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 :رت کالت آره نشريه الکترونيکی توضحياتی دربا
 

 .آرت کالت به صورت الکترونيکی پخش و منتشر می گردد  •
 .با لينک دادن به آرت کالت يا فرستادن آن به دوستان خود ما را در پخش و توزيع آن ياری رسانيد •
 : آرت آالت را مي توانيد در سايت هاي ذيل بيابيد  •
• www.artcult.poetrymag.info 
• org.eshterak.www 
• com.blogspot.hezartou.www 
 .از کليه دوستانی که به آرت کالت لينک داده اند يا مجله را در سايت خود قرار داده اند ، کمال تشکر را داريم •
مي توانيد آرت آالت را  به        )  artkult@gmail.com(كي خود به ايميل نشريه       در صورت ارسال آدرس الكتروني      •

 . طور رايگان مشترك شويد
 . انتقادات و مقاالت ارسالي شما است, همچنين آرت آالت در انتظار نظرات ، پيشنهادات  •

 .چاپ مطالب مندرج در اين نشريه با  ذآر ماخذ بالمانع است
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 هنر مسلح
  و بابک سليمی زادهامين قضايی

 
 بخش اول در برابر مفهوم       .  هنر مسلح، پيش در آمدی است بر نظريه پردازی مولفين آرت کالت  درباره  ايده هنرانقالبی                     

هنر مسلح  اين تصور شايع را که             .  هنر به مثابه کاال ، ايده  هنر به مثابه موقعيت  و فعاليت اشتراکی را مطرح می کند                           
، صرفا کااليی با محتوای انقالبی است به چالش کشانده و انقالبی بودن هنر را در تسخير موقعيت و فعاليت                          هنر انقالبی      

ما معقتديم که هنر در .   بخش های دوم و سوم به مکان شناسی هنر می پردازد          .  آن در زمينه اجتماعی اش ارزيابی می نمايد       
شهرهای موجود  توسط مناسبات کااليی        .  در شهر اتفاق می افتد        گالری يا حوزه خصوصی هنرمند اتفاق نمی افتد ، هنر                

وظيفه هنر انقالبی   .  نظام سرمايه داری به کالن روستاهای خرد  و روابط بدوی و وحشيانه انسانها فروپاشيده شده است                           
افتد يعنی هنری   همچنين هنر در مدرنيته اتفاق می        .  تصوير کردن شهر به مثابه کمون اشتراکی زندگی وکار مشترک است             

انقالبی است که   زندگی شايسته انسانی رانه در حيطه مالکيت خصوصی فرد بلکه در حيطه کار و  فعاليت مشترک انسانی              
بخش چهارم   و پنجم با بازمفهوم پردازی  داللت  به مثابه سرايت  ،  از هنر به جای عنصری                        .  و تاريخی  به تصوير کشد     

هنر .  ی موجود ، ويروسی مسری و آلوده می سازد که مرزهای موجود را در هم می کشند                            رام و محدود در نظام داللت        
عمومی ،  /  انقالبی  از داللت های خود سالحی برای سرايت و نفوذ می سازد تا  مرزبندی های مانند حوزه خصوصی                                 

 .دد محو و نابود گر...خيابان  و/ غير رسمی ، گالری / عام گرايی  ،  رسمی / نخبه گرايی 
  
 
١ / 

اشکال زندگی ، معنايی جز     "  هنری بودن "برخالف کاالها ،      از امروز هنر تنها برای نابودی خودش فرصت دارد چرا که              
اثر هنری به مثابه کاال ، به حکم تاييد  ساختارهای حاکم بر داوری زيبايی شناسیِ  مخاطب و                   .  انقالب در آنها نخواهد داشت    
اما اثر هنری به مثابه  يک موقعيت زيستی ، هيچ نيازی به              .    خود فراتر رود  "  منطق کااليی "از  منتقد ، مجبور می گردد تا       

از اين رو يک  موقعيت بر خالف کاال ، . سنت زيبايی شناسی ندارد تا به ياری آن از ارزش مصرف کااليی اش استعال يابد             
 . موقعيت های روزمره فراتر رودتنها با نابودی شرايط جبری و سلطه گر حاکم بر خود می تواند از 

اگر اثر هنری يک توليد کااليی دانسته می شود تا با نفی منطق کارکرد  و وفور مناسبات کااليی نظام سرمايه داری از کاال                         
بودن خود فراتر رود يا حتی در موقعيتی انتقادی نسبت به منطق توليدی اش قرار گيرد،  ما در مقابل اثر هنری را موقعيت                          

به جای آنکه هنر با نفی کارکرد ، توليدِ  هنری خود              .  فعاليتی می دانيم که پيشا پيش از  کااليی شدن خود سرباز می زند                و  
را منتسب به آفرينشی يگانه نمايد و نه تکثيری ماشينی ،  هنر انقالبی پيشاپيش از کااليی شدن ، روزمره شدن  و حتی                                      

مصرف ، اثر هنری همواره به جای کار ماشينی  وبيگانه ،                    /  کاال/  ه  کار   در  روي   .  سرمی پيچد "  کار  "  تعريف شدن       
آفرينش خاص هنرمند را تعريف کرده و بدين ترتيب کاال به اثر هنری مبدل شده و مصرف جای خود را به نمايش وداوری                         

  همواره مجبور است که امری        بنابراين اثر هنری در ميان کاالها تنها يک تافته جدا بافته است و               .  زيبايی شناسانه می دهد    
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اثر .  گالری چيزی نيست جز ويترين مغازه به عالوه هاله ای مقدس                   .خاص ودر تمايز با منطق تکثير ماشينی باقی بماند            
تعجبی ندارد که   .    هنری بدين ترتيب فضای فرهنگی مسلطی را می سازد تا خود را از ارزش مصرف توده ها  جدا سازد                        

اثر هنری کااليی است که شکل ابتدايی و بی فرهنگ           .  ناعقالنيت های مناسبات کااليی را نداشته است       هرگز توان بازنمايی    
اما راه حل ، بازگرداندن هنر به تکثير فن              .    خود را نفی کرده و از بازگشت  به دنيای تکثير فن آورانه هراسان است                          

عای والتر بنيامين ، منجر به تحولی زيبايی شناسانه در               در مقابل  نيز منطق تکثير ماشينی  ، برخالف اد               .  آورانه نيست    
" به گزينش موقعيت زيستی       "    زيبايی شناسی شده   "  زندگی توده ها نخواهد شد چرا که  غرق شدن توده ها  در کاالهای                       

: ی هستيم گرچه ارزش تاريخی اين تحول را درک می کنيم اما ما متعقد به هنر انقالب                 .  نخواهد پيوست "  زيبايی شناسی شده    
يعنی هنری که هنری     .  هنری که  از دوسويگی شکلی آنها فراتر می رود              .  هنری که نه نخبه گرايانه است  و نه عاميانه              

مرهون فراروی از تکثير ماشينی و کارکردی است و  نه مديون مصرف ماشينی  و غير انتقادی  توده ها            نه    بودن خود را    
  و به ظاهر عادالنه کارگر و کارفرما را رها کرد و با آنها به کارگاهشان رفت تا  راز                    همانطور که مارکس قرار داد آزاد     .  

ما نيز برای درک اثر هنری  ، جدال   و سازش درونی هنر نخبه گرا و عامه پسند را                      .  بی عدالتی تاريخی  را در آنجا بيابد       
بی شک تحول  و انقالب واقعی در شيوه زندگی را در            رها نموده و به سراغ  فعاليت و موقعيت  زيستی انسانها می رويم و                

 . آنجا خواهيم يافت
در اين صورت  به سينما رفتن توده ها و تماشای يک             .  ما   اثر هنری را يک فعاليت در يک موقعيت رمزگذاری می کنيم                 

و تخدير توده ها شود ، ما         اگر اين فعاليت بدل به عادت بی ثمر و سرگرمی              .  فيلم   اثر هنری است و نه صرفا خود فيلم                
هيچ زيبايی ، تحول و هر آنچه شايسته يک فعاليت انسانی است در آن نخواهيم يافت حتی اگر فيلم  به تمامی تحول و انقالب                          

. يک فيلم تنها بخشی از اثر هنری يعنی فعاليتی به نام سينما رفتن است             .  در اينجا اثر هنری يک فيلم نيست        .  را موعظه کند    
ما در سينما می بينيم بی شک حائز اهميت است، اما ما  فقط نمی پرسيم چه فيلمی ؟ بلکه می پرسيم چه فيلمی در چه                               آنچه  

معابرو خيابان  .  موقعيتی و با چه فعاليتی ؟   کارخانه  تنها محيط کار کارگران نيست بلکه محيط انديشه و زندگی  آنهاست                          
ما خواهان انقالب در کار و       .  ستند ، محيط زندگی ، تجربه  و معاشرت آنهاست            ها  تنها محيط  رفت  و آمد  شهروندان ني               

انقالب در کاالها و کاالهای زيبايی شناسی شده به چه درد می خورد ؟ ما                 .  فعاليت انسانها در محيط های زيستی آنها هستيم        
توان آنرا خاص ، منحصر به فرد و زيبا         می خواهيم زندگی   وکار روزمره هر انسانی  چنان  موقعيت و فعاليتی  باشد که ب                   

 . هيچ فايده ای ندارد که آنها در کاالهای زيبا ، جذاب و دلفريب غرق شوند. خواند
چيزی به نام اثر هنری انقالبی به مثابه بازنمايی کااليی وجود                  .    هنر انقالبی ، هنری نيست که انقالب را بازنمايی کند                

فروپاشی اثر هنری از جايگاه رفيع اش به   کااليی که فقط              :  مرحله اول   .  و مرحله است    هنر انقالبی فروپاشی در  د     .  ندارد
فروپاشی اثر  :  مرحله دوم   )  .  ما بايد اثر هنری را از صحنه متافيزيکی يک  آفرينش خدای گونه دور کنيم               (  توليد شده است    

بدين ترتيب هنر را  از مصرف به کاال و از            .  تماعیهنری از يک کاالی توليد شده به فعاليتی انسانی در موقعيتی الزاما اج              
انقالبی که  .  کاال به کار انسانها  عودت می دهيم  و در اين سطح است که ما انقالب در کار ومعيشت انسانها را خواستاريم                           

در اينجا ، در برخی به ما می گويند که .  بدون تجربه کار و معيشت شايسته انسان به منزله  يک امر خاص به دست نمی آيد                
عرصه اعتراض و مبارزه سياسی و حزبی، چه کاری از هنر بر می آيد ؟ ما به آنها می گوييم که هنر انقالبی ، فعاليت                                       

وموقعيت شايسته انسان را اگرچه  به صورت امر کلی در جامعه محقق نمی کند اما به صورت امر خاص آنرا تحقق می                               
می دانيم که اثر هنری تجربه امر کلی در            .  ت از يک زندگی متفاوت را خواهد بخشيد          بخشد و به توده ها تجربه ای متفاو          
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را ارائه می   "  آرزوها"و  "امکان ها   "گرچه هنر کليت را متحقق نمی کند ، اما بهترين تصوير از             .  امر خاص و جزئی است      
ضرورت " ديری نخواهد پاييد که به يک        و  يک هنر انقالبی می نمايد      "  آرزو  "يک  "  امکان  "و آنچه در وهله اول يک       .  کند
 . و  يک سياست انقالبی تحول يابد" بايد"يک " 

هر آنچه غير سياسی     .  در مورد اينکه هنرانقالبی يک برداشت سياسی  و ايدئولوژيک خاص از هنر است ، کودن نباشيد                         
ايدئولوژی  مسلط  وکلبی مسلک قرار        است محافظه کارانه است  وهر آنچه خود را از ايدئولوژی دور می پندارد در قلب                      

 .گرفته است تا  با رياکاری تمام کليت ساختاری خود را طبيعی و غيرايدئولوژيک  جا بزند
شناخت ، قدرت نيز     .  آگاهی در تاريخ شکل می گيرد و هرگز جدا از شرايط اجتماعی و  تاريخی زمينه پيدايش آن نيست                          

رهايی يعنی عقالنی کردن و دگرگون ساختن             .  ب حقيقت  ، رهايی است            هدف ما از شناخت به جای توهم کس             .  هست  
و محدوديتها در مورد هنر  يا يک جريان حاشيه ای از               "  بايد ها "  هنرانقالبی تعريف     .  ايدئولوژی  و آگاهی تاريخی خود         

بلکه تحميل  فعاليت و       انقالبی شدن هنر تحميل محتوا بر فرم نيست              .  هنر نيست که خواهان حذف برداشتهای ديگر باشد            
ما از هنر انتظار رهايی داريم و اولين چيزی که می خواهيم از شر               .    موقعيت انسانها بر فرم  و محتوای کاالی هنری است          

هنر با اولين ضربه قلم تصوير يک  دنيای بهتر  و با اولين زمزمه                .  آن رها شويم مناسبات کااليی نظام سرمايه داری است           
ما به هنر نيازی داريم نه آنچنان که پرسه          .   ، سفيدی و سکوت واقعيت تغيير ناپذير را محو خواهد ساخت            هايی از اعتراض  

 .  زن لوس در گالری به آن نياز دارد
 
 موقعيت  / ٢
شهرهای جديد ، اين جمعيت شبه دهقانی تکنولوژيکی ،         .  نادانی جای خود را به نمايش سازمان يافته ندانم کاری داده است              "
اين :  "کارا گسست خود را از زمان تاريخی زيربنای خود در اين زمينه حک می کنند ، شعارشان می تواند چنين باشد                             آش

 )"  جامعه نمايشی–گی دوبور "( جا چيزی رخ نخواهد داد  و هرگز چيزی رخ نداده است
ترين ها تا گالری ها  ، له يا عليه بتوارگی               از بيلبوردهای تبليغاتی تا گرافيتی ها ، از وي           .  هنر تنها در شهر اتفاق می افتد         

مسئله جنبش هنری آوانگارد ، پيشروی  و آزادی تجربه هنرمند .  روابط کااليی ، موقعيت خود را با شهرسازی خواهند يافت         
اما  .  پيامد شخصی آن برای هنرمند سرگيجگی ، جسارت ، مخاطره  و نوگرايی است                     .در موقعيت های شهری مدرن بود       

مسئله  هنر مترقی برای  امروز         .   جسارت هنرمند برای درک مدرنيته و ماشينيسم  برای اهداف انقالبی نابسنده است                اينک
به بيان ديگر تحول در فرم برای گشايش  تجربه مدرنيته در محتوا                .  به جای کشف موقعيت جديد ، تسخير موقعيت هاست             

 مهاجرت گرسنگان ،  اين آمايش جديد انسانها در شهر تهران ،  منجر                 بوروکراتيزه شدن ، تمرکز سرمايه ،     .      کافی نيست   
. ديگر نمی توان از وجود شهر در اين حمل و نقل جمعيتی سخنی راند               .  به فروپاشی اين شهر به روستايی عظيم  شده است          

و خود در حوزه      واقعيت اين است که هنر شهر را به تبليغات  سپرده است                          .  قتل عام اجتماعی عظيمی در راه است              
پس وقتی می گوييم هنر تنها در شهر رخ می دهد ، اين به معنای تسخير                      .  خصوصی به حيات حقيرانه اش ادامه می دهد          

يک رخداد هرچند کوچک  برای افشای        .  موقعيتی افشا کننده و چالش برانگيز در قلب آمايش نوظهور جمعيت دهقانی است                
اگر آنچه در ذهن داريد به روی بوم و  کاغذ  و              .  ابه دستگاه  عظيم حمل ونقل انسانی        مرگِ   تاريخیِ  نمايش شهری  به مث          

به همين نحو  اگر هنر خود را به عرصه  اجتماع نياوريد                  .  صحنه نياوريد آيا می توانيد از اثر هنری خود سخنی بگوييد                
و ما مدعی هستيم که      .  هری ، هنر نيست      پس هنر بدون تسخير و تحول يک موقعيت ش          .    بازهم هنری در کار نخواهد بود      
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در مناسبات کااليی نظام سرمايه داری ، موقعيت  هنر، يک نمايش کااليی است در فضايی نيمه خصوصی  که با رياکاری                         
 .هرچه تمامتر در چارچوب  همان فرهنگ مسلطی قرار می گيرد که مدعی نقد آن است

همچنين  ارزشگذاری اثر هنری از نظر ما          .  روان شناسانه آنرا دور بريزيد      دوآليسم مسخره ميان بعد اجتماعی هنر و بعد           
اينکه هنر نگاه فرد يا جامعه را بازگو می کند           .  به هيچ روی در تقابل ميان بسندگی فرم و تعهد به بازنمايی قرار نمی گيرد                 

می کند؟ روان فردی و داليل           وابسته به اين پرسش است که در مناسبات مکان شناسانه قدرت چه موقعيتی را تسخير                               
ارزش هنر  در بازنمايی کليت اجتماعی       .    اجتماعی نه در يک تقابل  حل ناپذير قرار می گيرند و نه در وحدتی خودساخته                   

. تحليل اثر هنری از نظر لوکاچ کشف  اهميت اين بازنمايی است              .  در تجربه ، روايت يا احساسی شخصی  و جزئی نيست             
م که در آن  کليت اجتماعی  در ساختاری شخصی تعين می يابد و دوباره نزد مخاطب به  صورت درک                      اما تمامی اين سيست   

رويه ای که هنر انقالبی       .  مصرف نيست    /  کاال/  و احساس مفاهيم کلی باز می گردد ، چيزی جز حفظ رويه خطی توليد                     
بنابراين  .  ش يعنی فعاليت و کارانسانها بازگردد       برخالف نظر لوکاچ بايد آنرا به چالش بکشاند و به زمينه پيدايش واقعی ا                    

و  )    به مثابه محتوای اگاهی   (  درگيری بين اهميت محتوا و نقش فرم چيزی جز ادامه منازعه فلسفی نقش محسوسات تجربی                  
نای انتقال  گرچه ما هنر را تعين امر کلی در امر جزئی می دانيم اما اين به مع                .  نيست)    به مثابه فرم ادراک   (  مقوالت ذهنی   

نقش محافظه کارانه بورژوايی در هنر برخالف نظر رئاليسم  در کااليی                .    ذهنی و شهودی  کليت از جامعه به فرد نيست            
کردن هنر و محو زيبايی شناسی کردن موقعيت ها و فعاليت های انسانهاست ونه در عدم انتقال بازنمايی کليت اجتماعی در                       

ی هنر  و فرهنگ را توده ها سلب می کند ، اما  خام دستی است اگر اين سلب را                                بی شک بورژواز   .  ساختار اثر هنری   
امروز به خوبی می بينيم که حربه  هنر مسلط بورژوازی               .  صرفا نفی بازنمايی مفاهيم کليت اجتماعی در اثر هنری بدانيم            

 . هرگز انتزاعی کردن هنر  نيست بلکه حفظ موقعيت نمايشی  هنر است
 
 
  فعاليت/ ٣ 

تسخير موقعيت شهری توسط هنرانقالبی يعنی بازگرداندن مفاهيم تاريخ و  مدرنيته به آن              .  هنر تنها در مدرنيته اتفاق می افتد      
( بدين ترتيب موقعيت و فعاليت هنر انقالبی  يک مکان شناسی               .  يعنی هوشيار کردن شهر از هذيان نمايشی وفور کااليی          .  

. است)    جنگ منطق پيشرونده توليد  با منطق  دورانی مصرف  و نمايش               (  شناسی  و همزمان يک تبار   )  جنگ موقعيت ها    
سرگيجه آور گرفتار می شود بی انکه توانايی يادآوری تاريخ و تبار خود را                  "  لحظه کنونی   "  شهر به قول ويريليو در يک      

ی داشته باشد ،  تنها   شهر را به وفور             کار انسانها و توسعه فن آوری که  بايد منطق پيشرونده مدرنيته را در پ               .  داشته باشد 
از اين رو نجات کار و فن آوری از دستان طبقه مسلط ، نيازمند  تاريخی کردن            .  کاال و هذيان نمايشی آن مجهز نموده است         

در اين صورت  منطق تشکيل        .  شهر است تا پيوست منطقی کار و معيشت  انسانها به يک پروژه پيشرفت تاريخی بپيوندد                    
، هدف آن ، تاريخ آن و روند منطقی پيشرونده  آن به صورت کمون فعاليت مشترک برای زندگی مشترک تصوير می                         شهر
يک دستگاه  .  شهر در اثر منطق های دورانی از خانه به محيط کار و از کار به محيط خانه فروپاشيده شده است                                  .  شود

. ن دستگاهِ   مرگبار ، پيشرونده ، انتقادی و نوگرايانه نيست             عظيم  نقل و انتقال جمعيت تصوير می شود که هيچ چيز در اي                
 " . اين جا چيزی رخ نخواهد داد  و هرگز چيزی رخ نداده است: "به قول دوبور گويی همه چيز فرياد می زند 
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کار مشترک  رابطه واقعی انسانها و دليل وجودی شهرسازی است چيزی که تحت گفتار کاالها با يکديگر به سکوتی                                       
هنر انقالبی به مثابه فعاليت  و کار  مولد  انسانها ، کمون حاصل از اين فعاليت را به تصوير می                        .  مرگبار کشانده می شود     

هدف انسانها از کار چيست ؟ رفع نياز         .  کشد تا کار انسانها را به کمک اين تصويرگری ها به يک پروژه تاريخی مبدل کند                 
 که کارمشترک ، نيازها را بهتر رفع خواهد نمود و البته کار اجتماعی با پيشرفت فن                منطق اجتماعی نشان می دهد    .  هايشان  

کليت کار  )  ونه انسان (  هنر به مثابه  بخشی از فعاليت انسانها                .  آوری ضرورت خود را هرچه بيشتر نشان خواهد داد               
و منطق های پيشرونده و ترقی خواه         هنر با ايماژها ، انگاره ها         .  تاريخی مشترک را در يک فعاليت جزئی نشان می دهد             

 . در فعاليت شخصی هر کارگر  بازنمايی می کند) شهر( خود انگاره کار مشترک تاريخی و کمون مالزم آنرا 
پس بازنمايی امر کلی در امر شخصی هرگز به مانند  درک زيبايی شناسی کالسيک مارکسيستی به گونه ای عجوالنه                                    

گرچه ما به بازنمايی معتقديم اما اينرا انعکاس ساده           .  عی در يک اثر هنری دانسته نمی شود        بازنمايی کليت تاريخی و اجتما     
هنر انقالبی و مسلح بدون تحليل موقعيت و فعاليت ،              .  نمی دانيم   ...کل در جزء،  کنش  جامعه در کنش روانی  فردی و                    

ضرورت بازنمايی واقعيت کار     .  ای ما ندارد   فضا و زمانی که هنر در آن رخ می دهد يعنی شهر و مدرنيته ، معنايی بر                         
در مقابل   .  وزندگی انسانها ، ضرورت تسخير موقعيت نمايشی هنر و تسخير منطق های دورانی و مصرفی هنر است                                

نزد ما بازنمايی واقعيت و کار انسانها در جامعه ،           .  منتقدين ما بايد تمامی انتقادهای پوچ خود را درباره رئاليسم دور بريزند            
هنر   .   گزينش و برتری  يک سبک  ، تضمين محتوای خاص ايدئولوژيکی در فرم هنری و مانند آن ارتباطی ندارد                                    با

انقالبی  هنری است که موقعيت و فعاليت ، مکان و زمان ،  يک دستگاه پيشينی کانتی ، را  برای تجربه يک انقالب  فراهم              
 . می کند

 
 
   هنر مسّلح/ ٤

يکی مبارزه با هنری که به کااليی نمادين بدل شده است ؛ و دوم مبارزه با ساختار                    :  زه می پردازيم    ما در دو جبهه به مبار      
 .انديشه ای که از انسانها چيزی جز مصرف کنندگان کاالی نمادين نمی سازد 

 روزمره ی   فوکويی جز در شهر و موقعيتهای      »  حافظه ی مخالف     «  و  »  زبان غير گفتمانی     «  ما تاکيد می کنيم که ايجاد         
 .هنر برای مبارزه با عقالنيت خشن امر نمادين چاره ای جز ايجاد آلودگی در خودش ندارد . انسانها اتفاق نمی افتد 

سلطه ی متنِ  بورژوازی نه در حضور مولف و يا نه در حضور                         .  هنر تقابل نيروهای سلطه گر و تحت سلطه است                 
در واقع ديگر آنچه مهم نيست هنر است و            .    مواره هايی که مدام اندامند        اندا.  بلکه در حضور اندامواره هاست        .  خداست  

به جای نابود کردنِ       .  آنچه مهم است تقابل اين نيروها در موقعيتی ست که ما می خواهيم با آلوده کردن هنر به آن برسيم                           
ايجاد .  شهر  :   ِِ اندامها رجوع می کنيم       برای همين است که به محل حضور      .  بانيانِ  ابرروايت ، بايد اندامها را آلوده ساخت           

صوری که به تعبير    .  موقعيتهايی شهری که توليد کننده ی صور خيالی هستند که انديشه ی جمعی يک جامعه را می سازد                       
در شعر تصويری ست که در آن خاصيت        »  کنايه  «  .  فوکو کامال واقعی و مادی اند ؛ چون حاصل رويدادهای روزمره اند              

ما شهر را بر اساس مناسبات      .  جای هنر را گرفته است      »  بی خاصيتِی  هنر     «  امروز  .  ای آن چيز را می گيرد       يک چيز ج  
سازمان يافته ی شهرنشينی تجربه می کنيم همسويی ما با هنر شهری به معنی آلوده ساختن وحدت و انسجامی ست که                                     

 .زندگی شهری را تشکيل می دهد 
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! منتها به شرطها و شروطها        .  اين نامی ست که به آنها داده می شود              .   که هنرمند باشند      به احمق ها اجازه داده می شود        
آنها در اين خانواده به دنيا نمی آيند ، بلکه دنيا به آنها داده می                   .اينکه عضو خانواده ای باشند که برايشان تشکيل می شود              

 .شود 
و .  .  .  )  در گالری ، سينما ، تئاتر و            (  نه چيده می شوند       وسايل خا .  هنر بورژوازی چيزی جز نهادی خانوادگی نيست            

آغاز می شود و با مخاطبان پايان می          )  سوژه ی استعاليی    (  هنر بورژوازی با هنرمند      .ميهمانان به خانه دعوت می شوند        
 . زايمانی ديگر . و سپس آفرينشی ديگر . گيرد 

. ی وجود ندارد    »احساس نياز «  چون هيچ   .يچ بدنی در کار نيست       ه.است  »  اندامواره  «  جامعه ی ايران عميقا جامعه ای        
هنر گالری محور ، بازنمود       .  همه چيز بايد رو به راه باشد           .  همه چيز رو به راه است          .  معنايی ندارد    »  رويداد  «  پس  

 .واده اند آرامش ، سکوت ، سکون ، تابلوهايی که نه در خدمت رويداد ، بلکه در خدمت نظم خان: همين قضيه است 
هنری «  کاالی  .  است  »  نمايش ميل   «  آنچه هست   .اينچنين است که هيچ بدنی وجود ندارد ، چون هيچ ميلی توليد نمی شود                

ميل نه تنها بايد سرکوب شود ، بلکه           .مخاطبان اين هنر اندامهايند      .هنری که نمايشی است      .  اينگونه بوجود می آيد      »  شده  
بازتاب تصوير ميل اربابشان به       /دامهايی مواجهيم که نه همچون شبح ، بلکه همچون تصوير                امروز با ان   .  بايد کشته شود     

 .اينسو و آن سو در حرکتند 
سوژه ی خانوادگیِ  بورژوازی به مثابه دال خود بنياد ، توليد ابژه هايی می کند که بر قدرت خودمختار متوحش ُمهر تاييد                            

اينجاست که ميل مخاطبان توسط اثر هنری           .  انعکاس قدرت سوژه مدار        از طرفی مخاطب چيزی نيست جز           .  می زنند    
 . اثری که قبال ميل در آن کشته شده است . سرکوب می شود 

نداشتن «  با  »  اندامهای شهری   «  بدين ترتيب   .  بدين ترتيب ميل توده ها چيزی نيست جز انعکاس ميل سوژه ی خودمختار                
حفاظت از وضع موجود    «  تنها کاری که می کنند       .  آنها هيچ نيازی ندارند     .کنند  است که حضور خود را اعالم می         »  نياز  

 .است » 
بهترين مکان برای اين تظاهر نه تنها گالری        .می نشاند   »  بودن  «  را به جای    »  تظاهر به بودن    «  در واقع هنر بورژوازی     

 .اينچنين است که هنر به بازی نمودها تقليل می يابد .که خودِ  هنر است 
را بر آن می گذاريم ، کسی که در حال ديدن موقعيت شهری ست ، و آنچه به                       »  مسّلح  «  بدين ترتيب در هنری که ما نام          

بدين .  عنوان موقعيت ديده می شود ، و آنکه موقعيت را به انجام می رساند ، هر سه موقعيت خود را از دست می دهند                                    
مان ديدن است و کسی که کار را به انجام می رساند بيننده ی فعاليتی ست                    ترتيب بيننده همان کننده ی کار است ؛ و کار ه             

 .که کارِ  ديدنِ  بيننده کننده ی آن است 
نيست »  جهت گير   «  امروز هنر رسمی ـ بر خالف انچه می نمايد ـ هنری              :  رمز فراافکنی هنر بورژوازی در همين است         

بدين ترتيب مشاهده ی اثر هنری موجب تقويت            .  م می شود      است جهت گريزی به مرکزيت خت        »  جهت گريز    «  ، بلکه    
در حالی که در هنر بورژوازی . است »  مرکز گريز« همان هنر »  جهت گير   «  در مقابل اثر هنری     .  مرکزيتِ  اثر است     

 .است » جهت زدايی شده « همه بايد به يک چيز چشم بدوزند و آن نمايش اثر هنری 
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 آلودگی ـ سالح /  ۵
 

هنر بدون  .  هنر فعاليت در موقعيتی جديد است        .  تنها موقعيت های جديد رخ می دهند         .   چيز تازه ای به وجود نمی آيد          هيچ
هنر در خيابان اتفاق می افتد       .  هنر افرينش نيست  ؛ بلکه تهديدی برای توهم آفرينش است              .مکان شناسی هيچ چيزی نيست       

خدا ما را در خيابان خلق نکرد ،           .  ظم عمومی در خيابان پرسه می زند           و هنرمند سگی ست که به عنوان تهديدی برای ن             
مکان شناسی و مکان زدايی در گالری         .  به همين دليل است که گالری يک المکان است             .  خدا ما را در گالری خلق کرد           

و  کسی نبايد سر  .  رام باشد   همه چيز بايد آ   .  ما در آن خلق شده ايم        ديوار سفيد گالری همان جايی ست که      .هيچ معنايی ندارد    
 » !آرامش خدا به هم می خورد « : صدا کند 

برای غلبه بر مرکزيتِ  هنرِ  مسّلط بايد مسّلح           .  خيابان جايی ست که اندامها در آن زيست می کنند            .  ما به خيابان می رويم      
 رِ  وسيعِ  ادبياتِ  مسّلط ؟ ِ مسّلح چرا خود را مسلح می کند ؟ برای کشتاهنر و ادبياتِ بياييد ببينيم . شد 

» آلودگی «  چون در پیِ  تسّلط نيستيم ، بلکه در پیِ             .  پاسخ اين است که نه ، ما دست به تيربارانِ  ادبياتِ  مسلط نمی زنيم                 
 . سالحِ  اصلیِ  مبارزاتِ  ماست » ويروس « . ما تير و فشنگ نداريم . هستيم 

در اليه های آن ويروسِ  استهزا . در خانواده بايد نفوذ کرد   .  ه بايد خانواده باقی بماند      خانواد.  خانواده را نبايد سرنگون کرد      
 . تا برسد زمانی که خود را ابژه ی استهزای خود بيابد . را تزريق کرد 

د که ادبيات ادبياتِ  مسّلط را تا وقتی می توان خلعِ  سالح کر. ما ادبياتِ  رسمی را به رسميت می شناسيم ، ولی رسم را نه        
 . ِ مسلط باشد 

ما طرفدارِ  سکسِ  آزاد نيستيم ، ما          .  پس ما خواستارِ  ويرانی يا نابودیِ  هيچ چيز نيستيم ، ما طرفدارِ  آلودگیِ  هر چيزيم                       
 .طرفدارِ  سکسِ  آلوده ايم 

ی پيوند نيست ، بلکه به        به معنا »  لينک  «  ديگر  .  هر کس ديگری را به ويروسی که خود بدان آلوده است آلوده می کند                      
آلودگی به منطقِ  پخش و پال شدن .ما به نوشتار يکديگر آلوده ايم ؛ نوشتارمان اينگونه قدرت می گيرد        .  معنای آلودگی ست    

. تکثيرِ  منظم است که باعث ايجادِ  فرهنگِ  همگانی می شود                   .  ، نه به طورِ  منظم ، که به طورِ  هردمبيل تکثر يافتن                     
 .وسعه ، مفهومِ  تن دادن به امرِ  همگانی نيست ، مفهومِ  همگانی شدن  تن است مفهومِ  ت

 هزاران کد که تشکيلِ        .  ای در کار نيست ، اينجا کد ها هستند که عمل می کنند و به شان عمل می شود                        »  رسم  «  اينجا  
 است و در عين حال ، هر کدام جهتِ              هيواليی که هر پايش با پای ديگرش هم پايه         .  را می دهند    »  هيوالی هزارپا     «  يک

 : ديگر سخنِ  تازه ای در ميان نيست . هر قدم را خود تعريف می کند 
 

 بگو » آلوده « هين سخن 
 ! تا دو جهان لوده شود 

 
 . بله ، سخنِ  ما آلوده است به سخن  ما ؛ و شما آلوده می شويد به سخنتان 

را از پای در خواهد آورد ؛ وقتی که آلودگی بر پايه ی قدرتِ  مرکز گريزِ                          اين چيزی ست که فرهنگِ  کلينيکیِ  مسّلط              
 توانيم  یروزی پرستارها و پزشکانِ  اين کلينيک آلوده خواهند شد ؛ آن روز است که م                  .  شبکه ای به سرعت گسترش يابد        
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ودِ  زبان را پيش چشمِ  زبان ظاهر         در زبان روی خواهد داد و خ      »  ظهور  «  .  ما به زبانی آلوده سخن می گوييم        :  ادعا کنيم   
 . خواهد کرد 

چه چيزی  :  هنر گذشته را به ياد آوريد       !  در دلِ  کثافت     .  زيبايی شناسیِ  جامعه ی توده ای در دل ِ فاضالب  اتفاق می افتد                 
نقاشی   .  شعر حافظ جز شعری عامه پسند نيست        .  به جز تصاويری عامه پسند می بينيد ؟ گذشته همواره عامه پسند است                    

مسئله اين است که ديگر       .  مسئله چالشِ  مسخره ميانِ  گذشته و حال نيست                 !  ُمنُگل نباشيد    .  های بهزاد عامه پسند است         
و حفظِ  آن ،     »  وضعيتِ  موجود    «  .  گذشته به هيچ دردِ  ما نمی خورد ؛ و آينده برای ما چيزی جز تصويری مبهم نيست                       

ما به آينده فکر می کنيم ،       :  ما نگرانِ  آينده ايم ، اما نگرانی کافی نيست           .  فکر می کند    تنها چيزی ست که هنر رسمی به آن         
آينده از آنِ  موقعيتهايی ست که هر فرد به عنوانِ  يک هنرمند در                .  ما آينده را تسخير می کنيم       :  اما فکر کردن کافی نيست      

 . آن شرکت می کند 
 

مضحک نيست ؟ بنيانِ  فکریِ  آنها        !  ی شوند اما به صورتِ  عمودی ديده می شوند           تابلوها در گالری به شکلِ  افقی چيده م         
( آنها چه بدانند چه ندانند می خواهند از واقعيت به حقيقتی مطلق              !  اين همان تناقضِ  مسخره است       .  انديشه ای عمودی ست     

ها سوژه ی مطلق را ابتدا انعکاس می کنند و             آن.  آنها خود حاصلِ  مسخره ی انديشه ی ايدئاليستیِ  خودند               .  برسند  )  هگل  
 . سپس استفراغ می کنند 

هيچ چيز به جز      ! چرا که هنر نخبه با عوامگرايی ست که نخبه می شود               .هنرِ  نخبه گرا ، چيزی جز هنر عاميانه نيست              
تاريخ   .جود است نيست    و هيچ موجودی موجوديتِ  خود را مديونِ  چيزی به جز آنچه مو               .آنچه موجود است موجود نيست       

دويدن انرژی  .  ما در شهر است که می دويم        .  ما در تاريخ نيست که راه می رويم         .  چيزی به جز ذخيره سازیِ  هنر نيست         
موافقِ  آلودگیِ  خانواده ، فرهنگ         ما  .هنر شاد هنری ست که روزی بايد به آن تن داد             .  انرژی شادی آفرين است     .  زاست  

   .و هنر هستيم
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 تاثير متقابل  معماری و  خانواده
 کاوه حيدری

Kave.heydari@gmail.com 
 
 
 

 :  مقدمه 
شايد تيتر باال، بيانگر مناسبی       

به اين    .  از اين رابطه نباشد         
دليل که تقابل از يک رابطه دو       
سويی و تا حدی برابر نشات            
می گيرد، حال آنکه خانواده و         
 معماری رابطه يکسانی با                 

ين جهت    ابه    .  يکديگر ندارند   
که خانواده در مقايسه با                       
معماری از موقعيت زير بنايی       
تری برخوردار است و وقتی           
خود را در مقابل معماری و              
کال رو بناهای هنری و                         

رد اين مقاله قصد دا   .  وارد می گردد و تاثير می گذرد       "  ايدوئولوژی"فرهنگی موجود در جامعه می بيند، دقيقا به مثابه يک             
و تاثير بزرگ آن در چيزی که ما آن را منازل مسکونی خويش نام می گذاريم                             "  ايدئولوژی خانواده "به نقش بالمنازع      

همانند موقعيت و نقش      دارد  البته که ايدئولوژی خانواده تاثيری عميق بر تار و پود بسياری از شئون اجتماعی                          .  بپردازد
دئولوژی و سنت ها، تا بديهی ترين مولفه هايی که شايد حتی به نظر ما کوچک                       انسان، روابط انسانی، توليد و بازتوليد اي         

 که معماری بخش کوچکی از آن را در بر می گيرد، حضور قدرتمند ايدئولوژی                     (design)حتی در پديده طراحی       .  بيايد
 .خانواده به وضوح مشهود است

 
شکل امروزی، طراحی لباس بر مبنای تمايز جنسيتی دوسويه طراحی خودرو ها به     .   بد نيست نظری به اين موارد بياندازيد      

دگی مدرن مثل ماشين لباسشويی، قهوه جوش، جارو        نزن، نقاشی ها و عکس ها، حتی طراحی وسائل مورد نياز يک ز             -مرد
ضور و  اين ح .  هر يک در محيطی خانوادگی اتفاق می افتد و به نوعی تاثير گيرنده و مويد نظام خانواده است                       ...  برقی و   

بطور کلی هيچ چيز به اندازه معماری         .  ی مانند معماری به مراتب از تاثير بيشتری برخورد دار است              پديداراين رد پا در      
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معماری به اين .  باشدهای اجتماعینمی تواند بازتابنده روابط موجود و ايدئولوژی حاکم در سطح اجتماعی و در اذهان توده        
نيست و بطور روزمره با توده های وسيع مردم در ارتباط است و نياز های آنان را                      صرف   هنر زيبا شناسی  جهت که يک    

 .مرتفع می سازد، به شکل وحشتناکی مويد و با توليد کننده ايدئولوژی و سنن حاکم بر زندگی توده مردم است
 

 نگاهی به عکس
تمهيداتی .   تفسيری از اين عکس موثر باشد      به نظر می رسد برای پرداختن به رابطه ی خانواده و معماری ارائه ی تحليل و                

که عکاس برای جلوه های بصری عکس خود در نظر گرفته  به گونه ای اگاهانه سعی دارند  نظر مخاطبان خود را به يک                          
در واقع اين عکس  با اتخاذ رويکردی انتقادی نسبت به رابطه ی تاريخی و فعال                           .  مساله ی بنيادين سمت و سوی دهند          

 مابين دو جنس مخالف در جريان است در صدد القای  گونه ای برخورد منفی و انتقادی در ذهن مخاطب                                     موجودی که 
 .خويش است

 
دو ميخ يکی با قطری     .   و نماد های آن هستند      (personage)انچه در اين عکس کامال واضح و نمايان است شخصيت ها              

 و مرکز ثقل ميخ نازک تر عمل می کند و به عبارت بهتر                ضخيم تر نسبت به ديگری که در عين حال به عنوان نشيمن گاه              
اما به نظر ما، چکش از موقعيتی زير           .  او را به تمامی در بر گرفته به روشنی نشان دهنده ی دو جنس مرد و زن هستند                        

در .  می ناميم "  هايدئولوژی خانواد "بنايی تر در برابر دو ميخی که اينجا ميبينيم بر خوردار است که ما آن را در اين مقاله                          
تنها و تنها بر مبنای چهارچوب         )  دو ميخ (واقع اين عکس نشان می دهد که در نظام اجتماعی موجود رابطه زن و مرد                          

و در اين عکس ميخ ها بر روی دسته چکش نشسته         .  زيرا چکش عامل سرکوب ميخ است     .  تعريف می شود  )  چکش(خانواده  
 .د به نوعی خود عامل سرکوب خويشندو اين حقيقت را نشان می دهد که شاي. اند

 
عکاس با قرار دادن چکش در مرکز عکس از يک سو و محو کردن آن از سوی ديگر پيامی را به طور آگاهانه به مخاطب                           

اينکه حضور و وجوب ايدئولوژی خانواده، بسيار قدرتمند تراست از نفس رابطه انسان با انسان که در عين حال                         .  می دهد 
همچنين انسان ها با زاده شدن در دل نهاد               .  به نکته دوم در طول مقاله خواهيم پرداخت            .  ل رويت است      محو و غير قاب     

خانواده از همان ابتدا تابو های جنسی تحميل شده از سوی نظام سرمايه داری را می پذيرند و اين به نوعی بزرگترين                                       
 اين تمهيد را به کار می برد که ميخ ها را در                  در کنار اين در مرکز قرار گرفتن سر فلزی چکش عکاس               .  سرکوب است 

 .حاشيه چپ قرار دهد و به اين وسيله تاکيدی مضاعف در نقش انسان ها در نظام خانواده است
 
 

 مبنای واقعی آثار هنری
اولين فرض روش شناسانه ما برای بررسی نقش هنر و معماری در حوزه های خصوصی و عمومی، آن است که يک اثر                           

هنری حتی در صوری ترين شکل نمود زيبايی شناسانه خود، باز هم از زمينه اجتماعی و روابط زيربنايی موجود                         يا بنای   
اين آگاهی انسان ها نيست که هستی اجتماعی         بر مبنای اين واقعيت که       .  در جامعه نشات می گيرد و  از آن تاثير می پذيرد             

 بايد گفت که فرم و       گاهی انسان ها بر روی دوش آن شکل می بندد؛            را می سازد، بلکه دقيقا اين هستی اجتماعی است که آ             
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ساختار هنری بر روی زمينه اجتماعی و تاريخی آن اثر می گذارد و  برعکس زمينه اجتماعی و تاريخی فرم و ساختار                                 
تلف و کافی است که سبکهای مخ         .  در اين ميان معماری بهترين نمونه ی آن است              .  هنری را محدود و مشخص می کند           

حتی ساده  .  معماری را در دوره های تاريخی با شيوه معاش، ايدئولوژی حاکم و نحوه تفکر مردم آن دوران مقايسه نماييم                          
ماهيت روابط اجتماعی و شيوه معاش و ساز و کاری که در آن جامعه و                         .  ترين مقايسات بر فرض ما صحه می گذارد            

 که به آن در هر دوره ای          ؛ ذهنيت و تفکر جامعه را شکل می دهد          طبقاتش در هر دوره ای در خود دارد بخش بزرگی از             
 گرفته از جامعه صورت می       سامانمعماری و کليت شهر ها بر مبنای همين تفکر            ِر  همچنين هن .  ايدئولوژی حاکم می گويند   

 .خانه ها و شهرهای خود را همانگونه که به جهان و به خود می انديشند، می سازند، انسانها. گيرد
 
دنيای معاصر بر مبنای انباشت ثروت حول کشور های شمال پی ريزی              .  ثال زير می تواند بحث باال را بهتر توضيح دهد           م

هم ثروت حول پايتخت ها ساماندهی می           )  خصوصا کشورهای جهان سومی چون ايران        (حتی در بعد کشوری       .  می شود 
مهاجرت، حاشيه  .   جهانی يکی از عوامل مهاجرت است      توزيع نا عادالنه ثروت در چه در بعد کشوری و چه در شکل             .  شود

شهرنشينی، معماری خانه ها را     .  فقر، زاغه نشينی ايجاد می کند     .  نشينی به بار می آورد و خانه را به خوابگاه تبديل می کند             
ا  و و     فقر  در مقابل همين معماری بر روابط ميان مهاجرين ،           .   می سازد  (Functional)يک شکل تر و کارکرد گرا تر           

چگونه .  اين مقاله بيشتر بر اين تاثير گذاری دوم تاکيد می کند            .  روان شناسی فرودستان و خانواده های آنان تاثير می گذارد           
ورد که  انسانها را درون خانواده به جنون و            آنظام خانواده  و پديده روستايی شدن کالن شهرها، معماری را به وجود می                   

 مصيبت می کشاند؟
 

 چيست؟خانواده 
تصويری  از خانواده در ذهن ماست؟ نهادی است ضروری که انسان ها در آن به دنيا می آيند، رشد می کنند، آموزش                          چه  

سلولی که درون خود سلول ديگری را توليد می کند و پس از               .  می بينند و در پايان نيز خود مبادرت به تشکيل آن می دهند              
اما چنين تصوير ملودراماتيکی که       .  د تا آن مستقال اقدام به توليد سلول جديد کند              ن می کن   ورشد به ميزان کافی آن را بير          

. برای حيات انسان تبديل نموده است، بسيار پوچ و تو خالی است                "  بديهی"وجود، حضور و حقانيت خانواده را به نهادی             
 بود و همواره تابعی از شرايط اجتماعی        خانواده به شکل امروزين خود نه ازلی بوده و نه ابدی خواهد           .  خانواده مقدس نيست  

خانواده بر خالف ظاهرش    .   خانواده در شکل امروزی خود برپايه سلطه، مالکيت و استثمار زنان توسط مردان است                  .است
بلکه يک کارگاه کوچک است که زن در آن مورد بهره کشی              .  يک نهاد توافقی نيست که مرد و زن در آن زندگی می کنند               

ريشه خانواده، نه عشق هايی است که نمونه آن را در سريال های مالل آور تلويزيونی می بينيم و نه تغزلی                      .  قرار می گيرد  
بلکه ريشه ای اساسی تر و بر مبنايی از منافعی زمينی تر و واقعی استوار                    .  است که در ادبيات ايران از آن ياد شده است            

 .توليد و بازتوليد می کندخانواده نهادی است ارتجاعی که نظم موجود را . است
 

زن به عنوان عنصر و عضوی است که         .  همان مهبلی است که تحت مالکيت مرد در می آيد           .  خانواده ريشه اش مهبل است     
. و اگرچه بر روی بدن زن جا خشک کرده است، اما مالک واقعی اش مرد است                      .  آن را حمل می کند و باربری می کند            

ازدواج تماما مراسم معاوضه    .  کيل خانواده زن، پدر نام دارد و بعد از آن شوهر نام ميگيرد            مردی که تا قبل از ازدواج و تش       



  آرت کالت                                                                                         13
   

زنی که در اين ميان مالک مهبلی که بر بدن را دارد را               .  و معامله مهبل و تغيير مالکيت آن از مردی به مردی ديگر است               
ه شوهر آنان فوت کرده اند و به بيان بهتر زنانی که            زنان مطلقه و زنانی ک    .  از دست بدهد، شيطان و اهريمن به چشم می آيد         

حتی خانه های مسکونی آنان به         .  مهبل آنان تحت مالکيت مرد خاصی نيست در خانواده ها مورد قبول قرار نمی گيرند                        
به تمامی جامعه به منزلی که زنی تنها در آن زندگی می کنند                .  عنوان يک خانه مسکونی روتين مورد قبول واقع نمی شود            

 .چشمی ديگر می نگرند و آن را به عنوان يک خانه به رسميت نمی شناسند
 

خانواده و  .   به هر رو ايدئولوژی خانواده مبين موارد فوق است و منازل مسکونی ما بر همين منوال طرح ريزی می شود                        
ی پيشبرد و برآورده سازی تمامی       ايدئولوژی آن با قدرتی ماشينی و البته غير قابل رويت می تواند زن به به وسيله ای برا                      

به مدد نظام مقدس خانواده و بدون پرداخت          .  بدل کند )  که در خانواده اين انسان تنها و تنها مرد است            (نياز های يک انسان      
کوچکترين هزينه ای، مواد اوليه به سادگی به غذای پخته شده، رخت های چرک به لباس های تميز و اتو شده، خانه نا                                     

مطبخ تا  (و در پايان کار روزانه زن بايد مسير هميشگی خويش                 .  نزلی نظيف و قابل سکونت مبدل می گردد           مرتب به م   
 . را خرامان خرامان طی کند و تنها نياز باقيمانده مرد را نيز برآورده سازد) بستر

 
سان در خانواده، به پدر،        ان.  بلکه نقشی است تحميلی که به عهده ميگيرد            .  در خانواده انسان به عنوان فرد موجود نيست            

و اين يک تقسيم بندی صرف نيست، بلکه پايه است بنيادين برای ساير                   .  مادر، فرزند دختر و فرزند پسر تبديل می گردد            
پدر، فرزند ذکور،   .  خانواده بر مبنای موقعيت های نابرابر انسان ها و طبقه بندی نقش ها شکل می گيرد                     .  اشکال سرکوب 

احشام سلسله مراتب مشخص نهاد خانواده را تشکيل می دهد که هر يک ملزم به اطاعت از پله باالتر                       مادر، فرزند دختر ،      
. ارتشی که قرار است در آينده نيروی کار جامعه را تامين کند            .  خانواده يک ارتش کوچک است    .  از خود را تعريف می کند     

 . طبقاتی تکثير و بازتوليد می گرددنا برابری های موجود در خانواده، به شکلی وسيع تر در سطح جامعه
 

 ساماندهی فضاهای مسکونی
را در شکل و فرم     "  مهارت طراح "اولين چيزی که در فضاهای مسکونی به نظر می رسد چيست؟ توده مردم، اين روز ها                    

 اين وسط   اما چيزی که  .  شومينه، آشپزخانه های اپن، کفپوش پارکت يا سراميک و مدل سرويس های بهداشتی آن می بينند                    
معمار در اين ميان، پالن     "  هنرنمايی"اين نکته است که قبل از هر گونه          )  .ديده نمی شود  يا به بيان بهتر     (فراموش می شود    

را طراحی  !  قبل از اينکه معمار، شکل اتاق های خواب، پذيرايی و حتی شومينه                .  بر مبنای چيز ديگری شکل گرفته است        
 .خانواده در ذهن همه ما، به عنوان يک اصل و داده تخطی ناپذير شکل بسته استکند، کل کار بر مبنای ايدئولوژی 

 
ظاهرا بر طبق اين فرمول پذيرايی،      .  در خانه های مسکونی نگاهی بياندازيد     »  روز و شب  «فضای  "  بديهی" به اصل کامال    

البته هيچ کس نمی     .  دارندهال و فضاهايی از اين دست در فضای روز، و اتاق های خواب و حمام در فضای شب قرار                              
پرسد که در شکل کنونی افراد اکثريت ساعت های روز خود را در اتاق های خوابشان پشت ميز تحرير يا ميز کامپيوتر به                          

فضای روز و   .  سر می برند و شب ها را نيز تا پاسی از نيمه شب در برابر تلويزيون موجود در پذيرايی چرت می زنند                              
بلکه دقيقا ريشه ای کامال سنتی و        .  ی در شکل استفاده و حتی ساعات استفاده از اين فضاها ندارد             شب بر خالف نامش مبناي     
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بحث محرميت ها، و    .  فضای روز و شب بازتوليدی از همان مولفه های ارتجاعی معماری سنتی ايران است              .  واپسگرا دارد 
چيزی است که امروزه در خانه های              ...  توسط بيگانه، سرکوب و درجه دوم بودن زن و              "  نواميس"در دسترس نبودن      

به بيان بهتر فضای شب، فضای محارم است، فضای خانواده است             .  مسکونی به عنوان فضای روز و شب شناخته می شود          
فضای کسی که نسبت قابل        .  و فضای روز فضای بيگانه است         .  که امکان و اجازه ورود به بارگاه نواميس را داراست                 

مهمان، نا محرم، بيگانه کسی است که تنها در فضای روز می تواند                     .   در منزل را دارا نيست        توضيحی با مهبل موجود     
 . وجود داشته باشد

 
ساماندهی فضايی نيز در خانه های مسکونی،        .    بر همين منوال است کليه به اصطالح منازل مسکونی ما طراحی می شود              

مهبل در بستر بارور می       .  بيان بهتر حول مهبل صورت ميگيرد        نه حول ايده طراح، بلکه حول ايدئولوژی خانواده و به                  
اتاق خواب عموما به وسيله راهرويی به سرويس ها و سپس به هال و پذيرايی                    .  شود، بستر در اتاق خواب قرار می گيرد         

 معامالتی بی دليل نيست که در اذهان توده ها و در. اتاق خواب قلب خانه های امروزی است    .  منتهی می شود  )  فضای روز (
اصطالحات جا افتاده ای چون     .  که هر روزه در بين آنها صورت ميگيرد، هويت خانه از تعداد اتاق خواب مشخص می شود                

اين ها شکل طبقه بندی ای است که خانه های                  .  را در ذهن مرور کنيد       ...  خانه های دو خوابه، خانه های سه خوابه،                
هيچ کس خانه را بر مبنای داشتن يک        .  ز روی اتاق های خوابمان می شناسيم      ما خانه هايمان را ا    .  مسکونی صورت ميگيرد  

حتی ترجيحا . طبقه بندی نمی کند   ...   متری، يا داشتن يک نورگير بزرگ در وسط هال، داشتن پنجره سراسری و               ٧٠تراس  
محل باروری  (، اتاق خواب    بنابر اين حضور ايدئولوژی خانواده    .  سعی می کنند از خانه هايی با چنين مشخصاتی فرار کنند            

را به قلب خانه مبدل کرده است و انسان را نسبت به ديگر فضاهای مسکونی که می تواند در آن احساس آرامش کند                          )  مهبل
پذيرايی را به محل اطراق بيگانگان، تراس را به محل پهن کردن رخت ها، آشپرخانه ها را محل                   .  به کلی بيگانه کرده است    

در خانه های مسکونی ما هيچ نقطه ای برای تعامل و رابطه انسانها با يکديگر،                       .  تبديل کرده است   ..  .پر کردن شکم  و         
تنها رابطه تعريف شده که در خانواده پيدا می شود همان اتفاقی است که در اتاق                    .  صحبت کردن، معاشرت و غيره  نداريم       

 .خواب های ما می افتد
 

 ازیتاثير خانواده و بازار آزاد  در شهرس

تفکيک زمين بر اساس شکل گيری کوچه هايی صورت گرفته که مجاورت                .  شهر تهران نمونه تجربی بحث ما خواهد بود         
منازل با ديوارهای بلند از يکديگر جدا می شوند و هيچ نمايی را به                      .  ها به يکديگر را غيرممکن سازد          پنجره های خانه   

پنجره ها تا حد ممکن بسته و کوچک           .  وارهای بلند مسدود می شود      کوچه توسط پيکره ای از دي       .  روی کوچه نمی گشايند    
 است که تحت تاثير شهرنشينی قرار گرفته است و بهتر اسم               سنت زدگی مذهبی در معماری     اين يک نوع    .  ساخته می شوند  
ن افراد و   يک شهرسازی از نوع اسالمی که اصوال  به هيچ نوع رابطه  ی اجتماعی ميا                    .    بگذاريم  مذهبیآنرا شهرسازی   

، رديفی  مانند يک نرده هم مرزهای نمادين در اين جا حتی   . قائل نيست   جز آنچه در نظام خانواده مجاز تلقی شود،        شهروندان
 . بلکه مرزها کامال فيزيکی، خشن و جبهه گيرانه اند؛ خانه ها را از يکديگر جدا نمی سازد...از شمشادها و 
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 و  طبيعی، انسانی ميان شهروندان رابطه ای        .  ر مد نظر قرار گرفته نمی شود            در واقع در اين نوع معماری، يک شه              
شهر چيزی  .   از خانواده ها از آب در نمی آيد            یجز مجموعه ا     شهر با اين نوع معماری چيزی       .  ملموس تصور نمی شود    

د از داشته ها و        نيست جز روستايی که خانواده ها در مقابل يکديگر سنگر گرفته اند و هر کدام به کمک معماری خو                                  
 نگاهی کوچک به اين نوع معماری تنها نظام قبيله گی و عشيره گی را به خاطر می               . خود مراقبت می کنند     قبيله گی  مالکيت
خانواده های امروزی که     .  انسان کسی است که با تمام هم خويش از قبيله، خون، ناموس و مهبل خود نگاهبانی کند                       .  آورد

 .يله هاست بر همين مبنا رشد و نمو می يابد و چنين تاثيری را بر معماری شهر ها می گذاردشکل زر ورق پيچيده شده قب
 

خانه به  بلکه اساسا    يک يا چند شهروند ساخته نمی شود،          زندگی، لذت و معاشرت     چرا اينگونه است؟ خانه برای       به راستی 
 طی آن خانواده بتواند در مقابل بيگانه از کاالهای           سنگری که .   خانواده ساخته می شود      کليتی به نام   عنوان يک سنگر برای   

نه   برای اين خانواده اسالمی ديگر شهروندان به طور پيش فرض  بيگانه اند و              .  و از مالکيت خود مراقبت نمايد       جنسی خود 
هرنشينی را   اين نحوه تفکر، شهرسازی را نابود می کند و امکان ايجاد هنر معماری و تاثير آن در مدرنيته و ش                          .همشهری

 .به همين سبب شهر يک گام ديگر به سوی روستايی شدن پيش می رود. ناممکن می سازد
 
 متفکر و هنرمند موقعيت گرا از پديده روستايی شدن کالن شهرها در اثر روابط و مناسبات کااليی سخن می                          گی دوبور    

شهر به مجموعه محالت، محالت به        .  شاهده است به شکل افراطی اش در شهر تهران قابل م             اين پديده به وضوح و     .  راند
 شهر چيزی . و خانه ها فاضالب خانواده هاست.تقليل داده می شود مجموعه کوچه ها و کوچه ها به مجموعه ای از خانه ها           

 . نيست جز کلونی از خانه ها و خانواده ها به عالوه يک سيستم حمل ونقل
 
از منظری ديگر   .  ساخته و شهرتهران را به يک روستای بزرگ تقليل داده است              شهرنشينی را نابود      ،خانواده بسته سنتی    

نظام سرمايه داری که تنها رابطه مبادله ای ميان افراد را به عنوان تنها منطق ميان انسانها به رسميت می شناسد، ارتباط                              
بر مبنای رقابت، حذف و به رسميت             اين مناسبات اصوال   .  شهروندان را به مناسبات کااليی در بازار آزاد تقليل می دهد                

 حوزه خصوصی را به      دقيقا به همين جهت     و ؛ است شناختن پديده ای چون منفعت شخصی در برابر منفعت اجتماعی استوار          
فرهنگ  گفتيم که با وجود نظام پدرشاهی و قبل از اين.  ائتالف سرمايه گذارانه تقويت می کند  ی از شريانات اصلی   عنوان يک 

 به   زنان ، خانه برای خانواده ها در شهر تهران چيزی نيست جز سنگری برای محافظت از مالکيت                          رای ما سنتی واپسگ 
 . دخترانی که به عنوان کاالهای جنسی نگه داری و خريد و فروش می شوند همچنين و"خانم خانه"عنوان 

 
معماری .  ف سرمايه داری تبديل می کند        از سوی ديگر نظام سرمايه داری نيز با منطق مبادله خود خانه را به يک ائتال                       

و چه  )   خوانده می شود    زنآنچه  (  چه سرمايه های جنسی       .  مبدل به سنگری برای حفاظت از يک واحد سرمايه می شود               
نتيجه آن تبديل گشتن معماری و .  است اين سرمايه چه نمادين باشد و چه واقعی، معماری را نابود ساخته           .  سرمايه های ديگر  

پاشيده می     فرو  در خود   شهر در يک روستای بی اندازه بزرگ         .  خواهد بود  به سنگر سازی       سکونت انسان طراحی محل    
محالت حاشيه ای  ديگر ارتباط شهری با يکديگر ندارند بلکه تنها خوابگاه های موقتی برای اقشار فرودست محسوب                     .  شود

 تبديل   مراقبت از مالکيت      برای یيعمال به جا   ...  ومحالت مرفه، با سگ، دزدگير، ديوارها و سيم خاردارها                .  می گردند 
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خانواده و بازار آزاد شهر را نابود        .   درونی خود را آشکار می سازند       "گريزیبيگانه  "  و به واضح ترين شکلی     .  گشته است 
 سخنی  با اين وجود آيا می توان از تحقق معماری به مثابه يک هنر             .  ساخته و معماری شهری را به ورطه نيستی می کشانند         

 راند ؟ 
 

   رابطه زيبايی و کارکرد در معماری
يا زيبايی را می توان با کارکرد آشتی داد؟ برای مثال با وجود  ضرورتهای کارکردی که                      آمسئله هنر مدرن آن است که           

ی الزمه شهرسازی مدرن است آيا باز هم می توان سبک و محيط خانه شهروندان را زيبايی شناسانه ساخت؟ مکتب هنر                             
 هم ميان کارکرد و زيبايی اگر نگوييم تطابقی کامل اما هيچ  نوع تضاد                مابه نظر   .   می دهد  آریباهاوس به اين سئوال پاسخ      

 آنچه حل ناپذير است تضاد ميان زندگی شايسته و زيبای انسانی و ساختارهای سرکوبگر پدرشاهی         .  حل ناپذيری وجود ندارد   
 . است در عرصه اقتصادیايه داریسرم نظام  وخانوادگی در عرصه فرهنگی

 
شهرسازی را نابود      پيشتر نشان داديم که چگونه اين منطق های کور و اين ساختارهای صلب و خشن، معماری شهری  و                     

 به  را نابودی معماری و زيبايی را به زندگی مدرن، ماشينی شدن انسانها و يا شهرهای مدرن                   کوته بينانه  بسياری.  می سازد 
که تنها می      چرا . ندهيم  فرا اما بهتر است به اين سخنان کلی و انتزاعی گوش         .  ی و عقل ابزاری نسبت می دهند        کارکردگراي

 از فقری در تفکيک رنج می برند و نمی توانند                 اين نظريات پوسيده   .  توانند برای ما نغمه بازگشت به طبيعت را بسرايند             
 ، توليدات انبوه، رفاه    قادر نيستند ميان مدرنيته، پيشرفت صنعتی        آن ها  .پوسته اين شهر را کمی بخراشند و زير آن را ببينند            

 . گذارندب از سوی ديگر تميز هخانواد نظام و شهرنشينی منتج از آن از يکسوی و ساختارهای عقب مانده بازار آزاد و 
 
زنان و نظام مطلق العنان        از بحث فوق می توان نتيجه گرفت که تا زمانی که مناسبات کااليی، بازار خريد و فروش                                  

اما از منظر ديگر می توانيم نتيجه         .  نخواهد بود  ميسر    با هر تفسيری    زيبايی سازی معماری شهری      خانواده حکم فرماست؛  
 آوانگارد،  ای مثمر ثمر تر بگيريم و آن اينکه اگر اين ساختارها معماری را تحت تاثير خود قرار می دهند، يک معماری                             

 های ديگری برای شهرنشينی      ها و آلترناتيو    نيز می تواند اين ساختارها را به چالش بکشاند و امکان            رخالف جريان و مبتک   
با اين تغيير ديدگاه می توانيم از معماری و به طور کل از هنر، وسيله ای برای نقد و حتی تغيير                          .  را پيش روی ما بگذارد     

 . ساختارهای سرکوبگر بسازيم
 

 بر روابط اعضای خانواده تاثير متقابل معماری    

با از بين رفتن پديده کار خانگی  در اثر افزايش امکانات و شهرنشينی، خانواده و روابط ميان اعضای آن دستخوش                                       
در گذشته کار خانگی موجبات تقسيم کار ميان اعضای خانواده و همکاری ميان ايشان در اداره                 .  تغييرات بنيادين گشته است   

به همين جهت کار خانگی باعث می شد تا سلسله مراتب و رابطه                                 .  را فراهم می آورد        ..  ه و  امور خانه ، مزرع        
 از والدين    )به عنوان نيروی کار رايگان        (اطاعت فرزندان .  مرئوسی استواری ميان والدين و فرزندان برقرار شود           /رئيس

ن اين سلسله مراتب  نتيجه تضعيف        امروزه بسياری گمان می کنند که کمرنگ شد        .  برای تسهيل کارخانگی ضرورت داشت     
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 برعکس با وجود تغييراتی که در               .گشته است  خانواده هرگز ضعيف ن       .  اما اين حرف چرند است         .  نهاد خانواده است    
 خود را در شکل جديد تری بازتوليد نمايد و حضور و                شهرسازی و معماری  و بازار آزاد به وجود آورده است، توانسته                

 امر اجتماعی را نابود ساخته و منطق خود را به تمامی               خانواده توانسته است که    .   کرسی بنشاند  ثبوتش را بيش از پيش بر      
 .سطوح زندگی بسط دهد

 
 شهر نشينی مستلزم انبوه سازی       . از بين رفتن سلسله مراتب  کارخانگی نتيجه ضروری شهرنشينی نيز محسوب می گردد                

از سوی ديگر کم شدن فضاهای قابل سکونت و . لند مرتبه سازی می شودانبوه سازی هم موجب متراکم شدن بناها و ب        .  است
پايين بودن قدرت خريد توده های اجتماعی متراژ خانه های مسکونی را به شدت پايين آورده و تا حدی آن را به خوابگاه                                

پايين .  ند يک روياست  در شهری مانند پاريس داشتن يک خانه سی متری برای يک خانواده چهارنفره مان                .  تبديل کرده است  
. آمدن متراژ خانه ها در نتيجه تراکم باالی سکونت در شهر های ميليونی تاثيرات شگرفی در روابط خانوادگی نهاده است                         

 به يک يا چند اتاق خواب به عالوه يک اتاق پذيرايی              فضای سکونت و آرامش انسان را نهايتا         ، متراژ خانه ها   کوچک شدن 
 اعضای خانواده اوقات فراغت را    .  ود اين معماری فاصله بين والدين و فرزندان بسيار بيشتر می شود            با وج .  داده است تقليل  
اگر چه در گذشته فضايی در خانه به منظور فضای برخورد افراد موجود               .   در اتاقهای شخصی خود سپری می کنند        عموما

اما با ورود پديده ای به نام تلويزيون        .  ازی می کرد  بوده است و حتی در دوره های مدرن اوليه نيز فضای هال اين نقش را ب                
  .اين کارکرد تماما از بين رفته است

 
 به عنوان قلب فضای هال کارکرد گذشته هال و تا حدی ميزان روابط اعضای خانواده را بر هم زده                                تلويزيون مروزها  

معماری خانه های   .  دگرد خانواده برقرار ن     سبب می شود که عمال ارتباط چندانی ميان اعضای             و تماشای تلويزيون   .  است
خانواده شهرنشين به ما نشان می دهد که خانواده تبديل به يک ائتالف سرمايه ای گشته است تا يک نهاد شبه ارگانيکی با                               

از بين رفتن اين کارکرد سبب شده است که خانواده نشانه های اجتماعی فراوانی را در سطح                          .   توليد مثل   ی چون کارکرد
آپارتمان نشينی، از بين رفتن حياتهای قديمی ، جايگزينی مطبخ خانه های قديمی               .  تماعی، اقتصادی و سياسی تکثير نمايد      اج

خانه را از نهادی با روابط مشخص        ...  با آشپزخانه های باز، کوچکتر شدن فضای خانه ، کم نور تر شدن محيط خانه ها و                   
  . برای سکونت مبدل کرده است صرف،به پايگاهی

 
 .اجزای خانه، زن خانه را در موقعيتی مشخص قرار می داد             برای مثال مطبخ خانه های قديمی با جايگاهی مجزا از ديگر           
اما امروز او در حالی که در آشپزخانه است می تواند همچنان با                .  روابط او با ديگر اعضای خانواده را تعريف می کرد             و

 . استآشپزخانه ديگر از مکان حاشيه ای و زيرزمينی اش جدا گشته   .  بطه برقرار کند  ديگر اعضای خانواده و يا ميهمانان را      
علنی شدن آشپزخانه، باال آمدن آن و در ديد قرار گرفتن آن توانسته همزمان تا حدودی زن را نيز با خود در انظار بيگانگان          

 به موقعيت مصرف کننده      مادرت  و کمک دس     کارگر  صرف  از موقعيت  )به خصوص دختران نيز    ( فرزندان   .مشخص کند 
 نقش و وظايف اعضای خانواده نسبت به يکديگر مغشوش و مبهم گشته                    در چنين دوره ای بطور نسبی          و . اند مبدل گشته 

شکی نيست که نابودی تقسيم کار ناشی از کارخانگی به تضعيف پدرشاهی درون خانواده منجر گشته است، اما اين                          .  است
 امروزی ديگر سرکوبگر       شبه مدرن   قی نمی سازد و به سادگی نمی توان گفت که خانواده های                   امر نقش خانواده را متر       
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. وقتی صحبت از خوبی  و بدی خانواده می شود عموما نهاد خانواده را در رابطه با اعضای آن در نظر می گيرند                          .  نيستند
اگرچه نه به شکل سنتی، اما باقی        دين بر فرزندان     تسلط مرد بر زن، وال       همچنان اگر از اين زاويه نگاه کنيم بايد بگوييم که          

 معماری خانه ها همچنان که بيان کرديم اين را به خوبی نشان می                    و.  مانده است و اشکال جديد تری به خود گرفته است             
 .دهد

 
 
 ه به يک پايگاه وم که خانواد يـ می گوي  ما اما اگر نقش خانواده را نسبت به ديگر شهروندان  بررسی کنيم آنوقت چه ؟ وقتی                  

خانواده سلسله مراتب سرکوبگر ناشی از کارخانگی را          .  مي در واقع به همين امر اشاره دار         ،ائتالف سرمايه مبدل شده است     
 اما موقعيت خانواده به عنوان يک واحد و              . و اشکال جديدی از سرکوب را بازتوليد نموده است                است تا حدی تغيير داده     

خانواده های  .  کارانه است    تبه  حتی يگر واحدهای سرمايه يک موقعيت کامال تهاجمی، تعرضی و         ائتالف سرمايه در مقابل د    
کنونی برای حفظ وضعيت اقتصادی خود مجبور به معارضه و مقابله کامل با يکديگر شده اند و هر مردی برای حفظ                                      

 .پا بگذارد اصول انسانی را زير خانواده خود مجبور است که تمامی
 
  و قلعه ای     دژ و سنگر   .  حقارت و صميميت ظاهری اش يک دژ است              هرنشين امروزی با وجود کوچکی و          خانواده ش  

والدين بر روی فرزندان خود سرمايه گذاری می کنند تا به عنوان يک               .   نام نهاده می شود     بيگانه و  ديگرینچه  آبرعليه هر   
.  فرزندان برای ورود به دانشگاه از ان جمله است              رقابت ميان .  نيروی کاری و يا يک سرمايه دار مناسب بازتوليد شوند              

 والدين بر روی فرزندان        حتی .نگاهی دقيق به معماری خانه ها به ما از وجود نوعی پايگاه سرمايه دارانه خبر می دهد                          
مايه اگر اين واحد سر   .  انجام می گيرد   خانه پدری بر روی دختران         از جمله اين امر در      سرمايه گذاری فرهنگی می کنند و      

 متاسفانه  . ائتالف از هم می پاشد و زن به خانه پدری اش فراخوانده می شود               گردد، ن  به باروری و توليد سود     ساالرانه موفق 
 بلکه بيشتر به خصوصيت        ، نتيجه افزايش سطح فکر ايرانی ها نيست             در جامعه ما      افزايش طالق ها     بايد اذعان کرد که     

ماشينی که اعضای آن برای چپاول           .  رانه و يک ماشين جنگی مربوط می شود              خانواده به مثابه يک ائتالف سرمايه دا            
خانواده اگر اينک نسبت به اعضای خود چندان سرکوبگر نيست در مقابل بيگانگان،              .  ديگران به هر قيمتی ائتالف نموده اند      

ی را بررسی کنيم به اين        اگر معماری بسته خانه های شهر       .  کامال سرکوبگر است   ..  . و ، همجنسگرايان  مهاجرين ،مجردها
 . نکته پی می بريم 

 
آپارتمان ها با مصالح ارزان و با اشکال کامال .   به همين خاطر اين معماری بسيار فقير، عبوس و تهاجمی به نظر می رسد             

 در گذشته حياط و يا مزرعه برای کارخانگی ضرورت          .  اين معماری هيچ پيچيدگی ندارد       .ساده ی هندسی ساخته می شوند      
حياط مکانی برای فعاليت زنان و يا فراغت            .  حياط قسمتهای بهداشتی و آشپزخانه را از محيط خانه جدا می کرد                  .  داشت

. حياط آپارتمان ها امروزه چيزی جز پارکينگ نيستند       .   کار خانگی بدانيم   از بين رفتن  نابودی حياط را بايد نتيجه      .  مردان بود 
 پالن های    . بودن آپارتمان ها در شهر تهران نيز کامال مغشوش گشته است                     جالب اينجاست که حتی مسکونی يا تجاری           

مسکونی تفاوت چندانی با پالنهای اداری شرکت های خصوصی ای که امروزه ديگر تعداد زيادی از آنها را سر هر کوچه                         
 روحی و روانی انسان     اصال در ايران مطالعه ای بر روی مکان های مسکونی که پاسخگوی نيازهای              .  ای می بينيم، ندارند   
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 ديگر تفاوت چندانی ميان خانواده  و يک شرکت تجاری نمی توان قائل شد چرا که هر دو يک                        .ها باشد وجود نداشته است     
 .واحد ائتالفی برای سرمايه گذاری هستند

 
د که محل سکونت     حتی می توان زوج هايی را ديد که محيط خانه خود را به شرکت مبدل کرده اند و يا شرکت هايی هستن                        

 کيفيت   و معماری حد و توان طراحی          نکته جالب ديگر آنکه بهای خانه ها بيشتر از آنکه به                  .  صاحبين شرکت می باشد     
ن آاين نشان می دهد که  خانه و معماری             .   به موقعيت خانه در شهر مرتبط است         ، مرتبط  باشد    به کار رفته در آن     مصالح  

هر قدر خانواده ای بتواند در موقعيت مناسبت تری در شهر              .ابی ممتاز در شهر است    برای خانواده ها صرفا يک موقعيت ي       
به همين خاطر ارزش زيبايی شناسی معماری خانه        .  سکنی گزيند از اقبال بيشتری برای کسب در آمد برخوردار خواهد بود            

 . است گشتهها تا اين حد بی ارزش
 
بنابر اين اگر می بينيم خانواده خود را در خانه های                   .  ری می يابد       موقعيت شهری خانه از معماری خانه ارزش بيشت             

کوچک جمع و جور کرده است بدين خاطر نيست که خانواده ضعيف شده است، بلکه کامال برعکس تهاجمی و متعرض                               
 آنها يک خانه    .خانواده ها رو به سمت جامعه می کنند و به هر قيمتی شده دوام و بقای خود را از آن می طلبند                         .  گشته است 

هنگامی که تهران به مرکز تجمع          .  کوچک در حومه شهر تهران را به يک خانه بزرگ در شهرستان ترجيح می دهند                          
 . سرمايه مبدل می شود ، اين امر گريز ناپذير به نظر می رسد

 
 : نتيجه گيری   
ديشه ، سبک زندگی و تحوالت اجتماعی انسانها        در اين مقاله نشان داديم که معماری تا چه حد می تواند ما را به شناخت ان                   

همچنين با  .  از معماری  و هنر می توان به زمينه اجتماعی که موجد آن است رسيد و آنرا بازشناخت                                  .  رهنمون سازد 
استفاده از تغييرات در معماری و يا اصالح قوانين حاکم بر شهرسازی می توان بر نحوه زندگی و ادراکات مردم تاثير                                   

در هر  .  البته اين تاثير پذيری بدون تغيير بنيادين در ساختارهای حاکم بر زمينه اجتماعی نتيجه بخش نخواهد بود                 .  نهادمثبت  
صورت تحول در معماری شهری منوط به تحوالت در زمينه اجتماعی وساختارهای آن است و همچنين برعکس تحول و                          

 .ازی مدرن نمود يابدتطور زمينه اجتماعی می بايست در معماری شهری و شهرس
 
يعنی آن شهرسازی که تجربه انسانها در شهر را          .   ما به  يک معماری و شهر سازی مدرن و کامال تحول خواه نيازمنديم                  

 ، خانواده بر آنها تحميل می کند          نهاد دگرگون ساخته و آنها را از روابط کور، تعرضی و غيرانسانی که سرمايه داری و                      
 انسان و     بلکه طبيعت   ،شته باشد گ ن  و مجاری ارتباط مناطق محدود       سازی که فقط معابر و خيابان       آن نوع شهر   .  نجات دهد 

ناپذير از يک محيط شهری مبدل کند و محيط های اموزشی و تفريحی و مسکونی بی                         را به  بخشی جدا       روح و روان آن    
را بايد هر کس از کار روزانه مرخص  شد             چ.  ورد که روابط اجتماعی ميان انسانها را بهبود بخشد           آنهايت متنوعی فراهم     

بالفاصله پشت اتومبيل خود بنشيند ، مداوما در ترافيک شهری بوق بزند و در خانه خود بچپد و تلويزيون تماشا کند؟ آيا اين                        
کند است تمامی زندگی شهری ما ؟ آيا اين است تمامی فراغت ما ؟ با وجود اينکه ميليون ها انسان در اين شهر زندگی می                              

شما به چند نفر در اين شهر اعتماد داريد؟ ما برای يکديگر               .  هرکدام از آنها تنها با چند نفر ارتباط صميمانه و انسانی دارد              
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اين بيگانه سازی از يکديگر نتيجه منطق های مبادله نظام سرمايه داری و منطق های                 .  چيزی جز چهره هايی بيگانه نيستيم      
 . تعرضی ماشين خانواده است

 
 چند اصل زيبايی شناسانه و يک هنر نخبه گرا هم                در مقابل  اما    ،می دانيم که معماری تنها فن و تکنيک طراحی نيست                

 بلکه به مفهوم هايدگری اش       ،ما فقط مکان اشغال نمی کنيم      .  معماری مستقيما در روان و زندگی ما تاثير می گذارد            .  نيست
پس اگر معماری در زندگی ما تاثير دارد پس بايد هدف                .   وجود ماست   پس معماری بخشی از انديشه و       .  سکونت می کنيم   

پس ما بايد معماری شايسته را از روی زندگی          .  تحول در زندگی انسانها بدانيم      معماری و به طور کل هنر  را بايد تغيير و            
 .  شايسته  ای که برای انسانها  به ارمغان می آورد، بازشناسيم
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 آدمها ادامه های همند
 بابک سليمی زاده

 

 
 
 

می خواهيم بدانيم آنچه احساس بشری می ناميم ، تا چه حد                  .  صحبت کنيم    »  مرزهای احساس بشری        «  می خواهيم از     
 Dennis )  »دنيس اپنهايم   «  احساسی ، و تا چه اندازه بشری ست ؟ انديشه مان را از البه الی حرکتی اجرايی توسطِ                           

Oppenheim )                      آغاز می کنيم تا خطوطی که بر احساسی بداهه پردازانه داللت دارد را اليه برداریِ  ـ نه باستان شناسانه 
 .ـ که هستی شناسانه کرده باشيم ! 
 
 
١ 
 

بيائيد .  انرژی ای در فضا     .  در ميان است    »  انرژی  «  اينجا تنها يک    .  احساس بشر هيچ ربطی به بشر و احساساتش ندارد           
 ». بازیِ  خط کشيدن ، خلقِ  فضا ست « : مان را با اين گزاره آغاز کنيم که انديشه 

 ما آجا خلق فضا مي آنـم ؟
 . ـ روی بدن يکديگر 

 جنسيت چه نقشی دارد ؟ 
 .چون انرژی و فضا جنسيت ندارند . ـ هيچ 
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تاريخ و قدرت است ؟ يا واقعيتی        کدام واقعيت ؟ سلطه ی امرِ  واقع که دست سازِ                 .  است  »  واقعيت  «  نقطه ی حرکت ما      

 که خود سازنده ی جريانی گردشی در بدنه ی اجتماع است ؟
 .پايه ی حرکت ما واقعيت است ؛ اما اين به معنی حرکت بر پايه ی قراردادهای واقعی نيست : تکرار می کنم 

ـ تنها بدنی عريان را به تصوير می          »  همانی  «  ـ در مقابلِ  گفتمان       »  ديگر  «  امروزه هنرمندی که برای بازنمودِ  قلمرو          
 .کشد تا به حوزه ی ناخودآگاه و جنبه های ليبيدويی قدم نهاده باشد ، نه تخيل دارد و نه استعداد 

 مرزهای اين واقعيت کجاست ؟ و ادامه های آن کجايند ؟
 زِ  قدرت می دانم ؟چرا من بدن صرفًا عريان را در نهايت سازنده ی همان گفتمانِ  همانی و واقعيت دست سا

چرا که اين آشکار کردنِ  ناخودآگاهی ست که واقعيتِ              .  به اين دليل ساده که بدنِ  صرفا عريان ، چندان هم عريان نيست                  
 .همانی ساخته است 

) ی  مثل فيلمهای جشنواره ای ايران    (  تاکيد بر نشان دادنِ  واقعيت ، در هنر به چيزی غير واقعی و کسل کننده بدل می شود                       
 .کرد ، نه اينکه آن را نشان داد » کار « برای رسيدن به خودآگاهی بايد روی واقعيت . 

پس ما از کدام واقعيت صحبت می کنيم ؟ و چگونه می خواهيم از آن به واقعيتِ  احساسِ  بشری برسيم ؟ اين احساس                                         
 ست ؟ و تا کجا نيست ؟چگونه واقعيت دارد ؟ يا تا چه حد واقعيت دارد ؟ قلمرو واقعيت اش تا کجا

ِ  واقعيت است                                       ِ  نظر ماست به معنای بر هم ريختنِ  ساختار يکدستِ  واقعيت منفرد غلبه بر سلطه ی      .  واقعيتی که مّد
» جريانی چند صدايی در احساس    «  به نوعی اتحادِ  سوژه و ابژه جهت ايجاد          .  واقعيت با دست به يکی کردنِ  سوژه و ابژه           

اگر به واقعيتی که توسط مرجعيت يکدست ساخته می شود اعتراض داريد ، پس                  .  ستِ  امر نمادين      به جای مرجعيتِ  يکد     
 .واقعيتی که توسطِ  قراردادهای واقعی شناخته نشود ، نشناخته شود ! خود واقعيتی بسازيد 

٢ 
اقعيتی که می سازيم ساخته     و.  هر انسانی داستانی دارد به اندازه ی دستانش             .  دستخطوط  از کجا سرازير می شوند ؟ از          

« يا  »  دستهای آلوده   «  اينچنين است که يک قاتل همواره صاحبِ           .ما همه در داستانِ  خود دست داريم           .  ی دستِ  ماست      
از آن چيزی   »  مجاز  «  به هر حال دست      .  است  »  دستهای هنرمند   «  و يا يک هنرمند صاحب        .  است  »  دستهای خونين   

 . دارد ست که در واقعيتِ  ما دست
 دست خودم نبود دستی که داشتم

 در کاری که از آن دست برنداشتم
 دست اندر کار نبودم

 از همان اولش انگار نبودم 
 ( Randy Martin )»  رندی مارتين   «  .  واقعيات نيستند ، بلکه واقعيتی اند که ما در صدد ساخت آنيم                »  خطوط  «  اين  

به اعتقاد او امر نمادين کنش را محدود می سازد و بدن را محدود                 .   می يافت    همواره بدن را درگير مقاومت با امر نمادين         
 .به جريانی از پيش تعيين شده می گرداند 

اما اگر بدن خود چيزی از پيش تعيين شده باشد چه ؟ اينجا جنگ بر سِر واقعی و ناواقعی ، يا حتی خودآگاه و ناخودآگاه                                     
امر رسانه ای در آمده اند و در ناخودآگاه ما هم ديگر چيزی جز اخبار و سريالها و                  نيست ؛ چرا که هر دوی اينها به تسخير          
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به ايجاد بازیِ  تقابلِ  انرژی ها و رد و بدل کردنِ  کنشِ  خالقانه ی  »  مقاومت  «  اينجا  !  تبليغات رسانه ای اکران نمی شود       
» امر نمادين کنش را محدود می سازد         «  درست است   بله ،   .  برای رسيدن به خودآگاهی مجدد       .  آنها تغيير ماهيت می دهد       

 ای باشد به امرِ  رسانه ای چه ؟ » واکنش « ؛ ولی اگر اصال کنشی در کار نباشد چه ؟ اگر تمامِ  آنچه انجام می دهيم تنها 
 

 .» دست « توسط . ـ بايد آن را ساخت 
 

يست جز ايجاد بازی ای مبتنی بر جابه جايیِ  مداومِ سوژه و              پس چاره ای ن   .  اينجا دست است که به کارِ  داستانِ  ما می آيد              
 :ابژه 

 .اينجا روی جسم ِِ سوژه ای که دارد روی جسمی خط می کشد ، خط کشيده می شود 
 

چنانچه می  .ادامه دارد   »  خلق فضا   «  تاکيد بر  جابجايی سوژه و ابژه تا حضور احساسِ  انسانی و توانايیِ  دستِ  او در                          
 .ی کاغذ يا ديواری به ميان می آيد ، فاعليت از ميان می رود ؛ و ديوار ـ کاغذ محملِ  ابژه باقی می ماند بينيم وقت

 

 
 

دست ؛ با اين تفاوت که انرژی اش را در فضا ، آن هم به صورتی                      :  اينجا سوژه همان سوژه ی تکراری و تاريخی ست             
 .ند بداهه پردازانه ـ نمی نگارد ، بلکه ـ پخش و پال می ک
آن هم  (  در واقع از حضوری انسانی به حضوری جسمانی می رسد            .  ابژه در اينجا از حالت بدن به حالت سطح در می آيد               

با تفاوتِ  سنیِ  سطوح کوچکتر يا بزرگتر می شود ، اما با ارزش تر يا                     »  سطح  «  پس درست است که اين       )  .  در سطح   
آن هم در حالتی که تحت تاثير . است » ميل « و » مايل «  ابژه ، برابریِ      اينجا برابریِ  سوژه و    .  بی ارزش تر نمی شود      

قابل تعويض بودنِ  نقش ها يکی از        .  (  نوعی جابجايیِ  نقشها     .  همين بازی ، خود می توانند به ابژه ی ميلِ  خود بدل شوند                
 . )ويژگی های تئاتر يونان بود 

 



  آرت کالت                                                                                         24
   

اين .  ، آن را باالتر از آنچه هست نشان می دهد                 »  هست  «  ِ  خيال به       دست از آنچه هست نمی گويد ؛ بلکه با افزودن               
ايجاد نوعی رسمِ  خود انگيخته بر پايه ی بداهه          .  خطوطی هستند در تقديسِ  واقعيتِ  روزمره ی تن           .  خطوط انتزاع نيستند    

 . 
خطوط با  .  دارند  »  حضور  «  هويتِ  تن آنجا به سخن در می آيد که خطوط                 .  دست نمی خواهد به آنچه هست معنا دهد             

خطوطی .  هويت اينجا واگويه ای ست حاصل واژگون سازیِ  حضور خيالیِ  خط                .  حضور خود از هيچ هويتی نمی گويند         
 .که روی تن يکديگر رسم می کنيم نقاط تمرکز انرژی را تعيين می کنند ، اما تعريف نمی کنند 

تخته، ديوار، بيلبورد و هر چيزی آه می توان روی آن             .  سانها نيست رابطه در اين چرخش سوژه به ابژه تنها مخصوص ان           
« ابژه ی مورد نظر در آنار ساير اجزا تنها             .  ابژه استعاليی نيست  :  بهتر بگويم .  تاثير گذاشت، در آنار انسانها می ايستند        

 .دارد» حضور 
 

. فريند ، بلکه آفريده را پست می کند            امروز دست چيزی نمی آ     .  در گذشته اين دست بود که همه چيز را هست می کرد                   
اگر .  همه چيز به امرِ  باسمه ای فروکاسته می شود               .  ديگر هيچ چيز آفريده نمی شود و هيچ آفريده ای وااليش نمی يابد                    

اين خطوط بازنمايیِ      )  .  به واسطه ی دست      (  روزگاری از نيست هست می آفريدند ، امروز همان هست بايد پست شود                    
 . رويای آفرينشگری ست فضوالتِ 

هيچ احساس واال و آفرينش      .در واقع با تعيينِ  مواضع انرژی در پيچ و تابِ  عضله به نفیِ  فضای انرژيک می پردازيم                             
آنچه بر عضله ی يکديگر می نگاريم وانمودی از احساساتِ  باسمه ای ، سطحی ، شوخ طبعانه و                                 .  گری وجود ندارد      

ما طرفدارِ  سطحی نگری ، بداهه روی           .ست که به بازی ای مبتنی بر بداهه دست می زنيم                 به همين دليل ا    .مسخره است   
اينجاست که احساس سطحی مبتنی بر امرِ          .  سطح ، رقصندگی بر سطوحِ  مسّطحی که بدن های هر کدام از ماست هستيم                    

در مقابل احساسات واال و امر         (    »  احساست شديد «  ما طرفدار    .  به کار ما می آيد         )  ژان بودريار    (  »  ديزنی َلندی    «  
 . احساسات مرکز گريز در مقابل مرکزيتِ  احساسات عميق توده ها و احساسات عقالنی بورژوازی . هستيم ) شهودی 

تخته بر بدن ديوار خط     .  شخصی بر بدن شخص ديگر خط می آشد و او بر بدن تخته ـ ديوار ـ بيلبورد ـ کاغذ  خط می آشد                        
 ....... رمی آشد و ديوارب

نماينده (  ابژه ی استعاليی    .  اينبار اين سوژه است که به نماد مرگ خود تبديل می شود              .  اين تنها مرگ نمادينِ  سوژه نيست        
 .اينگونه حذف می شود) ی سوژه 

شدتِ  پس زدنِ  سلطه       .  اينجاست که احساسات شديد ديگر احساس نيست بلکه وارونه ی بداهه پردازانه ی يک حس است                     
( تاکيد بر اينکه واقعيت تنها يک وانمود است            .خودآگاهیِ  مجدد تنها با پس زدن امر واقعی حاصل می شود                  .  ی واقعيت   

ما تاکيد می کنيم که احساساتِ  ما تنها يادگاری ست . خودآگاهی مجدد تنها در اين صورت قابل درک است   )  .  ژان بودريار   
آيينی که به صورتی سطحی و باسمه        .  حس ما چيزی در گذشته دارد        .  ِ  قبيله ای      از شرکتِ  باستانیِ  ما در آداب و رسوم           

خطوطی .  ما در احساساتی که از آن آيين ها به ما رسيده اغراق می کنيم                 .  ای ، آن را بر پايه ی بداهه بازآفرينی می کنيم              
چ چيزی نيست مگر تاکيد ما بر منشِ  ضدِ            که رسم می کنيم مشارکتِ  گذشته و درگذشته در يک آيين است که نمايانگرِ  هي                 

 .آفرينشگرِ  دستِ  ما 
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٣ 
که بر پايه ی سطح و مساحت عمل می کند نه بر پايه ی عمق ، لذتی شرورانه به وسعتِ  ميل ايجاد                              »  احساسات شديد   «  

« ت ؛ و به شدت       عيان اس »  به شدت   «  همه چيز   .  همه چيز عيان است      .  هيچ نيرنگ و ترفندی در کار نيست          .  می کند   
ما با بيش از حد       .  ديگر دروغ به معنای پنهانکاری نيست          .همينجاست که واقعيت منحرف می شود          .  است  »  محقق شده    

 . رويای سادومازوخيستیِ  اين خطوط اينجاست که نمايان می شود .عيان بودنِ  هر چيز است که دروغ پردازی می کنيم 
با کتابی روی شکمش به مدت پنج ساعت زير نور             »  وضعيتِ  خواندن     «  گری با نام     در حرکتِ  اجرايیِ  دي      »  اپنهايم  «  

نوعی ) . محل کتاب ( پس از پايان مدت زمان اجرا ، تمام بدنش سوخته است به استثنای شکم            .  مستقيم آفتاب دراز می کشد      
 .تقابل انرژی نور خورشيد و کتاب در مازوخيسمی افراطی 

سوژه و ابژه يکديگر را منحرف می .  نظر ماست عريانیِ  بداهه پردازانه ی يک بازی در ميان است     اما در اجرايی که مّد ِ     
در واقع بايد گفت که احساس بشر چيزی        .  کنند و با توافقِ  يکديگر است که به اين حرکتِ  سادومازوخيستی دست می زنند                  

ديگر فکر می کنم توافق       .  ان نمودنِ  اين روياست         از رويای سادومازوخيستی اش دارد ؛ و احساسات شديد تحقق و عري                 
هر انسان يک سادومازوخيست است که به دنبال همبازی         .  اثری از سادومازوخيسم دارد     »  ارتباط انسانی   «  داشته باشيم که    
» آزار « مفهوم . در بازی ای که جامعه ی انسانی در آن شرکت می کند ، کسی که آزار می بيند مي آزارد          .  اش می گردد    

 .تغيير ماهيت می دهد » ارتباط « به مفهوم 
 

 
 

. رابطه ای که ضابطه اش نه بر پايه ی جنسيت ، که بر پايه ی جسميت است                             .  پس هر آدمی ادامه ی يک آزار است              
ری آزا«  چون ديگر هيچ گونه     .  اين خطوط آزارنده نيست      .  آنها بر اذهان عموم خط می آشند       .  بيلبوردها نيز خط می آشند     

آدمها ادامه . هر آدم جسمی ست که کسی روی آن چيزی می نويسد .  است  که وجود دارد    »  ارتباط  «  تنها  .  در کار نيست  »  
 .ی رويای سادومازوخيستیِ  يکديگرند 

 
 :  به پايان ببريم محمد مهدی نجفیبياييد نوشته مان را با شعری از 

 بنی آدم اعضای هم نيستند
 بلکه اضالع همند
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 تورهای ماشينیسان

 مهدی سليمی
 
 
 
 
انسان امروز خود را مبدل به کااليی ساخته و خدا نيز به صورت مدير عامل بی نام و نشان شرکت تعاونی جهان در آمده             "

 "است
 
 

 "کسوف خداوند" مارتين بوبر 
 
 

مدير عامالن با استقرار کاالها در       استيالی  .  مدير عامالن تاريخ هماره خواسته اند؛ کاالها چيده شوند تا بر آنها چيره شوند                 
همچون اتفاقی که در     .  کاالها در کنار يکديگر قرار می گيرند تا قدرت صاحبان خود را به نمايش بگذارند                      .  کنار يکديگر 

 .می افتد... نمايشگاهها، موزه ها و فروشگاهها و 
 

سوژه تنها بر آمده     .   هيچ نام و نشانی ندارد       مدير عامل .   مدير عامل سوژه ای است که کاالها را کنار همديگر می خواهد                
کاالی بزرگتر در نمايش قدرتش      .  چيزی که کاالها خود در روابط عمليشان با يکديگر آنرا ساخته اند               .  ازترکيب کاالهاست 

کاالی بزرگتر فريبنده نيست؛ بلکه تنها قدرت ايستادگی اش را در زودتر رسيدن به سوژه                     .  دست به يک فرآوری می زند       
آنهايی که در   (کاالهای بزرگتر مبلغان قدرتند و کاالهای کوچکتر       .  می کشد )  محروم از قدرت     (  االتر به رخ کاالی ديگر       و

کاالهای کوچکتر از طريق نمايش تفاليشان تنها تماشاگران واقعی                .ميل رسيدن به آن      )  سطح پائينی در چيدمان کاالهايند        
را اجباری می   )  واسطه های تعيين شده از سوی قدرت باالتر       (ت که وجود مبلغان     اين اختالف اندازه و ابعاد کاالهاس     .  قدرتند
 .سازد

 
وبايد با هم طراز قراردادن آنها فاصله های             .   مدير عامالن بی نام و نشانند؛ پس تفاوت ابعاد کاالها را بايد از بين برد                         

در اين صورت مجبور خواهيم شد تا از قدرتی          .  چرا که فاصله يعنی زايش تصويری ازمحور قدرت        .  طبقاتيشان را بين برد   
. با برداشتن فاصله کاالها، ما در حقيقت محور را حذف می کنيم. نهايی که در انتهای محور ايستاده است، تعريفی ارائه کنيم      
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ا مدير عامل ر   .  ما مدير عامل را بی نام و نشان ميخواهيم               .  چرا که در غير اينصورت مدير عامل بايد نامگذاری شود                 
 .نخواهيم کشت؛ چرا که آنچه می ميرد از توان بسيار خاصی برخوردار خواهد شد

 
. ديگر هيچ تبليغی برای کاالها مجاز نخواهد بود         .  هم اندازه بودن کاالها، مصرف کنندگان را از انتخاب بی نياز می سازد                

بران قدرت، مبلغان، ليدرها و موزه        حذف پيام .  اين يعنی حذف واسطه ها، حذف دست فروشان و منابع غير توليدی ديگر                  
 .داران که از طرف مدير عامالن گماشته شده اند

نمايش قدرت تنها از طريق نمايش خود کاالها اتفاق          )  کاالهای بدون مارک و اتيکت    (  در اينگونه  مجموعه ای بودن کاالها         
 .رای نمايششان تنها از خود مايه می گيرندآنها ب. چيزی درونی که در زاده ی ميل است. قدرتشان فريبنده است. می افتد

 
 

 :حال سئوالی که اينجاست اين است که
 چگونه کاالها را به اين شکل کنار يکديگر قرار دهيم ؟

 
يکسانی در تکثير فر آوری نمايش قدرت        )  .  توليد انبوه   (همسان سازی کاالها به صورت ماشينی منجر به تکثير خواهد شد              

تکثير شدن به طريق ماشينی قدرت را در جايی ديگر          .  محو شدن ميل، يعنی محو تدريجی قدرت      .  کنددر کاالها را محو می      
نمايش قدرت در بيرون از کاالها و در چرخ دنده ها و قدرت بر آمده از تسمه های ماشينی ، شکل                               .  به وديعه می گذارد    

در ).  ميرايی کاالها .(ی کاالها رخ خواهد داد      و اين کشندگی در روابط ارگانيک        .  قدرت ماشينی کشنده است     .  خواهد گرفت 
که اين نيز همچنان قدرت فريبندگی را از کاال خواهد              .از مدار خود خارج می شوند       )  دازاين هايدگری (  حقيقت هستنده ها     

کاال چيزی برای نمايش      .  کاالها از بين خواهند رفت؛ چرا که در توليد انبوه، کاال به راحتی مصرف خواهد شد                             .  ربود
.(" يا مناسبتر است بگوئيم آنها خورده می شوند؛ توسط ماشينهايی که در آن سوی خط توليد قرار گرفته اند                       .  خواهد داشت ن

اين اتفاق  .  خورده شدگی از طرف مصرف کنندگان، بازديد کنندگان به مرگ سوژه منجر خواهد شد                         ").ماشينها مصرفی 
 . بيشتری برخوردار می شودآنچه می ميرد از توان: چرا که گفتيم .وحشتناکی ست

. اجازه دهيد سوژه در باور ها شکل بگيرد؛ و قدرت در هر جايی که  فرصتش را پيدا کرد ، همچنان به نمايشش ادامه دهد                            
 .اين بسيار مناسبتر از نمايش مصرف کنندگان بی خاصيت  است

آئين را بر آن مناسب می دانم ؛ مفهوم بازگشت           آنگاه که سوژه در باورها شکل بگيرد؛ در ايمان آوردن به قدرت که من نام                  
 .  آن همه را به سوی خود فرا می خواند.بازگشتی که  نمايشش فريبنده است. به ميان خواهد آمد

سانتورهای که مانند سانتورهای دکارتی نيمه انسانند ولی نيمه               .بازديدکنندگان اين نمايش تبديل به سانتورهايی خواهند شد            
سانتور های دکارتی آدميان ذی شعورند و بر        .   حيوان نيست؛ نيمه ی ديگر سانتورهای مفروض ماشين است         بعدی آنها ديگر  

چيزی که در   ).  ذی شعور بودن  (اينجا نيز تنها شاخصه ی انسانی انديشه است          .  خوردار از قدرت و سرعت اسبان تيز رو          
ل به همزاد پنداری و يکی شدن با قدرت ، در پائين تنه و مي). قدرت(باال تنه يا وجه ی انسانی اين موجودات شکل می گيرد        

 )غريزه.(مهار نا شدنی و افسار گسيخته.در وجه ی ماشينی. شکل خواهد گرفت
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 بخار شدن و فلج شدن: در بازی حذف سوژه، سوژه از دو راه نا پديد می شود
 سوژه در تالش برای پيدا کردن هويت خود          فلج شدن يعنی حالتی که    .بخار شدن يعنی؛ محو سوژه بدون اثر گذاشتن از خود           

او با  .  موجود فرضی يا همان سانتور مورد نظر بخار نمی شود          .  که اين در فضای سراسيمه و هراسانی رخ می دهد           .  است
او قدرت را می بيند و ميلش در نيمه . باال تنه اش او را به انديشه وا می دارد. فريبندگی تمام در بازی قدرت شرکت می کند      

 . تکثيری که از تکرار زاده می شود.پراکسيس ماشينی يعنی تکثير.ماشينی اتفاق می افتد
مصرف .ميل در تکثير به تعويق می افتد         .چيرگی و استيال در آن راه به جايی نمی برد              .  تکثير ابژه ها را يکسان می کند         

 ميل تکثير شه، همان ميلی که در هر يک از             .آنها مصرف کنندگان ميل تکثير شده اند       .  کنندگان تنها به مصرف می انديشند      
در اين بازی برد و باخت ارزش         .  و برای رسيدن به اين ميل تنها بايد در بازی شرکت کرد               .  کاالها قرار گرفته شده است     

قاعده تکثير شده   .  مرکزيتی در آن نيست    .چرا که قاعده ی بازی از نوع کام گرايی است؛ نه هرزه گرايی                .فرو کاهيده است  
 .تنها در باورهاست که شکل گرفته است. نتيجتا نمايش قدرت محو شده است. تاس

همچون بازيی که بازيکنانش قواعد بازی را       .  در کنار ديگر کاالها قرار گرفت     .  برای ارضای ميل بايد در بازی شرکت کرد       
 .از ياد برده اند

 
يم که مدير عامل خود را بی نام و نشان به حال خود رها                ما کاالهايی هست  .   ما کاالهايی هستيم که هيچگاه چيده نخواهيم شد        

 .کرده ايم
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  مكارهبازاِر
 همايون عسکري سيريزي

 
 -از هر گوشه به ما اصرار مي آنند آه از نوآوري               .  من به رنگ زمانه اشاره دارم       .  ، زمانه ي وارفتگي است    مانهاين ز «  

 در ١٩٧٠يه سالهاي پاياني ده اشاره مورد "زمانه ي" ١» … دست برداريم -ي ديگر چه در زمينه ي هنر و چه در زمينه ها       
. ر است وتاي ژان فرانسوا ل    اثر  " گزارشي درباره ي دانش    :وضعيت پست مدرن  " هنگام نگارش آتاب دوران ساز         بهفرانسه  

 ؟نيم خويش تعبير آ"وصف الحال" ن  آن را همچويم آيا مي توان ،زمانه اآنون با دانستن مختصات زماني و جغرافيايي اين 
هويت    چالش اساسيِ  غرب،سياسي، فرهنگي و اجتماعي ما با       تماميت احساس هاي هم ذات پندارانه ي        تسري اين پرسش به     

 غرب   و حال    همواره به گذشته     )گذاري   فارغ از هرگونه ارزش        (التقاطي آه  و    هويتي چندپاره .   ما را رقم مي زند      اکنون
برخي فرآيندها و    تجربه ي     از    آن بستر  شده در      ته برداري مي آند و گاه به استناد نتايج حاصل               راز آن گ   مي نگرد، گاه    

 توأم با خود فريفتگي از ناميده         شايد  مي نامد و خوش بينانه و      " در حال توسعه    "هويتي آه خود را      .   مي آند اجتنابپروژه ها  
 . دوري مي جويد"عقب مانده"شدن به مترادف 

 فارغ  "هعقب ماند "اما  .   از مرزبندي هاي جغرافيايي و هويتي است       عاري اميدوارآننده و    اي   واژه ، مسلما " توسعه  در حال  "
 مي شود آه ما سعي در پنهان آردن آن            وراز بار منفي نهفته در آن، عقب ماندگي و دورافتادگي از آسي يا چيزي را يادآ                      

چالشي آه با لفاظي و     .   آن  و تاريخي   در ابعاد ايدئولوژيك   "هتمدرني" از    جغرافيايي و  افق در   "غرب"   عقب ماندگي از     :داريم
 . سعي در ناديده انگاشتن آن داريم"در حال توسعه"جايگزيني نام 

هرچند که برخي با توجيهاتي تحت      .   است و ما در حال توسعه و پيشرفت         "وارفتگي"   آه غرب در دوران       بر اين گمان ايم    
: ، مي دانند      آه غرب آن را اآنون تجربه مي آند          "وارفتگي" به سمت همان        ي اخير را       توسعه  عنوان انتقادهاي پسامدرن   

 . نهادهاي زيربنايي و بنيادين فلسفي و اجتماعي آنعقيم گذاردن براي بومي آردن پروژه ي مدرنيته و بهانه هايي ارتجاعي 
 اما تصويري از آينده ي خود را در آن ديد و به                   ،ره شد در آن خي      همچون آينه اي مي دانيم آه مي توان         را  مدرنيسم اما پس 
 انشجويي داز همين رو نسبت به جنبش هاي   .  ور زشتي و زيبايي سيماي آتي خود، از هم اآنون دست به تيغ و قيچي برد               خفرا

ا تجربه   نوستالژي دوراني آه هرگز نه آن ر        :، مبارزات چريكي سوسياليستي، و هيپي گري دچار نوستالژي مي شويم          ١٩٦٨
وانمود به همذات    همواره  آه   است    جامعه اي حاصل توهمات      اين نوستالژياي آاذب   .  آرده ايم و نه تجربه پذير خواهد بود          

 پنهان آاري يعني تظاهر به نداشتن آنچه           «:ر مي نويسد دريابو.   ناآامي ها و موفقيت هايش مي آند    ،پنداري با غرب، بحران ها   
 به  (to simulate)ولي مسئله از اين پيچيده تر است، چرا آه وانمودن            .  ه داشتن آنچه نداريم   وانمودن يعني تظاهر ب   .  داريم

 در بسترش مي خوابد و         ، به بيمار بودن مي آند        "تظاهر"  آسي آه     «:   نيست  (to feign) تظاهر آردن       برابر با  سادگي   
 ٢».اري را در خود توليد مي آندم بيمي به بيمار بودن مي آند، بعضي از عال"وانمود"آسي آه . تمارض مي آند

درد به  همين اماما توليد مي آند    در    رام اين درد    ي برخي از عال   ،غرب  با  )  پسامدرنيسم( چنين است آه وانمودن به همدردي       
هم تباري واژه هاي بحران و نقد         (رفته با بحران پيش       همواره  غرب .را آشکار مي سازد     غرب   از ما   تمايز  ،شتركم  ظاهر

 مدرنيسم با همه ي پيامدهايش     ا پس .يما  اده بازايست پيشرفت و حرکت  و ما با بحران از      )  زباني آن نيز جالب توجه است     در افق   
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اما نسخه ي بومي و بالتبع جعلي آن         .  ه بوده است  گفتمان انتقادي مدرنيت  وارث  در عرصه هاي فرهنگي، سياسي و اجتماعي         
" پسا  "  و  "  پيشا  "  د که هرگز در سنت فلسفي خود از فرط لختي و سکون                خواهد بود زيرا در بستري راک      گفتماني انفعالي   

 .را به خود نديده است، مطرح مي شود
 زيرا خود را ناظر وآگاه بر تحوالت             موقعيت آاذب و مزورانه است        اينسويه ي جالب تر اين دردمندي، خشنودي ما از              

در حال  " مدرنيته در جوامع        غيابي محكوميت.  ندها هستيم غرب دانسته و هرآينه مترصد ارزش يابي و قضاوت  اين فرآي                 
ظهور نحله هاي فاشيستي، تخريب محيط         هيروشيما،   ،   تس جناياتي همچون آشوي       يا دامن زدن به         به جرم ارتكاب      "توسعه

 مدرنيته  دادگاهوران  ا جنايتي است آه د      قبل از جنايت،    قصاص.   مضحك و مسخره مي نمايد     "غرب" در    منتها …زيست و   
 . رتكب آن مي شوندم

 يك انقالب سياسي و صنعتي عمقي، اغلب تكنيكي ترين و صادراتي ترين وجوه                 اببه هر رو، در غي     «  :بودريار مي نويسد  
 صنعتي و مصرفي و وسايل ارتباط         ي  اشياء توليد شده    :مدرنيته است آه جوامع  در حال توسعه را تحت تأثير قرار مي دهد              

ني اش از همان ابتدا به سان نمايشي به اين جوامع عرضه مي شود و بر آنها تأثير                             فماديت  در واقع مدرنيته در        .  جمعي
 ٣»... به جاي آنكه از طريق روندي طوالني از خردمندي اقتصادي و سياسي غرب عمل آند.مي گذارد

 گزينش هاي  ازع انتقاد   نيستم، هدف از طرح اين موضو        ديگردر جوامع    يا آرزومند تحقق مدرنيته       مدافعمن در اين نوشتار      
 انواع چنين     از.  ر ما است    ي نظ  جوامعي و اجتماعي غرب در           فلسفيخواهي از فرآيندهاي مستمر و پيوسته ي انديشه                بدل

 در اين ترآيب      "معاصر"پسوند  .   است "هنرهاي معاصر "گزينش هاي دلبخواهي و نابهنگام از انديشه ي غربي، موضوع                
 و پيچيدگي هاي آن نيز مي         به ابهامات نمي آند، بلكه    کمکي  ه ها و مرزهاي اين موضوع          به شناخت گستر      نه تنها   واژگاني
 يك  مسلط  روش هاي بياني   و يا    دوره بندي ها      پسوند معاصر تنها يك بازه ي زماني را تعريف مي آند، فارغ از                      .  افزايد
 تسلط يك سبك    با توجه به     بيشتر تعاريفي آه   : در تضاد با ديگر تعاريف رايج  از هنرها قرار مي گيرد           عين حال در  و    .دوران

 گوياي تمرآز )  هنرهاي معاصر (اين ترآيب جديد      .   تاريخي آن پايه ريزي مي شوند       دوره ي  هنري و نه براساس          يا ژانر 
آشکارسازي وجه ديگر اين تكثر،       .   در يك دوره ي تاريخي است        روش هاي بياني   يك سبك مسلط و تكثر انواع           زدايي از    

 خط مقدم معناي    به     . نظامي است   ر با تبا   واژه اي   "   آوانگارد ". در بستر اجتماعي غرب است       گاردهنر آوان   جريانفقدان  
يش از هر جا در سخن هنري        بژه آه   وا اين   . يا سربازان پيشرو آه خطوط دفاعي پيش روي خود را در هم مي شكنند                جبهه

ي اصلي من در       بحث پيرامون داليل اين رخداد، دغدغه        .نداردمصداقي  به آار رفته است، امروزه در گستره ي هنر غرب            
  به   باور پسامدرنيسم     عدم  غرض از اشاره به افول آوانگارديسم در تاريخ هنر غرب، آشكارسازي                       .  اين نوشتار نيست    

 . سير خطي تاريخ انديشه و هنر غرب استدر "پيشرفت"
ي و نوآوري رقم خورده در دست پديده هاي جامعه               مدرنيته در همه ي سطوح، به زيبايي شناسي گسست، خالقيت فرد                « 

، قوانين   دبيسبك هاي ا  (ي است     سنتنشانه ي ديگر آن انهدام هرچه گسترده تر اشكال               .  وانگارد پر و بال مي دهد        آشناختي   
هاي  اقتدار و مشروعيت الگو       آلي تر،  يسم و به طور     مي در نقاشي، آآاد     يهارموني در موسيقي، قوانين پرسپكتيو و بازنما          

هرچند ناهمگون در    (   ديگر  رويه اي    مدرنيسم ااما پس   ٤»...)ي و رفتار اجتماعي     سروابط جن ،  دريافت شده در حوزه ي مد      
با ارزشهاي  و  برخورد غير ايدئولوژيك و فارغ از تعهد سياسي با سنت و جامعه             .   است هفتر در پيش گ   )  لف  تحوزه هاي مخ  

، به بي اعتباري جنبش هاي         ينپيشمعتبر    آالن روايت هاي جهانشمول و             ي به  د بي اعتقا     جوامع ديگر همراه با        فرهنگي
اثر  با   متني بينا هايرويكردهاي التقاطي و گزينشي در حوزه ي موسيقي و هنرهاي تجسمي، برخورد           .  انجاميده است   آوانگارد
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ين رو امكان   از ا .  ستند مذآور در بستر فرهنگي غرب ه        از تحوالت ي  ي گويا شواهدآثار هنري چند رسانه اي       ظهور   و  ادبي
 خود  "رمعاص"به پسوند       و بسنده آردن    بوده ناممكن و محال       زمانه اي  مسلط در چنين        بياني تدوين و تعريف يك شيوه ي      

 . گوياي چنين تكاپوي نافرجامي است
فقدان .   آرد تشريحآسان تر   غرب   در    هنر در جوامع غيرغربي را به استناد وضعيت آنوني هنر             کالبد بيمار اآنون مي توان   

 گرايي داشته است و از طرفي تکثر       پيامدهاي بحراني به همراه      )  نظير جامعه ي ما  (الگوي غربي توسعه در چنين جوامعي         
غير ضروري جلوه دادن تحقق ارزش هاي                   با  راگونه ي اين اشكال هنري           رمابيمسالمت جويانه ي پسامدرنيسم بقاي           

 . ميسر مي سازدمدرنيستي
ني بر احترام گذاشتن به ارزش ها و اصول فرهنگ هاي غيرغربي و گرانبها شمردن زيست               تسامدرن آه مب   اخالق نوظهور پ  

 طيف عظيمي از آثار هنري فرهنگ هاي مختلف در ذيل نام               شينيـ مكان هاي بدوي و قومي و قبيله اي است، منجر به هم ن              
واقعيت .  استموهوم   گاه شماري     يک باور به ناشي از   تنها    " زماني هم"اين     که قعيت آن است  ااما و .  هنر معاصر مي گردد  

 تاريخ   قرن ميالدي  ينآن است آه ما در قرن چهاردهم هجري شمسي از تاريخ خود به سر مي بريم و غرب در بيست و يكم                       
ان مي تو  لذا   . ما و غرب رقم نمي زند     در نزد "  هنر  " و صرف هم زماني آنوني ما، هرگز مبدأ تكويني يكساني را براي              خود

ا تمسك جستن به      ب در برخي جوامع        سنتي فرهنگ ها و ارزشهاي         مدعي شد آه حفظ خرده         )اما واقع گرايانه   (  با بدبيني  
 جهان   درناظر بدوي      م چيزي نيست جز ماحصل اخالق رياآارانه ي پسامدرنيسم براي حفظ                             ،ييمشروعيت تكثرگرا  

 . امدرنيشپ
انتقادات بابت اين  از    سرمايه داري دارد و   حهمبستگي الينفكي با رو   )  روتستانياخالق پ ( همانند نمونه ي متقدم آن      يراخالق اخ 

 عنوان   تا  ترجيح مي دهند   جيمسونبرخي همچون فردريك     حتي  .  زيادي از جانب متفكران مارآسيست بدان وارد شده است            
 مدرنيسم و      اپس( اين دو         يين پيوند ميان     بدر راستاي ت     .  به کار برند     جاي پسامدرنيسم       را به           "سرمايه داري متأخر  "

تمدن هاي بدوي و     .   فرهنگ نام برد      -   و ملموس ترين صنعت         ترين  مي توان از توريسم به عنوان بديهي           )  سرمايه داري
گرنه نهادهاي خدماتي و    و.  حساب مي آيند   به    مشرق زمين  ترين جاذبه هاي توريستي    اقليم هاي ناآشناي فرهنگي، امروزه مهم    

وضعيت .   قرار نمي گيرد    غربي د و اندازه هاي معيارهاي مقبوليت توريست        ح هرگز در   سومجهان  دستاوردهاي تكنولوژيك    
سفر  آلمان   واريا به  مشاهده و خريد صنايع دستي منطقه ي با        قصدمسلمًا توريستي از جهان سوم به        .  ي دوگانه دارد  لاخير شك 
هي مدرن خواهد بود آه او در آشور خود از آن بي             دستاوردهاي علمي، صنعتي و رفا     ،آنچه براي او جذابيت دارد    .  نمي کند 

براي کاراکترهاي سنتي اين جوامع          توليدات عمدتًا دست ساز و             ، نهادهاي سنتي     و   روابط  ،مقابلطرف   در   .  بهره است  
د اقتصادي يك     بسانباشتن   در حين اين مبادالت فرهنگي و اقتصادي آثار هنري نيز در                         .  وريست غربي جذابيت دارد      ت

 منطق فرهنگي سرمايه    مطابق با  از آليت عملكردهاي اقتصادي       در نهايت آن که    .ربي نقش به سزايي ايفا مي آنند     توريست غ 
 .  است "بازاريابي قومي" داري متأخر، آنچه به عنوان مهمترين معضل فرهنگي جهان سوم آشكار مي شود، مقوله ي 

، واجد   هاي فرهنگي شان     ي بكارت و دست نخوردگي اقليم        ست، به واسطه    ا شان پيدا   آه از نام     بازارهاي قومي همانطور   
به (اصالت و يگانگي محصوالت اين حوزه  هاي فرهنگي درست در مقابل ماهيت تكثيرپذير              .  نوعي اصالت و يگانگي هستند    

 هنري در اثر"  ين  م والتر بينا  مهم  مقاله ي .  فرهنگي و هنري غرب قرار مي گيرد     دستاوردهاي  )  روش مكانيكي يا الكترونيكي   
 بنيامين معتقد است   .  دارد موضوعيت    تعيين علل گرايش غرب به بازارهاي قومي          در اينجا در        " آن تكثير مكانيكي   عصر

  محقق نموده  شمار نسخه هاي آثار هنري و ادبي را       ي  آه امكان تكثير ب     ابزارهاي پيشرفته  استفاده از   با اتکا به      ،وران مدرن د
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 او اصالت و يگانگي را مهمترين مؤلفه ي مقوم               .سرعت بخشيده است    را    ي آثار هنري    زوال ارزشهاي آييني و قدس         ،اند
او در عين حال معتقد است تعلق يك اثر هنري به يك مكان ويژه و يكه، به فراخور                   .  ارزش آييني و هاله ي اثر هنري مي داند      

 … «:او مي نويسد.  برقرار مي آند"سنت" يك  آن، پيوند جدايي ناپذيري با استقرار آن در چارچوب   به امكان يا عدم دسترسي   
اشتياق توده هاي  :   وضعيتي است آه هر دو با اهميت يابي فزاينده ي توده ها در زندگي معاصر مرتبط اند                 واين زوال حاصل د   

ه ها به   آه اشتياقي به شدت تمايل تود       ،مكاني و به لحاظ انساني     /   ساختن همه چيز به لحاظ فضايي          " تر  نزديك"  امروزي به   
 اما به نظر مي آيد اشتياقي آه بنيامين از آن نام           ٥».غلبه بر يكتايي هر واقعيتي از راه پذيرش نسخه هاي تكثير شده ي آن است             

. مي برد جاي خود را به دلزدگي مفرطي داده باشد آه امروزه عطش يگانگي و اصالت را در بازارهاي قومي فرو مي نشاند                       
ر اين خواست اصرار مي شود آه هر چيزي را از راه شبيه سازي               بيش تر   ب همه روزه، هرچه      …«:  او در ادامه مي نويسد   

اي فرهنگ و    ه  حوزه در اشتياق و عملكرد توده ها      د برآين  تئودور آدورنو  .٦»و تكثير آن به گونه يي هرچه نزديك تر درك آنيم        
صنعت .   به اين مقوله دارد     اي بدبينانه  يامين نگاه او برخالف بن  .   مي آند معرفي  "صنعت فرهنگ سازي  "اقتصاد را با عنوان     

.  به رسانه هاي همگاني مبدل آرده است       ، فرهنگ عامه پسند، به فرهنگ توده اي       را به فرهنگ سازي به زعم او هنر مستقل         
هنر را رقم   »  شي ئي شدن   «صنعت فرهنگ سازي     .  هنري تهي آرده است    »  تجربه ي«نگ سازي هنر را از        هصنعت فر 

 "صنعت فرهنگ سازي  " بحث هاي خود با بنيامين پيرامون        جرياننو در   رآدو.  فرهنگ يك شبه فرهنگ ساخته است     زده، از   
با توجه به برداشت بنيامين آه شاخصه ي اثر هنري را در مفهوم هاله، حضور آن چه                            «:  به نكته ي مهمي اشاره مي آند       

 ي  يگري را در برابر اصل هاله نگذاشته، بل اين هاله           ا اصل د  دحاضر نيست، دانسته بايد گفت آه صنعت فرهنگ سازي اب          
  ٧».زوال را همچون بخاري مه آلوده حفظ مي آندرو به 

اشتياق روزافزون توده ها و نهادهاي هنري غرب به آثار و              .   را انباشته است    شرقفضاي هنري     اتمسفر    اين بخار مه آلود    
 اصالت و   ،ژياي ناخودآگاه اين جوامع به همان مؤلفه هاي يكتايي         محصوالت هنري جوامع ديگر، به گمان من، گوياي نوستال          

 در اوان مدرنيسم هنري در اروپا نيز به چشم مي خورد،                 آن مشابه نمونه ي      ظاهرًا     که رويكردي.  هاله ي اثر هنري است    
 با الهام گرفتن از هنرهاي      بودند آه )  ... ماتيس، برانکوزي و       پيكاسو،  (دمنتها در آن دوران، اين نقاشان و هنرمدان آوانگار        

هاي  گرايش. ر عرصه ي زيباشناسي نائل آمدند د هنر غربي و خلق زباني نو و بديع           ي  توسعه ي گستره   هشرقي و آفريقايي ب   
وليستي پسامدرن داده است و       پنخبه گرايانه ي مدرن به حوزه هاي فرهنگي مذآور اآنون جاي خود را به ذوق زدگي هاي پو                   

از طرفي مدرنيته با    .   و فرهنگي اين آثار است      ختي، آگاهي به ارزشهاي زيباشنا    مي رود  اين ميان از دست       چه در   بالتبع آن 
هاي فراگير و جهانشمول خود اصالت اوليه و دست نخوردگي شيوه هاي بياني بومي اين جوامع را                         توتاليتر و آرمان   منش  

ماري شاهد ظهور و اجراي سبك بين المللي بوده ايم، در          گونه آه در عرصه ي مع      همان.  دستخوش تحول و زوال نموده است     
 فرهنگي تغيير و تحوالتي را پديد           جغرافيايي در هر      نتس  به مقاومت هاي    جهاني سازي بسته      ي ديگر هنرها نيز پروژه     

جز  جوامع شرقي توده هاي غربي را مجذوب و شيفته ي خود مي آند                      سنتيبنابراين آن اصالتي آه در آثار            .  ه است دآور
 براساس معيارهاي همين مقوالت      آثار هم  بودن اين    "هنري".   مدرنيسم و سرمايه داري نيست     ا پرداخته ي پس   و توهمي ساخته 
 .تبيين مي شود

 بلكه چه چيز    "چه چيزي زيباست  " مدرن اين نيست آه        ي پرسش زيبايي شناسانه  «  : ليوتار به نقل از تيري دودو مي نويسد        
 چه چيز يا چه     :به اين مضمون دارد که       عبارت گمشده اي     من  گمان به اما پرسش فوق     ٨»؟ نام داد  را مي توان هنر يا ادبيات    
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نهادهاي اقتصادي هنر آه با      .  پاسخ آن واضح و مبرهن است         عنوان هنر يا ادبيات نامگذاري مي آنند؟       چيزها را به  آساني،  
 . هستند بودن چيزها"هنري"مبين معرف و  پسامدرنيستي لفاظي ها و ژست هاي

حوزه هاي اين   معرفي و شناساندن آثار هنري جوامع غيرغربي، موجب دگرديسي                     ،   پيامد عملكرد اين نهادها در جذب           
آشف هنرهاي بومي و زنده نگه داشتن           "   مترادف اقتصادي      "بازاريابي قومي "  .  فرهنگي به بازارهاي اقتصادي مي شود      

 .  دنياي پسامدرن استدر "  فرهنگ ها خرده
 اين است آه توليد زيباشناختي امروز در توليد آااليي به طور عام ادغام                ،اتفاقي آه روي داده است      «  :  ن مي نويسد  جيمسو

ديدتر با نرخ هاي فزاينده ي برگشت         جي به ظاهر       هاالزام اقتصادي جنون آميز به توليد امواج تازه اي از آاال                  .  شده است  
بنابراين، اين . ساسي تري براي نوآوري و تجربه ي زيباشناختي قائل مي شود سرمايه، اآنون نقش و موقعيت ساختاري هرچه ا       

هاي جديدتر از سوي بنيادها و اعطاي آمك و            رت انواع مختلف حمايت نهادي از هن        ورگونه ضرورت هاي اقتصادي به ص     
ي ها از آنها به عنوان آاال     جيمسون بخشي از آن چيزها آه       ٩». ها و ساير حمايت ها مورد تصديق قرار مي گيرد       موزه به   اهداي

  صنايع دستي چشم نواز شرقي، تجربه هاي بدوي         ،نوآوري و تجربه زيباشناختي نام برده است         و ترد هنرهاي جدي  ،  جديدتر  
 . فرهنگ هاي غير غربي را نيز در بر مي گيرد و سنتي هنرهاي بومي) جديدگاه (

 در   از آشورهاي مختلف     ينمايشگاهي متشكل از آثار هنرمندان        عنواني است آه تيرداد ذوالقدر براي             "بازاريابي قومي "  
 نقد جريان رايج در          _بنا بر آنچه  در آاتالوگ نمايشگاه آمده است               _  دغدغه ي اصلي او      .   برگزيده است   تهران و ژنو   

ي هنري  در محافل و نهادها    )  عمدتًا خاورميانه ( نمايش گذاشتن آثار هنري آشورهاي شرقي            بهخريد و فروش و       ،  انتخاب
 از  ، انتقادي و هجوگونه    يآثارارائه  فكرانش را از پرتو         غرب بوده و ترجيح داده است تا مخالفت و اعتراض خود و هم                  

 . ابراز نمايد) هنر(طريق همان رسانه ي محل مناقشه 
 .ار هنر غرب است    ي حاآم بر باز       توأم با انزجار و استيصال از سليقه           گونه، آثار موجود در اين نمايشگاه، هجو        کليلحن  
وليستي پل ساليق پو  ي جوامع خود بوده و برخي ديگر از تحم         در مدعي احقاق حقوق پايمال شده ي هنر       از اين هنرمندان   برخي
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 لحن آلي   گويباز   برخي از اين آثار    ورديبررسي م .  جوامع غربي به آيفيت و چگونگي آار هنرمندان شرقي شكايت دارند           
راهي که به تيت    " ويدئويي با عنوان       اثر  در خيابان ونك، با     ١٣  ه ي دو ورود به گالري شمار     در ب .  خواهد بود اين نمايشگاه   

 يكي   يکي از مناطق ترکيه     هاي ناهموار   در اين اثر دو روستايي ترك در آوره راه          .   مواجه مي شويم  "مدرن منتهي مي شود   
غ موزه ي تت مدرن را مي گيرند و از آنجا           ا مسافران و رهگذران هم واليتي خود، سر         سوار بر اسب و ديگري بر االغ از         

متأسفانه طنز پوچي آه در اين آار        .  آه پاسخ درستي در آار نيست، سرگردان و گم گشته به سفر عبث خود ادامه مي دهند                    
اوزت و سه نر         ارکان  ( خالق اين اثر      انهنرمند.  آن، به آليت اين اثر تسري مي يابد            توضيحات   موج مي زند با خواندن         

اني دن  د بر االغ ترفندي است براي بازنمايي سرگر           ريوار بر اسب و ديگ      س آه انتخاب شخصيت هاي       ند مدعي ا   )ناوزم
، شخصيت سنتي و متوهم دن آيشوت را با مرد سواره بر اسب              تمتني مخاطب بايد از بستر اين بينا      لذا و    وار اين دو   آيشوت

 ميان نهادهاي هنري غرب      ي نظر به رابطه   مري نموده و از اين        پندا تاذهمو سانچو پانزاي غرغرو را با مرد االغ سوار            
 . و خرده  فرهنگ هاي بومي جوامع جهان سوم واقف شود

 
 ضندارند، ناق در آن   اين نكته، يعني استفاده از نشانه هاي ادبي و فرهنگي غرب در حوزه اي آه هيچ داللت و موضوعيتي                        

 . مسلمًا مشهورترين خرسوار ترك، مالنصرالدين است و نه سانچوپانزا            .اصالت اعتراضي است آه اين اثر مدعي آن است           
در .  بوده اند گريز از چنين انتخابي      نا ترك، براي برقراري ارتباطي مفهومي ميان اثر خود و مخاطب غربي،                اناما هنرمند 

. تي جعلي و التقاطي دارد     آه بايد از پرسشي آه مطرح مي آند، متعجب شويم، هوي           آن ها روستايي بدوي مورد نظر     آن  واقع  
 در گستره ي   ن به خصوص جهان سومي است آه براي قرار گرفت             و  شرقي "دنهنرم" خود   بديل واقعي اين هويت نمايشي،        

زبان هنري غرب يا حداقل استفاده از ايما و اشاره هايي مفهوم و قابل درك براي مخاطب و نهادهاي       به  م  لهنر، ناگزير از تك   
هنرمندي " اثر ويديويي با عنوان :  ديگر از آثار همين نمايشگاه درست به همين موضوع اشاره دارد          يكي.  هنري غربي است  

مفهوم .   اما اين اثر نيز گرفتار همان چالشي است آه از آن ياد شد             ."هنرمند نيست اصال  آه به زبان انگليسي سخن نمي گويد،       
جز ان انگليسي جمالتي مبهم و نادرست ادا مي آند          ببه ز دوربين  آلي و مورد نظر اين اثر ويدئويي آه در آن هنرمند رو به                

انگليسي نوشته شده است و      زبان  گويي آليد درك اين اثر عبارتي است آه آن نيز به                .   فهميده نمي شود   آن با خواندن عنوان  
 بصري ان زباني و نشانه هاي      استفاده از واژگ   .هنرمند امكان و توانايي ارائه ي مفهوم فوق را جز به همين وسيله نداشته است             

تناقضات دروني اين آثار، لحن انتقادي آنها را آمرنگ و بي اثر نموده و بيش از هر                    به مثابه   عاريت گرفته شده از غرب،       
 .چيز ناتواني اين هنرمندان در تكلم به زبان و ارزشهاي فرهنگي ايشان را نشان مي دهد

يك پروژه ي بلندمدت، پوسترهايي    در جريان   را شاهديم آه    دانمارکي   هنرمند    هانينگ ينسي  در مقابل اين آثار، اثر فوق العاده       
 خيابانهاي  و معابر   در  )سياه و سفيد و قرمز و سبز       (  آشورها  ين  را به زبان عربي با رنگ هاي به آار رفته در پرچم هاي ا             

 : اين پوسترها حاوي يك لطيفه اند آه بدين مضمون است. ژنو نصب آرده است
 همسر وي، او را براي       .مي ترسيد آه توسط مرغ ها بلعيده شود       و   ن است ارزي    دانهيک  يك روز مردي تصور آرد آه           "

ترخيص، هنگامي آه با همسر خود قصد داشت وارد خانه شود مرغي را ديد و                         و  بعد از مداوا      .  درمان نزد پزشك برد     
 مرد  ؟ن هستي ارزمگر هنوز فكر مي آني آه يك دانه ي          :  سيد گمان مي برد او درمان شده است پر        همسر او که    .هراسان شد 

 ." نيستم اما مرغ آه اين موضوع را نمي داندارزندر پاسخ گفت من مي دانم آه دانه 
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در اين اثر بازنمايي شده         با انسان غربي    او  جهان سوم در مواجهه با غرب وتوهمات همذات پندارانه           هنرمند چالش هويتي   
  ،   مندرج پوسترهاي او فارغ از محتواي نوشته هاي      .  بازي زيرآانه اي با اهالي بومي ژنو آرده است          ل، او در عين حا   .  است
 .  نگاه مخاطب غربي هستندفراسوي)  و زيباشناسي مترتب بر آن(  عربي وانموده اي از خوشنويسيتنها 

موجودي (  نسان جهان سومي به ارزن          و ا )  که همه چيز را مي بلعد           (   با تشبيه نهادهاي هنري غرب به مرغ               اين اثر 
اثر او تنها به اتکا به تايپوگرافي عربي          .  دارد جهان سومي     ان در نزد هنرمند    "هويت"انتقاد گزنده اي به مقوله ي      )  پارانويد  

درنزد مخاطبان غربي، اثري هنري و در مقابل خوانندگان عربي يک لطيفه و عاري از ارزش هاي زيباشناختي و هنري                           
نيش گزنده ي اين اثر در عين حال متوجه نسل جديدي از هنرمندان غربي است که موفقيت و شهرت را                         .   خواهد شد  قلمداد

 .در ارايه ي جلوه هايي از هنر وفرهنگ جهان سوم جستجو مي کنند
ار مهمي  ي بس ير من گوياي نكته ي    بفارغ از آنچه خالق آن بدان اشاره دارد، به تع                ...که به تيت مدرن        راهي     اما ويدئوي 

 يك روستايي عامي در يكي از ممالك جهان سوم، شايستگي افزون تري نسبت به هنرمندان                             اين روزها    به راستي  .  است
آه اين افراد فارغ از رويكرد آگاهانه به        ي  آثار.  زمين خود، براي حضور در نمايشگاه ها و جشنواره هاي هنر غربي دارد          سر

اقبال بيشتري  با  فرينند،  آ مي  "صنايع دستي "ارزشهاي عملكردي و اقتصادي به عنوان        ارزشهاي هنري، وصرفًا به واسطه ي      
 روشنفكرانه  و نخبه گرايانه ي          ،ت به آثار به اصطالح هنري           بدر بين توده ها و بازارهاي هنري و اقتصادي غرب نس                    

 )گبه مثال ملموسي است  ( .مواجه شده استهنرمندان هموطن خود، 
 در غرب    "هنري"در جهان سوم به آثار         )    عشايري و روستايي   عمدتا محصوالت    ("  صنايع دستي "ي   ترفيع شان و رتبه      

 سومي  دان جهان نهمين نكته هنرم  .  گوياي تأثير انكارناشدني سليقه و معيارهاي اقتصادي سرمايه داري بر اين جوامع است                
ها با    در صنايع دستي بومي سرزمين خود و تلفيق آن           مايه هاي موجود      ها و نقش  تيف  ا بر آن مي دارد تا با استفاده از مو           ر

نمونه ي ملموس چنين رويكردي در ايران مكتب سقاخانه        .  هاي بياني شناخته شده ي هنر غربي به اين بازارها راه يابند            روش
 در آثار   هيچ و بلبل و فرهاد و شاعر        به عنوان مثال     (ش بيان مدرنيستي با موضوعات سنتي         زيآماست آه هنرمندان آن از       

)  و حتي تا خوشنويسي    …آليد و قفل و دست بريده و ضريح و نقش و نگارهاي تعزيه               ( بومي   بصريموتيف هاي  و  )  اوليتن
 . آثاري به ظاهر متفاوت و جذاب آفريده اند

يم آه   مواجه Exotic تنها با موجي از آثار به اصطالح             ) آوانگارد -  مدرنيسم(اما امروزه در فقدان يك روش بياني مسلط             
اين آثار تنها از اين جهت مورد توجه قرار                 .  پيشين هستند  )  چه غربي و چه شرقي        (هاي زيباشناختي       حتي فاقد ارزش    

 يت و سنت را عرضه مي آنند و از طرفي عطش صنعت           ومي گيرد آه مناظر و چشم اندازهايي عجيب و باور نكردني از بد             
 اين مقوله در اثر درخشاني از        .دنرا سيراب مي آن  »  تكثرها«و  »  اتفاوت ه«  به ديدن و تصاحب آردن          پسامدرن  فرهنگ _

 يك پروژه ي مشترك،    ياين هنرمندان در راستا   .  ، تجسم يافته است   يه و شيرين علي آبادي ، در قالب يك هجو           مشيريفرهاد  
جام هاي ،  مفرغ هاي لرستان .   مجسمه ها را با دقتي خيره آننده تكثير مي آنند          و  ظروف ،ها  آثار باستاني، عمدتًا مهرها و نشان     

 و به    ه اصلي تكثير  آرد     موادهخامنشي و مهرهاي ساساني از جمله آثاري هستند آه اين هنرمندان آنها را در اندازه و                                
 شوخي با چه به شكل زيرآانه اي مورد توجه اين هنرمندان قرار گرفته است،                   آن.  اصطالح نسخه ي جعلي آن را آفريده اند       

 به عنوان    "موزه ها"اما در خالل اين فرآيند نه فقط بازارها آه تقدس و اهميت                   .  ي اين آثار است      عرضهبازارهاي هنري    
 .  دستخوش بحران مي شود،يگانه مكان هاي نمايشگر اين آثار
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 مريم   برخي از تابلوهاي نقاشي از     ،برخي از تنديس هاي خدايان تنها در دست رهبانان معابد قرار دارند            «  :بنيامين مي نويسد 
ن و البته بسياري از آثار باستاني و هنري تنها در سال               ١٠»…مقدس تقريبًا در تمام طول سال با پرده اي پوشيده مي شوند و                

. هايي ميسر نيست    ند و مشاهده ي آنها جز با مراجعه به چنين مكان            ر قرار دا  …ن و   تتروپوليم،   لوور هاي موزه هايي نظير  
 با  اين اثر .   بهره مند شد  ربا هزينه اي اندك نه تنها از لذت مشاهده آه از تملك اين آثا                 ي توان اخير م  پروژه ي اما در راستاي    

 چيزها به    "هنري بودن "ترين نهادهاي تعيين آننده          را به مثابه مهم      "موزه ها"زيرآي و هوشمندي حيرت انگيزي اعتبار           
 آدم آهني   ،اين دو در ادامه ي تكثير آثار باستاني        .   است ي مشير اين تنها يك وجه از پروژه ي علي آبادي و           .  چالش مي آشاند 

يك شي به   .   با همان پرداخت ها و تكنيك هاي بدوي ساخته اند        ،تها با مفرغ و سنگ    مني به شكل اسباب بازي هاي موجود،        يها
اسباب بازي  انگار آه اين مجسمه يك        .  پذيرش آن در اين شكل و شمايل بسيار دشوار است             و  ر  وغايت شگفت انگيز آه با     

  کنايه اي از بحرانِ     . است آه من براي اين آثار پيشنهاد مي آنم            عنوان طنزآلودي      "توريسم باستاني فو".  پارينه سنگي است   
 . در ذهن هنرمند جهان سومييسم پسامدرن وسنت، مدرنيته

 
 

 
 
ي هنري غرب و هنرمند جهان           رابطه ي ميان سليقه هاي حاآم بر بازارها           "ايستگاه فضايي      "  ثر ديگر خود   اري در    يمش

اتاق "   يك نقاشي با موضوع       نافت دوز ، ب    او به يك قالب    .  سومي را در قالب يك نقاشي سفارشي به تصوير در آورده است              
 با ذآر فرآيند خلق اثر به عنوان يك            را  و نتيجه نهايي   ه را براساس تصورات خود او از اين موضوع، سفارش داد               "فرمان
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 دقت در بازنمايي واقع گرايانه ي جزئيات و حجم             ها،   ريزه آاري   . است نموده بازاريابي قومي عرضه       نقاشي در نمايشگاه   
به جذابيت اين اثر     نيز   "اتاق فرمان "   قالب دوز از يك      فرددر عين حال تصور     .  اين اثر مافوق تصور است    قالب دوزي در    

درخواست .  به مثابه يك ابزار نقاشي استفاده نموده است        در محصوالت دست بافت      تزئينيري از يك تكنيك     يمش.  افزوده است 
 در قالب يك اثر هنري     بافندگي و تكنيك هاي     ها واداشتن او به ارائه ي مهارت    براي نقاشي و    دوز    غيرمتعارف او از يك قالب    

ومي و صري بف هاي بيتمشابه تحميل ساليق بازارهاي هنري غرب به هنرمند جهان سومي براي خلق آثاري التقاطي از مو          
 نيز مؤيد چنين رابطه ي اقتصادي و فرهنگي ميان هنرمند و                 "  اتاق فرمان "  انتخاب موضوع    .  يك است اگزوتموضوعات  

 . استبازارهاي اقتصادي
قرار “  بازاريابي قومي “ عالوه بر هنرهاي بومي و صنايع دستي، شرايط اجتماعي و سياسي جوامع جهان سوم نيز مشمول                      

 روابط حاآم بر اقتصاد و فرهنگ، نهادهاي سنتي و اشكال           ،د جهان سومي با وضعيت زنان     من برخورد هنر   ي نحوه.  مي گيرد
ها و جشنواره هاي هنري غرب         در نمايشگاه  …سياسي دولت ها و جايگاه ارزشهاي غربي نظير دموآراسي، حقوق بشر و               

 ( خود     اجراي فرآيندهاي مورد نظر        ي نظارهگويي غرب از اتاق فرمان خود، در پي آنترل و                   .  اهميت به سزايي دارد     
 در   هر اندازه آه هنرمند      .  ست ا   در جهان سوم توسط هنرمندان اين آشورها              ...  ) و     راليسم، حقوق بشر    ب لي  ،دموآراسي
.  بدويت، محروميت، تبعيض جنسيتي و فقر و عقب ماندگي آوشا باشد، بالتبع با اقبال بيشتري  روبرو خواهد شد                           بازنمايي
سنتي و روابط حاکم        ي  تجدد و غرب گرايي در بين جوانان، ابنيه            ،ان ، مرد ساالري    ن موضوعاتي نظير پوشش ز     ي  ارائه

در قالب عكس،   )  روحانيون  ( اجتماعي  ويژه ي  آاراآترهايو  ...)   و مکتب خانه ها، زورخانه ها      ،حمام هاي عمومي   (در آن   
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  .نورديده استن، دنياي هنر غرب را در اليشنستيفيلم، ويدئو آرت و ا
 
غرب به عنوان مهم ترين      .يك فعلي به مقوالتي آليشه اي بدل خواهند شد          توزگابدانجا آه بزودي اين موضوعات از شكل           تا  

کانون صدور دموکراسي، ليبراليسم و حقوق بشر مشتاقانه ميزبان و نمايش گر جلوه هاي متعارِض خشونت، تبعيض،                                   
مسلما نمايش نابساماني هاي سياسي و اجتماعي جوامع بسته و            .   و نيويورک است    هنري پاريس، لندن   فضايديکتاتوري در   

خفقان آور جهان سوم جداي از کارکرد رسانه اي، نتايج روشنگري در پي خواهد داشت، اما اقتصاد حاکم بر بازار هنر که                         
از آثار فوق الذکر به      )  نه ي آن     در بطِن ظاهر به شدت انسان دوستا        (  تنها اخالق سرمايه داري را به رسميت مي شناسد              

سبب نقش مهم آن ها در تبيين تفاوت هاي موجود في مابين غرب و ديگر حوزه هاي سياسي و فرهنگي جهان، به شدت                                    
. استقبال مي کند که اين خود منجر به خلق مکانيسمي تعريف شده براي هنرمند جهان سومي براي کار و فعاليت مي شود                              

را با بياني بديع و با استفاده از عناصر و نشانه هاي شناخته شده               )   هنري   –اقتصادي  (  سم مبادالتي   شهاب فتوحي اين مکاني   
 دموآراسي   و  ، امنيت   عشق  " نام     ا با اثر خود ب        او.   اسالمي آشکار نموده است        –ي هنري گفتمان زيباشناختي ايراني           

 .  به چالش طلبيده است"مخصوص صادرات" د  آشكارا، مقوالت مذآور در عنوان اثر را با پسون)"مخصوص صادرات(
يک حجم مخروطي مقرنس        و سمبل شده اناسور پالستيكي    ي دا و د ، معرق  ي آاري شده   اين اثر متشكل از يك ستون آاشي         

ناسور پرنده اي  يناسورها روي ستون و ديگري دا     يكي از دا  ي.   با تزئينات آينه آاري و چراغ هاي قرمز و سبز است          کاري شده 
فتوحي در اين اثر تعمدًا از آاشي معرق به عنوان مهمترين            .  ر فضاي ميان مقرنس ها و ستون آاشي آاري شده است          دمعلق  

 تعالي  اوج، به   )اوج هنر اسالمي ايران   (اين تكنيك در دوران صفويه       .  و خالقانه ترين تكنيك آاشي آاري استفاده آرده است         
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منتها .  شناخته شده است   در جهان    ه ي هنري و تزئيني معماري ايران       خود رسيد و به عنوان مهمترين و مشهورترين شاخص         
ناسوري آه عليرغم     يدا.  شده است  تبديل   ر   محقناسور پالستيكي     ياين ستون منقوش به آاشي هاي معرق، به پايه ي يك دا                    

 آه  تو باستاني اس  قدرت با شكوه عظيم      يک  ناسور، استعاره اي از     يبه تأويل من، اين دا     .  آوچكي اش ظاهري ترسناك دارد    
 آه  بر جهان  چون و چرا     تسلطي بي گوياي دوران   .  ده و تنها شمايلي محقر و آوچك از آن به جاي مانده است             ياآنون فروپاش 

 .ديگر از آن خبري نيست
يهوده ناموجود اآنون ب  اما  توهمي آه با مرور تاريخ پر اقتدار        .  يك توهم شباهت دارد   به  ناسور بيشتر   ي از اين دا   منتشرامنيت  

طور آه سنگواره ها و           همان  :اين امنيت منتج از حفاظتي است که غرب بدان همت گماشته است                        . تقويت مي شود    ارو
هنر و ميراث فرهنگي جوامع جهان سوم نيز چنين وضعيتي               .  ند قلمداد مي شوند   م ارزش علميناسورها از نظر   ي دا يفسيل ها
 .اشتداري و نكوده مخصوص صادرات، جهت حفظ و نگ:دارند
 هنر غرب قرار      "زيبايي آآادميك "  قابل با   تآه همواره در     (   را  اشراقي نهفته در آثار معماري و هنر شرق          "عشق"  فتوحي
تکنولوژي در مقياس      (المپ هاي رنگي .  تعليق يك مقرنس آينه آاري شده در فضاي گالري به هجو آشانده است                   با    )دارد

 به همراه   در آينه ها   ها   درخشش آن  و   )  اشي هاي معرق تنگ کرده است         خرد آن که عرصه را بر تاللو رنگ و لعاب ک              
 .  حال زوال مي ماندزده ي درناسور پرنده اي آه زير آنها در پرواز است، به هذيان هاي يك فرهنگ تب يدا

 هزار  .گويي تکثير شده است    .  در زير آسماني که فتوحي ساخته است، هرکس هزار تصوير هزار تکه از خود خواهد ديد                      
 .بدل مي شود که دموکراسي قرار است از حقوق او دفاع کند" اکثريتي " چشم وگوش و دهان دارد و خود به تنهايي به 

در جوامعي  .  در بين توده هاي جهان سوم تبليغ مي شود         "  فرديت  "  اين روز ها دموکراسي بي توجه به شکل گيري و قوام              
فتوحي اين ذهنيت تجسم يافته را در آينه           .  ي آنها  امري ممنوع و مکروه است          در قوانين  نانوشته ي اجتماع       "  فرديت"  که  

جايي که هزاران آينه ي کوچک و بزرگ، همه چيز و هيچ چيز را باز                  .  کاري هاي رايج اماکن مقدس و مذهبي يافته است          
 . مي تابانند

 در عرصه ي اجتماعي       دموکراسي كي رود و همسان با وضعيت مضح        م  از مرز هجو فراتر     نقد او بر مفهوم دموکراسي         
  و دموآراسي در جهان سوم مستلزم واردات هستند         امنيتواقعيت آن است آه     .   بياني هزل آلود منتهي مي شود       به جهان سوم 

   "صادرات مخصوص" :ترجيح داده است وارونه رااما فتوحي عنوان .  نه صادراتو
ما، از  فراروي  .   آموخته است   به ما دايي هر شكلي از انديشه را            و معناز    کردن  مدرنيسم جعل   اپسزيرا   ندارد،     هم عيبي

سكوي جهش هاي بلند فكري فلسفي و          .   اعتبارزدايي آرده است      مدرنيته  فرآيندهاي تدريجي   ضرورت توسعه ي سيستماتيكِ   
 بازيگوشي و   پس.  در آنار خود در دهكده ي جهاني پذيرفته است        حضور ما را    تر   از همه مهم    و  داده است  مانهنري را نشان  

 . را نيز ناديده مي انگارد ) …دموآراسي، امنيت و (صادره آردن اين چيزها مستاخي ما در گ
از آن رو آه واقع گرايانه       .  الكن خود تالش بيهوده اي است        گويا و  ،فق و ناموفق  وهمه ي آثار م  با  نمايشگاه بازاريابي قومي     

 به رسميت نمي شناسد    را   آثار بومي و سنتي   تالژي توده هاي غربي به      نوس.  مقتضيات حاآم بر بازارهاي غرب را نمي پذيرد       
اقوام بدوي و چشم اندازهاي بي نصيب از تكنولوژي در نظر توده ها و نهادهاي هنري غرب را به                       فرهنگ هاي   و جذابيت   

 .ل نمي شود قائي احترام)چه درست و نادرست  ( تر براي سليقه ي انسان غربي سختي باور مي آند و از همه مهم
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تنها منوط به شدت      آوانگارديسم و شيوه هاي بياني نو و بديع در جوامع فرهنگي جهان سوم                      اعتبار   واقعيت آن است آه        
سخن .  اما در غرب هيچ داللت ايدئولوژيكي بر آن يافت نمي شود       ،بوده و ماهيتي انضمامي پيدا کرده است      مقاومت هاي سنتي   

 .ستا از آن رو که تکرار مکررات شنونده اي نخواهد داشت مسلما ساله ٥٠ يا ٤٠خيري هم با تأ  زبان آن اينگفتن به
مدار صفر درجه ي فرهنگ عمومي         ،    التقاط  «:نوشته است    "  پاسخ به پرسش پسامدرنيسم چيست؟        "  ليوتار در مقاله ي         

ك دونالد و براي شام     م همبرگر   را هاي وسترن تماشا مي آنيم، براي نه       فيلم   ما به موسيقي رگه گوش مي آنيم،      .  معاصر است 
 ١١».س مي زنيم، و در هنگ آنگ لباسهاي رترو مي پوشيمي مي خوريم، در توآيو، به خود عطر پاريغذاي محل

 :ادامه ي اين جمله مي تواند اين باشد 
 ". بر ديوار خانه آويزان مي آنيم راعكسهاي شيرين نشاطدر نيويورک  "

  :شايد هم اينيا 
 ".به نمايشگاه بازاريابي قومي مي رويم در تهران "
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