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مرور کتاب  یو در نشریه 5791بار در فوریه نخستین (Fascinating Fascism)گرفاشیسم افسون
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 Under The Sign Of Saturn 
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پرزرق عکس  621نخست. کتابی است شامل  نمایش

ن به عکاسی لنی رفنشتایل، کتابی که مسلمو برق 

های عکسی است که در سال مجموعهترین جذاب

 اخیر منتشر شده است.

ودان، حدود هشت سجنوب  های کوهستانیپهنهدر 

 ؛کنندزندگی می گونمقدسو  دورافتادههزار نوبای 

و  فرمخوش با سرهایی کمال جسمانی،نمودهای 

هایی بدنو انگیز، هایی هیجانتراشیده، صورتنیمه

و البته تزیین شده با  ـ بی هیچ موییـ عضالنی 

 مقدس آغشته به خاکسترهای هاییهایی؛ بدننشان

مشغول  البتهو  فرورفته،در الکِ خود ، زدهچمباتمه ،و خیزکنانجست  یسفید و خاکستری، مردان

 یزرع.ی لمهاکشتی گرفتن در شیب

چنان ها نیز همدوازده عکس سیاه و سفید از رفنشتایل، آن 6«پایان قوم نوبا»پشت جلد کتاب 

ی گرفته تا خنده جذاب انه وگرایدرون یاز ژست) زمانیه ترتیب بهایی جلوهمسحورکننده، 

دیده سر گذر به پیری را از خیره هایکه گام گذار( حین گشت ودر  سالزن میان یسرخوشانه

                                                           
1
 The last of The Nuba 
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ساله و البته یک سوپراستار  22زمانی که او  ،گرفته شده 6221. اولین عکس در دندارپنهان می

افریقایی را در آغوش  ی)یک کودک برهنه 6212به است ها مربوط عکس فیلم بود. متاخرترینِ

 آرمانیهایی از یک وجود ها نسخه)دوربینی در دست دارد(. هر یک از این عکس 6212دارد( و 

که  6شوارزکوفالیزابت های ای از زیبایی ماندگار را؛ چیزی شبیه به عکسدهند، گونهرا نشان می

  رسد.ر میظتر به نبشاشتر و ، جذابترششود، خوهرچه پیرتر می

درونی جلد و نیز معرفی مختصری )بدون  یجا بیوگرافی مختصری از رفنشتایل در لبهچنین اینهم

ا ب« ؟برآمد 2کین کوردوفانانوباهای مس یالعهطچه شد که رفنشتایل در صدد م»وان مضا( و با عنا

 . خوردچشم می به آوررنج هایایراد سخنانی سرشار از دروغ

پردازد، )به قول ایشان به سفر زایروار رفنشتایل به سودان میشرحی مبسوط این معرفی که با 

-های دههخوابی شبانه در نیمهطی یک بی»اثر همینگوی  های سبز افریقاتپهگرفته از خواندن الهام

سازی پیش از فیلم انچون ،ایاز فیگوری افسانه ایجلوهعنوان )عکاس را به اختصاربه«( پنجاه ی

 ز تاریخملتی که ترجیح داد بخشی ا ،فراموش شده است ملتیک  یتقریبن از حافظه جنگ که

 .کندمعرفی می (اش پاک کندرا از حافظه خود

ورد چیزی که به مدر  هم، آنای را سر هم کندتوانست چنین قصهچه کسی جز خود رفنشتایل می

ترجیح »شود ملتی که به دالیلی که نام برده نمی شود،ارجاع داده می« یک ملت»به بهم شکلی م

که به شکلی  ـ «از تاریخ خود بخشی»فراموش کردن  یانگیز و بزدالنهکنش تاسف «داد

کند. احتمالن هستند چند نفری از خوانندگان که با این را عملی  شودـهوشمندانه مشخص نمی

 پنهان به یاد آلمان و رایش سوم بیفتند. یکنایه

اشتباه  یو این گفته ،پردازدکاری عکاس می روی جلد بیشتر به سیرِ یمقایسه با مقدمه، نوشتهدر 

 را تکرار می کند که رفنشتایل در بیست سال اخیر نادیده گرفته شده است.

                                                           
1
 Elisabeth Schwarzkopf  
2
 Mesakin Nuba of Kordofan 



5 
 

بود که لنی رفنشتایل  6291 ساززده و سرنوشتمصیبت یدر خالل دهه

متولد شد و  6212انی یافت. وی در سال هشهرتی ج ،عنوان کارگردانبه

. در ادامه به اش این بود که برود به سمت رقصیدن خالقانهاولین دلبستگی

زمان با بازی، به همزودی نیز هبهای صامت کشیده شد و حضور در فیلم

 ( پرداخت.6222های ناطقی از قبیل کوهستان )کارگردانی فیلم

ن قرار گرفتند، نه فقط از یمورد تحسشدت های رومانتیک بهاین ساخته

به قدرت رسیده بود و به رفنشتایل  6299جانب آدولف هیتلر که در 

 نورمبرگ بسازد. 6291ماموریت داد که مستندی از گردهمایی 

« 6291 ساززده و سرنوشتمصیبت یدهه»با صداقت در نامیدنِ دوران نازیسم به این نوشته 

و در حالی که اکثر  ؛«به قدرت رسیدن هیتلر» :کندخالصه میگونه اینرا  6299اتفاقات سال 

، از شدندها شناخته میمحصوالت پروپاگاندای نازیمثابه  های رفنشتایل در زمان خود بهفیلم

شبیه به معاصرانی از قبیل رنوار، لوبیچ و  چیزی ،«عنوان یک کارگردانشهرت جهانی به»عبارت 

ها را خودش ه باشد که این)آیا ممکن است ناشر به ل ر اجازه داد .کنداستفاده می فالهرتی

ست که ا ایجمله« اش این بود که برود به سمت رقصیدن خالقانهاولین دلبستگی»و نیز  بنویسد؟

 (.گویدبر زبان کسی بیاید که به زبان مادری سخن می بعید است

( 6222این اطالعات، نادرست و ساختگی است. نه رفنشتایل در فیلم ناطقی به نام کوهستان ) 

نبود که نیز گونه این بازی کرد و نه آن را کارگردانی کرد و نه اصلن چنین فیلمی وجود دارد.

 ، به کارگردانیهایی صامت ظاهر شود و سپس که فیلم ناطق به وجود آمدرفنشتایل ابتدا در فیلم

 پردازد.های خودش بدر فیلم و بازی

ها، او فقط فیلم از آن 1فیلم بود و در ی ها بازی کرد، ستارهفیلمی که رفنشتایل در آن 2در تمام 

 2خیزش بزرگ(، 6221) 6کوهستان مقدسفیلم،  1. این کسی دیگر بود ،ارگردانو ک بازیگر بود

                                                           
1

 .The Holy Mountain  
2

 .The Big Jump 
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( ـ همگی صامت ـ 6222) 2وپالتزپی جهنم سفید( 6222) 6ت هابسبورگسرگذشت عمار ،(6221)

( جز یک 6292ـ9) 2S.O.S یخ شناور( و 6291) 1شور سپید( 6291) 9بهمنها، و پس از آن

-ساخت آن های موفق آلپاینی کهحماسه ی، سازندهندبود 1انکفیلم همگی به کارگردانی آرنولد ف

 آغاز شده بود. 6262از  ها

 های خودش رفتهای او را رها کرد و به سمت فیلمکه رفنشتایل بازی در فیلمپس از آن 

فیلم که به  1فیلم ساخت؛ دو فیلم ناموفق. )تنها فیلم از میان این  2، فانک فقط (6292)

است که با سوز و گداز به اندوه زوال « سرنوشت عمارت هابسبورگ»کارگردانی فانک نبود، 

را که در مایرلینگ همراه تسِماری و رفنشتایل در نقشپردازد و در آن، سلطنت در اتریش می

 ای از این فیلم باقی نمانده است.(. هیچ نسخهشودظاهر می ولیعهد رادلف است

« به شدت رومانتیک»فقط  ،تدارک دیده بود فانک برای رفنشتایلکه ابزار بیانی پاپ ـ واگنری 

-میعنوان آثاری غیرسیاسی، اکنون کاملن متفاوت ها در زمان خود بهآنک نبود. بدون شک در

 .نماید

 شناسیهستیای است از ت، این آثار جلوهطور که زیگفرید کراکوئر نیز خاطرنشان کرده اسهمان

 است برای از جنس تصویر جذابای انک، صعود از کوهستان، استعارههای فدر فیلم .ستینازی

انگیز، واال، که هم تماشایی است و هم هراس اسرارآمیز و اشتیاق الیتناهی به سوی هدفی 1 [بیان]

 که بعدها هم در ستایش پیشوا عینیت یافت.

پرداخت، دختری بود پرهیجان که شهامت ومن رفنشتایل به ایفای نقش آن میکاراکتری که عم

 اند.از آن گریزان «نشینرههای دخوک»ای را دارد که دیگران، آن صعود به قله

                                                           
1
 The Fate of the House of Habsburg 
2
 The White hell of Pitz Palu 
3
 Avalanche 
4
 White Frenzy 
5
  S.O.S iceberg 
6
 Arnold Fanck 

 قرار گرفته است. ][های مترجم چه در متن و چه در پانویس، درون افزوده 7
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ای جوان به نام دیوتیما از جانب ( رقصنده6221ن نقش، در کوهستان مقدس )در نخستی

-بی یخلسهرا به  دیوتیماگیرد؛ کوهنوردی که مورد لطف و ابراز عشق قرار میپرشور کوهنوردی 

-هروزبکه  است کاراکتری ]کاراکتر رفنشتایل در این فیلم[رساند. آلپاینیسم می ]سالم[عیب و نقص 

 .یابدبیشتری میروز گسترش 

( دختری کوهستانی است که عاشق جوانی هواشناس 6291در نخستین فیلم ناطقش به نام بهمن )

کند، به دست دختر حبس می بالنکاش در مونکاست که پس از طوفانی که او را در رصدخانه

 یابد.جوان نجات می

( نیز فیلمی کوهستانی بود. 6292)فیلم را کارگردانی کرد که نخستین آنها تاللو آبی  1رفنشتایل 

به »خاطر آن کند؛ نقشی که بهانک بازی میهای فدر این فیلم نیز رفنشتایل نقشی شبیه به فیلم

سازی در جهت تمثیلو با این نقش ، «شدت مورد تحسین قرار گرفته بود، نه فقط از جانب هیتلر

ایی که پیش از این با پیشاهنگی هتمآید؛ های سیاهی همچون اشتیاق، خلوص و مرگ بر میاز تم

 ها پرداخته شده بود. انک به آنف

شود، نیرویی جادویی که انگیز تصویر میمطابق معمول، کوهستان در آنِ واحد تماشایی و هراس

البته به سوی و واال  یتهامشطلبد، به سوی را می خویشتندوری از  و نیز بر آن هم تاییدی غایی

 مرگ.

ی یگانه با قدرتی است که ارتباط بدوینقشی که رفنشتایل برای خود تدارک دیده است، انسانی 

نور آبی  که قادر است به پوش و مطرودیژندهروستایی  دختراست،  6ونتااین نقش ینابودگر دارد: 

آبی، در کریستالو برسد، در حالی که دیگر روستاییان جوان، فریفته با نور متاللو از کوهستان مونت

 افتند.مرگ می یآیند و ناگزیر در ورطهپی صعود از قله بر می

                                                           
1
 Junta 



8 
 

 است، کوه نمادپردازی شده یناپذیری هدفی که با قلهانجامد، امکانآنچه که به مرگ دختر می

عاشق وی است؛ گرایی کور عقل بدخواه، وروستاییان ی افتادهپاپیشِرا و گنیست، بلکه روح ماده

 نیتی که از شهر به کوهستان پا نهاده است.شخوی بازدیدکننده

 6291مستندی در مورد گردهمایی »کارگردانی کرد، پس از تاللو آبی فیلم بعدی که رفنشتایل  

 6221گونه که از آن، م غیر داستانی ساخت و نه دو فیلمفیل 1و نیز رفنشتایل  ،نبود« نورمبرگ

-اخیر وی دیده میی گذارانهکه در ادعای سرپوش گونهطور نه آنمورد ادعای وی است و همین

ناسیونال حزب  یویرگر نخستین کنگره( تص6299) 6«پیروزی ایمان» نیز فیلم بعدی وی .شود

ای که برای وی اولین فیلم از دوگانه سپساز به قدرت رسیدن هیتلر است. پس  یستسوسیال

سوسیالیست  ناسیونال بعدی حزب یتصویرگر کنگره ساخته شد که شهرتی جهانی به ارمغان آورد

ای به آن اشاره« پایان قوم نوبا»نامی که در پشت جلد ( نام گرفت؛ 6292) 2«پیروزی اراده»بود و 

 شود. نمی

 روز آزادی: ارتشِبه نام  ای(دقیقه 61یک فیلم کوتاه ) ،، رفنشتایل به سفارش ارتشپس از این

پیشوا بودن است. )عجیب  سربازِ ( کارگردانی کرد که تصویرگر زیبایی سربازان و شکوه6292ِ) 9ما

ای از این نسخه 6216شود. در سال ای نمیبه این فیلم نیز اشاره تابکنیست که در پشت جلد 

همگی از جمله خود رفنشتایل بر این باور  6211و  6221های فیلم پیدا شد، در حالی که در دهه

شناسی خود کنار بودند که این فیلم مفقود شده است و از همین رو رفنشتایل این فیلم را از فیلم

 سر باز زد.( فیلمی گونه گفتگو دربارهگذاشت و از هر

 یابد:گونه ادامه میهای پشت جلد ایننوشته

خدمت گرفتن به انکار رفنشتایل از پذیرش درخواست گوبلز برای 

، منجر به های تبلیغاتیخواسته راستایهای تصویرگری وی در توانایی

                                                           
1
 Victory of the faith 
2
 Triumph of the will 
3
 Day of freedom: Our Army 
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ـ المپیا ـ  6291های المپیک ساخت فیلم بازی باهایی شد که بروز تقابل

به اوج خود رسید. فیلمی که گوبلز درصدد از بین بردن آن برآمد، و تنها با 

 دخالت شخص هیتلر بود که فیلم از نابودی نجات یافت.

بی هیچ ارتباطی با  ،91ی مستندهای دهه ترینتوجهقابلبا دو فیلم از 

دهد، سازی خود ادامه میرفنشتایل به مسیر فیلم ،گیری آلمان نازیشکل

 راه را غیرممکن ساخته بود. یکه دیگر شرایط جنگی ادامه 6216تا سال 

آشنایی وی با رهبران حزب نازی، منجر به دستگیری وی در پایان جنگ 

شد: او دو بار محاکمه شد و هر دو بار هم تبرئه شد. شهرت جهانی دوم 

وی در خطر بود، و او دیگر تا حدودی از یادها رفته بود؛ اگرچه برای 

 بود. ماندگار ها، نام وی نامینسلی از آلمانی

، هیچ چیز دیگری بودماندگار گوید که نام وی در آلمان نازی، نامی آن میجایی که از به جز آن

-ادعای تقابل وی با دولتصحیح نیست. قراردادن رفنشتایل در نقش هنرمندی منفرد،  باال از متن

های درخواست»ی تاکیدی جملهاستفاده از با  ،حکومتی مردان هنرنشناس، و مقابله با سانسورِ

« ی تبلیغاتی محضاههای تصویرگری وی در خدمت خواستهوبلز برای به خدمت گرفتن تواناییگ

 آید؛ فیلمی که درر نمیظرا دیده باشند، مزخرفی بیش به ن پیروزی ارادهام کسانی که در نظر تم

ساز را در نظر فیلمـ مستقل از پروپاگاندا ـ  ی زیباشناختیهسته هرگونه بطن خود امکان وجود

 کند.منتفی می

 یدر سایهاند، ساخته شدن پیروزی اراده جنگ از جانب رفنشتایل انکار شده حقایقی که پس از

ساز و وزارت تبلیغات گونه تقابلی میان فیلمپایان است. )هیچهای رسمی بیتسهیالت و همکاری

 آلمان در نگرفت.(
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این ریزان کند، وی جزو برنامهبازگو می پیروزی اراده یکه رفنشتایل در کتابی کوچک دربارهچنان

یک فیلم  ینظم یابد که متناسب منظرهای گردهمایی بوده است؛ که از آغاز مقرر بود به گونه

 6باشد.

المپیا فیلمی سه ساعت و نیمه و در دو بخش ـ فستیوال مردم و فستیوال زیبایی ـ چیزی جز یک 

رفنشتایل گفته است که ساختن المپیا چونان  ،6221های پس از ید رسمی نبود. در مصاحبهتول

و البته  ،شده است و توسط کمپانی خود وی ملی المپیک به وی محول یماموریتی از جانب کمیته

 شده است. تهیههای گوبلز الفتمخدر تقابل با 

حقیقت این است که ساخت المپیا تمامن از جانب دولت نازی به وی محول شد و مورد حمایت 

رفت، چراکه عاقالنه نبود دولت قرار گرفت. )کمپانی ساختگی و دروغینی به نام رفنشتایل شکل گ

کننده شناخته شود( و در تمام مراحل ساخت، از امکانات وزارت تحت مدیریت هیهت عنوانبه

پوست سیاه یدوندهمخالفت گوبلز با بخشی از فیلم که برتری  یحتی قصه 2.شدگوبلز استفاده 

 کشد نیز غیرواقعی است.را به تصویر می 9آمریکایی )جس اُوِنز(

در برلین  6291یل آور 22تا آن را برای نمایش در ماه روی تدوین فیلم کار کرد  1رفنشتایل 

-بود که المپیا بهآن از پس نه سالگی هیتلرـ و  های چهل وعنوان بخشی از جشنآماده کند ـ به

                                                           
، 11ی ( عکسی در صفحهHinter den Kulissen des Reichsparteitag-Filmsی حزب )های کنگرهی فیلمصحنه. در کتاب پشت1

ی حزب، همراه بود با سازی برگزاری کنگرهآماده»شته همراه است: دهد. تصویر با این نوهایی نشان میشده بر نقشهرفنشتایل و هیتلر را خم

 «.تصویریسازی اثر آماده

ریزی سکانس به سکانس فیلم و گوید وی کارش را در ماه می آغاز کرد؛ با برنامهسپتامبر برگذار شد. رفنشتایل می 11تا  4این گردهمایی در 

 ها.یرهای حرکت دوربینها و البته مسها، برجنیز مدیریت در ساخت پل

به نورمبرگ آمد. سی و دو « های آخرین توصیهبرای بازدید و ارایه»ـ  SAی عالی همراه ویکتور اوتز ـ فرماندهدر اواخر آگوست، هیتلر به

پیشنهادی از جانب لوتز، تا مبادا کسی با لباس معمولی خود به »را به تن کردند  SAهای فیلمبردار رفنشتایل، در حین تصویربرداری، یونیفورم

 .«وقار تصویر لطمه بزند.

 در این پروژه مشارکت داشت.اس اس نیز با گروهی از نگهبانان، 
ای کمیاب از نگاهی متفاوت و . نمونه1974، پاییز Film quarterlyدر « شرحی بر سرگذشت ساخت فیلم المپیا»ی هانس بارخازن . نگاه کنید به مقاله2

 های اخیر.های سینمایی امریکایی و اروپایی سالداشت رفنشتایل در مجلهمخالف، آن هم در میان سیل بزرگ
3
 Jesse Owens 
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 یجایزه یرسمی دولت آلمان در جشنواره فیلم ونیز به نمایش درآمد و برنده یعنوان نماینده

 مدال طال شد.

هیچ  یسازی ادامه داد، ببه فیلم 6216تا سال »نکته که رفنشتایل های دیگر: ذکر این غودر

 «. آلمان نازی گیریشکلارتباطی با 

عنوان به وی (عنوان مهمان والت دیزنی)پس از بازگشت از بازدید از هالیوود به 6292در 

را در اعزام به  6ارتش نازی ،اشتیم تصویربرداری با ،ملبس به یونیفورم نظامی خبرنگار جنگی،

 لهستان همراهی کرد. اما اکنون هیچ از آثار آن سفر باقی نمانده است.

آغاز  6216که ساخت آن در  2)سرزمین پست(پس از المپیا، رفنشتایل یک فیلم دیگر ساخت 

تحت اشغال  ادامه یافت )در استودیوهای باراندوف در پراگِ 6211ای، در شد و پس از وقفه

 به پایان رسید. 6221ها( و در نازی

در مقابل خلوص و  ،هادرهحضیض های پست یا سرزمینتصویرگر این فیلم نیز همچون تاللو آبی 

 تایل( مطرودی زیباست. شن است و باز هم پروتاگونیست )رفنکوهستا التاص

اما فیلم مستند در کنار آثار داستانی وی قرار دارد،  2رفنشتایل در پی آن است که بگوید تنها 

فیلمی که وی کارگردانی کرد، مستندهایی هستند که به سفارش و  1فیلم از  1حقیقت این است که 

 با حمایت حکومت نازی ساخته شدند.

او با « آشنایی»با هیتلر و گوبلز را رفنشتایل ای و نیز دوستی نزدیک ی حرفهکافی نیست که رابطه

ـ و نیز  6292اور نزدیک هیتلر ـ حتی پیش از رهبران نازی قلمداد کنیم. رفنشتایل همراه و ی

تاکنون رفنشتایل مبنی بر نفرت گوبلز از وی  6221دوست گوبلز بود و هیچ مدرکی دال بر ادعای 

 اصلن آیا گوبلز قدرت این را داشته است که در کار وی مداخله کند؟ وجود ندارد؛ و

                                                           
1
 Wehrmacht 
2
 Lowland 
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 مجبور ساز آلمانی بود کهایل تنها فیلمنامحدود و شخصی وی با هیتلر، رفنشت یبا توجه به رابطه

 تحت مدیریت گوبلز نبود.  اتِگویی به سازمان سینمایی وزارت تبلیغبه پاسخ

بار محاکمه شد و هر دوبار هم تبرئه  2پس از جنگ، رفنشتایل »کننده است که بگوییم گمراه

-و دو باب از خانه فقین دستگیر شدموقتن توسط مت 6212واقعیت امر این است که وی در «. شد

متناوب  طوره آغاز شد و ب 6211دگاه از های داهای وی )در برلین و مونیخ( توقیف شد. بررسی

حمایت  درعدم وجود فعالیت سیاسی »ادامه یافت و سرانجام رفنشتایل با استناد به  6222تا سال 

 ه شد.از اتهام نازی بودن تبرئ« مجازات شمرده شود یاز رژیم نازی که شایسته

او با  «آشنایی»نه ، یا خیر بودزندان مجازات  یرفنشتایل شایستهآیا که مهم: فارغ از این ینکته

اصل که  عنوان یکی از سران تبلیغات رایش سوم بود، بلکه فعالیت وی بهحزب نازیرهبری 

 .مساله بود

رفنشتایل که وی در  یطلبانهـ بخش مهمی از ادعای برائت با وفاداریمطلب پشت جلد کتاب ـ 

در سپتامبر  سینما دواش با کایهمصاحبهطور مشخص و موکد در ه و البته ب 21 یهای دههسال

یک از کارهایش شود که هیچجایی که وی منکر این می ،کندبه هم بافته بود را نقل می 6212

 «که کارگردانی شده باشد.هیچ پالنی نیست »نامد. ها را سینماواریته میپروپاگاندا باشد؛ بلکه آن

و هیچ شرح و  است. اصلچیز همه» آورد.میاین را رفنشتایل در مورد پیروزی اراده بر زبان 

خورد، به این دلیل ساده که اصلن هیچ شرح و تفسیری در کار ای به چشم نمیتفسیر جانبدارانه

 .«خالص این خودِ تاریخ است، خالصِ نیست.

-وقایع فیلمبرداری»و یا « گزارش»یا از آن کمتر « نگارهفیلم وقایع»که قدر وقیح نیستیم ما آن

گونه که رفنشتایل در نوشتارش در کتابی وقایع بکاهیم، آن« حماسیسبک » چنینرا به « شده

 6گوید.پیرامون فیلم می

                                                           
نیز پردازد و در آن مصاحبه نورمبرگ می 1911موجود است که به فیلم وی در حین گردهمایی  1911آگوست  22ای مربوط به . مصاحبه1

شود که ـ مدعی می1972ی آلمانی نقد فیلم ـ آگوست کند. هرچند رفنشتایل اکنون و در مصاحبه با مجلهرفنشتایل چنین اظهاراتی را ایراد می
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گردهمایی را شود که ای آغاز میروایی ندارد، با نوشته یکه پیروزی اراده هیچ جلوهرغم اینعلی

صریح  یترین جلوهکوچکی سرآغاز، این نوشتهکند. بخش تاریخ آلمان قلمداد میاوج رستگاری

 فیلم است. یاز نگاه جانبدارانه

دگرسازی تصویرگر ای ندارد، زیرا که نیازی بدان نیست، زیرا که پیروزی اراده فیلم هیچ نوشته

 شود.ل میدبجا که تاریخ به تئاتر است؛ آنای از واقعیت یافتهدست و پیشاپیش ایشهری

تاثیر ساخت فیلم پیروزی اراده قرار گرفت و یک رخداد تحت 6291های گردهمایی برنامه

ای از یک مستند اصیل و معتبر فیلمی قرار گرفت که مقرر شد جلوه یعنوان صحنهتاریخی به

 شناخته شود.

در حین انجام امور فنی صدا از میان رفت، با گاه که نماهایی از رهبران حزب در حقیقت آن

برداری شدند و چند هفته بعد استریچر، روزنبرگ، هس دستور شخص هیتلر آن نماها مجددن فیلم

که تماشاگری که هیتلری باشد و بی آنکردند، بی آنبیعت طور نمایشی به پیشوا ادای ه و فرانک، ب

از همه لحاظ برپا شده بود. ) 6رپشادیویی که توسط ناگفته نماند: در استو حضور داشته باشد؛ و

                                                                                                                                                                                     

را نخوانده است. رفنشتایل و  را وی ننوشته است، و حتی در آن زمان این کتاب ی حزبهای کنگرهی فیلمصحنهیک کلمه از کتاب پشت

زنند، و نیز گاه با پیش کشیدن بحث برخی از مشکالت فنی در حین مدافعان وی همواره از پیروزی اراده به مثابه یک مستند مستقل حرف می

گار نه انگار که وجود آیند؛ انی عداوت گوبلز( برمیساخت فیلم، در صدد اثبات ادعای وجود مخالفین رفنشتایل در میان رهبران حزب )قصه

عنوان یک شناسانه سعی در جاانداختن رفنشتایل بهسازی است. یکی دیگر از متونی که وظیفهچنین مشکالت فنی، در ذات امر خطیر فیلم

ایندیانا های راهنمای فیلم است که توسط انتشارات دانشگاه گناه دارد، یک جلد از سری کتابمستندساز محض و البته از لحاظ سیاسی بی

رفنشتایل که در طول مصاحبه نهایت همکاری را »اش را با اظهار تشکر از ی آن ـ ریچارد مِرام بارسام ـ مقدمهمنتشر شده است و نویسنده

خص رساند. خب مشبه پایان می« داشت، و آرشیوش را نیز در اختیار این پژوهش قرار داد، و البته توجه خاصی نیز به این کتاب مبذول داشت

ی نام دارد؛ کتابی که درونمایه« لنی رفنشتایل و بار سنگین استقالل»است که وی توجهی خاص مبذول دارد به کتابی که بخش نخست آن 

رفشنتایل در »تشکیل می دهد... « که هنرمند باید به هر قیمتی که شده، از دنیای مادی مستقل بماند.ی رفنشتایل مبنی بر اینعقیده»اصلی آن را 

 «. اش به آزادی هنری دست یافته است؛ البته به بهایی گزافزندگی

که مولف این مطلب به رحمت خدا رفته است و دهیم، )حداقل اینتردید ارجاع خب حاال در تقابل با چنین اظهاراتی بیایید به یک منبع غیرقابل

ی حزب های کنگرهی فیلمصحنهی کوتاهی که برای کتاب پشتهاش را تکذیب کند( بله! آدولف هیتلر! وی در مقدمتواند نوشتهدیگر نمی

 گونه نیز هست.کند. که اینقلمداد می« داشت قدرت و زیبایی جنبش مانظیر از بزرگای بینمونه»نوشته است، پیروزی اراده را 
1
 Speer 
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برپا کرد، ر که سایت عظیم محل برگزاری گردهمایی را در حوالی نورمبرگ پشاصحیح است که 

 .شود(معرفی میفیلم عنوان آرشیتکت بندی پیروزی اراده بهدر عنوان

های رفنشتایل از فیلماست کسی که  زیرکچه اگر بتوان فیلم مستند را از پروپاگاندا متمایز کرد، 

در پیروزی اراده، امر مستند )تصویر( نه تنها ضبط واقعیت است، . عنوان آثار مستند دفاع کندبه

این تصویر که در نهایت نیز است،  همین به تصویرکشیده شدن است که دلیل وجودی واقعیتبلکه 

 .شودواقعیت آن جایگزین است که باید 

در بوروکراسی  چیزی نیست که های طردشده، همچون آنبازاعتباربخشی به چهره [اکنون]

شماری از  شکه در هر چاپ فرهنگیافتد؛ اتفاق می 1فرهنگ جامع شورویی گذارانهسرپوش

 یخانهتاریک هایی که بهگرداند و از شمار آنیعمومی باز م یهای ممنوع را به صحنهچهره

  کند.تاریخ رانده شده بودند، کم می

 آمیزتر است.تر، و البته فریبدر جوامع لیبرال این امر مالیم

، بلکه با چرخش باشدمورد پذیرش قرار گرفته  رفنشتایل ستینازی ینیست که پیشینهگونه این

 دیگر اهمیتی ندارد.  مسالهای که رخ داده است، اکنون این فرهنگی

لی با دهد که چنین مسای، اجازه میروایت کندرا سربسته که تاریخ لیبرال به جای این یجامعه

 مباحث بیرون روند. یها از دایره2گذر زمان و با تغییر ذائقه

اما امسال و با کم دیده شده بود، و، تا پیش از این بیشستینازی یپیشینهسازی رفنشتایل از منزه

آمیز ویژه با مقاالت احترامهو ب دون افتخاری در فستیوال فیلم کلرااعنوان مهمحضور رفنشتایل به

 به اوج خود رسیده است. پایان قوم نوبا، و نیز با انتشار های رادیویی و تلویزیونیو مصاحبه

                                                           
1
  Soviet Encyclopedia 
2
 Taste .ذوق. سلیقه 
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شود، دیده می نماد فرهنگیعنوان یک داشت رفنشتایل بهای که در پس بزرگبخشی از انگیزه

 وی است.برخاسته از زن بودن 

دست یک هنرمندِ معروفِ البته فمینیست طراحی شده ه فیلم نیویورک که ب یپوستر جشنواره

نام احاطه شده است:  9راستش توسط  یدهد که سینهت، یک زن/عروسک بلوند را نشان میاس

 )واردا، رفنشتایل و کالرک(.  2لنی شرلی 6اگنس

ساز زنی که آثارش در دید همگان درجه یک ها سخت است قربانی کردن فیلمبرای فمینیست

 شود. شناخته می

-ایدهاقبال گستر  رفنشتایل نهفته است، برخاسته از تری که در پس تغییر نگاه بهقوی یاما انگیزه

کلیدی مدافعان رفنشتایل که اکنون نیز بر زبان  یجمله ست که نسبت به امر زیبا رخ داده است.

 .ه استشود، این است که رفنشتایل همواره در پی زیبایی بودمدعیان فیلم آوانگارد تکرار می

دو ای با کایهشود. در مصاحبهاین پنداره چندسالی است از زبان خود رفنشتایل نیز شنیده می

چه که در پیروزی اراده و المپیا مشترک است، آن»گویند می با نفهمی تمامکنندگان مصاحبهسینما، 

ای خود برخاسته از ایده که [واقعیتی]بخشند؛ می فرم مشخص واقعیتِیک این است که هر دو به 

ای در این اهمیت به فرم ی ژرمنیهیچ هسته [رفنشتایل]مشخص در مورد فرم است. آیا شما 

 «بینید؟نمی

 دهد:و رفنشتایل پاسخ می

ها هستم. بله: توانم بگویم که در آنِ واحد مجذوب تمام زیباییراحتی میهب

ای به ، چنین عالقهکمپوزیسیونزیبایی، هماهنگی. و احیانن این اهمیت به 

دانم، خودم نمی ها را از آنِفرم، چیزی مشخصن ژرمن است. البته من این

 خواهید بیشتر بگویم؟.. میآید و نه از دانش خودم.ها از ناخودآگاه میاین

                                                           
1
 Agnès Varda 
2
 Cheryl L. Clarke 
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و  مایهکمکه  برشی از زندگی است، چه تمامن واقعی است،آنپرداختن به 

د... من مجذوب آنم که انگیزتوجه من را بر نمی ،پاافتاده استپیش

چه که زنده است. من به دنبال زیباست، قوی است، سالمت است، آن

-احساس شادی میگیرد، گاه که هارمونی شکل میهارمونی هستم. و آن

 تان را داده باشم.. به گمانم پاسخ..کنم

سازی رفنشتایل است. و گامی ضروری در بازمنزه جدیدترین، نوبا پایان قومگونه است که و این

تایید مستحکمی است بر  شسپردگانو یا به عبارتی برای جانگذشته است؛  این آخرین بازنویسیِ

  6بوده تا یک تبلیغاتچی آزارنده.پرست که وی همواره یک زیباییاین

شود، و بر ای اصیل و کامل دیده میهای قبیلهساخت، عکسدر صفحات داخلی این کتاب خوش

همگی  که گونه که هیتلر او را نامید()آن« زن کامل آلمانی»هایی از روی جلد کتاب، عکس

 اند.تاریخ بستهزوایای  پنهان کردنکمر به  ،خندان

به این گمان  ممکن بود کسیباز هم مسلمن اگر این کتاب توسط خود رفنشتایل امضا نشده بود، 

دوران نازیسم گرفته  هنرمندبهترین، مستعدترین و تاثیرگذارترین  به دستها برسد که این عکس

 .اندشده

 بدویبر از میان رفتن اقوام دیگر ای عنوان مویهآن را به که این کتاب را ورق بزنند،اکثر کسانی 

پوستان بورورو در سرخ یبارهوس دری لوی استرچیزی شبیه به کار گسترده ؛تلقی خواهند کرد

های مطول رفنشتایل، ویژه توام با نوشتههها با دقت بیشتری نگریسته شوند، ب. اما اگر عکسبرزیل

 سیر کاری نازیستی وی هستند. یها ادامهشود که این عکسمی مبرهن

                                                           
رفنشتایل » نویسد:آید و میگونه از انتشار پایان قوم نوبا به شعف میاین (The village voice,October 31,1974). یوناس مِکاس نیز 26

مند امر های وی آغاز شده بود. رفنشتایل عالقهدهد، مسیری که از فیلمداشت زیبایی کالسیک بدن انسان را ادامه میمسیر خود در بزرگ

های رفنشتایل را بگذارید حرف آخرم در مورد فیلم»گوید می همچنین مکاس در بخش دیگری از این نوشته«. ی، و امر یادمانی استآرمان

های وی ای از کالسیسم را در فیلمبینید، اگر کالسیست باشید، جلوهگرایی میهای وی آرمانگرا باشید، در فیلمبگویم: اگر شما یک آرمان

 «های وی نازیسم را خواهید دید.اگر نازیست باشید، در فیلم بینید، ومی
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گذارد و نه هیچ شود که دقیقن روی این قبیله دست میجا عیان میگرایش مشخص رفنشتایل آن

)هرکس صاحب یک چنگ است( و زیبا  اهل هنرکه وی با عنوان  مردمانیدیگری:  یقبیله

رخوردارند که کمتر ای بهای ساخت قهرمانانهاز ویژگی»نوبا:  یمردان قبیلهنویسد رفنشتایل می)

ای روابط روحانی و گونه»از ، کندتصویر می («خورد.های افریقایی به چشم میدر دیگر قبیله

کند، گونه که رفنشتایل تاکید میو آن«. تر از مسائل مادی و نفسانیدینی برخوردارند؛ بسیار قوی

 ها، مربوط به مراسم آیینی است.کنش اصلی آن

ست از مردمانی که در هماهنگی ایاست؛ پرتره بدوییک امر آرمانی  یدرباره نوباقوم پایان 

 ها نرسیده است.نادب« تمدن»کنند و هنوز دست شان زیست میمحض با پیرامون

، و ارتش یچه درباره ،ی حزبکنگره یدرباره ، چههر چهار فیلم سفارشی نازیستی رفنشتایل

ستایش با که امری  ،است ملتبدن و  حیات مجدد گرستایش ،قهرمانان ورزشی یچه درباره

 یابد.تجلی می جذاب و پرستیدنیرهبری 

-ها بازی کرد و نیز البته پیانک هستند که رفنشتایل در آنهای فآیند فیلمها مستقیمن پییلماین ف

اند، رسیدن به نقاط رفیع های آرزومندیِهای آلپاینی قصهآیند فیلم خودِ وی: تاللو آبی. داستان

پیش از  یسرگیجه یها درباره. این فیلمو آغازین سخت امر ابتدایی یرودررویی و تجربه یقصه

 اند.ها نمادپردازی شدهاند که با زیبایی و شکوه کوهقدرت

از طریق  روزمره ها واقعیتاند که در آنمطیعهای یک اجتماع های نازیستی، افسانهفیلم

 پیروزی قدرت. یهایی هستند دربارهها فیلم. اینشوددگرگون میخودکنترلی و انقیاد سرمستانه 

که  بدویهایی انقراض انسانروبه ست برای زیبایی و قدرت جادوییِایمرثیه نوبا پایان قومو 

ی گانهسهنوبا تابلوی سوم از  پایان قومنامد. می« های خودندخواندهفرز»ها را رفنشتایل آن

 تصویرگری فاشیستی وی است.
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در صدد صعود به نقاط رفیع هایی با پوشش بسیار، های کوهستانی( انساندر نخستین تابلو )فیلم

با  6مندیزندگی گونه است کهرسانند. و ایناثبات  آیند تا در خلوص سرما، خویشتن را بهبرمی

 شود.میانگاشته  یکیمشقت فیزیکی 

نماهای باز  ،پیروزی اراده ( و درهایی که برای حکومت نازی ساخته شدندفیلم)در تابلوی میانی 

که احساسات و  اینماهای بسته هب خوردپیوند می ،متشکل از فیگورهای متراکم و بسیار شلوغ

 شوندمی پوش که جمع و پراکندهیونیفورم یهایمتناسب از انسان تصاویری درانقیادی متمایز را 

 نقص برای بیان بیعت خود )با پیشوا( هستند.رقصی بیپی در اینان که انگار چنان ،کندمی تصویر

بصری عمودی  یترین فیلم وی است ـ )هم با وجود جلوهـ که از لحاظ بصری قوی المپیادر 

و با  نستوهگی پیروزی اراده است(، فیگورهای های افقی که ویژهای کوهستان و نیز با حرکتفیلم

 سرخوش از جایگاهاند، یکی پس از دیگری در پی رسیدن به سرمستی پیروزی هایی اندک،لباس

ـ هیتلر ـ  خیراندیشگ و گر بزرارهظی آن نهمگی زیر نگاه خیره ،بندیردهدر  شانهایتیمیهم

هم پیروزی شد آن را بخشد. )المپیا که میها تقدس میکه حضور او در استادیوم به این تالش

 کند که هیچ پیروزی آسانی وجود ندارد.(اراده نامید، بر این امر تاکید می

ظار آخرین تقالی در انت ،تقریبن برهنه بدویهای ـ انسان نوبا پایان قوم ـدر تابلوی پایانی 

-در آفتاب سوزان مشغول جست و خیزشان، به الوقوعشان، انقراض قریبسربلند حماسیاجتماع 

 اند.

 

نوبا مسابقات کشتی و مراسم  یاست. رخدادهای مرکزین جامعه و فروپاشی ی زوالزمانه، زمانه

 مرگ.  با ،مردانه جذابهای بدنشدید  رویاروییاند: ترحیم

                                                           
1
 Vitality 
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مردمان قوم پرستان است. همچون زیبا/یی یپندارد، قبیلهگونه که رفنشتایل میقوم نوبا همان

ل که خود را به گِ ی نوسرشناس گینه ییلهو قب کنند،با حنا رنگ می را ماسایی که بدن خود

آمیزی و مذهبی و اجتماعی، خود را رنگمهم ، قوم نوبا نیز برای تمام مراسم کنندآغشته می

 گمان یادآور مرگ است.کنند، که این بیآغشته به خاکستر می

ها را که این عکسپس از آنچند سال که  رسیده است، چرا« موقعبه»کند که رفنشتایل ادعا می 

( لباس و پول و کار زوال یافته است. )و احتمالن با یمند نوبا، با )هجمهگرفته است، قوم شکوه

د و نپردازکند، چرا که ایشان فقط به اسطوره میجنگ که رفنشتایل اصلن و ابدن به آن اشاره نمی

-اختالفاتی را در بخشی از سودان گسترده است، خرابیهاست نه به تاریخ. جنگ داخلی که سال

 آورده است.( همراهبه  یهای جدیدهای بسیار و تکنولوژی

ترین ی برخی از مهمها در بردارندهنگاری رفنشتایل از آنند و نه آریایی، اما پرترهاقوم نوبا سیاه

، ذهنیو  جسمانیناپذیر و آلوده، ، زوالپاکمیان پاک و نا تضادی نازیستی است: های ایدئولوژتم

 شاد و نقاد. 

-شهری، روشن [یهودیان] هاها، این بود که آنی نازییکی از اتهامات اصلی به یهودیان در دوره

با این فریاد نیز  6299سوزانِ می کتاب .مفسداند وگر ویران« یروح نقادانه»فکر، و حامالن یک 

روشنفکری مفرط یهودیت به سر آمده است، و پیروزی انقالب ژرمن،  یزمانه»گوبلز آغاز شد: 

 «های زمانه جاری کرده است.روح ژرمن را در رگ مجددن

رو گوبلز به صورت رسمی نقد هنری را قدغن اعالم کرد، از آن 6291هنگامی که در نوامبر  نیز و

لب سر را به ق ؛خود داشت را در« های تیپیکالی از کاراکتر یهودیخصیصه»بود که نقد هنری 

 و اندیشه را بر احساس. ،عجمداد؛ فرد را بر ترجیح می

این  [بلکه]کنند، را بازی نمی گربا دگرگونی تماتیک فاشیسم متاخر، یهودیان دیگر نقش یک آلوده

 .کندکه چنین می است« تمدن»خود 
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هر آن چیزی  شمردن خواربخشد، را تشخص می 6وحشی نجیبفاشیستی  یچه که نسخهآن 

 است.تکثرگرایانه است که متفکرانه، نقادانه و 

پیچیدگی و  ـ وسمشخصن همچون لوی استرـ  در ورژن روایی رفنشتایل از فضیلت ابتدایی

 شود. است که ستایش می اندیشیدن یشیوهنخستین، تشکیالت اجتماعی و  یفت افسانهظرا

هایی است گر شیوهستایش گاه کهآن ،خواندرا فرا می جود ریتوریقای فاشیستیبا تمام و رفنشتایل

؛ مشقات جسمانی مسابقات کشتیدهد، بله! حسی از بزرگی و پیوستگی میقوم نوبا که به مردمان 

ی برجسته، التضنوبا، با ع تنومند مردان« ترینکوشترین و سختسنگین»ها مسابقاتی که در آن

 جان بخشی به»بلکه برای  نه برای جوایز مادی ؛جنگندکنند و میهمدیگر را پخش زمین می

  «.قدرت حیاتی مقدس قبیله

-ردان نوبا را به یکدیگر پیوند میهای وابسته به آن، مکشتی گرفتن و آئین ،در نظرگاه رفنشتایل

 دهد.

 کشتی گرفتن

کشتی  ..بخشد.یهای زندگی قوم نوبا را تشخص مشیوهکه  ستا ینمود

ها، مشتاقانه و مشارکت عاطفی پرهیجان حامیان تیمگرفتن، وفاداری 

 دهد.را گسترش می روستا هستند« بیرون از گود»ع جماعت که در واق

 قابل 2مساکین و کورونگو هایبه عنوان نظرگاه کلی قبیله کشتی،اهمیت 

، و جهانی مرئی دنیای ست درایگرانهبیان تجلیِ، این نیستاغراق 

 ها.نامرئی ذهن و روح آن دنیایست در اجتماعی

نسان قوی ، و پیروزی ارشادتهای فیزیکی و ای که در آن، نمایش مهارتداشت جامعهبزرگ با

قتی موفقیت در ـ و ،ر رفنشتایل نماد متحدساز یک فرهنگ اشتراکی استظبر انسان ضعیف، بنابر ن

                                                           
1
 Noble Savage 
2
  Korongo 
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های های فیلمرفنشتایل ایدهرسد به نظر می ـ است« ترین آرزوی زندگی یک مردبزرگ»مبارزه 

 .باشدنازیستی خود را ظاهری دیگر بخشیده 

هایش هم فراتر از فیلم ویتی، های آرمان فاشیسنگاری قوم نوبا، از نظر فراخوانی جنبهچهرهدر 

جور کردن مشغول، و از تمام کارکردهای وزنان تنها به زاییدن و جمع ای که در آنجامعه :رودمی

 مردان.دلیری و  فضیلت رایبهستند گر تهدیدی نمایشالبته اند؛ و محروم آیینی

ارتباط  )مشخصن منظور رفنشتایل از قوم نوبا، مردان قوم است(قوم نوبا « روحانی»از منظر نگاه 

گونه باشد، زنان از آل که این قوم قرار است آنایده ایدر جامعه و البته که ،حرمتی استبا زنان بی

 ند.اآگاهجایگاه خود 

ند که هیچ ارتباط امراقب گیرانکشتیهمچون خودِ نامزدها و یا زنان 

 قوی گیرِزن و یا عروس یک کشتی افتخارنداشته باشند... هم نزدیکی با 

 افکند.سایه می و عاشقیبودن، بر عشق 

سرنوشت نگاه ی عنوان واقعیت سادهبه مرگ به»ل با انتخاب مردمی که که رفنشتایسرانجام این

عکاسی، درست به هدف زده  یعنوان سوژهبه« کنند، که هرگز با آن سر انکار و مبارزه ندارندمی

باد زنده :سپاری استترین مراسم آن، خاکترین و افراطیشورپر ای کهاست؛ با انتخاب جامعه

 6.مرگ

رفنشتایل جدا بدانیم، اما باید پذیرفت که در  یرا از سیر گذشته پایان قوم نوباعنادت است که 

های سازی لنی( درساخیر )بازمنزه یانهسرسختو  گیرانهپیدر اتفاقات  و نیزامتداد کارهای وی 

 بسیاری برای آموختن وجود دارد.

                                                           
1

 .Viva la muerte 
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و  9، مارینتی2، بن6قبیل سلین سیر کاری هنرمندان دیگری که به فاشیسم گرویدند، کسانی از

زوال خود به  یکه در دوره 1و هامسون 1، پیراندلو2)بدون اشاره به کسانی همچون پابست 1پاوند

 چنین آموزنده نیست. تایل اینفاشیسم روی خوش نشان دادند( در مقایسه با سیر کاری رفنش

فقط در د و آثارش نهوشرفنشتایل تنها هنرمند بزرگی است که تمامن با دوران نازیسم شناخته می

 گرپس از سقوط وی نیز به شکلی مستدام تصویر دهه 9رانی رایش سوم، بلکه حتی حکمخالل 

 شناسی فاشیستی است.زیبایی بسیاری از هایتم

 و با ستایش امر بدوی پایان قوم نوباشناسی فاشیستی فراتر از آن چیزی است که در کتاب زیبایی

 به تاییدگر( شیفتگی برخاسته از )و نیزطور کلی  هشناسی بشود. این نوع زیباییمتجلی می

گذار دو ؛ صحهاست رنج پایداری در مقابل ، ونستوهی، برانهمان، رفتارهای فریکنترل هایوضعیت

 و بندگی. خودشیفتگی، :است وضعیت ظاهرن متضاد

های جمع آمدن گروهیابد: می ایویژهی جلوه روابط میان سلطه و بردگی [شناسیدر این زیبایی]

قدرت و تکثیر و تکرار اشیا، جمع آمدن مردمان/اشیا به دور یک  ،ها به اشیاانسانی، تبدیل انسان

 .حبوبمو  مقتدر رهبریا 

های عروسکمیان نیروهای مقتدر و  1یگرایانهرجیا ماتورژی فاشیستی در میان دادوستددرا 

-نمودار می ـشماری بسیارتصویرشده چونان  ـ ملبس به یونیفورم و شانبازی پیرامونشبخیمه

  شود.

قوی و ] 6«مردانه» خشکهای ایستا و و ژست مدام حرکت میانآرایی چنین وضعیتی، رقص

 .در نوسان است [موکد

                                                           
1
 Louis-Ferdinand Céline 
2
 Carmelo Ben 
3
 Filippo Tommaso Emilio Marinetti 
4
 Ezra Pound 
5
 Pabst 
6
 Luigi Pirandello 
7
 Knut Hamsun 
8
 Orgiastic 
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کند، و مرگ را پرزرق و برق فکری تمجید میکند، از بیرا ستایش می تی، اطاعتسهنر فاشی 

 یحکومتچه در آنشود و یا چه فاشیستی نامیده میبه آن نیست محدودی هنر چنین نمایاند.می

ی ی والت دیزنی، همه2)اگر بخواهیم فقط چند فیلم را نام ببریم: فانتزیا شودی تولید میفاشیست

طور برجسته ه کوبریک نیز ب 2116، و نیز ادیسه 1بازبی برکلیاثر  9جا هستندگنگسترها این

های هنر فاشیستی فاشیستی هستند( و البته تجلیهنر ها و ساختارهای فرمی مشخص گر تمنشان

ق رئالیسم که البته همیشه خود را زیر بیر شودنیز دیده می کشورهای کمونیستیهنر رسمی در 

 شمارد.لیسم خوار میآهاید به نفع را رئالیسم ،تیسیشهنر فا که ، در حالیکندمعرفی می

 تی و هنر کمونیستیسبه قهرمان، در هر دوی هنر فاشی همگانیاشتیاق به امر یادبودی و احترام 

ست که کارکرد هنر در یتوتالیترهای انداز تمام رژیمچشم یکنندهاین امر منعکس مشترک است،

الگوهایی  به جسمانی حرکاتتبدیل هاست. حکومترهبران و اصول آن « جاودان کردن»ها آن

 آراییرقص ای ازهاست، و چنین گونههای مشترک این، یکی دیگر از ویژگیو صلب وتابپرآب

 سیاست است. طریقِدر این دو  عی پیوستگینو سازی برایآمادهاست که 

 که فرم بپذیرند، که طراحی شوند. وجود دارند ،هاتودهای از بازنمایی( )در چنین شیوه

تی مهم در تمام کشورهای یها ـ فعالشده از بدنآراییورزشکاری ـ نمودی رقصهای گردهمایی

-اروپا فراگیر است ـ احضارگر جلوهکه اکنون در شرق دیکتاتوری است، و نیز هنر ژیمناستیک ـ 

 .بی عیب و نقصیِ تام نیرو؛؛ حفظ و محدود کردن ستشناسی فاشیستی اپذیر زیباییهای بازگشت

آید، در درام رهبر و گروه صحنه میدر سیاست فاشیستی و کمونیستی، اراده در حضور عمومی به 

-میان سیاست و هنر در ناسیونال سوسیالیسم جالب به نظر می یچه در مورد رابطههمسرایان. آن

که هنر تابع نیازهای سیاسی بوده است ـ که در مورد هر دو دیکتاتوری چپ و  این نیسترسد، 

                                                                                                                                                                                     
1
 virile 
2
 Fantasia 
3
 The Gang’s All Here 
4
 Busby Berkeley 
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به کار خود گرفت؛ هنر کند ـ بلکه این نکته است که سیاست، ریتوریقای هنر را ست صدق میرا

 .را خود رومانتیکِ یسرحد مرحله در

، سیاست 6299به قول گوبلز در 

، «ترین هنر استاعالترین و جامع»

ه سیاست آلمان ما، کسانی ک»و 

، خود را سازیممیرا جدید 

پنداریم ... کار هنر و هنرمندانی می

فرم بخشیدن، شکل باید که هنرمند، 

و خلق  باشد انمعیوبدادن، حذف 

 «.]ها[سالم]نژاد[ آزادی برای 

ی از آن است که آن یاه، جلوهکندجلب توجه میچه در مورد هنر تحت ناسیونال سوسیالیسم آن

کشورهایی همچون اتحاد جماهیر شوروی هنر رسمی  .کندمی بدل دیکتاتوریهنر ای از را به گونه

-گر زیباییتوسع بخشند. هنر فاشیستی نمایشرا  اتوپیایی ییاتاند که اخالقو چین، در پی آن

سازان دوران نازیسم، . نقاشان و مجسمهیابدنمود میکمال جسمانی  که در است اتوپیاییشناسی 

ها از نمایش هرگونه نقص جسمانی منع آنکردند، اما گورهای برهنه را نیز بازنمایی میفی اغلب

هستند،  [سازی]های بدنها، شبیه به تصاویر مجلهآثار آن یشده بودند. فیگورهای برهنه

فاقد جذابیت جنسی و )از لحاظ تکنیکی(  زهدفروشانهکه به شکلی  )از دختران( تصاویری

 .اندیفانتزها دارای حد کمال یک روست که آن، و از ایناندپورنوگرافیک

وجه هیچست؛ و البته بهااز این  ترپیچیدهبسیار نقص، داختن رفنشتایل به امر زیبا و بیباید گفت پر

. او شماری از ندمعنی نیستسم نیز بیکه دیگر هنرهای بصری دوران نازی گونهمعنی نیست، همانبی

زیبایی، وی نژادپرست نیست ـ و در المپیا وی  در بحثبزرگ می دارد ـ های جسمانی را گونه
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 ناپذیرشده و چونان تقالیی خستگیپردازیای سبکبه گونه ،های مالزمشرا با نقص کوشیسخت

 ترین سکانس فیلم.(شدهشیرجه، در تحسین یدهد. )همچون صحنهمی نشان

گرایانه هم شهوانی و هم آرمان ستیدر تضاد با پاکدامنی غیرجنسی هنر رسمی کمونیستی، هنر نازی

 است.

 (داشتهپیشاز  جسمانیِ عنوان یک امرِگرایانه )کمال جسمانی؛ هویت بهشناسی آرمانیک زیبایی

رهبران و لذت پیروان بدل  یسکسوالیته به جاذبهجایی که گرایانه است: متضمن اروتیسمی آرمان

 شود.می

رسیدن به یک امت واحده در راستای « نیرویی روحانی»به آرمان فاشیستی، تبدیل انرژی جنسی 

 است.

ترین شدهو تحسینشود، چونان یک وسوسه تصویر می)البته که یعنی زن( همیشه  اروتیکامر 

دهد که رو رفنشتایل شرح میهمین از .است جنسی یانگیزه یسرکوب قهرمانانهبدان،  واکنش

 ی هیچ مراسم و جشنی نیست.دارنده تدفین، دربرضاد با مراسم در ت ،ازدواج نوباها

یک زن، بلکه این  پیوند بانه ی یک مرد نوبا، ترین آرزوبزرگ

که به تایید اصول  چیزی ؛گیر خوب باشداست که یک کشتی

ی شهوانی نیستند، هایکنش انجامد. مراسم رقص نوباسایی میپار

نیروی محدودکردن  ، در جهت«اندهای پاکدامنیجشن»بلکه 

 زندگی.

ها محدود، کنشدر آن،  و ستنیروهای حیاتی ا محدودکردنشناسی فاشیستی بنا شده بر زیبایی

 ازو است است، بیرون از سیر تحول هنری قرن  گراواپس بسته و ایستا هستند. هنر نازیستی

 معاصر کسب کرده است. یکه جایگاهی را در سلیقه روستهمین
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های نازیستی در فرانکفورت )نخستین ها و نقاشینمایشگاه اخیر مجسمهبرپاکنندگان افراطی 

 .ندشد مواجه ی فراتر از انتظاربا استقبال و توجهنمایشگاه از زمان جنگ تاکنون(، 

شود، به ذهن متبادر میها های بازداشتگاههای آموزشی برشت و نیز با عکسبا نوشته اگرچه گاه

ـ  6291 یدهه ، آرت دکو ـ دیگر هنرآوردبه یاد این جماعت می هنر نازی چه که اکنوناما آن

توان یک سبک فاشیستی پنداشت: آن، سرنمون هنری است که . )آرت نوو را هرگز نمیاست

داند. هنر فاشیستی در بهترین حالتش آرت دکو است؛ با آن خطوط تیز و آن می شمنحط، فاشیسم

 .اش(خواجه سمحجم مادی ضخیمش، با آن اروتی

 سازـ مجسمه 6اثر آرنو برکر برنزی یالجثهعظیم یشناسی است که در مجسمهاین همان زیبایی

 یاطلس با آن عضالت سفت و سخت، ساخته یکوکتو( ـ و نیز مجسمه لبتهاو محبوب هیتلر )

 شهوانیحدودی  تا یمجسمهگرفته در مقابل مرکز راکفلر منهتن، و نیز ، جای2جوزف توراک

ام فیالدلفیا به گرفته در ایستگاه متروی خیابان سیجنگ جهانی اول، جای یرفتهاز حال سربازِ

 خورد. چشم می

هنر نازیستی باید برخاسته از آن باشد که این هنر  یآلمان، جاذبهدر چندان متفکر برای مردمان نه

فرسای هنر مدرنیستی های طاقتپیچیدگیرهایشی از  چونان و را ساده، فیگوراتیو و احساساتی

 فکرانه و متفکرانه. روشنهنری نه  و، دیدندمی

هنر نازیستی برخاسته از اشتیاقی است که اکنون  یمتفکرتر، بخشی از جاذبه مردمانی اما در مورد

 هایی که بیشترسبکویژه در مورد ه، بشودهای پیشین هنری مشاهده مینسبت به بازیابی سبک

 بودند. قرار گرفتهانکار  مورد

و آرت دکو، بسیار در پی احیای آرت نوو، نقاشی پیشارافائلی  ی هنر نازیستیدوبارهاما احیای 

 یبتوان در زمره ه سختیرا ب تظاهرانه و مغلقیمسازی چنین نقاشی و مجسمه رسید.بعید به نظر می

                                                           
1
 Arno Breker 
2
 Josef Thorak 
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-مردمان را دعوت به تماشای هنر نازیستی میهمین کیفیات دقیقن  اما .جای داد]ارزشمند[  هنر

 فرمی از هنر پاپ. به مثابه، این هنر آمیزآگاهانه و شیطنت متمایز نمودن باند، نک

خبری نیست؛ اما این آثار آثار دوران نازیسم دیگر  دستیخامدر آثار رفنشتایل از آماتوریسم و 

تواند وی میاست که همان حساسیت مدرن  ست.های بسیاری از همان ارزشبرندهپیشچنان هم

 را مورد تحسین قرار دهد. 

در نگاه به آثار رفنشتایل، نه فقط زیبایی فرمال دهد امکان میپاپ است که  بودن سبک آمیزکنایه

 .شناسانه نگریسته شودزیبایی افراطفرمی از  نیز همچونسیاسی آن  هایمایهآن، بلکه 

است به خود آثار رفنشتایل ـ چه آگاهانه و چه ناآگاهانه ـ واکنشی  احترام بهبخشی از این 

 دهد.را ارزشمند جلوه می رفنشتایل که کارهای موضوع اثر

بهترین از هستند )شاید بشود آن دو را  ایرجستههای بفیلم« مپیاال»و « پیروزی اراده»بدون شک 

عنوان یک فرم هنری ندارند. اکنون سینما بهخ تاری چنان اهمیتی درمستندها قلمداد کرد(، اما آن

جمله خود من( نسازان )مِزند، در حالی که بسیاری از فیلمسازی به رفنشتایل گریز نمیهیچ فیلم

زبان فیلم تلقی  یهایی دربارهایده یو سرچشمه ناپذیرپایانعنوان انرژی)بخش( ژیگاورتوف را به

ترین چهره در سینمای مستند ـ هرگز فیلمی به تاثیرگذاری و مهمعنوان کنیم. ژیگاورتوف ـ بهمی

انگیزی پیروزی اراده و المپیا نساخت. )البته ورتوف هرگز ابزاری که در اختیار رفنشتایل هیجان

 یو اوایل دهه 21 یهای پروپاگاندا در دههشوروی برای فیلم یبود را در اختیار نداشت. بودجه

 بسیار ناچیز بود.( 91

وجود دارد. ممکن است  اینگاه دوگانهچپ و نیز راست،  یا هنر پروپاگاندا، در جبههارتباط ب در

های های متاخر ورتوف، و فیلمکاری احساسات در فیلمبرخی بر این نظر باشند که دست

  کند.وهوایی مشابه ایجاد میرفنشتایل، حال
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ی عاطفی، و نسبت به توف، نوعی عالقههای وراکثر مردم در پاسخ به چگونگی مواجهه با فیلم

ای گرایانهپنداری اخالقذاتورتوف هم آثارکنند. اعتمادی ابراز میای بیهای رفنشتایل، گونهفیلم

 .زدانگیسراسر جهان بر می در دارانشدوست و را در مخاطبان

وی،  آثار براندازهای رفنشتایل، حربه آن است که ایدئولوژی سیاسی خانمانفیلم داشتبزرگ در

 شناسانه باقی بماند.پالوده شود و از آن، تنها ارزش زیبایی

عنوان فردی جذاب، و ورتوف بهبه شناخت آگاهی  متضمنهای ورتوف، همواره ستایش فیلم

ای که خود در هنرمندی متفکر، اصیل و باهوش است، که سرانجام نیز به دست همان دیکتاتوری

 فت.ا رفنخدمت آن بود، به 

های فیلمسازندگان  بر این نظرند که ن(یدوفکو پوو نیز آیزنشتاین بیشتر مخاطبان کنونی ورتوف )

های اوایل حکومت کمونیستی، تصویرگر آرمانی اصیل بودند، اگرچه در عمل چندان تبلیغاتی سال

 ای به این ایده دیده نشد.وفاداری

کار اندرها که دستحتی آن کسبرد، چراکه هیچنمی رفنشتایل از چنین پنداشتی بهرهاما ستایش 

 داشتنی، و نه اندیشمند بنمایانند.اند که وی را دوستسازی وی هستند، در پی آن بودهمنزه

ددمنشی و  به معنایتنها سوسیالیسم شود که ناسیونال نباید از یاد برد که همواره چنین پنداشته می

در  ،تر فاشیسمو در نمایی کلیگونه نیست. ناسیونال سوسیالیسم که این است، در حالی وحشت

زندگی  ییابند: ایدهدیگری نمود میلوای تحت هایی است که امروزه پی آرمان و به عبارتی آرمان

به  بیگانگی از میان رفتن احساسشجاعت،  پرستیواره، بت6زیبایی [پرستش] کیشِبه مثابه هنر، 

 .)تحت سرپرستی رهبران( 2شرب یانکار اندیشه، و البته ستایش خانواده ،بودن با هم نفع خوشیِ

                                                           
1
 Cult of beauty 

2 The Family Of Manعکاس از کشورهای مختلف که با مدیریت ادوارد  271عکس از  311چنین نام نمایشگاهی بود از . این عبارت هم

ها، مفهوم برابری بشر، ی اصلی در گردآوری و نمایش این عکسار شد. ایدهنیویورک برگز MOMA، در گالری 1933استایکن و در ژانویه 

شناسیِ رومانتیک را مورد نقد قرار ای از انسانی عکاسی، چنین گونهها بود. سانتاگ در یکی از مقاالت کتاب دربارههویتی انسانوحدت و هم

 داند.می« کنار گذاردن امکان فهمی تاریخی از واقعیت»و گذر از سیاست،  ،صویرزدایی از تدهد و آن را رهنمون به تاریخمی
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موثرند، و این صادقانه نیست و یا به عبارتی پذیرفته و هایی برای بسیاری از مردم چنین آرمان 

ها توسط است که این فیلم آنحشو است که بگوییم تاثیر پیروزی اراده و المپیا، فقط برخاسته از 

چنان مشتاقانه تماشا های رفنشتایل هنوز هم تاثیرگذارند و هماند. فیلمنابغه ساخته شدهسازی فیلم

ها آرمان که محتوای این فیلماست  از آن جهتشوند، و اگر از دالیل دیگر بگذریم، این امر می

های ناهمگون انتقاد ند، و اکنون نیز در حالتابسیاری بدان مشتاقهنوز رومانتیکی است که 

جوان، /فرهنگ راک از قبیلاجتماعی های ن پیوستگینویهای شکلبرای  تبلیغاترهنگی و ف

نمود  [های سریفرقه] وم، و باور به اسرار خفیهسکاوی، حامیان جهان ضدروان ،6اولیه گریدرمان

 یابد.می

شود، بلکه برعکس پذیرش رهبری مطلق نمی از مانع ،هاانسان گراییجمع ستایش و خواست

که به  ی. )تعجب نیست که اکنون شمار بسیاری از جوانانهم بینجامدبدان  ناگزیرممکن است 

 داطاعت فرو سرِ ،ترین اصولترین و مضحکاند و در مقابل خودکامهگوروهای روحانی گرویده

 .(اندشصتی های دههساالری در سالنخبه اند، مدعیان سابق استبدادستیزی و مخالفانآورده

ی وی به مثابه بانوی نازیستی رفنشتایل و نیز تبرئه یهای اخیر در راستای زدودن پیشینهفعالیت

-چندان خوشعنوان یک عکاس، ساز، و اکنون هم که بهیک فیلمناپذیر امر زیبا، مقدس و تزلزل

اکنون رفنشتایل  ست.امال فاشیستی در باطن ما وجود تمایالتی نسبت به آحاکی از یمن نیست و 

 پیش از ایندر حالی که  ، وشودشناس رومانتیک قلمداد میپرست و مردمعنوان زیباییبیشتر به

، شدقلمداد میشناسی وی های سیاسی و زیباییایده یادامه تربه صورتی واضح ماهیت آثار وی

 . اندوی خواهان تصویرشدن مطابق آثار خاطر زیبایی کمپوزیسیون،هب هاانسان اکنون

                                                                                                                                                                                     

جای دنیا به شکل یکسانی به ی نشان دادن این نکته که تمامی افراد در همهبا داعیه "ی بشرخانواده"نمایشگاه »دهد: چنین ادامه میسانتاگ این

ی تاریخ های واقعی و در شبکهها و کشمکشعدالتیها، بیی تاریخ و تفاوتکنندهثقل تعیینمیرند، خندند و میکنند، میآیند، کار میدنیا می

 )نگاه کنید به: سوزان« سازد.معنا میهای انتخابی استایکن، تاریخ و سیاست را بیی عکسکند ... سرخوشی پرهیزگارانهگرفته را انکار میجای

 . ]م[(نشر نظر. ی عکاسی. مترجم مجید اخگر. دربارهسونتاگ

 
1
 Primal Therapy 
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کارانه و است که منجر به پذیرش فراموشهایی از این دست و جذابیتفقدان نظرگاه تاریخی 

گرانه را در پی دارد، شود که بسیاری از احساسات ویرانمی یی«پروپاگاندا» یکنجکاوانه

 گیرند.ها و تضمنات آن را جدی نمیاحساساتی که مردمان داللت

، و از چیزی فراتر از زیبایی و امر زیباست مساله، در آثار رفنشتایل برای بسیاری مسلم است که 

خاطر زیبایی هبای از هنر را چنین گونه کنند واز رسم زمانه عدول نمی مردمان همین روست که

 کنند.حمایت میاز آن نمای امر زیبا خاطر پرداخت مقدسهبنیز کنند، و ستایش می مسلم آن

پررنگ دیگری نیز برخوردار است: حساسیت  ی، از پیشینهایو رسمیچنین پذیرش فرمالیستی 

همواره میان اخیر فرهیختگی نیست؛ و این احساسات مدرن و  کمپ، که مقید به محظورات جدی

شناسی زیباییهای هنری که امروز تم. اندهیکرد فورمالیستی در آمد و شد بودکمپ و رو یذائقه

های ر مردم احیانن چیزی نیست جز جلوهکند، محبوب است و برای اکثفاشیستی را زنده می

 متفاوت کمپ.

ما را  اش،نشدنیقید رامبی یمد روز باشد، و احتمالن مد با آن ذائقهتمامی بهتواند فاشیسم می

هنری که ده سال پیش به دفاع  نماید.ضرر نمیذائقه، خود چندان بی . اما داوریبخشدرهایی می

اکنون دیگر قابل دفاع به  ـ خوانمخالفای ذائقهاقلیت و یا  یعنوان ذائقهبهـ  ارزیدسرسختانه می

حتی  و بسیار جدی برخاسته از آن، رسد، زیرا که امروزه مسائل اخالقی و فرهنگیِنظر نمی

 .نمودگونه نمیاین ،که پیش از این، چناننمایدمی رناکطخ

در  است، پذیرفتنی برتر فرهنگچه در ، حاکی از آن است که آنباوری که مسلم گرفته شده

به  اخالقی ضرربی سایلی مکنندههایی که مطرح؛ ذائقهبوده نخواهد پذیرفتها چندان فرهنگ توده

 .شوندمیآور زیاندیگر  شوند، برقراردر سطحی گسترده گاه که آن، ندامثابه ویژگی اقلیت

 ذائقه، زمینه است و اکنون، زمینه تغییر یافته است.
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II 

 

ی هادر استند مجلهبرای فروش کتابی است نمایش دوم. 

-بزرگ» مخصوص هایفروشیکتابدر یا و  هاودگاهرف

گونه پر آن، با جلد کاغذی و کیفیتی نازل، و نه«ساالن

هنر را عشاق نظر نوبا( که  قوم زرق و برق )همچون پایان

 ب کند.لبه خود ج

خیزند، از از خاستگاه اخالقی یکسانی برمی کتاب این دو

یک شیفتگی بنیادین؛ همان شیفتگی اما در مراحلی 

در عین و  رکیکهای آورند، نسبت به ایدهوجود میه را ب نوباقوم پایان هایی که ایده .متفاوت

 .ندااخالق خارج شده یکمتر از دایره 6این کتاب )خلعت اس اس( یهدهندشکل یحال زیرکانه

هایی تاریخی و نوشته یصفحه مقدمه 9بریتانیاست )با  محصولای ، گردآوری«خلعت اس اس»

ت. جلد کتاب این گون، بلکه جنسی است آن نه اندیشهبیپشت جلد(، اما مسلم است که جذا در

صورت ه رنگی ب بازوبند یک مامور اس اس، نوار زرد یشکستهکند. روی صلیب نکته را عیان می

 2922عکس چهاررنگه فقط با قیمت  611بیش از »مورب عبور کرده است که بر آن، عبارت 

اندام های پورنوگرافی، روی مثل برچسب قیمتی که در جلد مجله نقش بسته است. دقیقن« دالر

 اندازد.دهد و هم آن را دست میشود، که هم به سانسور تن میها چسبانده میمدلجنسی 

، وحدتی ها دربردارنده. یونیفورمشته استفانتزی فراگیری نسبت به یونیفورم وجود دا همواره

کاری وی، و  یها بیانگر شخص، گذشتهها، که اینها، مدالها، نشانهویت )از طریق درجه ،نظم

 هستند. عمال خشونتمشروعیت اِشایستگی، قدرت قانونی، و نیز (، باشدارزش وی می البته

                                                           
1
 SS Regalia 



32 
 

ها ابزارهایی آنهای عکسها هستند. های آنها همان چیزی نیستند که عکسب یونیفرماما خُ

. هستند یمند و شایعسکسی سخت قدرت های اس اس، فانتزیِهای یونیفورمو عکس انداروتیک

-بهحق ادعای اساسی فاشیسم مبنی بر خشونتِ سد عینیحاال چرا اس اس؟ چرا که اس اس تج

ها به مثابه قشر حق برخورداری از قدرتی مسلط بر دیگران، و حق برخورد با آن ،جانبدارانه

 .است دستپایین

با اس اس بود که چنین ادعایی به حد اعالی خود رسید، چرا که افسران این سازمان این پندار را  

 نزدیک کردنعملی کردند، و نیز این خشونت را با دیت تمام و با رفتاری خشن و مستحکم جبا 

 کردند. تقویت ،شناسی خاصخود به استانداردهای زیبایی

فقط مظهر خشونت، بلکه تجسم نظامی برجسته و خاص، نه عنوان سازمانمقرر بود که اس اس به

ـ  آنخواهد افتاد. اس  SA« آ سخلعت ا»بی با نام زیبایی اعال نیز باشد. )مسلمن کسی به فکر کتا

هرحال سازمانی که اس اس جانشین آن شد ـ اصلن و ابدن کمتر از اس اس خشن نبودند، اما به

یاد « هاخاکیلباس»با عنوان  البتهو  ،مست و ملنگهای خپل و عنوان چاقها بهندر تاریخ از آ

 (شود.می

ها را قاعده بودند. حاال این یونیفورمدوخت، و البته کمی بیهای اس اس، شیک، خوشیونیفورم

ی ارتش امریکا، شامل ژاکت، زنندهو البته دل ،دوختچندان خوشهای نهقیاس کنید با یونیفورم

ها های روی این یونیفورمها و نشانهای بنددار که اگر با مدالپیراهن، کروات، جوراب، و کفش

 های مردم معمولی و غیرنظامی ندارند.فرقی با لباس کاری نداشته باشیم، هیچ

هایی برای پوشاندن و رق بودند؛ شامل دستکش های اس اس چسبان، سنگین و شقیونیفورم

 کرد. ران را مجبور به راست ایستادن میهایی سنگین که افسها، و پوتیندست

 نوشته شده است:« خلعت اس اس»گونه که روی جلد کتاب آن
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 یمهم داللت ضمنیاین یونیفورم، سیاه بود، رنگی که در آلمان دارای 

های بسیاری ، نمادها و نشانتزئینات ،است. افسران اس اس، روی لباس

کردند که حمل میجمله نشان جمجمه و استخوان، و نشان روی یقه( ن)مِ

 بود. آوررعبو هم  مهیجها بود. چنین ظاهری هم آن یدرجه یدمؤ

تحریک ها عکس جاری در اکثر ندان برای مواجهه با ابتذالِچکتاب، مخاطب را  جلدِطراحی 

های خاکی شبیه به ارتش اعضای اس اس گاه لباس ،سیاهمعروف های کند. غیر از آن یونیفورمنمی

ها، صفحاتی نیز به غیر از یونیفورم کردند.یی برای استتار نیز بر تن میهابارانیها و ، ژاکتامریکا

ها برخی از آن ختصاص یافته است؛ کههای مختلف ادرجهها و ها، مدالنشانتصاویری از 

-که این ،باشندنیز می که ذکر شد، نشان جمجمه و استخوانچنانهای بدنام و ی عالمتدربردارنده

  6.اندمشخص شده سال و زمان عملیاتو رتبه، واحد، با توجه به  ها همگی

مخاطب کتابی که اکنون تصویر است:  تاییدگر قدرت است که هاعکس اکثرضرر بیظاهر دقیقن 

فانتزی دارای عمق باشد،  کهفانتزی سکسی. برای این از مختصر و مفید است یکتاب دارد،در دست 

رنگ مجوز عبور یک افسر اس اس در مسیر تریر به لوبک در  مثلنباید که به جزییات بپردازد. 

 .مخاطب باید تمام شواهد مستند را بداندچه بود؟ بله!  6211بهار 

 است، تجمالت و تزییناتخنثی شده  نسبت به زندگی شناختیای زیباییاگر پیام فاشیسم با نگره

 تجلی انگیزیجذاب و هیجانفاشیسم در آثار آن نیز اکنون سکسوال شده است. اروتیزه کردن 

-و فیلم 1اثر میشیما 9و پوالد خورشیدو  2اعترافات یک نقابتوان به جمله مییافته است که از آن

                                                           
1
که معادل فارسی خاطر اینشود آمده است، اما بههای نظامیان نصب میهای مختلفی که بر لباسدر متن اصلی لیست بلندباالیی از نشان [م] 

 کنم:ها را در پانویس ذکر میها را نیافتم، ناگزیر عنوان اصلی آنتمامی آن

And besides the photographs of uniforms, there are pages of collar patches, cuff bands, chevrons, belt 

buckles, commemorative badges, regimental standards, trumpet banners, field caps, service medals, shoulder 
flashes, permits, passes… 

 
2
 Confessions of a mask 
3
 Sun and Steel 
4
 Mishima Yukio 
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فیلم  و آثاری کمتر مورد توجه همچون و اخیرن 2کنت انگراثر  6خیزش اسکورپیوهایی همچون 

اشاره کرد. اروتیزه کردن رسمی و جدی  2کاوانیاثر  1شب نگهبانو  ویسکونتیاثر  9شدگاننفرین

متمایز  ـ نمایدساختگی می که مشخصنـ  آورهراسامور های تصنعی با فاشیسم را باید از بازی

 دانست. 

لی طراحی کرده، تصویری رای نمایشگاه اخیرش در گالری کاسِب 1پوستری که روبرت موریس

خود ر کالهکالهی که به نظاست از خود هنرمند که تا کمر برهنه است، عینکی آفتابی به چشم دارد، 

بند و رو به  های درفلزی که همراه است با زنجیر ستبری که در دست یرسد، و یک یقهنازی می

 ی وی قرار دارد.گرفته باال

 آوریممکن است دارای توان شوکرا تنها تصویری دانسته که رسد موریس این تصویر به نظر می 

. انگارد، مسلم میتهییجهایی از جلوه دائمیفرد که هنر را به مثابه توالی منحصربه: فضیلتی باشد

در چنین شرایطی( شوکه واست آن است. )خ مهم در این پوستر، چیزی است که خالفِ یاما نکته

های باشد، چیزی که در مورد ورود متریالدادن مخاطب نیز میبه معنای عادت کردن مخاطب 

هنر  آمیزهبیاطم هایتفسیر ـ در خدمت پسندعامهنگاری نازیستی به فهرست بلندباالی شمایل

  کند.صدق میهم  ـ پاپ

                                                           
1
 Scorpio Rising 
2
 Kenneth Anger 
3
 The Damned 
4
 The Night Porter 

-گوید: لباس نظامی اس اس وحشتناک زیباست. یک لباسی نگهبان/هتلبان شب نوشته است، میای که بر فیلمنامه. لیلیانا کاوانی در مقدمه3

های توانیم بگوییم کاست آیینی رایش سوم، یک بازسازی از راهباش. میسوگلی هیتلر بود، نور چشم Korpآرائی است. گارد اس اس 

دادند. تقریبن نظم و انضباطِ معبدی بود که های آیینی، توجه زیادی نشان میی دار و دستهآرایی خود، مانند همهسیاهی بود که به تزئین و لباس

ی بالفصل هیتلر بودند، آگاهانه یا ناآگاهانه؛ و رئیس، نوعی گر و بندهگرایانه، ستایشجنسبا مناسکی هم ی بیستم سر بر آورده بود.از سده

کند ـ و هنگامی که در مقابل جمعیت گاهی مقدس زندگی میای ندارد، پیوسته در نیایشکند، بچهناپذیر بود ـ ازدواج نمیی لمس«باکره»

دهد... )نگاه کنید به: لیلیانا شده، طبق مناسکی انجام میخوبی مطالعهآراییِ بهدرست و فقط در محلی با مکانشود، این کار را مستقیم، ظاهر می

 ]م[ .(22و  21کاوانی. هتلبان شب. مترجم: محمدطاهر نوکنده. انتشارات نیلوفر. صفحات 
6
 Robert Morris 
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های حساسیت نگارییلفریبندگی نازیسم فراتر از آن چیزی است که در دیگر شماالبته باید گفت 

 گذرد. مائو تسه تونگ و مریلن مونرو( مینگاری مایلشپاپ )از قبیل 

ای کنجکاوی توان منتج از گونهرا می فاشیسمعمومی به  یشک بخشی از گسترش عالقهبدون

شان پر است از گفتگوهای طوالنی اند و گوشتولد شدهم 6211دانست. برای کسانی که پس از 

شان که والدین)نسل( از گفتگوی  ه علیه آن ـ، بخش مهمییسم ـ چه له و چمارکس یدرباره

روست که گذرد. از همینتصویرگر امری عجیب و ناشناخته است، حول و حوش فاشیسم می

 نماید.ای افسون عمومی در نسل جوان نسبت به امر هراسناک و نامعقول چهره میگونه

آشامان(، زآمیز )از قبیل خونابا تاریخ فاشیسم، در کنار دیگر مباحث ر مرتبطواحدهای درسی 

های جلوه باید گفت که باشند. اما گذشته از این،ها میلجدرسی در کاترین واحدهای مورد استقبال

 ذیرفتنو پ ،هبیاطمکند، قابل تقلیل به آن را بیان می پرواییبیجنسی فاشیسم که خلعت اس اس با 

 نیستند. عادیهمچون امری 

ویژه در ایاالت متحده، هدر ادبیات، فیلم، و ابزار مربوط به پورنوگرافی، در سراسر جهان و ب

انگلستان، فرانسه، ژاپن، اسکاندیناوی، هلند و آلمان، اس اس به مرجعی برای ماجراجویی جنسی 

ها، . چکمهیابندمیهای نازیسم بروز طی با نشانهتبدیل شده است. امروزه اکثر تصورات جنسی افرا

و  ،هاصلیب شکسته، چنگکته بر باالتنه، گرفهای چرمی، زنجیرها، صلیب آهنی جایلباس

-اند. در مغازهاروتیسم بدل شده متعلقاتترین بزرگ، به رمز و راز و پرمنفعت هایموتورسیکلت

ها، خانه، و فاحشه6چرم)پوشان(های کدهها، میهفروش محصوالت مرتبط با سکس، در باجهای 

رو آلمان نازی که نسبت به امور جنسی چرا؟ از چه . اماکنندمردم از چنین ابزارهای استفاده می

-گرایان را به دادگاه میجنسکننده بود، امروزه اروتیزه شده است؟ چگونه رژیمی که همسرکوب

 گرایانه تبدل یافته است؟ جنسهم محرکیکشاند، اکنون به 

                                                           
1 Leather barsکنند.های چرمی بر تن میهایی است که عمومن لباسو نیز سادومازوخیست گرا،جنس. بارهایی که بیشتر پاتوق مردان هم 

 ]م[
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هیتلر نیز  های جنسی دانست.خود رهبران نازی از استعاره یاستفادهتوان این امر را منتج از می

یک تجاوز  چونان، «زنانه» یجنسی بر توده یواگنر، رهبری را همچون سلطه و نیچه همچون

ها را به توده ،دارد، جایی که رهبر خلسه، نشان از پیروزی ارادهدر  حالت جمعیت)انگاشت. می

 رساند.( انزال می

. اشندب 2جنسیو یا غیر 6فاقدجنسیت شانتصویرگریدر اند که گرایشات دست چپی سعی داشته

زنند، که از آن دم می بودن واقعیاتینمایی و سرکوبانهپاکرغم گرایشات دست راستی نیز علی

تر است. )که البته این به اعتبار از کمونیسم سکسی . مسلمن نازیسمانددارای سطوحی اروتیک

 حدود تصور جنسی است.(طبیعت و البته گر افزاید، بلکه نمایاننازیسم نمی

 .دیستننها نازی تاییدگر اعمال، اندشدهتحریک  های اس اسیونیفورم بااکثر کسانی که  باید گفت

 ها بدانند.( نازی ی)اگر اصلن چندان چیزی از سابقه

گسترشی از احساسات سکسی که عمومن هم های قوی و روبهبا این حال جریان

دهند. این ای اروتیک مید که به نازیسم جلوهنشوند، وجود دارمیسادومازوخیستی نامیده 

گرایان جنسگرایان و هم در میان همسادومازوخیستی هم در میان دگرجنس ها و اعمالفانتزی

  مرد مشهود است. گرایانِجنساروتیزه کردن فاشیسم بیشتر در میان هم گرچهشود، دیده می

 ، راز سکسی بزرگ این قرن است. 9سادومازوخیسم و نه سکس ضربدری

گونه که ژنه گفته است: میان سادومازوخیسم و فاشیسم ارتباطی طبیعی وجود دارد. همان

مشارکت در  گونه است:سازومازوخیستی نیز از همین یوالیتهسکس 1.«فاشیسم، تئاتر است.»

                                                           
1
 unisex 
2
 asexual 
3
 Swinging 

ی اروتیک فاشیسم بر کسی بود که گر جذبهیکی از نخستین متونی را نوشت که روایت« مراسم خاکسپاری». این ژنه بود که در رمان خود 4

ی مناسبی نیست و احتمالن از از این دست، مربوط به سارتر است که البته خود برای چنین احساساتی گزینهای دیگر البته فاشیست نبود. نوشته

است، « های آزادیراه»مردگی که سومین رمان از اثر چهاربخشی وی به نام طریق ژنه با این گرایشات آشنا شده است. وی در رمان دل

کند: }دانیل{ او نترسیده گونه توصیف میرا این 1941ود ارتش آلمان به پاریس در سال اش هنگام ورهای اصلیاحساسات یکی از شخصیت

 در شعفی«. دهندگان مانجات»بود، او در مقابل آن ارتش، درهم شکسته شده بود، به آن هزاران چشم ایمان آورده بود، و پیش خود اندیشید 
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اعمال سادومازوخیستی، همچون پذیرفتن نقشی در یک نمایش سکسی است، به صحنه آمدن 

 سکسوالیته است.

ی هستند که همچون بامهارتپردازان رقصسکس سادومازوخیستی، مشتریان و  خوگرفتگان 

سراسر برای مردم معمولی  ،ممنوع بودن یواسطههبکه کنند ایفای نقش میئاتری ت راجراکنندگان، د

 :معمولی است . نسبت سادومازوخیسم با سکس، همچون نسبت جنگ با زندگیانگیز استهیجان

چه تمامن واقعی است، برشی از پرداختن به آن: »گفته بود است. )رفنشتایل جادویی ییک تجربه

 («.انگیزدتوجه من را بر نمی ؛پاافتاده استپیشو  مایهکمکه زندگی است، 

سکس در نیز  سانبه همان، نمایدمیروح گونه که قرارداد اجتماعی در مقایسه با جنگ بیهمان

در  6باتای کهچنانرسد. مقابل سکس سادومازوخیستی بسیار نجیبانه و البته معمولی به نظر می

د، نگرایش دار ه آنتجارب جنسی بهایش بدان تاکید کرده است، پایانی که تمام سراسر نوشته

از این بودن همچون متمدن بودن، به معنای بیگانه بودن « نجیبانه»تحقیر و ناسزاگویی است. 

 آیند.می تجارب وحشیانه است که بر صحنه

رساندن به شریک جنسی نیست، که اکثرن نیز به معنای سادومازوخیسم فقط به معنای آسیب

زند، روس زن خود را کتک می سالشود. یک کشاورز میانبیر میمردان به زنان تع رساندنِآسیب

کند. )او غمگین است، مورد ظلم واقع شده، مست چرا که از انجام این کار احساس رضایت می

 زنان ملس است.( رخواست، و البته به این خاطر که کتک

                                                                                                                                                                                     

ای هایی که همچون دریاچهسوخته و چشمهای آفتابها، صورتی آنهای آراستههای ارتشیان خیره شد، به موبرد. به چشممحض به سر می

چیزی از آسمان نازل « اند.قیافهچه خوش»شان ... پیش خود زمزمه کرد موزون و عضالنی کفلشان خیره شد، به باریکبدن زده بودند، به یخ

های خاکی، آن مدافعان ه بود، رای و قضاوت محو شده بود. آن سربازها با لباسی عدالت از میان رفتشده بود: این همان قانون کهن بود. جامعه

زنان نفستوانست اطرافش را ببیند. نفسسختی میناپذیری تمام بدنش را فراگرفت، بهحقوق انسان، پیروز شده بودند... حس خوشی تحمل

کرد کاش وی زنی بود آرزو می«... شوندوارد میبه پاریس ، کره همراه باشد انگار که با، نرم و روانهمراه باشد، کره  انگار که با»کرد  تکرار

استفاده شده است که به معنای آسان و راحت انجام  as if it were butter]در متن انگلیسی از عبارت  کرد.ها گل پرتاب میکه برای آن

 را از قلم نینداختم. م[ "کره"ا نکرده و واژه خاطر موضوعیت متن، به معنای اصطالحی آن اکتفشدن کاری است، اما به
1
 Bataille 



38 
 

خورد، وی در حال خلق مجدد ه شالق میخاندر یک فاحشه ی انگلیسیاما اگر یک مرد جاافتاده

یک تجربه است. او به یک فاحشه پول پرداخته است که با وی کنشی نمایشی انجام دهد، کنشی 

ای از روزهای مدرسه و یا است، تجربه قدیمیی چیزی دوباره یکه نمایش مجدد و ارایه

 پرورشگاه که اکنون در او به انرژی جنسی متنابهی منجر شده است. 

ی احاوی گذشتهمکن است مهر آن شود، کردن سکسوالیته متجلی می نمایشیکه امروزه در  چیزی

دارای انرژی جنسی تواند می( مربوط بدان )بیش از خاطراتآن نازیستی باشد، چرا که تصاویر 

 . باشد

فردیت  برغایی توان تاییدی شود را مینامیده می« گناه انگلیسی»چه که به قول فرانسویان آن

 گردد.تاریخ فردی خود سوژه باز می ها بهنمایشکه تمام این جاست و این ؛دانست

است به آزادی  واکنشیگر چیزی بس متفاوت است؛ نمایانکنونی به یونیفورم اس اس  یعالقه

غیرقابل تحملی از فردیت، بیش  یانتخاب در سکس )و دیگر مسایل(، پاسخی است به درجهحاد 

 آن است.سازی انجام هنمایش مجدد بردگی باشد، آمادکه از آن

-دهندهیابند و هنرهایی نیز که ارایهروز رواج بیشتری میههای مربوط به سلطه و بردگی روزبآیین

به سوی  6ی فراوانییک جامعهگرایش  های طبیعیتجلیتوان باشند را می مضامینیچنین  ی

انتخاب دانست؛ به سوی دعوت  (یک)به  و ذائقه،های مختلف زندگی مردم به یک تبدیل بخش

 ،اکنون در اکثر جوامعتخویش به مثابه یک سبک )زندگی(.  معهود هایپنداشتن زندگیمردمان به 

گاه که پنداشته شده، اما آن برای کردن؛ بدون اندیشیدن بدان( )کاریعنوان یک فعالیت سکس به

 دیل شدن به یک فرمحال طی طریق به سمت تبدر احتمالن شود، سکس به یک ذائقه بدل می

گونه است: فرمی از لذت که هم نخودآگاه از نمایش است؛ تئاتری که سادومازوخیسم نیز از آ

 .است، و در حد بسیار، ذهنی استخشن و هم پیچیده 

                                                           
1
 Affluent society 
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جا که سکس به شود، آنجنسی پنداشته می یاوج تجربه یعنوان نقطهسادومازوخیسم همواره به

ها، و از عشق ها، از رابطهشود، جایی که سکس از خود انسانترین شکل، سکسوال میخالص

آور دانست. پیش از این شود. پس نباید پیوند این امر با نمادهای نازیستی را شگفتیمنفصل می

 به عالم امر زیبا راه نیافته بود.آگاهانه گونه ها بدیناربابان و برده یهرگز رابطه

ها و سازی دکور و لباسههخود را از هیچ و با بدا 6تئاتر تنبیه و لذت بود ناچارمارکی دو ساد 

کند. اکنون ولی یک سناریوی عظیم در دسترس همگان است. رنگ این  برپاموهن های آیین

 است، هدف آن صداقت اش زیبایی است، چرایی آنبهنمایش سیاه است، ابزار آن چرم است، جاذ

 .اش: مرگ، و فانتزیاستخلسه 
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