
  
 
  

  تشویش اذهان عمومی: هنر مسلّح 
  بابک سلیمی زاده و امین قضایی

  
  

 با هم و نیز پس از اتمام کتاب نوشتن ح در حیناز جمله گفتگوهایی است که نویسندگان کتاب هنر مسلّ زیر متن
توانید از  را میح کتاب هنر مسلّ. پردازند  قالب این دیالوگ به توضیح آراء خود درباره هنر مسلّح می درداشته اند و

  .  و یا نسخه پی دی اف آن را از همان آدرس تهیه نمائیدیدسفارش ده طریق سایت انتشارات آزاد ایران
  
   لینک کتاب  >
 
 
گـذارم تـا هـر        من هنرم را وامی   «گوید    تر از حرف آن هنرمند نیست که می         مایه  هیچ چیز بی    :کباب

 البتـه ایـن    ».سـپارم   ها و برداشتها می     آن را به دست کثرت خوانش     من  یا  ن برداشتی بکند،    آکس از   
گـویم بیـا      مـن مـی   . گوینـد    که اکثر هنرمندان امروز در مـورد کارشـان مـی           است  ای  جملهخستین  ن

یا اینکه چگونه با اثر     . رویم  اینکه ما چگونه به سمت اثر هنری می       . اختالطمان را از اینجا شروع کنیم     
خـودِ  آیـا ایـن     مبنای قضاوت ما در مورد اثر هنری چیست؟         . رویم  هنری به سمت چیزهای دیگر می     

چه کار کنـد،    کند هنرش کجا کار گذاشته شود،         تعیین می نیست که   » آکتور«هنرمند به عنوان یک     
گـاهی  کـه از آ هنـری  . ت کـه بایـد در مـورد هنـر ترتیـب داد     این قضاوتی اسـ  ؟و کجا را آلوده سازد  
، بلکـه    یـا هنرمنـد    بماند که این آکتور از نظر مـا نـه یـک شـخص مولـف               (  گیرد  آکتورش شکل می  

کند، اما برای اینکـه   ار میکداند دارد چ ممکن است بگویند هنرمند می     .) است ههای آلود   معیت ابژه ج
چنین هنرمندی چه موجود ابلهـی      . کند  مخاطبش را آزاد بگذارد، خودش در خوانش اثر دخالت نمی         

 تولیـد   کند و محـصولی کـه       رو که هیچ سیاست و استراتژی درباره کاری که می           از این  !تواند باشد   می
و چوب جادویی    »نقد«جا را برای    ) ها  سپردن اثر به دست کثرت خوانش     (همین گفته   . کند ندارد   می

 نباشـد، خـود را بدسـت        »ایـدئولوژیک «خواهـد      هنر درست در آنجـایی کـه مـی         .کند  می منتقد باز 
 هنر اطراف   این گفته نیازی به اثبات ندارد، نگاهی به        . سپرده است   و متافیزیک نقد   ایدئولوژی مسلّط 

بـه آن    کتور است یعنـی   آیم هنرمند یک    ئگو  وقتی می اما  .  هنر خود تصدیق این حرف است      و اطرافِ 
هنـر مارکسیـستی کـه      متعـارف   کنـد بـا نظریـه         ، نقشی که حتی فرق می     بخشیم  نقشی پراتیکی می  

 نقـش آکتـور چیـزی در حـد یـک نقـش            . دانست  کلیّت مبارزه طبقاتی می   ی هنر را بازنمایی       وظیفه



 »بازنمـایی «بـه   صـرفاً   اندیـشد و نـه        ها مـی     به آلودگی و تسخیر موقعیت     بلکه او ،  روشنفکرانه نیست 
هـای اخیـر شـاید تنهـا           که در دهـه    نیاز داریم به این خاطر، ما به قضاوتی در مورد هنر          . طبقاتی آنها 

همـین  یـا از    ب. »ی هنـر   قـضاوت انقالبـی دربـاره     « : گرایان تا حدی به آن اشـاره کـرده انـد             موقعیت
  نظر تو چیست؟   . .ی قضاوت آغاز کنیم مسئله

  
ری وجـود دارد کـه       هرکسی به نوعی تابع این حرف کانت بوده که نوعی قـضاوت خـاص هنـ                :امین  
انت این دو را از هـم جـدا نگـاه    ک. های اخالقی و علمی را در آن دخیل دانست گذاری توان ارزش  نمی
ضاوت تـوان قـ    وب به پست مـدرن شـاهدیم کـه حتـی مـی             منس ، اما در مورد متفکرین اخیر     دارد می

امـا پـیش فـرض همـه        . شود در واقع حرکت برعکس می    . اختی کرد شن اخالقی و علمی را هم زیبایی     
ی و توصـیف    ورانند کـه سـوژه را در معـرض نـوعی دا           د اینجاست که هنر را نقطه نگاهی می      اینها در   

ما . شویم  مفهومی پراتیکی برای آن قائل می      انیم، دیگر اما وقتی هنر را فعالیت بد     . دهد خاص قرار می  
بگوییـد فـالن هنـر چـه کـار          به مـا    : گوییم میکند؟ بلکه برعکس ،      گوییم هنر چیست و چه می      نمی
. ریـم ی آن دا   کرده تا بگوییم چه قضاوتی درباره     ؟ چه موقعیتی را اشغال      کند تا بگوییم که چیست     می

 یـا   »حمـسلّ «واهند پرسید فالن یا بهمان هنـر آیـا از نظـر مـا               ها خ  حتما احساس کرده ای که خیلی     
خواهـد بپرسـد    ید فالن هنر چیست و بعد از ما می گو ت یا که خیر؟ این سئوال همیشه می       پیشرو اس 

ی  پس قضاوت انقالبی درباره   . هد کرد که چنین هنری با چنین چیستی و صفات خاصش چه کار خوا           
 و »اطـوار «تـو خـودت ایـن را بـا تمـایز          . ها و نه چیستی وجود    ی فعالیت هاست   هنر ، قضاوت درباره   

سپس مـا   : گوید من کاالیی هستم که این صفات برجسته را دارم            هنر می . صفات مشخص کرده ای     
تـو  . گـوییم نـه    ما بالفاصله مـی   .  این مسخره است     اما. در مقام منتقد باید در مورد آن قضاوت کنیم        

ح تمـایز متـافیزیکی میـان       با این کار، هنـر مـسلّ      . کند ا سرایت می  ه اطواری هستی که به فالن مکان     
گرایـان بـه ایـن وظیفـه چنـدان           کنم موقعیت  من فکر می  . ا به چالش کشانده است    ارزش و زیبایی ر   
  . یا حداقل من یکی چیزی در این مورد از آنها نخوانده ام. آگاهی نداشتند

  
اما باید توضیح بـدهیم  .  و فعالیت نهفته است نابنر در واقع تفاوت صفت و اطوار در تفاوت ه       :کباب

 ست عینی مربوط به انسانی درگیر بـا ارزش مـصرف            بلکه عملی . که این فعالیت کاری خیالین نیست     
 وجـود   »یی طبقـات   هنر در جامعـه   «وئیم تنها   گ ی هنر به معنای عام آن، می      در واقع ما با نف    . خویش

با توجه به اینکه ما     . ی قضاوت باشد    اهگشای ما در مورد مسئله    تواند ر    به نظرم همین عبارت می     .دارد
معطـوف  خواهد بود؟   » حقیقت«کنیم، آیا قضاوت ما معطوف به         از هنر در جامعه طبقاتی صحبت می      

های نمایشی است به چه سمتی        این فعالیت که در پی تسخیر موقعیت       شناسی خواهد بود؟    به زیبایی 
 را  »شناسی خیابان  زیبایی«هنر مسلّح   وقتی در   به حقیقت؟ به قدرت؟     سوق دارد؟ اراده به چه دارد؟       

عالیتهـای آن را  فسـعی نـدارد تـا خیابـان و        .  پهلوسـت   نامگـذاری دو   ک ایـن یـ    ،کنیم ریزی می  طرح
اگـر از   . شناسی را به امری خیابانی تبدیل کنـد        خواهد زیبایی  شناسانه کند، بلکه بر عکس، می      ییزیبا

اگر با   از طرفی    !ستاضوع بنگریم، این به معنای از دست رفتن زیبایی شناسی           منظر کانت به این مو    



جدا کنیم و به خیابان بیـاوریم   . . . ) گالری، آمفی تئاتر و     (سی هنر را از فضای محصور       شنا  علم مکان 
 بـرای زنـده کـردنِ     . ته ایـم  شناختی کنیم، فعالیتهای آن را گرف      خواهیم این خیابان را نیز زیبایی     اما ب 

گوئیم زیبایی شناختی    رویم و می   شناختی کردن آنها فراتر می     ی زیبایی  از ایده ، ما   ها  ی فعالیت  دوباره
مفهوم فعالیت به مثابه فراغت در اینجـا سـاخته          . کردن خیابان دیگر معنایی جز انقالب در آن ندارد        

در  امـا . شـویم  متصور می  جایگزین را نیز برای آن       کامروز، ی مسلّط  پس ما عالوه بر رد هنر       . شود می
هنـر مـا توسـط      که اعالم کننـد     دستکم این هوشمندی را داشتند      آنها   ،گرایان  مورد قضاوت موقعیت  

 نامیـد و ایـن      »ی هنـر   قضاوت انقالبی دربـاره   «توان این را     دقیقا می . شود اش داوری می   انقالب زمانه 
  .ستااصل اساسی یک هنر انقالبی 

  
 شـناختی کـردن چیزهـا     ها که زیبایی    ی پست مدرنیست    پروژهر مورد   دبیشتر   بهتر است کمی     :امین

 که مـا بـر چـه        بودن  صورت مسئله ای  . است تامل کنیم و تفاوت آنرا با مفهوم پراتیک مشخص کنیم          
 قـانون و بنـای      ؟ این مهم اسـت چـون براسـاس قـضاوت اسـت کـه هرگونـه                کنیم اساس قضاوت می  

سم ایـن اسـت کـه مدرنیتـه هـم ماننـد سـنت بـر پایـه                 پاسخ پست مدرنی  . شود اجتماعی استوار می  
ا این حال نـوعی قـضاوت خـاص         کند ب  قضاوت می ) دو بحث دیگر کانت   (قت   اخالق و حقی   متافیزیکِ

دهند کـه    ها نشان می   سپس پست مدرنیست  . ست ا شناختی هم وجود دارد که مستقل از آندو        زیبایی
ت زیبـایی   پس تنها نـوعی قـضاو     . یقت اتکا کرد  های اخالقی و مبتنی بر حق      توان به قضاوت   دیگر نمی 

به همین خاطر فوکو از زیبایی شـناختی کـردن چیزهـا سـخن مـی                . ماند شناختی برای ما باقی می    
ی عمـومی را مبنـای        الگوهای ارتبـاطی عقالنـی در حـوزه        در مقابل کسانی مثل هابرماس هم     . گوید

پـست  . شـود  کثریـت اسـت خـتم مـی        ا  حـق بـا    هـم بـه همـان تـزِ        دهند که باز   ارزشگذاری قرار می  
 هـای زیبـایی   همین اتکا به قـضاوت  به خاطراند  گرایی و تکثر گرایی    ها اگر مشهور به نسبی     مدرنیست

برند و نه صـرفا در       ین و اخالق و معرفت هم به کار می        ی قوان  شناختی است که حتی در مورد حیطه      
  . ی هنری حیطه

 تواند به این سئوال پاسخ دهد که مـا بـر   ی فعالیت چگونه می  ی مفهوم هنر به مثابه     حال تز ما درباره   
مانـد کـه     یک پس تنها نیچه برای مـا بـاقی مـی          ی متافیز  ؟ اگر نه برپایه   کنیم چه اساسی قضاوت می   

همچنان که نهایتا فوکو به این دام افتاد و بقیه هـم  . کنیم  بر اساس اراده به قدرت قضاوت می بگوییم
بـه نظـرم    . اش از صورت مسئله فرار نکرد       راه حل مبتذل   قل هابرماس با وجودِ   حدا. از آن طفره رفتند   

گـوئیم    با نفی هنر به معنای عـام آن، مـی  در واقع ما: ش کنیم  رت   را داده ای اما باید آگاهانه      تو جواب 
  . وجود دارد»یی طبقات ههنر در جامع«تنها 

بـسیار خـوب هـیچ      : یعنی اینکـه    . نیمک ضاوت می ست ق نچه پیشاپیش تاریخی ا   آما همواره در مورد     
شناختی هـم کـه بـه خـود      قضاوت زیبایی. ساس آن قضاوت کنیم   اصل متافیزیکی وجود ندارد که برا     

مـا هـردو را رد      . کـشاند  گرایـی و تکثـر گرایـی مـی         ی نسبی  فردی بستگی دارد و ما را به ورطه       ذوق  
د آن پدیده تنها براسـاس  ، در مورکنیم می همواره امری تاریخی را قضاوت     اما با تذکر اینکه   . کنیم می

ی مورد نظر غلـط اسـت        ما کاری نداریم که پدیده    . کنیم نفی تضادهای تاریخی آن پدیده قضاوت می      



؛ هـیچ متـافیزیکی بـرای       )علـم (، حقیقی یا جعلـی اسـت      )هنر( ، زیباست یا زشت     )اخالق( یا درست 
 حیـث    چـون تـاریخی دارد و عقالنیتـی را از          اما آن پدیـده   . انتخاب یکی از دو شق در اختیار نداریم       

این شـیوه هگلـی     . کنیم ا براساس همان در موردش قضاوت می      دهد م  تاریخی بودنش به ما نشان می     
نم و هـیچ مارکسیـستی هـم آنـرا          کـ  یشه از عقالنیت تولید استفاده می     به همین خاطر من هم    . است
است که این پدیده تاریخی است یعنی ما        ی خود هنر به این صورت        پس قضاوت ما درباره   . فهمد نمی

ر جامعـه طبقـاتی کـاالیی اسـت کـه           از سوی دیگر هنـر د     . با هنر در جامعه طبقاتی رودررو هستیم      
بعـد  . دهـد  یت تاریخی بـه مـا مـی       این بررسی عقالن  . اش فراتر برود   خواهد از ارزش مصرف کاالیی     می
مانـد کـه صـرفا کارکردهـای      اش باقی می   ییفراروی همواره گرفتار شکل کاال    گوییم هنر با همین      می

نـه یـک قـضاوت      .  همین تضاد کاالی هنری است     ی ردّ  پس قضاوت ما درباره   .  خواهد داشت  نمایشی
  . کلی براساس یک سری اصول

 در واقـع    »اش فراتـر بـرود     ییاالخواهـد از ارزش مـصرف کـ        کاالیی اسـت کـه مـی      «گوییم   وقتی می 
حـال پرسـش    . ما هنر را به عنوان یک فعالیت در نظر گرفته ایـم           . کند گوییم هنر فالن کار را می      می

  گرایان این همه راه را در این عرصه رفته اند؟ این است که آیا واقعاً موقعیت
  
 هنـر را بـه قـضاوت انقالبـی          ی شـناختی دربـاره    قضاوت زیبـایی  خواستند     می به نظر من آنها     :کباب

.  ایـن انقـالب اسـت   شـناختی کـردنِ   کننـد زیبـایی   ی که میاما نهایت کار. غییر دهندی هنر ت  درباره
ی است کـه در     بشناختی کردن انقالب دقیقاً رویکرد غال       این زیبایی . جا است   ی کلیدی در همین     نکته

  . نتیجه بماند و البته نقطه ضعف آن هم بود که باعث شد بی.  وجود داشت68ی سال  فرانسه
، بـود ) یا اراده به میل  (شان اراده به قدرت      جع قضاوت و که مر  ، بر خالف دلوز و فوک     کدر نبود متافیزی  

نگاه ارگانیسم بررسـی      من دوست دارم این نکته را از نقطه       . کنیم  را جایگزین می   »یاراده به رهای  «ما  
ی  ایـن مبنـای دوگانـه     . )وبـالعکس  (کرد که مـاده بـدون صـورت وجـود نـدارد             ارسطو ادعا می   .کنم
گیریم و خواسـتار     م می ـاسـاگر ارگانیسم فرض کنیم، ماده را تحقق ارگ       صورت را   . صورت اوست /ماده

 ک شـکاف در صـورت در یـ   این خواستِ. ارگانیسم هستیم/ بیرون کشیدن اجزای ماده از زیر صورت  
ی تخت و یکدست نقاشی خـود   فونتانا در پرده. افتد  اتفاق می1965 فونتانا متعلق به  نقاشی از لوچیو  

رسد قصد داشـته    بنظر میکند، بطوریکه چند شکاف اریب ایجاد می) را دارده منظر/که حکم صورت (
نـوعی رهـایی و     . ست را از طریق این شـکافها بیـرون بکـشد          ا بوم نقاشی    صورتِ/ منظره پسآنچه در   

 ک آن چیزی جـز یـ       نیز در معنای کلّیِ    شهر. ی بدون صورت   یز از شکاف بوم نقاشی و کشف ماده       گر
های درگیر ارزش مصرف در قالب یـک صـورت واحـد در آن زیـست                  انسانشهری که   . نیستصورت  

، ما نیازمند کشف نقاط التهاب و موقعیتهای شهر هـستیم تـا   یبرای لغو این ارگانیسم شهر   . کنند  می
بـدین  . و اگر این موقعیتها وجود ندارنـد خودمـان آنهـا را بـسازیم             .  شهر بیرون بکشیم   پسِآنها را از    

. نامیم دقیقا همین اسـت      می »کمون«آنچه ما   . فروکاسته شود  به موقعیتهایش    ترتیب شهر می تواند   
تواند اراده بـه     ی طبقاتی فقط می     در جامعه  هنر.  کنیم ه فراغت خود را به آنها تزریق می       شکافهایی ک 
ست این اراده   بنابراین ما قرار نی   . یعنی توسط انسانی درگیر با ارزش مصرف ساخته شود        . رهایی باشد 



، و  فاتی بـرای زیبـایی آن برنمـی شـمریم         شـناختی کنـیم چـون خـصایص و صـ           رهایی را زیبایی  به  
 در عـوض مـا در پـی         .وار و فاقد ارزش مصرف نیز برای آن قائل نیـستیم            جایگاهی خدایگونه و گلری   

آورد،   و چیزی را به یاد نمـی       است بدون حافظه     اطوارین و درست به همین دلیل      یم که فعالیتی هست 
 و  .اندازد د خصایص و صفاتی معین از هنر نمی        خود را هنری بداند باز این او را به یا           فعالیتِ حتی اگر 
  . چیند خشت اول رهایی او را میحافظگی او  همین بی

کافهایی که در صـورت شـهر       این اراده به رهایی و بیرون کشیدن موقعیتها و نقاط التهاب از طریق ش             
. ای  نامیـده  »مـاسـ ـسوسـیو ارگ  «تو بخوبی آن را      یزی دانست که  توان معادل چ     را می  کنیم ایجاد می 

خـواهیم   گیرد کـه مـا مـی       م وقتی شکل می   ـاسـسوسیو ارگ . مـاسـرگ امر اجتماعی از ا    یعنی ساختنِ 
پس یک فرمول جالـب را طراحـی        . مم آلوده کنی  ـاسـارگانیسم مسلط شهر را با سالح خود یعنی ارگ        

. بـستر خـود را بـه خیابـان بیاوریـد          . ود را در بستر تجربـه نکنیـد       م خ ـاسـاز این پس ارگ   : کنیم   می
بـا  (هنرمند شـهری    . زمینه  ای است به پس     این توجه هوشمندانه  . یدم را در اجتماع تجربه کن     ـاسـارگ

 فرار و گریز و دور از چشم پلیس دیوارهای شـهر            کگاهی مجبور است در ی    ) از آن داریم  تعریفی که   
. کنـد  ر خود را همزمـان در شـهر تجربـه مـی            او فراغت و کا    . . . الخاند و   را رنگ کند، برچسب بچسب    

م او در جریان یـک      ـاسـارگ. ندارد) امر خصوصى (م برای او دیگر جایی در تختخواب و بستر          ـاسـارگ
رمنـد  اگر پلیس بر ارگانیسم شـهر مـسلّط اسـت، در عـوض، سـالح هن               . افتد  تعقیب و گریز اتفاق می    

ایـن عمـل در ذات خـود حـاوی نـوعی      . م استـاسـ سوسیو ارگکو عمل او یم است  ـاسـشهری ارگ 
برای ما شهر   . نوعی مبارزه و تعقیب و گریز     . چون ما شاهد انحالل صورت شهر هستیم      . خشونت است 

کنم، منظـورم انبـوه      معیت ابژه های آلوده صحبت می     وقتی از ج  . محل مبارزه و تسخیر موقعیتهاست    
 صـورت شـهر موقعیتهـای     ِ از پـس خواهنـد  اد شکاف و نقـاط التهـاب مـی    با ایجست کهااطوارهایی  

 »یتشویش اذهـان عمـوم    « از اصطالح    اینجاست که . تسخیر کنند مرئی و سپس    بخش خود را     رهایی
نـد،  کن  مردم دارند تماشا می   خوریم    می کتظاهرات داریم کت  تجمعات و   وقتی ما در    . نمک استفاده می 

ای   های آلـوده    مهم ابژه  .شود  ای است که در این میان ایجاد می         لودگیآاما این اصال مهم نیست، مهم       
مثل !  است »تشویش اذهان عمومی  « ایجاد التهاب    نام حقوقیِ . یابند  است که در این میان سرایت می      

  مطمئنـاً  .اش از خیابانهای شهر دچار التهاب شـده باشـد           اش و عبور همیشگی     کسی که زندگی عادی   
ت چیـزی جـز تـشویش اذهـان عمـومی           سـ اح و اراده به رهایی      همان هنر مسلّ  م که   ـاسـسوسیو ارگ 

  .    تواند باشد نمی
د هنـر   ، مبنای ارزشگذاری و قـضاوت مـا در مـور          شویم  متذکر می کتاب  خالصه کنم، همانطور که در      

به چه چیـز  ) که چیزی جز هنر در جامعه طبقاتی نیست   (گوئیم این هنر     می. تسلیح هنر   : این است   
سـت، یعنـی چـه مـوقعیتی را     تا چه حد مسلّح است؟ یعنی تا چه حد آلوده کننده و آلوده شونده ا  و  

 کـالم مبنـای     کدر یـ  . دهـد   تسخیر شده انجام می    ر این موقعیتِ  کند، یا چه فعالیتی را د      تسخیر می 
 اگر هنـر مـسلّط    : دلیلش هم خیلی ساده است      . بودن و آلوده بودن فعالیت ماست      قضاوت ما ویروسی  

خواهـد بـا نفـی        مـی ارزش مصرف خویش است، اگر      در پی فراروی از     اش    از طریق نفی ارزش مصرف    
 و با تحقـق     ی کاالیی خود،   ح با تاکید بر جنبه    ، در مقابل، هنر مسلّ    از آن فراتر رود   اش    ی کاالیی   جنبه



فراتـر  اش    از ارزش مـصرف هنـری     ،  هنـر  از طریق تسخیر ابزار تولید هنر و موقعیتهـای نمایـشی             آن،
 . رود می
  

است کـه در کتـاب      این چیزی   . م و ارگانیسم را مطرح کردی     ـاسـ ارگ  خوب شد که این تقابلِ     :امین  
، ی فرانـسیس بـیکن دارد      ولـوز دربـاره   خواهم این تقابل را به قرابتی که با بحث د          می. باز نشده است  

دهد حکم محـتلم     را بروز می   به صورت ناگهانی خود      گرافیتی در شباهنگام و یا اعتراضی که      . بکشانم
اگر این قیاس جامعه با ارگانیسم را که در نـزد بـسیاری از فیلـسوفان و                 .  شدن این ارگانیسم را دارد    

چهـره شـکل    . جامعه شناسان شایع است تصور کنـیم فرهنـگ و هنـر مـسلط حکـم چهـره را دارد                   
ی ماست و مفهوم آبرو هم از        مرکز ما بر حفظ ظاهر و چهره      تمامی ت . اجتماعی ارگانیسم انسان است     

هنـر مـسلح    . همین طور هنر و فرهنگ مسلط هم آبروی ارگانیسم اجتماعی است          . همین جا می آید   
ی آنرا مدیریت کند بـه       امعه بیافزاید و تنها تغییر چهره     ی نمایشی ارگانیسم ج    به جای اینکه به چهره    

هـا فـوران     انـسیس بـیکن از ارگانیـسم      های فر  گوشتی که در نقاشی   ه و   همان کلّ . کند  فکر می  »هکلّ«
  . کند می
ح فوران امیـالی  نباید تصور کنیم که هنر مسلّ: م ی تاکید کنی مهم به نظرم بهتر است بر یک نکته  اما  

البی گرچه این هم ایـده ی جـ       . است که زیر پوست جامعه در پی روزنه ای برای بروز خویشتن است            
ح آلودگی است اما نـه از نـوع زگیلـی کـه روی پوسـت                لّهنر مس . کند است اما حق مطلب را ادا نمی      

گیرد که   ا برای جامعه در نظر می     فرهنگ ر /  دوگانگی طبیعت  این تصور نوعی  . معه خودنمایی کند  جا
ی زیـر ارگانیـسم      م رسواکننده ـاسـهنر مسلح ارگ  . کند جامعه را یک مکانیزم خودسرکوبگر تصور می      

بایـد ایـن نکتـه را اضـافه کنـیم کـه       . برهنه نمایی وصل کندنیست تا ارگانیسم را به صحنه تاریخی     
م از ابتدا در جامعه بوده یعنی بـه صـورت           ـاسـم اجتماعی بیرون زدگی نیست بلکه جای ارگ       ـاسـارگ

بنابراین حـوزه خـصوصی     . شود ی خصوصی تبعید می    ه بستر و حوزه   اجتماعی تولید می شود و بعد ب      
هـای   الی پـشت مونـالیزا و مادونـای صـخره         ی خیـ   منظـره . ی شبیه سازی شده است     یک پس زمینه  

هـا   ه در برابـر وضـوح و درخـشندگی چهـره          ابهام و رازآمیزی این پس زمین     .  را در نظر بگیر    داوینچی
 در پس زمینه    اما امیال داوینچی و کنجکاوی عمیق و درونی او به آنجا          . همگی در یک سطح هستند    

صـخره  . کنـد   ها و صخره ها راه خود را باز می         از درون کوه  های پرپیچ و خم که       راه. تبعید شده است  
ی مادر به سوی عدم و زهدان راهنمایی می           که راه ها نقاش را از میان سینه        ها نماد سینه مادر است    

طبیعـت  . شـود  شود حتی خود طبیعتی که سرکوب مـی         تولید می  همه چیز در عرصه اجتماعی    . کند
در واقـع  سـرکوب  . پـس مانـده بـه پـس زمینـه مـی رود      شود و سپس به صـورت یـک وا    تولید می 

نیست بلکه به پس زمینه راندن میل است یعنی به بستر           زدگی سرکوب    جلوگیری از بیرون  
اوتی اسـت کـه مـا را از          ایـن تفـ    .م است که سرکوب محسوب می شود      ـاسـتبعید کردن ارگ  

  . کند کاوی جدا می روان
  



ست که در زیر پوست جامعـه       نی دارای امیالی    هنر مسلّح  که   موافقم. آره تفاوت ظریفی هست     :کباب
میـل  .  اگر اینطور فکر کنیم خود را اسیر روانکاوی کرده ایم          بنظرم،  باشددر پی روزنه ای برای فوران       

 میل برای دلوز هم یـک       ، باید بگویم خود   یحاال که از دلوز گفت    . باشدچیزی نیست که سرکوب شده      
ز در جامعـه بـر اسـاس میـل      فوران کند، بلکه برعکس، همه چیـ امر سرکوب شده نیست که بخواهد  

). گیـرد   هرچند او کـارکرد ایـدئولوژیک ایـن میـل را دسـتکم مـی      ( ـ حتی فاشیسم ـ   شود انجام می
 هنـر مـسلّح نیـز     . تنهـا میـل و امـر اجتمـاعی وجـود دارد           . سیالنهای میل در اجتماع جاری هستند     

متاسـفانه مفهـوم مبتـذلی از       ). توانـد باشـد    اصال جز این نمی   و   (داند  میامری اجتماعی   را  م  ـاسـارگ
مـری  م بگوینـد، از ا ـاسـ ـخواهنـد از ارگ  شاعران ما وقتی می  نویسندگان و   مثال  . اردم وجود د  ـاسـارگ

از هـای اخـالق را بـه چـالش بکـشیم              گوینـد مـا بـرای اینکـه پایـه           مـثال مـی   . نویسند خصوصی می 
هـای مختلـف و        و به شـیوه    میان انواع و اقسام زنان    وشی منحرف   م در هماغ  ـاسـرافی و ارگ  ـوگـورنـپ

توجه به این حرفهـا دارد بـه حیـات خـودش               است که اخالق بی     این در حالی  . گویند  غیره سخن می  
از یـک   . گوینـد  کنند، از سرکوب آن می      آن را در امری اجتماعی تلفیق می       حتی وقتی ! دهد  ادامه می 

فکـر  . دخواهد فوران کن   به چیزی که در زیر پوست جامعه می       م به مثا  ـاسـیعنی از ارگ  . امر فروخورده 
 »کاتـاق تاریـ  « در بخـش . تبعید: ی خوبی استفاده کردی      از واژه . کنم این دیدگاه درستی باشد      نمی

خـدایان  . خواهـد  خـصوصی مـی   م را امـری     ـاسـی مسلّط ارگ   طبقه. این واژه استفاده کرده ایم    هم از   
م برای آنها چنـدان     ـاسـ ارگ واضح است که خودِ   .  ویژه ای دارند   ن پدیده هراس  ی طبقاتی از ای    جامعه
حتـی وقتـی    . »مـاسـ ـسوسیو ارگ «از  . ترسند م می ـاسـی اجتماعی ارگ   آنها از جلوه  .  نیست کهراسنا

 در فیگورهـای بـیکن سـخن        »ان شدن حیو«دلوز در همان کتاب فرانسیس بیکن که اشاره کردی از           
می برابـر بـا حیـوان       ـاسـ ـارگ. م ویژه در این فیگورهـا دانـست       سـاـ را نوعی ارگ   توان آن  گوید، می  می

همـین  . »سـازد   کلّـه را نمایـان مـی      « و به قـول دلـوز        کند می که ارگانیسم را لغو می     ـاسـارگ. شدن
اگر بخـواهیم از واژگـان دلـوز اسـتفاده          ارگـاسـم وقتی که از بستر به در آید و در خیابان اجرا شود،              

با زن شدنِ یک جمعیت، بـا انقالبـی شـدنِ    .  با حیوان شدنِ یک جمعیت روبرو خواهیم بود     ماکنیم،  
همـانطور کـه بلـوف      . با انحالل ارگانیـسم اجتمـاع     و در یک کالم     . با تبدیل زبان به آوا    . یک جمعیت 

. سـت  ی طبقـاتی   ، و تمایل جنسی در جامعه     یم مرگ مردانگ  ـاسـست، سوسیو ارگ   مرگ دانش بشری  
  بلـوفِ  کم یـ  ـاسـ ـهمـانطور کـه سوسـیو ارگ      . باشدم  ـاسـ سوسیو ارگ  کتواند ی  خودش می بلوف هم   
و انبوهی  ) معلم( دیگری   کیشود که    مثال، نظام آموزشی جوری طراحی می     به عنوان   . ست اجتماعی

شـود   اما آنچه منتقـل مـی     . ید منتقل شود  و دانشی این وسط هست که با      .  در آن وجود دارند    ککود
در واقـع معلّـم   ). آلت دقیقا خود(شود  لم است که به دانش آموز منتقل می   مع آلتِ دانش نیست بلکه  

ر ما روزهـای اولـی کـه بـه          گویم فاقد باور چون اکث     می. کند تجاوز می ) که فاقد باور است    (کبه کود 
مـا  . کنـد  آورد و ول مـی     مـادر مـا را بـه آنجـا مـی          . اینجـا ایم   دانیم که چرا آمده    رویم نمی  مدرسه می 

دانش توسط  . کنیم ر اغلب در روز اول مدرسه گریه می       خواهیم پیش مادر برگردیم به همین خاط       می
 چـه صـحنه     .معلم اسـت  آلت  و یا بهتر است بگویم دانش همان        . شود  منتقل می  ک معلم به کود   آلت

، و  »ممن کالس اولی هستم، خوشحال هست     «: گوید   ربین می  دارد رو به دو    کای گویاتر از اینکه کود    



اه، ایـن قربانگـ  . رونـد   کشیده اند و به سوی قربانگـاه مـی  بینیم که صف  ر پس زمینه کودکانی را می     د
این به پس زمینـه     . چگونه ؟ دقیقا با به پس زمینه بردن آن        . کند میل جنسی کودکان را سرکوب می     

ست اپس زمینه کجاست؟ پس زمینه رازهایی       . کجاوز معلم به کود   بردن چگونه انجام می شود؟ با ت      
در میـل جنـسی     . شـود  دیل مـی   کودکان تب  کمیل به رازهای مشتر   . ن خود دارند  که کودکان در میا   

داند که این رازها وجود      او می (از این رازها هراسی ندارد      ناظم مدرسه به خودی خود      . ی آنها  مخفیانه
. م دسـتجمعی هـراس دارد     ـاسـ ـ ارگ کنها در کل بستر مدرسه به صورت ی       ، بلکه از رخ دادن آ     )دارند

م دستجمعی کودکان عالوه بر اینکه تجلی جمعی میـل آنهاسـت، تجلـی بلـوف آنهـا در           ـاسـاین ارگ 
یعنـی بلـوف بـه مثابـه مـرگ دانـش       . مقابل دانشی که معلم با تجاوز به آنها آموخته است نیز هست     

پس تنهـا   . ز در کار است   تجاو. ای برقرار نیست    مکالمه ک و کود  در واقع در مدرسه میان معلم     . یبشر
خواهنـد   آنها مـی  . دانش موفقیت است  . ست شود دانش سالمتی   انشی که در این میان رد و بدل می        د

اگر دقت کنی   . ند شو هپلیسآقا  خواهند    می،  )!ستای جالبی    این یکی نکته  (معلم شوند   .  شوند کپزش
خواهنـد   ک کـالم آنهـا مـی      در یـ  . کنـد  تجاوز می خواهند کسی شوند که به آنها        کودکان همیشه می  

 اسـت  و حافظ نـوعی ارگانیـسم        آموزند ری که رفته رفته ترس از او را می        همان دیگ .  شوند »یدیگر«
ه یادم  اینجاست ک .  نمادهایی از موفقیت و قدرت     ).ارگانیسم بدن، ارگانیسم دانش، ارگانیسم اجتماع     (

فقط این نیست که مـا     داستان   "بودی   نوشته   »ها زانوان توده «ی درخشان    می آید زمانی تو در مقاله     
فهمیـد و از قـضا همیـشه هـم           اما چرا وقتی نمـی    . کنیم  مراجعه می  کپزششویم به    وقتی مریض می  

رین تـ   در خوشـبینانه کخاطر نیست که پزش آیا فقط بدین  ؟کنید فهمید به فیلسوف مراجعه نمی     نمی
بنظر من دلـیلش ایـن اسـت کـه          . "؟ ارسازد و فیلسوف مبارزانی بیم     حالت از ما کارگران سالمی می     

اگر از این منظر    . یعنی فلسفه در دل خود یک پراتیک دارد       . کند م می ـاسـفیلسوف تبلیغ سوسیو ارگ   
لیـغ آلـودگی و     ح همگـی تب   ح، فیلـسوف و در کـل هنرمنـد مـسلّ          مسلّ نگاه کنیم، ادبیات مسلّح، هنر    

نیسم ماسـت کـه     است، این ارگا   کت پزش این بدن ما نیست که در دس      . کنند م را می  ـاسـسوسیو ارگ 
پلـیس نگهبـان    . اسـت ) یبـه مثابـه امـر خـصوص       (ارگانیـسم بـدن      نگهبان   کپزش. در دستان اوست  

ست که وجود ماده    امنظره ای   /و بدین ترتیب ارگانیسم همواره همان صورت        . ارگانیسم اجتماع است  
ن طو وجود هیوال یعنی مـاده بـدو  ارس. ست که ماده بدون آن وجود ندارد     حقیقتی. کند را تضمین می  

ایـن  . یافـت  حقق می و ماده نزد او تنها از طریق صورت ت        . دانست صورت را امری ذهنی و ناممکن می      
در عـوض، تـصور اینکـه       . ی طبقاتی همواره پلیس و پاسـبان آن اسـت          ست که جامعه   همان حقیقتی 

 کشید این سوء تفاهم را      سم بیرون م امری سرکوب شده است که باید آن را از زیر این ارگانی            ـاسـارگ
کنند و از   شروع می و نویسندگان   پس شاعران   . "باید از میل خود سخن گفت     "  پس کند که  ایجاد می 

ی  شعرهایی بر پایه  . گویند د سخن می  دانن را معادل با خفه کردن صدای آن می       میلی که سرکوب آن     
ـ ـیا مـثال شـعر پ  . ن در ایرا  کـیـمبحث مزخرف شعر اروت   . گویند مسائل جنسی می   . گوینـد  و مـی ـورن

م سرکوب شده است و باید دوباره آن را از زیر این سرکوب بیـرون               ـاسـگویند میل و ارگ    همه هم می  
؟ "باید از میل خود بنویـسیم     "م و میل سرکوب شده است و حاال         ـاسـچه کسی گفته که ارگ    . کشید

میل سرکوب نشده، بلکه جلوه و ماهیت       گوئیم    میل را نوشتن است؟ ما در عوض می        مگر نوشتن بجز  



وقتی هم که شاعران یـا      . آنهم با انتقال آن به پس زمینه      . اجتماعی و انقالبی میل سرکوب شده است      
مـا  . گوینـد  گوینـد تنهـا از امـری خـصوصی سـخن مـی            خواهند از میل خود سخن ب      ویسندگان می ن

 یـا غیـر     کـیـ ـاروت.  چطـور بنویـسید    کند که  فرقی نمی ! گان و هنرمندان گرامى     نویسند: گوییم   مى
اما در نهایت هنر و شعرتان چیـزی جـز          . گوئید حال همه دارید از میل خود سخن می       بهر  . کـیـاروت

اوت از ایـن حرفهـای مبتـذل        م مسئله ای کامال متف    ـاسـسوسیو ارگ . ی طبقاتی نیست   عههنر در جام  
. نـده شـده اسـت     را) یعنـی بـستر   (ینه  م ماهیتی اجتماعی دارد که به پس زم       ـاسـگوید ارگ  می. است

 . وجـود دارد یشپـ  که از ستا این بوم خالى ارگانیسمى   . بوم تکرنگ مواجه است    کلوچیو فونتانا با ی   
یش بـر   ست که از پ    ى کردن عناصرى  شى نقاش در درجه ى اول متال       دهد که وظیفه   نتانا نشان مى  وف

شـکاف او   .دهـد  د شکاف بر روى بوم انجام مـى  او این کار را با ایجاد چن  .روى بوم نقاشى وجود دارند    
 جهـان " و "بـوم سـفید  "آن چیـزی اسـت کـه مـن     تنـی بـر متالشـی کـردن     بتنها یک خواسـت م    

پس این شکافتن به معنای بیرون کشیدن امری سـرکوب شـده از زیـر بـوم         .  نامیده ام  "شده  بومیایی
ست تا از طریق    شکاف دادن ا   کنش او    .گرى فرینشآست نه   اگرى   و عمل کنش  در واقع عمل ا   . نیست

 برای  شده  های بومیایی    موقعیت تسخیر .ن را مرئی سازد    و نقاط التهاب آ    ن بوم نقاشى را تسخیر کند     آ
ورد تا ارگانیسم شکاف بردارد، بلکـه       آ  چیزی از زیر و از درون فشار نمی         .من مفهومی لنینیستی دارد   

م شکافهایش را به عقـب رانـده اسـت و کـار              ارگانیس .برعکس، خود این شکافها در ارگانیسم هستند      
این آن چیزی     . تا بوم خودش را از طریق این شکافها رها سازد          .فونتانا عیان ساختن این شکافهاست    

ا از قبـل  شـکاف هـ  . تسخیر موقعیتها تسخیر شکافها نیز هست.  نامید"عمل"توان  است که بواقع می   
ی آنهـا از     تواند بوسیله  نها راههایی هستند که شهر می     ها ت آن. سازی شده اند   وجود دارند، منتها خنثی   

از . گـرش  از ازدحـام سـرکوب    . یعنی از موقعیت روستاواره ای که امـروز یافتـه اسـت           . گرددخود رها   
 بلکه خـود شـهر      سازند، یزی را از زیر پوست شهر رها نمی       شکافها چ . عام عظیمی که در راه است      قتل

ی هنرمند شـهری کـشف ایـن         وظیفه. ن شکافها در پس زمینه اند     ایاتفاقا  . کنند را از خویش رها می    
کنـد، و امکـان رهـایی را نـشان           کند، تسخیر می   رمند شهری این شکافها را عیان می      هن. شکافهاست

  .ح در ذات خود چیزی جز اراده به رهایی نیستگویم هنر مسلّ برای همین است که می. دهد می
  

 طبیعی بلکه طبیعت و     و یا قانون کژدیسگی امیال    . بیعت نیست فرهنگ کژدیسگی ط  بنابراین  : امین  
ارزش . زنـم   حرف مـی   »ارزش مصرف « خاطر من از     پیش اموری اجتماعی اند به همین     میل هم پیشا  

مصرف امر اجتماعی را ساخته است اما در عین حال با قربانی شدن خود ارزش مصرف است که ایـن             
گـذارد   ود دارند که توسط غیابش تاثیر می      ی اجتماعی وج  پدیده ها .  امر اجتماعی ساخته شده است    

کنـد و نـه      یبرای مثال کافکا و دریدا هم فهمیده بودند که قـانون بـا غیـابش عمـل مـ                  .تا حضورش   
ی  نواده با قرار گـرفتن در پـس زمینـه         خا. به همین خاطر مفهوم پس زمینه پیش می آید        . حضورش

خیلـی سـاده   .  بدیهی زندگی است که سرکوبگر است  امر اجتماعی به مثابه یک امر خصوصی و شکل        
ما برادر و خواهر داریم، پسر داریم، فرزنـد          .خانواده نه دال است و نه مدلول      . شود به خانواده فکر نمی   

شـوند، امـا خـانواده     مین روابط نسبی و سببی شـناخته مـی   با ه ، والدین داریم و انسانها عموماً     داریم



. ستی اسطوره ای جامعه طبقاتی ا      چرا ؟ چون خانواده هسته    . داریم ن ی اجتماعی  همچون یک پدیده  
م و حـوا تنهـا بـا یـک منـع            مانند یک بهشت ازلی که در آن آد       . ماند خانواده در پس زمینه باقی می     

ی ممنوعـه از آنجـا کـه         میـوه . ی ممنوعه را بخوری    این منع که تو حق نداری میوه      . ندکن زندگی می 
شـاید  . یعنی یک راز است. دالی است که مدلولش تهی است. مر تهی است   یک ا  ی  ممنوع است نشانه  

ت بـه   دال با مدلولش برابر اسـ     . شان همان خودشان است    ر نام اما در بهشت چیزهای دیگ    . یک بلوف   
سـت کـه انـسان وارد       ی ممنوعه ا   با خوردن میوه  . کند بر ممنوعیتش     جز میوه ممنوعه که داللت می     

. ها باقی بمانـد    خواهد خارج از قلمروی داللت      خانواده هم مانند بهشت می     پس. ودش امر اجتماعی می  
 طبیعت و امیالش نیـست      فرهنگ و قانون و منهیاتش مانعی در برابر       . زمینه است  پس این منطق پس   

رد و سپس امیال بـه      گی شود و در پس زمینه قرار می       بلکه برعکس، طبیعتی توسط جامعه ساخته می      
رزش مـصرف مـا بـه خـانواده تبعیـد            همانطور که امیال مـا و نمادهـای تحقـق ا           .شود آنجا تبعید می  

ی  هـای خیـالی حیطـه      گیـری هنـر در مکـان       ح باید با تصور شـکل     به همین خاطر هنر مسلّ    . شود می
. مبـارزه کنـد   .) ..، سـاختارهای ذهنـی      تلیه، گالری، ذهن مولف، تاریخ هنر  و ناخودآگاه        آ( خصوصی  

ط هنـر مـسلّ   . خاصـیت اسـت    را انکار کند یک تبعیدی دهاتی بـی        و اگر این     دهد هنر در شهر رخ می    
ی امـر   اسطوره ای دست و پا کنـد، محیطـی کـه در پـس زمینـه       خواهد برای خودش یک حیات       می

فرقـی  . تی برای خودش زیست کنـد  ی کثیف مبادالت اقتصادی جامعه طبقا      اجتماعی خارج از حیطه   
کند که در فرم چه تحـولی روی         فرقی نمی . کند یا خیر   زنمایی می  واقعیات اجتماعی را با    کند که  نمی
  . مهم مکان این هنر است. دهد می
  
ی بعدی این است که حـاال قـرار اسـت در ایـن مکـان چـه                   مرحله. ی اول است    مکان مرحله   :کباب

کانهـای خیـالی همچـون سـالن نمـایش،         که از م  ) یمثال یک تئاتر خیابان   (را فرض کن    کنیم؟ هنری   
آیـا ایـن بـه خـودی خـود      . دهـد  ست و در محیط شهر و خیابان رخ مـی تلیه یا گالری بیرون آمده ا آ

ما . نه   : مشخص است پاسخ من   . ها این را از من پرسیده اند        خیلیح بدانیم؟   ست که آن را مسلّ     کافی
 ک یـ مـا . ون آمده قرار است چکار کنـد کند؟ حاال که از فضای محصور بیر   پرسیم این هنر چه می     می

 هنر مسلّح مکان خود     .ح قرار است موقعیتها را تسخیر کند      گوییم هنر مسلّ   می.  مشخص داریم  عبارت
هـر جـایی کـه      . گویم مکانی از پیش تعیـین شـده نـدارد          میبرای همین است که     . آورد را بوجود می  

ر سخیکلیـد تـ   . مبارزه ای برای تسخیر موقعیتها وجـود داشـته باشـد، هنـر مـسلّح هـم وجـود دارد                   
در ایـن راه تبلیغـات امـری        . ی التهـاب اسـت     ، و تبدیل آنها به نقطـه      یموقعیتها ایجاد شکاف، آلودگ   

حتـی  .  چیـز اسـت    کو در هر مرحلـه یـ      . ودش ح شامل تمامی این مراحل می     هنر مسلّ . ستاضروری  
 در  شناسی تنها مرحله ای اولیه است      بینی که مکان   پس می . اش در تضاد باشد    ی قبلی  شاید با مرحله  

اینطور نیست که خب، تصمیم بگیریم از فردا به جای اجـرا در آمفـی تئـاتر، در خیابـان                    . حهنر مسلّ 
ایـن برداشـتی    . ، آن را روی دیوارهای شهر پیاده کنیم       یی نقاشی در گالر    ه جای ارائه  یا ب . اجرا کنیم 

مایـشی هنـر   هدف آن تـسخیر موقعیتهـای ن      . ح غایت و هدفی دارد    هنر مسلّ . ستاساده و دم دستی     
 استراتژی و سیاست است که ما را به سمت هدفمان سـوق            ک و تسخیر این موقعیتها نیازمند ی      .است



در این راه شـاید     . های مخاطب بسپاریم    نیست ما هنرمان را به دست کثرت خوانش       هم  قرار  . دهد می
    .در گالری نیز حضور یابی تا آن را آلوده کنیالزم باشد 

   
مکـان شناسـی هـم دانـش تـسخیر      . ت مکـان هـم درسـت در تـسخیر آن اسـت          بله ، اهمیـ    :امین  

 ی کسانی که تجربه  . ی اثر هنری   رضهع است نه رساله ای درباره ی اهمیت مکان          یموقعیتهای نمایش 
جـای کـافی    باید  . دانند که مکان آکسیون تا چه حد مهم است           برگزاری یک آکسیون داشته اند می     

ایـن مـا را بـه موضـوع بعـدی           . ا ملتهب سـازد   اشد که فضای عمومی ر    ای ب  وجود داشته باشد و نقطه    
ح بایـد   نیم که اگر هنـر مـسلّ      بحث را حول این مسئله متمرکز ک      کنم از اینجا      پیشنهاد می رساند،    می

و بـا چـه     ( ی از تولیـد هنـری       های نمایشی را تسخیر کند پس چه فرمها یا چه اشکال خاص            موقعیت
نگی فـرم و    برای تسخیر بهتر موقعیتهای نمایشی ارجح است ؟ آیا چگـو          ) هایی ها و استراتژی   سیاست

  تفاوت است و یا خیر؟ محتوا در این تسخیر بی
برای شروع اول باید بگوییم که منظور این نیست که هنر را به جای گالری در خیابان نمایش دهـیم                    

موقعیـت و   ف میـان    بنی بر ارتباط مکانیکی صـر     این حرف خودش حاوی پیش فرض م      . یا اجرا کنیم  
شناسـی   اگـر تفـاوت نقـد را بـا مکـان          .  نیـست  ی اثر هنـری    عرضه موقعیت ظرفِ . شکل هنری است  

دهـد در حالیکـه      میشه پس از تولید اثر هنری رخ مـی        نقد ه : شود   تر می  مشخص کنم مسئله روشن   
ی اثـر    رضـه و ع ) ین تولید، و یـا پـس از آن        و یا ح  (، استراتژی و هوشیاری پیش از تولید      شناسی مکان

شناسـی بـا جهـان     اما مکـان . منتقد یک مخاطب است . دنقد به جهان مخاطب تعلق دار     . هنری است 
بنابراین در خود مفهوم مکـان شناسـی        . تولید سر و کار دارد چه نزد هنرمند باشد و چه نزد مخاطب            

 د هنری از همـین گذاری کارهای بداهه در تولی مخالفت من با ارزش. دا وجود داردهم استراتژی از ابت   
گـوییم بیـا     بنابراین ما به هنرمند نمـی     . داردشناس هیچ ارزشی ن    سرایی برای یک مکان    بداهه. روست

ورژوایی و بیا بـرای مـردم       یا مثال چرا رفتی تو محافل ب      . هنرت را در خیابان اجرا کن و یا نمایش بده         
خیر جنـگ تـس   : ناسد مسئله این است که هنرمنـد بایـد یـک جنـگ را بـه رسـمیت بـش                   !حرف بزن 
و محتـوا   پس درست نیست که فکر کنیم حرفـی در مـورد فـرم              . جنگ در فضای شهری   . ها موقعیت

گیـرد و    لت پراتیک جای قضاوت منتقد را می      دخا. کنیم ی اثر را تعیین می     نداریم و تنها مکان عرضه    
له بـر سـر افـشای       ه مسئ اما اول از هم   .  باشد »اراده به رهایی    « باید در جهت     پیام هنرمند از نظر من    
 .های نمایشی است وجهه جنگی موقعیت

  
سـت   ح، مبـارزه اى   ط و هنـر مـسلّ     ست میان هنر مـسلّ      جنگى کش  جنگ تسخیر موقعیتها بى     :کباب

که نیروهـاى هنـر   ( اگر در هر جبهه نیروهایى را در نظر بگیریم       .ن آ لترناتیوآط و   ى مسلّ  میان اندیشه 
لـوده بـه    آپس باید از هر هنرمند بپرسـیم کـه          از این   ) لوده هستند آى  ح همان اطوارها و ابژه ها     مسلّ

؟ مـا از هنـر   خـواهیم  این است که ما اصال از هنر چـه مـى       مهمترین سوال    کدام ویروس است؟ امروز   
 نـه اینکـه در جهـت اراده بـه           .ن به اراده اى که بـه رهـایى دارد         لوده شد آ انتظار   .انتظار رهایى داریم  

 .ین براى من یکى هیچ ارزشى ندارد       هنر به غیر از ا     .اى باشد به رهایى    خودش اراده که  رهایى باشد، بل  



اش چـه    ین خلـق اثـرش و شـاعر در حـین سـرودن            براى من هیچ ارزشى ندارد کـه هنرمنـد در حـ           
نگونـه کـه حـرفش را       آاسى  دانم که هیچ احـس     ید، چون مى  آ  اش از کجا مى    احساسى داشته و بداهت   

 را بـه    »به رهـایى  اراده  « به جاى این خزعبالت      خواهیم  ما می  در مقابل،    .نداردنها وجود   آزنند در    مى
   .ریه پردازىست براى این نظاغازى آح تازه ر مسلّ کتاب هن.هنر تزریق کنیم

بایـد تعریفمـان را     کـنم    ر مـى  من فک : باید بگویم   ی فرم و محتوا که مطرح کردی          مسئلهاما در مورد    
ح خـودش   هنـر مـسلّ    اراده به رهایى نیست، بلکـه        حى هنر مسلّ  »محتوا« تر کنیم، یعنی بگوئیم     کامل

 این  تر،  به بیان روشن   .گیرد ازد در میانراه این اراده شکل مى      س چه محتوا را مى   آن. ستااراده به رهایى    
نها موقعیتى را تسخیر کنیم، ایـن فعالیـت         آکنیم تا توسط     شکل و محتوا را تعیین مى     ما نیستیم که    

و ممکـن اسـت     کنـد     و محتوا را در هر لحظه تعیین مـى          مقتضیات تسخیر است که فرم     جمعى ما و  
لوده کنیم، کجا را    آ به این دارد که بخواهیم کجا را          فرم و محتواى ما بستگى     .بالفاصله تغییرش دهد  

بـراى  (مان چیست، چکار قرار است بکنـیم          تسخیر کنیم، موضع نیروهاى مقابل     ملتهب کنیم، کجا را   
 سـخن   »بلـوف «ز هنـر بـه مثابـه        ، بلکـه ا   »دروغ«ک  ه ما نه از شعر و هنر به مثابـه یـ           ست ک همین ا 

هاى  جمعیت ابژه «کند، این    نیست که فرم و محتوا را تعیین مى       گر   فرینشآ این هنرمند و     .)یمئگو مى
ـ « وقتـى مـن      .بخـشند  ه به فعالیت ما فرم و محتوایى مى        هستند ک  آکتورها و   »لودهآ  ک را یـ   »شتمُ

شت در هـر لحظـه       این مُ  ، مسلماً کنم  معرفی می ن را جعبه اى حاوى میل       آنامم و    ى هنرى مى   بسته
 یـا ویروسـی یکـسر        یا کارى یکـسر متفـاوت انجـام دهـد          ممکن است چیزى یکسر متفاوت بخواهد     

دارند خـود را در خیابـان فریـاد    دارى که در دست   وقتى اطوارها با طاى دسته     .متفاوت را پخش کند   
درکـار  ) رجحیتـى میـان اینـدو     و هـیچ ا   ( هیچ فرم و محتوایى که از پیش تعیین شده باشد            زنند، مى

  .نیست
 یعنـى کـشف نـسبتهاى       .نآارد، یعنى بـر سـاختار       گذ ا بر خود اثر هنرى مى     نگاه فرمالیستى تاکید ر   

یت لت جاى خود را بـه سـرا       ح، دال  در هنر و نوشتار مسلّ     .ها ى داللت  ها و شناخت گستره    درونى نشانه 
 در  . نه اینکه بر چه چیـز داللـت دارد         وده است آلرسیم که هر نشانه به چه ویروسى        پ  ما مى  .مى دهد 

ح  نوشـتار و هنـر مـسلّ       کلودگى اصل اساسـى یـ     آ .ایند تسخیر رست در ف  ا مرحله اى    »لودگىآ«واقع  
یم ئگـو   مـا نمـى    .ست از همین مساله     اح زیرشاخه اى     بحث در مورد شکل و محتواى هنر مسلّ        .است

باید تحت کـدام فعالیـت منتقـل        گوییم کدام ویروس     ه شود، ما مى   ئ در کدام فرم ارا    کدام محتوا باید  
قائـل بـه     ى حکـم   نقـد قـوه   توانیم همچون کانت در      گوییم دیگر نمى    وقتى از ویروس سخن مى     .شود

ما در عـوض     .ن بگذاریم آشناسى   هیم تاکید را بر ساختار و زیبایى       باشیم تا بخوا   استقالل اثر هنرى  
   . معتقدیملودگى اثر هنرىآبه 

   
بـه نـدرت چیـزی      . دهـد   ن می ح را نسبت به فرم و محتوا نشا        همین آلودگی رویکرد هنر مسلّ     :امین  

ویروسـی  و ، دخـالتگر  تواند آلوده، فریبنده    اال و یگانه باشد اما هر چیزی می       ، زیبا یا و   تواند مستقل   می
نـر شـاهکار و   شتر تاثیرگـذار و کمتـر تاثیرپـذیر باشـد آن ه      ، هرچه هنـر بیـ     در متافیزیک هنر  . باشد

توانـد   رفته باشد که نبایـد قـرار گیـرد مـی          اما هر چیزی اگر آنجایی قرار گ      . شود ماندگارتر قلمداد می  



 فـرم و    انگـارد هنـر آو  . ، روی پیراهن من باشد آلـودگی اسـت        اگر ماست به جای ظرف    . لودگی باشد آ
آوانگـارد یـک     نـر ، به همین خاطر ه    زند  ها را به هم می      موقعیتر آلوده،   زد، اما هن    را به هم می   محتوا  

دچـار همـان یگـانگی و        داری   نمایی در منطـق سـرمایه        طرز متناقض  و به ماند    تحول سبکی باقی می   
تنهـا  . شـود  ه آپولونی بود اینک دیونوزوسی مـی      آنچ. شود که هنر سنتی خواهان آن بود       استقاللی می 

 میل جای   .گیرد  ی و آشفتگی جای نظم و منطق را می        سرمست .شود عوض می شکل برگزاری ضیافت    
افت همـان   امـا بـه هـر حـال ضـی          .دهـد  ی خود را به هنر شب می      گیرد و هنر روز جا     عقالنیت را می  

هنر آپولونی هنری اسـت     . وندش ها در نمایشی از مصرف شریک می       دهتو. ضیافت جامعه طبقاتی است   
این هنـر از صـناعت      . دگانهنری شایسته خدایان برای بن    . ا برانگیزد خواهد ستایش مخاطب ر    که می 

در مقابل هنر مدرنیستی و پست مدرنیستی قرن بیستم           .تر شود  گیرد تا به طبیعت نزدیک     فاصله می 
 .این هنر عیاشی مخاطب را برمی انگیزاند      . مانند یک هنر دیونوزوسی در پی ارضای میل توده هاست         

اش مـصرف     تی همه فرمها و سبکها را بدون در نظر گـرفتن جایگـاه تـاریخی              یسمثال هنر پست مدرن   
ی اسـت امـا     سنج مدرنیستی امکان  هنر پست . رگ نیست این هنر چیزی جز یک فروشگاه بز      . کند   می

سـنجی در جنـگ       ها و محتویات تـاریخی اسـت و نـه مکـان             سنجی در فرم    چون امکان . آلوده نیست 
و قواعـد را در هـم بـشکنیم، هنـر پـست             بگذاریـد همـه فرمهـا        گویـد   هنر مدرنیـسم مـی    . موقعیتها

هنـر دیونوزوسـی ِ مدرنیـسم بـه     . ی فرمها و قواعد را مصرف کنـیم   گوید بگذارید همه    مدرنیستی می 
هـای کـیچ      ست مدرنیستی به آنها به چشم ابژه      ، اما هنر پ   کرد  واعد سنتی مانند یک دشمن نگاه می      ق

  .  نوعی توریسم تاریخی استاین هنر. نگرد برای مصرف کردن می
کنـد و نـه در هـم     را نه مصرف مـی ، فرمها و قواعد   هنر آلوده . یابد  بنابراین معنای آلودگی اهمیت می    

اتژی نسبت به فـرم و محتـوا      بنابراین برخورد و استر   . گیرد ی خود به کار می     شکند بلکه در مبارزه     می
، هـیچ   بـرای آلـودگی   . یـین محتـوایی خـاص      تع نه جایگزینی فرم با فرمی دیگر یـا        شود و  عوض می 

چـرا کـه حتـی      . ست، هیچ فرمی هم برتر از فرم دیگر نیـ         توایی به صرف محتویاتش ارجح نیست     مح
ح نسبت به فرم    بنابراین باید گفت که رویکرد هنر مسلّ      . توانند آلوده کننده باشند    قواعد سنتی هم می   

 ارزشـگذاری   یابـد کـه واجـد      فرم و محتوا نمی   یفیت ذاتی هم در     تفاوتی نیست اما هیچ ک     و محتوا بی  
 اگر ندانیم چه چیزی را آلوده       تر است  آلودهتوان گفت که چه چیزی از همه         چطور می . پیشینی باشد 

  .هنری است ی اجتماعی تولید اثر  درک آلودگی همواره مستلزم زمینهبنابراین. کند می
  

ـ     نر مسلّ  که در ه   را هم البته باید خاطر نشان کرد       این   :بابک   ه معنـای اضـافه    ح آلوده کردنِ چیزها ب
ژان ژنـه ایـن     . بلکه به معنای سرایت ویروسی بـه آنهاسـت        . ای به آنها نیست    کردن صفت یا خصیصه   

ی   در نمایـشنامه  . تواند در این زمینه مثال خوبی باشد         و می  فهمید  منطق ویروسی را خیلی خوب می     
سیاهی ویروسـی اسـت کـه از        . گیرد  راه نفوذ صورت می   دقیقاً از   » سیاه شدن «بینیم که     می» سیاها«

. ای کـه بـه او اضـافه گـردد       کند، و نه صفت یـا خصیـصه          نفوذ می  فلیـسیته راه دهان، گوش و غیره به       
این منطـق یکـسره ضـد دوتـاییِ         . ه به همان معنا که قبال سفید بوده       ن، اما   »شود  سیاه می «فلیسیته  

ی سفیدها،    است که با اضافه شدنِ آن به ماده       ) صورت(سفیدی صفت   . ماده و صورت ارسطویی است    



ایـن سـیاهی    افتـد؛     وجه اینگونه اتفاق نمی     این سیاهیِ تازه به هیچ    اینبار،  اما  . سفیدها سفید شده اند   
مِ ـاسـ ـبیـرون کـشیدنِ سوسـیو ارگ      . ی ویروسی اسـت     دقیقاً نفی صورت و از دوباره ساختن آن ماده        

همچـون یـک سـنگ آتـشین کـه سـیاها بـا نمـایش و                 . هاسـت آنی    از حالت بومیـایی شـده     چیزها  
یابد   ها سرایت می    شود و ویروس    التهاب آغاز می  . کنند  خود به سمت سفیدها پرتاب می     » بازی  دلقک«

آنچـه مالیـم، خـوب، دوسـت        » سـیاها «ی     بقـول نمایـشنامه    ترتیب است که    بدین. شود  و منتقل می  
شـکر، بـرنج، آسـمان، کبـوتران، و امیـد      . یر سیاه خواهد بـود ش. داشتنی و مهربان است، سیاه خواهد بود   

ای را به قـول   این حالت ویروسی در واقع همان چیزی است که چنین هنر آلوده    . . .سیاه خواهند بـود   
م بـرنج از    ـاسـ ـبیـرون کـشیدن سوسـیو ارگ      کنـد،      تبـدیل مـی    »پناهگـاهی بـرای بردگـان     «ژنه بـه    

م شــیر از ـاســـی آن، بیــرون کــشیدن سوســیو ارگ شــده ی هــستی گــالریزه و بومیــایی زمینــه پــس
 درون گـالری و  از هنـر  مـاسـ ـو بیرون کـشیدن سوسـیو ارگ   .ی آن ی هستی بومیایی شده  زمینه  پس

. این همان هنر ویروسی بردگان است      .ان و شهر  شده از طریق تحقق آن در خیاب        ییی بومیا اه  موقعیت
چنـین  . استهمیشه آلوده شونده و آلوده کننده       و  است   ها  ی گرگها، غار دزدان و یاغی        درّه هنری که 

گوئیـد    مـی  !حرفش را هم نزنید   !   هرگز ،نهطرف باشد؟     تواند بی   ای چگونه می    هنری و چنین آلودگی   
جـای   در جـای   در نهایت آنچه      اما ».را آلوده به ایدئولوژی نکنید    هنر  . هنر را آلوده به سیاست نکنید     «

در اجتنـاب خـود از      شده است که در طفره رفتن خود،          و بومیایی  لریزه هنری گا  بینیم  میاین جامعه   
 بـه   نیز هنر را  ما  . دهد  را می طبقه فرادست   و  بوی گند ایدئولوژی و سیاست مسلّط       ها،      جنگ موقعیت 

 کنش خـود را بـه جنـگ موقعیتهـا آلـوده             کنیم و   مسلّح می ی فرو دست      سیاست و ایدئولوژی طبقه   
و هنـر   فرهنـگ،   های نمایشی     تسخیر موقعیت هدف ما   نها؛   بازنمایی طبقاتی آ   نه صرفاً به  سازیم و     می

  . استجامعه 
ما ابتدا پرسیدیم کـه     . بندی کنیم و به پایان ببریم       جا جمع   به نظرم بهتر است این گفتگو را درهمین       

مبنای قـضاوت مـا نـسبت بـه هنـر در چیـست؟ قـضاوت مبتنـی بـر حقیقـت؟ بـر اخـالق؟ یـا بـر                              
 بـه   »تـسلیحِ هنـر   « و   »اراده به رهایی  «کته رسیدیم که ما بر اساس       و سپس به این ن    ی؟  شناس  زیبایی

 معطوف به رهایی    این فعالیتِ ی بعدی در این مورد صحبت کردیم که           در پله . پردازیم  قضاوت آن می  
 و از طریـق  »شـهر «سازد؟ و پاسخ دادیم در    ی خود را محقق می      کجا و چگونه این اراده    ) هنر مسلّح (
پـیش کـشیدی و بـه ایـن پاسـخ           را  فرم و محتـوا     ی    سپس تو مسئله  . »سخیر موقعیتهای نمایشی  ت«

در نزد مـا    ) و یا ارجحیتی میان ایندو    (هیچ فرم و محتوایی که از پیش تعیین شده باشد           رسیدیم که   
شـود و هـر    تعیـین مـی  لـوده  آهـای   کار نیست و فرم و محتوا بر اساس فعالیت ویروسی جمعیت ابژه         

رسیدیم و گفتـیم کـه از       » آلودگی«صحبت در مورد    از اینجا ما به     . نیز ممکن است تغییر کند    لحظه  
  . کند پرسیم که هر نشانه به چه ویروسی آلوده است، نه اینکه بر چه چیز داللت می این پس ما می
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