گالیلهحتا. ی امر نمادین سلطه
که او شود  می، دلیل بر این نچنین جایی ختم شده است عذاب بکشد

 عنصر مهم در بلوف، باور به شانس کی. از بلوف خود پشیمان شود
ی   او تصمیم داشت در مقدمه.رود می برشت از این هم فراتر امّا. است
 در زمان جنگ هم نباید حتا":  این جمله را بکار بگیردشیاامدر

  .گیرد می تأنش سادگی ک این از یامّا ".وش کنیمق را فراماخال

گوید و نه در  میدر واقع باید گفت منش انتقادی هنر نه در آنچه 
کند،  میخواهد برساند، و نه در شکلی که ارائه  مییامی که احتماال پ

 که ست گیرد و در موقعیتی میست که در آن جای  بلکه در مکانی
 خودآگاهی کدر نهایت یاسی و شن یک مکان. دهد میتشخیص 

  .یپیاپ

 آنگاه که. ست  خود ارضاییکبلوف است و بلوف ی کخود ارضایی ی
مرگ خود را از مرگ پس . یگیر میمرگِ خود را دوباره در بر

بلوف همواره یک پرسش . ست  مرگ مردانگیی این لحظه. یگیر می
نها این بازی که حقیقتی آی مردانه دروغ هستند، چون ها جواب. است

یا . خواهند تقلب کنند میآنها فقط . کنند میوجود را دارد باور 
چون . زند می پرسش بلوف امّا. عالم کنندپیروزی خود را با فریاد ا

همچون مرگ و . کند که هیچ واقعیتی ندارد میتفاوتی را طرح 
پرسش . پرسش خودش تفاوت است. اند خودارضایی که پرسش

کند که پشت پرسش  میانه تصور جواب مرد. کند میتفاوتی را طرح 
یی که پرسش طرح ها در حالیکه تفاوت . استتهفنه حقیقی حتماً
گوییم  می مثالً. ی تفاوت نداردها کند هیچ نیازی به هستی سویه می
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پندارد که حقیقت یا بودن الف  میالف هست یا نیست؟ جواب مردانه 
 الف یا غیر  مسئله این است که طرح تفاوتامّا. است و یا نبودن آن

مرگ و خودارضایی .  هیچ نیازی به حقیقی بودن آن دو ندارد،الف
 برابر پرسشی در. که یک تفاوت استپرسشی . اند  پرسشیک

 آنچه اثر هنری را ممکن : گذار از نیستی به هستیی آفرینش به مثابه
نند؟ هر جا که ک میآیا هنرمندان شما همواره اینگونه خلق ن. ساخت

چون گذار از نیستی به . ، مردانگی هم هستشی هستخلق و آفرین
. صفتی هست. نقشی هست. ت هم هستجنسیّ. هستی هست

، سرکوب س بنابراین هر جا که خلق اثر هستپ. هستای  خصیصه
 اثر میل نه قبل یا بعد از خلق اثر بلکه در خودِ. میل نیز هست

ی از   همواره میل به ابژه،تیب نوشتارو بدین تر. شود میسرکوب 
هنر هنوز . ید بازتولید فرو:خواهد بود) یزبان مادر(دست رفته 

گفتار این کاال یعنی هنر، .  فروید خالص شودنتوانسته است از شرِّ
چه (. لف استؤ متوسّطتنها بازگویی نوشتاری از پیش تعیین شده 

در !) ابد خود زندگی دوباره بی»مرگِ« چه با ،لف زنده باشدؤاین م
 مثابه  تولید و بازتولید بدن به:کند می کار کری همواره یواقع اثر هن

بدنی .  بدن قدرتمندکی.  بدن استکقدرت ی. یرگاسم و مردانگاُ
 »زبانِ«لف برای اینکه بتواند نوشتن را از ؤم. ها مبتنی بر طرح تفاوت

 به مرد ؛ یعنی ک کود تبدیل: کار کندکمادر نتیجه بگیرد باید ی
  و در نهایت این ماجرای احمقانه به... از آنتبدیل میل به فرآروی

یعنی به ... انجامد میلف و تبدیل خوانش به نویسش ؤمرگ م
  !مدرنیسم ستپُ

مدرنیستی  ستگرایی پُ  از پیش نوشته شده و این افالطوناین متن
گویی . افتد میبعضا در تقابل سرمایه داری و پرولتاریا نیز اتفاق 
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یش از وجود داشتن در تعارض با ست که پ پرولتاریا آن چیزی
به او ای   روبوت که برنامهکهمچون ی. داری قرار گرفته است یهسرما

؛ و با مرگ خدا به خواست خدا بورژوازی ممکن شد. داده شده است
و . پرولتاریا تنها و تنها بر حسب اتفاق پیش آمد. بورژوازی قوام یافت

مکن شدن پرولتاریا به  آیا مامّا. آن اتفاق ظهور سرمایه داری بود
ای  شناسانه  هستیمعنای وجود داشتن آن است؟ پرولتاریا هیچ برتریِ

آیا پرولتاریا به این دلیل برتر است که به . نسبت به بورژوازی ندارد
پرولتاریا . ر را باید کنار گذاشتتر است؟ این تصوّ حقیقت نزدیک

بورژوازی در  که بداند حقیقت ست نیازمند این هوشمندی و تیزبینی
، و در ازی در وانمود کردن به حقیقت استحقیقت بورژو. کجاست
و حقانیت پرولتاریا نه در نیل به حقیقت بلکه در .  بازنمودحقیقتِ

تی  هیچ حقیقتی و هیچ ماهیّاصوالًفاش ساختن این راز است که 
باید دانست . حق با هیچ کسی نیست. حق با ما نیست. وجود ندارد

ت خواهد به ماهیّ میزی اگر بورژوا. ان نمایش استکه حقیقت هم
، پرولتاریا به تسخیر ابزار تولید چیزها و  در مقابل، باشدکچیزها نزدی

  . ابزار تولید نظر داردی چیزها به مثابه

نوشتاری .  ادبیات آلوده استکی اول نیازمند ی این تسخیر در مرحله
باید . ست ا»بلوف«وده  ادبیات آلپایه و اساسِ.  فقدانی هنه بر پای

اگر بلوف او . ی برشت را نیز دور ریخت  گالیلهمنش آنتاگونیستیِ
. ست ، بلوف ما مرگ شناخت و دانش بشریست ل دانش بشریتحوّ

ی نیچه  توان از انگاره می با این تعریف .برابری زبان است با مرگ خود
غ بلکه  فراتر رفت و از این پس شعر را نه درو»ی شعردروغ«مبنی بر 

 از مسلّحادبیات . آن بازگرداند نامید و پراکسیس را دوباره به »بلوف«
   .گوید می از سخن به مثابه بلوف سخن ، تخیل آلودهکی
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  نوشتار/ 6
  

ی ها اطوارها ابژه. اطوارهاست /  ابژهزنیِ بلوفنوشتار برای ما کانون 
 زن کسی نیست که حقیقت را انکار یا بلوف. ستندکوچک کثیفی ه

. آورد میرا به خاطر ن که حقیقت ست ، او کسی)دروغگو(پنهان کند 
 کدر عوض، ی.  حقیقت استدروغ خودِ. ی حقیقت است دروغ ادامه

نوشتاری که در .  است»حافظه  بینوشتارِ« ک ماتریالیست ینوشتارِ
شود و به قول دلوز نه دارای تاریخ بلکه دارای جغرافیا  میخود هموار 

  . است

 بستر مرگ ما را ؛کند میر نوشتار را بر مرگ خود آن پهن بلوف بست
 روالن بارت. فوران میل است. بلوف سخن نامعلوم است. در نوشتار ما

 او را، انسانی که متنی گرِ را مثال آوردیم و انسان خوانش
. تواند با میل خود برابر شود میخواند، او ن میشده را ـ  نوشتهـ  پیشـ  از

 روالن بارت  نوشتارِ.شتار را بر روی میل خود بنا کندتواند نو میاو ن
گر  و خوانشا. شود میی میل و ارزش مصرف ما بنا  بر روی جنازه

  . ی میل دیگرگرِ خوانش. است

سقوط . ست نشانی نشان دادن بی. ست معنایی تیز بی بلوف استریپ
با . نظام است بی گری نظامی. ستنوشتار به مرگ خود و به میل خود ا

ته ی طبقاتی گف جامعه هنر در ی هل دربارتوجه به آنچه در فصل اوّ
 معناییِ  بیکتواند ی می تنها »ی طبقاتی هنوشتار در جامع«شد، 

. نه خواست فراروی از میل خود، بلکه برابری با میل خود. محض باشد
ای  بلوف تمسخر حقیقت است و باید گفت نوشتار ما گونه
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فریب دادن . تیز است ، استریپست اطوارگری. ست بازی  رهمسخ
  .ست میتشویش اذهان عمو. معناست گیِ هفریبند

 آنکه .همچون گالیله فراتر رفت آنتاگونیست یِ  سوژهکباید از ی
 است که توهّم همواره دچار این ، زبان همان مادر است،اندیشد می

 برای او میل . یعنی دوری از زبان و یعنی دوری از مادر»تبعید«
بدین ترتیب . ی خویش است  از دست رفتهی هه به دنبال ابژارهمو

این .  غلبه بر پدراشتیاق او عبارت است از بازگشتن به آغوش مادر و
که نوشتن را عملی ای  سوژه. ی آنتاگونیست است مبنای یک سوژه

 ازخودبیگانگی و آنتاگونیست چیزی نیست جز بازتولیدِ. داند میدیپی اُ
 که با عمل خود دوباره ساختار را شکل ،راسیر ساختاای  سوژه
 که ،چنین نوشتاری. ست دیپیآنتاگونیست روی دیگر انسان اُ. دهد می

 را باید دور ریخت و به نوشتاری ،کند می سلطه عمل همچون بازتولیدِ
  . ی مجزاستدیپی شدن به کلّ شد که از این فرایند اُمسلّح

نوشتار ک ی. ئله استوری به این مسماتریالیسم نوشتار پاسخ درخ
 است و فاقد »یگ حافظه بی« که واجد نوعی کسایبرنتی
 این .کند می که او را در کالبد ساختاری نمادینه ،ست ای استعاره
دهد و از طریق  مید را گسترش خو) بلوف( سخن آلوده توسّطنوشتار 

ل شکّماتریالیسم نوشتار مت. کند میی دیگر سرایت ها  به نوشتهکلین
اطوارها ای  ی التهاب است که از راه ارتباط شبکه ا نقطهاز صده

شوند و تشکیل  میکنند، تشکیل  میشوند و شناسایی  میشناسایی 
گذرا و ای  تی جنبهسخن آلوده همچون یک سطح موقّ. دهند می

شود یا همچون  می همچون شعاری که روی دیوار نوشته .روزمره دارد
تنها . هرگز ماندگار نیست. ودش میری که به سطحی چسبانده استیکِ

 نوشتار گذرا و روزمره هرگز به معنای یک امّا. یک التهاب است
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 گذرا به امرِ«ما باید . قدرت نیست  بینوشتار گسستنی و سست و
 قدرت و ی گذرا به مثابه امرِ« را به » ماندگاربر امرِای   ضمیمهی مثابه

  . »التهاب تغییر دهیم

 دادن کدن سطوح ماندگار از طریق لینه کرراهی که وجود دارد آلود
آلوده از طریق ماتریالیسم  یِئجزهر سطح . و سرایت کردن است

سطوح ماندگار کند و گسست  مینوشتار به سطح جزیی دیگر سرایت 
وجه تالشی برای  هیچ  نوشتار ماتریالیزه بهکی. سازد میرا ممکن 

 نوشتار .کند می ن زباندستورِ / زبان و غلبه بر پدر / تصاحب مادر
نوشتاری .  است»دیپاُـ   آنتی«کار یک .  نیست»دیپکار اُ«ه ماتریالیز

از . دیپیاُـ  آنتی / ی انقالبست بلکه نوشتاری. پی نیستدیاُ / یآنتاگونیست
. شود میپاشد و سخن به بلوف تبدیل  میاینرو ادبیات به نوشتار فرو

 اطوارها نوشتارِ. یدیپاُـ  آنتی / یسخنی انقالب. آلوده است بلوف سخنِ
 .گذراست. ماندگار نیست. بلوف است. ادبیات نیست. سخن نیست

   . برای یافتن نقاط التهابست عمل جویندگی
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   پراکسیس تخیّل/ 7
 پراکسیس هوشمندانه ک یتزریق صورت خیال به شهر مطمئناً

. ، کندن گور خیال استلین کاری که باید کردمنتها اوّ. دخواهد بو
لی که از تخیّ. شته باشد خود دالی از آنِتواند تخیّ می بلوف طمئناًم

بار نه بر سطح  آید و این می بیرون ک اتاق تاریکِی کوچ درون جعبه
  شعرک یلِتخیّتا به امروز . بندد مینقش بدن که بر دیوارهای شهر 

زده است و از این طریق    پاـ  وـ   شاعر دستی خصوصیِ همواره در حوزه
  . اند  بر بدن او نقش بستههای خیال متقابالً رتصو

 »کشتن ـ  راـ  خیال«  نیست، بلکه عملِ»کردنـ  خیال« تخیل عملِ
، از طریق بلوف در بستر فتیم اطوارها پس از جدایی از بدنگ. است

 آنها که در بلوف شکل تصویرهای خیالِ. گویند میاجتماع سخن 
آنچه شعر . افتند میای شهر اتفاق گیرند، نه بر بدن بلکه بر دیواره می

امروز ابلهانه در پی حفظ آن است، دوری شعر از مراکز قدرت، نقاط 
ل به تی که تخیّوق. ست ها و در نهایت همین دیوارها  فرصت،التهاب

  .  خواهد شدمسلّح، به آلودگی ضرورت خودآگاهی مجهز شود

توان  می نامّادند  به واقعیت آوردلوز و فوکو صور خیال را از ناخودآگاه
 ل خود را در حالی که از پیش به سخنِباید تخیّ. به این بسنده کرد

باید به آن . ، به سطح شهر بیاوریمایم مجهز کرده) بلوف(آلوده 
 یکسر متفاوت از ست ای این پروژه.  بدهیمکباید کشی. سرکشی کنیم

ها   بدن نظر ما نه بر سطح ازکتخیل پراتی.  دلوز و فوکواجتماعیِامر 
های   بلکه در ادا و اصول اطوارها در میدان،ی خصوصی در حوزه

این راهپیمایی گذار از . در راهپیمایی اطوارها. یابد میملتهب تجلی 
در میان راه .  و مقصدی نداردأمبد. عبور نیست.  به مقصد نیستأمبد
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در حال عبور و .  به هیچ وجه الیتناهی نیستامّا. ناتمام است. است
توان  می که ست ای بله، این بهترین جمله. ر از مقعد خویش استمرو

رفت و برگشت . ویش بگذریدیاد بگیرید از مقعد خ.  گفتاش درباره
.  هر چیز آغاز و پایانِنفیِ.  راه باشید جا نایستید، در میانِککنید، ی

 ها دهان.  دهان شما منتقل خواهند شدمطمئن باشید این تصاویر به
خیال را . زنند می خود را فریاد ک پراتیی شهر صور خیالِها در میدان

.  عمل مشترککبه ی. کنند می عمل بدل کل را به یخیّکشند، ت می
. ایم که در آن میل را نهفتهای  جعبه.  یک جعبه است»شتمُ«

وقتی مشت را به هوا . ایم  به خیابان آوردهکتاریکه از اتاق ای  جعبه
و این تجلی . ایم به همگان نشان دادهکنیم میل خود را  میپرتاب 

 اذهان تشویشِ«یوار شهر همان ها و بر در و د عظیم میل در خیابان
و از این رو به تعریف . ل نیازمندیماز این رو ما به تخیّ. ست »یعموم
  .ل نیاز داریماز تخیّای  دوباره

 نه همچون شاعران بلکه همچون امّا، از این رو ما به شعر نیاز داریم
 میل و ک کوچی ه جعبی ون اثر هنری به مثابههمچ. ی آلودهها ابژه
رو ما نه به شعر بلکه به  ز اینا. شت مُک یی  به مثابهک کوچی هجعب

یش ها  سرایت)هایش بلکه نه داللت( سالحی آلوده به ، سالحکی
 » نابشعرِ«ام چیزی به ن. هیچ شعری فقط شعر نیست. نیازمندیم

، به این است که  شعر به ناب بودن آن نیستک یارزشِ. وجود ندارد
کند و یا ارجاعات آن را  می قدرت چه جایگاهی را اشغال در مناسباتِ
  .سازد می آلوده تا چه حدّ

دو   از اینکهر ی.  باید در شهر واقعیت بخشیدل و عمل راتلفیق تخیّ
 از ما سرقت شده کل پراتیتخیّ. د را از دیگری بگیردباید واقعیت خو

آن را جز با . ی ناخودآگاه ما پنهان گشته استها ت و در الیهاس
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یختن با بلوف و تبدیل آن نه  و در آمک پراتیی هتبدیل شدن به اندیش
شتی که در یک لحظه  سطح ماندگار، که به سطحی گذرا و مُکبه ی

توان دوباره رها  میشود، ن میباز و بسته )  ملتهبامّاگذرا ای  در لحظه(
ی بازگرداندن خودآگاهی به ها تواند یکی از جلوه می و این. ساخت

نوشتار به . شد سطح باک یی مثابهنوشتار و ماتریالیزه کردن آن به 
  . ککوچای   جعبهی مثابه

 ،خواهد دوباره ساخته شود و خود را دوباره بازشناسد میاگر شعر 
ل یعنی تخیّ.  تخیّل پراکسیسِ:تواند جز این راهی داشته باشد مین
 ی خیابان نباشد، خودِ درباره. رهای شهر در میان بگذاردود را با دیواخ

  .خیابان باشد

انکاوانه یا  خیال به هیچ وجه روی انقالبی باز کشفِ هاید
ی این   منش محافظه کارانهی ه افشا کنند، بلکهسانه نیستشنا زیبایی

. ل برای تزریق خودآگاهی به تخیّست ی ضرورتی کننده هر دو و بازگو
اقیتِ یک نیاز، و نیاز به این یعنی شعر مطابق با نیازهای انسان، خلّ

های التهاب   میدان؛ و این تنها با شناساییِاخته شود دوباره ساقیتِخلّ
درد و  کیِنَزَـ   خالها بازنماییِو تسخیر آنها امکان پذیر است نه ب

 »طلب صلح«مندان به اصطالح ز جدید هنراین پُ. های انسان رنج
 دوستان ما اینقدر واقعاًآیا . ست ای ی چنین رفتار پیرزنانه نمونه
  اینکه جنگ چیزِ»بیانِ«کنند با  میخیال هستند که فکر  خوش

توانند  می جنگ در اثر هنری  مصائبِ»بازنمود« یا ست بوگندویی
جنگ » پراکسیس تبلیغات«کم در ِ نقشی در اقتصاد جنگ و یا دست

 قائل نیست و کی خود ارزشی پراتیبرابازی کنند؟ هنری که 
 امر خصوصی باقی بماند، ی همچنان سعی دارد که هنر به مثابه

خواهد از آن فراتر رود،  میهنری که با نفی ارزش مصرف خویش 



 107 

ی بیرون   حقّ اظهار نظر دربارهاصوالًیست، هنری که اراده به رهایی ن
، به »محض« و » تنهاهنرِ«چطور ممکن است به . از خود را ندارد

، به ابای های قدرت به استقالل هنر از میدان ،استقالل هنر از سیاست
 آنها اعتقاد داشته های ملتهبِ ها و میدان  موقعیتهنر از شناساییِ

   کنیم؟» ضد جنگهنرِ«باشیم و صحبت از 

ل پاسخ به این مسئله نیز هست و سعی دارد ی پراکسیس تخیّ ایده
ی خود آلوده ها ویروسرا ابتدا به  شعر و هنر های خیالِ صورت
بنابراین دیگر .  آن را به عمل مجهز کرده و به شهر تزریق کند،ساخته

 ،کل پراتیپرسیم کدامین تخیّ میبلکه ، پرسیم کدامین خیال میما ن
 التهاب بر  کدامین میدانِای و شناساییِ با چه عملی و چه آلودگی

   ؟ کجای شهر و کجای دیوار شهردیوارِ

گی نجات  همز  بیست که شعر را از این هایی اساسی ها پرسشاین
، هنر و شود میکه تاریخ در آن زیسته نای  در جامعه. خواهد داد

 وجود نخواهد داشت و هر چه ها انسان خالق الیتِادبیات به معنای فعّ
شان  یم آنها را به خودشان بازگردانیم، بیشتر از خود خالیبخواه
  . ایم کرده

 در واقع تخیل است .ل است نه خیال به دنبال تخیّکتیخیال پرا
امر خیالی و ی   تخیل است از وجه روانکاوانهملِ عرهاییِ. بدون خیال

کنیم نیاز  میگمان .  آلوده عملِکی بلوف و درنهایت کتبدیل آن به ی
 نیست بلکه » نابیِآلودگ« ما نیز یک به توضیح نباشد که آلودگیِ

 شعرِ. ست ود دارای هوشمندی و استراتژی خهای موقعیتنسبت به 
دخل و . کند میوردها دخالت آلوده در زبان تبلیغات، در زبان بیلب

پراکسیس بلوف . اف زبانست در زبان اطراف و اطر تصرفی
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. ی آن به اطوارهاست کنندهـ  خیّل از ناخودآگاه و تزریقی ت کنندهـ  رها
ی   که از حوزه، شدلی مجهز خواهندتخیّبدین ترتیب اطوارها به 

ل همان این تخیّ. کند می، به بستر اجتماع سرایت خصوصی رها شده
 مسلّحهای مهم ما در هنر و ادبیات  ل آلوده است که از سالحتخیّ

نوشتار تنها در گروی چنین ماتریالیزه کردن . خواهد بود
. گیرد می شکل های مختلفی این ادبیات در میدان. ست شناختی

 ،های شهر باشدتواند روی دیوار می ، باشدکبرنتیتواند سای می
تواند  می . شعارهای دیواری باشدحتا، یا یتواند گرافیتی، اسپرِ می

ی آلوده اینگونه خود را در نقاط التهاب ها ابژه. دخل و تصرف باشد
اجتماع ِ   در زیست تاریخیکبنابراین تخیل پراتی. دهند مییت سرا

 و ،ت یعنی همان تبلیغا، شهرمسلّطن کند و در زبا میدخل و تصرف 
. کند می دخالت .. بیلبوردها و،ها راه ، چهار یعنی دیوارها،بستر تبلیغات
ای  ی از دست رفته نخواهد بود؛ ابژه  یک ابژهلِ هنر تخیّبدین ترتیب

 تخیّل هنر را از باید با پراکسیس. که به جایی دور پرتاب شده باشد
  .رداش خالی ک  کنونیبافیِ خیال

 آلوده را باید در  عمل و عملِکی  و آلودگیِ»آلوده آگاهیِ«لفیق ت
ل  تخیّل کردن باید به عملِتخیّ. ل تحقق بخشیدپراکسیس تخیّ

عمل به « چیزی جز »کردنـ  لتخیّ« عملِ .کردن تبدیل شود
 آلوده و آگاهی از آگاهیِاین عمل همان .  نیست»کردنـ  لتخیّ

  .  عمل استک یآلودگیِ
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  تبلیغات /8
  

شود و  می روزمره تبلیغات شود، زندگیِ میوقتی که تبلیغات روزمره 
در فصل دوم . برای تسخیر آن باید هنر را به تبلیغات بدل کرد

 از اینکه مسلّحهنر .  چیزی جز تبلیغات نیستمسلّحنوشتیم که هنر 
ی نقاط  داند که برای تسخیر دوباره میون تبلیغات باشد ابایی ندارد چ

نداریم جز اینکه به تسخیر آنچه ای  مان چاره التهاب زندگی روزمره
 کتبلیغات ی.  تبلیغات:د بپردازیمساز میزندگی روزمره را آلوده 

توان  میآیا . باید این آلودگی را به نفع خود تغییر دهیم. ست آلودگی
در مرد خوشپوشی که بر روی بیلبورد تبلیغاتی نقش بسته است و 

از این است که بهترین گوشی موبایل دنیا را بدست لبخندش حاکی 
توان به جای موبایل یک اسلحه در  می دخل و تصرف کرد؟ آیا ،گرفته

 ه بنکسی با پالپ فیکشنکاری کدستان او گذاشت؟ یا همچون 
 موز به دست او داد و دیوارها و بیلبوردهای شهر را ککند، ی می

   خود کرد؟دوباره از آنِ

از اینرو خود . کند میل و تصرف بان تبلیغات نیز دخ در زمسلّحهنر 
نهای تبلیغات نیست، هنر مِهنر ما هنر .  تبلیغات مضاعف استکی

. هنر ما تبلیغات ضربدر تبلیغات است. ی تبلیغات نیز نیست بعالوه
سطحی . بندد می که روی سطح ماندگار تبلیغات نقش ست ای لکّه

 کی.  استدماغـ   یِمو. ذردگ مییلبورد  بک یگذراست که از قابِ
این . اختالل است همچون چسبیدن یک آدامس به کف کفش شما

 نوشتار ماتریالیزه کل از ارکان اصلی ی و پراکسیس تخیّدر کنار بلوف
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هر کجا که . هر کجا که بتواند. کند مینوشتاری که سرایت . است
  .باشد

 امر ک یی هازاند ست و به  تبلیغاتیرا امر گذکی ی  به اندازهمسلّحهنر 
سطوح ماندگار سرایت . سطحی ماندگار نیست. ست اتبلیغاتی گذرا

 » مصرفق ارزشِتحقّ«. شوند میدرمانده . شوند میمانده . کنند مین
در سطحی آلوده شونده و . تنها در سطحی گذرا امکان پذیر است

 به قاًاز اینرو، ما هیچ ابایی نداریم که تبلیغات باشیم، اتفا. آلوده کننده
چرا که برای تسخیر بستر تبلیغات، باید . بالیم می خود تبلیغات بودنِ
  . تبلیغات بود

 امر ی ه امر گذرا به مثابکی تبلیغات ی  به مثابهمسلّح هنر امّا
ها به   که در موقعیتست برعکس، هنری. ستگسستنی و سست نی
بل  قا فعالیتکبرای ما حضور تنها در ی. یابد میمعنای واقعی حضور 

 ک موقعیت و موقعیتی در درون یکفعالیتی در درون ی. تعریف است
 هست که دیدنش »تبلیغات« کدر درون این حضور، ی. فعالیت

نزد ما چیزی بیش از حضور در چرا که حضور . خواهد میهوشمندی 
  . ی صفر ارزش مصرف خویش نیست درجه
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  مکان شناسی / 9
  

او . تری رسیده بود ی عاقالنه تیجهبرشت چند سال قبل از بارت، به ن
 اثر کشف کرده لف، بلکه در خوانشِؤبر خالف بارت سلطه را نه در م

این . خالی کردبود و معتقد بود که باید نمایش را از نمایشی بودن 
ی هوشمندی برشت در کشف  زدایی از نمایش نشان دهنده نمایش
ی مخاطب هر یعن. شود می که در آن مخاطب اسیر اثر ست بزنگاهی

ال است و در واقع کمتر زندگی کند، کمتر فعّ میچه بیشتر تماشا 
در گالری هم همین اتفاق . شود میموضوع بر ما چیره . کند می
شویم که از اختیار ما خارج  می ما با خیل آثاری روبرو :افتد می
ما . دهند می و خود را همچون موجودیتی مستقل به ما نشان اند شده

لف نه تنها از ؤبا مرگ م. لف آنؤ اثر روبرو هستیم نه با م»توان«با 
ی آن افزوده   سلطهشود، بلکه ممکن است به توانِ میتوان اثر کاسته ن

و . گیرد می شکل اش  ارائهی ه هر اثر در موقعیت و نحوتوانِ. شود
 ما جدا شده و خود را  اثر از توانِشود که توانِ میسلطه از آنجا آغاز 

  . دهد میما به ما نشان بیرون از 

 ،گالری.  اثر حاوی توان و نیروهای آن استهای موقعیتبدین ترتیب 
 مراکزی هستند که کار آنها تولید توان الزم برای دستگاه ...سینما و
رم آثار هنری بلکه امروزه ایدئولوژی هنری نه در محتوا یا فُ. هنر است

 مراکز است که رخ  یعنی در این»توان«گیری آنها و  در مکان شکل
های  دهد که امکان سنجی میمسئله نشان طرح این . دهد می

ل رم اثر هنری و توجه بجای او به ایجاد تحوّی برشت در فُ هوشمندانه
نه تنها باید در فرم و مخاطب . نماید می، نابسنده ینردر خوانش اثر ه
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 ریِگی  باشد، بلکه باید در توان اثر یعنی در مکان شکلکمحتوا شری
طور بگوییم که مسئله دیگر تنها  بهتر است این. آن نیز دخالت کند

 اثر اصوالًرم و محتوای اثر هنری نیست، بلکه شراکت مخاطب در فُ
 خیل عظیم اطوارهاست در مکانی به کهنری حاصل فعالیت مشتر

 که دست از ست با اینکه نمایش برشت نمایشی. »میدان ملتهب«نام 
ی خود را نه در زمینی ها  نشانهامّاه است، یشی بودن برداشتنما

 سنجی ـ  مکان، بلکه بر یک یزدایـ  مکان ک، و نه در یزدودهـ  مرکز
. یست تبدیل است، تسخیر ن»یساز بیگانه«در واقع . کند میوار است

 ک نه در یامّاگیر و خاص،   چشمئش عادی و آشنا به ئشتبدیل 
که فعالیت  میدانی  بلکه در»یپیوستگ«میدان ملتهب و واجد 
سنجی در درون  امکان. نماید می اش ی آلوده مخاطب را فاقد آن ابژه

امروز این نیاز حس .  در درون مکانست سنجی مکان. امکان است
 ی هسی مجهز شویم که در درجشنا  علم مکانشود که ما باید به می

 گذاریِ و با این علم به تولید و ارزش. ست زداییـ   مکانکاول ی
  . اثر هنری بپردازیمی هوبارد

 نه امّا. کنیم میپردازی   نظریه  جویندهکپس ما هنرمند را همچون ی
رم و محتوا، بلکه های فُ گری در امکان  یا تجربه، ایدهی هجویند
یاب عمل    گنجکاو مانند ی. های میدان التهاب اطیس مغنی هجویند

، نسبت به آنها های ملتهب  نقاط و میدانکند و پس از شناساییِ می
رم یا  فُمسلّحبنابراین هنر . دهد میرم و محتوای خود را شکل فُ

شده و تجویزی ندارد بلکه آن را در جریان ـ  تعیینـ  پیشـ  محتوایی از
  لزوماًمسلّحبدین ترتیب هنر . آورد می بدست »شدن ملتهب«فرایند 

 »هب ملتهنرِ« و غیره نیست بلکه یک جنگ ـ ضدِّهنری اعتراضی، 
  . است
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 خروج از صرفاًد که منظور ما با این توضیحات شاید مشخص شده باش
 یا به »ی خیابانتئاترِ«کیل تئاتری به نام  تشتئاتر و لزوماً ، آمفییگالر

نینگ یا غیره نامیده پِنس، هَرفورمَطور کلّی هنری که امروزه پِ
ای  های پس از برشت تئاتر را به گونه آنگونه که جریان(شود  می
 ما ی همسئل.  نیست).پردازی کردند نظریه  میخصوص در صحن عمو به

ی  گالری یا سالن نمایش نیست، مسئله سقف و در و دیوار ی همسئل
اگر تئاتر خیابانی، . ها و التهابات است ی مغناطیس ما مسئله

لید پنداریم، به بازتو میرگانیسم نس یا آنچه رها از مناسبات اُرمَورفپِ
ردازد چه؟ صِرف  بپ)...تئاتر و ، آمفییگالر( محیط محصور ایدئولوژیِ

کلی را ی محصور مشها ها و رهایی از این محیط خروج از این حوزه
 کافی  لزوماًامّا ست  اساسیی ه مرحلکهر چند این ی. کند میحل ن
 هنر نیست، بلکه بر »یِبودگ کجا« تنها مسلّحپرسش هنر . نیست

یعنی . اردکید دأ آن ت» کجا چه بودنِدر هر« و »چگونه کجا بودن«
 هر شناسی برای کشف نقاط التهابِ  شدن به دانش مکانمسلّح

ویروس در همین .  اطوارها در آنکموقعیت شهری و فعالیت مشتر
ی آلوده را ها شود و اطوارها جمعیت ابژه میلحظه میان اطوارها ساری 

مثال در مورد به همین دلیل است که ما به عنوان . دهند میتشکیل 
یک فیلم بخشی از . گوییم اثر هنری تنها یک فیلم نیست میسینما 

خود ـ  خودیِـ  فیلم به. اثر هنری یعنی فعالیتی به نام سینما رفتن است
شود نیز اتفاق  میچیزی که فیلم نامیده  رای آنفیلم در وَ. هنر نیست

  . افتد می

شناسی را  راتر رفت و مکانشناسانه ف یت مکانتوان از این غا می آیا امّا
یا در واقع اطوارها ( اند مسلّط اطوارها بدان ی هعلمی دانست که هم

؟ در واقع این )اند مسلّحشناسی  د که به علم مکاناجسامی هستن
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چه خیابان و چه (کند  می اثر هنری را تعیین هنرمند نیست که مکانِ
وارهاست که نقاط ی آلوده و اطها  ابژهبلکه این فعالیتِ) فضای محصور

 خود ککند و زیست مشتر می شهر شناسایی التهاب را در هر کجای
در علم اساسی ای  این را باید مرحله. کند میرا بدان تزریق 

فعالیت اطوارها در پی از میان برداشتن . شناسی دانست مکان
 ی ه تجربکلف و مخاطب، و رسیدن به یؤی متفاوت مها تجربه

افتد نه در  میر هنری در این لحظه اتفاق اث.  استکزیستی مشتر
انش آزاد در خو. »ابی مخاطب در اثرمشارکت قلّ« و یا »خوانش آزاد«

ای که رخ داده است و نوشته شده است و  مخاطب حق دارد اثر هنری
را به طور ) چه خیابان، چه فضای محصور( مکان آن مشخص است

ست که مکان، زمان،  ی اثرمسلّح اثر هنری امّا !نش کندآزادانه خوا
ی ها بژهپذیرد بلکه اُ مینای  شدهـ  تعیینـ  پیشـ  رم و محتوای ازمتن، فُ

جمعی نقاط ِ  که در فعالیتی دست،دهد می را پرورش »جوینده«
خود را ) یاثر هنر(کنند و فعالیت  میر کشف التهاب را در فضای شه

یب از نظر ما بدین ترت. کنند می پیدا »شدن  ملتهب« فرایند در طیِّ
و نه ( ها بژهالتهابی که اُ.  التهاب نیستکاثر هنری چیزی جز ی

  .کنند میشوند و آلوده  میدر آن آلوده ) مخاطب/لفؤم
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  ی آلودهها بژهجمعیت اُ/ 10
  
 در اثر  مخاطبلف و شراکتِؤ مرگ مرنیسم مدعیِدِمُ ستپُ

لف ؤ مک یر اشاره کردیم آنها با این کارت همانطور که پیش. ست هنری
پردازی  رده باشد را نظریه مُلفِؤ که همان م»مهربان« و »خوب«

کشد و بدین ترتیب مرگ  می که خود را به نفع مخاطب کنار ،کردند
در مورد . کند می آزاد به مخاطب هدیه خود را به عنوان بانی خوانشِ

 در این قسمت امّااین ادعای پوچ و بازتولید سلطه پیشتر نوشتیم؛ 
ما معتقدیم که . هیم مخاطب اثر هنری را کالبدشکافی کنیمخوا می

افتد و از این حیث  میلف که در خوانش اتفاق ؤسلطه نه در م
 ،شوند میوب  اثر هنری محس»مخاطب« که از قرار معلوم »ها توده«

 خودشان ها توده"تر  به بیان دقیق.  هستند»یآلودگ«خود واجد نوعی 
 مسلّحیعنی هنر . اند ان ویروسآنها خودش. "اند آلوده کننده

کند، همزمان به  می ویروس آلوده تبدیل کاینکه خود را به ی بر عالوه
  .پردازد میکالبدشکافی آنها نیز  و ها  توده آلودگیِشناساییِ

 خوانش لف موجب آزادیِؤ پوچ که مرگ مامروز برای این باورِ
لف، که ؤ سراغ مبار ما نه به این. توان اعتباری قائل شد میشود، ن می

که ای  توده.  مخاطبیعنی به سراغ آلودگیِ. رویم میبه سراغ خوانش 
های خود در متن   خود عامل کنش»خوانش آزاد«ند با ک میفکر 
ات توهّم و اثر هنری نیز آلوده به اند ات خود آلودهتوهّمآنها به . است

 در پندارند در حالی که سلطه هنوز میلف را مرده ؤآنها م. آنهاست
 توسّطشان   این هستند که سخنآنها در پی. ست پس زمینه باقی

داند و تصمیم  می این را خوب »یدیگر«. یید شودأ ت»یدیگر«
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 کتنها تفاوت ی. » بیانآزادیِ« :ند همین کار را بکاًگیرد دقیق می
.  نظام مبتنی بر دموکراسی در همین استکنظام دیکتاتوری و ی

یعنی همان چیزی که . دهد می »ادی بیانآز« ها نظام تازه به توده
این . کردند می طلب »یدیگر«ر زمان دیکتاتوری آن را از  دها توده

 که در اینجا همان دولت است، در این نظام تازه به آنها »یدیگر«
 را به آنها عطا » آزادانه سخن گفتنحقّ«دهد و  میحق مشارکت 

ن راه برای سرکوب  از سوی دیگری بهتری»تائید«آیا این . کند می
شود  می سخن آزاد تائید کنیست؟ تو هر چه بگویی به عنوان یبیان 

تری  اگر بخواهیم به طور دقیق ،شود یا می »سالمت«و از این طریق 
  . »شود میشناسایی « سخن بگوئیم، بیان شما مسلّحبه زبان هنر 

یعنی در .  بیان آزاد نیستدر واقع در آزادی بیان، چیزی در خودِ
 آزادی را »اظهار بیان« بیان هیچ چیز آزاد نگشته است، بلکه در درونِ

اگر کسی بخواهد به بیان آزادی ببخشد، چیزی . کنند میبه ما عطا 
اگر بخواهد آزادی را در بیان کردن و  از طرف دیگر. دهد میرخ ن
راه .  بیان بوجود بیاورد، چیزی در درون بیان آزاد نشده استاظهارِ

راه حل .  چیزی در درون بیان است و نه آزادی بیانردنِحل آزاد ک
  . در پس زمینه نهفته است

 آنها وقتی . سعی دارند خود را به یک واقعیت نزدیک کنندها توده
آنها تنها در . صل شوندخواهند به امر واقع متّ می ،دهند میی أدارند ر
ایت ، شرکت در فرهنگ و در نهیی دادن، شرکت در اثر هنرأهنگام ر

آنها . نداواقعاً است که به فکر پیوند با امر » خودشرکت در سرنوشتِ«
. شود میگیرند که درون صندوق انداخته  میفرم یک کاغذ را به خود 

بورژوازی .  خاص خود را نیز دارندآنها رفتارهای آنتاگونیستیِ
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ی ما هیچکدام از اینها نباید  مسئله. کند مینیست خود را تولید آنتاگو
  .شدبا

 روایات  بلکه اثر هنری نیز بالفاصله در میان،با مرگ مولف نه تنها او
از مخاطب ای  افسانهای  معنایش در فاصله دست نیافتنی و تصاویر بی

دهد،  میرو مخاطب خودش هیچ چیز را تشخیص ن از این. قرار گرفت
  . شود میبا اثر هنری مواجه ) این ناجی بزرگ(بلکه از طریق منتقد 

لف، هم ؤهم م. ت این است که اینجا نزاع بر سر حقیقت نیستحقیق
هیچ . دانند که هیچ حقیقتی وجود ندارد میمنتقد و هم مخاطب 

جد آلودگی هر کس وا. زنند میهمه بلوف . گوید میکس دروغ ن
گی  ه ادبی و هنری همها و جریاناتِ امروزه جنبش. خویش است

گی  ه هموار شوند و تقریباًهمسان بر شرایط سای  خواهند با شیوه می
امروز در طول تاریخ هنر . دهند میشعار حفظ و صیانت هنر را سر 
خواهد چیزی را  می واقعاًکند که  مینخستین بار است که کسی ادعا ن

 قرار نیست چیزی تغییر کند تنها واقعاًدر شرایطی که . تغییر دهد
  . هاستشود کرد تسخیر چیزها به منظور تغییر آن میکاری که 

قرار گیرد؛ نه از نظر انگار که هنر امروز هرگز نباید مورد انتقاد 
نجلی که تحت نام اثر هنری به اش، و نه از نظر کاالی بُ کیفیت هنری

 برپاست، فقط هنری مسلّطهر جا که هنر . کند میاین و آن قالب 
تواند له یا  میهیچ کس ن.  بورژوازی پابرجاستتوسّطوجود دارد که 

 چیست و واقعاً بورژوازی باشد چراکه مشخص نیست بورژازی علیه
  . شود می از اینجا آغاز ها آلودگی توده. بورژوا کیست

داری  پیشتر این تصور وجود داشت که چیزی در درون خود سرمایه
.  این مسئله امروز صادق نیستامّا. شود میموجب رسوایی خود او 
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گر شروع به  ی خوانش ژههر بار که سو. ایی در کار نیستهیچ رسو
 دارد کاری انجام واقعاًشود که  میکند، به او اینچنین القا  میخوانش 

 یا دیگر هنر آن نیروی آگاهی. کند میدهد و کنشی ایجاد  می
امروز چگونه . گر وضع موجود است شناخت جهان نیست، بلکه توجیه

ر ؟ هنی کرد بدون اینکه بخواهی تحریف کنتوان تغییر ایجاد می
ن تغییری ممک. کند میکند؛ آن را تحریف  می جهان را تعریف نمسلّح

مصرف بودن هنر تنها در سکوتی  امروزه بی. کند مینیست، تسخیر 
آنچه یِ گ همای ده است نیست، بلکه در سادگی و بیکه اختیار کر

  . گوید نیز هست می

 ها کند، به آلودگی توده می را آلوده ها  که واقعیت تودهتوهّماین 
در همین حال، واقعیت آلوده شده، تحت نظارت . بخشد میواقعیت 

این هر دو کاری جز گذار مداوم به یکدیگر .  است»سالمت«
 از دل سالمت زاده ها آلودگی توده. از قطبی به قطب دیگر. کنند مین

، سالمتی یدر چنین واقعیت.  آنها آلوده استشود، و سالمت می
چیزی تغییر . ست از سالمتیای  ودگی مرحله، و آلیاز آلودگای  مرحله

تنها . کنیم می دیگر گذر ی هبه مرحلای  ما تنها از مرحله. کند مین
 آنچه آلوده شود سالم است و آنچه :این استای   چنین رابطهحرفِ

آلودگی «گاه از این   هیچها گویی توده. شود میسالم است آلوده 
  .  یافت رهایی نخواهند»سالمتی آلوده« و »سالم

سالمت یا ناب، بلکه یک   نه یک آلودگیمسلّحی هنر ها بژهآلودگی اُ
یی ها  التهاب، ابژههای مختلفِ آنها در میدان.  است» آلودهآلودگیِ«

آنها اطوارهایی هستند که با کشف . ترند آلوده و آلوده. ترند تازه و تازه
آنها . اند هسرایتی دادای  و تسخیر میدان ملتهب، به آلودگی خود جنبه

جمعیتی که جمعیت بودن خود را نه مدیون تعداد . اند»جمعیت«
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به همین . یشان هستندها ویروسنفرات، بلکه مدیون ساری بودن 
 ی همخاطب یا سه گان/لفؤ می هدلیل اثر هنری آنها فاقد دوگان

 نه مخاطب، نه منتقد و نه مسلّحدر هنر . مخاطب است/منتقد/لفؤم
عالیت  حاصل فمسلّحهنر . اینها وجود نداردلف، هیچکدام از ؤم

یی گذشتنی یا ها  ابژه،ی آلودهها بژهاُ. ی آلوده استها  ابژهکمشتر
کار آنها سرایت . جنگند میشدن نیز نـ  آنها برای اصلی. فرعی نیستند

 هر آنچه امّا، اند آنها همواره ناشناخته. سرایت آنها کار آنهاست. است
  . ودگی آنها و آنهای آلوده استشود اثری از آل میدیده 

 »یراهپیمای« ما ،ی هنری هبست ک به عنوان ی»شتمُ«پس از تشریح 
 »اطوارها«به شرطی که . کنیم می اثر هنری محسوب کرا نیز ی

شدن    به شرطی که با فرایند ملتهب. جمعیت آن را تشکیل بدهند
ه کننده آلود »راه پیمودن« و »راه رفتن«در این صورت . همراه باشد

 خیابان به خیابان، کوچه به کوچه، میدان به ،پیمودن راه. است
 کند، در بستر شهر میراه به چهارراه، به راه سرایت   میدان، چهار

 که ست  بهترین عنوانی»یتشویش اذهان عموم«. شود میجاری 
 می دست از سر اذهان عمومسلّحهنر .  دادمسلّحتوان به هنر  می

 مخاطب را دعوت به  که حقیقتاًست  تنها هنریمسلّحهنر . دارد میبرن 
. زا است و این برای مخاطب موقعیتی تشویش. کند می »شرکت«

چیزی به نام . شود که دیگر مخاطب نباشد مییعنی از مخاطب دعوت 
 »یواقع«این دعوت . گر در کار نباشدلف دیؤمخاطب، چیزی به نام م

 تشویش اذهان مل شدن چیست جز عبه شرکت کردن و واردِ
  ! می؟ نیست جز تشویش اذهان عمویعموم

رو هنر  از این. دانند می مخاطب بسیاری معضل هنر امروز را نبودِ
 مسلّحخواهد برای خود مخاطب تربیت کند، ولی هنر  می مسلّط
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آنچه باشد فعالیت یک جمعیت . خواهد مخاطبی در کار نباشد می
  کاری نباشد، هر  باشد، کمکاری باشد، شرکت باشد، شراکت باشد، هم
 وت سطوح، تفاوت هنر با زیستنِکاری باشد برای از میان برداشتن تفا

 ناب، بل زیستن در میدان نه زیستنِ.  زیستن التهاب، التهابِکی
هر سرایتی که زیسته . کند میکه سرایت ای   هر لحظهزیستنِ. التهاب

نش آزاد بلکه با لف، نه با خواؤچنین مشارکتی نه با مرگ م. شود می
نویسش و تبدیل شدن اثر  / لف و خوانشؤم /  تفاوت مخاطبمرگِ

پذیر   زیسته امکانهای موقعیتهنری به کنش در میدان التهاب و 
  . است

، مسلّح هنر ک فعالیت ی باید دشواری و پیچیدگیِمسئله این است که
لف، و طرفدار ؤیعنی هنری که خواهان لغو هرگونه مخاطب یا م

در این راه کشف . ی آلوده است، به خوبی شناخته شودها بژهیت اُفعال
 که ما در هر پله از این کتاب ست اساسیای   نیز مرحلهها آلودگی توده

 ولی نباید اند  آلودهها توده. ایم گامی در جهت این شناسایی برداشته
. بلکه باید ویروس را تغییر داد. این آلودگی را به سالمت تبدیل کرد

له این نیست که آیا بهتر است آنها سالمت باشند یا آلوده، مسئله مسئ
، شناساییِ  آلودگی قابلامّا. ندارنداین است که آنها راهی جز آلودگی 

یعنی خصایص معیوب . تواند حذف شود می است و »نویز«یک 
 در اطوارهایی است که چیز مسلّحدر حالیکه آلودگی هنر . چیزهاست

در همین جاست که . کنند میبدیل به یک بلوف  چیزها را تگی هبود
 معلوم نیست ؟ه را حذف کردتوان لکّ میآیا . شوند می هنری ها فعالیت

برای اصالح و پاک کردن آمده است . ه جزئی از طرح است یا خیرلکّ
  . یا برای خراب کردن کارها
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 جمعیت بر کآلودگی آنها تشکیل ی. دگی ندارند راهی جز آلوها بژهاُ
، بل از ی نه از طریق آمیزش جنسها بژهین اُا.  اصل فعالیت استی هپای

 فعالیت، ی ی آمیزش و احیای رابطه به مثابه  اسطورهطریق مرگِ
 بر عشقبازی بدون ست آمیزش آنها مبتنی. سازند مییکدیگر را آلوده 

 ".بیا عشقبازی کنیم بدون اینکه با هم تماس داشته باشیم" :تماس
مردی را تصور کنید که .  است»رگاسماُ سوسیو«یک این نمود کامل 

کاملی  ی هلبش را روی لب نقاشی یا بیلبورد روی دیوار گذاشته و جلو
رگاسم و عشقبازی بدون اُ  سوسیوک یی از یک اثر هنری به مثابه

بیایید فرض کنیم . دهد میتماس در سطح شهر را به ما نشان 
در مورد هنر . شد شده باهرآنچه در بستر است شاید بدانجا تبعید

 که بدانجا تبعید ، آن هنرمندی است،، آن کارگر شاید مخاطبمسلّح
رگاسم آن اُ. کند میمان تبعید   تلویزیون ما را به خانه.شده است

  .  میل است که در بستر زندانی شده استرمِخصلت هیوالیی و بدون فُ

 آلودگیِ«ک  و تبدیل آن به یها  توده» سالمِآلودگیِ«هنر ما لغو 
 مسلّحتشخیص این مسئله خود بخشی از اثر هنری .  است»آلوده
 به فکر پرورش و تربیت مسلّح، هنر مسلّطبر خالف هنر . باشد می

.  کندمخاطب نیست تا از این راه آنها را به یک آلودگی آلوده تبدیل
 منقبض ی هلی و فرایند اوّک اتاق تاریک از یمسلّحبلکه فعالیت هنر 

آلودگی . کند میچیزی از بیرون اطوارها را تولید ن. شود میغاز شدن آ
درون  /  و نفی تمایز بیرونک فعالیت مشتر یکگی هبالندآنها حاصل 

  . است

 منقبض شدن در اتاق ی هن لحظ یعنی از هما،ی آلوده از آغازها بژهاُ
دانند که  میآنها . اند ، خشونت را به آلودگی خود تزریق کردهکتاری
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توان منقبض شد و راه گریز از مقعد خویش را  میا خشونت نجز ب
  .شوند می از این لحظه است که سیاسی ها بژهاُ. یافت
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  گی  حافظه بی/ 11
  

 ی ما حافظِ شود، حافظه ی ما بدل می وقتی که حافظ به حافظه
رار ی ما تنها تصاویر ق در حافظه.  استموجودـ  پیشـ  ازچیزی 

ی   حافظهگویی ما وارثِ. شوند می ما ی ر حافظهگیرند و این تصاوی می
رکی ی فعالیت هرگز دَ ش از مسئلهرکَ خویش هستیم که دَیریِتصو

شود به عنوان  می که سبب مراتبیـ  سلسلهای  حافظه. فعال نیست
 این نه به .ترین شاعر ما باشد ترین شاعر ما همان کهن درنمثال مُ
به  بلکه »یی مختلف تاریخها  شعر در دورهک یپذیریِ ویلأت«معنای 
 چه کسی گفته هنر اصالً.  ماستیِ  حافظهبودنی مراتبـ  سلسله معنیِ

باید در طول تاریخ بماند و ماندگاری کند؟ آیا این برابر با همان 
است؟ آیا این   وضع موجود بودهکه همواره حافظِنیست ای  حافظه

ا نه برای دفاع که حفاظ رای  کار نیست؟ حافظه ی محافظه  حافظهکی
ی  حافظه«. کند میمله به دیگران حفظ از خود، که برای ح

ترین شاعران و  شامل انقالبی حتا معنایی عمیق دارد که »کار محافظه
  . ش آنتاگونیستی آنهانِو نیز شامل مَ. شود میهنرمندان ما نیز 

مان باشد بیشتر از  ستن ما به معنای حفظ و بسط حافظهوقتی که زی
 ماندگار  سطوحِ خود جدا شده و بیشتر به بسطِهای موقعیت

 نهایتاًیابد که رفته رفته به سرمایه و  می حافظه آنقدر بسط .پردازد می
ای  ی که تنها راه رسیدن ما به نقطهشود تا حدّ می تصویر بدل کبه ی
انسان جدا . ی سرمایه است  عبور از حافظه به مثابهشدهـ  یستهز واقعاً

ی خود را   که حافظهست اش، همان کسی  تولیدیشده از محصول
ت کشد و از این صلیب نه رنج، که لذّ میهمچون صلیب به دوش 
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میلی . کند میت خود را در رنج صلیب جستجو برد یا در واقع لذّ می
  . بریم میت تنها داریم لذّ. ورزیم میما میل ن. در کار نیست

 ماست که ازوخیستیِ م همان سرشتِمراتبی ـ   سلسلهی  این حافظه
 با مأتوت از طریق رنج و انزوایی  لذّ کسبِهمواره در پیِ

جستجوی  دردر واقع مازوخیست ما نه . گی نابالغانه است هخودشیفت
رای یکی شدن با معشوق و با ت در رنج که در جستجوی راهی بلذّ
و نه مقعد خویش ) حافظه (راه رهایی از راه زهدانِ.  است»یدیگر«
  مرورـ  وـ   عبور/نشدن ـ  زاده   هرگزـ   وـ    هرگز/نشدن ـ   زاده/گی  ظهحاف بی(

 اراده به  /ی گریز  نقطه/ی التهاب   نقطه/کردن در مقعد خویش 
  .)یرهای

 مان به معنی متافیزیکیِ یید وجود خود و دیگریأ ت در پیِما با رنج
ل و  فراروی از میستِکلمه هستیم چرا که عشق نزد ما همان خوا

 سرکوب ی ما با این روش همواره در پیِ حافظه.  استکنوعی متافیزی
حافظ تنها  . کامل سرکوب میل ماستی هحافظ نمون. میل بوده است

ی   حافظ حافظه:ست استبله، در.  نیستهشتقرن  شاعری در
  . ی ما اکنون و همیشه ی هم حافظه. ماست

 ی ه سوژکی. کارانه است  عملی محافظه حافظه با مأتوعمل 
 حافظه  نفیِکند، در پیِ میهر آنتاگونیست بر خالف آنچه بدان تظا

و از این رو او روی دیگری از ، همواره دارای حافظه است نیست
  . ست کاری ی محافظه هسکّ

ای   گفته شد، ما به تعریف دوباره»کاتاق تاری« ی هر آنچه در قطعبناب
 کی تبعیدی ی حافظه.  نیازمندیم»تبعید شدن« ندِاز فرای
 ی خویش ی از دست رفته بژه بازگشت به اُ همواره در پیِ،یستآنتاگون
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او . ، بلکه خیال جریان دارد»لپراکسیس تخیّ«از اینرو در او نه . است
تبعید شده است و در پی تصاحب زبان از )  مادری به مثابه(از زبان 

ز اینرو زبان او بلوف نیست ا. است) پدر(طریق غلبه بر دستور زبان 
 کاو در بهترین حالت ی. آورد می »طرخا«ه که حقیقت را ب

 دروغ خودِ. ی حقیقت است هدروغ روی دیگری از سکّ. دروغگوست
  . حقیقت است

 حال به  گذشته به حال، یا بردنِ طبق تعریف موجود، آوردنِ،حافظه
شود که میراث  میان خواسته همواره از هنرمند. گذشته است

از گذشته دست به کامل  حفظ کنند و با شناخت ی خود را گذشته
ی عمل  شود در لحظه میاز هنرمند خواسته یعنی . نوآوری بزنند

، از »آوردن  یاد  به«مسئله اینجاست که حافظه با . دارای حافظه باشد
چون دارد چیزی را . شود و دیگر حافظه نیست میحالت حافظه جدا 

آن چیز . د در خودش باشدتوان میپس آن چیز ن. آورد میبه یاد 
 دوباره » آوردنبه یاد« حافظه است که با همواره بیرون از خودِ

 که در ست حافظه آن چیزی. آید میحافظه به یاد ن. شود میفراخوانده 
مرگ .  انطباق گذشته و حال نیز نیستحتا. افتد میحال اتفاق 

. ردتوان اینگونه تعریف ک می محض را ی هحافظ. گذشته و حال است
تواند  مین. در بیرون از خود داشته باشدای  بژهتواند اُ میاین حافظه ن

. یاید یا به یاد بیاوردبر طبق عواملی که بیرون از آن هستند به یاد ب
ی بیرون از خود ندارد و از اینرو آن چیزی را که ما فکر  هیچ جنبه

ن ای.  باید از آن منتزع گردد»آوریم میبه یاد «کنیم داریم  می
د آورد خود واج میکه در بیرون از خود چیزی را به یاد نای  حافظه
 را شکل مسلّحگی اطوارهای هنر  حافظه  بی کهست گی هحافظ  بینوعی
 نفی تمایز مسلّحی هنر ها بژهگی اُ حافظه  بیبا این تفاوت که. دهد می
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او (کند  می نحافظه حافظه را ردّ  بیی بژه اُکی. بیرون و درون است
از این طریق . آورد میآن را به یاد ن اصالًبلکه ) آنتاگونیست نیستیک 
 » عملی هگی در لحظ بی حافظه«نیم به تعریفی جامع از توا میما 

  . نائل آئیم

. کند میت خانه  لذّزبانی که در ورای اصلِ. ست حافظگی  بیبلوف زبان
ت  صور»تبعید شدن« بازنگری در مفهوم کبا چنین تعریفی ما باید ی

. تبعید شدن دیگر به معنای تبعید شدن از زبان مادری نیست. دهیم
 کدیپ نیست، تبعید شده یوشتن کار اُدر واقع اینجا دیگر ن

آنها . اند مسلّح) بلوف( آلوده اطوارها به سخنِ. آنتاگونیست نیست
 . استد بلوف سخن و تولّیی هستند که سخن شان مرگِها دیپاُـ  آنتی

 نیست، نوشتار کار یک یآنتاگونیست / یدیپ اُی هژنوشتار کار یک سو
 که در تبعیدگاه خود، در اتاق تاریکسی ک. دیپ استاُـ  آنتی / یانقالب

آنقدر منقبض تا توانایی عبور از مقعد خویش را . شود میمنقبض 
  . بازیابد

ی کور که در آن  یک نقطه. ست حافظگی  بیی ی التهاب لحظه نقطه
. که چیزی نیست مگر خودتای  آوری جز لکه مینتو چیزی را به یاد 

 باشد به آن چیزی که لکان ک شاید نزدیاش  عملی هخودی که لحظ
که پس از آن سوژه دیگر ای  یعنی لحظه. نامد می »خودکشی سوژه«

 سوژه واقعاًسوژه دیگر . شود میسوژه دیگر . ی قبلی نیست سوژهآن 
  .  نوسان استدر نوسان نیست، خودِ. نیست

 هنری یا  عملِکزنیم، منظورمان ی می حرف »مل هنرع«وقتی ما از 
خواهد از  می که هنر ست ای منظورمان لحظه.  هنر عملی نیستکی

خواهد از خود رها  میکه هنر ای  لحظه. آنچه که هست فراتر رود
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پس از این لحظه، .  هنر استحافظگیِ  بیی هاین لحظه لحظ. گردد
.  بدون حافظه و بدون قبل و بعدست عملیهنر دیگر هنر نیست، بلکه 

 که قبل ست عملی.  قبل از بعد و بعد از قبل است که دقیقاًست عملی
از اینرو باید از . آید میو بعد ندارد چرا که بیرون از آن چیزی به یاد ن

که دیگر آن ای   و سوژه»خودکشی سوژه« لکان مبتنی بر ی هاین گفت
حافظه،   بیت و یک آلودگی محو و قبل نیست نیز فراتر رفی هسوژ

. پردازی کرد کنت را نظریه لُحتا عمل ناتمام و واجد فراموشی یا کی
بد سخن گفتن یا سخت . کنت یک اختالل استلُ. اختاللی در سخن
  . ناتمام سخن گفتن و مات گفتن است. سخن گفتن نیست

ی  حافظه  بی عملِکگوئیم ی میخاطر است که ما به همین 
نامش را  دهد و میهای ملتهب روی   که در نقاط و میدانشدهـ  زیسته
 یا انکار چیزی نیست بلکه در پی ردّ گذاریم، هرگز در می مسلّحهنر 

به یاد .  و تسخیر آنهاستها پی هستی دوباره بخشیدن به موقعیت
 به یاد آوردن نیاوردن او انکار به یاد آوردن نیست، به یاد نیاوردنِ

  . است

 کی. حافظه است  بیی هبژ اُک ی»یتبعید« فرد کاز اینرو ی
خواهد به زبان مادری یا به آغوش مام وطن باز  میاو نه . ست ناتمامی

 که در ست ها این فرم تبعیدی تن.آورد میگردد و نه آن را به یاد 
چون . هاست ی عمل هنر قادر به کشف و تسخیر موقعیت لحظه

افظه در درون آنها حفظ ح. ندارندای  ها نیز هیچ حافظه موقعیت
  . میرد میشود بلکه  مین

م، مهم این ی خود را نفی کنیم یا نکنی مهم این نیست که حافظه
 این هرگز به .فظه باشیمی عمل خالی از حا است که چگونه در لحظه
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 عمل آلوده است که ما به هنر کاین ی. عمل ناب نیستک معنای ی
  . دهیم مینسبت 
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  ابان خیشناسیِ زیبایی/ 12
  
. یشناس  خیابان است و نه زیباییی ه دربار» خیابانشناسیِ زیبایی«

.  زیباست امرِکردنـ  خیابانی خیابانی نیست،  امرِکردنـ  شناسانه زیبایی
  امرِ هر گونه تمایز میانِبردنِـ  میانـ  از. رگاسم استاُ یک سوسیو

 نه شود، دیگر میهنری که در خیابان زیسته . ست میخصوصی و عمو
 و ملتهب شده ،سی شده، که موقعیتی زیسته شدهشنا زیباییکاالیی 

 روزمره نه به  زندگیِکردنِ   ملتهب. ستها انسان ی هدر زندگی روزمر
 آن بلکه به معنای کردنِـ  سانهشنا زیباییمعنای خاص، منحصر بفرد یا 

 مستلزم زمان هم مسلّحاز اینرو هنر . تبدیل آن به یک فعالیت است
 به ها انسان روزمره و زیست  کردن و آلوده کردن زندگیِحمسلّ

 خواهان تحول در مسلّحهنر . های خود است  و فراغتها فعالیت
. دهد میست و خود را به تفسیرهای موجود تقلیل نها انسانزندگی 

 سیاست کردنِـ  تیخشنا زیبایی ما نه ی هبدین ترتیب پروژ
بلکه ، یسشنا زیبایی کردنِـ   نه سیاسیو) یهای آلمان مانتیکرُ(

  .  است»ی التهاب نقطه«بازسازی این هر دو در 

 » ره رتکبل«.  یافت»یهنر شهر«توان در  میچنین پتانسیلی را 
. کنی میمواظب باش با چه کسی معامله "گوید  میهنرمند شهری 

آید  می هنر نزدیک تو با رنگ و لعاب دوستدارِ ممکن است آنکه
دیدگاهی معترض و جنبشی ی   که نماینده،و راکه ت ،شیطانی باشد

 یعنی در واقع از ". گالری بکشاندجهانی هستی از خیابان به آرشیوِ
، به درون یلگردل والدینی که بچه را هنگام وِ مث.خیابان به خانه
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 بیرون از خانه به دنبال کدانند کود میچرا که . خوانند می خانه فرا
  .  میل خود خواهد رفتقِتحقّ

پیچیده ای   از مسئلهامّا. ست ای  سادهی ه جمل» ره رتکبل« رِذکّت
شود که راز جاودانگی همواره از  می چه :ال این استؤس. دهد میخبر 
 ما امروزه در »تِممقاو ندانِهنرم«گذرد؟ انبوه  می بوژوازی ی هخان

  جاودانه شدنِ و در واقع انگار رمزِاند  بورژوازی آرام گرفتهی امنِ خانه
گذرد؟ بله،  می بورژوازی ی ه آیا هنر همواره از خان.آنها در همین است

  . ستمĤبانه ا  ـ  بورژوا امری اصوالً »هنر ناب«

از  خود را ، اجراگر سرِست در اثری اجرایی که مربوط به هنر شهری
 گویی که سرش به دیوار فرو رفته .کند می عابران پنهان جماعتِ

 »شهر«او از نشان دادن سر خود به .  اثر او شهر استمکانِ. است
 ورزد یا از بیناییِ می آیا او از بیننده اجتناب امّا. ورزد میاجتناب 
  رمزِ؟ عابران نیستتوسّط عمل او دیده شدن ی ه و آیا الزم؟بیننده

 نفی صورت و تبدیل صورت  ـ1 :هنر شهری در همین دو نکته است
 .کاری  این پنهاندیده شدنِـ 2.  صورتکلّه از طریق پنهان کردنِبه 

 آنها به .کنند مین پنهان جنایتکاران همواره صورت خود را از دوربی
شوند ولی  می دیده ،ی پوشاندن و پنهان کردن صورت خود واسطه

 مخفی وقتی  هر چیزِ. مخفیست  جنایت چیزی.شوند میشناخته ن
.  هنر شهری آشکارا هنری مخفیانه است. که آشکار شودست مخفی

 تسخیر شهر .کند مییش خود را مخفیانه آشکار ها هنری که ابژه
  بر بیناییِست  سوژه که مبتنیکاریِ  پنهانفرایندِ.  یک رویدادتوسّط
   . چون هیچ صورتی وجود ندارد.هیچ شناختی در کار نیست. بیننده
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نفی صورت و هویت بخشیدن به کلّه  آنگاه که بینایی بیننده به
 و صورت  نافیِیِ هی آلودها بژهاُکه انبوه اقع آن زمان بیانجامد، در و

هنر شهری، هنری . شود می تشکیل مسلّححافظه بوجود بیایند، هنر 
هنر .  نیستمسلّح هنر ک یخودـ   خودیِـ  بهافتد،  میهر اتفاق که در ش

 ک به یک که ما در این کتاب یست هایی سلوب مستلزم تمامی امسلّح
. نداردای   مکان از پیش تعیین شدهمسلّحهنر . مآنها را معرفی کردی

 ناخن اتفاق کتواند بر روی ی می حتا. تهاب استبه دنبال نقاط البلکه 
ی ها او جمعیت ابژه. در مقعد، در دهان. ها یا البالی دندان. بیافتد
  . گذارد می را هر کجا که بتواند کار اش آلوده

خواهد به خود هنر عمل  اگر کسی ب:اینجا یک پارادوکس وجود دارد
 عملی ،و اگر بخواهد هنر را عملی کند. دهد میکند، چیزی روی ن

هرگز از هم ) عمل / هنر(گوئیم این دو  میدر واقع ما . انجام نشده است
 چیزی نیست جز مسلّح هنر گوئیم عملِ میما . جدا نیستند

 ک ناخن، روی یک روی یها ویروسی آلوده و ها بژه اُراهپیماییِ
های بدنی که  کشف سوراخ.  دیوارک خیابان، روی یکو، توی یر یادهپ
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 صورت  خود در آن برای محو کردنِ و فرو بردنِاش نامیم می »شهر«
 این هر دو در مسلّحدر هنر . »ن آ زیرِی هبیرون کشیدن کلّ«شهر و 

و . افتند میاتفاق ) کمون/شهر( مکان کو در ی) فراغت( زمان کی
 » خیابانسیِشنا زیبایی«توانیم تعریف جامعی از  میبدین طریق ما 

سی شنا زیبایی  همزمان تحریفِ» خیابانسیِشنا زیبایی«. بدست دهیم
)  مفهوم حافظهبا دور ریختنِ(و خیابان )  مفهوم صورتبا دور ریختنِ(

. اش  و نه خیابان در معنای معمولست سیشنا زیبایینه . است
 عمل و کآلوده به ی ست خیابانی.  در حال عبور و گریزست خیابانی

 ی هآن عمل فعالیت انبوه اطوارهاست در پی رهایی در و از نقط
ی  بینیم که هنرمند شهری چگونه نقطه میدر عکس مذبور . التهاب

 ی هکه او سرش را در آن فرو کرده، حفرای  نقطه. التهاب را یافته است
  .  التهاب استی ه همان نقطشهر و دقیقاً

شود؟  می چگونه تشکیل مسلّحب این هنر خُ"بپرسید ممکن است 
 در : مسئله بسیار ساده است"توان نام هنر را بر آن نهاد؟ میچگونه 

نامیم  می »هنر«چیزی که   توضیح دادیم که آنمسلّحفصل اول هنر 
مسئله .  وجود دارد»ی طبقاتی ههنر در جامع«تنها . ارد وجود نداصوالً

اقی در نامیم هیچگونه موقعیت خلّ می هنر این است که آنچیزی که ما
 هنر گذاریِ معیار ارزش. آورد می بوجود نها انسان ی ه روزمرزندگیِ

انقالبات « است و مسلّطی  وز مطابق با تعاریف و سالیق طبقهامر
کار ما  راه. اند  شکلی بورژوایی به خود گرفتهنیز نهایتاً »یهنر

ما معیار . دزدیده شده استهنر از ما . دو نیست هیچکدام از این
 را ها وقعیت کرده و تسلیح هنر و تسخیر م موجود را ردّگذاریِ ارزش

تواند و باید داشته باشد معرفی  می اثر هنری کبه عنوان ارزشی که ی
. کند می به هنر شهری ربط پیدا مسلّحاینجاست که هنر . کنیم می
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ن به تنهایی هنر توا مینامیم را ن می »یهنر شهر«آنچه به طور کلی 
 تعریف خاص خودش را از شهر و مسلّحهنر .  محسوب کردمسلّح

تسخیر خیابان برای ما محل مبارزه است برای . خیابان دارد
 کالم مکان فعالیت ک و در یها ویروس سرایت محلّ. ها موقعیت

آلودگی . ن و آلوده شدنمکان آلوده کرد. »ی آلودهها بژهجمعیت اُ«
 آلوده  آلودگیِک آلوده، بلکه ی سالمت یا سالمتیِیِگ آلودکآنها نه ی

 شهر، کوتاه آنکه از نظر ما خالقانه، زیبا و زیستنی کردنِ. است
 دیگر معنایی جز انقالب در آن نخواهد ها انسانخیابان و زندگی 

  . داشت

 خود را به هیچ کدام از معیارها، مفاهیم، و تفاسیر هنری مسلّحهنر 
 و در پی این نیست که هیچ کدام از هنرهای واال کاهد میموجود فرون

 چرا که به ! خویش تقلیل دهدمسلّح ی هو ارزشمند شما را به اندیش
ی موجود   بینی هنر و اندیشهکِچیزی باورمند است که فراتر از نو

ی صفر  روی دادن در مقعد خویش، در درجه. »یاراده به رهای« :است
، به یبار. الیق و سالیق موجود عشغالِمقعد خویش و نه در سطل آ

 بیاندیشید مسلّح هنر ی هیاد داریم و داشته باشید که هر آنچه دربار
 روی. گزاف است، و هر چه بدان نسبت بدهید نسبتی با آن ندارد

ش کرده خو  زیر ناخن شما جاکمثل چر. افتد میپوست شما اتفاق 
. نخواهید دید که کآنقدر نزدی. تر است کاز پوست به شما نزدی. است

های این قطار را  ها و میل ست و مسیر ریلمثل رتیل روی پوست شما
  . آلوده و تسخیر خواهد کرد، و تغییر خواهد داد



 134 

 
 
 
 
  
  
 
5  

  آلودگی
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

 یک چیز اصوالً، شود میقتی در نظام طبقاتی واقع  جنسی وآزادیِ
 ؟ چرا.ست داری سرمایه کسِ سِیدز فرزند نامشروعِ اِ.یدز اِ:کند میبروز 

آنجا که .  هیچ کاربردی ندارندها  که نشانهست جایی یدز همانچون اِ
 ی هتاالر آین«شاید بتوان به طنز گفت (همه چیز در تاالر آینه 

 که ست هر چیز بازتاب چیز دیگری. پیچد میدر هم ) »ین شاهناصرالد
، در  با این تفاوت که در آن میان.گر از چیزهای دیست خود بازتابی

ما با یک انگار  .مرکز آن تاالر هیچ کس و هیچ چیز واقع نشده است
. در مرکز چیزی موجود نیست.  داریمکارـ  وـ  سر دیپیاُـ  پساتاالر 

اینجاست که . ق به هیچ بدنی نیسته متعلّهمچون یک سایه ک
. بیماری که هیچ مرضی ندارد. یابد میناگهان بورژوازی خود را بیمار 

 او یی که به خودِها سایه. ی خودش هستندها  سایهاش تنها مرض
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 بدنی در کار ؛ چون اصالًبدن بیمار نشده است. یابند میع نارجا
  .اند ال فعها ویروس تنها ،ها تنها بیماری. نیست

؟ این توان مصون بود میست چگونه  ر قابل شناساییاز ویروسی که غی
 هنرِ. کند میشود و در تاالر آینه ظهور  میویروس از دل سالمتی زاده 

 یک اشتباه  در اینجا خطرِامّا. جهد می هنر بیرون  سالمتِ از دلِمبتال
 در واقع . آن بدل شود به سالمتِهنر بودنِ اینکه ویروسی :وجود دارد
 چنین . شود)سالمت(ی خودش نابود ها  نقیضهتوسّط مبتال اینکه هنرِ

ای کامپیوتری داشت اتفاق ه چیزی در تصوری که دلوز از ویروس
ی کامپیوتری همان ها ویروساو معتقد بود که . افتد می

برد که چنین  او از یاد می. هستند  مینوزدهـ   قرنِهای  »خرابکاری«
آنجا . اند شناسایی ِ چون قابل. خورند میردی نیچ دَیی به هها ویروس
ی تازه و ها ویروسی  ی جدید و جدیدتر نقیضهها ویروسـ  تیکه آن
ی ها ویروس ست تولیدِها چنین تجارتی که مبتنی بر نقیضه. ترند تازه

یی ها ویروس. ست  سالمتیویروسی که یادآورِ. کند میاثر   بیسالم و
ین  چن.شدهـ  رمزگذاریویروسی . د خودشان نیستنکه آلودگیِ

هنری که . زند می خود دست و پا کاالییی  ویروسی هنوز در مرحله
سالح خواهد  ِ   باشد باز خلعمسلّح، هر چقدر هم که ست شناسایی قابل
 ک در اتاق تاریمسلّحی هنر ها ویروس .ست چون قابل رمزگذاری. شد

و کاالیی شدن در کار  رمزگذاری آنجا که نور افکنِ. شوند میتولید 
چرا که .  در کار نیستای یآنتگونیست ی ه هیچ سوژاینجا. نیست
  .  نظم موجود استییدگرِأ آنتاگونیست همواره تی هسوژ

Alone، ِخرابکار«ای خود را   در مصاحبه، ایرانیهنرمند شهری« 
 هنر پیوند  بودنِمسلّح این خرابکاری تنها در صورتی به .نامد می

 اجتماع  به بسترِکی که هنرمند فراغت خود را از اتاق تارخواهد خورد
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او . گیرد می اینجا شکل مسلّحپیوند میان هنر شهری و هنر . بیاورد
 هنر شهری از مشتق شدنِ. کند می خود را در شهر تجربه بسترِ

  زندگیِ که ما به سالمتیِست  مربوط به زمانی»هنر  و  فرهنگ«
 از .گوید می ها ویروس هنر شهری از .کنیم میزریق شهری ویروسی ت

  .  هنرزداییِ مکان

 یک کاالی اش به سمتِ یابی  هنر با استقالل،یش از اینپ
 خودش  گام برداشته بود که امروز به افولِشدهـ  سیشنا زیبایی

از اینرو امروز هنر سعی دارد از کاالیی بودن خود . انجامیده است
 ارزش مصرفی همچون  که،فراتر برود و همین سبب شده است

توان تاریخ هنر  میبه همین خاطر . نمایش، سرگرمی و بازنمایی بیابد
 تاریخ بدین ترتیب تمامیِ.  هنرها بررسی کرد مرگِرا به مثابه تاریخِ

ما به جای . شود می تبدیل »هنر از دست رفته«هنر به جستجوی 
این . دیم، به فهمی تاریخی از فرهنگ و هنر نیازمنفهم از تاریخ هنر

 چون .رود می که هنر بورژوازی همواره از آن طفره ست همان چیزی
 آنجا که تاالر آینه به .»تاالر آینه«این یعنی همان قرار گرفتن در 

نقدی که در . انتها نیازمندیم  بیما به یک نقد. پردازد میتخریب بدن 
ست و  تولید اطوارهای هتاالر آینه کارخان. تاالر آینه واقع شده است

 ی فعالیت هنری را نباید خصیصه. ست هنر برای ما یک اطوارگری
ذهنیت هنرمند دانست بلکه باید اطواری قلمداد کرد که به موقعیت 

  .کند میشهروندی سرایت 

کنیم تا هنر شهری را به عنوان  میبنا به دالیل باال ما هیچ تالشی ن
اگر هنر ) ندها چنین تالشی دار هر چند خیلی(.  معرفی کنیم»هنر«

یعنی  .ل از اطوارهاست، هنر شهری متشکّشود میبا بدن تعریف 
 هیچ نیازی به هنر بودنِ. ق به هیچ بدنی نیستندیی که متعلّها سایه



 137 

 همواره از سوی بورژوازی نفی ها مثال گرافیتی. هنر شهری نیست
رید که نظری  صاحب فضیلتی را سراغ نداهیچ هنرمندِ. اند شده

 آن را بشناسد  اصالًی گرافیتی داشته باشد یا ی دربارهدرست و حساب
اطالعی   بیین هنری اظهارآیدین آغداشلو از چن( یا تشخیص دهد

  .)کند می

. شود می دیده ن،شود می ویروس درست در آنجا که تشخیص داده ،بله
 چیزی در برابر هنر بورژوازی مسلّح هنر :پس باید اینچنین گفت

 مسلّحهنر . کند می که بورژوازی را آلوده تس بلکه آن چیزی. نیست
او پیش از هر چیز خود را . اش  آلوده به آلودگی.ه است به خودشآلود

 .سازد می شهر را آلوده های ارجاعیِ نظام .سازد می آلوده مداوماً
 تولید حاصل ی ه شیوآلوده کردنِبا  ابزار تولید از نظر ما تسخیرِ

 خود هنر شده  مصرفِارزشِاز ی فراروخواست  با »هنر «.شود می
 طریق  نه فقط ازمسلّح مصرف در هنر ق میل و ارزشِ تحقّ.است

 میل در ، بلکه از طریق شیوع ویروسیِ هنر تولیدِ عقالنیتِتسخیرِ
  . قالب اطوارها در بستر شهر امکان پذیر است
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  شود می تولید خالی از تولید >
  
ی تولید را از تولید خالی ؟ یعن تولید یعنی چهی ه شیووده کردنِآل

 تولید شود که روندِ می از جایی آغاز ها ویروس اجتماعی شدنِ. کنیم
 مهم این ،کنیم یا نه میدیگر مهم نیست که تولید . گردد میآلوده 

 ؟هایی  در چه موقعیت.ست ییها ویروس چه است که این تولید حاملِ
قدر به  مهم این است که این تولید چ؟هایی  چه فعالیتتحتِ
 اجتماعی را تا چه حد ی خودش آلوده است و ارجاعاتِها نشانه

 اینجاست که تولید به عنوان یک اطوارگری رخ ؟سازد میمنحرف 
  .اند  آنها عامل سرایت.ندا ویروساطوارها حامل . نماید می

 »شدنـ  زنـ  ازـ  پس« ی همنیسم در ایران به مرحلی فِ حال مسئله هتاب
مهم این است که یک زن .  مهم نیست این اصالًاامّ. پرداخته است

 یا »صفت« یعنی چگونه .»شود میتولید «چگونه به عنوان یک زن 
  اصلیِی هگوئیم مسئل میدر واقع ما . گیرد میای به خود »خصیصه«
که زن در آن تولید ای  توان شیوه می چگونه :منیسم باید این باشدفِ

  .ی مقابل صفت یا خصیصه است  اطوار نقطه؟شود را آلوده ساخت می

ی خود را به سرایت و التهاب اگر بدین ترتیب داللت و بازنمایی جا
، مطمئن باشید که دیگر نیازی به چرندیات روالن بارت دهند
 متعلق است مسلّحهنر .  هم نخواهیم داشت»لفؤمرگ م« ی هدربار

هنرمند . ست  و دارای منطقی سرایتیفرهنگـ   سایبر ی هبه دور
کشد و آن را به  می به بیرون ک از اتاق تاری، را از بسترشاش یلم

، وقتی در شهر تزریق شودای   آلودهچنین منطقِ. پاشد میدیوار شهر 
  در بسترِ، فراغتک یی  و به مثابه،ان فعالیتی مشترکهنر را به عنو
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 ما همواره ر این راه مشکل اصلیِو آیا د. اجتماع جاری خواهد کرد
  را ازکاید اتاق تاریل ب اوّی هدر مرحل نبوده است؟ »ساختار« کی

ی  جامعه. شود میمواره به ما تحمیل ساختار ه. ساختار تهی کرد
 همین . هیچ چیز نیست،کند که خارج از ساختار میطبقاتی وانمود 

آنها به دنبال نظمی نوین و . های ما را فریب داده است امر فمنیست
 آن هم با وفاداری به کلیّت ساختار ،آمیزـ  تبعیضقوانینی فاقد اصول 

تغییر قوانین تبعیض « با نام حتا، منیسم اگر با تمرکز بر فِامّا. تندهس
 اگر ؟ فمنیسم باشد چه خودِ،دهیم می از دست آنچه در نهایتاً »آمیز

 ما از ، به تحقق میل نیانجامد»تغییر« نام فراروی از لوگوس تحت
 ؟ تغییر در درون ساختار؟ایم وردهکدامین تغییر سخن به میان آ

ها  ها و خصیصه  آلوده ساختن صفت مستلزمِءابتدازی چنین چی
  . اطوارهاستتوسّط

 که دیگر نه به معنای ،شود می تولید آغاز تغییر همواره از روندِ
و به همین دلیل است که هنر .  است»تسخیر« بلکه برابر با »تغییر«

 هیچ چیز :دهد می تولید دخالت های خود را در روند  سالح،مسلّح
 هنر .دهند می جدید رخ های موقعیت تنها .آید میبه وجود نای  تازه

شناسی هیچ چیزی  هنر بدون مکان. فعالیت در موقعیتی جدید است
 . آفرینش استتوهّم بلکه تهدیدی برای ، آفرینش نیست،هنر .نیست

ه عنوان  که بست گیافتد و هنرمند سَ میهنر در خیابان اتفاق 
 خدا ما را در .زند میرسه تهدیدی برای نظم عمومی در خیابان پَ

 به همین دلیل است . خدا ما را در گالری خلق کرد،خیابان خلق نکرد
زدایی در گالری  شناسی و مکان  مکان.که گالری یک المکان است

سازی  شبیه  برخالف هنر بورژوازی که همواره در.هیچ معنایی ندارد
 نسبت به مسلّحشود، هنر  میزهدان مانند گالری عرضه  = المکان
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 هنر علمِ. شود دارای شعور و سیاست است میمکانی که در آن عرضه 
های تسخیر  بررسی امکان شناسی است؛ یعنی ان مک،مسلّح

 گالری همان در مقابل، دیوار سفیدِ.  هنری ی عرضهها موقعیت
 کسی .باید آرام باشد همه چیز .ایم ما در آن خلق شده  کهست جایی

 از طرف امّا ...»!خورد میآرامش خدا به هم  « :صدا کندـ  وـ  نباید سر
، و ی هنر اثرِکیید بازنمایی شرایط اجتماعی در ی به ما بگو،دیگر

دارد؟ ای   خود چه فایدهزی آنتاگونیستی به خودیِ پُگرفتنِـ  خودـ  به
وش دارد اعالم  بورژوازی همواره خ:بورژوازی همیشه همین است

از این رو ما . همینگونه استهمیشه . ظلم شده است که به او ،کند
 در همه جای »مقاومت«همواره انواع و اقسام شاعران و هنرمندان 

 خود نتاگونیستِآ همواره مسلّط ی ه اید؟ چه فایدهامّا ایم کشور داشته
  .تدو نیس  هیچ کدام از اینمسلّح هنر ی همسئل. کند میرا تولید 

، هنر امروز  چهل و پنجاه هنر ایرانی هدهها با توجه به گذشت  خیلی
وند با ، آن را در پی پنداشتهکهای ایدئولوژی  فاقد فاکت» افتخاربا«را 

 ما معتقدیم که امّا. کنند می خوانش »یپایان ایدئولوژ« ی هنظری
که  نبوده است ؛ چرا ک ایدئولوژی هنر هیچگاه تا این حدّ،برعکس
به . نگرد می، بلکه همچون بازنمود  فعالیتی ه را نه به مثابجهان

 آیا : گرفتار بوده است» عملتوهّمِ«همین دلیل همواره در چنگ 
 امروز نرِ در ه؟ عمل نبوده است نزد ما همواره همان طردِ» هنرعملِ«

نوعی .  نیاز داریم»فعالیت« کما بیش از همه چیز به ی
 ی هشیو.  خود در روند تولید فراغتِزریقِ برای تشدنـ  کارـ  بهـ  دست

، و تزریق ی خصوصی  میل خود از حوزها بیرون کشیدنِتولید را تنها ب
امروز ما بیش از هر زمان . توان آلوده ساخت میآن به بستر اجتماع 

  .  فعالیتکهای ی  آلوده به عمل خود و بیماری.ویمباید آلوده ش
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 این امّا، پالوده شوداز ایدئولوژی پیش از این سعی بر این بود که هنر 
یم که فرض ما باید قبول کن.  دیگری انداختهنر را به دام ایدئولوژیِ

 ،شش ایدئولوژی در هنر از بین برودکردیم اگر پو ما فکر می. ط بودلَغَ
 که ،خواهیم آورد هنری را به دست )همچون یک دستگاه تقطیر(

همچون ( کند میقرار ی با مخاطب رابطه برا »واسطه«بدون هیچ 
 بدون ی ه هیچ رابطامّا). واسطه با طبیعت  بیی خواست رابطه

. واسطه نبوده است چون واقعیت هیچگاه بی. جود نداردوای  واسطه
هنری که به این . تسفانه این اشتباه را همیشه تکرار کرده اسأهنر مت

 ،ی هواسط  بیی هخواهد آشکار کنند میگریزد،  میوژی لشیوه از ایدئو
  ارتباطکی. ماهیت و حقیقت آنها باشد، بلکه  واقعیت چیزها،نه تنها

 ایدئولوژی به هیچ وجه امّا. زها چی، چیزها و طبیعتِواسطه با خود بی
 ی ه، به هنر به مثاب هنر از آنکردنِ   تا با فقط تهی واسطه نیستکی

از امر اجتماعی تهی هنر با این کار تنها خود را . شناخت برسیم
ی وانمود  از واقعیت، به ورطهگیری  سان با فاصله ساخته و بدین

 .فتیماُ می  ماشینکبا این کار ما به چنگ ی. شده استکشیده 
 چیزها را تولید و نر و هم ماهیتِ، هم هُماشینی که هم واقعیت

واقعیتی کج و کوله روبرو بدین ترتیب ما با . کند میبازتولید 
 امر کارد با تزریق خود به هنر، یکه سعی دواقعیتی . شویم می

این واقعیت هنر را همچون . اجتماعی موهوم را در آن بسازد
و رسالتی موهوم را . کند می اجتماعی تعریف ازی به سوی امرِاند چشم

هنرمند بدین ترتیب سعی دارد امر . کند میبه هنرمند واگذار 
 تا از ی سازد و مخاطب را تشویق کنداجتماعی را در اثرش متجلّ

 هنری به واقعیت اجتماع نظری بیافکند و در دورانی که طریق این اثرِ
. مخاطب را متوجه آن سازدشود  می در آن حس »عمل« همواره خأل
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 و چنین هنری ست این بحثی سطحی. ی اینها چرند است  همهامّا
 چنین چیزی امروزه ی هنمون.  خواهد بود»سالمت« هنری نهایتاً

اه و  شعر و کارگانواع فیلم و نمایشگاه و شبِ. شود میفراوان یافت 
 واسطه را کنار زده و سعی در کی ی غیره که ایدئولوژی به مثابه

توانند واقعیت اجتماع را بازنمایی امر اجتماعی دارند تا بدین ترتیب ب
 ر و سالنِ شع دفترِ صفحاتِ،ها گالری(ی خصوصی خود  در حوزه

 عکس کها شبیه ی»روشنگری«ن ی ای  همه.تجربه کنند) سینما
خانواده به طرز   /   جامعهی افرادِ  که در آن همهست دسته جمعی

این عکس دسته جمعی . خورند میم ن و از قضا جُاند ضحکی ایستادهمُ
ه بازنمایی کدامین خودآگاهی را تضمین خواهد کرد؟ چنین عکسی ک

همچون . دخور می یک کتاب تاریخ ، آلبومک ی است تنها به دردِکلّ
، با خالصه کنیم. اند خ پیوسته تاریخیلی از هنرمندان که به کتابِ

 :کنار زدن ایدئولوژی هیوالی دیگری بر فراز هنر به پرواز درآمد
وژی به هنرمندان این امروزه این ایدئول. »ساز  وانمودهایدئولوژیِ«

د و  امر اجتماعی را در هنر تولید کنندهد که خود وانمودِ امکان را می
  .د بودساز همچنان مشغول کار خواه بدین ترتیب دستگاه وانموده

 ناظر کاز این رو که خوش دارد ی. پذیرد میهنرمند این وانمود را 
 روبروی )به حساب خودش(ولوژی  ایدئشتنِناظری که پس از کُ. باشد

کند و با  می تلویزیون نشسته و دارد واقعیت اجتماع را تماشا کی
زده  جانانگیز هی  هیجانریالِ سِکخندد و با ی میدار  اتفاقات خنده

 »یاثر هنر«ها همان  گرید و این واکنش  میها شود و با مرثیه می
 از .آنامر اجتماعی و نه مواجهه با  »یدنِد«واکنشی حاصل از . اوست

 ک در یادداشتی مبتذل از ی!»یگ هواسط«به نام ای  طریق واسطه
  /   این هراس بزرگ از تو را دیدن! یدند" :خواندم که میدختر جوان 
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 دختر شوق دیدن دارد و در ".ترسیدن از دیدن تو  /  دیدن ترس از تو 
آیا این وضعیت هنر امروز ما را نشان . ترسد میعین حال از دیدن 

دهد؟ امروز بیش از هر زمان دیگر شور و عالقه نسبت به امر  مین
 دیدن و نه کشف و شوقِ همچون هراس امّازند  میاجتماعی موج 

ها را وارونه کرده و نه فعالیت برای تسخیر و  آنچه واقعیت ابژه
به دست ( » شدن« به حالت )دیدن(بازگرداندن میل از حالت انفعال 

 نیز داشته دلوزیتواند معنایی  می »شدن«این  گرفتن ابتکار عمل ـ
  ).دهیم می واالیش »آلوده شدن«باشد که ما آن را به 

؟ و نار نزدیم که حامل معنا بودآیا ما به این خاطر ایدئولوژی را ک امّا
د  که معنا وجوایم  تازه نیافتاده ایدئولوژیِآیا به این دلیل به دامِ

و به . ندی اساسی هست ی دو مرحله ال نشان دهندهؤندارد؟ این دو س
 مخاطب تنها دریافت و توسّطم ی دوّ همین دلیل هنر در مرحله

م در وضعیت دوّ). شود مییا در واقع تنها دیده ( دشو میمصرف 
 توسّطبلکه ) لهمچون وضعیت اوّ (أتحمیل ایدئولوژی نه از یک منش

 تولید کی. شود می حاضر اعمال  مخاطبانِ هنرمندان ناظر وکِتَ کتَ
در این . )مبادله / تولید( شدهـ  جنسی تولید ایدئولوژی :جمعی ستهد

کند و مخاطب هنر را مصرف  مید ، هنر مخاطبش را تولیحالت
کند از  می، هنر سعی  معناتوان گفت که در نبودِ اقع میدر و. کند می

، واقعیت را به کاالیی بگیرد و از این طریق در قالب هنرواقعیت انتقام 
این کاالی . شود میضه و مصرف  عر، تکثیر،کند که تولید میتبدیل 

 سخن گفته اش درباره. زدانگی میواقعی توجه همگان را بر / یهنر
 مکرّر در مورد آن سعی مخاطب و منتقد با سخن گفتنِ. شود می
 آن معنایی ببخشند و این بهترین یا در واقع تنها کنند به واقعیتِ می

، هنر دیگر آن چرا که با این کار. د انجام دهندتوانن می که ست کاری
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 ما  واقعیِمصرفِ ، میل و ارزشِیی نخواهد بود که با نفی واقعیتکاال
 ذکر دو وضعیتِ معناییِ  بییعنی همان آلودگی را در مقابل معنا و

هنر . دهد میکند یا در واقع ما را در تاالر آینه قرار  میشده معرفی 
 مخاطب در اثر طرفدار مشارکتِکند نه  میامروز بر خالف آنچه ادعا 

س زمینه ، بلکه طرفدار مشارکت او در انتقال ایدئولوژی به پهنری
  .است

) گویند میبنا بر آنچه (ی ما که  ی گذشتهها  دههبر خالف هنرِ
 ، هنر امروز ایدئولوژی را در درون خود دوباره ایدئولوژی بودیرو دنباله

 واقعاً آیا :رسیم می پرسش بنیادین کاینجا ما به ی. کند میبازتولید 
خود ی  یش هنر را در سیطرهها ه با نشانهست ک این ایدئولوژی

 مثالً (شدهـ  جنسیهای خانوادگی و خصوصی و  گیرد یا حوزه می
بخشند؟  می به هنر کهستند که کارکردی ایدئولوژی) ها یگالر

تفاوت .  همزمان پاسخ به این پرسش نیز هستمسلّحپردازش هنر 
در این ) هنر امروز(م  و وضعیت دوّ)کهنر ایدئولوژی(ل وضعیت اوّ
هنر امروز .  آنی هسرگشت  می و دوّست لوژی ایدئوتابعِ لیاست که اوّ

 . که از آن متنفر است یعنی همان ایدئولوژیست  چیزیی هسرگشت
کند چون به آنچه در او و  میبرای همین است که آن را انکار 

رو نآ ای از چنین ایدئولوژی. ه است نظر ندارد درونی شداش موقعیت
خواهیم هر گاه ب. ودش میگردد که به هیچ انگاشته  میبدل به سلطه 

از این . واهیم آورد، آن را بیشتر به یاد خایدئولوژی را فراموش کنیم
جه برسیم که بر خالف ذهنیت موجود، توانیم به این نتی طریق ما می

 ،نیستای  ی دریچهایدئولوژ. ی هیچ چیزی نیست ایدئولوژی واسطه
هنر با . یم، ادبیات و سیاست و امر اجتماعی نگاه کنکه از آن به هنر

لوحانه سعی در خالی کردن خود از  چنین برداشتی بود که ساده
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 ی ه این شد که این بار هنر با تجرباش نتیجه. ایدئولوژی داشت
 ی ه سینما، محدود امر اجتماعی در گالری، سالنِگرِ نظارهبار و  حسرت

 کی ایدئولوژیها بازتولید نشانهفایده به   بیهای کاغذها و سخنرانی
 مشارکت دارد چون او با ها ، مخاطب در هنر امروزیبله. پردازد می

مخاطب خودش اثر را . کند می اثر هنری آن را تولید »دیدن«
 آن قرار ثیرِأ تکند و خودش تحت می خودش آن را تولید ،بیند می
 های اتفاقاً  این و آن در جمعی ههای روشنگران سخنرانی. گیرد می

 عروسی ندارد چون ولد و ضیافتِ تدانشجویی هیچ فرقی با جشنِ
کند که  میهیچ فرقی ن. است مخاطب ی ذهنِ ی اینها ساخته همه

 گالری فسقلی چقدر مجذوب اثر ک تابلوی نقاشی در یکی ی بیننده
 در هر  چون.کند میمل أشود و دست به چانه در مقابل آن ت می

 .ا از یاد خواهد برد، همه چیز رصورت پس از خروج از مراسم
سازد  می خود در ذهن ی ه جامعه از آیندک فرد و یکتصویری که ی

باید . شود می تصویری که قبل از وقوع فراموش :نیز همین گونه است
که به ، بلی دیگر نیازی به تولید شدن ندارددر نظر گرفت که ایدئولوژ

توان  می. افتد می، دوباره به کار شود میهمان سادگی که منحل 
 عبور اش دیپی هنر از دوران اُ خصوصیِی ه امروز حوزاینگونه گفت که

 ی هدانند که هنر دیگر آن فضای بست می اکنون همه .کرده است
 واقعیت را در خود تواند می کتی سایبرنتیبا اخذ هویّوز نیست و دیر

 برای هنر که از قضا به چاهی عمیق ست این بخت بزرگی. فروبلعد
 امر خصوصی همواره ک یی مثابهگالری به . ن بدل شده استبرای آ

 هیچ چیزی تا اصوالً است و »دیدن«کید دارد که همه چیز برای أت
رفتن به مراسم سخنرانی همواره . وقتی که دیده نشود وجود ندارد

رود که  می سخنران بوده است؛ و این چرخه تا جایی پیش دیدنِ
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ت رفته  رویای از دسک یی یم آن امر اجتماعی که به مثابهیاب میدر
 شود بسیار تفاوت دارد با خودِ میهنر تجربه   خصوصیِی هدر حوز
  .)آیا دقت کرده اید؟( اجتماع واقعیتِ

ی خصوصی است   حوزهمسلّط اثر هنری ی شناسی، عرضه از نظر مکان
هنر . ی از تمامی شرایط اجتماعی باشدهنری بازنمودی کلّ  اگر اثرحتا

 امّات ت اگرچه جزئی و خرد اس در بهترین حالت یک موناد اسمسلّط
 -   فلسفیِی ه از ایدمسلّطبنابراین هنر . یت را در خود نهفته داردکلّ

فرقی  حال.  نامتناهی در متناهی در رنج استبازنماییِ الیبنیتزیِ
ها باشد  هند که این نامتناهی نبرد طبقاتی و زندگی تودک مین
مند  یا احساسات شخصی هنر)رئالیسم ئورئالیسم و نِ(
)  مینیمالیسم-  فرمالیسم(یا هارمونی مطلق عناصر ) اکسپرسیونیسم(

 یاهاؤر الت ویا تخیّ) فوتوریسم(ها  یا اوج حرکت و پویایی ماشین
 ست  اجتماعی امروز این واقعیتِ، در هنرِبدین ترتیب). سورئالیسم(

کار ما  راه. شود می خصوصی وارد ی هکه از ریخت افتاده و به حوز
سری ای که از میل خود ویروسی مُ  یعنی در لحظه:استعکس این 

مان به قلب شهر پرتاب   خصوصیی ه از حوز، اتاق خوابمان را،ساخته
 بار ک و این نخستین بار در تاریخ هنر خواهد بود که برای ی:کنیم می

  .  سخن خواهند گفت و دیگران خفه خواهند شدها هم که شده توده
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   میدان التهاب>
  

کنیم توانسته باشیم شما را قانع کنیم که تا وقتی هنر بر  میفکر 
 ی هببه مثا(  کاالیی خود و سرکوب ارزش مصرفی هفرآروی از جنب
، سخن سیاسی یا بازنمایی طبقاتی در کید داردأت)  هنرسالمت سازیِ

نشین و  پیرمردهای خانه ی به خزعبالت سیاسی ـ اجتماعصرفاًآن 
 محیط خصوصی ک ی:ت خواهد داشتی خانوادگی شباهها مهمانی

  . خصوصی همچون خانواده. یهمچون گالر

، آن لحظه  بزنگاهک حساس نظر داشت، به یی ه نقطکپس باید به ی
 از میل و ارزش مصرفش جدا شده و ،»قبل از زن شدن«که هر کس 
 طرح یک مطمئناً. گیرد میبه خود ی شود و صفت میسپس زن 

. ای فاقد جنسیت  جامعه:اهد بود این خوطبقاتیـ  ساپی  جامعه
یی که نه از طریق ها ویروس. ها ویروس سایبرگ شامل ای جامعه

ها منتقل  بلکه از طریق التهاب) یدزاِ : آنو آلودگی(آمیزش جنسی 
یی ها ویروس. یابند میشوند و شیوع  میشده و به بستر اجتماع وارد 

  .مداوم  آلودگیِ- ها  میل و ارزش مصرف واقعیِ تودهحاویِ

آنها وقتی اهمیت . گالری یا مجالت به تنهایی هیچ اهمیتی ندارند
از این . اند های اجتماعی  ایدئولوژی به میدانی هنتقل کننددارند که م

 هنرِ .رود می از میان گرا عوامگرا و  جهت تفاوت میان هنر نخبه
چرا که هنر نخبه با  . چیزی جز هنر عامیانه نیست،گرا نخبه
  ویرانی یا نابودیِپس ما خواستارِ! شود می که نخبه ست ییگرا عوام

  سکسِما طرفدارِ . هر چیزیم آلودگیِ ما طرفدارِ،هیچ چیز نیستیم
زی بدون تماس  یعنی عشقبا:ایم  آلوده سکسِما طرفدارِ ،آزاد نیستیم
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یعنی رابطه در میدان ). خرین تانگو در پاریسآ در مارلون براندو(
  . ملتهب

 که اطوارها به آن تزریق ست  خیابان جایی.رویم میابان ما به خی
آغازیم که هنر  می از اینجا و. شود میتولید از خیابان آغاز . شوند می

 دیگری نبوده است که ک هیچگاه ی،در مقابل فرهنگ و هنر، مسلّح
 بختکی بر . است»کبخت« ک همواره یمسلّحهنر . کوب شده باشدسر
 بیایید چنین بختکی را بر فراز .»رفرهنگ و هن«  خوابِفرازِ

میدان «دانیم  همانطور که می.  بررسی کنیموردیوبهای »میدان«
.  خصوصی شامل تولید کنندگان هنرست  میدانی» تولیدی هتنگ دامن

 اجتماعی ست  میدانی،» تولیدی همیدان پهن دامن«و میدان دیگر 
این دو  ی هی هنر بر پاشن تولید و عرضه. شامل مصرف کنندگان

میدانی . یابند میل شخصیت ها در میدان اوّ گالری. چرخد میمیدان 
 بدین ترتیب . هنری هتفاوت نسبت به موقعیت عرض  بیخصوصی و

عرضه تنها در .  اثر هنری وجود نداردی ه چیزی به نام عرضحقیقتاً
شناسی  در نشانه. گیرد میروابط خانوادگی و خصوصی شده شکل 

 و معادل بیرونی آن یعنی بازار مردانه .نانه استایدئولوژی گالری ز
 باشد، بستر » تولیدی همیدان پهن دامن«میدان دیگر که همان . است

، سالیق میدان های بوردیو مطابق تحلیل.  یا همان بازار استمصرف و
 و بدین . از طریق نظام آموزشی:کند میدوم را میدان اول تعیین 

کنندگان   که خیل مصرف،نندگانک ترتیب نظام آموزشی نه تولید
نظام آموزشی اجتماع را . دهد میکاالی نمادین را پرورش 

 ی ه تولید و عرضهای موقعیتکند؛ و همین طور  میگذاری  جنسیت
که این دو میدان با هم از اینجا به بعد شاهد خواهیم بود . اثر هنری را

 بدل ای ده بازار عظیم توکتلفیق شده، و میدان تنگ دامنه خود به ی
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 به »یصتخصّ«یی ها  سیما در قالب برنامه چهارمی هشبک. شود می
سینما « ،»4سینما «. کند می ک از هنر و فرهنگ کمها  توده»فهم«
 ی هدهند، بلکه دربار می تنها فیلم نشان ن» ماوراسینما« و »کی

 میدان کنند و خود تمایز میانِ می »یکارشناس«های  ها بحث فیلم
 تمایزی که .برند می پهن دامنه را از بین و میدانِ دامنه تنگِ

 آن باید از بین  برای بقای خودِک این،ورژوازی را ممکن ساخته بودب
 زداییِ ـ  تمایز و گذاری ـ  تمایزپس هنر بورژوازی بطور دائم به . برود

 :شود می اصل مهم بنا ک یی هبدین ترتیب هنر بر پای. ازدپرد میخود 
 در واقع هنر ابتدا ارزش ! آنیبدِأ ت به قیمتِحتارف  ارزش مصانکارِ

با شکست . کند میبرد و سپس آن را انکار  میمصرفش را از بین 
 بازار اصوالًخوردن هنر در این فراروی و انکار ارزش مصرف است که 

های بازاری فهمیده   منطقی هواسط ههنر از اینکه ب .شود مییید أآزاد ت
 همان حال با جهش به سوی مکانی خصوصی  درامّاشود نفرت دارد 

پذیرد و در  می بازار آزاد را  سرنوشتِ تلویحاً،و ماورایی مانند گالری
مطابق تحلیل . شود مینهایت با نابودی ارزش مصرف بازار آزاد پدیدار 

و میدان ) ی خصوص، هنرمندانه،ظریف(زنانه ل را توان میدان اوّ میما 
تیب در بدین تر.  دانست) عمومی،ای  توده،خشن( دوم را مردانه

 از این دو میدان به تنهایی وجود ک بورژوازی هیچ یایدئولوژیِ
، در ت چرخشی از میدانی به میدان دیگردر این حرک. نخواهند داشت

گذاری بر مناسبات شهری   و در این جنسیت،این منطق مبادله
ی جنسی آید که حاصل چنین ایدئولوژ مییی بوجود ها همواره نقیضه

 یدز از دلِ اِبا سربرآوردنِ. یدز است اِها یکی از این نقیضه. ست ای شده
ها و تمام   تمام لذت،نامید» ک ایدئولوژیکسِسِ«توان  میآنچه 
ی طبقاتی  اگر جامعه. ریزد میهای لذت در نظام طبقاتی بهم  رمزگان
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ر ایدز این شعرفت، چیزی مثل اِ  پیش می»ت ببرلذّ«تر با شعار  پیش
توانی از همه چیز و بطور  تو دیگر نمی. کند را با خطر مواجه می

های آلوده نشدن به  استفاده از کاندوم یکی از راه. ت ببریذّنامحدود ل
کند و در عین حال  میت را مختل  لذّ:ست  طبقاتیکسِپیامدهای سِ

با تولید انواع . بخشد میتان را  ه شما احساس امنیت از لذت ناکاملب
حاال ما به دو . شوند میهای تازه رمزگذاری  ت این لذّ، کاندوممختلف

  و کسانی که در معرضِاند  کسانی که آلوده:شویم میدسته تقسیم 
ت را که خودش تعریف کرده از شما پس نظام طبقاتی لذّ. اند آلودگی

 از آلودگی را به شما »هراس« و »نگرانی«م با أتی توگیرد و لذّ می
 عمومی ی  زنانه و حوزه خصوصیِی ه بین حوز ارتباطِاامّ. کند میاعطا 

  را ارتباطِک ایدئولوژیکسِیدز چیست؟ ما سِاره اِمردانه با استع
یعنی ساختار خود . دانیم می ساختاری  این دو میدانِبرگشتیِـ  وـ  رفت
 ، که هنر و فرهنگ را در تاالر آینهست  نوعی آلودگیی هکنند تولید

هنر آلوده . دهد می  قرار، هیچ کاربردی ندارندها هیعنی آنجا که نشان
 شدن را این گونه از آلوده. »ک ایدئولوژیآلودگیِ« ک یامّاشود  می
یعنی آلوده شدن به هراس از .  نیز نامید»کهراس ایدئولوژی«توان  می

 آلوده به عمل خود نیستند بلکه ها اینگونه ابژه.  ساختارآلودگیِ
 بر مبنای تفاوت جنسی و ک ایدئولوژیکسِسِ به پیامدهای اند هآلود

  . منطق مبادله

هراسیم چرا  میما از آلودگی ! کنیم می داریم توی کاندوم زندگی ما
 که ،یدز است اِ.ست داری بیماری که مظهر آلودگی در نظام سرمایه

  .  آن سالمت استی هنقیض

 »اردست به ک« هراس از .تری در کار است مهم آلودگیِ هراس از امّا
 . همیشه به معنای آلوده شدن است»عمل کردن«چرا که . شدن
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 ابتکار عمل مستلزم عمل است و اگر کاری انجام دست گرفتنِ هب
ما بارها و بارها . شود به این دلیل نیست که آن کار وجود ندارد مین
 ، آلوده شدن به عمل خود، خواستِ عملنیم که خواستِک میکید أت

نقاط « شناخت ،ل آلودگی اوّی ه است و مرحلدر درون ما درونی شده
 ی ههای ملتهب آلوده کنند نقاط یا میدان.  کنش است»بِالتها

 آن نخستین گام در های ساختاری بوردیو است و شناساییِ میدان
  . که از قضا هنوز از بین نرفته استست رهایی از قید ساختاری

 یاد شده  میدانِ دوازِآنچه بر فر.  نوشت»کبخت«اکنون باید از آن 
 روند تولید را آلوده »مسلّحهنر «.  کابوس در پرواز استکهمچون ی

سازد که مابین  میسری های خود ویروسی مُ  و از داللت،ساخته
 دیگری را به ویروسی که خود هر کسِ. اطوارها در حال سرایت است

، به معنای پیوند نیست» لینک«گر  دی.کند میبدان آلوده است آلوده 
؛ نوشتارمان ایم  یکدیگر آلوده ما به نوشتارِ.ست که به معنای آلودگیبل

 نه به ،شدنـ  پالـ  وـ  پخش آلودگی به منطقِ .گیرد میاینگونه قدرت 
 منظم است که  تکثیرِ. یافتنتکثرمبیل ردَ هَ که به طورِ، منظمطورِ

 تن دادن ، مفهومِ توسعه مفهومِ.شود می همگانی  فرهنگِباعث ایجادِ
  .تن است شدنِـ  همگانی ، مفهومِ همگانی نیستبه امرِ

 هیوالیی که جز .دهند می را» زارپاهیوالیی ه «د که تشکیلِهزاران کُ
کودکی که به قول دلوز از خودش به دنیا آمده .  نیستک کودکی

 او : بنیادین دارد برتریِکسازیم ی میما  هیوالیی که امّا .است
او آلوده است به عمل . ماع آورده استخوابش را به بستر اجت  تختِ
  . خود
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. یارضایـ   خود : عالج ناپذیر داردریِ بیماکهیوالی سایبرگ همواره ی
 : چیزکنهای ییک هیوالی سایبرگ است مِ »دایان«از این منظر (

 »ناکام« هیوالی کن دلیل او یو به همی. »میدان التهاب« شناساییِ
  .)است

 مسلّط  کلینیکیِ که فرهنگِست یزی همان چ، خودآلودگی به عملِ
 مرکز  قدرتِی هرا از پای در خواهد آورد ؛ وقتی که آلودگی بر پای

 این روزی پرستارها و پزشکانِ . به سرعت گسترش یابدای  شبکهگریزِ
 ما :توانیم ادعا کنیم می که ،؛ آن روز استکلینیک آلوده خواهند شد

  : در میان نیستای  تازهدیگر سخنِ .گوییم میبه زبانی آلوده سخن 

  بگو »  آلوده «هین سخن 

  !ودـان لوده شـتا دو جه

  در دلِ.افتد میاتفاق  فاضالب  در دلِای  تودهی ه جامعزیبایی شناسیِ
 چه چیزی به جز تصاویری : هنر گذشته را به یاد آورید!کثافت
 جز  شعر حافظ.پسند است  گذشته همواره عامه؟بینید میپسند  عامه

 مُنگُل .پسند است های بهزاد عامه  نقاشی.پسند نیست  عامهشعری
مسئله این  . گذشته و حال نیست مسخره میانِ مسئله چالشِ!نباشید

؛ و آینده برای ما  خورد می ما ناست که دیگر گذشته به هیچ دردِ
 تنها ، آنو حفظِ»  موجودوضعیتِ «.چیزی جز تصویری مبهم نیست

 امّا ،ایم  آینده ما نگرانِ.کند میآن فکر به   میست که هنر رس چیزی
 فکر کردن کافی امّا ،کنیم می ما به آینده فکر :نگرانی کافی نیست

 که ست یهای موقعیت  آینده از آنِ.کنیم می ما آینده را تسخیر :نیست
   .کند می یک هنرمند در آن شرکت هر فرد به عنوانِ
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 ی هکنند سازند میمواضعی که اطوارها نسبت به یکدیگر اتخاذ 
 فضایی برای .نامیم می »میدان التهاب« که ما آن را ست فضایی

فضایی برای تعامل . گفتگوی اطوارها و واکنش آنها نسبت به یکدیگر
 توانند بر موقعیتِ میبدین ترتیب اطوارها .  برای سرایتای لحظه. آنها

 ،مل تعای هراف خود به دید شده و به فعالیت اطوارهای اطمسلّطخود 
گوید که من  می) هنرمند شهری( بلک له رت.  و انتقاد بنگرندکاشترا

مدتها از طریق کارهایم روی دیوارها با هنرمندی دیگر گفتگو 
آنها بر کار یکدیگر بر روی دیوار . کردم بدون اینکه او را بشناسم می

  .افزودند و از این طریق با هم آشنا شدند میچیزی 

تند لشکرهایی نیس  تنها سیاه)الن سرایتاین عام(هنرمندان شهری 
، بلکه ارواحی هستند که سلسله مراتب که به حاشبه رانده شده باشند

در ( »مان ریخت«بازنمایی واقعیت شهر را تهی کرده و دست به نوعی 
آنها نمایشی بودن هنر بورژوازی را تقلید . زنند می) مقابل چیدمان

هنر . کنند میتر اجتماع کشف  نمودها را در بسآنها رازِ. کنند می
به همین دلیل .  روایت استشهری هنری به واقع به دور از تمامیتِ

چون .  بدانیم»هنر«ی نداریم تا هنر شهری را تأکیداست که ما نیز 
  ! برای ما هنری به غیر از هنر شهری وجود ندارداصوالً

را زیر  تبلیغات اش واقعیتِ  تبلیغاتیی ه بر جنبتأکید با مسلّحهنر 
هنر شهری . کند خود را با هنر اشتباه بگیرد میسعی ن. برد میال ؤس

 فرهنگ و هنر ی ه و در نهایت همان نقیض، همان تفاله،همان پسمانده
اینجا در واقع .  مهم نیست هنر شهری اصالً. اضافی آنمحصولِ. است
ر  دها ویروس از این طریق ما با . است است که مهمّنبودنشـ  مهمّ خودِ

انحراف « به ،اش ی تولیدی تولید هنر به منطق سرایتپی بازگرداندنِ
  .  هستیم»اش آغازین
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ستیکری را به دیوارهای شهر  اِ، هنرمند شهری ایرانی،Negative اگر
 ،»راه رفتن کار من است« : که روی آن نوشته است،چسباند می
ین با چن.  خود را منظور دارد راه رفتنِشک او منطق سرایتیِ بی

 تولیدی تبدیل خواهد شد و کار در فراغت تعریفی تولید به فعالیتِ
همین یک جمله تعریفی کامل از هنر شهری را . شکل خواهد گرفت

   .دهد میبه دست 

  :اوست »کار« او »راه رفتنِ«

 جهت آلوده اش  او و تکثیر مداومراه رفتن هنرمند شهری فراغتِ
  هم دقیقاًمسلّحصلی هنر  ای هشاخص. ستها کردن و تسخیر موقعیت

های  زدایی از موقعیت مکان« و »شناسی مکان«یک : همین است
 تمام کسانی که در افتد و فراغتِ می هنر تنها در شهر اتفاق .»شهری

اینگونه هنر به منش .  آنهاست»کارِ «کنند میفعالیت هنری مشارکت 
 او همان راه رفتنِ. گردد می بازاش  اطوارگونهی ه و جنبگریزی بیان

 »کار« به بازتعریف ،اند و چون اطوارها عامل سرایت.  اوستاطوارگریِ
 به منطق تولید ویروسی مسلّح فراغتی ی پردازند و آن را به مثابه می

رسیم که در آن  میپس بدین ترتیب ما به تولیدی . کنند میبازتعریف 
  . گردد یمو راه رفتن به اثر هنری تبدیل . شود میکار با فراغت تعریف 

ترین گام برای آلوده  چون آلوده شدن مهم.  نخست باید آلوده شدامّا
 خود یک منطق سرایتی را برگشتِـ  وـ  فترَاین دو در . کردن است

  . شود میسازند که جایگزین داللت  می

ی ها  شوند که بر التهابمسلّطتوانند بر یک موقعیت  میاطوارها وقتی 
 ، همهای موقعیت  اطوارها درقع مشارکتِ در وا. شده باشندمسلّطآن 

ری نه آغازی دارد اثر هن. هاست  التهاب به موقعیتک یاضافه نمودنِ



 155 

ر ، بلکه با شرکت اطوارها و اضافه کردن التهاب به آن تغییینه پایان
 بزنگاه و همان ها همان نقاطِ التهاب. شود میکند و تکمیل  می

اگر . شود می آغاز ای  نقطهسرایت و نفوذ از چنین. ها هستند فرصت
، خشونت نمادین را بازتولید اختارها با تولید کاالهای نمادینس

 منطق ،اش  با فعالیت اشتراکیمسلّح  در عوض تولید التهابی،کنند می
میدان التهاب . سازد می را جایگزین خشونت نمادین اش سرایتی

  . است»تاریکاتاق « تولید ی هلیو مکان اوّ. ستها ویروسمیدان تولید 
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   سرایت>
  

 »این« فهمیدنِ :گیرد می منطق دیالکتیکی وام کفعالیت اطوارها از ی
این « و ،»این موقعیت« در »این اطوار« دادنِ   روی.»آن«از طریق 

.  حساس کنش استی ه التهاب نقط.»این التهاب« بر اساس »فعالیت
به قول برشت و یا . شود می بدل »کار« به »راه رفتن«از اینجاست که 

  ". افراط به گناه،شود میبازی به کار بدل "

. زدایی از آن است  جنسیت موقعیت نیازمندِکیهای  تسلط بر التهاب
 ی هلید و عرضه بر پای توهمانطور که گفتیم بورژوازی با ایجاد بسترِ

 هنری ، مبادله و بازار آزاد، این تفاوت را در درون اثرتفاوت جنسی
 بورژوازی به توسّط که ست  ایدئولوژیکپس این ی. کند میبازتولید 

 نه برداشت  مطمئناً بنابراین فعالیت ما.شود میهنر منتقل 
 های موقعیتایدئولوژی و هنر از بند   از هنر بلکه رهاییکایدئولوژی
 آنچه مهم است این است امّاما به هنر نیاز داریم .  استکایدئولوژی

فته شده است و در واقع هنر دیگر  از ما گر»فرصت نیاز داشتن«که 
به همین . هاست منطق ما بازگشت به فرصت.  ما نیست»میل«همان 
، سرایت را از آنجا آغاز  به شناسایی نقاط التهاب پرداختهدلیل
این نیست که گالری باشد یا بنابراین مسئله به هیچ وجه . کنیم می

دیگر فقط ) اش بنا به ماهیت( این است که گالری کنباشد، بل دردنا
  . ست ا ایدئولوژی +  بلکه گالری،گالری نیست

یعنی هنر .  هنر است»یسالمت«فشارد  میبر آن پاآنچه هنر امروز 
.  است»هنر تنها«و » وفاداری به هنر« هنر، حفظ خلوص هنر و بودنِ

 آیا آنچه ما امروز به آن نیازمندیم نوعی خیانت نیست؟ خیانت به امّا
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 آنچه از »هنر تنها«در جریان تالش برای حفاظت از  هنر؟ و آیا خودِ
به مثابه موقعیتی زیستی نیست؟ نزد » هنر« خود رود نهایتاً میکف 

 که برای حفظ هنر باید به آن خیانت ست ما این یک اصل اساسی
 یا هنر »هنر صِرف«یعنی باید آن را آلوده ساخت تا از شکل . کرد

چه کسی گفته .  خودش برابر ساختباید آن را با مرگ. تنها در بیاید
 نیز تا حدی بر ها که هنر باید هنر باقی بماند؟ در این زمینه چپ

هنر «ر موجود از  باید تصوّ.اند  و راهی جز این نرفتهاند اشتباه بوده
موش بازنمایی امر سیاسی در هنر را فرا.  را نیز دور ریخت»یاعتراض
 نیست، بلکه عمل »یراضهنر اعت« ک ی تصور پوچِمسلّحهنر . کنید
 »گاف« جالب و در واقع ی هنکت.  هنر ملتهب استک یی هبالند

خواهیم با وجود  میگویند ما  میهنرمندان همواره این بوده است که 
شما بخوانید هنر (، در عین حال هنری بودن هنر بازنمایی سیاسی

از  چیزی که باید  دقیقاًامّا. از دست نرود) صرف، هنر تنها و خالص
 که باید به دست بیاید دست برود همین خلوص است و چیزی

 هنر است که جز با آلوده ی ه زیستی بوسیل موقعیتِک یی هتجرب
تمامی . پذیر نیست  امکاناش  آن و رهایی از خلوص بازنمایانهساختنِ

 »سرایت«وسواسی که از . وده استوسواس هنر تا به امروز همین ب
.  خود هراس داشته استی ه محصول اضاف التهاب به هنر یعنی ازکی

 چیزی نیست جز محصول »مسلّحهنر «گوییم که  میو امروز ما 
اضافی همین هنر و آن چیزی که هنر همواره از آن بر حذر بوده 

 با وجود حتار  که هنست  آن چیزیی هو ویران کنند.  آلودگی:است
 :ه استکید داشتأ، اجتماعی و غیره بر آن تیی سیاسها بازنمایی
  . خلوص
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. دشو می آن  باعث از دست رفتن خودِ،دو دستی چسبیدن به هنر
  که ما را از هنرِست ، سرایتیی زیستواقعاً هنر کق یتنها شرط تحقّ

 فقط هنر نیست، دوست یا دشمن مسلّحهنر . برد می »فراتر« خالص
 ست ای  همان فاجعهمسلّحاز این رو هنر . هنر نیست، ورای هنر است

اینکه سرانجام باید از . نر همیشه از آن در هراس بوده استکه ه
 بدل شود و ها انسان فراتر برود تا به موقعیتی زیستی برای »خودش«

کند همان محصول  میآنچه هنر را دارای این موقعیت زیستی 
آنها به ما .  استمسلّح یعنی آلودگی و در نهایت هنر اش اضافه
 همین کار را  ما دقیقاًامّا. یاست نکنید به س»آلوده«گویند هنر را  می
؛ یعنی ی موقعیت زیستک سیاست یعنی قرار گرفتن در ی!کنیم می

  . سرایت

. شود می سرایت آغاز »میدان التهاب« به ها ویروسبا تزریق 
 توسّط، اند  شکل گرفته»کاتاق تاری«یی که پیش از این در ها ویروس

 آن تزریق های موقعیت شهر و به دلِ) ی بیمارها بژهاین اُ(اطوارها 
بلکه .  در کار نیستای در چنین جایگاهی دیگر مبادله. شوند می

 به x از ها ویروس سرایت .کند می مصرف خانه سرایت است که در دلِ
yطرح ی هبر پای. کند می پیروی نای یعنی از منطقی مبادله.  نیست 

ت قع لذّگیرد در وا میآنچه از این میدان پا .  نیستها تفاوت
و جمعی با  ست دسته میرگاساُ. ی جنسی ه بدون رابطست جنسی
اطوارها با قرار گرفتن در میدان التهاب به . ی آلودهها بژهاُمیان 

 بلکه از انتقال ، پدرکآنها نه از ی. شوند میل دَآلوده بَی ها بژهاُ
 بلکه ،نه از منطق تولید و مبادله. اند  به وجود آمدهها ویروسهمزمان 

اینجا هیچ . ینوعی سرایت همزمان و همگان. رایتاز منطق شیوع و س
تفاوت بیولوژیکی کوچکترین .  در کار نیستدیپی اُای شکلی از پهنه
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آنها از میان شکاف تولید و مبادله . موجودیتی در زایش ویروسی ندارد
را  زیست  عمل اطوارها غیر ضروریوجود فاعل در پسِ. شوند میزاده 

گر هیچ   کنشی هجنب.  آنهاستکا حاصل فعالیت مشتربیماری آنه
ی بیمار ها بژهپیش از اُ. نیازی به الگوهای از پیش تعیین شده ندارد

 برای آنها هیچ نوع سالمتی. طبیعتی وجود ندارد تا بدان بازگردند
 آلودگی آنهاست و ی ه آنها الزموجودِ. پیش از آلودگی در کار نیست

 زبانی آنها بدون آنکه مدعیِ. ودشان وجی ه آنها الزمآلودگیِ
 ی  به مثابهءبقا نه امّا .کنند می فکر ءبقا به امکان ،جنسی باشند ـ  پیشا

ها و   قدرت نفوذ و سرایت در شکافی ه به مثابءبقابلکه  سالمتی
با کنار رفتن سالمتی نه زنی در . »تفاوت«فعالیت بدون . سرحدّات

ی ها بژهاُ« تنها .)یدزاِ( مبادله اریِکار خواهد بود و نه مردی و نه بیم
 ما .گذاری تاریخ نخواهد داشت جنسیت.  وجود خواهند داشت»آلوده

 دویدن .دویم می ما در شهر است که .رویم میدر تاریخ نیست که راه 
 که روزی ست  شاد هنری هنرِ. انرژی شادی آفرین است.زاست انرژی

  .  فرهنگ و هنر هستیم،نواده خا آلودگیِ ما موافقِ.باید به آن تن داد
  
  
  
  

  1386 تیر :آغاز
  1386 آبان :انجام
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