
 

«١۵۴۵٩»: متن، دیسھ ھا و تاریخ 
ترجمھ: ھمایون ایوانی 

١- مقدمھ 
رونـد اجـتماعی شکل گیرِی آفـرینش ھـنری، در ھـنر و در کنار رونـِد زیبایی شـناسـانـھ، از عـناصـر ضـروری آفـرینش ھـنری 
بـھ شـمار می رود. ھـنر نـوعی ارتـباط اسـت و از این رو  می تـوانـد رابـطھ ی سیاسی ھـنرمـند بـا جـامـعھ را نیز در بـر بگیرد. 

چنین شکلی از چالش، بخش اصلی آثار ارائھ شده را تشکیل می دھد. 
نـقاشی ھـای مـتن حـاضـر در فـرایند بـازنـگرِی نـقادانـھ ی تـجارِب تعیین کننده ی زنـدگی ھـنرمـند و در سـال ھـای نخسـت انـقالب 
ایران آفـریده شـده انـد. در این تـابـلوھـا مـراحـل مـختلِف تجـربـھ ی ھـنرمـند بـازنـمایی شـده انـد. دوره ی زنـدان، حـذف و قـتل یاران 
بـھ دسـت حکومـت، مـحورھـای اصلی مـوضـوعـاتی ھسـتند کھ ھـنرمـند را در آفـرینش آثـارش بـدرقـھ می کنند و بـرای اولین 
بـار در چـارچـوب آثـار مـذکور، تـابـلوھـای خـلق شـده، تغییر و تـبدیلی تـمام عیار را از سـر گـذرانـده انـد. احـساسـات عمیق 
درونی کھ از طـریق پیکرھـای تـرسیم شـده نـمود پیدا می کردنـد، سـالـھای مـتمادی عـنصر مـرکزی آفـرینش ھـنرمـند بـودنـد. در 
این آثـار ھـنوز «نـگاره ھـای احـساسی درونی»، صـرفـاً در خـطوط کلی تـرسیم شـده انـد. این مجـموعـھ تـابـلوھـا از سـطح تحـلیل 
و بـھ چـالـش کشیدن تـجارب شخصی فـراتـر می رود و سـنگ بـنای سـاخـت یک یادمـانـھ ی (حـافـظھ ی) فـرھنگی جـدید را 
می گـذارد. سـھ سـطح مـختلف و مسـتقل از یکدیگر در این نـقاشی ھـا قـابـل رویت ھسـتند. سـطح اول، زمینھ ی نـقاشی ھـا 
حـروف فـارسی اسـت کھ نـام ١۵۴۵٩ نـفر را بـھ نـمایش می گـذارنـد کھ در دھـھ ی شـصت قـربـانی سـرکوب و تعقیب سیاسی 
و اعـدام شـده انـد. نـام اصلی مجـموعـھ ی یادشـده نیز از عـدد مـذکور گـرفـتھ شـده اسـت. سـطح دوم، روی اسـامی را می پـوشـانـد. 
این ســطح، از فیگورھــایی کھ تــجسم و انعکاس تــجارب شخصی و روحیات نــقاش انــد تشکیل شــده اســت . نــقاشی ھــای 
کودکان در سـطح سـوم، نـمادی بـرای آغـازی دیگر و رھـایی می تـوانـند تفسیر شـونـد. آن ھـا، در واقـع، از یک سـو بـھ غیبت 
نسـلی در میان بسیاری از خـانـواده ھـا اشـاره می کنند و امـا از سـویی دیگر نـماد تغییر و تـبدیل و ادامـھ زنـدگی ھسـتند. این 
نـقش ھـای کودکانـھ کھ حـامـل امید ھسـتند، بـا رنـگ ھـای تـندشـان آشکارا از پـس زمینھ بـرجسـتھ شـده انـد و نـقطھ آغـاز و مـدخـلی 

برای نفوذ در الیھ ھای دیگِر تصویر می شوند. 

٢- ھنر و یادمانھ 
ھـنر حـلقھ پیونـدِی مھمی بین حـافـظھ ی اجـتماعی و حـافـظھ ی فـرھنگی اسـت[i] و از این طـریق از تـاریخ نـگاری تـوصیفی 
کالسیک فـراتـر می رود. مـحتوای اصلی از دروِن احـساسـاتی عمیق کھ رابـطھ ی تـنگاتنگی بـا یادمـانـھ ی اجـتماعی دارد، بـھ 
مـخاطـب مـنتقل می  شـود و ھـم زمـان، بـا جـمع آوری نـام ١۵۴۵٩ نـفر از اعـدامیان، بـر بسـتری تـاریخ نـگارانـھ بـھ عـنوان بخشی 

از یادمانھ ی جمعی، تاثیری تعیین کننده بر کار ھنری می گذارد. 
از یادمـانـھ ی فـردی ھـنرمـند، پلی بـھ یادمـانـھ ی جـمعی در اجـتماع سـاخـتھ می شـود. ھـر کدام از مـا بـھ عـنوان بخشی از 
اجـتماع زنـدگی می کند و پیوسـتھ تـحت تـاثیر «مـا» قـرار دارد. اعـدام بیش از ١۵ ھـزار نـفر از جـوانـان در   ایران، خـامـوش 
کردن نسـلی پـر خـروش و پـر امید، سـرشـار از آرمـان و تعھـد سیاسی، نـقطھ آغـاز چـالـش ھـنری بـا حـافـظھ و یادمـان را 
می سـازد. تـاکنون نـام ١۵۴۵٩ نـفر کھ در دھـھ ی شـصت، بـھ عـنوان مـخالـف سیاسی بـھ جـوخـھ ھـای مـرگ سـپرده شـده انـد، 
مـشخص اسـت. این عـدد نـامی شـده اسـت بـرای این تـریلوژی (مجـموعـھ  ی نـقاشی سـھ گـانـھ)، ھـر چـند تـمام نـام ھـای اعـدامیان 



ھـنوز جـمع آوری نشـده و تـعداد آن ھـایی کھ در اثـر عـواقـب زیانـبار زنـدان، شکنجھ و فـشار روانی جـان خـود را از دسـت 
داده اند، نامشخص است. 

مـا ھمیشھ بنیاد ھـویت خـود را از «مـا»یی می گیریم کھ خـود از الیھ ھـای نـاھـمگون زیادی تـرکیب شـده اسـت. مـا حتی پیش 
از تـولـد، بـھ عـنوان جنین در شکم مـادر بخشی از جـمع می شـویم، زیرا بـدون واسـطھ، تـحت تـاثیر زنـدگی واقعی مـادر و 
پـدر قـرار داریم. کنار گـروه «مـا»یی کھ در آن زاده می شـویم، گـروه ھـای دیگری از« مـا»یی وجـود دارنـد کھ انـتخاب شـان 
می کنیم، گـروه ھـای «مـا»یی کھ بـرای مـدتی مـتفاوت  میان آن ھـا حـضور داریم ولی تـاثیرات ھـر گـروه بـھ گـروه دیگری 
مـنتقل می شـود کھ در گـروه بـعدی بـا شـرایط جـدید زنـدگی و تـاثیرات تـازه واردین تـرکیب می  شـونـد. تجـربیات آمیختھ بـا 
احـساسـات عمیق درونی، ھـوشیاری را قـوی تـر می کند بـھ نـحوی کھ تـجارب تعقیب، تـرور، فـقدان، ضـایعھ و سـوگـواری 
تـاثیرات شـدیدی بـر زنـدگی واقعی مـا می گـذارنـد. فـشار بیش از حـِد شـناخـت کھ این گـونـھ در اعـماق یادمـانـھ ی جـمعی ثـبت 
می شـود، مـرکز خـاطـرات گـروه ھـا را می سـازد و تـاثیراتـش را بـھ نـحو مـتفاوتی ادامـھ می دھـد.[ii] یورگـن تـرابـانـت «می گـوید 
کھ بـخش بـزرگی از دانسـتن، نـھ از تـجارب دنیوی اش، بلکھ بـھ واسـطھ ی نـشانـھ ھـا بـھ وجـود می آیند.»[iii]  نـشانـھ ھـای 
نـمادین و در حـافـظھ ثـبت شـده ای کھ مـا از طـریق نـھاد ھـای آمـوزشی کسب کرده ایم، نـقش تعیین کننده ای در این زمینھ دارنـد. 
این نـشانـھ ھـا در آثـاریادشـده از سـویی حـروف فـارسی و از سـوی دیگر اعـدادی ھسـتند کھ بین فـرھـنگ اجـتماعی  و زنـدگی 

واقعی کنونی پلی می کشند. 

٣- زمینھ 
این جـا بـرای «زمینھ» دو وجـھ از مـفھوم وجـود دارد کھ در این نـقاشی ھـا ھـم دیگر را می پـوشـانـند. یکی، ریشھ  ی ایرانی 
ھـنرمـند اسـت کھ از طـریق حـروف فـارسی بـھ زمینھ ھـای اولیھ فـرھنگی- اجـتماعی اش و نیز بـر مکاِن واقـعھ اشـاره دارد. 
ھـم زمـان نـام ھـا، کھ زمینھ ای بـا نـقش و نـگار شکل می دھـند و کاربـردی اسـتتیک نیز دارنـد، از زیر تـمام الیھ ھـا خـوانـا و 
قـابـل رویت اسـت. نـقاش تـا ٢٢ سـالگی در ایران زنـدگی کرده اسـت و خـود نیز قـربـانی تعقیب سیاسی بـوده اسـت. بـراسـاس 
چنین انگیزه ھـایی، بـازنـگری نـقادانـھ ی تجـربیات ھـنرمـند در گـذر زمـان، نـھ فـقط بـھ تجـربـھ ھـای زخـمین خـوِد او مـعطوف 
اسـت، بلکھ ھـم چنین گـذاشـتن یادبـودی اسـت بـرای آنـانی کھ جـان شـان را در راه آرمـان شـان سـپرده انـد. کارھـای قبلی نـقاش، 
ھـنوز بـا تـصویرھـای تجـربـھ ھـای دوره زنـدانـش پیونـد بسیار نـزدیک تـری داشـت. طـرح ھـای حـاصـلھ از این تـجارب دوران 
دھشـت، کھ در سـطح احـساسی تـالشی بـرای رودررویی بـا ھـراس افکنی سیستم اسـت، بـھ صـورت فـرمـال بسیار کم تـر 
کاسـتھ شـده انـد [بسیار کمتر تجـرید شـده انـد]. نخسـت در کارھـای مـورد تـوجـھ مـتن، تـالش شـده اسـت بیان و پـرداخـت ھـنری 

در بستر حافظھ قرار بگیرد کھ در آن مستقیما سن و نام اعدامیان را بھ بیننده نشان دھد. 



تـازه در تـریلوژی مـذکور، تـالش شـده اسـت کھ پـرداخـت ھـنری در دِل پیچیده ی اثـر- یادمـانـھ جـای گیرد، کھ در آن مسـتقیم 
بـھ نـام ھـا و اعـداد اعـدام شـدگـان اشـاره میشود. اثـر-یادمـانـھ در این فـرم در بسـتر انـقالب ایران نـوظـھور اسـت. بـرای نـگارنـده 
آثـاری کھ این گـونـھ بـھ چـالـِش گـذشـتھ پـرداخـتھ بـاشـند، نـاشـناس اسـت. مـعموالً اگـر چـالـش ھـنری ای وجـود داشـتھ بـاشـد، در 
سـطحی بسیار شخصی انـجام می شـود، بی آن کھ بـھ خـود جـراِت تـالش بـرای یاری رسـانـدن و سـاخـتن یک یادمـانـھ جـمعی، 

فرھنگی را بدھد. 
طـرح ھـای پیشین بـا دریچھ ھـای آشکارا احـساسی، تـاحـدی الـھام بـخش تـریلوژی کنونی بـوده انـد کھ بـا سـاده سـازی و پیونـد بـا 
عـناصـر تـوصیفِی حـروف و رقـم و نیز ھـم چنین شکستگی زیبایی شـناسـانـھ و زمـانی از طـریق نـقاشی کودکانـھ، یک امکان 
نـمایش را بـھ آزمـون می گـذارد. حـروف فـارسی نـھ تـنھا خـاسـتگاه و مـبدا ھـنرمـند را نـشان می دھـند، بلکھ ھـم چنین بسـتر 
جـغرافیایی و فـرھنگی رخـداِد تـصویرشـده را روشـن می کند. نـقاشی ھـا رسـما تـبدیل بـھ یادبـود می شـونـد کھ در آن ھـا فھـرسـتی 
از اسـامی شـناخـتھ شـده ی اعـدامیان، خـواسـتھ ی اصلی بـوده اسـت. اسـامی بـایستی طـوری دقیق و مـنظم روی بـوم ھـا ذکر و 
قـرار بگیرنـد کھ ھـر حـرف و رقمی کامـال قـابـل رویت و خـوانـا بـمانـد.[iv] بـا وجـود این کھ تـعداد اعـدامی ھـای پیگرد سیاسی 

در دھھ ۶٠ بھ مراتب بیشتر از ١۵۴۵٩ نفر است. لیکن تاکنون امکان جمع آوری تمام اسامی وجود نداشتھ است. 
سـطح مـنظم پـوشیده از حـروف فـارسی بـرای بیننده در نـگاه اول کاربـرد نـقش و نـگار را دارد. الـبتھ بـا نـگاھی دقیق بیننده 
در می یابـد کھ کنار نـوشـتھ ھـا (نـام ھـا)  اعـدادی مـوجـودنـد کھ بـا نـام ھـا در ارتـباطـند. بـدینسان، ارتـباط افـراد بـا سـن شـان، یا بـھ 
عـبارت دقیق تـر بـا سـن زمـان مـرگ شـان بـرقـرار می شـود. نکتھ ای کھ در خـصوص سـن ھـا جـلب نـظر می کند، این اسـت کھ 
 بیشتر این افـراد بین ١٨ و ٢۵ سـال ھسـتند. جـوان تـرین قـربـانی ذکر شـده در نـقاشی ١٣ و مـسن تـرین شـان ٧۵ سـال اسـت. 
سـطح رویی بـزرگ کھ اسـامی بـوم بـا دقـت میلیمتری در آن جـا داده شـده انـد، بیننده را مـتاثـر می کند، فـانـتزی اش را بـھ 
حـرکت در می آورد و اجـازه بـھ وجـود آمـدن تـصاویری را در ذھـن می دھـند کھ در آن فـضاھـای خـالی میان تـصاویر ذھنی، 

با افکار و تصویرھای خود بیننده کم کم پر می شوند. 

۴- شکل ھا 
شکل ھـا بیان روحیات و احـساسـات و در درجـھ اول تـجسم جـنبھ اجـتماعی (یا مـحاوره ای) حـافـظھ انـد. آن ھـا در سـطح 

دریافت ذھنی می مانند کھ بخش اصلی تاثیرگذارِی تصاویر ناشی از آن است. 
«تـصاویر بیشتر بـھ ثـبت بـازتـاِب رونـدھـا کمک می کنند کھ بـاید در سـاخـتار درونی مـوضـوع درک-شـونـده، رخ دھـند. آن ھـا 
در نـمایش این دنیای درونی، چـونـان فـریب ذھنی، بسیار بـزرگ و عظیم می شـونـد. فـریبی کھ از زمـان افـالطـون بـھ عـنوان 

 [v]«.امری سرزنش آمیز در ھنر محسوب می شد



انـدام ھـای تـصویر شـده در این تـابـلوھـا خیلی مسـطح، بـدون عـمِق پـرسـپکتیوی، نـقاشی شـده انـد . آن ھـا پـرسـش را مـتوجـھ مـا 
می کنند، جـویای ھـویت مـا می شـونـد. انـدام ھـا در وھـلھ ی نخسـت احـساسـات عمیق درونی را بـازتـاب می دھـند. ھـرچـند کھ 
بــرافــروختگی و شــور در مــفاھیم طبیعی و منطقی قــابلیت تحــلیل دارنــد، ولی در تــرمینولــوژی علمی امکان دســترسی 
نمی دھـند. آن ھـا، صـرفـاً در رابـطھ ی ھـنری بـھ تجـربـھ درمی آیند. ھـرچـند می تـوان تـاثیرگـذاری ھـا را بـا مـفاھیم مـعمولی 
منطقی تحـلیل کرد، ولی آن ھـا بـا تـرمینولـوژی علمی قـابـل درک نیستند. تـنھا رویکرد ھـنری آن ھـا را قـابـل تجـربـھ می کند. 
فـشاری کھ روی فیگورھـا وارد می آید، بـرای بیننده مـحسوس اسـت. بـدن بـھ فـضای بیان دریافـت ھـا بـدل و بـدین طـریق بـھ 
کار گـرفـتھ می شـود. فیگورھـا درون چـارچـوبی فشـرده شـده انـد کھ ھـم زمـان مـرزی بـرای نـام ھـای اعـدامیان شکل می دھـند. 
تـناسـب، سـطح یا حجـم بـدن ھـای شـان بـھ مـراتـب از ابـعاد بـدن واقعی بـھ دور ھسـتند. امـر واقعی صـرفـاً احـساسـاتی اسـت کھ 
در این تـن ھـا بـازنـمایی می شـونـد. ارتـباط اجـتماعی فیگورھـا در سـوگـوارِی مشـترک بـرای کشتھ ھـا پـدید می آیند، وگـرنـھ تـمام 
فیگورھـا، بـھ جـز بـچھ ھـا و سـرپـرسـت ھـایشان، در انـزوا قـرار دارنـد. پیکرھـا خـمیده انـد، سـرھـا در گـریبانـند و چـشم ھـا بسـتھ انـد 
تـا فـشار قـابـل تحـمل بـاشـد و مـجبور بـھ تـماشـا نـباشـند. در قـاب، تـصاویر فـرِم فیگورھـا مـتراکم، کوتـاه و پـخش می شـونـد. 
پیکرھـای عـریان بـھ اصلی تـرین عـناصـر تـحویل شـده انـد. تـن ھـای عـریان کمتر از ھـمھ می تـوانـند احـساسـات را مخفی کنند. 
آن ھـا در مـقابـل زیبایی کامـل گـذاشـتھ شـده انـد و تـوان شـانـھ خـالی کردن از بـار مـقایسھ را نـدارنـد. فیگور زن بـاردار در اینجا 

یک استثناء را شکل می دھد. 
بـھ نـظر می رسـد کھ تـن زن بـاردار بـرخـالف تـن ھـای دیگر گـویی می خـواھـد قـاب را منفجـر کند. رنـگ سـرخ خـون کھ نـقش 

و خطوط اصلی پیکرش را پوشانده، نشانھ ی تغییر و تبدیلی است کھ آغاز زندگی جدیدی از آن قابل تصور است. 
نـھ تـنھا زنـدگی ای کھ زاده می شـود امید می آورد، بلکھ ھـم چنین خـود نیز در تـولـد دوبـاره اسـت. او ھـم زمـان در نـبرد قـرار 
دارد، تـالش می کند یادمـانـھ جـمعی نـمایش داده شـده بـھ وسیلھ نـام ھـای نـقش شـده بـر روی زمینھ را دگـرگـون کند. مـرگ 
انـسان ھـای ثـبت شـده در تـابـلوھـا، بـاید ھـم زمـان مکانی بـاشـد کھ دگـردیسی و تـوانـایی بـھ وجـود آمـدن در آن را داشـتھ بـاشـد. 

فراموشی جایی در آن ندارد، فقط انفجاِر سیستم می تواند امید بیاورد. 



۵- نقاشی ھای کودکانھ 
نـقاشی ھـای کودکانـھ در سـادگی شـان، بـھ روش ھـای گـونـاگـونی قـابـل خـوانـدن ھسـتند. آن ھـا سمبلی بـرای اعـدامیان انـد کھ 
خـودشـان زمـانی کودک بـودنـد و شـاید نـگاه سـاده ای بـھ تجـربـھ ھـای دنیای پـاک شـان داشـتند. از سـویی، آن ھـا بـھ زنـدگی ھـای 
خـامـوش شـده ای اشـاره می کنند کھ انـسان ھـای  بـھ قـتل رسیده ھـرگـز قـادر بـھ انـتقال آن نـبوده انـد، زیرا اغـلب آن قـدر جـوان بـودنـد 
کھ خـانـواده ای را تشکیل نمی دادنـد. نسـلی از زنـان و مـردان بـا تعھـد ویژه ی سیاسی بـھ ھـمراه آینده و آیندگـانـشان نـابـود 
شـدنـد. از سـوی دیگر، نـوعی خـوانـش بـھ وسیلھ رنـگارنگی طـرح ھـا قـابـل تـوجیھ اسـت کھ این نـقاشی ھـای کودکانـھ در آن 
مـعرف آینده و ادامـھ زنـدگی انـد. در نـھایت، این انـسان ھـا آمـاج شـان این بـود کھ بـرای نسـل آینده بـچھ ھـا امکانی فـراھـم کنند 
کھ آن ھــا دوبــاره بــدون درد و غــم  بــتوانــند کودک بــاشــند، بــرای نســلی کھ زن بــاردار آن ھــا را بــھ دنیا خــواھــد آورد. 
نـقاشی ھـای کودکان، ھـالـھ ای از سـرزنـدگی و گیرایی در تـابـلوھـا می دمـند. بـا اینکھ رنـگ ھـای قـوی در تـابـلوھـا غـالـب ھسـتند، 
ولی شکل ھـای نـقاشی شـده شـفاف بـاقی می مـانـند. ھـم چنین در آن ھـا داسـتان مـقتولین ثـبت  می شـود، امـا آن ھـا نخسـتین نسـلی انـد 
کھ تـوان کشف دوبـاره ی لـبخند را دارنـد. در ھـر نـقاشی کودکانـھ، نسـلی غـایب اسـت، نسـلی کھ نـام ھـای کشتھ ھـایش از زیر 
رنـگ ھـای شـفاف در نـمایش اسـت. در این نـقاشی ھـا می خـندنـد و بـازی می کنند. خـانـھ ای وجـود دارد کھ می تـوان بـھ آن 

بازگشت. 
نـقاشی ھـای کودکانـھ، حـزن و تـاریکی را خنثی می کنند و نـبرد فیگورھـا را بـھ عـنوان نـماد گـذر بـرای بـقا، بـرای ادامـھ 
زنـدگی و امید ظـاھـر می سـازنـد. نـقاش بـعد از سـال ھـا تـصویرسـازی خـاطـرات تـلخ و دوران وحشـت و چـالـش ھـنری آن 
دوره، بـرای اولین بـار در این مجـموعـھ سـھ گـانـھ عـناصـر امید و شـادی را در بسـتر خـاطـرات گـذشـتھ بـھ نـمایش می گـذارد. 
این ھـا نخسـتین تـابـلوھـای ھـنرمـند ھسـتند کھ در آن ھـا عـناصـر امید و شـادی در بـازنـگرِی طـوالنِی نـقادانـھ ی شخصی و 

چالش ھنری با این موضوع پدیدار شده است. 
 

تـوضیح مـترجـم: این مـتن از پـایان نـامـھ  مـنوچھـر بـرگـرفـتھ شـده اسـت و عـنوان ««١۵۴۵٩»: مـتن، دیسھ ھـا و تـاریخ» بـرای 
ترجمھ ی حاضر است.  
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