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  .آرت کالت به صورت الکترونيکی پخش و منتشر می گردد  •
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 : آرت آالت را مي توانيد در سايت هاي ذيل بيابيد  •
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  تنها بازی با آلمات است آه هست
  بابك سليمی زاده

  

  
  
  
  
  

و اين . ِ  ميل ی، بازگشتی ست  به اسطوره ی تسخير موقعيت های آالم» ديويد لينچ « ساخته ی » بلوار مالهالند « فيلم 
ا هر مسخره بازیِ  ديگری درباره نگارنده ی اين سطور به هيچ وجه قصد تحليل و ي. نوشته قدم زدنی ست در چنين موقعيتی 

تنها می توان در موقعيتها حضور يافت و . چرا آه هيچ موقعيتی برای تحليل وجود ندارد . ی اين فيلم را نداشته و ندارد 
    .اين نوشته نيز رانندگیِ  آوتاهی ست در بلوار مالهالند . شرآت آرد 

  
1  
  

. چه می نويسم چيزی باشد بيش از آنچه  در لحظه ی نوشتن نوشته ام من چيزی می نويسم و می انديشم آه الزم نيست آن
چون نشانه و . در اين جمله استعاره ای هست .  اين فقط يك نوار آاست است . گروهی نيست . ارآستری نيست . سكوت 

لمه چيزی را به آسی می به زبان آوردنِ  آلمه  گفتنِ  چيست ؟ آيا ما با به زبان آوردنِ  آ. پس زبان هست . تصويری هست 
ما از آنچه گفته ايم چه منظوری داشته ايم ؟ ) گروه ، ارآستر ( گوييم ؟ آنگاه اگر اين آلمه استعاره ای باشد از آنچه نيست 

  ؟» خطای ديد « نيست ؟ يا تنها يك 
  

  . . . اين فقط يك خطای ديد است . . . گروهی نيست . . . . ارآستری نيست 
  

جايی آه همه چيز . آجا ؟ جايی آه هيچ چيز نيست . يك جعبه ی بچگانه و مسخره آه بايد پيدا شود : ان است اما چيزی در مي
  . يك خطای ديد است 
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تك بانوی .واقعيتِ  ما را چيزی جز موقعيتِ  ما نمی سازد . زبان يك خطای ديد است ؛ وقتی آه در يك موقعيت قرار گيرد 

و اين .  اين آواز است آه خود را می خواند . اما اين او نيست آه آواز می خواند . يد خواننده ی شهر به روی سن می آ
  )سكوت ابژه ها يا سوژه ها ؟ . (سكوت است آه حكمفرماست 

  
اجرا می آنند  ، برای من آه روی صندلیِ  سالن نمايش نشسته ام ، سازنده ی صورتی ذهنی ست ) باشگاه سكوت ( آنچه آنها 

  !رايند استعاری به يك جعبه تبديل می شود آه حاال توی دستِ  من است آه طبق يك ف
پيدا شدنِ  جعبه پيدا شدنِ  چيست ؟ اين جعبه بی شك جعبه ی تصورات ذهنیِ  من است . و به همين سادگی جعبه پيدا می شود 

محتوای اين . اما اشتباه نكنيد . م همان تصوراتی آه باعث شد در انزوای خود دست به تفنگ برده و مغزم را هدف قرار بده. 
من وقتی اين جعبه . آنگاه آه دوباره به خود بازمی گردد . من است » ميل « محتوای اين جعبه . جعبه ، سرگذشتِ  من نيست 

  :را باز آرده باشم همان زمان است آه از ميل خود سخن گفته ام 
   

  ) this is the girl ! (اين همون دختره 
  

از دختری آه نشان می دهم منظوری جز دختری آه نشان ) آدام آشير ( من : استعاره در سخن من حضور مي يابد و اينگونه 
  .آامليا روتس : نمی دهم ندارم 

و منظورش دقيقا همان دختری . اين همون دختره : او به قاتل می گويد . و از سوی دبگر دايان بازی با آلمات را از ياد برده 
  .قاتل به او آليدی را نشان می دهد و می گويد پس از انجام ماموريت اين را به تو می دهم .  نشان می دهد ست آه عكسش را

  تحقق ميلِ  او ؟ يا مرگِ  ميلِ  او ؟! اين آليد متعلق به آجاست ؟ آليد مرگ ؟ مرگِ  دايان ؟
  

  .باز می شود ، زبان آغاز می شود ) جايگاه ميل ( وقتی آه درِ  جعبه 
دايان با شليك اسلحه ، با مرگ ، از زبان خارج می . خانه اش شنيده می شود / قفسش/ ی ميلِ  دايان از درون جعبه اشصدا
  . آليدِ  خروج او از زبان است ) آليدی آه قاتل به او داده ( و آن آليد . شود 

  »گشتی ؟ آامليا تو بر« : آامليا را می بيند . برمی گردد . دايان دارد قهوه دم می آند 
توانايیِ  ابداع يا دستكم تقليد آن تصوير ديگر برای دايان . اما يكجای آار می لنگد . او صورت ذهنیِ  آامليا را فرامی خواند 

  ).دايان به مرگ نزديك می شود ( اين يعنی زوال زبان در دايان و افول ميل . وجود ندارد 
تصوير ذهنیِ  انتظار با آشيدنِ  انتظار . تظاری آه می آشد  نيست پس آنچه می بيند چيزی جز ان. او انتظار می آشد 

آغاز ( می خواهم آنچه ديده می شود را نشان بدهم . من نمی خواهم آنچه را که نشان داده می شود ببينم . بازتوليد می شود 
 نقاب معنا را جز با دوز و آلك می و مگر. آنچنان آه تمامیِ  اين فيلم يك حقه بازی ست . معنا يك حقه بازی ست ).  تصوير 

  توان برداشت ؟
منِ  پس از نهيليست . لحظه های آخرِ  من ) . دايان(آنگاه آه بی معنايی ظاهر می شود ، معنايی ظاهر می شود و آن معنا منم 

  .و در نهايت منِ  پسا ارزش مصرف . 
ديگر زيبايی وجود ندارد .  زيبايی ست  و البته نابودیِ  آن ماشين تكثير) جايی آه من قرار بود در آن بازيگر شوم ( هاليوود 

وانمود به اغفال . ماشين اغفال ؟ وانمود به زيبايی و در نهايت اغفال آردن : هاليوود . و آنچه هست تنها اغفال شدن است 
  . و وانمود به شرآت در يك بازی در جايی آه هيچ ترفندی به جز تن وجود ندارد . شدن 

  
  . مرگ و همجنسگرايی : ن برای من تنها در دو شكل وجود دارد تنِ  م

  
  
2  

من بلوار مالهالند را نه به عنوان يك فيلم بلكه به عنوان يك آليپ ، يك موسيقی بارها و بارها می توانم تماشا آنم بی آنكه 
ِ  آخر فيلم  ، يا نور آبیِ  پشت سرِ  رابطه ی ميان فنجان ابتدای فيلم در رستوران و فنجان خانه ی دايان و همچنين رستوران

من به آنچه . آامليا در اتومبيل ابتدای فيلم و نور آبی پشت سر دايان در اتومبيل انتهای فيلم برايم ذره ای اهميت داشته باشد 
ت اين است آنچه بيش از هر چيز عيان اس. نظر دارم ) در مقابل هرمنوتيك هنر ( می نامد » شهوانيت هنر « سوزان سانتاگ 
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اما اين ناخودآگاه بر خالف . مواجهم ) يا بهتر بگويم رويايی آه از ناخودآگاه می آيد ( آه من با فيلمي بر پايه ی ناخودآگاه 
شايد بايد با ليوتار همراه بود و بر چگونگی ساخت نيافتنِ  ناخودآگاه همانند زبان . نظر لكان همانند يك زبان ساخت نمی يابد 

چرا آه تصاوير دال هايی هستند آه به آلی با دال . در واقع ناخوآگاهِ  من آنگونه آه من آنرا درك می آنم نيست . تاآيد آرد 
  . های زبان تفاوت دارند 

سرآوب نيروهای دايان در تقابل با نظام هاليوودی برای او منشا توليد تصاويری ست آه بر عكس تصاوير فرويد و دال های 
ميلِ  او در تخت خوابش . در درون او ميل از ميان حجم نيروهای فروخورده سربرمی آورد .  عی هستند لكاني ، آامال واق

آنگونه آه نيچه در تبارشناسي اخالق می نويسد ميل به تسكين درد با هيجان نيرومند عاطفی . و مرگش نيز . شكل می گيرد 
  .و دايان يك آينه توز است  . انگيزه ی روانیِ  راستين در پس تمام تجليات آينه توزی ست

خود ارضايی ، گريه ، و خواب واآنشهای بدن او هستند آه برای مقابله با . او در خانه اش با نيروهای خود مواجه است 
اين شكنجه محل تالقیِ  تمام نيروهايی ست . خودارضايی او شايد نوعی شكنجه باشد . نيروهای خارجی به آنها دست می زند 

بدني آه نيروها بر آن اثر می . او بدنی تك افتاده ، منزوی ، خوابيده و به شدت منفعل دارد .  را تشكيل می دهند آه بدن او
  . آنند 

خود ارضايی ، خواب ، مرگ و سكوت متعلق به گفتمانِ  تبعيد . توليد می شوند » ديگر « تمامی نيروهای دايان تحت گفتمان 
بی شك در نمايش . وها نه در روانكاوی ناخودآگاه ، بلكه در بازی ها شكل مي گيرند اين نير. هستند » ديگر « شده ی 

در واقع اين گفتمانِ  . آنچه هست صدايی در گذشته است . صدا هم توليد نمی شود . ، سكوت توليد نمی شود » باشگاه سكوت«
.  آه هيچ صدايی ندارد به صدا درمی آيد ديگر است آه از تمايز دوتايیِ  صدا و سكوت دست برمی دارد و همچون صدايی

و اين نمايش درست . اين نمايش است آه به نمايش درمی آيد . اينجا اين سكوت نيست آه خود را به نمايش در می آورد 
به » ديگر« و در اينجا بازتوليد همجنسگرايی تحت گفتمان . درجايی سربرمی آورد آه من به رمزگان زدايی تن دست زده ام 

. چرا آه گفتمانِ ديگر يك گفتمان تبعيد شده است . دايان به اتاق خودش تبعيد می شود .  وت و در نهايت مرگ تعلق دارد سك
  .تخت خوابش : و محل ميل . سكوت : تبعيد به محلِ  مرآزگريزی ها 

  .و بايد پذيرفت آه نقيضه ی سكوت باز هم خود سكوت است 
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اين مناسبات آااليی به تحقق ميل . از مناسبات آااليی ست ؛ و نمی تواند هم جدا از اين باشد اما لزبين در اين فيلم جزيی 
و خانواده يك سالن نمايش است آه راهش از هاليوود . چون آامليا برای وجود داشتن بايد نمايش داده شود . دايان نمی انجامد 

خانه : تبعيدگاه همواره جايی مبهم و تاريك را تداعی می آند . ( د آامليا به نمايش درمی آيد و دايان تبعيد می شو. می گذرد 
  ) ی دايان 

همانجا ) مرگ دايان(ميل دابان در انتها به تخت خواب او بازمی گردد . در تبعيدگاه است آه تصاوير دايان را احاطه می آنند 
تحقق ميل دايان . شبيه به يك تابلوی نقاشی . ابيده دختری خو: و دايان به يك تصوير بدل می شود . آه تصاوير از آن می آيند 

چنانچه پس از خودآشیِ  او ، بهشتی پساعياشانه را می بينيم آه گويی ميل دايان به ارزش . منطبق با مرگ صورت می گيرد 
. د شده بهشتی تبعي. اين بهشت بهشتی خودارضاگر است . در اين بهشت از خانواده خبری نيست . مصرف خود رسيده است 

  . همچون سكوت آه خانه ی ديگرِ  خودارضايی و مرگ است 
  

  
را ) بتی (دايان در نظام تكثير زيبايی هاليوودی به عنوان آااليی رها شده روی تختش خوابيده و در خواب دختری مو طاليی 

 در تكثير فن آورانه ی زيبايی در نظام توليد می آند آه همراه با پدر و مادر پيرش از آانادا به هاليوود می آيند تا برای شرآت
  . دگرجنسگرای هاليوودی تست بازيگری بدهد 

بهشت هاليوودیِ  ابتدای فيلم آن چيزی ست آه بتي و مادر و پدر پير و وحشتناآش با دهانی  باز خيال آن را در سر می 
) و به عقيده ی من سادومازوخيستی ( يستی آنچه رسوا آننده است پايكوبی در تقابل هايی دوتايی و رقص مازوخ. پرورانند 

آنچه رسواآننده است دهان آف آرده  و فرتوت و بی صبر . دگرجنسگرايیِ  مناسك هاليوودی با پس زمينه ای مسطح نيست 
ده در واقع تغذيه آننده ی نظام سرمايه داری خانواده است و تغذيه آنن. خانواده ی بتی ست برای پيوستن او به چنين ماشينی 

. خانواده چاره ای ندارد جز اينكه به آنچه از درونش می جوشد سرسختانه بچسبد . ی خانواده نظام سرمايه داری ست 
هاليوود آرزوی دل آنها را برآورده می آند و آنها . آرزوهای يك خانواده تنها در دلش ساخته می شود ؛ و البته درهاليوود 

   . هاليوود را به آرزوی خود بدل می آنند
می . خدای هاليوودی توی اتاقش تنها نشسته است و از طريق يك گوشی تلفن با بيرون ارتباط دارد و دستور صادر می آند 

اما مگر خدای تنها همان خطرناآترين خدا . توان پيامبران را در حكم تلفن و خطوط مخابراتی دانست برای اين خدای تنها 
  . بر آسالتباریِ  او می افزايد نيست ؟ با نوری موضعی آه با تاآيدش 
  . و حرآاتش بيش از حد برايش معنادار است . با تاآيد می نشيند . او لم نمی دهد . او دستور نمی دهد ، فقط اعالم می دارد 

. حتی آنگاه آه هاليوود ما را از خودش می راند . حتی وقتی آه ديگر در هاليوود نيستيم . ما در هاليوود زندگی می آنيم 
هستيم آه در تست بازيگری قبول نشده ، اما هميشه در آنار آامليا به » بازيگری«وقتی آه در تست بازيگری قبول نشويم  ، 

  . عنوان يك رقيب باقی خواهد ماند 
شايد بهتر . در حصار قواعد بازی . يا به عبارتی همه در محيط هاليوود محصورند . هاليوود در محيط خود محصور است 

برای همين . قدرت چيزی جز بازی با آلمات نيست و سلطه در آلمه شكل می گيرد .  بگويم در حصار بازی با آلمات باشد
اما امروز ، در انتها ، اينجا آه من هستم ، تنها بازی با آلمات است آه . چون در ابتدا سلطه بود . است آه در ابتدا آلمه بود 

آلمات . آند توانايیِ  يكی و از طرفی عدم توانايیِ  ديگری در بازی با آلمات است آنچه سلطه را امكان پذير می .  هست  
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بازی با قواعد بازی بازی آردن در . قواعد بازی را می توان با چگونگیِ  بازی با آلمات بازی آرد . قواعد بازی نيستند 
  .  با آلمات است آه بازی می آنيم با بازی. در واقع ما با آلمات نيست آه بازی می آنيم . قواعد بازی نيست 

  

  
در . اما اگر قدرت چيزی به جز بازی های آالمیِ  خودش نيست ، مرگِ  او هم چيزی جز بازی های آالمی نمی تواند باشد 

برای دور زدن فريبندگیِ  . واقع تا وقتی آه آلمه هست ، بازی با آن هست و تا وقتی همه ی اينها هست قدرت هم هست 
اين همون : آاری آه آدام آشير می آند .  برای انحراف بازی های آالمی اش بايد به بازی های آالمی مجّهز شد قدرت ،
  . او از دختری آه نشان می دهد منظوری به جز دختری آه نشان نمی دهد ندارد ! دختره 

تصويرِ  ميلِ  خود . ميل خود نبود تنها در اين بازی هاست آه می توان از ميل خود سخن گفت و در عين حال چيزی به جز 
  .  را به نمايش گذاشت و در عينِ  حال نمايش تصوير ميلِ  خود بود 

بر خالف آنچه به نظر می . بنابراين بازی با آلمات به نظر من نه از طريق زبان ، بلكه از طريق تصاوير شكل می گيرد 
. انشی مناسب از تصاويری آه دايان را فرا گرفته است رسيد رسد ، از طريق روانكاوی ذهن به هيچ وجه نمی توان به خو

تنها قواعد بازی و توانايی استفاده از اين قواعد ، تنها تصادف و حادثه ، تنها رويداد و . هيچ چيز برای روانكاوی وجود ندارد 
  . موقعيتهای آن است آه وجود دارد 

هاليوود حقيقت دارد ، به همان روشنی آه هيچ حقيقتی .  می آند و همين است آه آن را ممكن. هاليوود يك غيرممكن است 
مثل . هيچ پفكی از پفك ديگر خوشمزه تر نيست . بايد بازتوليد آرد . بايد آن را توليد آرد . حقيقت مثل پفك است . وجود ندارد 

وقتي خالی بندی . ه ی پفك است آغاز حقيقت مثل آغاز خط توليد آارخان. هيچ حقيقتی آه حقيقی تر نيست از حقيقت ديگر 
در واقع اين پفك وقتی خوشمزه است آه ما به آن مزه ای . » ! اين پفك بامزه است . اين پفك خوشمزه است « : آغاز می شود 

پس وجود چيزی جز اعالم وجود نيست ). بازی با آلمات ( مثل حقيقت آه از وقتی آن را اعالم می داريم وجود دارد . بدهيم 
  . چ چيز تا وقتی آه به نمايش در نيايد وجود ندارد هي. 

موجود به آنچه ديده می شود . هيچ اصالتی وجود ندارد . موجوديتِ  هر موجودی به هيچ وجه پرده از وجودِ  او برنمی دارد 
د به نمايش درمی آيد چيزی به نام وجود چگونه می تواند وجود داشته باشد ؟ موجو. ، آنچه نمايش داده می شود تقليل می يابد 

  . و نمايش جای آلمه را . ؛ آلمه جای وجود و بازی با آلمات جای موجود را می گيرد 
آليدی برای باز شدن . آليدی برای باز آردن نيست . اين آليد آليد هيچ آجا نيست . اآنون دايان به آن آليد آبی نگاه می آند 

و دايان ناآام در تحقق ارزش مصرف ميل اش ، . ه هيچ دردی نمی خورد ب. آليدی ست آه به هيچ دری نمی خورد . نيست 
  . مشغول خودارضايی ست 

: و تصوير دوباره بازتوليد شود . او بايد به جايگاهِ  ميل اش ، به تخت خوابش برگردد . زمان مرگ دايان فرا رسيده است 
  .دختری مرده . دختری خوابيده 

  
  . و سكوت 
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  سايبر سدوم
  ضايیامين ق

Amin.ghazaei@gmail.com 
 

 آنچه روان کاوی کشف کرد چه بود ؟ آيا جز اين که تمدن عظيم ما از  ويرانه ها و خاکسترهای عذاب  سدوم و گومرا 
جايی که کشيش ها آدم خواراند ، . به تصوير می کشد يک سايبر سدوم است" شهرگناه"ساخته شدند ؟ شهر گناهی که فيلم 

اين هم آغوشی در همان صحنه . ، روسپيان ناجی  و همين جاست که  هم آغوشی ميل و مرگ رخ ميدهدپليس ها تبه کار 
وقتی ميل و مرگ همسان می شود سوژه اوديپی  و تمامی تمدن اش فرو می . اول فيلم مانيفستی است برای جامعه سايبرگ

بر سدوم نيز در شهر قديمی النه می کنند ،يعنی اگر تمدن اوديپی بر خاکسترهای سدوم استوار شد ، روسپيان ساي.  پاشد
  . درست  بر خاکسترهای تمدن اوديپی 

آيا چيزی در درون ما هست که از خود  ما فراتر برود ؟ ما انسان های طبقاتی ، ميل و مرگ را با : اين سئوال ما بايد باشد
ی ، انسان ساخته شده از سرکوب ، ميل را به بهشت انسان طبقات. هم جايگزين می کنيم و چه لذتی است  اين در هم تنيدگی 

ارزش ها . اما اين فرض ، فرض آرمانشهر سدومی نبود. تن می دهد" مبادله مرگ"و به بعد از مرگ منتقل می کند و به 
ريد  گناه و بخشايش خ. در سدوم ، مبادله ای با خدا انجام نمی شود. در جامعه سدوم تنها بر مبنای ميل توزيع نمی شوند

. " من خودم را قربانی می کنم و ميل خودم را پس می گيرم: "ميل و مرگ با هم مبادله نمی شوند . وفروش نمی شود
زمانی که قهرمان فيلم با معشوقه خود . در اينجا  ميل و مرگ هم آغوش می شوند و از يکديگر غير قابل تميز: برعکس 

همين هم آغوشی ميل و مرگ . ا بستر مرگ معشوقه اش مواجه می شودهمبستر می شود پس از ناهشياری در بستر ميل ب
آنها . از مبادله ميل و مرگ ناتوان اند) از سه داستان فيلم ( قهرمان دو داستان. در چشمان او پس از اعدام  هم ديده می شود

به خاطر نوستالوژی خودشان از مبادله ميل و مرگ می 
آنها می .  اوديپی هستندآنها تنها بازماندگان جامعه. ميرند

  . باشند "  مبادله مرگ"ميرند تا نماينده آخرين 
وقتی لوط به سراغ اهالی سدوم رفت و از آنها خواست برای 

 خشم پدر به سبب ميل انسان –عذاب الهی ( رهايی از مرگ 
ميل خود را قربانی کنند )  به زنای با محارم و همجنسگرايی
شايد آنها . ط چه می گويد ، سدومی ها اصال نفهميدند لو

پرسيدند مگر بين ميل و مرگ تفاوتی هم هست ؟ وقتی 
فرشته ها پايين آمدند تا سدومی ها را از مرگ بترسانند 

اين فرشتگان  بودند که از  ميل همجنسگرای  : برعکس شد 
مرگ سکس آلوده . سکس مرگبار است. سدومی ها ترسيدند

ا در چه چيز بايد اما اين همسانی ميل و مرگ  ر. است
  . جست ؟ در آدم خواری

. اين آدم خواری  است که نماد همسانی ميل و مرگ است
انسان توتمی وطبقاتی با  نفی آدم خواری ،  ميان ميل و 

و بدين ترتيب با ممنوعيت از ميل ، از . مرگ تفاوت گذارد
پس ارزش مصرف به وجود . ارزش  مصرف خود آگاه شد

ری ، انسان ميان ميل و مرگ تفاوت می با نفی آدم خوا. آمد
گذارد و با سرکوب ميل ، امر اجتماعی و نمادين را می 

آنجا رخ می دهد که اين سرکوب ميل " مبادله مرگ . "سازد
به بهای مرگ و اين فرافکندن ميل به بعد از مرگ ، تجديد 

بياييد به فيلم .  پدر جامعه طبقاتی –بيعتی می شود با خداوند 
قهرمان تنومند فيلم به خاطر هم آغوش کردن ميل . م بازگردي
می خواهد از ) کشتن معشوقه  اش در بستر لذت ( ومرگ 
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بنيان های جامعه سايبرسدوم انتقام بگيرد پس در جريان اين انتقام او با چه چيز روبرو می شود ؟ او دليل وجودی هم 
آيا فکر می کنيد عقل کسی در کل اياالت متحده . شگرف استاين .  آغوشی ميل و مرگ را درچه می بيند؟ در آدم خواری

پس چگونه چنين رهيافتی ممکن شده است ؟ چون من هستم که انسان  طبقاتی را می شناسم و . به اين مسئله می رسد ؟ نه 
ی ميل و قهرمان داستان فلسفه اصلی سدوم يعنی همسان. به شما می گويم که اين هيوالی بی خاصيت چگونه فکر می کند

قهرمان داستان به . ضدقهرمان زنان را می دزدد که بخورد. مرگ  وفروپاشی سوژه اوديپی را در آدم خواری می يابد
. اما اصال عجيب نيست . همه ما با او موافقيم ". اما اينو می دونم که آدم خواری چيزی عجيب و غريبيه " کشيش می گويد 

   .آدم خواری ، بنای جامعه طبقاتی است
آدم خواری به وجود امده است ابتدا در جامعه بدوی با تبديل آدم ) هزار بار درونی کردن( جامعه طبقاتی با درونی کردن 

سپس با منع خوردن گوشت توتم . آدم خواری شناخته می شود, با تبديل آدم خواری به يک مراسم . خواری به يک مراسم 
اما در ". مبادله مرگ "سپس در جامعه طبقاتی با . انون مشخص مبدل می شوددر اينجا نيز مراسم به يک ق. و اعضای ان 

در سايبر سدوم وقتی . اين فراخيزی از آدم خواری ، آدم خواری از بين نرفته است بلکه هر مرحله درونی تر شده است
جامعه طبقاتی روبرو می قهرمان نوستالوژيک و بازمانده اوديپی با آدم خواری روبرو می شود در واقع با هسته اصلی 

  . شود که اينک عريان گشته است
توجه کنيد در داستان مسيح نيز قبل از مبادله مرگ در شام آخر يک آدم خواری  رخ می دهد آنجا که خون وشراب در 

من اينجا وقت و حوصله ندارم که برای شما جزئيات کژديسگی و . گلوی حواريون به گوشت  وخون مسيح مبدل می شود
( تا آخرين مرحله ) درجه صفر ارزش  مصرف چيزها( ر هم تنيدگی ارزش مصرف را از اولين مرحله يعنی آدم خواری د

تمدن اوديپی ما در ميانه ی دو سدوم واقع : توضيح بدهم اما يک چيز را بدانيد ) تحقق ارزش مصرف در جامعه پسا طبقاتی
  .  از خاکستر سدوم به خاکستر تمدن اوديپی.از خاکستر به خاکستر . از خاک به خاک . شده است

آنها به نظر تنها . آنها دير تر از آنچه که ما فکر کنيم می ميرند. انسان های فيلم شهرگناه اساسا  و عامدانه سايبرگ هستند  
می عميق خشونت و سکس به سطح آمده ، فراتر از هر داللتی ، در اين فيلم به مفهو. قطعات سوار شده بر روی هم هستند

تصويرها فراتر از . تر اشاره می کند يعنی به همسانی ميل و مرگ و ترس جامعه اوديپی و مردانه  از فروپاشی سوژه اش 
، در اين وانمايی ، با واقعه ای " ترومپه لويل"اما ما در اين  کميک استريپ ، در اين . بازنمايی و بيش حد مسطح اند 

دزدها در يک فروشگاه به تمامی مشتريان اجازه می . اقعه ای که بودريار نقل می کندهمان و: مهلک تر روبرو می شويم 
بودريار تحليل می کند که با نابودی ارزش . اما کسی از جايش تکان نمی خورد. دهند که هرچه می خواهند بردارند 

آنچه او :  چيزی را ديده است بودريار. مصرف ، پوچی نمايان می شود و اين پوچی فرجام جامعه مدرن  و توليدی است
.  آنچه او ديد پوچی از نوع نيچه ای اش بود اما چرند است . ديده مرگی است که در پس ميل و مصرف ظاهر می شود

يعنی ( بودريار فکر می کند که چون پس از تحقق ارزش مصرف پوچی فرامی رسد پس نبايد ارزش مصرف تحقق يابد 
همان چيزی که انسان .  يا پوچ می نامد در واقع همان مرگ آگاهی است voidبودريار امر اما آنچه ) کمونيسم تحقق يابد

وقتی ارزش مصرف تحقق يابد ميل و مرگ دوباره . پسا طبقاتی از آن ساخته خواهد شد  و داللتهايش را هدايت خواهد نمود
وار است را اين بار ارزش مصرف چيزها و جامعه  که بر مبنای توزيع ارزش ها است. همانند آدم خواری همسان می شوند

اگر اگاهی از مرگ سبب توليد  و توزيع . ميل به انها کنترل نمی کند بلکه ارزش بر مبنای مرگ اگاهی توزيع می شود
ارزش شود پس نمی توان ميان ارزشی که ميل توليد می کند  و ارزشی که مرگ توليد می کند در چنين جامعه ای تفاوت 

  . همسانی ميل و مرگ به همين دليل است. قائل شد 
  

آن نوع آدم خواری که انسان اوديپیِ  نشسته در هاليوود در جامعه سايبرگ می بيند در واقع همان وحشت از فروپاشی 
سرکوب "آندو ديگر از هم جدا نيستند تا با .ميل و مرگ ديگر غرايز متضادی نيستند که وااليش شوند. سوژه اوديپی است

همان جايگزينی و مبادله ميل با . ( بدهد" تعيين هويت با پدر" جای خود را به" غريزه خشونت به پدر"، " مادرميل به 
و آگاهی از چيزها که هميشه خود را به ( موجودی که ارزش چيزها . دراينجا ما با يک سايبرگ روبروييم ) .  مرگ 

  . نزد او همان مرگ آنهاست)  صورت ارزش نشان می دهد

 
 



Artcult                                              نشريه الکترونيکی آرت کالت  

- 10 - 

 رچنگ قورباغهخ
 همايون عسكري سيريزي

 
Gesamtkunstwerk . 1 

 
او آرزوي دستيابي به . هرگز در دوران حيات او محقق نشد  (Gesamtkunstwerk) آرزوي بزرگ ريشارد واگنر

را ) نقاشي، مجسمه سازي، ادبيات و موسيقي ( تمامي اشكال و رسانه هاي هنر آن دوران  را در سر داشت آه رسانه اي
آه او معتقد بود تنها در يونان باستان چنين بوده ( حاصل آيد  «وحدِت بيان هنري » ر برگرفته و از فراشد اين امتزاج د

سوداي مذآور را آزموده بود، اما ) پارسيفال و زيگفيريد ( واگنر به انحاي مختلف و در اپراهاي عظيم خود .( است
ه او در آرزوي تحقق آن بود، عينيت يافتگي نظام نشانه شناختي واحد آن چ. هرگزرسانه ي استعاليي خود را درنيافت 

 ويگانه اي بود آه ادراك و احساِس محتوا و فحواي آن نه از بستر حوزه هاي ارتباطي متمايز و تفكيك شده ي تصوير و
  گرددواحد اما متشكله از تمامي نشانه ها ي مذآور محقق  واژگان و صدا؛ بلكه از پرتو تاويِل بياني

آه Multimedia Art در نگاه نخست، شايد رهيافت چنين رويكردي تلقي گردد اما در هنرهاي چند رسانه اي همان گونه. 
 نظام نشانه رسانه براي بيان ايده، مفهوم يا تصوير، گرد هم آورده شده اند و هر يك به مدد" چند " از نام آن ها پيدا است، 

در نظام يا  نظام هاي ارتباطي منبعث از شكل هاي داللت. ت ارتباط را رقم مي زند شناختي مترتب بر آن بخشي از آلي
از اين . هستند آه فراشد تاويل را در گستره ي امكانات داللتي آن نشانه ها محدودمي نمايد ی گفتمان نشانه شناختي ويژه ا
در اثري از فواد . نر نخواهند بودتبلور آرزوي واگ... و  Video Art  ،Visual Music سبب رسانه هاي نوظهور
واژگان و  Gesamtkunstwerk در اثر او نه از نشانه هاي تصويري خبري هست، نه از. ترشيزي تحقق يافته است 

است آه تنها  ماديت اين آثار نيز بازنمايي يك عينيت مجازي. عناصر مفهومي و نه حتي صدايي از آن به گوش مي رسد 
اين  آرزوي واگنر است، با« بازسازي » ونه « واسازي » گويي اثر ترشيزي . مي آند « ود وانم» تكنولوژي آن را 

رمزگان واحد  وجود اهميت آثار او، آشف و آشكاري اين واقعيت است آه اآنون فروآاستن تمامي نظام هاي مذآور به يك
تواند يك قطعه  اثر او مي.  نيز قلمداد مي شود نه تنها ميسر گشته حتي به مثابه مهم ترين راهكار توليد و تكثير آثار هنري

تمام اين نشانه ها به يك  اين ويژگي ناشي از فرآيند فروآاهش. ي موسيقي باشد يا يك عكس، يا يك متن ادبي و يا هيچ چيز 
 ASCII) رمزگان جديد اما اين. رمزگان و قاعده ي داللت است آه در نتيجه تمايز آن ها را بي اعتبار جلوه مي دهد 

Code) چيزًي مجازا خواندني،  ماهيتي غير انساني دارد، زيرا فهم و رمزگشايي آن نيازمند واسطه اي است آه آن را به
  بي ترديد اين ابزار واسطه يك آامپيوتر است. شنيدني يا ديدني تبديل نمايد 

 بدل عمل مي آند اما نمي توان از پيدر بدو امر، چنين به نظر مي آيد آه اين واسطه، تنها هم چون يك مترجم يا م. 
شود آه  آنكاشي عميق تر منكر نقش تاويلي آن شد زيرا تبديل يا ترجمه ي نشانه ها از بستر دگرديسي رمزگاني حادث مي

ثانويه ي  لذا بايد به تاويل. صرفا و همواره يك الگوريتم رياضي است و سنخيت ماهوي با تصوير و مفهوم و آوا ندارد 
 . از تاويل ماشين و نه تاويل مستقيم و بي واسطه ي او از متن اوليه اعتراف آرد)  انسان (مخاطب 
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 هوش مصنوعي 2.
 

نظير  در آينده ي نزديك از نتيجه ي فعاليت ها و تحقيقات دانشمندان و نهاد هاي علمي مرتبط با شاخه هاي علوم جديدي
تماشاي آثار هنري  مصنوعي شاهد نوعي ربات هوشمند خواهيم بود آه ازنانوتكنولوژي، بيو تكنولوژي سايبرنيتيك و هوش 

اگرچه اين رويا هنوز جامه ي . در موزه ها و گالري ها لذت برده و قادر به نقد و تشخيص سبك ها و ژانرهاي هنري باشد 
ه رمزگان يا بياني ماشيني حصر او ب ورد آنوني آن آابوس درماندگي انسان از وابستگي بي حد و.عمل نپوشيده است اما هم

ترشيزي ايستاده باشيم و حيران وعاجز  اين درماندگي و ناتواني هنگامي پديدار مي شود آه مقابل يكي از آثار فواد. است 
هيجان و آنجكاوي ي مان را در عين ناتواني، دو  از درك و فهم آن چه او عرضه نموده است، تنها شاهد عنواني باشيم آه

اما واقعيت تلخ اين است آه نه عكسي مي بينيم و نه  مي دانيم آه با عكسي از اد وارد وستون روبروييم. يد چندان مي نما
حروف در آنار هم به قامت يك نوشتار نمي انجامد و شكل و  حضور چيزهايي شبيه به. تصويري آه مويد اين باور باشد 

 . شمايل ظاهري آن ها تجلي يك تصوير نيست
اندازه لذت  روبروييم؟ آيا مخاطب ايده آل اين آثار همان ربات هوشمندي نيست آه از نظاره ي اين متن همانپس با چه چيز 

براستي روياي واگنر محقق شده است،  مي برد آه ما آن را با ورق زدن آتاب هاب عكاسي ادوارد وستون تجربه مي آنيم؟
نظامي از نشانه ها اعم از موسيقي و ادبيات و  تاويل و ادراك هراما نه براي انسان، آه براي انساني مصنوعي آه قادر به 

مردِمان دوراني بود آه به ابرانسان مي  روياي Gesamtkunstwerk . تصوير در قالب يك رمزگان واحد است
آه ماييم، بلكه نه براي انساني از آن دست  و اآنون اين رويا نه براي يك ابر انسان و حتي... ) ، نيچه واگنر و ( انديشيدند 

زوال سوبژآتيويته ي انسان از منظر آثار ترشيزي  . براي براي يك ماشين با اندآي هوشمندي مصنوعي عينيت يافته است
اين بحران چندان ) و نه در ( قرارگيري ما در آستانه ي  پيش درآمد بحراني قريب الوقوع است آه شايد به واسطه ي

براي نامگذاري اثر خود بهره جسته است، آشكارا مي توان به بحراني   آه او از عبارتملموس و آشكار نباشد ليكن هنگامي
را در چالشي هستي شناختي متصور شده " خود " او در آن  ”My perception of history of photography“ آه

ميم هويت جديد او به عنوان از تاريخ عكاسي اين چنين است؟ تع او از چه آسي سخن مي گويد آه تاويل او. است، پي برد 
از آينده اي آه در آن سوبژآتيويته تابعي از روابط . هراس ما از آينده است  مخاطب به آليت سوبژآتيويته ي انساني موجد

 . پيشرفته ي الكترونيكي است
 

Aura; Digitally Yours . 3 
 

 تكرار مكررات است، اما اشاره به« ير مكانيكي اثر هنري در عصر تكث» يادآوري نقد والتر بنيامين در مقاله ي معروف 
 . آن از اين حيث ضرورت دارد آه او در جستار درخشان خود معضل دامن گير هنر معاصر را پيش گويي نموده بود

 اآنون روشنگري او از چالش في. بنيامين تكثير و بازتوليد اثر هنري را به عنوان يك پروبلماتيك فلسفي مطرح مي آند 
 و نسخه ي ثانويه ي اثر هنري دستاويز مناسبي براي اشاره به وجه ناپيداي رابطه ي بحراني (Aura) " هاله " مابين

ً مشخصا متوجه شناسايي مخاطرات هستي شناختي نسخه ي اوليه و به تبع آن بيان گر. مذآور است   تحليل بنيامين
خود  اما اآنون رونوشت. شت يا نسخه ي ثانويه است ي آن اثر بوده و آم تر معطوف به ماهيت رونو" اضمحالل هاله 

آه . گرفتار بحراني ماهوي است زيرا با ساز و آار هاي نوين توليد اثر هنري ديگر نمي توان به حضور آن قائل بود
عبيرعرضه ديگر الگويي به آن ت فراشد توليد و. بنيامين در نظر داشت وجود ندارد آه فرآيند تكثير از آن هاله زدايي نمايد 

واژهاي بي معنا ) نسخه ي ثانويه ( چنان است آه رونوشت ... ) اعم از عكس، موسيقي، ويدئو و ( ي آثار هنري ديجيتال 
دقيق تر اين  شرح. ميان الگو و رونوشت وجود ندارد ... زيرا هيچ تمايزي به لحاظ جنس، بافت، رنگ، اندازه و . است 
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سرنموني دارد  زيرا اين واژه اشاره به حضور الگو يا. ايگزين واژه ي تكثير است وضعيت مستلزم به آاربردن عبارتي ج
شبيه  .  عنوان جايگزين شبيه سازي است؛ از فرهنگ واژگاِن گفتمان تكنولوژي آه مفعول عمل تكثير واقع گرديده است

نمونه ي  لذا. و آيفيات اوليه است سازي همان گونه آه از نام آن پيدا است، دوباره سازي يك نمونه با تمامي خصوصيات 
واقع يك عمليات  در آثار هنري ديجيتالي فرايند تكثير در. شبيه سازي شده هيچ تفاوت ذاتي با نمونه ي اوليه نخواهد داشت 

از اين رو . است  آن ها« غير مادي » چگونگي تحقق شبيه سازي تمام عيار اين آثار مديون ماهيت . شبيه سازي است 
و مدت زمان حضور  اندازه و جنس و بافت و همه ي خصوصيات مادي يك اثر هنري آه هر آدام بسته به عمر اثررنگ و 

ديجيتالي مصون از تغيير و تحول  آن در دنياي مادي دستخوش دگرگوني و تغييرات فيزيكي واقع مي شوند، در شكل هاي
شود تا تمايزاتي آه در گذشته مابين  بر اين آثار موجب ميعدم تاثيرات مادي يِ زمان . يا زوال و فرسودگي خواهند بود 

ترك خوردگي ها، بافت هاي ويژه و  جنس رنگ ها، پوسيدگي و: تمايزاتي نظير ( يك نقاشي اصيل با رونوشتي از آن 
تالي بين چند نمونه از يك نقاشي ديجي مرئي و قابل تشخيص بود، اآنون در) ضرب قلم هاي نقاش با نمونه ي آپي شده 

  .مطلقا پديدار نشود 
ِ ماشين ارسطويي ما قادر به بالفعل   ماديت اين آثار ديجيتالي وانموده اي از يك رمزگان مجازي تكنولوژيك است آه تنها

هاله ديگر بار به قامت اثر  نمودن اين ظواهر مجازي از دل رمزگاني به ظاهرخرچنگ و قورباغه اما بالذات هنري است
هاله ي . سازي سر بر نمي آورد   زيرا از اين پس رونوشت به مثابه يك مخاطره ي جدي از فرآيند شبيههنري باز مي گردد

اطالق اين عنوان به آثار ديجيتالي  اثر هنري شاآله اي از يگانگي، اصالت و حضور تاريخي آن است، بنابر اين شايد
همبسته ي يگانگي و اصالت و حضور تاريخي  ي گذشتهناممكن فرض شود، اما واقعيت آن است آه هاله ي اخير به اندازه 

متاثر از شبيه سازي و نبود ( يگانگي ديگرگونه ي آن  هاله ي ديجيتال، متشكله از ماهيت غير تاريخي اثر هنري،. است 
 . و اصالت غير مادي آن است) رونوشت 

 
 ؟چگونه مي تواني از روي سايه ات بپري وقتي ديگر سايه اي نداري 4.

 
 بحران تاويل، بحران توليد و شبيه سازي، بحران نظام هاي نشانه شناسي،: ران، طنين هراسناك آثار ترشيزي است بح

 ژان بودريار در مقاله ي. بحران سوبژآتيويسم و در آخر طنين بحران مرگ است آه بيش از همه به گوش مي رسد 
 مرگ و پيري با تكنولوژي ريشه: »...  مي نويسد 1اري؟ چگونه مي تواني از روي سايه ات بپري وقتي ديگر سايه اي ند

از  گويي هرگز. و اين هولناك است . لوح فشرده، آه مستهلك نمي شود، حتي اگر مورد استفاده قرار بگيرد . آن شده اند 
 مي شوندشما بايد مرده باشيد، اگر اشيا در تماس با شما ديگر آهنه ن. گويي وجود نداري . آن استفاده نكرده اي 

 همانند آن چيزها آه بودريار از آن ها نام برده است، نه دچار) و تمامي آثار هنري ديجيتال ( عكس هاي فواد ترشيزي 
رنگ پريدگي مي شوند، نه آاغذ هايشان زرد و فاسد مي شود و نه حتي لكه اي از سر انگشتان دست آسي بر آن ها نقش 

 . نقش بندد  آه از او بر قاب عكسي آه روياروي آن ايستاده است، سايه اي اردمی  بندد گويي نه نور و نه آسي وجود د
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 2نوشتار نور : عكاسي  5.
بود؛  عكس هاي او نه هم چون نوشتار آه به مثابه فريفتاري از نور بر صفحه ي نوراني يك آامپيوتر قابل مشاهده خواهند

 ... دامز ووانموده هايي از عكس هاي ادوارد ، وستون انسل آ
 ماخذ5

ژان بودريار، چگونه مي تواني از روي سايه ات بپري وقتي ديگر سايه اي نداري؟، ترجمه ي افشين جهانديده، فصلنامه  1.
 ي

 457 ، ص 26/27ارغنون، شماره 
 : عنوان نوشته بر گرفته از مقاله ي 2.

 7نه ي زيباشناخت، شماره نوشتار نور، ترجمه ي محمدرضا فرزاد، نيم ساال: ژان بودريار، عكاسي 
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"$$$"  
  

  مهدی سليمی
  
تجاوز رابطه ی جنسی نيست؛ بلکه .تجاوز نوعی استمنای سريع در بدن ديگری ست.تجاوز به اوج لذت جنسی نمی رسد" 

  "جراحت است
  

  :فوکومی گويد
  . "مجازات  آن دو از يک قماش بايد باشد. تجاوز جنسی همان خشونت جسمی است

  
  دنی اعمال شده بر فردی، تنبيه کننده را در جايگاه قدرت قرار می دهد؟آيا تنبيه ب

  
چرا که آنرا همسان با ميل جنسی پيشنهاد کرديم که هيچ گاه به . با تعريف باال، بايد جواب منفی بر سئوال ارائه شده بدهيم

آنها ما را به چيزی بيرون از خود . يستدر ساختار باال روابط نشانه ها از نوع تقابل های دوتايی ن.اوج خود نخواهد رسيد
در رابطه ی جنسی يک طرفه ما با . چرخه ی روابط نشانه ها در آن نا متناهی نيست؛ پايان پذير است. سوق نمی دهند

ساختاری طرف هستيم که روابط بين نشانه ها در آن به يک قدرت متناهی ختم می شود و همه ی عناصر به يک قطب 
ديگر نمی توان با نشانه های درون متنی که در البه الی متن کاشته شده باشند؛ مواجه ).بازی يک طرفه(سوق پيدا می کنند

مخاطب فقط خون جاری . مولف در اين متن حضور تام دارد.نشانه ها در اين متن نمايشی نمی رقصند؛ رژه می روند.شد
  .چرا که قدرت خود از آن بی بهره است.سی راشده ازاين خود ارضايی وحشيانه قدرت را می بيند؛ نه اوج لذت جن

او بدن .او بدن ديگری را به کار می گيرد.شخص متجاوز خويشتن دار است و تجاوز دقيقا برای اثبات خويشتن داری است
  .او لذت جنسی را در خودش تجربه می کند.را وسيله می نامد

  
  : در اين صورت بايد بگوئيم 

  ."زخم زننده است.بلش جذاب نيست نمايش قدرت برای بدنهای متقا
  

يعنی در نقطه . سکس اش در کانون حوادث است. لذت جنسی اش از نوع هرزه گرايی است.اين قدرت قابل شناسايی است
و اين است رمز .و مخاطبانش نيز به استمنايی احمقانه بسنده می کنند. ی طاليی کادر تصويری که از خود ارائه می دهد

  ".توجه به کانون تصوير:"ساده شناسايی آنها
  

در ساختار قدرت تعريف شده ،سوژه به معنای پديدار شناختی آن و به منزله ی .بر قدرتی که قابل شناسايی است بايد شوريد
بايد با الکان همرا شد و اين سوژه ی پديدار شناختی را که نظريه ی زبان شناسی آن . سوژه ايی معنا بخش دخالت می کند

  . کرده است، برای بار دوم توسط روان کاوی بی اعتبار کردرا بی اعتبار
  

قدرت اعمال شده مانند تجاوزی است که آنرا استمنای . قدرت هرزه حاکم ايران نيز قدرتش را به اين شکل اعمال می کند
لذت جنسی به در اين تجاوز دولت به خودش بسنده نکرده و می خواهد استدالل خود را از . سريع در بدن ديگری ناميديم
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قدرت اين نوع لذت .قدرت حاکم می خواهد با فراگير ساختن تجاوز، برتری خود را به نمايش بگذارد. عموم تزريق کند
و آنگاه که اجزا يک همچين تعريفی از لذت جنسی .جنسی را تبليغ می کند تا همه به اين باور برسند که لذت همان تجاوز

ی خواهند شد که در آنها استمنا می شود بلکه خودشان در تسالی رسيدن به همچين تجاوزی داشته باشند نه تنها تبديل به بدن
قدرت باالتر نيز با ."از اين تن دادن لذت وافری خواهند برد:" واحمقانه تر آنکه. بهتر بگويم تن خواهند داد. خواهند بود

رف کرده اند؛ به يک باور پيامبر گونه ای می ديدن ميل اجزا برای رسيدن به قدرتی که در حقيقت به معنای وسيعش تص
 .!رسند

 
می خواهد تمامی نشانه ها را .و اين را با وقاحت تمام تبليغ می کند.قدرت باال تر عاشق تمامی عناصر فرو دست است

يی می او نشانه ها را مانند بدن افراد برای خود ارضا. چرا که ماهيت اش سرکوب گری است، تجاوز است. دراختيار گيرد
  .خواهد

  
ساختمان موزه ها را به دست خويش بر پا می کند؛ تا مقام شناسايی خود را تثبيت . قدرت ناشران را پرورش می دهد

  !باز يافتی تحت نظارت و کنترليعنی . را پسنديده تر می دانم تقطيرالبته واژه ی. می خواهدتبليغرسانه را برای .کند
  

ما .  را دوست نداريمتنبيهچرا که اساسا . خواهيم شد را از بين خواهيم بردتعقيبريق آنها ما تمامی نشانه هايی را که از ط
چرا که تن داده به سانسور خود تجاوز گر است و ستاينده . کدهای خود را بيرون ازدايره ی کد گذاری کنترل شده می کاريم

آنها اساسا معتقد به .آنها می دانند حذف نشانه هايشان تاثيری در روند کاريشان نخواهد گذاشت. ی تجاوزگران قدرتمند
  .يچ تناقضی با ساختار حکومتی نداردساختاری هستند که ه

  
اگر آنها نشانه هايشان را چيزی باالتر از يک شئی کد گذاری شده می دانند و برايش ساختاری جامع قائلند ما اصال معتقد 

  .به ساختاری کنترل شده نيستيم که بخواهيم نشانه ها را نيز کنترل شده درونش بچينيم
  

توليدات ما به درد . نمايش ما دور از تمامی خواستهای قدرت است.دور ايستاده اندتوليدات ما از ميل به تجاوز به 
آنها وعده ی انزال زود رس را نويد نمی . توليدات ما خودشان در لحظه ی انزال شکل گرفته اند.استمناگران نمی خورد

تجربه ی فراگير با . مشترک دعوت می کنندآنها شما را به يک تجربه ی. دهند؛ لذت را تبليغ نمی کنند؛ کما اينکه خود لذتند
آنها . بالطبع مکان اين کدها نيز روی ديوارهای فضای شهری ست؛ نه روی ديوارهای موزه ها.شرکت کنندگان نامحدود

  !تنها در توالت های عمومی شکل می گيرند؛ نه عموم توالت ها
 شکل انفعالش ميل به تحمل، ميل به درد و رنج عشق جنسی در شکل فعالش ميل به تحميل را به وجود می آورد و در"
  "را

ما تنها در صورتی به اين مناسبات تن خواهيم داد که در روابط جنسی ايجاد شده، .ما نه خواستار تحميليم نه خواستار تحمل
  .قاعده ی بازی ارزش فروکاهيده باشد

نه آن تنهايی که در .تمنای نگاه کنندگان گريزانندما خواستار آن تن هائيم که از نمايش بدنشان برای تسهيل و تسريع اس
  .انزوايشان در مخفيگاهها به سر می برند

  
  .مخفيگاهها هميشه بيشتر از جاهای ديگر در تير رس ديگران قرار می گيرند
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  زنانگی به مثابه مرز
 )چرا هنوز فريدا ؟ ( 

   امين قضايی–محمد امين امام 
اين تقابل براحتی .  ميان آمريکای مدرن و مکزيک دوره آزتک ها قرار گرفته استدر مرزبعد فريدا در نقاشی صفحه 

فريدا با ديه گو ريورا برای نقاشی به سان فرانسيسکو و .تقابل سنت و مدرنيته يا تقابل  بدوی و متمدن جلوه می کند
را در مرز مکزيک و اياالت متحده فريدا خود .  ظاهرا اين نقاشی اشاره ای است به اين سفر. نيويورک مسافرت می کنند

تصنع ، / دنيای بدوی آزتک ها و دنيای مدرن اياالت متحده  براحتی با تقابل های طبيعت .  به تصوير می کشد
اما فريدا ملبس به لباس زنانه با يک پرچم کوچک مکزيک  .  دود و مانند آن به تصوير کشيده شده است/ کارخانه ، ابر/معبد

 يک تعلق دارد؟ فريدا که در اينجا خود را با لباسی صورتی رنگ ، کامال رسمی و زنانه به تصوير می در دست به کدام
يکی از مسائل اصلی فميسنيم اين است که آيا رهايی زنان در تاکيد بر فاکتورهای . کشد ظاهرا نمادی از زنانگی است 

صنع و استقبال از دستاوردهای خود جامعه پدرساالر ؟ در مردانه از زنان به مثابه بدويت و طبيعت است  و يا تاکيد بر ت
برای مثال می توان به نقش . واقع امر زنانه همواره در  کنار امر طبيعی قرار داده شده و در کنار آنها سرکوب شده است

فاهی بدويان در و يا   با  امر ش) يا کريستوا ( زبان دهانی و عدم هويت مادری  در مقابل  زبان پدری در نظريه لکان 
در نقاشی فريدا زنانگی به هيچ کدام از اين دو قلمرو . مقابل کتابت و نوشتار تمدن در نظريه لوی استروس  اشاره نمود

در . زنانگی به مثابه مرز. زنانگی فريدا هويت خود را نه در قلمرو بلکه در قرار گرفتن در سرحدات می يابد. تعلق ندارد 
شکستن مرزها .  ت خود را از سرزمين اخذ نمی کند بلکه در مرزها و سرحدات بازنمايی می شوداينجا ديگر فريدا هوي

يکی ديگر از راهبردهای فمينيسم موج سوم است که بار ديگر نقاشی های فريدا را به پيشگويی شگرف اين راهبردهای 
  . متاخر مبدل می کند
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اما .ان تعلقات خاطر فريدا به سرزمين مادری مکزيک دانستپرچمی که فريدا در دست خود قرار داده است را می تو
 برای فريدا اين سرزمين بدوی از لحاظ . سرزمين دوره آزتک را هيچ کس تجربه نکرده است 

 self-portrait on the bonderline between mexico(پرتره شخصی در مرز بين مکزيک و اياالت متحده 
and  the united states( –1932 

 
اسطوره ها  وخدايانی که بر  سرزمين سرخپوستان  همان. ساختاری هيچ تفاوتی با سرزمين مدرن اياالت متحده ندارد 

دود تصنعی کارخانه کارگران . حکمفرمايی می کند در پرچم آمريکا در ميان دودهای کارخانجات بازتوليد می شود
برای جامعه سرخپوستان نيز خدايان خورشيد و ماه نيز .  سازد آمريکايی ، هويت آمريکايی و ايدئولوژی طبقه مسلط را می

ساختار همچنان يک جامعه طبقاتی باقی مانده است . ثنويتی باستانی  همين ايدئولوژی جامعه طبقاتی را بازنمايی می کنند  با
 فرو روند ، سيم های به جای آنکه ريشه های گياهان در خاک. جای معبد را کارخانه و جای بت را ابزار گرفته است. 

به زبان ساختارگرايی ، ساختار يکسان باقی مانده است  و تنها واحد های . ادوات فنی والکتريکی در خاک فرو رفته اند
حداقل تعلق خاطر يک ناسيوناليست . با اين جايگزينی ساده فريدا به جامعه طبقاتی تعلقی ندارد ) 1.(ساختار تغيير يافته اند

اين نکته  . هويت او   در مرزبندی ها معين می شود.  هويت خود را  در قلمرو و سرزمين ها قرار نمی دهد او. را ندارد 
يا بيهوده . حساسی برای فمينيسم محسوب می شود که بيهوده در جستجوی جامعه مادرساالر پيشا طبقاتی گذشته خود نباشد 

  انسانها هيچ نيازی ندارند که در مرزهای زنانه  ومردانه يا در . مرزبندی های زنانه  واجتماع زنان را به تصوير نکشند
اگر به دنبال بازنمايی تجربه زنان هستيم  . شايد بايد در مرزها زيست ) 2.(وطن ها و قبيله ها و خانواده ها سکونت کنند

که  از مرزبندی های ترجيح فمينيسم موج سوم آن است . بهتر است يک بازنمايی فراجنسيتی از زنانگی ارائه دهيم 
از اين منظر مرز ديگر خط جدا کننده دو قلمرو نيست بلکه خود فضايی است . مشخص جنسيتی ميان زن  ومرد فراتر رود

انسان برای فراروی از . که از دوگانگی و سرزمين های خود فراتر رفته و در آن  فضايی فرا جنسيتی را تجربه می کنيم
  .  وطن خود قرار دهدجامعه طبقاتی بايد مرزها را

قرار دادن زنانگی در نقاشی فريدا در مرز ميان دو سرزمين مدرن  و بدوی نکته جالب توجهی را  نيز در مورد هويت 
چيکانو ها جمعيت بسيار قابل توجهی را اياالت متحده شامل می شوند . چيکانو يا مکزيکی های اياالت متحده بيان می کند

کارگران غير قانونی هستند که بدون داشتن هيچ هويتی به عنوان يک کارگر ارزان مشغول کار اند با اين حال اکثريت آنها 
يک چيکانو حتی اگر در اياالت متحده به دنيا . و يا اگر قانونی هستند هر آن در خطر اخراج از اياالت متحده قرار دارند

اين . اما مکزيک نيز برای او هيچ آينده ای ندارد. دآمده باشد نتوانسته است هويت خود را در آن سرزمين بنيان گذار
. چيکانو هويت خود را در مرزها بنا می نهد. موقعيت فراسرزمينی اغلب پناهندگان و مهاجران قانونی و غير قانونی است

 چيکانو راه حل تعيين هويت. در ميان شمال و جنوب. در ميان مردمان  جهان سومی و جهان اولی. در مرز ميان دو نژاد 
هرگز نه پذيرش موقعيت فرودست خود در سرزمين ديگری است و نه خيال پردازی در مورد سرزمين بدوی ومادری اش 

همچنان که بسياری آمريکايی های آفريقايی تبار که در مورد سرزمين مادری خود يعنی آفريقا خيال پردازی می کردند  . 
آنها نمی توانند در . در مورد زنان نيز وضع به همين منوال است. انددر حالی که هرگز آن سرزمين را تجربه نکرده 

در عين حال هيچ تجربه ای نيز از . سرزمين مردساالر کنونی خود سکنی بگزينند جز انکه بپذيرند که سرکوب شوند 
راه حل . آن قلمرو نيست راه حل در پذيرش کامل اين يا . هرگونه قلمروی زنانه  و جامعه مادرساالر و يا مانند آنرا ندارد

  . رهايی از خود قلمروی های جنسيتی و نژادی است
انسانها با تعيين مرزبندی ميان خود  و . يکی از روش های متافيزيک مردانه برای ايجاد هويت  و منيت تعيين مرزهاست 

يک قوم يک قبليه يک اين سرزمين می تواند يک کشور يک ايالت . ديگری  برای خويشتن سرزمينی تعريف می کنند 
اما زنانگی در نظر فريدا . هويت چيزی است که در اين سرزمين تعريف می شود. خانواده ويا يک جنسيت خاص باشد 

برای تعيين هويت خود از مرز برای ايجاد سرزمين و هويت يابی  استفاده نمی کند بلکه مرزها و سرحدات را خانه و 
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هويت زنان . مسائل و مشکالت نظری فمينيستهای موج سوم مسئله هويت زنان استيکی از . ماوای زنانگی خود می کند
  خود موجب ايجاد برخی ديگر از محدوديتها  indentificationرا چگونه می توان مفصل بندی نمود؟ آيا تعيين هويت يا 

تاکيد بر مرزها و .  کنيم برای ايجاد هويت می بايست ميان خود و ديگری مرزی ايجاد)3(و محروميت ها نخواهد شد؟ 
. تعصب ورزی بر سرزمين ها وخوديت ها به طور بالقوه امکان ايجاد محروميت و ستم را در درون خود می پرورد

برای مثال .  پاسخ گفته اند  indentificationهرکدام از نظريه پردازان فمينيست به طرق مختلف به مسئله تعيين هويت يا 
اشاره نمود که  پيشنهاد می کند به جای تعيين هويت  بايد بر زنانگی به مثابه موجودی تاکيد    یهاراومی توان به دانا  

/ ماشين و  فيزيکی / حيوان ، انسان/ ورزيد که مرزها را می شکند و همواره خطری برای تمامی مرزهای انسان 
تعيين هويت برای . له تعيين هويت است نقاشی های فريدا پاسخ پيشگويانه ای به مسئ) 4.(غيرفيزيکی محسوب می شود

اين راهکار را می توان . فريدا يعنی قرار گرفتن در مرزها و سرحدات بدون تاکيدی محروميت زا بر هر يک از قلمرو ها
  . با نظريه قلمروزدايی يا سرزمين زدايی در نزد دولوز و گتاری نيز مقايسه نمود

اگر اتحاد زنان را با .يسم و به طور کل دانش رهايی بخش مسئله زاست تعيين هويت از لحاظ ديگری نيز برای فمين
مشخص نمودن هنجارها و مرزبندی های مشخصی برای يک زن مبارز فمينيست متحقق کنيم اين سئوال پيش می آيد که چه 

فمينيسم را زنی برای مثال اگر به طور ساده . کسی مشروعيت  ارزشگذاری برای تعيين هويت را در اختيار خواهد گرفت
با هويت ، رفتارها   و ساليق مشخص تعريف کنيم آيا به دست خود بسياری از زنانی را که نمی توانند در اين قلمروی 
تعيين هويت جای گيرند از اتحاد محروم نکرده ايم ؟ آيا باز هم همين سلسله مراتب موجود در جامعه پدرساالر را بازتوليد 

در مقابل ستم زنان هرگز نمی توان به يک .  برای ايجاد يک هويت زنانه نمی توان تعريف نمودنکرده ايم ؟ هيچ قلمرويی
هيچ سرزمين  و هويت مشخصی که ما در آن از . چرا که اصال چنين زنانگی وجود ندارد . زنانگی ناب رجوع نمود

 سرزمين اگر يک اتوپيا نباشد بی شک اين. سرکوب و ستم جنسيتی رها باشيم وجود ندارد و نمی تواند وجود داشته باشد
همچنان که در نقاشی فريدا تفاوت ساختاری ميان مکزيک بدوی و . نسخه ديگری از همان سرزمين جامعه طبقاتی است

ميان اجتماع زنانی که بر مبنای زنانگی ناب تعيين هويت يافته اند با خود جامعه پدرساالر . آمريکای مدرن وجود ندارد 
برای شکستن يک ساختار . در واقع  راه حل فريدا تا حدی بسيار پساساختارگرايانه است . اختاری وجود نداردهيچ تفاوت س

بهترين راه برای برون رفت از يک . نمی توان واحدهای آن را تغيير داد چرا که در نهايت خود ساختارها حفظ می شوند
بيهوده نيست که  نقيضه ) 5. (ن مرزبندی با نقيضه وکنايه است ساختار سلسله مراتبی ، بازی در ميان مرزها و مبهم ساخت

يک مثال مشخص از اين راه حل پساساختارگرايانه را در سياست می . وکنايه جزالينفک  ادبيات فمينيستی به شمار می رود
هاد بنيادين تغيير و برای مثال ليبراليسم ما را وا می دارد که به دموکراسی پارلمانی خود مانند يک ن. توان پی گرفت 

اصالح جامعه بنگريم که می تواند مسائل بنيادين مانند فقر ، عدم آزادی ونابرابری  و تبعيض های جنسيتی ، نژادی و 
وظيفه . اما تمامی اين ستم ها و تبعيض های طبقاتی در بازار آزاد بازتوليد می شوند. طبقاتی را به مرور اصالح نمايد 

الت در بازار آزاد نيست بلکه حفظ قوانين بازار آزاد و  تغيير عاملين آن و سياستهای کنترل بر بازار دولت ليبرال هرگز دخ
در نهايت با دموکراسی پارلمانی هيچ تغييری در خود بازار آزاد که مبادله فردی عامل اصلی . آزاد   و نيروی کار می باشد

 نهايی نه جابجايی درون ساختار سرمايه داری بلکه نابودی و شکستن بنابراين راه حل.  تضاد طبقاتی است به وجود نمی آيد
براحتی  می توان  زنان را در ساختار . در عرصه جنسيت نيز می توان همين بحث را پيش گرفت. کل اين نظام است

اين به معنای اما . جامعه پدرشاهی دخيل نمود و  در انتخاب عاملين کنترل بر اين نظام ،  تبعيض جنسيتی روا نداشت 
حتی در جامعه پدرساالر می توان زن را از آشپزخانه . نابودی ساختار جنسيتی که بر انسانها تحميل می شود نخواهد بود

بلکه تنها شکل . بيرون آورد و وارد کارخانه و محيط کار نمود اما اين تغييری در خود ساختار جامعه پدرساالر  نمی دهد 
زن  از کارگر بی جيره و مواجيب شوهر خود به کارگر ارزان و بی دست و پای .  کند محروميت و سرکوب تغيير می

حتی  ساختار ستم ممکن است به صورت ستم زنان بر زنان در يک الگوی مشخص از اتحاد زنان . کارفرما مبدل می شود
  . بازتوليد شود 
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  . که در نابودی کل اين ساختار استرهايی واقعی  در  دخيل ساختن اقليت در يک ساختار سرکوبگر نيست بل
هيچ خبری از زنانگی . در نقاشی فريدا نيز نبايد به دنبال زنانگی ناب و اصيلی جست که فريدا سعی در بازنمايی آن دارد 

اين تنها يک استراتژی جنسيتی برای شکستن ساختارهای .  زنانگی چيزی جز بازی در ميان مرزها نيست .  اصيل نيست 
  . ما نبايد قلمرو ها و سرزمين ها را به رسميت بشناسيم . استجنسيتی  

  
در نقاشی مقابل جهان و يا نظام عالم وجود زنی تصور شده است که در مرز ميان روشنايی و تاريکی يا روز  وشب قرار 

دين و حتی بدوی گرايانه اين نقاشی نيز به مانند نقاشی قبل کامال نما. گرفته و طبيعت و انسان را در آغوش خود گرفته است
اما آنچه اين نقاشی را شگرف می سازد تصوير سه زن در اين نقاشی است که کل نقاشی را از وسط به دو نيم تقسيم . است

. تصوير زن در پس زمينه ، تصوير کيهان به مثابه زنانگی است که در مرز تاريکی و روشنايی قرار گرفته است . می کند
کيهان . ز خدايی که در روشنايی ها سکنی گزيده و شيطان و شرارتی که مظهر تاريکی باشد نيستدر اينجا هيچ خبری ا

در . مرز تاريکی و روشنايی است و نه روشنايی که با تاريکی می ستيزد و همواره سعی در غلبه يکی بر ديگری دارد
زن دوم . روشنايی و نه هيچ يک از آندو يا کيهان زنی است در مرز تاريکی و  cosmosاسطوره نگاری انتقادی فريدا 

. نيز نمادی از مادر طبيعت ، زمين يا گايا است 
طبيعت در انديشه مردانه همواره زن و مادر و منبع 

اما اين زن بدون وجود . زايش قلمداد می شده است 
مرد اخته ای بيش نبوده و امکان و توانايی = خداوند

= تصوير زن در نقاشی فريدا در پشت . زايش ندارد
اين سلسله . کيهان قرار دارد= طبيعت  تصوير زن

دختر نوعی اسطوره نگاری دوباره از / خطی مادر
اسطوره نگاری زندگی نامه . اسطوره های کهن است 

ای   يا بيوميتوگرافی يکی از راهبردهای فمينيستی 
متاخر برای آشکارسازی امکان های محروميت زای 

در واقع . سوب می گرددنهفته در انديشه بشری مح
انديشه ما بيشتر از آنکه در واقعيت ريشه دوانده باشد 
از اسطوره های کهنی که حتی به ظاهر آنها را قبول 

طبيعت فريدا با = مادر . نداريم  ، ريشه گرفته است
همان آيکون ها  ونمادهای مردانه و بدوی و حتی 

زنی که . سرخپوستی  به تصوير کشيده شده است 
ش چشمه هايش به بخشندگی سينه مادران تشبيه جوش

طبيعت همچون مادری بخشنده  و منبع . می شود
تصوير زن سوم تصوير فريدا است که ريورا . زايش 

  تصوير سه زن به . را مانند يک نوزاد به تصوير کشيده است
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 ,The Love Embrace of the Universe, the Earth, Myself(آغوش عشق جهان ،  زمين ، خودم  و ديه گو 
Diego(-1949 

 
 

فريدا فرزندش يا شوهرش ريورا .  تمدن / تاريکی و  طبيعت / نيستی  يا روشنايی  / مثابه  مرز  هستی شناسانه  ی هستی 
جهان . آغوش گرفتن در مرزها و سرحدات. کيهان همه را= را در آغوش گرفته است و مادر طبيعت  آندو را و زن

  .  نگی که انسان را در آغوش خود گرفته استهمچون زنا
در اين فلسفه تنانه ، هستی قلمرويی از روشنايی در مقابل تاريکی و نيستی . اين نقاشی حاوی فلسفه بسيار مهمی است 

. هم روشنايی و هم تاريکی هر دو به  يک موجود تعلق دارند. آنچه وجود دارد مرز ميان آندوست . رمزگذاری نمی شود
انديشه متافيزيکی . امکان ندارد که بتوان يکی را بر ديگری ترجيح داد. دو بخشی الينفک از نظام عالم وجود اندهر 

انسان پيشا تمدن برای اولين بار از تضاد های . همواره يک سويه از  دوگانگی ها را بر سويه ديگر برتری می بخشد 
تضادهايی مانند ماه . طوره های سومری و بابلی می توان پی گرفتاين تضاد ها را در اس) 6.(موجود در طبيعت آگاه شد 

نمايش ها و عبادات کهن ايشان نيز مملو از اجرای اين . و خورشيد ، روز وشب و  گرما وسرما که با يکديگر درستيزاند
مروزی نيز می توان حتی در جامعه ا. مبارزه ميان دو کشتی گير نيز در واقع مظهری از اين نوع تفکر است . تضادها بود

دو برادر که از يک خانواده ، يک نژاد  و يک محل بر می خيزند يکی طرفدار . در رقابت های ورزشی آن را پی گرفت
ناگهان در هنگامه برگزاری يک مسابقه توده ها با يکديگر به جدلها  و .  يک تيم می شود و ديگری طرفدار تيم مقابل 

در نظام . اين نمايش برای انسان اسطوره ای نيز يک بازی و تقليد از طبيعت است. ازندکرکری های سرگرم کننده می پرد
هدف از ايجاد اين برتری آن است که بتوان از . متافيزيکی تالش می شود تا يکسويه  از دوتايی بر سويه ديگر برتری يابد
مثال جامعه پدرساالر با برتری بخشيدن بر برای . اين برتری ها برای توجيه برتری طبقاتی وجنسی و نژادی بهره گرفت

فلسفه کيهان شناسانه اين نقاشی با . وضعيت باطنی بر وضعيت ظاهری ، توجيهی برای برتری مردان بر زنان می سازد
اين فلسفه برتری های . قرار دادن دوگانگی در يک بدن و يک موجود ، هويت را در مرز ميان اين دوگانگی قرار می دهد

شب  و روز در جدال با يکديگر به تصوير کشيده نمی شود بلکه در يک .ی وبنيادين را به چالش می کشاند متافيزيک
  . هماهنگی ودر يک هم آغوشی به سر می برند

. طبيعت / دوگانگی انسان. مادر طبيعت يا گايا نيز که انسان را در آغوش گرفته است از همان دوگانگی برخوردار است 
هرچند که تفکر . بيعت است ونه موجودی فراطبيعی تا زمين را ماوای  هبوط خود به حساب آورد انسان در آغوش ط

در اينجا هم کيهان و هم طبيعت . متافيزيکی طبيعت را مادر به حساب می اورد اما نظام عالم را به مردانگی منتسب می کند
.  دارد ، بلکه آن  زنانگی که در مرزها سکنی گزيده است اما نه زنانگی که بتوان آنرا در مقابل مردانگی قرار. زنانه اند

چشم در . زن سوم خود فريداست که ريورا را در آغوش خود گرفته است . زنانگی که ابهام سرزمين ها و قلمروهاست 
 پيشانی ريورا  نماد عقالنيت انسانی است اما اين عقالنيت در
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در . ا با بهره گيری از همان نظام رمزگان متافيزيکی اين نظام را به چالش می کشاندفريد. آغوش جهان قرار گرفته است 
موجودات  و اشيای خوان ميرو از . اينجا خبری از جهان بنيادا خيالی و ضدا کارکردگرای دالی   و يا  خوان ميرو نيست 

الی با وجود حفظ فرم و ظاهر جزئيات ، موجودات کژديسه شده د. تمام فرمهای شناخته شده جهان موجود فراتر می روند
 در واقع نقاشی های فريدا را نبايد از. اما در اينجا نه فرم متفاوت است  ونه ساختار. ساختار  ميان آنها را به هم می ريزد

  -tree of hope( 1946(درخت اميد 
 

فرم چنين سرنوشتی را پيدا . عت می کنند اين لحاظ سوررئاليسم دانست که از تجربه آگاه بشری به ضمير ناخودآگاه آن رج
اين بازی يک دگرگونی و کژديسگی . هم فرم و هم ساختار جهان واقعی حفظ می شود اما با آنها بازی می شود. نمی کند

. فرم اشيا يا تناسبات  ميان آنها نيست بلکه بازی است آگاهانه تر که در جهت مبهم کردن و بازسازی آن گام بر می دارند
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اگر . پشت وفاداری ظاهری به واقعيت ، نظام رمزگان  واقعيت به تصوير کشيده شده ، مبهم شده  ورسوا می شوددر 
نقاشی های ريورا ، ماترياليسم تاريخی و جامعه طبقاتی موجود را به تصوير می کشد تا زندگی و واقعيت روزمره در بستر 

دا آنچه رسوا می شود نظام  متافيزيکی واقعيت است  و آنچه بيان می ماترياليسم تاريخی معنا پيدا کند در نقاشی های فري
ريورا انسانهای توليد کننده را وارد نقاشی می کند . شود رنج و تجربه و تنانگی است که در اين نظام امکان بروز نمی يابد

. های کوته فکر و ساده انديش بودنددهقان ) 7(انسانهای بروگل . انسانهايی که واقعا  هيچ گاه به تصوير کشيده نمی شدند. 
اما . موجودات ديوانه  ، ساديستی و کژريختی هستند که نقاب انسانی خود را برداشته اند) 8(انسانهای هيرونيموس بوش ،
. يک پرولتاريا که تاريخ را پيمايش می کنند و در حال تدارک به سوی جامعه بی طبقه اند. انسانهای ريورا يک طبقه اند

خود يک نوع نبوغ  و ) به جای تصوير انتزاعی انسان( قط يک شور انقالبی يک کمونيست نيست بلکه نمايش انسانها اين ف
نقاش ديگری را سراغ ندارم ) البته نبايد دوميه را ناديده گرفت( جز اين سه نقاشی که ذکر کردم . استراتژی خاص می طلبد

سراسر نقاشی رنسانس  انباشته . خيالی و انتزاعی انسان را به تصوير بکشدکه توانسته باشد زندگی انسانها و نه موجوديت 
به تصوير کشيدن انسانها بدون برخورداری از ايده انتزاعی انسان . از  انسان های اسطوره يونانی و مذهبی مسيحی است 

در . ظاهری شان ستوداز اين جهت می توان نقاشی های ريورا را علی رغم سادگی و معصوميت . بسيار دشوار است 
فريدا نه ايده و موجوديت انتزاعی ومتافيزيکی زن بلکه زنان را به تصوير می .  مورد فريدا نيز همين مسئله صدق می کند

فريدا در . از نقاشی های ديواری با ابعاد بزرگ بهره  می برد" انسان"ريورا برای به تصوير کشيدن انسانها و نه . کشد
فريدا و ريورا مستقيما قلب نظام سرکوبگر جنسيتی و طبقاتی را نشانه می . را ترجيح می دهد عوض تابلوهای کوچک 

  . روند
زن يکی سياه  وديگری = دستان کيهان. قرار گرفتن در سرحدات و مرزها به معنی عدم تعلق به سرزمين و هويت هاست 

خدايان به  . يکی روشنايی بر تاريکی برتری داشته استدر انديشه متافيز. سفيد  مسئله ای  هستی شناسانه را مطرح می کند
تاريکی همواره يکسوی بر سويه ديگر برتری / در دوگانگی روشنايی. روشنايی تعلق دارند و با تاريکی ها می ستيزند

با دستانی اما اگر کيهان زنی باشد . متمدن بر بدوی و مانند آن . برتری من بر ديگری . برتری سفيد بر سياه . داشته است
سفيد و سياه ، اگر نظام  جهان  مرزی باشد بدون تقدم يکسويه بر سويه ديگر آنوقت چه؟  من اين نقاشی فريدا را تثليث 

با واسطه ای به نام روح القدس با ) مرد يا مسيح( در تثليث مسيحی انسان.  فمينيستی فريدا در مقابل تثليث مسيحی می نامم
زن = با واسطه ای به نام طبيعت با کيهان ) زن يا فريدا( در تثليث فريدايی انسان . ی می يابدپدر خود يعنی خداوند همان

 . فريدا هم رنج کشيد. مسيح رنج کشيد .رابطه برقرار می کند
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Janieta Eyre-  از نمايشگاهی با نام تکثير cloning 

 
  

خونی که درد و . از زخمهای او همچنان خون جاری استدر نقاشی سوم فريدا در تخت بيمارستان آرميده است در حاليکه 
ثنويت در انديشه متافيزيک مردانه همواره نشانه .  نشسته است يشتنرنج فريدا را نشان می دهد اما خود او بر بستر  خو

) ی اشبی تفاوتی درست به معنای دولوز(زنانگی يعنی داشتن دوگانگی بدون انتخاب يکسويه بر سويه ديگر. زنانگی است
از لحاظ نظام . در مقابل مردانگی با وحدانيت گره خورده است.

رمزگان متافيزيکی در  طبيعت همواره نيروهای متضاد در جدال با 
اما  متافيزيک مردانه در پس اين ثنويت ظاهری . يکديگر اند

وحدانيتی که . طبيعت ، قائل به وجود وحدانيتی ازلی وابدی است
نموده  و  انديشه را با واقعيت پيوند زده تضادهای طبيعی را رفع 

برای عرفا ديدن وحدانيت از پس کثرت ظاهری دنيا نوعی . است
در اين نقاشی فريدا ثنويت هم در . روشن بينی محسوب می گردد

اما برخالف تفکر متافيزيکی . طبيعت و هم در انسان ديده می شود 
ميان . فع شوداين ثنويت هرگز تضادی نيست که در امری واالتر ر

ميان . دوگانگی ها و تضادهای طبيعی نوعی هم آغوشی وجود دارد
ميان درون زمين  و برون .ميان زمين و آسمان . فريدا و خود او 

  آن ،  
  

تاکيد بر کثرت  وثنويت يکی . ميان شب و روز  و ماه و خورشيد
از مفاد اصلی انديشه فمينيستی برای به چالش کشاندن ايده وحدانيت 

)  9(برای مثال می توان به عکس های  جانتا آير. متافيزيکی اند
. او نيز خويشتن را موضوع عکاسی قرار داده است . رجوع نمود
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در اين نقاشی هيچ خبری از درگيری های ) . نقاشی های پايين. ( خويشتنی که به مانند فريدا دو پاره و متکثر شده است
ويت آرامش خاصی دارد  وهرگز به دنبال رفع تضادهای خود در يک موقعيت کيهان اين ثن. نيروهای متضاد طبيعی نيست 

طبيعت از نظر فريدا . سوژه زنانه با متکثر نمودن خود ، ايده طبيعت متضاد را به چالش می کشاند. شناسانه متعالی نيستند
 لحظه ای نقاشی فريدا را با تصوير بهتر است برای. محل هم آغوشی  متقابل هاست ونه نزاع خدايان و قربانی بندگان 

ير آ. در نقاشی فريدا  ، فريدا خود را هم در خواب به تصوير می کشد  وهم در حالت نشسته و بيدار. جانتا آير مقايسه نماييم
اين امکان ناپذيری . نيز خود را در موقعيت های متقابل نشسته و ايستاده  به طور همزمان در يک تصوير نمايش می دهد 

موجوديت انسان در دو حالت متفاوت و در يک لحظه ، ايده وحدانيت و قرين منطقی آن يعنی اصل عدم تناقض را به چالش 
هرچند ممکن است اعتراض شود که نمی توان مدعی مردانه  ومتافيزيکی بودن اصول بديهی ومنطقی مانند . می کشاند

به محض اينکه يک . ها و خيال های  خود متکی به اين اصل باشيم اصل عدم تناقض شد ، اما ما نيازی نداريم که در رويا
نظام انديشه از آنچه از جهان خود می اموزد قانونی تغيير ناپذير برای جوامع خود بسازد روياها  و خياالت انسانها را از 

ای همانگويانه خويشتن را تصوير کيهانی وحدت  تغيير ناپذير ، خود يک تصوير خيالی است که با گزاره ه. آنها می گيرد
آير دوگانگی های  . انديشه   وخيال قرار نيست در مرزهای قوانين طبيعی باقی بماند . منطقی و با معنا جلوه می دهد

برهنگی  که در يک لباس به طور همزمان نمايش داده / دوگانگی پوشش : ديگری  را نيز به سطح تصوير خود می آورد 
آير  به تمامی  در . های تصادفی اتو  وقفس پرنده  در مقابل آراستگی منطقی اتاق   وکفپوش آندوگانگی ابژه .  می شود

موقعيت های امکان ناپذيرمسطح کردن ) 10. (مواجهه با اشيا خود را در موقعيت های کامال تصادفی قرار می دهد
قرار گرفتن .  روز و شب در يک چشم انداز مانند قرار گرفتن ماه  وخورشيد و. دوگانگی در نقاشی فريدا نيز مشهود است

  . يک انسان در دو موقعيت و همچنين قرار گرفتن خورشيد در جلوی ابرها
ثنويت  روزمرگی و . جهان در نزد  فريدا نيز از همين ثنويت پيروی می کند.  ثنويت فريدا با ثنويت منظره متناظر است

 که فريدا ميان زنانگی خود و زنانگی طبيعت برقرار می استز همسانی گذران شب و روز با ثنويت خود فريدا نشانه ای ا
کار اين ثنويت آن . هر دوی آنها از وحدانيت ها و سرزمين ها در می گذرند و بر ثنويت ها و مرزها تاکيد می کنند. کند

چ جايی برای حذف و هي. است که ديگری را در آغوش بگيرد همچنانکه در نقاشی قبلی فريدا برای ما به تصوير کشيد
. کل انسان توسط طبيعت به آغوش کشيده می شود. کل جهان توسط کيهان به آغوش کشيده می شود. محروميت وجود ندارد

زخمهای بدن فريدا را با شکاف و گسل . در اين نقاشی نيز ميان  ثنويت فريدا و ثنويت جهان همسانی برقرار می شود
زخم گايا زمين در . ين رفتار واژگونه فريدا که روزها می خوابد و شبها بيدار استهمچن. موجود در زمين مقايسه کنيد

اين دو نقاشی فريدا تصويری از فلسفه رنجی . مقابل زخم بدن فريدا بازنمايی رنج به صورت تصويری کيهان شناسانه است
 . فلسفه رنجی کامال زنانه و مبتنی بر زبان بدن. فراتر از فلسفه رنج مسيحيت است

آسايش  فريدا / بيداری و  رنج/ خورشيد در تناظر با  دوگانگی خواب / روز ، ماه /زمين  ، شب /دوگانگی های  آسمان 
نه همچون ناسوتی . بدين ترتيب طبيعت زنانه می شود اما نه به عنوان آغوشی که از آن مرد برمی خيزد . قرار می گيرد

شب و روز دو قرينه کامال متقارن اند که بوم نقاشی فريدا را از .  هوتی برای فراروی از آن و حرکت به سوی دنيای ال
بخش پايينی که دو . به صورت افقی نيز می توان نقاشی را به دو قسمت تقسيم نمود. وسط به دو قسمت تقسيم می کند

ر حالت تاريکی  تصوير از فريدا در حالت خواب وبيداری ترسيم می شود و بخش بااليی که دو تصوير از طبيعت د
دوگانگی های طبيعت و انسان سطوحی هستند در يک سطح که هيچ يک بر ديگری برتری . وروشنايی ترسيم می گردد

بدين ترتيب مرز ميان روشنايی و تاريکی  يا شب و روز يک مرز شفاف است  و . نداشته و هيچ يک جدا از ديگری نيست
همچنانکه فريدا نشسته در مقابل فريدای آرميده در يک .  قرار می گيرندخورشيد و ماه هر دو  در يک چشم انداز مسطح

اين  تقابلی است  که سويه های آن در يک سطح ظاهر می شود و هيچ سويه سويه ديگر را حذف . منظره ظاهر می شود
زمين نيز خورشيد . سينه بند مخصوص فريدا در دستان اوست و در عين همان سينه بند بر بدن او بسته شده است. نمی کند

فريدا در اين نقاشی  بازی شفاف و پارادوکسيکالی ميان دوگانگی ها انجام می . و ماه را در يک چشم انداز گرد آورده است
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/ انسان ، عمق/ انفعال، طبيعت/ يکی از استراتژی های فمينيسيتی برای حذف تقابل های متافيزيکی مردانه مانند فعل. دهد
زن در هم شکستن آنها و محو نمودن مرزبندی های دقيقی است که غالبا ميان آنها ترسيم می /  مردماده،/ سطح ، صورت

در اين سياست مرز کامال . قرار دادن دوگانگی ها در يک سطح يکی از سياست های متنی نظريه فمينيستی است . شود
زوايای گوناگون و حتی متناقض به يک مسئله می توان  از . نفوذ پذير است و می توان از يک سطح به سطح ديگر لغزيد 

نقيضه يکی از اين . اين نگاه زنانه  ژرفا را  از دوگانگی ها می زدايد و آنها را در يک سطح گرد می اورد . نگريست 
نقاشی . است... جعلی و / فرعی، حقيقی /  جدی ، اصلی/ روشها برای نفوذ پذير تر کردن مرزبندی های ميان امرشوخی 

  دا نيز ثنويت های طبيعی و انسانی را در يک سطح با مرزی نفوذپذير گرد می آوردفري
  : دانا هاراوی در مانيفست سايبرگ می نويسد 

"  
کنايه  تناقضي است که نمي توان آنرا در  کليتي بزرگتر حتي به صورت ديالکتيکي رفع نمود،  نگاه داشتنِ  چيزهاي 

به .  کنايه بازي ِ  شوخي و جدي است .  دو يا تماميِ  سويه ها ضروري و معبتر اندناسازگار با يكديگر است چرا آه  هر
  . همچنين يک استراتژي بالغي و  روشي سياسي است  که مايلم در فمينيسم سوسياليستي بيشتر بدان بها داده شود

...  
ماالت خطرناکي است  آه   ترقي   اسطوره سايبرگ من درباره  سرپيچي از مرزبندي ها ، امتزاج هاي نيرومند و احت

يکي از فروض بحث من اين است که  اغلب .خواهان   بايد به  عنوان بخشي از  آار سياسي ضروري  در نظر گيرند
فمينيستها و سوسياليستهاي آمريکايي ،  دوتايي هاي  تعميق شده ذهن  وبدن ،  حيوان و ماشين  ، ايدئاليسم و ماترياليسم را 

و فرهنگ علمي مي نگرند »  فن آوري پيشرفته« تماعي ، قاعده سازي هاي نمادين  و مصنوعات مادي  در کنش هاي اج
.) "11(  
  

مانند مرزهای مشخص ومتمايز . تمامی ساختارهای اجتماعی با استفاده از مشخص نمودن مرزها و قلمروها ساخته شده اند
مرزبندی ميان جنسيت ها  و موقعيت های اجتماعی . د مرز نظام های آموزشی و بازار آزا. حوزه خصوصی و عمومی 

يک  راه موثر . بنابراين ايجاد مرز ، به معنی ايجاد معنا نيز می باشد . که بر اساس سلسله مراتب جنسی بنيان نهاده شده اند
ابهام در ميان برای از بين رفتن يک ساختار سرکوبگر  و معنای مسلط متافيزيکی که حامی چنين ساختاری است ، ايجاد 

مرزهای متمايز . مرزهای غير قابل نفوذ  ميان حوزه های تفکر ، امکان آزادی انديشه را از فرد می گيرند . مرزهاست 
مرزبندی ميان جنسيت ها  و . حوزه خصوصی و عمومی  امکان اتحاد ميان نيروهای فرودست جامعه را از بين می برد

بنابراين نيازی نيست که در قلمرو و سرزمين . هر انتخابی از پيش تعيين می کنندنژادها ، سرنوشت انسانها را پيش از 
فريدا و فمينيست هايی مانند دانا هاراوی سکونت " درخت اميد " پيشنهاد نقاشی . خاصی به دنبال هويت انسانی خود باشيم 

  . در مرزهاست
بر طبق نظر . ق و ژرفای خود عاری گشته است   زنانگی مرزی است ميان دوگانگی های که سطحی شده است و از عم

بدين . سطح بر يک تفاوت است / ژاک دريدا  يکی از راهکارهای متافيزيک برای ايجاد معنا در متن احاله  دوگانگی ژرفا
ترتيب تفاوت بدن ها از لحاظ اندامهای جنسی مبدل به تفاوتی وجود شناسانه می شود و مرد و زن به عنوان دو ماهيت 

متافيزيک قادر می شود که مردان را موجوداتی عميق و ژرف نگر بخواند و . مال متباين و غيرقابل نفوذ ارائه می شوندکا
آنچه تحميل : در واقع يک واژگونی ساده رخ داده است . زنان را موجوداتی از لحاظ وجود شناسانه سطحی و ظاهرپسند

منظره ای . هيت و خاصيت وجود شناسانه جنسيت ها قلمداد می شودنقش های اجتماعی و ساختگی جنسی بر انسانهاست ما
که فريدا ترسيم می کند منظره ای متناقض نماست چراکه امکان ندارد روز و شب در يک چشم انداز گرد آيند اما فريدا با 

مرز . نشان می دهداين چشم انداز خيالی و سوررئاليستی خود يک دوگانگی طبيعی را به سطح آورده و نفوذ پذيری آنرا 
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ابهام اين مرز آيا همان ابهام و رازاميزی نيست که مردانگی همواره در زنانگی . ميان روشنايی و تاريکی بسيار مبهم است 
  مشاهده کرده است ؟ 

  
بيرون را با راهبرد  مسطح کردن اين / سطح و درون / اگر به نقاشی اول فريدا بازگرديم از ميان بردن دوگانگی عمق 

در قسمت پايينی نقاشی قياسی نمادينی ميان کارکرد ابزارهای فن اورانه و گياهان وجود . وگانگی ها مشاهده خواهيم نمودد
در اين قياس سيم های ابزاراالت فن آورانه با ريشه گياهان مقايسه شده است يکی از منبعی تصنعی  وديگری از . دارد

موجود در تصاوير علمی است که سعی در ) نيم رخهای( تر شبيه پروفايل اين قسمت از نقاشی بيش. خاک انرژی می گيرد
همه ما تصوير . تجزيه کردن و نمايش درون و بيرون دارد تا جزئيات بيشتری را با کوچکترين تصاوير ممکن نشان دهد

يرونی اندام گياهی در گياهان را در کتب علمی مختلف ديده ايم که برای راحتی کار هم تصوير ريشه گياهان و هم تصوير ب
برای فريدا ايجاد اين پروفايل راهبردی برای نمايش درون و بيرون و يا سطح و . يک نيم رخ به تصوير کشيده می شود

در . فريدا دوگانگی ها را در يک سطح گرد آورده است یبار ديگر مرز زنانه نقاشی ها. عمق در يک چشم انداز است 
ريشه گياهان مانند اندامهای بيرونی  آنها . جزيه کالبد ها اشيا و منظره ها را مشاهده می کنيم بسياری از نقاشی های فريدا ت

در بسياری .  در هر سه نقاشی فوق شما می توانيد ريشه گياهان و درون زمين را مشاهده کنيد. به وضوح  ديده می شوند
اين تصويرگری ها که . ئيات بسيار دقيق ترسيم گشته انداز نقاشی ها اعما و احشای بدن از پوست  بيرون زده اند و با جز

مرزبندی ها  شفاف و مبهم می . بيشتر يادآور تصاوير علمی و پزشکی هستند خاصيت متفاوتی به مرزبندی ها می دهد
 به نقاشی های فريدا. گردند به گونه ای که دوگانگی ها به سطح آمده و برتری های متافيزيکی خود را از دست می دهند

چرا بدنهای ما بايد : "همانطور که دانا هاراوی می گويد .حدی در اين کار افراط می کنند که گويی اهداف آموزشی دارند
 " در پوست خود به پايان برسد؟
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  ميخ
   زادهیبابك سليم
  

  
  

  ببين
  تمام اتفاق در تو روی می دهد

  !به جز آن يکی که در اتاق من     هرگز نمی افتد 
  

  بگو
  بايد شير بدوشم

  يا لباس شير بپوشم 
  وقتی که تمام گاوها ماده اند ؟

  !در هر دو حالت به گا می رويم پسر 
  !چون جفتمان را لو داده اند 

  
  )آیا پس از آنکه لو رفتم    دوباره برگشتم ؟ ( 
  

  !بجنب 
  بايد فرار کنيم 

   اسب بخار250با سرعت 
  اگر اسبمان توی راه بخار نشود

  .د که عبور کنيم از بشود شاي
  

  چيزی عوض نمی شود
  بايد سوار کنم
  اين کاندوم را

  روی آلتی که روزی گانگستری بود
   کيلو هروئين20که با 

  توی قطار شيکاگو ـ واشنگتن
  توسط نيروهای پليس دستگير شد

  
  ما هيچ آينده ای نداريم
  هيچ آينده ای ما ندارد 
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  ما را رنده خواهند کرد
  ! است کونمان پاره

  !حاللم کن                      
  
  

  هيچ اتفاقی در هيچ اتاقی نمی افتد      نمی گفتی ؟
  صّدام اعدام شد

  !و بوش صّدام شد 
  و مرگ بر انگليس به خطِ  نستعليق

  هيچ فرقی نمی کند     با شعر حافظ 
  !نمی افتی ؟

  
  از گوشه ی کاله تبهکاری ام

  هزاران گاو صندوق
  رستوهامثل دسته ی پ

  کوچ می کنند به سياهیِ  دندانِ  کرم خورده ام
 چه خوب ، 

  پرستوها کرم دوست دارند
  !مثل من که خودم را      داشتم 

  
  حاال تو

  هم اين گاوصندوق ُپر از آرم را ببر
  هم از گوشه ی کالهِ  تبهکاری ام بپر
  !فقط من را از اين هلفدونی نجات بده 

  !من را به آرم نده 
  ام       چه ام من گوشه 

  !چه را نجات بده 
  
  

  هيچ آينده ای من ندارد
  کونمان پارچه است

  با نقشمايه هايی که در آن
  گلهای زرد و صورتی

  توی تلويزيون
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  !دارند سرود مّلی ميخ ميخوانند 
  

  تنها ميخ می داند
  !که فرو در کجا بايد رفت    شايد نرفت 

  و چرا من را کنار همين يخچال چال نکنم
  تی که از پنير کاله صبحانه تر نمی شود بود ؟وق

  !                                   چرا حالل نکنم ؟
  

  حاال که دندان درد دارم ،
  !قندان درد دارم 

 بيست روز است که به قند بايد نبايد دست بزنم
   و بيست و سه روز است که می آيد تا نمی آيد روز بيست و دومی که از من گذشته است

  شايد يک روز مانده از وقتی که به حبه های قند 
  مثل بچه های زنم نگاه خواهم کرد

  با اينکه هر کدام در گوشه ای از بزرگِ  اين آژير( 
  ! )دارند آب خنک می خورند 

  
  !حاال چقدر همه چيز به دو قسمتِ  نامساوی مسواک می شود 

  و چقدر هيچ چيز برای اين همه قند دندان نمی شود
  هيچ فرقی نيست ميانِ  گردن و گردنبند و 

  وقتی که من دندانی ندارم برای تو برای قند    برای لبخند چرا 
  

  من وقتی دستگير شدم
  تمام گاوصندوق ها 
  از اقصا نقاط جهان

  برای رمزِ  چهار رقمیِ کيفِ  دستی ام
  !بوسه های پنج رقمی فرستادند 

  
  بدهم به دندانپزشک ؟از من چند رقم مانده تا مبلغی که بايد 

  و آيا اين شماره با کنترلی که از تلويزيون به يادگار گرفته ام  گرفتنی ست ؟
  

  تنها زين الدين زيدان می داند
  که زننده ی اين ضربه ی کاشته

  همان کسی ست که کالنتر را به ضرب گلوله ُکشته



Artcult                                              نشريه الکترونيکی آرت کالت  

- 30 - 

  
  من چند رقم مونده ؟ز اـ 

  !قند رقم مونده ! ـ هه 
  
  

  !قلم نمی افتاد ديوانه نمی شدم اگر دندان ع
  دندانپزشک ها هم می افتند 

  با من که هنوز فرق می کنم با خودم
  و چرا بايد از شکالت مغزدار پرهيز کرد
  !برگرد و از جاده ای که شيرين نيست نرفت     

  
  من تمام گاو صندوق های شيرين و مغز گردويی را با اسانسِ  توت فرنگی سرقت کردم

  از اين ِگردی   با چه مّزه ای برگردم ؟  می خواهی 
  !                                                                 يا چه بدمّزه ای ؟

  
  !داره قند می شه !! اون تبهکاره رو ! هی ، بچه ها ـ 
  

 . . .  
  

  : همسرايان 
  

  ميخ ميخواست                          
        ولی چکش نبود                    

                            رفته بود از چه
                            چون آدمکش نبود

داشت برمی گشت با چند رقمی که از آخرين سرقت ته جيبش هنوز                 
  !چه حالش خوش نبود ! تلويزيون را چه خاموش کرد . داشت

  
  
  
  

  ميخ ميخواست
  !ولی ميخ بود 

 


