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 دودتانهگوذتیده و تصاویر دینمردهـهای دروندایه

 جومجتبی حق Indication (9103)ی یادداذتی درباره

 زنیکی

 

دلوز آشاز دردی و ذقاوت را با نؼل از « ی نیاندیشیدهمنزلهتدلیم به خیدم: متاذاگری  دینماز»اش کورمک مؼالهپاتریشیا مک
گشودگی »ی منزلهخیدم را به( او دینماز0«)بیند.بیند حتی وضتی رویا منیرویا می خیدت نیاز دارد باور کندماز»کند:  می

های خود ی ذدن همراه با ذدنمنزلهذدن را بهخیدتکه در آن هر متاذاچی نوسی دینمازکند تعریف می« متاذاگر به تصاویر
ادت نه ندب بلکه وصلت ادت که صضای بین تصویر مثل صراخوان دلوز و گتاری به ذدن، این نه تؼلید »کند4 تصویر جتربه می

 کورمک:(. از دید مک061)همان، .« آورد بند میگوذتیده را  ی رخداد و متاذاچی درونمنزلهبه

های ژانر وحشت تا از فیلمد ــ نرانتصویر را به درحدش می هایی که سارػه یا تأثیر  خصوصاً در صیلم
به  ،جاز، معنا، و زمان صیلمبیننده را به بیرون از م   ،صهم ورایتصویر  ذدن بهتدلیمــ  های انتزاعیفیلم

یاصته داخته ذده  جدمیتتاخوردن صیلم همراه با متاذاگر  برد که درون  ی مکانی میدوی نوسی خلده
ته یاصمعنای ذیئیت دادن  ی درد ازددتمان به روی تأثیر دینمایی وجود دارد، در جتربهادت. خطری در گشودگی

ذان با دینما را رور بالؼوه رابطهذوند بهی متاذاگرهایی که به روی صیلم گشوده میدر تصاویر. همه
ای خیدم پیچشی به دمت مواجههکشند... دینمازبرحدب جندیت، لذت، و میل به چالش می

-معنایی و جتربها بیداللت یی سدمدهد ــ خلدهشیردیالکتیکی با خارج یا با شیریتی درون خود را پیشنهاد می

، 061-011اند. )بازمنایی و نه شایب    افراریخیدم سناصر حال مهم در دینمازدکدوالیته... بااین هی دین
 اند(ها از نویدندهدازیو برجدته ها خمیده

کاری که و  ،جومجتبی حق Indication (9103)وار تاریک ویدئو کوتاه کنم صضای دایهبا این ارجاع مؼدماتی، دعی می
-ی بدتر دیادیاین اثر بصری حرف بزنیم باید نؼشه افراریهای را تاگشایی و سیان کنم. اگر بخواهیم از جنبه کند می

ای ی تصویراندیشهمنزلهی تاریکی بههایش در انگارههای صرهنگی دیرپایش را همراه با ریشهاجتماسی معاصر خاورمیانه و رمزگان
-پیشاادالمی از این انگاره را می ذناختی  و رمزهدتی ارتدادی های االهیاتی  کنیم. یکی از اولین مثال تردیمدهمناک شریب و 

دیگر از چین تا  مرتبط  همتاریخی بهجغراصیایی و زمینیاصت که دایر ضلمروهای روانی کفاالیاتوان در متون مانوی کهن همچون 
توان در دیگر دنن ارتدادی از ذناختی را حتی میادطورهسؼالنی، و ذبهوار، ذبهضصهمصر را آلوده کرد. اثرات این ردپای خیالین و 

ابلیس  پردتی و نور دیاه  ی ذیطانالؼضات همدانی دربارههای ارتدادی سینتا نوذته حکمت اذراقهای دهروردی در زنیگمانه
-کند و میرا از نو تعریف میعقل  ،مؼاومت ارتدادی سلیه گػتمان مدلط حاکمیت Indicationپیمایش کرد. اما اینجا در 

تازه  خوانشیبا سمدتاً  ی نواصالرونی خالص کند. بنابراین در این اثرهامراتباش را از ضیود دلدلههای براندازانهکوذد بالؼوگی
های مدرن پارادایم زهور که متاثر ازورهای خاورمیانه های اجتماسی در کشذیل صرایندهای دکوالردازی و اصق جنبشتاریکی از 

رور که جیدون بهبک محؼق در یابیم، همانذدن میی دایهذویم. اینجا خودمان را در سرصهمواجه می بودند تػکر انتؼادی
ذان پردازییهذده و مشهور نویدندگان صاردی معاصر دعی در نظربه برخی از بهترین آثار ادبی ذناخته هایش راجعنوذته
نحوی هذیانی شیرخطی و نامتوالی ادت، که در ابتدا گیرد که بهدیری ذکل میذدن، که در رادتای خطیک صرایند دایه»دارد: 

و  ذدن یانهدام/زخم»هایی همچون دیرها و جریان، خط«دازدمشترک میهای مضمونی برخورد دارد و با آنها صصلبا جریان
 دهد:که بهبک نشان می. چنان(9«)توهم/امر ناواضعی
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هیوالوذی ادت که در  نوسی ذود بلکننده، جالد کدی نیدت که مرتکب کشنت میی منهدمبرای دوژه
ی منایش محکم های نظم گویی در برابر یک صػحهایدتد، خودش را در مؼابل ارسابها میپس او در دایه

ذدن یابد که خود دذمنش محصول یک دایهدرمنیکند که پیروز ذده ادت... هرچند د، صکر میانچدبمی
 (962ادت. )همان، 

Indication ذود که در آن دید ما به منایی از پایین محدود ی تاریک ذروع میآرام دوربین در یک صضای بدته با یک حرکت دیال
توانیم ررف دیگر کند و منیکت می4 این منا نزدیک به دطح زمین حرکند منع میاندازی چشم از دیدن هرگونه ارذده ادت و ما 

دهد4 یک ای نزدیک به پایین را نشان میصضا را ببینیم چون هیچ مگر تاریکی مطلق در کار نیدت. منای بعدی نیز منایی از زاویه
یم که بینی صضا میتصویر وارونه از درون یک صضای محصور دیگر، و در انتهای این صضای صروبدته صیگوری مبهم را در آدتانه

ً نورانی تکان میآرامی از پنجرهدارد ددتش را به ای که کارکرد کنترادت بین صضاهای خارجی و داخلی را دهد، پنجرهای ذدیدا
باید صاصله بگیریم و تا حد ممکن به سؼب و پایین  ،به این ابهام نزدیک ذویم ذویم از اینکه منع میدازد4 اما برجدته می

-ایم. بااینبرند که گویی در یک دخمه گیر اصتادهگذاری و جدایی را روری پیش میی این ادتراتژی صاصلهبرویم. اندک مناهای بعد
یک محکوم به )بردون ( یا 0311، آواز عشقهای ودوادی ژنه )دختی ما را به یاد آن انواع زندانای بهی خاورمیانهحال، این دخمه
ای در مندی4 اگر هر گونه حدیت المدهمندی و دیرند و چهرهزماناندازد، خصوصاً برحدب ( می0316، مرگ گریخت
Indication هم به دور از هرگونه مناهایش ادت، آندایه و خود کنارهمنوری از جنس اصزار در کار باذد، این حدیت خیس

زدوده، یا در سوض به یک مانزدوده، و دازصیگورادیون متکی بر یک تای مرکزی و نزدیکتر به یک صیگورادیون مرکززدوده، چهره
گویند، ی دید، به تصاویر ذناور و دیال یک رویای روز آری میی دوربین، دردرگمی صشردهازصیگورانداخنت. چشم گیراصتاده

-ـی برونمنزلهنگاه اندانی نیدت که مغاکی مطلق را بهگون4 این یک خیرهرددیادت صردودگی کابوسکه به خ  همچنان
نگاهی که خودش را در ادت4 خیره خارجسنوان تای متعاضب خود نگاهی شیراندانی بهجود مػروض بگیرد بلکه خیرهایدتایی یا و

ررزی که به دایهـکند4 یک خیرگیدوراخ متیزناپذیری تاگشایی و سیان می، و منارق دوراخها چینهـ  ، پنجرهها الیهـ  دیواری میانه
دیوار  گدتر از حیث درون که ، درحالیتوی آن متراکم بشودهای ذیاردارذده دوام بیاورد و ذود درون صضامجبور می گدتر برون

- ی گرانبار از دایهبه صحرای تاریک درد زمینی دیگر رو خواند، و چشمان ما راکند، صضایی صاف را صرامیدػید را حػر می
دیالکتیکی  کند از تؼابلذدن نبرد میرشم دایهدرون، و به ه،که تا آجنا که سلیگشاید4 یک تاریکی ورای برف و آتش بدتارها میـ  

ی تصاویر های منػصل صروپاذیده( بلوک2آرتویی)« دینمای خام»رو، این ویدئو با متایلش به کند4 و از ایندرون و بیرون صراروی می
-. به بیانی دمپتومهدتند داررانکننده و صضای بیرونی کصضاهای درونی نشتذود که از جنس  ی را ذامل میدیاه و دػید

4 تصادمی بین و دمی نیروهای واکنشی اذاره دارد به اثرات کشنده Indicationصردای ذناختی، جو دنگین و راضت
ی ضطب پروبلماتیک اندیشه4 صضای منزلهی ضطب آکدیوماتیک اندیشه و ماذین جنگ کوچگر بهمنزلهددتگاه دولتی به

 های توانبرداخته در مؼابل ضدرت این مبارزه بین  ذات درونگیرد که دازی ضرار می ای ی صرایند حاذیهوار ویدئو بر لبهدایه
رور ذود، همیناجتماسی ناذی میاز ذرایط بحران، درکوب، و داندور دیادی خانگیبودجه بردازنده ادت. این ویدئوی کم

( این حذف انواع مختلف 1به زندان انداخته بود.) 9102در دال  معترض و صعال را 1111آید که حکومتش بیش از از کشوری می
کند و راه را یک ادتعمار درونی سمل می ی ازصورت ذاخصکند بهی صداهای متػاوت را خػه میشیریت و دیگربودگی که همه

کند. در بدتری متػاوت، دلوز ذده باز میراندهحاذیههای بههای شیرذده، و جمعیتذده، اضلیتهای دیگریبرای ناپدیدی گروه
منػیت نیهیلیدم  با نظر به توانیمدهد4 میذدن تشخیص می را برحدب ارجتاسی نزد نیچه دایه و نؼش منادپردازی کارکرد

را خورد، کلمات خود دلوز ذهروندان خودش را می گوذت و گیرد ایران نشأت می انتحاری  ای که از ذرایط مذکور دولت منػعالنه
 اوریم:نؼل بی

اش این ادت که تنها دایه همان آواره، صعالیت خود گونه، صرهنگ، و حرکتش ادت. معنای آواره و دایه
-دهد و اصلش را میزند... دایه خود همین صعالیت ادت تا آجنا که هدصش را از ددت میدایه پرده می

 (1جوید.)

ر بنیادگرایی توحیدی بامرگ دپهرهایجنگد و در برابر منػیت ای میبر سلیه امور گله Indicationای آدتانه زدایی  آذنایی
تیره و  حال این گور  4 بااینکند حمل میدر خودش یا در گورش  را ی دمیذود، و این دایهوار می، و همزمان دایهورزد میمؼاومت 

تزی  ی آنتی دازد و دویهمدئله بدل میدلیمی از باروری را به ی سؼلشیرمولد نیز هدت که انگاره وکور دوتیک زهدان  دلگیر
 دازد.یک لیتوپدیون را متبلور می Indication: دازد صاش میرا ضابلیت آذنای تولید 

Indication یک « برش شیرسؼالنی»اش از دهد و بعد با ادتػادهمان میرا بر جاده نشان بدن چند هایدایه مهیبنحوی به
روذنی توانیم آنها را بهرود: منیوتنها که در صضایی برصی راه مینیم، و دپس یک بدن ملبس تکبیی تاریک را میآدمان ابرگرصته

ذان از های گازیدانیم آیا مجاز هدتیم با آنها همدلی داذته باذیم یا نه. شرابت وضعیتآدانی تعریف کنیم، منیو به
-ی مکانیکند: اینجا خودمان را در صػحهمان میطرب و گیجگذارد که مض)نا(موجودات ما را در یک جایگاه نامتعین مبهم می
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 هاهای تصاویر را در ذکاصتکند پیودتار بلوکخیدتی مجبورمان مینحوی دینمازیابیم که بهای میگوذتیدهزمانی درون
-می الضرور یا واجب شیرذاتیهای ما خودذان را به روی دیرند امر ناالزم و هایشان تعؼیب کنیم: اینجا خردادراکیا ذؼاق ]ذیزها[

ی کوذد یک انگارهجو منی( حق6«)ذود.خیدت به انتظار نامعین لذت و توضع ذدید درد تؼدیم میاضطراب ماز»گشایند. 
ی منزلهذکلی دایه بهرا منادین کند، یا یک مانیػدت دیادی را بیان کند4 در سوض، این نامادیت ناپایدار و بی ادتبدادیادارت 
زنان کند4 و این دایه خودش را لکنتمی کننده او را مجذوب خویش ای پدت و پدتصورت مادهبنیادین اثرش ادت که به یماده

ی ( درباره9101)ی جدید خاورمیانه: تخیل آذوبناک ادبیات و فلدفهکند. بهبک در اثر دیگرش، در درتادر بدن این ویدئو ضی می
 صن متناوب در خودمحودازی که به»، یک «ذناددهمان که مصرانه خودش را منی» زند،حرف میمحودازی ادی ذنضدمعرصت

مناهای مدحور کناره»، همان که «بدل ذوداعوجاج و ابهام مصنوسی برای هر دو دهد که به اندامی خود به دایه مجال مینوبه
جمعی بدون یک خروج ددته»ی 4 او درباره«کندمیدضیق و صاضد ریخت ادت، خودش را بین کدری و ماتی، بیداری و خواب، برضرار 

، و نهایتاً از «همیشگی ذبنیمه»، و از دنخ «های آوارها و ویرانهی نامتناهی، در احارهفاصلهاز دنخ »زند، حرف می« خروجی
 (1گوید.) میبه ما « محرومیتها بر اداس ها و زبالهحدیت اتالف»و « تبعیدذدگان»

ای درصرایند، که یک نامتام باذد، یا پروژهی هموارهی در جریان ادت4 بنادت پروژهدامن بخشی از یک پروژهکه من میاین ویدئو تا آجنا 
دهد4 پس مدتلزم زمانی نامحصور برای هر نوع خالضیت ویرانگر و گری شیرتولیدی را به ما وسده میی هزینهزمان گشوده

های متنوع در زمامنندی و دیرند مندیهایی با وجوه یا حالتنا ادت که در آن امکانکنش بین نامعنا و معددتکاری درمؼام برهم
متغیر وهوای هموارهو کثرت حال دیگرگونگیذوند. این نظرگاه به  آزمودهتوانند دیگربار و دیگربار های حدی می برای پیکربندی

ای تازه، های نشانهاز همیشگی به تولید سوارف نو و سرصهصرایندهای بیناذهنی ذناخنت، به نی ی پالدتیدیتهما، به دیالیت و 
 گوید.ی انرژتیک خردرخداد و گشودگی به روی خارج آری میمنزلهپایان بههای بیو به ضرورت انؼالب

آجنا که کند، ی نامتام او برای نداندنت بحث میدر باتای و پروژه« زیادت تاریکی»ی ( درباره9101) وحشت فلدفهیوجین تکر در 
 دهد: وحشت از چیزی در تاریکی و وحشت  رو، او دو نوع وحشت را پیشنهاد میتاریکی نه شیاب نور بلکه جذب خارج ادت4 از این

 خود تاریکی:

ها در کانون   ها و نیدتی آمیز دایه و با اصشای تناضض، گزینند امر اندانی را برمیدازی زلمانیمتون باتای 
ی امر اندانی بل به  تا نه به دوی دانشی نوذده درباره، دهند را ترجیح می یاندانامر دازی ـ  امر اندانی خنثا

 امر نااندانیتوان آنرا نوسی ناذناختگی امر اندانی، یا در واضع  دوی چیزی حرکت کنند که تنها می
 (2.)نامید

اندازد و ما را به درگذذنت از امر اندانی دسوت یجو به شرابت حدودمان از دانش نظر مردد که اثر حقاز این حیث، به نظرم می
ها از زندانی صرضی(. ها/زندانی اندانهمه جو آزادی از ضید امر اندانی ادت )و نه صرصاً آزادی  ی حقکند: در این اصق، مدئلهمی

کند که ی و سیان میذکنانه را تاگشایای ذمایلآمیز تکانهنحوی تناضضبه Indicationبرحدب یک اضتصاد لیبیدویی، 
کنش ی دمی این برهمکند، و ثمرهترومایی برخورد میواپدرونده با میل زمینـدازد که در آن اضطراب تاناتودیای میوامنوده

های صورت لوالیی بین تکینگیتواند بهنامیده ذود4 تصویری که می« دودتانهتصویر دینمرده»رور مجازی تواند بهتاریک می
و اجتماسی درراه سمل کند و از رریق تشدید صرایندهای گندیدگی بر سلیه بدن ادتبدادی بایدتد. الکداندر آر.  ذده زلمانی

ذنادی برای نػت یا ی یک رمزهدتی، بر این باور ادت که باید درباره«چیدت5 ینور هرمنوتیک»اش،  گالووی در انتهای مؼاله
دینمایی ناردد که یک ذیزوتراتژی (. و اکنون به نظر می3ای دیاه حرف بزنیم)ی تاریک یا هدتندهی مادهمنزلهنزین بهب

Indication دهد روری که به بدن مدتبد اش به تصویر، دیرند، و زمامنندی پیشنهاد میدودتی را در رویکرد خورندهجور مردهیک
کند، تا آن حد که دیدتم وتدخیر مؼاومت میشصبی آپاراتوس دازانهبرد و در برابر هر نوع ادشام یا دام همدانحمله می

 خیدم دوق یابند.جور دینماز سصبی و مدارهای مغزی متاذاچی بتوانند به یک

-ـهایی از دیگر محصوالت هنریای مبنایی درذت ریفی مؤلػهمنزلهبه دودتانهدینمردهردد که این مادیت به نظر می
ذنویم که در های تصویری ضدیم را می. اینجا و اکنون بوی خوردگی و صداد پارادایمکنداکتیویدتی در خاورمیانه را مشخص می

بیان کند. و  ایندهصرد اکتشاصیتواند خودش را از خالل ای میی خاورمیانهتصویراندیشه تکین   دازی   جهانشمول محلیآن یک 
 آشاز ذده ادت. تازهاین کاوش 
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