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اینك پس از گذشت بيش از سه ماه توانسته    «آزادي   ،زندگی  ،زن»خيزش اعتراضیِ  

پذیر خود را عيان كند و همراهی بسياري را در است ابعادي از ماهيتِ همچنان شكل

در هایی داشته باشد كه تحت نام هنر اعتراضی در جریان است.  دادن به كنششكل

گيري انواع ها و اشكال انقياد با شكل ر قدرتبراب  هاي اعتراضی درتاكتيك  ،طول تاریخ

شده  نهان و عيان همراه بوده، از ادبيات عاميانه و سرودهاي زمزمه  هاي مقاومتیِ روایت

هاي متأخرترِ طور دورهزیرلب دهقانان و رعایا گرفته تا هنرهاي نمایشی و تئاتر، و همين 

يچيده است كه بنا به شرایط تاریخی هنر آوانگارد. ارتباط ميان هنر و سياست، ارتباطی پ

و سياسیِ متفاوت عناوین گوناگونی مانند هنر متعهد، هنر انقالبی، هنر اعتراضی و ... 

فضاي  در  مسلط  الگوهاي  درنظرگرفتن  نيازمند  كدام  هر  ارزیابی  و  گرفته،  خود  به 

این  تر، و تغيير تدریجی  هاي عمومی اجتماعی و فرهنگی در نگاهی كلی سياسی، حوزه 

   الگوهاست. 

هاي مقاومت در جنبش كنونی را یكپارچه قلمداد كرد و  توان روایتهرچند نمی 

ویژگی آنواجد  از  بسياري  اما  دانست،  یكسان  بدنِ هایی  نمایش  محوریت  با  ها 

بدنو شكنجه   شده سركوب تجميع  نمایش  و  قالب  گرفتهها شكل شده،  در  اكثراً  و  اند 

نمودار میپرفورمنس  ایرانیشهایی  ووند كه متضمن حضور   -خصوصبه   -هاي داخل 

مجموعه از آثار و كارهاي هنري است كه   ي ایناین مطلب درباره   خارج از ایران است.

آنچه توضيح داده    بنا بردهند و  هاي اعتراضی را تشكيل می خود حجم بسياري از هنر

كنند كه ژاك رانسير آن را »پارادایم اخالقیِ یم كلی پيروي میا خواهد شد از یك پاراد

كاركرد آن در   و  توليد تصویر  شكل از  این. مطلب پيش رو ابعاد  داندمیتوليد تصویر«  

ایران اجتماعی  و  تالقی،  فضاي  نهاد هنر،  به  با حمله   ،تردر دیدگاهی كلی  نهایتاً  آن 

 .   كند میبررسی  گيرِي آن را در بستر جنبش كنونیشكل

پرفورمنس به این  باطور كلی، در  آثار گرافيكیِ  از  بسياري  محوریتِ تجميع   ها و 

اسها  بدن بهقرار  ایران  در  معترضان  بدن  بر  رفته  رنج  بازیگرانْ ت  شود:  تجربه  نوعی 

نمایش میلحظه را  رنج و ستم  بر زمين دراز كشيده و بخش دهند، آن ي  از ها  هایی 

هاي دار را بر دست  ي تيرخوردن و مردن(، طناب شان به رنگ خون است )لحظهتن

از بدن خدانور   شده ، وضعيتی عكاسی ي اعدام(اند )لحظهآویز كردهگرفته و خود را حلق
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ي شكنجه(، قالبی یخی به شكل ایران و به رنگ خون كنند )لحظهاي را اجرا میلجه

دارند تا آب شود، و مواردي درآمده را به مدت چند ساعت با دستان و بدن نگه می 

م ستم،  مرگ، اعدام و هر قس  ،آید اجراي نمادین شكنجهنظر می ي اول به دیگر. در وهله

د دهوجود آمده است با زبان بدن و تصویر نمایش می اي را كه به بستگیِ جمعیهم هم

كه منكر این حقيقت شویم آنكند. بی بستگی ایفا می و هم خودْ نقشی فعال در این هم

هایی درخشان از همراهی دیده شده و خواهد شد، خودِ این كه در این جنبش، سویه 

ي ها كه هم هنرمندان و تصویرسازان و هم مردم خارج از عرصهچيدمان ها و  پرفورمنس 

 مانند. گري واداشته اغلبْ عمالً از تأثيرگذاري و انتقال تجربه درمیهنر را به كنش 

پرفورمنس  این  لحظهمؤثرنبودن  یك  بازتوليد  با  ارتباط  در  بتوان  شاید  را  از   ها 

بازتولجه ي خدانورشكنجه  قالب پرفورمنسی واحد اي آشكار ساخت؛  ليدهایی كه در 

اند، و تصور »جداگانه با هم بودن« را به ذهن  نيستند بلكه چيدمانی از اجراهاي جداگانه

توان این پرسش را مطرح كرد شوند. می جا معضالت آغاز میكند. از همين متبادر می 

تنها زمانی صورت می لزوماً  ایجاد حس همدلی  آیا  را عيناً در   گيرد كه فردْ خودكه 

كنيم )تخيلی كه  رنج دیگري می   تخيل وضعيت ستم قرار دهد؟ مگر وقتی صحبت از  

شود( منظورمان این نيست كه مفهوم جنبش و نهضت و مقاومت از خالل آن زاده می 

گيرد؟ از قرار واسطه« صورت نمیي شخصی و بیي »تجربهواسطهدركِ درد ضرورتاً به 

شود و »زندگیِ وقف سياست« تر میزدودهروز سياست به كه روزمعلوم براي انسان كنونی  

بازد، تكثري بيشتر و بيشتر رنگ می  -با همان تعبير ماركسيستی از آن  -كسيسایا پر

پذیر ي آرنت شرط زندگی سياسی است تنها در قالب امري همسان دركگفته نيز كه به 

كه مصيبت گریبان شخص خودم  پيوندمشما میشود: من فقط زمانی در مبارزه به  می 

گونه  شده در دل جنبشِ ما نيز )در اغلب موارد( هيچرا گرفته باشد. از این رو، هنرِ زاده

ي آن تكثرِ رنج انسانی در سطوح مختلف واسطهكند كه بتوان به امكانی را ميسر نمی

كرد تخيل  را  حالیجامعه  در  از،  جامعهكه  در  می قضا  زندگی  بخش  اي  كه  كنيم 

به ستوه آمده است. حتی این همراهی و تكثر در   اشكال گوناگونتوجهی از آن به  قابل 

دالنه و برانگيزاننده باشد )براي  شود تا هنري كه قرار است هم خود جنبش بهتر دیده می 

آغازنده  زنانِ  با  مردان  از  بخشی  همراهی  تصورِ مثال  این،  وجود  با  جنبش(.  این  ي 

از   -كنندمان منطقی است كه چنين اجراهایی از آن تبعيت می ، اتفاقاً هي عينیتجربه
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دیده رسيد، از عين ستم را تجربه كرد تا به دركی از وضعيت ستم طرفی گویی باید به

سازْ كه ستمی عریان را بر خدانور ي دیگري طرف دیگر واضح است كه این نظامِ پيچيده 

میلجه تحميل  پایهاي  بر  خود  ناعادكند،  توزیع  امكانالنهي  كه ي  است  سوار  هایی 

آن براي دیگري فراهم   نكردني عينیِ ستم براي یك فرد و تجربهشرایط را براي تجربه

ازمی  بدناینكند.  صورتِ  آنْ  محتواي  كه  نمایشی  چنين  یكیرو،  است،  هاي  شده 

رآیند اند از پس این معادله بها حتی در ظاهر هم نتوانسته كه بسياري از این بدندرحالی

ناجور و چيدمانی یكدست از   )بدن فربه آن مرد ساكن اروپا را در نظر بياورید(، تئاتري 

كند.  رود كه حتی ماهيتی مزورانه و پوپوليستی پيدا می هاست و تا آنجا پيش می ن ناهمگ

ي ژست »نمادین« در برابر ست در نظر آوریم كه آن »بدن« حتی در همان لحظهكافی 

ي يست زیست یك بلوچ را تجربه كند، چه برسد به كليت آن و تجربهدوربين هم حاضر ن

با تكرار فقط یك لحظهفرایندِ پيرامونی  او را، فرایندي كه دقيقاً این نمایش  ي شدن 

نباید از تكرار چندبارهعكاسانه از آن، از آگاهی به آن طفره می  ي این كلمات و رود. 

شوند تا زمانی كه موضوعاتی مات منسوخ نمی مفاهيم طفره رویم )به قول اسكار نگت كل

ي مبتنی بر روابط سرمایه ها داللت دارند كماكان پا برجاست(: هنر در جامعهكه بر آن

گسستگیِ این ارتباط  ارتباط ارگانيك خود با موضوعش را از دست داده است و ازهم

اعی و مستقل از اش و تبدیل هنر به محصولی انتزیافتن آن به سطح بيرونیباعث تنزل 

و گسست چنين ارتباطی با موضوعِ    ارتباط شده است. این پرفورمنس مصداق تجزیه

خود از طریق تقليد از محتواي یك عكس است. كار عكاسی، وقتی در فهم همگانی به  

نهایی  می محصول  فروكاسته  عكس  یك  یعنی  منتزعاش  سوژهكننده شود،  ي ي 

ي شدنِ تاریخیِ سوژهينی آن است. در اینجا برساختهشده از واقعيتِ تاریخی و ع عكاسی 

شيئيت  بيرونیِ  نمودِ  به  ساختِ  یافته طبقاتی  این  محصول  چه  آن  و  یافته،  تنزل  اش 

می شیءواره  خاصيتی  است  بدنتاریخی  در  پرفورمنس  طریق  از  و    قابليت  هایابد 

در نهایت، ما با كاري انتزاعی مواجهيم و این انتزاع هم دقيقاً    .كندمی   پيدا  سازي شبيه 

پرفورمنس می زمانی رخ می   همان ارتباطی بی دهد كه  امر خواهد  با جامعه و  واسطه 

 شود. شده همچون شبحی بر فراز جامعه شناور می هاي یكیانضمامی برقرار كند. بدن 
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به یا  اجراهایی  چنين  در  تخيل  فقدان  كنش   عبارتیاین  برپایه  دیگر  ي هنري 

دهد،  ژاك رانسير در ارتباط با اقسام هنر سياسی معاصر توضيح می ه  كچنان،  محاكات

به نمایان بازگشت  ارتباطی    گر  پارادایم متضمن  این  توليد هنر است.  اخالقیِ  پارادایم 

تأثيرگذا یا كنش خالق و  علّی ميان كار هنري  ارتباطی  بر ویژه یعنی  این كنش  ري 

است:  جا بسيج معه  ارتباطی كنندهتأثيري  كه  معنا  این  به  انگيزاننده؛  و  شوراننده   ،

و  به عمل  او  و تحریك  تماشاگر  كار، آموزش اخالقیِ  مشخص و مستقيم ميان خودِ 

ال قرار است تماشاگر را بيدار و فع  طور كلیمداخله برقرار است. این منطقی است كه به 

هاي زنده در حكم تجسم سرراست حس امر آن »بدن  پارادایم كه طبق  كند. البته این

از خودش فراتر   را كنار زند،  خودهنر  بيند كه  مشتركند« و كارایی هنر را در آنجا می 

كم تا زمان افالطون قدمت دارد. این در رود و مستقيم به قلب جامعه راه یابد، دست 

قابل ردیابی است. اما امروز در اولویتی كه افالطون براي رقص نسبت به تئاتر قائل بود 

بازنمایی  اگر  یعنی  است،  ساخته  نمودار  را  خود  بازنمایی  با  ضدیت  مدرنِ  كسوتِ 

 كرات نشان دادهناكارآمدي خود را در تأثيرگذاري بر جامعه و ایجاد تغييرهاي كالن به

ژوا  ي بور )مثالً عكس ژورناليستی بارها از این حيث به نقد كشيده شده كه به بيننده 

كند(، گویی باید اصواًل از »وساطت« عبور كرد صرفاً فضاي امن خودش را یادآوري می 

ي بازنمایی و، همانطور طور مستقيم درگير كنش شد. گویی باید آن سطحِ واسطه و به 

یعنی رفته خود هنرمند را كنار زد،  احتمااًل رفته هاي هنري شاهدیم،كه در برخی كنش

نشيند و با یادآوري واقعه، او كه در خلوت خود می   -انتيكِ آن راهنرمند در تعریف رم

 آفریند. از پی درنگ و تأمل، اثري هنري یا ادبی می 

ي ارتباط هنرِ یعنی واسطه  -این همان شعار هنرمندان آوانگارد است كه نهاد هنر

هنرِ    ندكردند و درصدد بودرا نقد می   -ي بورژوایی با خود جامعه ي جامعهشده خودآیين

ي كارایی اجتماعی  خود را با زندگی و امر روزمره پيوند دهند و آن را واجد خصيصه 

ساختن  سازند. هنر آوانگارد در پی شكستن این واسطه بوده است و همزمان با آن در آگاه

هنرمندان و مخاطبان هنر به وجود این واسطه نقشی مهم داشته است. چه بپنداریم 

خورده پی ایجاد ارتباط هنر با زیست روزمره، جنبشی شكست این جنبش هنري، در  

ساختن به نهاد و سطح وساطتْ پيروزي آن قلمداد است چه نقش مهم آن را در آگاه

در امور   كردنها و درخواست از مخاطب براي مداخلهشك ميل به تهييج بدن كنيم، بی 
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جنبش  مهم    نتایجاز  یكی  ،  گرگرفتن هنر مداخلهعبارتی شكلیا به   سياسی و اجتماعی

است نه  آوانگارد  به كه  در تنها  مثال(  براي  متعهد  )هنر  باواسطه  سياسیِ  هنر  موازات 

زمانه  بلكه در  باال را می گيري جنبشي شكلجریان است  باید  )  .گيردها دست  البته 

شكلی به بينيم  می    جنبش كنونیاشاره كرد آنچه امروز در بخش عظيمی از هنر اعتراضیِ

  .(گري با جنبش تاریخی آوانگارد پيوند داردگرایانه و صرفاً در امر مداخلهتقليل 

و هنر را اصواًل برحسب تاثيرگذاري   كشد،پرسش می اما رانسير این منطق علّی را به 

توان این سؤال را مطرح كرد كه چه خط ربط  كند. می مستقيم بر جامعه قرائت نمی 

گونه كه توصيف شد، و عملی انقالبی ها، آنميع انتزاعیِ بدن مستقيمی ميان این تج

منقادكننده رژیمِ  سرنگونیِ  بدنبراي  اگر  ي  است؟  برقرار  اجراها تاها  این  كنون 

ها را در همين  كم یكی از پاسخ توان دستاي بگذارند می اند چنين تأثير عملینتوانسته 

د، این توقع در سنت محاكات ریشه طور كه گفته شها جست. همانتوقع نهفته در آن

ی خاص كه حق است و غایتی كه مبتنی  یدارد، محاكات از آنچه حقيقی است، از منشأ

به  هنر  این  محتواي  است.  خاص  تربيتی  حقيقت بر  برحسب  منوال  یا  همين  داشتن 

هنر راستين    شود، یعنی هنرهاي راستين و هنرهاي دروغين؛ بودن آن تعيين می كاذب

ابه بهزعم  را  اجتماعات  كه  است  آن  می فالطون  متأثر  به درستی  شكل، سازد.  همين 

به  كه  زمان  آن  حقْ  یا  می  فاكت   حقيقت  زمانه كاسته  همين  در  اغلب  كه   يشود، 

دهد، هنر ي رواج اخبار و پروپاگانداي سياسی رخ می هاي سياسی و در بحبوحهبحران

چيزي آورد، یعنی تقليل آنها روي میكت نيز در تقليد از حق و حقيقت به محاكات از فا

هنرِ مبتنی بر چنين حقيقتی  امروزه  ن چيزي كه هست و جاري است.  كه باید باشد به آ 

ها داده شده چيزي جز چه در فاكتشود بازتوليد خود واقعيتِ ستم، چون آنهم می 

 در   باید  بلكه  نيست،  نهفته   انقالبی   اي جنبه   ستم   یا  فقر  خود  اما در  ستم عيان نيست.

 آن شاهد ماه   چند گذشت از بعد آنچه .جست را انقالبی شرایط به رسيدن ي شيوه  آن،

 از   حسی  گرفتن شكل  دليلبه  احتمااًل  معترضان،   از  بسياري   در  چرخشی  هستيم 

تصویر و   خودِ  الجرم  تكثير  به  خودانگيخته  خالقِ  مبارزات  به  تشویق  از  سرخوردگی،

است. اگر نتوان در مبارزات خالقِ خودجوش به قدمی در راه پيروزي رسيد،    ستم  خبرِ
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گرِي هنرمندانه ها كنششك یكی از آنهاي گوناگونش كه بی الجرم مبارزه در ساحت 

   برد كه ستمگري و سركوب را همواره در پيش چشمان نگه دارد.است، به این پناه می 

هاي دینی خسته شده  اي كه از آیين خصوص براي جامعهتر است، به آنچه عجيب  

مزورانه  و  تحميلی  مناسكِ  از  اعراض  براي  تجربهو  انواع ي  در  فقر  و  گرسنگی  ي 

ورزِي اخالقی  كند، تكرار همين تجربههایی چون رمضان و محرم و ... طغيان می مناسبت 

و ميل به تقدیس مرگ و شهادت در اقسام مقاومت و همينطور هنر اعتراضی است.  

شده در هاي سركوبشود و سوژه ها فراگير می هاي استثنایی كه قيام واًل در وضعيتمعم

بودن صوري كه  اینپاشند.  هاي صورِي بورژوایی فرومیشوند، تماميت صدا میاعتراض هم

ي نظام ایدئولوژیك دینی با شيوه  ایندر  حسی با مظلومان  و همي مناسك عزا  رابطه

شود هویدا نمی  كندتر میلحظه فرودستان را فرودستبهكه لحظه  اشدارانهتوليد سرمایه

مناسكِ كه  است  دليل  این  به  و  تظلم  شاید  قربانیخواهی  هاي ریشه  داشتنْ  جایگاه 

به  خود  كه  شده  نهادینه  چنان  و  دوانده  جامعه  بطن  در  الگوییعميقی  براي   عنوان 

ي اخيرِ در نمونهو  الگویی كه مظهر آن ستاندن جان خود    شود،اعتراض استفاده می 

 خودكشی یك معترض در رودي در فرانسه است.  

حذف وساطت تقریباً از همان اوایل این خيزشْ خود را در داخل ایران در قالب 

با پاشيدن رنگ   ها هم نمودار كرده است. این اعالم موضع را كهگردانی از گالري روي 

گالري  از  یكی  در  بر  مسئلهخون  از  فراتر  باید  شد  گذاشته  نمایش  به  تهران  ي هاي 

ها دید. جداي از ضرورتِ بررسیِ  نكردن یك بنگاه اقتصادي كوچك با اعتصابهمكاري 

اینكه اعتصاب چه زمانی و از سمت چه كسانی كارساز است، این موضع ظاهراً بيشتر 

عليه خود است  ایران، هنري كه هم در طول چندین دهه   موضعی  در  هنر  سازوكار 

ي وضع  زننده ندرت توانسته اثري عرضه كند كه برهم به فعاليت خود به شكل كنونی  

 كند،ي هنر« به ذهن متبادر می موجود باشد و هم در كليت خود، یعنی آنچه »مجموعه

رو، درست است كه تصور فعاليت یك هربه شود.  بخشی مهم از روابط سرمایه قلمداد می

مجموعه  بخش  چنين  سمت  از  بحرانی  شرایط  این  در  معترضان توجهقابل اي  از  ی 

با تمام عوامل پذیرفتنی نيست، اما این پرسش مطرح می  شود كه چرا یك مجموعه 

عينیِ  مكانِ  یك  به  باید   ... و  هنر  مخاطبان  هنرمندان، دالالن،  یعنی  آن،  در  درگير 

فيزیكی تقليل داده شود. مگر كليت این مجموعه در گردش چنين نظامی مؤثر نيستند؟ 
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ارائه میچرا هنرمندي كه تاكنو تواند »روال داد مین در همين فضاها اثر خودش را 

ي نمادین و اجتماعیِ خود ادامه دهد و به شكل دیگر، با  سابق« را در تحكيم سرمایه 

رسانه در  كار خود  كند؟ تبليغ  كمك  مجموعه  این  گردش  به  مجازي،  فضاهاي  و  ها 

آید جد پيش می به ید(. این سؤال  ذهن بياوررا به »یادمان ژینا امينی« اثر باربد گلشيري  )

ها با چنين سازوكاري صورت نگرفته بود، ها و اعتراضترین مقاومت كه چرا تاكنون كم

كه   است  این  عرصه به آیا جز  این  لحظه(  در همين  و ذهنی زودي )حتی  عينی  هاي 

 ي هنر، حتی اگر شده در جایی خارج از یك دهند و جامعهسرمایه به كار خود ادامه می

ي شود؟ بایستی كليت مجموعه آید و همان نظام موجود برقرار می گالري، گردهم می

گسترده  روابط  و  سازنده  نيروهاي  و  عوامل  تمام  با  ایران،  كنونی  فرهنگی،  هنرِ  تر 

تواند صرفاً در مواقع  اجتماعی، فضایی و اقتصادي آن نقد شود، و این كاري است كه نمی 

وعه به یك مكان بيرونی صورت بگيرد. باید پذیرفت حذف  بحرانی، آن هم با تقليل مجم

و فروش هنر و چه خود اثر   یك از اشكال خود، چه حذف مكان عرضه وساطت در هيچ

برهمبه را  غالب  الگوهاي  نتوانسته  بازنمایی،  یا  اي در  زند و رخنهمعناي كالسيك آن 

شده تبعيت  غالبِ تثبيت   قول رانسيرْ خود از یك گفتمانها ایجاد كند، و حتی، به آن

 كند كه سعی شد تحت نام پارادایم اخالقی تا حدي تشریح شود. می 

*** 

جنبشی خودانگيخته و خودجوش است كه با حذف و   «آزادي  ،زندگی  ،زن»قيام  

كردن به ميانجی انقالب یعنی سازمان )ميانجی بين نظریه و عمل در نگاه لوكاچ( پشت

كه این مقاله قصد و یا حتی توان بررسی تاریخی این مقوالت  آنماهيت یافته است. بی 

ه این قيام مانند بسياري دیگر توان اشاره كرد كاجمااًل می   و ارزیابی آنها را داشته باشد، 

هاي اول قرن حاضر در هاي اتونوميستیِ سال هاي خاورميانه و حتی جنبش از جنبش

بلكه این  اروپا و آرژانتين و... صرفاً به دليل فقدان رهبري شكلی خودجوش نگرفت، 

بی  خودخوشِ  تجربهماهيت  از  سرخوردگی  دليل  به  مبارزات رهبر،  هاي 

هاي خودانگيخته رن پيشين و اعالم برائت از آنها و تقدیسِ شورشي قشده سازماندهی 

باوري،  هاي اجتماعی( یا ارادهكردن جنبش عمل  هم بود. اعتقاد به اتونوميسم )مستقل 

كس واجد وي ماركسيسمِ ارتدمبتنی بر این ایده است كه مبارزات سازمانی كه در نظریه
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يك بين ذهن و عين است، عمالً اختيار و ساختاري دیالكتيكی یعنی برآمده از دیالكت

دادن این اختيار به سوژه،  و باید با پس   را فداي وضعيت عينی كرده است،   عامليت سوژه 

ها گفته شده است  كه در نقد این جنبشعامليت انقالبی او را فعال كرد. هرچند، چنان

بستن بر ر به چشمتواند منجازاندازه به خودمختاري و عامليت سوژه می بهادادن بيش 

ناپذیرِي كارگران اجتماعی شود. گفتن اینكه  ي شكست بينانه واقعيت و پذیرفتنِ خوش

اكثریتيم،   شكست»ما  ما  اینجایيم،  »انبوه  ما  به  مطلق  قدرت  بخشيدن  یا  ناپذیریم« 

آورد وجود میاي واحد بر فراز جامعه به اي از بدنهها، هاله خلق« مانند همان تجميع بدن 

اندازد كه جز زنجيرهایشان چيزي  فارغ از هر وساطتی هواي اتحاد را در سر آنانی می   كه

نتيجه براي ازدست ندارند ولی در  انتزاعی ممكن است دوباره در دادن  ي این رویكرد 

این  شوند.  گرفتار  تازه  لعابی  در  زنجيرها  كه  همان  زمان  آن  نظریه،  كه  است  گونه 

   كند.ا یافته است، چيزي انتزاعی را جایگزین آن می ترین امر رپندارد انضمامیمی 

سوژه    ي خلق و عامليت شك تأكيد بر مبارزه هاي انقالبی پيشين نيز بی در نظرگاه 

وجود داشت اما نه به این معنی كه توده در نوعی كيفيت خودسامان رها شود با این  

شود خلقِ مبارز خودْ منافع  می ایده كه تكرار مبارزات خودانگيخته در گذر زمان باعث  

اش را پيدا كند، یا مبارزات محلی راه خود را در سازماندهی پيدا خواهند كرد. جمعی

واقعاً جاي سؤال   هاي انقالبی پيشين داشته باشيم،جداي از آنكه چه اعتقادي به نظریه

گونه  شود چبرده نمی اي كه یك كارِ گروهی ساده به راحتی پيش  است كه در جامعه

كند؟ چه رسد  هاي خرد و مبارزات خالقِ خودجوش به ذهن خطور می ي مقاومت ایده

را، حتی اگر شكل بگيرند و استمراري   هامقاومت خرده  این  توانمی   به اینكه آیا اصالً 

باشند، بدنه   داشته  براي   اي واحدبه  استراتژي كالن   و  یافتهعموميت   اي مبارزه   و یك 

  در زمان حذف و فقدان استراتژي  بدیلحل  راهها جهت داد؟  آن  پيوند زد و به  فراگير

، بازتاب در هاهنر كنشگر و جنبشِ خودانگيخته در حذف این ميانجی واحد چيست؟  

تواند هنرمند شود و هركسی وار )هركسی می تر در خصایص تودهمهم و از همه  رسانه

ي یكدیگر ي خالق آیينهاند و در قالب مبارزه فعال سياسی( به سرحد یكدیگر رسيده 

 شوند. می 

هاي خواهيم با استيصال محض و از سر سرخوردگی چشم به راه مداخله اگر نمی 

رویم( شاید یك ظاهراً به همين سمت هم پيش می   بيرونی و تحریم و انزوا باشيم )كه 
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از شر  باید  هنر  كنيم. در  توجه  وساطت  اهميت  به  مجدداً  باشد كه  این  ما  براي  راه 

رهایی   پارادایممحاكات  از  و  اخالقیِ  یافت  بر   ارهنجارگذهاي  را  توليد  الگوهاي  كه 

ي حقيقت بر  گذارانهي قانون »سلطه  از   عبارتییا به   كنند  مصادیق حق و باطل سوار می 

عریان با جامعه را كنار زد،  هاي ارتباط  خارج شد. شاید باید توهم  تصاویر«ها و گفتمان 

نمودار ساخته است درحالی  واقعيت  به صورت  را  كه در همين حالِ  توهمی كه خود 

بزرگ  از طریق رسانه حاضر  واقعيت  با  ارتباط  فضاهاي مجازي شكل ترین شكل  و  ها 

از آن حذف شده ف  گيرد،می  براي كار مطبوعاتی هم اهالی خبر  اند ضاهایی كه حتی 

چندي   ند(. رسانه او شهروندان خودْ عكاس  )گردانندگان خود ژورناليست و كارشناس

ورزي دهی به تجربههاي عمومیِ مولد دست باال را در شكلاست كه در فقدان حوزه

به  افق چنين  گرفته است و  ارتباطی فضاهایی یعنی رسانه راستی در  اي ها و فضاهاي 

گري از ارزش تهی چون اینستاگرام باید در این گفته با بنيامين همراه بود كه تجربه

ي جدیدي هم نيست. بشر خود را از كه بشر حتی به دنبال تجربه چنانشده است، آن

پيچيدگی زندگی هم خسته شده   شر تجربه خالص كرده از  به دنبال  و    است. دیگر 

توان گفت  اي رخ دهد. در واقع می شاید در وراي آن معجزه  است: خود را بكشم،   معجزه

رسانه،  دسترسواسطهبه   كه  عموم، ي  براي  هنر  توزیع  و  توليد  فرایندهاي  پذیركردن 

م رژیمِ دیدارِي مبتنی بر محاكات یا همان پارادایم اخالقی هنر باشد، چون تواند مقوّمی 

عنوان یك ميانجی،  كه خود، بهدها را از نياز به تخصص مبرا كرده است، درحالیاین فراین

برابر جایگزین حوزه در  مقاومت  است.  ادبيات شده  و  هنرها  مانند  مولد  هاي عمومی 

كه   -الگوهایی كه رسانه بر ساخت تصویر غالب كرده است و نه شاید در برابر خود آن

تواند نوید می   -شدن استئاتِ پيش از عصر جهانی تالشی بيهوده براي بازگشت به اقتضا

ها و نه خشم و احساسات، براي هنري را دهد كه با برانگيختن كنجكاوي و حساسيت 

مان دهد، هنري كه حتی بعضی از رسيدن به شرایط بهتري كه مد نظرمان است یاري 

ما در وضعيت  اي را از خود دور و نه آنكه مجذوبِ خود كند.  هاي رسانهفضاها و چهره 

اغلب با تبعيت    بریم، ولی هنر و تصاویر توليدشده در این وضعيت، سر میاضطراري به

كه اضطراري اند به جاي ایني امر موجود شده كننده از گفتمان هژمونيكِ رسانه، تثبيت 

مثابه موعظه، كه بخش بزرگی  چنين هنر به مثابه خبر و همهنرِ به   را در آن ایجاد كنند.
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كند و خاموش هاي كنونی است، گذرا و آنی است، در لحظه تحریك می ین نمایشاز ا

گرا طلب است، ظاهري اخالقطلب و منفعت دهنده و مزورانه است، فرصت شود، فریبمی 

اي ي تودهو گرایشی آیينی دارد، زمخت و عاري از تخيل است، نمودي از یك جامعه

می  ترویج  را  همان خصایصی  و  كه  است  آنمیدهد  از  این خواهد  اگر  كند.  عبور  ها 

پذیرفت در  خصایص در مجموعه باید  است،  آشكارا دیدنی  نسبتی دیگر در ي دولت 

كردن آن به یك شیء  ها به دولت و تبدیل آن  سطح جامعه هم پراكنده است، و فرافكنی

مستقل و بيرون از سطح جامعه تالشی است جهت مبراكردن خود از آن خصایص و 

بنا به گفته گرفتن نقش تاریخی خود در بهیدهناد ي كاوه وجودآمدن وضعيت كنونی. 

ي سياسی خود در مقابل جوهر احسانی دولتْ اتمی خودكفا نيست كه با تحميل اراده

بسيط دیگري به نام جامعه ایستاده باشد، مرزهاي آن با جامعه مغشوش است، هرچند 

همچنين،  نيروي مادي بسيار مهمی است.  ي سياسی،  دهی به عرصه وضوح در شكلبه

شده،  گيري از واقعيت دادهباید پذیرفت سطح وساطتِ هنر خودآیين كه از خالل فاصله

گيرد، هنر را واجد موجودیت یا یك وضع وجودِي خاص از خالل تفكر و تخيل شكل می 

سياسی می  براي  كافی(  قاعدتاً  نه  )و  الزم  كه شرط  نه سياسكند  است،  هنر  ت شدن 

هاي فعلی نمایش  معناي تالشی براي »تغيير شيوهمعناي امر جمعی در هنر، بلكه بهبه

ها و بيانگري از ي غالب بيان در رسانه هاي بيان« كه امروزه همان شيوه حسی و شكل 

است. رسانه  رهایی   طریق  كه هنر  تعریفی  هر  با  سياست،  وقف  هنر  همان  یا  بخش 

اید در ایرانِ امروز بتواند در بخشی از وضع وجودِي خواهيم از آن داشته باشيم، بمی 

شدنِ هنر و مقوم اشتراك اي وار كه ناشی از رسانه خویش با ظرافتْ در برابر خصایص توده

جامعه و  واقعيت دولت  با  فاصله  رهيافتِ  از  تنها  این  و  بگيرد  موضع  به    اند  توجه  و 

  ر آن.واسطه دشدن بی شود نه غرقمندِي آن ممكن می واسطه

و مددجویی   یشدن توسط دیگرِي غربدیدهدر شرایط كنونیِ تفوق رسانه و ميل به  

هاي حسیِ كنونیِ بيان فاصله بگيرد و در آن گسستی اي كه از شيوه چنين سوژه  از او،

می دشوار  بسيار  كند  كه نماید،  ایجاد  باشيم  »اميدوار  بنيامين  تعبير  به  بيایيد  اما 

ها ببخشد، آنها كه روزي به او اداي دین خواهند اندكی انسانيت به توده  "فرد"هرازگاهی  

   ها بخشيده بود«.برابرِ آنچه به آناي چندین با سرمایه كرد،
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