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ترجمھ از مینو خواجھ الدین* 

ھنر، ملیت نمی شناسد 
من در این گفتار می کوشم تا بھ احساسات، یا بھتر بگویم، بھ عواطفم لباسی از واژه گان بپوشانم. 

ھـمانـطور کھ میدانید، عـاطـفھ، زمینھ و سـبب سـاز آگـاھی و نیز دلیل تـفاوت سـطح آن اسـت. ھـنگامی کھ مـن در یک تـصویر دقیق 
می شـوم، چـھ می بینم؟ آیا در این حـالـت می نـگرم یا می انـدیشم؟ اجـسام، اسـامی، حـروف الـفبا -  مـثال ھیروگلیِف کامـال نـاآشـنا بـرای 

من  ـ، ارقام و ھمھ ی آن چھ کھ برای من در این کائنات، ناشناختھ است. آیا چونان گاوی در برابر کوھی ایستاده ام؟ 

مسـلما نـھ؛ چـرا کھ در فـرھـنگ مـن نیز اجـسام، اسـامی، الـفبا و ارقـام از نیروی نـمادیِن عظیمی بـرخـوردارنـد. بـنابـراین می تـوان 
گـفت کھ این عـالئـم یا نـشانـھ ھـای نـمادین، بـھ نـظم خـاصی از پـدیده ھـا تـعلق دارنـد کھ فـراتـر از فـرھـنگ؛ یا میان فـرھنگی اسـت. این 
نیروی سمبلیک، بـھ خـصوص در چـارچـوِب ایرانِی آن علیرغـم اشکاالت ویژه ای کھ دارد، امـا بـھ سـبب خـاصیت تعمیم پـذیری کھ 
در آن نـھفتھ، بـھ مـن اعـتماِد غـریبی می بخشـد. مـن پیام تـصاویر را بـھ تـصویر تـرجـمھ می کنم و بـا این تـرجـمھ، ھـمھ ی آن عـالئـم 
بیگانـھ و نـاشـناس را بـھ شـناخـتھ ھـا بـدل می سـازم. این یک کنِش خـودخـواھـانـھ نیست، چـرا کھ این چنین می تـوانـم بـا رونـد انـتقال 

میراث فرھنگ مشترک انسانی رابطھ بگیرم. 

این سـفِر روح را در اصـطالح، Assoziation (پی آیندی یا پیوسـتگی) می نـامـند. این نـھ یک حـالـت، کھ یک رونـد اسـت بـھ مـنظور 
ایجاد پیونـد میان تـصور و بـرداشـت از پـدیده ھـای نـمادین. آنـچھ کھ این بـافـِت متشکل از عـاطـفھ، تجـربـھ، آگـاھی و شـناخـت، 

نمی شناسند، ھمانا تجزیھ است و جداسازی. 

یک فـرضیھ در انـدیشھ ی کھن وجـود دارد مـشھور بـھ «نـگریستن». و بـرای یونـانیاِن بـاسـتان مسـلم بـود کھ «دیدن» ھمیشھ بـرابـر 
اسـت بـا «انـدیشیدن». مـن این آمیختگی را Assoziation می نـامـم. خـاطـره ی شخصی و نیز حـافـظھ ی تـاریخی مـن چـنان تنظیم شـده 
کھ نـقاشیھای مـنوچھـر*، بـالفـاصـلھ در مـن پیوسـتگی می یابـد بـا بیرحـمی ھـای دوران سـلطھ ی فـاشیست ھـای نـازی و آن را پیش چـشمم 
زنـده می سـازد. ھـمان بـدن ھـای مـچالـھ، مـطرود، منکوب و مـھجور. از سـویی تکرار قـالـب ھـای خـموش در فـضاھـایی ظـاھـرا تھی، و 
مسـلما از دیگر سـو، یک فـریاد بـھ کمک تـصویر و این یعنی تـاریخ مـند شـدن: زنـده شـدن و روح پـذیری را آزمـودن. مـا بـا یک 

برنامھ ی کامل تصویری روبروییم. 



بـا نـگریستن، بـا تـامـِل فکورانـھ، بـا تـئوریزه کردِن عکس ھـایی از بـچھ ھـا ـ کھ در زبـان آلـمانی طنین بھـتری دارد تـا واژه ی «عکسِ 
بـچھ ھـا ـ بی درنـگ زرتشـت بـھ یاد مـن می آید، الـبتھ نـھ آن پیامـبر بـاسـتانی ایرانی، بلکھ انـدیشمند و فیلسوفی کھ نیچھ آفـرید، مـنتقد 

تیزبین و رادیکاِل عصر مدرن با آن «ماشیِن فرھنگ» اش. 

زرتشـت در فـصل «سـھ دگـردیسی بـزرگ» از تکامـِل روح انـسان، از آگـاھی و تـرکیب روح ـ احـساس، سـخن می گـوید. او بـرای 
تـجسم بخشیدن بـھ این سـھ حـالـت از آگـاھی، سـھ نـماد را بـرمی گـزیند: شـتر، شیر و کودک. زرتشـت در «فـلسفھ بـا چکش» می گـوید 

کھ روح ـ رواِن کودک، برترین جایگاِه معنای زندگی انسان را تجسم می بخشد، و آن را «دلیل» می نامد. 

کودک، بی گناه است، آغازی است نو، یک بازی، چرخی کھ بی اختیار می چرخد، یک بلھ گوِی مقدس. 

امـا رواِن کودک ظـریف، شیرین یا بی خـطر نیست. زیرا بـھ سـبب سـاخـتاری کھ گـفتھ شـد، آیینھ ی جـھاِن بـزرگ سـاالن اسـت. و 
آنـگاه کھ کودک می گـوید: «آه، زرتشـت! خـود را در آینھ بـنگر» یعنی کھ خـود را بـشناس و زرتشـت، ابلیس بـچھ ی لـوسی را 
می بیند کھ بـھ او پـوزخـند می زنـد. در حقیقت او جـھاِن بـالـغاِن تحقیر شـده، گـریختھ، مـبارز، ھیوالھـای اقـتصادی، رشـوه خـواران، 
جـنایتکاران، واپـس گـرایان، و زاھـدان ریایی را می بیند. و زرتشـت بـر آن اسـت کھ در این بی نظمِی مـحض، تـنھا نیرو و تـوانـاییِ 
کودک، بی خیالی، بی گـناھی، فـرامـوشی و نـوآغـازی اسـت. آینھ در دسـت کودک، نـماد روِح آگـاھی و آسـتانـھ ی ورود بـھ لحـظھ ای 
اسـت کھ فـرد در آن، خـویشتن خـویش را بـاز می شـناسـد و خـود را بـرانـداز می کند. این خـودبینی در آینھ بـھ رابـطھ ی مـن ـ تـو راه 
می بـرد بی آنکھ بـھ چیز دیگری نیاز داشـتھ بـاشـد. خـودشـناسی. شـناخـت نـام دیگری اسـت بـرای آسـتانـھ. لـطفا از مـن یک سـخن رانی 
سـلیس، بـدون دسـت انـداز و گـره و گـرفـتاری تـوقـع نـداشـتھ بـاشید. زیرا ھـمانـگونـھ کھ چـشم، ھـنگام عـبور از تـصاویر، سـرگـردان بـھ 
ھـر سـو پـرسـھ می زنـد و در یک کالم، روسـتایی عـمل می کند، فکر نیز ھـنگامی کھ بـھ پی آیندی می رسـد ھمین رفـتار را دارد.  
بسیار خـوشـحال و در عین حـال ھیجان زده ھسـتم از اینکھ مـرا بـھ نشسـتی کھ بـرای شـما از اھمیت ویژه ای بـرخـوردار اسـت دعـوت 
کرده اید تـا کالمی چـند دربـاره ی نـقش فـرھـنگ و ھـنر در مـبارزات دمکراسی خـواھی بیان دارم. می خـواھـم بـا دو اصـل بنیادین 
آغـاز کنم کھ بـھ گـونـھ ای نـمادین، جـایگاه واقعی فـرھـنگ و ھـنر را بـھ مـا نـشان می دھـند. نخسـت: نـھ نـقره، نـھ طـال، نـھ پـالتین و نـھ 
حـتا کولـتان، سـخت تـرین مـواد مـوجـود در بـازار جـھانی نیستند، بلکھ سـخت تـرین مـاده، امـروز فـرھـنگ و ھـنر اسـت. دوم: از 
دوسـتانی اھـل آفـریقای غـربی آمـوخـتم کھ «ھـنر بـرای ھـنر» یا بـھ قـول فـرانـسویان ( l` art pour l` art ) چیزی نیست بجـز ُگـھِ 
معطر شده ی سگ. چرا کھ در قاموس جامعھ، ھنر اسلحھ ای است برای آنکھ ذھنیت ھا را تغییر داده و دیدگاھی تازه بیافریند. 

از نـگاه مـن، ھـنر بیان تـوانـایی انـسان اسـت در آفـریدن نـظم و جـھان؛ آفـریدن مـفھوم و ھـدف. فـرھـنگ و ھـنر از اجـتماع، یک 
مجـموعـھ ی مـعنادار می سـازنـد. ھـنر بـرای مـن ھمچنین تـرجـمان خـالقیت و بیاِن تجـرییات درونی و بیرونی و رونـد یادآوری در 
قـالـب نـمادھـا اسـت. ھـنر، انـدیشیدن در درون شکل ھـا و عکس ھـا اسـت. بیھوده نیست کھ سـخن از قـدرِت عکس ھـا یا پیکره ھـا 

می رود.  

این ارتـباط میان «تجـربـھ»، «یاد» و «بـرداشـت» بـھ ویژه در آن گـروه از آثـار ھـنری جـلوه  می کند کھ بـا زبـان نـمادھـا بـھ بیان 
دردھا و فجایع زندگی انسان از قبیل شکنجھ، تعقیب، گریز، اسارت، فقر و گرسنگی می پردازند. ھمھ ی پدیده ھای یاد شده،  



نیازمـند کارشـناسی و بـررسِی علمی ھسـتند، امـا ھـنر می تـوانـد مـھمترین رابـط میان «بـرداشـت» و «احـساس» بـاشـد؛ «بـرداشـتِ 
حسی» بھ ما بدھد. ھنر، پلی است میان تعقل، دانش، احساس و تجربھ. 

ھـنگامی کھ ھـنر، حـساسیت تـاریخی و احـساس ھـمدردی مـا را بـھ غلیان درآورد، نـگاه مـان آنـچنان ژرفـایی می یابـد کھ ھـرچـھ را در 
ورای پـدیده ھـای صـرفـا عقلی و کاربـردی قـرار گـرفـتھ ، می بینیم. ھـنر چـنان فـضای تجـربی ایجاد می کند کھ در آن، قـدرت تخیل مـا، 

توان تجسم ما، نیروی خالقھ ی ما بر آگاھی مان اثر می گذارد ـ ماورای تعقل، تفکر و ادراک . 

چند مثال در این مورد: 

تـاکنون ھیچ تـصویری ھـمچون تـصویر تحقیرآمیز زنی کامـال پـوشیده در جـامـعھ ی واپـس گـرای اسـالمی در مـن این بـازتـاب نیافـتھ، 
پـژواکی ھـمچون ظـاھـر شـدن زنـان در قـطعھ ی تـئاتـری «خیمھ ھـای رقـصان». بیانی تـصویری از خـشم: نـامـرئی کردن مـوجـود 

زنده  ی مؤنث. 

یا، بیاندیشیم بھ قدرت نمادینی کھ در تصویر «زنجیر» نھفتھ: 

از سـویی زنـدگی مـا ھـمچون یک زنجیر بـھ ھـم پیوسـتھ اسـت. حـتا مـا حیوانـاِت گـلھ، تـوسـط زنجیرھـای انـسانی بـھ یکدیگر بسـتھ 
شـده ایم. از دید تـاریخی، مـا ھمچنین در زنجیره  ی بـزرگ مـوجـودات زنـده ای قـرار داریم کھ پیش از مـا زیستھ انـد و مـا اکنون 

میراث  آنان را بر دوش می کشیم و در این مورد، فرھنگ من بسیار ویران گر عمل کرده است. 

از سـوی دیگر زنجیر یا ریسمان، یک نـماِد ضـد فـرھنگی بـرای تحقیر انـسان اسـت کھ «ھیوالی سـرد حکومـت» ( بـھ قـول نیچھ) 
آن را بـرای مـجازات بـھ کار می بـندد. حکومـت ھـای مـدرن، بـھ جـای زنجیر، سیم خـاردار را کشف کرده انـد. و اینکھ این مـارِ 

پوالدین در جھان بھ گونھ ی نمادین «سیِم ناتو» نامیده می شود، خود مفھومی بسیار ژرف دارد. 

مـن در مـاه فـوریھ ی امـسال از نـمایشگاھی بـا عـنوان «شکنجھ» و ھمین یک ھـفتھ پیش از آثـار نـقاشی یک خـانـم نـقاش تـرک بـھ نـام 
س. نـوی ھـاوس دیدن کردم. ھـر دوی این نـمایشگاه ھـا درد و رنـج و ادبـار را در چـشمان مـن نـمودار سـاخـتند. چـشماِن درشـت، 

ھمچون سکوت ِ غران، گاه بی فروغ و گاه سرکش، گاه خالی و گاه آگاه. 

زنجیر و چـشم دو سـوژه ی عکس ھسـتند کھ قـدرت سمبلیک و نیروی اثـرگـذاری آنـھا، ارتـباطی تـنگاتـنگ بـا حـافـظھ ی تـاریخی مـا 
دارد. 

ھـمچنان کھ حـتما تـوجـھ نـموده اید مـن ھـنوز یک کلمھ از سیاسـت حـرف نـزده ام. چـرا؟ زیرا بـھ نـظر مـن ضـرورتی نـداشـت. تـمام 
آنـچھ تـا کنون گـفتم، سیاسی بـود. جـز این چـھ می تـوانسـت بـاشـد؟ مـا در فـرھـنگ و تـصور خـود از سیاسـت، مـسحور و منکوب 



تـعریفی شـده ایم کھ طـبق آن، سیاسـت تـا سـرحـد یک جـنگ بی پـایان بـرای تـصاحـب قـدرت، تـنزل می یابـد. حـال آن کھ سیاسـت، در 
اصـل جسـتجو بـرای یافـتن شکلی از سـازمـانـدھی اجـتماع اسـت کھ در بـرابـری خـواسـت ھـا و نیازھـای افـراِد دروِن خـود می کوشـد. بـھ 

این مفھوم، یک سیاست دمکراتیک، نوعی ھنر شناختھ می شود.  

مـن بـھ عـنوان مـثال قـادر نیستم بین آنـچھ کھ در ایران، مـبارزه ی فـرھنگی نـامیده می شـود و آنـچھ مـبارزه بـر سـر قـدرت سیاسی 
است، جدایی قائل شوم. 

بـرای مـن مـنوچھـر در این رابـطھ شکل ھـنری نـقش و نـگار و بـدین طـریق مـحتوای تـزیینی نـقش و نـگار را تغییر میدھـد. ذکر و 
شـمارش نـامـھای بـدینوسیلھ ھـویدا کردن آنـھا - حـداالقـل بـرای مـن - خـصوصیت یک قـربـانی و حتی یادبـود یک قـربـانی و نـقش و 

نگارھا راھی را بھ پیوند قربانیان و ارتباطشان با زنده ھا نشان میدھند. 

از نــگاه تــئوری دمــوکراسی میتوان گــفت کھ در ایران دمــوکراسی در در تــقدیرش بــعنوان فــرم زنــدگی طــلب میشود. یعنی 
دمکراسی بـھ عـنوان آزادی تـحقق خـواسـتھ ھـای سیاسی، مـتمدن کردن مـناقـشات، بـعنوان بـرابـری ارزش عـالقـھ ھـا و نیازھـا. اینھا 

ھمھ بدسیلھ کانال ھای رسانھ ھا و ابزار ارتباطی استوار شده بر تکنیک در ارتباط شبکھ ای قرار میگیرند. 

در پایان می خواھم اندکی شما را تحریک کنم. 

می تــوان در مــورد دمکراسی و مــحتوای آن بسیار ســخن گــفت، می تــوان حــتا آزادی ھــای نــوینی را خــواھــان شــد، امــا زنــدگی 
دمکراتیک از رابـطھ ی بین دونـفر و از رابـطھ میان فـرزنـدان و والـدین آغـاز می شـود. ھمچنین، دمکراسی مـوضـوِع سـاخـتار 

درون نیز ھست. بھ ھرحال، روح دمکراتیک و رفتار مستبدانھ یکدیگر را نفی می کنند. یک مثال کوچک در این زمینھ: 

مـن بسیاری شـب ھـای بـزرگـداشـت انـقالب را در میان دوسـتانی از آمـریکای التین و ھمسـران شـان بـوده ام. غـذای بی نظیر، تکیالی 
خـوب، قـھوه ی غلیظ و قـوی و بـحث ھـای داغ در مـورد دمکراسی و بـرابـرحـقوقی انـسان ھـا. و در پـایان، زن ھـا بـرای شسـتن ظـروف 
بھ آشپزخانھ می رفتند و مردان گیتارھا را بھ دست گرفتھ، می نواختند و می خواندند، و این ویژه ی مردان آمریکای التین نیست. 

مـن بـھ خـود اجـازه ی بیان این مـطلب را دادم، زیرا بـھ عـنوان کسی کھ در بیرون ایستاده، از مـوقعیت مـمتاز نـظارت بـرخـوردار 
ھسـتم. ھمچنین وظیفھ ی خـود می دانـم در مـورد تـابـوھـایی سـخن بـگویم کھ سـنت ھـای یک جـامـعھ را تشکیل می دھـند امـا بـا روحِ 

دمکراسی، ھیچگونھ ھم خوانی ندارند.  

بـھ عـنوان یک فـرد بـومی، سـپاس و احـترام خـود را از اینکھ تـوسـط مـترجـم، مـرا بـھ حیطھ ی زبـان خـود راه دادید بیان می کنم. 
آرزو دارم کھ ھــم ھــر یک از شــما و ھــم این نشســت ، آن تکھ ی کوچک از ھــنِر سیاسی را بــدســت آورید کھ در آن، تجــربــھ و 

شناخت در کنار یکدیگر قرار می گیرند. 

سپاس برای توجھتان 

١٨ سپتامبر ٢٠٠٩ 

مـتن سـخنرانی پـروفـسور اینگولـف آلـرز در مـراسـم افـتتاح نـمایشگاه نـقاشی سـومین گـردھـمایی سـراسـری در بـاره کشتار زنـدانیان *
سیاسی در ایران، ھانوفر، ١٨ تا ٢٠سپتامبر ٢٠٠٩ 

اینگولـف آلـرز (١٩۴٢-٢٠١۵) از اعـضای بنیانـگذار انسـتیتوی عـلوم سیاسی در دانـشگاه ھـانـوفـر و از اسـتادان مـترقی آنـجا *
بـود. او در ھـامـبورگ بـھ تحصیالت در زمینھ ھـای عـلوم سیاسی، جـامـعھ شـناسی مـردم شـناسی و تـاریخ پـرداخـت. آلـرز در 
دانـشگاه ھـانـوفـر از تـز دکترای خـود در بـاره "اسـتعمار و فـرمـھای حـرکت سـرمـایھ تـجاری" دفـاع کرد. او از سـال ١٩٧٧ اسـتاد 

دانشگاه ھانوفر بود.  

مینو خـواجـھ الـدین (١٩۵١-٢٠١۴) نـقاش ایرانی و فـعال اجـتماعی مقیم آلـمان (ھـامـبورگ) بـود. او از مـھاجـرین سیاسی دھـھ *
۶٠ و از سـال ١٣۶۵ در آلـمان زنـدگی می کرد. مینو در دانـشگاه تـبریز ادبیات فـارسی تحصیل و ھـمزمـان، در کارگـاه آزاد 
نـقاشی دانـشگاه تـبریز نـقاشی می کرده اسـت. پـس از تـرک ایران نـقاشی بـرایش «جـدی تـر» گـردید. در آلـمان در مـدرسـھ ى ھـنرى 
«بـالنکنزه» و «اتـن زن» آمـوزش نـقاشـى را ادامـھ داد. پـیش از ایـن مـدارس ھـم سـالـیانی زیـاد در آتـلیھ ى بـازسـارى نـقاشـى و 
مـجسمھ گـرھـارد ارنسـت در مـونـیخ كـھ آتـلیھ اى مـطرح در بـازسـازى نـقاشـى و مـجسمھ  در آلـمان اسـت كـار بـازسـازى ھـنرى روى 

نقاشى و مجسمھ انجام داد. مینو خواجھ الدین در دھم سپتامبر ٢٠١۴ از میان ما رفت. 

منوچھر کنار مینو خواجھ الدین وچند نفر دیگر در این نمایشگاه شرکت کرد. او مجموعھ  "١۵۴۵٩ " متعلق ٢٠٠٩ ، سھ *
تابلوی رنگ روغن با تکنیک خاص (دو عدد در ابعاد ٢٠٠ در ١۵٠ سانتیمتر و یک عدد ٢٠٠ در ٣٠٠ سانتیمتر) بھ 
نمایش گذاشتھ بود. برای اطالعات بیشتر مراجعھ کنید بھ (www.naghd.com): «١۵۴۵٩: متن، دیسھ ھا و تاریخ» 

https://wp.me/p9vUft-ub 
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