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  مقدمه ـ1
 هنري آفرينش ضروري عناصر از شناسانه،زيبايي روندِ كنار در و هنر در هنري، آفرينش گيريِشكل اجتماعي روند

 .بگيرد بر در نيز را جامعه با هنرمند سياسي يرابطه تواندمي  رواين از و است ارتباط نوعي هنر .رودمي شمار به

  .دهدمي تشكيل را شدهارائه آثار اصلي بخش ،چالش از شكلي چنين
 نخست هايسال در و هنرمند زندگي يكنندهتعيين تجاربِ ينقادانه بازنگريِ فرايند در حاضر متن هاينقاشي

 حذف زندان، يدوره .اندشده بازنمايي هنرمند يتجربه مختلفِ مراحل تابلوها اين در .اندشده آفريده ايران انقالب

 كنندمي بدرقه آثارش آفرينش در را هنرمند كه هستند موضوعاتي اصلي محورهاي حكومت، دست به ياران قتل و

 .دانگذرانده سر از را عيار تمام تبديلي و تغيير شده،خلق تابلوهاي مذكور، آثار چارچوب در بار اولين براي و

 مركزي عنصر تماديم سالهاي كردند،مي پيدا نمود شدهترسيم پيكرهاي طريق از كه دروني عميق احساسات

 اين .اندشده ترسيم كلي خطوط در صرفاً ،»دروني احساسي هاينگاره« هنوز آثار اين در .ودندب هنرمند آفرينش

 يك ساخت بناي سنگ و رودمي رفرات شخصي تجارب كشيدن چالشبه و تحليل سطح از تابلوها مجموعه

 رويتقابل هانقاشي اين در يكديگر از مستقل و مختلف سطح سه .ذاردگمي را جديد فرهنگي )يحافظه( ييادمانه

 يدهه در كه گذارندمي نمايش به را نفر ١٥٤٥٩ نام كه است فارسي حروف هانقاشي يزمينه اول، سطح .هستند

 گرفته مذكور عدد از نيز يادشده يمجموعه اصلي نام .اندشده اعدام و سياسي تعقيب و سركوب قرباني شصت

 و شخصي تجارب انعكاس و تجسم كه فيگورهايي از سطح، اين .پوشاندمي را اسامي روي دوم، سطح .است شده

 رهايي و ديگر آغازي براي نمادي سوم، سطح در كودكان هاينقاشي . است شده تشكيل اندنقاش روحيات

 از اما و كنندمي اشاره هاخانواده از بسياري ميان در نسلي غيبت به سو يك از واقع، در ها،آن .شوند تفسير توانندمي

 هايرنگ با هستند، اميد حامل كه كودكانه هاينقش اين .هستند زندگي ادامه و تبديل و تغيير نماد ديگر سويي

  .شوندمي تصوير ديگرِ هاياليه در نفوذ براي مدخلي و آغاز نقطه و اندشده برجسته زمينهپس از آشكارا تندشان
  يادمانه و هنر ـ2

 نگاريتاريخ از طريق اين از و ]1[است فرهنگي يحافظه و اجتماعي يحافظه بين يمهم پيونديِ حلقه هنر

 اجتماعي ييادمانه با تنگاتنگي يرابطه كه عميق احساساتي درونِ از اصلي محتواي .رودمي فراتر كالسيك توصيفي

 به نگارانهتاريخ بستري بر اعداميان، از نفر ١٥٤٥٩ نام آوريجمع با زمان،هم و شودمي منتقل مخاطب به دارد،

  .گذاردمي هنري كار بر كنندهتعيين تاثيري جمعي، ييادمانه از بخشي عنوان
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 از بخشي عنوان به ما از كدام هر .شودمي ساخته اجتماع در جمعي ييادمانه به پلي هنرمند، فردي ييادمانه از

 خاموش ايران، در جوانان از نفر هزار ١٥ از بيش اعدام .دارد رارق »ما« تاثير تحت پيوسته و كندمي زندگي اجتماع

 را يادمان و حافظه با هنري چالش آغاز نقطه سياسي، تعهد و آرمان از سرشار اميد، پر و خروش پر نسلي كردن

 اند،شده سپرده مرگ هايجوخه به سياسي مخالف عنوان به شصت، يدهه در كه نفر ١٥٤٥٩ نام تاكنون .سازدمي

 هاينام تمام چند هر ،)گانهسه نقاشي يمجموعه( تريلوژي اين براي است شده نامي عدد اين .است مشخص

 را خود جان رواني فشار و شكنجه زندان، زيانبار عواقب اثر در كه هاييآن تعداد و نشده آوريجمع هنوز اعداميان

  .است نامشخص اند،داده دست از
 ما .است شده تركيب زيادي ناهمگون هاياليه از خود كه گيريممي يي»ما« از را خود هويت بنياد هميشه ما

 زندگي تاثير تحت واسطه، بدون زيرا شويم،مي جمع از بخشي مادر شكم در جنين عنوان به تولد، از پيش حتي

 دارند وجود يي«ما »از ديگري هايگروه شويم،مي زاده آن در كه يي»ما« گروه كنار .داريم قرار پدر و مادر واقعي

 به گروه هر تاثيرات ولي داريم حضور هاآن ميان متفاوت مدتي براي كه يي»ام« هايگروه كنيم،مي شانانتخاب كه

 .شوندمي تركيب واردين تازه تاثيرات و زندگي جديد شرايط با بعدي گروه در كه شودمي منتقل ديگري گروه

 فقدان، ترور، تعقيب، تجارب كه نحوي به كندمي ترقوي را هوشياري دروني، عميق احساسات با آميخته تجربيات

 در گونهاين كه شناخت حدِ از بيش فشار .گذارندمي ما واقعي زندگي بر شديدي تاثيرات سوگواري و ضايعه

 ادامه متفاوتي نحوبه را تاثيراتش و سازدمي را هاگروه خاطرات مركز شود،مي ثبت جمعي ييادمانه اعماق

 يواسطه به بلكه اش،دنيوي تجارب از نه دانستن، از بزرگي بخش كه گويدمي« ترابانت يورگن ]2.[دهدمي

 كسب آموزشي هاينهاد طريق از ما كه ايشدهثبت حافظه در و نمادين هاينشانه ]3»[.آيندمي وجود به هانشانه

 سوي از و فارسي حروف سويي از آثاريادشده در هانشانه اين .دارند زمينه اين در ايكنندهتعيين نقش ايم،كرده

  كشندمي پلي كنوني واقعي زندگي و اجتماعي فرهنگ بين كه هستند اعدادي ديگر
   زمينه ـ3
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 ايراني يريشه يكي، .پوشانندمي را ديگرهم هانقاشي اين در كه دارد وجود مفهوم از وجه دو »زمينه« براي جااين

 .دارد اشاره واقعه مكانِ بر نيز و اشاجتماعي -فرهنگي اوليه هايزمينه به فارسي حروف طريق از كه است هنرمند

 و خوانا هااليه تمام زير از دارند، نيز استتيك كاربردي و دهندمي شكل نگار و نقش با ايزمينه كه ها،نام زمان هم

 .است بوده سياسي تعقيب قرباني نيز خود و است كرده زندگي ايران در سالگي ٢٢ تا نقاش .است رويت قابل

 او خودِ زخمين هايتجربه به فقط نه زمان، گذر در هنرمند تجربيات ينقادانه بازنگري هايي،انگيزه چنين براساس

 كارهاي .اندسپرده شانآرمان راه در را شانجان كه آناني براي است يادبودي گذاشتن چنينهم بلكه است، طوفمع

 اين از حاصله هايطرح .داشت ترينزديك بسيار پيوند زندانش دوره هايتجربه تصويرهاي با هنوز نقاش، قبلي

 صورت به است، سيستم افكنيهراس با رودررويي براي تالشي احساسي سطح در كه دهشت، دوران تجارب

 است شده تالش متن، توجه مورد كارهاي در نخست .]اندشده تجريد كمتر يار[بس اندشده كاسته تركم بسيار فرمال

  .دهد نشان بيننده به را اعداميان نام و سن مستقيما آن در كه بگيرد قرار حافظه بستر در هنري پرداخت و بيان
 آن در كه گيرد، جاي يادمانه- اثر يپيچيده دلِ در هنري پرداخت كه است شده تالش كور،مذ تريلوژي در تازه

 .است نوظهور ايران انقالب بستر در فرم اين در يادمانه- اثر .ميشود اشاره شدگان اعدام اعداد و هانام به مستقيم

 وجود ايهنري چالش اگر معموالً .است ناشناس باشند، پرداخته گذشته چالشِ به گونهاين كه آثاري نگارنده براي

 ساختن و رساندن ياري براي تالش جراتِ خود به كهآن بي شود،مي انجام شخصي بسيار سطحي در باشد، داشته

  .بدهد را فرهنگي جمعي، يادمانه يك
 و سازيساده با كه اندبوده كنوني وژيتريل بخشالهام تاحدي احساسي، آشكارا هايدريچه با پيشين هايطرح

 كودكانه، نقاشي طريق از زماني و شناسانهزيبايي شكستگي چنينهم نيز و رقم و حروف توصيفيِ عناصر با پيوند

 بلكه دهند،مي نشان را هنرمند مبدا و خاستگاه تنها نه فارسي حروف .گذاردمي آزمون به را نمايش امكان يك

 شوندمي يادبود به تبديل رسما هانقاشي .كندمي روشن را تصويرشده رخدادِ فرهنگي و جغرافيايي بستر چنينهم

 و دقيق طوري بايستي اسامي .است بوده اصلي يخواسته اعداميان، يشدهشناخته اسامي از فهرستي هاآن در كه

 كهاين وجود با ]4.[بماند خوانا و رويت قابل كامال رقمي و حرف هر كه بگيرند قرار و ذكر هابوم روي منظم

 آوري جمع امكان تاكنون ليكن .است نفر ١٥٤٥٩ از بيشتر مراتب به ٦٠ دهه در سياسي پيگرد هاياعدامي تعداد

  .است نداشته وجود اسامي تمام
 دقيق نگاهي با البته .دارد را نگار و نقش كاربرد اول نگاه در بيننده براي فارسي حروف از پوشيده منظم سطح

 با افراد ارتباط بدينسان، .ارتباطند در هانام با كه موجودند اعدادي )هانام( هانوشته كنار كه يابدمي در بيننده

 كند،مي نظرجلب هاسن خصوص در كه اينكته .شودمي برقرار شانمرگ زمان سن با تردقيق عبارت به يا شان،سن

 شانترينمسن و ١٣ نقاشي در شده ذكر قرباني ترينجوان .هستند سال ٢٥ و ١٨ بين افراد اين بيشتر  كه است اين

 كند،مي متاثر را بيننده اند،شده داده جا آن در ميليمتري دقت با بوم اسامي كه بزرگ رويي سطح .است سال ٧٥

 خالي فضاهاي آن در كه دهندمي ذهن در را تصاويري آمدن وجود به اجازه و آوردمي در حركت به را اشفانتزي

   .شوندمي پر كمكم بيننده خود تصويرهاي و افكار با ذهني، تصاويرميان
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  هاشكل ـ4
 سطح در هاآن .اندحافظه )ايمحاوره يا( اجتماعي جنبه تجسم اول درجه در و احساسات و روحيات بيان هاشكل

  .است آن از ناشي تصاوير تاثيرگذاريِ اصلي بخش كه مانندمي ذهني دريافت

  
  

 .دهند رخ شونده،-درك موضوع دروني ساختار در بايد كه كنندمي كمك روندها بازتابِ ثبت به بيشتر تصاوير«

 به افالطون زمان از كه فريبي .شوندمي عظيم و بزرگ بسيار ذهني، فريب چونان دروني، دنياي اين نمايش در هاآن

  ]5»[.شدمي محسوب هنر در آميزسرزنش امري عنوان
 را پرسش هاآن .اندشده نقاشي پرسپكتيوي، عمقِ بدون مسطح، خيلي تابلوها اين در شده تصوير هاياندام

 بازتاب را دروني عميق احساسات نخست يوهله در هااندام .شوندمي ما هويت جوياي كنند،مي ما متوجه

 علمي ترمينولوژي در ولي دارند، تحليل قابليت منطقي و طبيعي مفاهيم در شور و برافروختگي كه هرچند .دهندمي

 با را هاتاثيرگذاري توانمي هرچند .آينددرمي تجربه به هنري يرابطه در صرفاً ها،آن .دهندنمي دسترسي امكان

 را هاآن هنري رويكرد تنها .نيستند درك قابل علمي ترمينولوژي با هاآن ولي كرد، تحليل منطقي معمولي مفاهيم

 هادريافت بيان فضاي به بدن .است محسوس بيننده براي آيد،مي وارد فيگورها روي كه فشاري .كندمي تجربهقابل

 هاينام براي مرزي زمانهم كه اندشده فشرده چارچوبي درون فيگورها .شودمي گرفته كار به طريقبدين و بدل

 واقعي امر .هستند دور به واقعي بدن ابعاد زا مراتب به شانهايبدن حجم يا سطح تناسب، .دهندمي شكل اعداميان

 براي مشترك سوگواريِ در فيگورها اجتماعي ارتباط .شوندمي بازنمايي هاتن اين در كه است احساساتي صرفاً

 اند،خميده پيكرها .دارند قرار انزوا در هايشان،سرپرست و هابچه جزبه فيگورها، تمام وگرنه آيند،مي پديد هاكشته

 فرمِ  تصاوير قاب، در .نباشند تماشا به مجبور و باشد تحملقابل فشار تا اندبسته هاچشم و گريبانند در سرها
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 كمتر عريان هايتن .اندشده تحويل عناصر تريناصلي به عريان پيكرهاي .شوندمي پخش و كوتاه متراكم، فيگورها

 از كردن خالي شانه توان و اندشده گذاشته كامل زيبايي مقابل در هاآن .كنند مخفي را احساسات توانندمي همه از

  .دهدمي شكل را استثناء يك اينجا در باردار زن فيگور .ندارند را مقايسه بار
 كه خون سرخ رنگ .كند منفجر را قاب خواهدمي گويي ديگر هايتن برخالف باردار زن تن كه رسدمي نظر به

 تصور قابل آن از جديدي زندگي آغاز كه است تبديلي و تغيير يشانهن پوشانده، را پيكرش اصلي خطوط و نقش

  .است
 نبرد در زمانهم او .است دوباره تولد در نيز خود چنينهم بلكه آورد،مي اميد شودمي زاده كه ايزندگي تنها نه

 .كند دگرگون را زمينه روي بر شدهنقش هاينام وسيله به شدهداده نمايش جمعي يادمانه كندمي تالش دارد، قرار

 را آن در آمدن وجود به توانايي و دگرديسي كه باشد مكاني زمانهم بايد تابلوها، در شده ثبت هايانسان مرگ

   .بياورد اميد تواندمي سيستم انفجارِ فقط ندارد، آن در جايي فراموشي .باشد داشته
  كودكانه هاينقاشي ـ5

 كه انداعداميان براي سمبلي هاآن .هستند خواندن قابل گوناگوني هايروش به شان،سادگي در كودكانه هاينقاشي

 به هاآن سويي، از .داشتند شانپاك دنياي هايتجربه به ايساده نگاه شايد و بودند كودك زماني خودشان

 اغلب زيرا اند،نبوده آن انتقال به قادر هرگز رسيدهقتلبه هايانسان كه كنندمي اشاره ايشدهخاموش هايزندگي

 آينده همراه به سياسي يويژه تعهد با مردان و زنان از نسلي .دادندنمي تشكيل را ايخانواده كه بودند جوان قدرآن

 اين كه است توجيهقابل هاطرح رنگارنگي وسيله به خوانش نوعي ديگر، سوي از .شدند نابود آيندگانشان و

 نسل براي كه بود اين شانآماج هاانسان اين نهايت، در .اندزندگي ادامه و يندهآ معرف آن در كودكانه هاينقاشي

 هاآن باردار زن كه نسلي براي باشند، كودك بتوانند  غم و درد بدون دوباره هاآن كه كنند فراهم امكاني هابچه آينده

 هايرنگ اينكه با .دمندمي تابلوها در گيرايي و سرزندگي از ايهاله كودكان، هاينقاشي .آورد خواهد دنيا به را

 مقتولين داستان هاآن در چنينهم .مانندمي باقي شفاف شده نقاشي هايشكل ولي هستند، غالب تابلوها در قوي

 غايب نسلي كودكانه، نقاشي هر در .دارند را لبخند يدوباره كشف توان كه اندنسلي نخستين هاآن اما شود،مي ثبت

 بازي و خندندمي هانقاشي اين در .است نمايش در شفاف هايرنگ زير از هايشكشته هاينام كه نسلي است،

  .بازگشت آن به توانمي كه دارد وجود ايخانه .كنندمي
 ادامه براي بقا، براي گذر نماد عنوان به را فيگورها نبرد و كنندمي خنثي را تاريكي و حزن كودكانه، هاينقاشي

 آن هنري چالش و وحشت دوران و تلخ خاطرات تصويرسازي هاسال از بعد نقاش .سازندمي ظاهر اميد و زندگي

 .گذاردمي نمايش به گذشته خاطرات بستر در را شادي و اميد عناصر گانهسه مجموعه اين در بار اولين براي دوره،

 و شخصي ينقادانه طوالنيِ بازنگريِ  در شادي و اميد عناصر هاآن در كه هستند هنرمند تابلوهاي نخستين هااين

  .است شده پديدار موضوع اين با هنري چالش
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 براي »خيتار و هاسهيد متن، :»١٥٤٥٩«« عنوان و است شده برگرفته هرچمنو نامهپايان از متن اين :مترجم توضيح

  است. حاضر يترجمه

  
  :هايادداشت

[i] Die Begriffe werden im Sinne der Begriffsdefinition von Jan Assmann verwendet. Siehe. Jan Assmann: Das 
kulturelle Gedächtnis. In: Thomas Mann und Ägypten. C. H. Beck, München 2006, S. 70. 

Das kulturelle Gedächtnis wird dabei geprägt von Texten, Bildern und Riten, die unser Zeit- und 
Geschichtsbewusstsein, unser Selbst- und Weltbild prägen. Das soziale oder kommunikative Gedächtnis ist hingegen 
auf die mündliche Überlieferung der vorangegangenen  Generationen begrenzt, nach Assmann auf ca. 80 Jahre. Es ist 
alltagsnah und gruppengebunden. 

[ii] Vergl.: Arthur Kleinman, Veena Das, Margaret Lock, Introduction, S. IX-XXVII. In: Arthur Kleinman, Veena 
Das, Margaret Lock Hg.: Social Suffering. University of California Press. 1997 

[iii] Jürgen Trabant, „Wissen als Handeln und die Vermittlung der Zeichen“ , Rechtshistorisches Journal 18, 1999, 
S. 268 zitiert nach Aleida Assmann, Soziales und kollektives Gedächtnis. http://www.bpb.de/files/0FW1JZ.pdf. 
24.05.2009 

[iv] Siehe : (http://www.komitedefa.org/) 
[v] Peter Gerlach, Zeichenhafte Vermittlung von Innenwelt in konstruktivistischer Kunst. In: Holländer, 
Hans und Thomsen, Christian W. (Hrsg.): Besichtigung der Moderne: Bildende Kunst, Architektur, Musik, 
Literatur, Religion, Aspekte und Perspektiven. Köln (1987), S. 158 
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