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ارتباطاتِ عصر مدرن  درآثار  یِگانگیب

دو  یمورد لیبا تحل ریادوارد هاپ

اداره »و«ورکیوین لمیف»یتابلو

(7) «ورکیوین  

 یدر زندگ تیواقع شیبه دنبال نما

 (14)هستم 

از جنسِ  هیانیب کی

 (05)یگ سوخته دل

 (05)تعقیب و گریز در نوادا

فرهاد مهراد برای   مروری بر کارنامه

 (01)یادآوری یک واقعیت

(05)مرگ سقراط  
 

 با تشکر از:

 «هنربرترپارتاک»موسسه فرهنگی هنری 

 «اسپانه»انتشارات 

 نیوز عصر اصفهان پایگاه خبری

 پایگاه خبری یاقوت نیوز

 انجمن روابط عمومی ایران استان اصفهان

 

 هنری  نامه فرهنگی فصل

 «اندیشه هنر»

تابستان الکترونیک  دومشماره 

4154 

 :سرفصل موضوعی این شماره

 «یادداشت و مقاله،گفتگو»

صاحب امتیاز و مدیر مسئول: 

 سیدمجید میرپویا

جانشین مدیر مسئول و سردبیر: 

 نیا محسنیمهدی 

 نیا مدیر هنری: حورا محسنی

 دبیر تحریریه و ویراستار:

طرح جلد و صفحه آرایی: گروه  

 «رخ»هنری 

 

 همکاران این شماره:

 حمید بکتاش

 نرگس رضایی

 شبدیس بختیاری

 منوچهر یزدانی
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 به نام خداوند جان و خرد

 سخن مدیر مسئول

 در همواره و گسترده بشری غنیِ تمدن و فرهنگ دارای ایران سرزمین اریخت

مقصود نشریه الکترونیک برخط فرهنگی  و مفهوم. است بوده آفرین نقش تاریخ

در جهت  هنری اندیشه هنر که پس از چهار سال از چاپی به برخط تبدیل شد،

 و تاریخ بستر در فرهنگی،هنری تأثرات و تأثیر تحوالت، چگونگی شناخت و

 شد.می با خود همجوار های فرهنگ

 به نیل راستای در تا شد حاصل آن توفیق که شاکرم را متعال اینجانب خداوند

 ایران کهنسال سرزمین فرهنگ و هنر اعتالی در دیگر گامی اهدافی، چنین

 و نویسندگان، و پژوهشگران همکاری با خطیر امر این است امید. برداریم

این  اندرکاران دست سایر و تحریریه هیأت در مایه گران همکاران همراهی

 و کرده تثبیت کشور و فرهنگی علمی جامعۀ در را آن واالی جایگاه نشریه،

 .ببخشد ارتقاء

                                                             

 سیدمجید میرپویا                                                               

مدیرمسئول                                                        
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 به نام خداوند جان و خرد

 

 

 سخن سردبیر

از این  «هنر اندیشه»هنری  نامه فرهنگی در کنش جدید و رویکرد نو در فصل

پس برآنیم تا همچنان که مقاالت، گفتگوها و نقد و نظر علمی صاحب نظران 

گیریم، همچنان سیر  و اهالی خرد ورز هنر و فرهنگ کشور را در نظر می

تحولی روز کشور در امر فرهنگ و هنر را نیز دنبال کنیم. بر این اساس از این 

و اتفاقات مهم در طی هر  نامه به اخبار شماره به بعد بخشی از رویکرد فصل

فصل اختصاص پیدا خواهد کرد. در واقع این آخرین شماره از سری شماره 

های موضوع محور خواهد بود و اندیشه هنر در آینده به اتکای تحریریه خود 

بر اساس زمان مشخص در ماه پایانی هر فصل به صورت الکترونیکی منتشر 

 خواهد شد.

                                                             

 نیا مهدی محسنی                                                               

سردبیر                                                        
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بیگانگیِ ارتباطاتِ عصر مدرن  درآثار ادوارد هاپیر با تحلیل 

 تابلویموردی دو 

 «2اداره نیویورک»و « 1فیلم نیویورک» 

 3حمید بکتاش

 

 چکیده:

و مکتب رئالیسم  02و اوایل قرن  91ادوارد هاپر از هنرمندان اواخر قرن 

از مکاتب هنری عصر مدرن و  نتیجه انقالب صنعتی بود. تغییر رویکرد هنر در 

اجتماعی بزرگ از گیری جامعه متوسطه بعد از انقالبهای سیاسی و عصر شکل

ای و اجتماعی یکی از دغدغه های کارکرد تزئینی و آئینی به کارکرد رسانه

                                                           
1
 newyork-movie-1191 

2
 New York office  1191  

9
 اصفهان معاصرعالی سپهر دانشهیئت علمی موسسه آموزش  

hamidbaktash@yahoo.com :E.mail 
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گرایی در هنر بود. تغییر موضوعی و پرداخت انتقادی به گیری واقعیتشکل

موضوع های روزمره قشر متوسط در هنر بعد از گذر از نوسانات اجتماعی 

گیری ترش علمی و شکلو به دنبال گس 91و اوایل قرن  91اواخر قرن 

نظریات زیست شناسی، روانشاسی و جامعه شناسی به انتقاد از تحوالت روحی 

انسان از جمله بیگانگی انسان رسید. بیگانگی که نتیجه جامعه مدرن برشمرده 

شده است. دغدغه بسیاری از هنرمندان مانند هاپر گردیده است که در آثار 

یری هنر عکاسی و سینما و تأثیر پذیری و گآنها نمود واقعی یافته است. شکل

تأثیرگذاری آنها از و بر هنرهای دیگر نمی توانیم نادیده بگیرم. با مرور 

انتقادی از وجود بیگانگی انسان در اندیشمندان مدرن مانند اریک فروم  به 

تأثیر این نظریه انقادی و رابطه سینما بر آثار هاپر با مرور موردی دو اثر نقاشی 

از دوران شکوفایی هنرمند به تأثیر  9192«دفتر کار»و  9191« لم نیویورکیفی»

 موضوع بیگانگی در اثار او و تأثیر رسانه سینما بر نقاشی های او می رسیم. 

 آمریکا هنر–مدرنیسم  -بیگانگی -رئالیسم –هاپرد ادوارد کلید واژه: 

 

 

 مقدمه

با  02هنر نیمه اول قرن ادوارد هاپر یکی از هنرمندان آغاز دوران طالیی 

های متنوعی هنری شود. شکلدر آمریکا شناخته می 4گرایش رئالیسم

، ذهنی و مفهومی که در دوران مدرن رواج 5های مختلف انتزاعیازگرایش

                                                           
4
 : Realism  

5 abstraction 
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گرایی( با وجود سابقه طوالنی و خواستگاه تاریخی، داشتند، رئالیسم )واقع

های سیاسی و صنعتی در جامعه ای نمایش عینیت بعد از انقالبجایگاه ویژه

هنری، این گرایش را در تاریخ ادبیات و هنر دو صده اخیر قابل تعمل و متنوع 

و یا جنبش  9دانهای او)جنبش زبالهایکرده است، هاپر و همراهان هم دوره

(  شیوه بازنمایی از واقعیت را در پیش گرفتند و در  7های آمریکاییصحنه

هنر آمریکا و بویژه گرایش رئالیست بسیار  شکست محوریت اروپا در

های تاریخی ها و  هیجانتأثیرگذار بودند، اما در کتب تاریخ هنر  و گرایش

اند، )حداقل درکتب رایج تاریخ رنگ یافتهآن دوران شکلی گم شده و کم

، 1هلن گاردنر –هنر و ترجمه شده و رفرنس این مقاله: مانند هنر در گذر زمان 

( اگر نامی 92ساندرا بوکال -و هنر مدرنیسم  1هـ .هـ . ارسنون–مدرن  تاریخ هنر

هم از هاپر برده شده صرفاً اشاره به نام و سبک او بوده است. غالبا رئالیسم را 

دانند و می 90یا گوستاو کوربه 99وهنرمندانی مانند انوره دومیه 91متعلق به قرن 

شود. سخن گفته می 02قرن کمتر از هنرمندان این گرایش در آغاز و میانه 

هنرمندانی ماننده هاپر که تأثیر بسیار زیادی بر هنرمندان گرایش غیر تجسمی 

-های بینگران و مقالهمانند سینما گذاشت و رابطه بسیار خوبی میان تحلیل

سازان بسیاری مانند هیچکاک از ای با آثار او ایجاد شده است و البته فیلمرشته

اند. هاپر از جمله شان به اثار هاپر ارجاع دادههایده و در فیلمتابلوهای او استفا

                                                           
6 Ashcan School مکتبی در نقاشی که تمرکز آن بر روی موضوعات معمولی و  

روزمره بود. بنیانگذار آن رابرت هنری بود و ویلیام گالِکنز و جان اسالون در آن جای 

 داشتند
7   :  American Scene   5445که تا 02جنبش رئالیسم آمریکایی در اواخر دهه 
8 : Art through the Ages- Helen Gardner's 
4 :A History of Modern Art – Arnason, Hjorardur Harvard 
52   : The art of modernism: Art; culture and Society from Goya to the 

present  - Bocola Sandro 
55

: Honoré Daumier (1۱1۱-1۱۸1) 
50 : Jean Désiré Gustave Courbet)1۱۸۸– 1۱11 ) 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B8%DB%B0%DB%B8_(%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B8%DB%B7%DB%B9_(%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C)
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های آوانگاردی و شبه آوانگاردی آن دوران هنرمندانی که مستقل از گرایش

اما همراه و متأثر از آنها بر هنر مستقل و نگاه رئالیستی هنر خود تأکید 

نیم بگوییم هنری چنانچه از زاویه محدود به هنر مدرن نگاه کنیم می توا»دارد.:

های تکنیکی عصر ما سر و کار دارد اما اگر از زوایه است که فقط با نوآوری

باز به نظر من غیر قابل انکار به آن نگاه کنیم هنر مدرن هنری است مربوط به 

ای که او از ( این گرایش فردی به رئالیسم و  استفاده9919هاپر «) تمام عصار

کند بسیار حائز اهمیت است. ونی و معنایی میاین شیوه هنری در برداشت در

های فراگیری دو قرن اخیر بوده و که از تفکر بیگانگی یکی از دغدغه

سوسیالیستی تا اگزیستانسیالیستی به نقد ان پرداخته و روانشناسان و جامعه 

شناسان و به تحلیل آن پرداختند هنرمندان بسیاری درشکل های مختلف آن را 

اند. انسان تنها و بیگانگی یکی از شاخصه های د قرار دادهموضوع آثار خو

اصلی آثار هاپر است هرچند مقاله های بسیاری در وصف تأثیر پذیری هاپر از 

نوشته شده  در زیبایی شناسی با واژگان چشم چرانی آثار از آثار او نام برده 

نگاه به  البته  شده اما کمتر به مقوله بیگانگی در آثار او توجه ونقد شده در با

توان با مطالعه موردی که بسیاری آثار شاخصی میان آثار او وجود دارد که می

آنها به آشنایی کلی با تفکر و سبک هنرمند آشنا شد. در این مقال با مرور 

تحوالت اجتماعی در شکل و جایگاه رئالیسم و تعریف بیگانگی از نگاه 

های هاپر به تحلیل موردی دو اثر هشناسی به بررسی مؤلفروانشناسی و جامعه

از آثار دو دهه انتهایی و دوران شکوفایی حرفه او و موضوع بیگانگی در آن 

دو اثر خواهیم پرداخت. جهت بررسی و مقایسه راحتر مؤلفه های هنرمند کلیه 

آثار مورد بحث در متن  و همچینین دو اثر انتخابی برای تحلیل در انتهای 

 م گذاشته شده استمقاله و در کنار ه

 زندگی ادوراد هاپر
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گیر بود که به یکی از مشهورترین ادوارد هاپر مردی آرام و گوشه

)واقعگرایی( نام « رئالیسم»هنرمندان قرن بیستم آمریکا تبدیل شد سبک او 

در نیاک، شهر کوچکی نزدیکی رودخانه  9110ژوییه  00داشت او در 

ایالت نیویورک به دنیا آمد. پدرش تاجر و مادرش از مذهبیون  99هادسون

نامیده  94معتقد به جدایی دین از سیاست بودگرایشی از مسیحیت که بابتیست

شد، گرایشی معتقد به عدم سلسله مراتب مذهب و آزادگی کلیساهای می

-9)فوئا اما « چیزی که او را از دیگران جدا می کرد قد او بود»محلی بود. 

شد. سانتیمتر بچه غول نامیده می 912سالگی با قدی حدود  90( در سن 9911

همین حس تنهایی باعث شده بود که او در ادامه زندگی به شاهدِ خاموش 

ها وقت خود را هاپر دوست داشت مردم را تماشا کند.... ساعت» تبدیل گردد 

-به مشاهده میگذراند و در سکوت ها میها و غذاخوریها، رستوراندر کافه

گیری ( خصوصیت نگاه و حس تنهایی هاپر باعث شکل00همان « ) پرداخت

هایی واقعی رستورانها، کافه ها های تنها در آثارش نیز گردید. محیطشخصیت

های هایی تنها  همه از موضوعهای سینما با مشتریان تک افتاده و انسانو سالن

ایدئولوژی در هر شکل آن )تأیید یا  نقاشی او شدند. که البته در عدم رویکرد

گیری نگاه بیگانگی در آثارش قابل تأمل است که به آن رد ( در شکل

 خواهیم پرداخت.

پردازد و هاپر بعد از تحصیل در مدرسه هنر نیویورک به کار تبلیغاتی می

-سپس به پاریس که در آن زمان حکم پایتخت هنری جهان را داشت سفر می

پردازد آنجا به مطالعه مکتب رئالیسم فرانسه و آثار کوربه میکند و از نزدیک 

                                                           
53 Hudson River: 
 
54 :Baptistsکه به پیروان آن تعمیدیون گفته می شود   :شاخه ای از مسیحیت 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%DB%8C%D8%AD%DB%8C%D8%AA
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ها های نقاشی امپرسونیستشود یکی از موضوعآشنا می 95هابا امپرسیونیست

ها چیزی که هاپر بسیار به آن مکانها و اماکن عمومی بودند همانکافه

روی کنم گمان نمی»شود جا میپرداخته است او شیفته پاریس و جو هنری آن

( در بازگشت 1)همان « زمین شهر دیگری به زیبایی پاریس وجود داشته باشد

های آمریکایی که مخالف سلطه هنر فرانسه بر هنرآمریکا از پاریس به جنبش

گر چه ذائقه »ای ضمن تقدیر از هنر  فرانسه گفت: بودند پیوست، در بیانیه

یالی تفکر روشنفکرانۀ ها، حساس و پرورده نبود. اما استزیباشناسانۀ رومی

شان را از بین نبرد با این وجود چه کسی های قومیها بر آنان، ویژگییونانی

ها قادر به تولید آثار هنری اصیل و زنده نبودند؟... تواند ادعا کند که رومیمی

گاه نیز نخواهیم شد هرگونه تالش باید پذیرفت که ما فرانسوی نیستیم و هیچ

تالش برای انکار میراث خود و تحمیل نمودن ویژگی برای فرانسوی شدن 

( در پاریس و در بازگشت 9919- 19هاپر «)است که شبیه یک پوشش است

به کار تبلیغات ادامه داد درخالل جنگ جهانی اول روی  9192به نیویورک 

را آموخت، این  99به حرفه دیگری آورد و توسط دوستش چاپ اچینگ

ی و ایجاد تضادهای درون تصویری و بازی با سبک چاپی به او در تصویرساز

های جدیدی داد. هاپر اولین اثر رسمی دهی ساده تصاویر ایدهخطوط و شکل

( در کلوپ مک داول  9)تصویر شماره 97با نام شب آبی 9194خودش را در 

گذارد با و جود آنکه آن تابلو را در آن دوره بعنوان به نمایش می91نیویورک 

مبولیستی نامیدند اما آنچه در این تابلو نمود بیشتری یافت یک تقلید ضعیف س

سردی فضای حاکم بر کافه، دلقکی تنها در حال سیگار کشیدن، خانمی 

                                                           
55 Impressionnisme 
56:Etching شکلی از چاپ که از خراشیدن تصویر بر روی صفحه فلزی پوشیده از مسوم:
 و خوردگی  اسید استفاده می گردد
57  :  Soir Bleu 
58 MacDowell Club of New York 
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مغرور و زوج هایی فاقد ارتباط که نقد آن آثار با عنوان آدمهای تنها و کسانی 

 (99که در حرفه خودشان نیستند نام برده شد) همان  

را برای هاپر تبدیل به یک تولدی دیگر کرد. فروش  آن سال 9104نوامبر 

یازده اثر آبرنگ به نمایش گذاشته شده در گالری فرانک کی. ام رِن در 

نیویورک به همراه پنج اثر دیگر او را به یک رویداد هنری تبدیل کرد هاپر 

که تا آن روزگار به اجبار سرگرم کارهای تبلیغاتی بود. با ایجاد امنیت مالی و 

ای به عروفیت خبری دست از کارهای متفرقه برداشت و بصورت حرفهم

نقاشی پرداخت زمانی نگذشت که اتفاق بزرگ دیگری در زندگی او شکل 

شود از گرفت و آن ازدواج موفقش با جو ورستیل نویزان بود. که گفته می

تابلوی یازده صبح مدل تمام کارهای پس از آن بوده است. و با دقت تمام 

 ( 94گیری تابلوهای هاپر را می نویسد ) همان ش شکلگزار

 

 بیگانگی درجامعه صنعتی و مدرن 

دهی انسان در دوران قبل از انقالب صنعتی بخش جدیدی را در شکل

کند که در میان دو قشری که جامعه سنتی را شکل داده اجتماعی ایجاد می

زی یعنی عصر مفرق گیرد. بشر از زمان انباشت تولیدات کشاوربودند جای می

شد و شهر نشینی تا انقالب صنعتی به دو قشر پادشاهان و کشاورز تقسیم می

غالباً بجز دریافت مالیات رابطه میان این دو قشر اجتماعی خیلی زیاد نبود و 

گرفت. انقالب صنعتی باعث تحوالت پادشاهی معموالً با جنگها شکل می

داری گردید، و یری جامعه سرمایهتولید و اَنباشت بیش از گذشته و شکل گ

در ادامه جامعه متخصص و کارگری شکل گرفت که میان دو قشر سنتی جای 
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داشت نه در تولید مستقیم کشاورزی بود و نه در حاکمیت . اولین نظریه 

بیگانگی توسط مارکس برای جامعه کارگری  به سبب فقدان کنترل مادی 

به این ترتیب کار ارضای یک نیاز » کارگران بر محیط کارشان بیان گردید: 

ای برای ارضای نیازهای دیگر است. ماهیت بیگانه آن نیست، بلکه تنها وسیله

شود که به محض ان که هیچ گونه اجبار آشکارا با این واقعیت نشان داده می

شود فیزیکی یا اجبار دیگری در کار نباشد مانند طاعون از آن دوری جسته می

خوردن و  –اش کند تنها از نظر کارکردهای حیوانیس می... انسان احسا

اش نوشیدن و زادوولد کردن، یا حداکثر از نظر مسکن و ارایش شخصی

اش به سطح یک که از نظر کارکردهای انسانیدارای اختیار است، در حالی

( این واخوردگی به دو شکل 9919 -520گیدنز «. ) حیوان تنزل یافته است

بیشتر رئالیستها ، » لیستی در جامعه هنری نمود پیدا کرد. انتزاعی و رئا

جمهوری خواهانی ثابت قدم و همراه با رفقای شاعر و نویسندشان در خدمت 

تحقق نظم اجتماعی نو بر پایۀ عدالتخواهی برای طبقه کارگر بودند. هنرمندان 

لر کلر سیاستمداران، اقتصاددانان ، منتقدان، و فیلسوفان در آبجو فروشی آند

« شهره بود گرد می آمدند و به تبادل افکار می پرداختند«معبد رآلیسم »که 

( به سبب این تبادالت اندیشه و تحوالت علوم مختلفی از 9910 -120)هارت 

جمله علوم ارتباطاتی و روانشناسی، جامعه شناسی و.... و آگاهی انسان از خود 

جودیت و لزوم قشر مذهبی و محیطش اومانیسم گسترش یافت تا جایی که مو

 های متعددی شکل گرفت وپادشاهی زیر سئوال رفت انقالب

این تحوالت هرچند در ظاهر شکل آزاد بخشی را داشت اما جامعه 

گیری جامعه سرمایه داری گردید صنعتی و کارفرمایی باعث ایجاد شکل

پدیده نبود، مهمترین « معیار سنجش همه چیز» انسان در حوزه اقتصادی دیگر 

کشی بیرحمانه از کارگر بود. در سرمایه داری قرن نوزدهم در درجه اول بهره
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کند مردم را در این روند قانون اقتصادی که خارج از قدرت انسان عمل می» 

 -999فروم اریک « ) نماید.ناچار به انجام کار بدون داشتن آزادی و اختیار می

داری تغییر شکل داد نوعی مایه( شکل فرمانبرداری از فئودالی به سر9991

دار برابر باشد  در اقتدار بازدارنده برای قشر کارگر که نمی تواند با سرمایه

نتیجه این فرمانبرداری شکلی از اطاعت و افسردگی برای انسان شکل گرفت  

ناشی از غرور اجتماعی امانیسم و انفعال که اصطالحاً از آن به عنوان 

آن را ثمره جامعه صنعتی و البته مدرن که در پی آن  نام بردند و« بیگانگی»

بشر خود را از خرافات قرون وسطی رهانیده و حتی یک »  .دانستندآمد می

، که تا آن موقع در تاریخ 9195تا  9194دوران یکصد ساله صلح و آرامش از 

(  جنگ جهانی اول و دوم 904همان « ) بشر سابقه نداشت، بوجود آمده بود

روریختن غرور حاصل از تمدن جدید شد و تقریباً در نیمه اول قرن باعث ف

بیستم انسان با از دست دادن باورها و غرورش چیزی برایش باقی نماند. جز 

 سرخوردگی و بیگانگی با روحیه انسانی که در گذشته ساخته بود.

 

 رئالیسم 

خواست نه آرمانهاییی که ای که واقعیت موجودِ خودش را میجامعه

ازگذشته به او رسیده، یا ریشه در متافیزیک داشتند ثمره تحوالت اجتماعی 

بود که به دنبال انقالب صنعتی ایجاد شد؛کوربه با بیانیه رئالیستی خودش آب 

رئالیسم نوعی دستاورد »ریزد: های قبل از خودش میپاکی را بر رو تمام سبک

رومی ، هنر -یونانبشری است که نیروهای بشری را علیه بت پرستی، هنر 

رنسانس، تعصب کاتولیکی، اعتقاد به خدایان و شبه خدایان، و کوتاه سخن 

( تحوالت انقالبی 129همان « ) علیه هر نوع آرمان معهود به کار انداخته است
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گیرند و مانند  انقالب انگلستان، فرانسه و روسیه و توسط همین قشر شکل می

این تحوالت اجتماعی بازگشت به  یابند، دربه جوامع دیگر گسترش می

مفاهیم هنری ایجاد گردید اما با یک تفکر متفاوت و آن تغییر موضوعیت 

های بار آرمانگرایی نئوکالسیک و رئالیستی بجای موضوعآثار بود که این

مرتبط با کتاب مقدس، یونان و روم باستان رهبران انقالبی و محیط اجتماعی 

 دادند .د قرار میقشر متوسط را سوژه آثار خو

-دهی حقیقت از دل واقعیت به شکل کمالبازآفرینی از واقعیت یا شکل

مشاهده » گرایی از گذشته دور و هنر کالسیک با نگرش تقلیدی ارسطویی 

شود زیرا ما از مشاهده آیندی میتصاویری که شبیه اصل باشند موجب خوش

-کنیم و آنها پیدا میاین تصاویر اطالع و معرفت به احوال اصل آن صورت

( 9991 – 997)ارسطو « یابیم.ها بدان داللت هست در میچه را در آن صورت

در ادوار مختلف حضور  91و  91قرن   91چنین نگرشی  تا هنر آکادمیکی

پررنگی را در هنر داشته نقاشی دارد،اما در دوران جدید بازآفرینی عینی و  بر 

ژه به بازآفرینی موضوع و شرایط خالف اهمیت در بازآفرینی عینیت سو

آفرینی موضوع اهمیت دهد این بازاجتماعی حاکم بر موضوع  تغییر جهت می

کند بگونه که در آثار او سوژه موجود آفرینی هاپر پیدا میفراوانی در باز

است اما محیط و معماری شهری نیز که محیط برکارکتر شده است به همان 

  کند.اندازه اهمیت پیدا می

دهه اول قرن بیستم زائیده دوران صنعتی و مغرور از صد روشنگری  پشت 

هدفم » های متفاوت شکل گرفته دوران اوج مدرنیسم است. هاپرسر با نگرش

ترین برداری ممکن از روی شخصیترین نسخهدر نقاشی همواره انجام دقیق

                                                           
54 Academic art 
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نیافتنی باشد هایم از طبیعت بوده است. اگر این مقصود، به نظر، دست برداشت

های پس باید گفت که رسیدن به کمال، چه در نقاشی و چه در دیگر فعالیت

های رسد که برخی از جنبشانسانی نیز باید دست نیافتنی باشد. به نظر می

کنند که به نظر من این مسأله منجر هنری معاصر اهمیت این آرمان را نفی می

( 9919-19)هارپر « شود.شی میگیری یک مفهوم صرفا تزئینی از نقابه شکل

مهمترین تفاوت شکلی در برداشت از واقعیت آن شکلی است که  سارتر  

 91سارتر « ) هنر چیزی است تخیلی،)پس( واقعیت آن کدام است» پرسد می

ای میان واقعیت و غیر واقعیت ( و خود با طرح این مسئله که آیا رابطه9942 -

-گرایی در هنر مین واقعیت کوچک که واقعوجود دارد ؟ و آیا واقعیتی میا

انسان همیشه بوسیله چیزی » گوید نامند با واقعیت بزرگتر وجود دارد یا نه می

شود که فاقد آنست. چرا کار را از منفی شروع نکنیم حال که تعریف می

( همان عدم وجودی که نقصان آن در 91همان «) انسان در آن قراردارد....؟

گردید در عصرِ صنعتی با مطرح می 02گراییشکل کمالقرون گذشته به 

گردد. اما دلیل این چرخش گشتگی مطرح میموضوع بیگانگی و گم

» گشت که گونه از نقصان فردی به نقصان اجتماعی به این مسئله برمیشکایت

ماهیت نقاشی ژورنالیستی ]نقاشی تاریخی در[ سدۀ نوزدهم، آن را از انواع 

در اینجا هنرمند ( » 9917 - 97 :)ساندرو بکوال« کردمیاش متمایز قبلی

عنوان موضوع و تجسم بصری حقیقت را به عنوان روشِ خویش حقیقت را به

( همان شکلی که دومیه به عنوان 9919-512 :هلن گاردنر« ) گزیندبر می

« کشتار خیابان ترانسنونن»یکی از سردمداران رئالیسم مدرن در اعتراض به 
ی پرداخت و یا گوستاو کوربه در تابلوی یرسازی خشونت عریانبه تصو09
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ای بیروح ، مراسم تشییع یک جنازه را در منظره00«مراسم تدفین در اورنان»

های اهمیت از نوع اشخاص داستاندهد که مردمی ناشناس و بینشان می

در آن حضور دارند. تعریف  04و گوستاوفلوبر 09بالزاک اُنوره دورئالیستی 

نسبت با  91کوربه شاید بهترین تفاوت و رویکرد رئالیستی را در قرن  خود

و یا شکل رئالیسمی باشد که سردمدار نقاشی رئالیستی قرن  05دوران کالسیک

ها، و هدفم این بوده است که بتوانم رسوم، اندیشه» کند. کوربه بیان می 91

( در ادامه فرایند همان«) سازی کنمبینم شبیهظواهر را آنچنان که به چشم می

توانیم در این گرایش مطرح کنیم این تفاوت اساسی را می 91رئالیستی قرن 

که نگاه رئالیستی بیشتر نگاه تکنیکی و سبکی باشد یک نحله فکری است. 

کوشد نگرش تجربی یا رئالیستی که می» یک نگرش تجربی و عملی است 

های ذاتی آن را یق جنبهواقعیت مشهود و بیرونی را دریابد تا از این طر

« تشخیص دهد و  به تملک خود درآورد یعنی آنها را از خیال باز آفریند.

 (  9917  91)ساندرا بکال 

تفکر  رئالیستی صرفاً گرایش تجسمی نبود، رئالیسم در ادبیات و تئاتر نیز 

تأثیر بسیار زیادی در رواج این جریان گذاشت قدرت جریان رئالیستی در 

ای بود که بسیاری از تاریخ نویسان آثار استانی و نمایشی بگونهادبیات د

دانستند، تفکر رئالیستی در تجسمی را تصویری از هنرمندان داستانی می

شناسی داروین، مبنی بر تکامل ادبیات نمایشی با تأثیرپذیری از نظریه زیست

های پزشکی و گیری انسان و نظریهتدریجی و امر تصادف در شکل

های اجتماعی و های روانی در تحلیل بحرانشناسی فروید مبنی بر عقدهروان
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خانوادگی با موضوع قرار دادن طبقه متوسط تبدیل به انقالبی در ادبیات 

نمایشی شد این تفکر  فقط در نقاشی شکل نگرفته بود و بسیار فراگیرتر بود 

هنرمندانی مانند ای که در داستان و ادبیات نمایشی  دوران طالیی آن با بگونه

روسی  01(، آنتوان چخوف07نروژی ) خانه عروسک 09هنریک یوهان ایبسن

فرانسوی  90و دنیس دیدرو99، امیل اوژیه 92( مانند الکساندر دوما01)باغ آلبالوی

سوئدی، جرج  94آلمانی یا اگوست استریندبرگ 99گوتهولد افرایم لسینگ

گری که ادبیات انگلیسی و نویسندگان بزرگ دی –ایرلندی  95شاوبرنارد

داستانی و نمایشی مدرن را شکل دادند. البته  مقاالت امیل زوال را هم در 

دهی آن بسیار مؤثر میدانند. این رویکرد رئالیستی به یک عامل مهم شکل

بیرونی برای ثبت واقعیت همراه شد و آن اختراع دوربین عکاسی و سینما 

دو وسیله برای ضبط واقعیت روایتگر تصویری بود.  استقبال عمومی از این 

آنها را بسیار سریع فراگیر کرد در نتیجه هنرمندان تجسمی مانند هاپر گرایش 

 سینمایی و روایی را برای آثار خود تعریف کردند. 
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 عکاسی و سینما 

عنوان عکاسی بود که خود عکاسی صرفاً به 91یکی از دستاوردهای قرن 

بر واقیعت بود مسیری که  از عکاسی به ، رسانه و یا هنر مبتنی یک وسیله

چه اهمیت داشت شکل رقابتی میان سمت اختراع سینما کشیده شد. اما آن

نقاشی با عکاسی و سینما و تأثیرپذیری و تأثیرگذاری آنها بر یک دیگر بودند 

در ابتدا این تأثیر را  عکاسی که با استقبال بسیار جامعه روبرو شده بود. چرا 

گرایی که انسان در ایجاد آن در نقاشی داشت، و البته هدف واقع که بسیار با

ها امپرسیونیست»عکاسی نیز به نقاشی نزدیک بود و فرمی تجسمی داشت. 

قصد داشتند، همانند عکاسی، بیان زودگذر و آنی را نشان دهند مجبور بودند 

روش خود را آسان کنند تا بتوانند در مدتی کوتاه یک نقاشی را کامل 

مو نقاشی می کردند، طوری که نمایند؛ از این رو آنان با ضربات ممتد قلم

ها به کمک دوربین تغییرات حالت شد. امپرسیونیستجزئیات غیر واضح می

شدند حاالت دقیق کردند. بدین ترتیب موفق مینور را در طبیعت مطالعه می

( 9977-70)تاسک « های خود نشان دهند.های جوی را در نقاشیموقعیت

خواستند صرفاً شد که صرفا نمیالبته این رقابت شامل حال عکاسان هم می

پسند باشند و در جستجوی جایگاه هنری نیز بودند. این گرانی مردمصنعت

تعامل و شکل هنری گرفتن عکاسی باعث تأثیر گذاری دوسویه عکاسی و 

توانیم صرفا ینقاشی شد. هر چند رئالیست حاکم بر تفکر هنر آن دوره را نم

توانیم از تأثیر زیاد آن در دو شکل هنری تأثیر اختراع عکاسی بدانیم  اما نمی

پوشی کنیم  یکی از تأثیرها همان رئالیسم و امپرسیونیسم در نقاشی چشم

-ها با بهرهسرعت عمل نقاشان نسبت به ثبت واقعیت بود که امپرسیونیست

یت  سریع تر از انچه که رایج بود ها و ثبت تصویر از واقعگیری از سر قلم

 روی آوردند.
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دگا عکاسی موفق نیز بود و نخستین نقاشی بود که توانست عکاسی را به »

عنوان وسیلۀ تحول دیدی اصیل و تازه از جهان به کار بگیرد : تماشای رقص 

ایست که به نقش و نگاری باله از یک غرفۀ مخصوص قطعه عکاسی شده

( عکاس نقاشان بسیاری 9919 – 99) هـ. هـ. آرناسون « رنگین بدل شده است

توانیم نام ببریم که تأثیر بسیاری هر مانند دگا را در تاریخ عکاسی و نقاشی می

ترین آنها تنوع زاویه دید شان بر دیگری داشته است. که مهمیک از  هنرهای

 گیری  نوعی جدید ازدر نگاه به سوژه در هنر رئالسیتی و همچنین شکل

ها بود.  این تأثیرگذاری از اهمیت ثبت  لحظه توسط موضوعات در نقاشی

های رئالیستی و نقاشی و ثبت حرکت و بازتاب طبیعت در گرایش

سینما بر هنرهای دیگر  02امپرسیونیستی ایجاد گردید. همین امر را آغاز قرن 

ری داشت و تأثیر بسیاری را بر نقاشی گذاشت و از نقاشی نیز تأثیر بسیا

های پذیرفت. گرایش اکسپرسیونیستی و گرایش امپرسیونیستی سینما از نمونه

تأثیرگذاری این دو رشته بر یکدیگر هستند. همین امر را در تأثیر گذاری 

-را نمی 02کادر سینما و سکون تصویری آن بر نقاشان رئالیستی آغاز قرن 

شی به عهده عکاسی ای نقاتوانیم نادیده بگیرم، از سویی دغدغه خبری رسانه

توسط افرادی مانند  02و سینمای مستند گذاشته شد  و رئالیسم در آغاز قرن 

ها صرفاً سلفان او از این دست نقاشیهای هاپر و دیگر همهوپر و البته نقاشی

بندی آثار و نمایشی نبودند و شکل تحلیلی خبری داشتند. در ترکیب

تصویر کشیده شده توسط آنها   مضومنهای آثار آنها تفاوت  رئالیست به

بینیم، بسیاری از سینماگران مانند آلفرد نسبت به رئالیست قرون گذشته رامی

های این هنرمندان و ها و آثار نقاشیبندیهیچکاک و وین وندرس  به ترکیب

 اند. به ویژه خود هاپر ارجاع داده
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در مواجهه با  91تغییر در نگاه تحلیلی هنر نقاشی بعد از گذر از نیمه قرن 

هنرمندان کشورهای مختلف شکل متفاوتی گرفت گروهی به نفی همه 

اش جنگ اول جهانی شده بود روی دستاوردهایی که تا آن روزگار ثمره

آوردند و گروهی به تقدیر صنعت به دنبال تمدن جدیدی بودند اما گروهی از  

عتی رسیدند. انتقاد هنرمندان بخصوص در آمریکا به رئالیسم انتقادی جامعه صن

از تغییر روحیه و سبک زندگی که  صنعت عامل آن بود. همان نگاه بیگانگی 

مارکسیستی به شکل جدید در قالب جامعه آمریکایی در بیگانگی انسان نسبت 

اش که جامعه مدرن صنعتی برای او به ارمغان به تعریف اجتماعی گذشته

را بخش جدا نشدنی از نظام کلی و فرد انسان که تا آن وقت خود »آورده بود. 

دانست که همۀ موجودیت مادی و معنوی وی را در بر گرفته جهان شمول می

ی خود کن شده و از مسکن و مأوای ماوراءالطبیعهبود، متوجه شد که ریشه

که او را در روزگارانی یقین مذهبی استوارش در پناه خود گرفته بود به دور 

های متفاوت هنری در جوامع ( و گرایش9911 – 54 پاپنهایم«. ) افتاده است

ها به گرایش مکتب صنعتی اروپا و آمریکا شکل گرفتند. یکی از این گرایش

دان مطرح گردیدکه یکی از مدرسان آن گرایش در دان یا ظرف آتشزباله

از نقاشان مطرح این گرایش  99مدرسه هنر نیویورک جان فرنچ اسلون

ای و یکسال بعد سالگی بصورت مکاتبه 97اپر در رئالیستی بود ادوارد ه

های روزمره از بصورت حضوری شاگرد او شد. جان اسلون به طراحی صحنه

که هاپر  «صحنه آمریکایی» پرداخت. مکتبی با عنوان زندگی عادی مردم می

دانست اما کارها و بیانیه جان اسلوان سردمدار آن را خود را از آن جنبش نمی

 (9911 -91وئیس ستود) لمی

                                                           
36 John French Sloan 
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 بیگانگی:

ناآشنایی؛ ناشناس بودن ترجمه شده  معنای به بیگانگی عمید فرهنگ طبق

داند است. اریک فروم این خصوصیت را غالباً مختص جامعه مدرن انسانی می

 –زمانی که اصطالحاتی نظیر عقلیت، کمیت، تجرید، و مادیت یا جسمیت » 

بجای اشیاء در مورد آدمیان بکار رود، دیگر  -ویژگیهای جامعۀ صنعتی نوین

نه اصول حیات بلکه اصول مکانیک خواهد بود مردمانی که در چنین نظامی 

شودند.)فروم برند نسبت به زندگانی، اعتنا و حتی شیفتۀ مرگ میبسر می

داند: می 97فعل( فروم وانمودی بیگانگی انسان را در انسان من9999  95اریک 

-ای میاست، منظورمان این نیست که ساکت در گوشه« منفعل»کسی )که ( »

کند، اندازی را تماشا میرود و یا چشمنشیند، در عالم تفکّرو تأمل فرو می

شود که در اختیار جلو رانده میخواهیم بگوئیم که او با نیروهائی بهبلکه می

( 9997 -02دهد نه کُنش. )فروممیوی نیستند، به سخن دیگر واکنش نشان 

گیرد رفتاری انسان شکل میدر ادامه او، روانشناسی رفتاری که با مطالعه کنش

گر جامعه کند و حتی  حضور یک چینین علمی را نتیجه نگاه بیگانهرا نفی می

روانشناسی رفتار یک دانش است اما دانش مرتبط به »داند صنعتی به انسان می

لکه دانش انسان از خود بیگانه است که با روشهای بیگانه شده انسان نیست، ب

 (09)همان«. ، رهبری می شودبه وسیلۀ پژوهشگران ار خود بیگانه

در برسی تعاریف بیگانگی در عصر مدرن به تعریف نهایی  91راهل یگی

و در عین حال، بی  91تفاوتی و چندپارگی درونبیگانگی به معنی بی»رسد؛ می

تفاوت و رابطگی با خود و با جهانی است که فرد خود را به آن بیقدرتی و بی

                                                           
37   : Passive 
38  jaeggi Rahel  
34 internal division 
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بیگانگی را نشان دهنده ترس  42( زمیل9915 -09)یگی « بیندبا آن بیگانه می

اش در معرض نابودی قرار گرفته است و این که فردیتاز این» انسان امروز 

د ) کند که مجبور است با خودش بیگانه باشکه تحت شرایطی زندگی می

خود در  9154(  ادالی استیونسن در سخنرانی سال 9917 -42پاپنهایم 

کند بلکه ترس دیگر خطر برده شدن ما را تهدید نمی» دانشگاه کلمبیا گفت. 

آئیم. شخصاً به کسی تسلیم از این است که بصورت آدمکی کوکی در می

هم شویم و با مقامات مسئول درگیری و اختالف نداریم، ولی خود نمی

-901فروم ».)ای نداریم واحساس فردیت خود بودن از بین رفته استعقیده

9991) 

-انفعال انسان در عصر مدرن و چرایی آن در  بیگانگی انسان تعریف می

شود و  همانگونه که اشاره شد مسبب عامل بیگانگی را تغییر شیوه زندگی 

های متعددی و نظریهدانند. عوامل انسانی و تغییر شکل اشتغال و کار او می

متنوعی برای انفعال انسان بیان گردیده است .اکثر صاحب نظران عرصه 

را » قانون، تکنولژی، علم و مذهب »اجتماعی تغییر در قالب های انسانی مانند 

دانندکه نیز دلیل تغییر شکل زندگی در عصر مدرن و ایجاد بیگانگی انسان می

گرایی و شکل گیری تولید، تخصصجامعه ماشین زده مدرن، از انباشت 

اومانیسم  شکل یافته است. پاپنهایم نظریه زمیل را برای اولین عامل مطرح می

ها بیگانگی از آنجا شروع شده است که انسان  با صورت»کند که معتقد است 

( راهل یگی 97همان «) به طور کلی و اصل و مبدأ آن در ستیز است

در قشر میانه اجتماع ایجاد کرده را بیان رویکردی که جامعه مدرن بخصوص 

ها به علت تقسیم از دست دادن کلیت انسانی.... محدود شدن فعالیت» کندمی

                                                           
42 georg Simmel  
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های انسان و امکانات کار و تخصصی شدن همراه با شکست در تحقق ظرفیت

گیرد ) یگی ها است که خود از تقسیم کار سرچشمه میابراز این قابلیت

بزرگی  باور به عظمت و» گونه که در نهایت پاپنهایم( همان9915-09راهل:

انسان، نامحدود بودن پیشرفت و حاکمیت فرد یعنی ویژگی قرن هجده و 

داند، اما اریک فروم این عوامل را ( را عامل اصلی می9917 – 99ص«) نوزده 

های شکل گرفته و تکنولوژی را عامل اصلی این غرور و رد نکرده ولی تمدن

داند که بعد از انقالب کشاورزی در انسان بیشترین عامل بیگانگی میانفعال و 

ناگهان انرژی »شکل گرفته است  49بیگانگی و انفعال در انقالب صنعتی

مکانیکی جای انرژی طبیعی را گرفت... بدنبال انقالب نخستین، انقالب 

 دیگری رخ داد که انقالب صنعتی نامیده شد. در این انقالب ماشین نه تنها

( عامل 9997-90فروم « ) جانشین انرژی بلکه جایگزین فکر انسان نیز شد.

» گوید عدم تخلیه انرژی است: برای علل از بیگانگی می دیگری که فروم

انسان هنگامی خودش است که نیروهای درونی خود را به کارگیرد؛ و اگر 

زندگیش به جای بودن در داشتن و مصرف خالصه شود به پستی خواهد 

رائید، تبدیل به شیء خواهد و روزگاری رنج آور و خالی از لطف و صفا گ

آید؛ و فعالیت حقیقی خواهد داشت شادی حقیقی با فعالیت حقیقی بدست می

( . انفعال گفته 9997-01فروم») یعنی پرورش و به کار بردند نیروهای انسانی 

معه مدرن و شده در بیگانگی و شکل تنهایی و ناتوانی انسانهای درگیر جا

ظواهر شهرنشینی مدرن ، عدم فعالیت و ناتوان در برقراری ارتباط همان چیزی 

 است که در تحلیل بیگانگی از آن سخن گفته شد.

 

                                                           
45 :Industrial revolution  میالدی رخ داد. ابتدا در  1۱۸1تا سال  1۸۷1در بازه زمانی سال

 .انگلستان آغاز شد و سپس به اروپا و آمریکا راه یافت
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 مولفه های آثار هاپر

جایی که انسان به پنجره موتیفی برای نشان مرز میان داخل و خارج  همان

برد و در ز محیط خودش میای پناه به خارج امانند یک آرزو بر لبه پنجره

گردد. یک نوع ارجاع به درون و برون بیرون از محیط به دنبال چیزی می

انسانی همان مرزی که در آثار هاپر از بیرون به درون انسان نیز  تهاجم وارد 

ها در معماری مدرن که انسان منفعل در کنترل آن های و شیشهشود پنچرهمی

 فضاهای در را هاهسوژ در کنترل محیطی.است یک جور ناتوانی انسانی 

 یک پنجره .زندمی گره پنجره توصیف به را آنها و کندمی محسور داخلی

 نقطه اینکه یا باشد خارجی عرصه به اتصالی تواند نقطۀمی که است آستانه

پنجره   ماند. ایمن و دور خارج جهان از توانمی آن وسیلۀ به که اتصالی

 تهدید مورد را امنیت این شفافیتش اما کندمی امنیت ایجاد است، مانع ذاتاً

از سویی دیگر نور  بیرون )خورشید( در آثار هاپر عالوه بر عامل  دهدمی قرار

ای از بیرون دارد که معموالً به درون وارد شده و شخصیت به روشنی نشانه

ره نشسته ای خیره و منفعل در حال انتظار  به محل ورود نور، کنار پنجگونه

کند. در هایی را در مرز داخل با کنتراست بسیار ایجاد میاست، نور سایه

کند و این بعضی از آثار هاپر شب و تاریکی مرز بیرون را از داخل پر می

های گیرد. از خصوصیتهمان روی تاریک شخصیت تابلوها را در بر می

شد. تهاجم نوری بااصلی نورهای هاپر در آثارش نورهای سرد در آثارش می

سازند. در بعضی ها فضایی دگرجهانی میو فضاهای رنگی سرد از نقاشی

( مرز میان درون و برون 0تصویر شماره « ) 40پمپ بنزین»دیگر از تابلوها مانند 

گیرد در آن تابلو کارگر پمپ بنزین میان با مرز ساختمان و جنگل شکل می

                                                           
42

 Gas Station(5442) 
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ام جنگل  پشت سرش بیگانه تنها نور متهاجم داخل ساختمان و تاریکی و ابه

به حرفه و کارش مشغول است  کارکترها آن قدر به بیگانگی خو گرفته که 

در مرز میان داخل و خارج گیر افتاده و اغلب از پنجره خیره به بیرون می 

ها خیره نگرند، کارکترها حتی اگر خارج شب و تاریک باشد به سیاهی

 گردیده اند .

های مهم و حس قالب آثار هاپر، ناشی از افراد ساکت از مشخصه

محیط بر « پمپ بنزین»بیگانگی افراد با خود و محیط است که  مانند تابلوی 

«  49اتاق کنار دریا»آنها غالب است و از سویی طراحی محیطی مانند تابلوی 

ها لبهایشان تکان است. شخصت و پرداخت جزئیات معموال ًخالی از اشیاء

رسد و معموال در تابلوها به ندرت به بیش از یک نفر میخورد، افراد نمی

کنند و جهت عاری از هر  ارتباط حسی هستند، هرکدام کار خودش را می

ترین تعبیر را جوستین اسپرینگ نگاهی متفاوتی را با دیگری دارند نزدیک
-کند در نوعی از خیالهایی که او نقاشی میانسان» برای آثار او گفته است: 44

های مجهول عاری از حس در حال زجر کشیدن هستند، انگار دازیپرخیال

( این سکوت، تنهایی و 9919-11اسپرینگ « ) که در تنهایی مطلق هستند 

های اصلی هندسی زجر افراد به شکلی با هندسه ساده تشکیل شده از فرم

هایش در گیرند .بندرت جزئیاتی را دربارۀ آن چیزی که در نقاشیشدت می

دهد این امر باعث نوعی نارضایتی توأم با دادن است ارائه می حال رخ

-زن بگونه« 45هتل غربی»کند مانند تابلوی کنجاوی را در مخاطب ایجاب می

ای ساکت و در انزوا نشسته که انگار متنظر کسی است ؟ اما چه کسی ؟ این 
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 Rooms by the sea 
44

 Justin Spring نقاش و منتقد : 
45

  Western Motel 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.pinterest.com%2Fpin%2F621707923531641761%2F&psig=AOvVaw2IcGn68i5AwVVVZV3EwOUS&ust=1623265415043000&source=images&cd=vfe&ved=2ahUKEwi---SE3YjxAhXH5bsIHV4gDRkQjhx6BAgAEBI
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.pinterest.com%2Fpin%2F621707923531641761%2F&psig=AOvVaw2IcGn68i5AwVVVZV3EwOUS&ust=1623265415043000&source=images&cd=vfe&ved=2ahUKEwi---SE3YjxAhXH5bsIHV4gDRkQjhx6BAgAEBI
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سئوال و چرایی زجرآور بی پاسخی به آن که نسبت به سکوت افراد در 

کند و نوعی شباهت وها ایجاد شده حاکم است نوعی انتظار را ایجاد میتابل

تکنیکی در سینما که از جمله تأثیر پذیری هاپر از   49انجماد تصویری

(  است 9142» )47اداره در شب» سینماست  نمونه بارز این دسته آثار هاپر

ه سکونی از یک لحظه و انتظار از اینکه سکوت و انتظار کارکترهای به چ

« ) 41شبگرد» سرانجامی خواهد انجامید مانند نمونه بارز این دسته آثار تابلو 

( است به مثال یک فریم سینمایی تصویری ثابت شده از یک روایت 9140

 زندگی

رنگها در آثار هاپر  معموالً مختصر هستند یک رنگ یا تم رنگی در کل 

ه غالبا تعریف کننده اثر غالب  و رنگ دیگر معموالً در میان تنهاست رنگی ک

کارکتر می باشد نمونه بارز آن را در اولین تابلوی هاپر شب آبی و یا در دو 

 معموالً او هایهسوژاثری که در ادامه به تحلیل آن خواهیم پرداخت می بینم. 

میکند(.  استفاده جو همسرش از موارد برای مدل آنها اغلب در ) هستند خانم

معماری شهری با روشناییهای نارنجی رنگ در دل رنگ سیاه بخصوص در 

باشد و از سویی آن سیاهی از نمونه های قابل توجه در اکثر تابلوهای هاپر می

های آثار هاپر است بر استفاده از پهنای یک رنگ که آن نیز از مشخصه

شدت این سکوت می افزاید . افراد در این هندسه و پهناهای رنگی معموال 

اند و غالبا همان پنجره مرز آن سکوت را با بیرون شکل می دهد. گیر افتاده 

 گاهاً کارکترها درمیان جمع در سکوتی غرق در افکار خود هستند.
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 Office-At-Night-1141 
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 در آثار هاپر: 49نقطه گریز 

تمهید مبتنی بر ادراکات و مفروضات هنرمند / بیننده از » پرسپکتیو 

است. استفاده از آن  یابی و غیرهمفاهیم خاصی نظیر قیاس، و تناسب، مکان

مستلزم به کارگیری عالیمی فضایی است نظیر اندازه، موقعیت و خطوط 

علت توجه به پرسپکتیو توجه دوباره به ادبیات ، فلسفه و هنر « موازی همگرا

یونان و روم باستان است که در دوره رنسانس یکی از ارکان مهم دوران 

اقعیت و یا بازنمایی طبیعت کالسیک در شکل دهی زاویه دید و بازنمایی و

خطوط اصلی و افقی طرح که تقریباً بدون برخورد با هیچ مانعی تا لبه »بود. 

های کار امتداد دارند برای ایجاد تقویت همین ذهنیت به کار گرفته شده اند 

-14هاپر » ) تا بیننده فضاها و عوامل ورای محدودۀ صحنه را احساس کند 

دید و نظر هنرمند به دهی نقطهز ارکان مهم شکل( توجه به پرسپکتیو ا9919

باز آفرینی واقعیت بود و تحلیل آن به نزدیک شدن شناخت ما از  نقطه نظر 

گریز، کند سه نظام عمدۀ پرسپکتیو خطی وجود دارد. نقطهخلق کمک می

تراز چشم و شکل دهی خط افق، مرز میان بخش باال و پایین و سطح زمین و 

دهدکه اصطالح بوم کند چیزی شبیه پنجره را شکل میمیآسمان را مشخص 

-گیری پرسپکتیو و نگاه پنجرههای کالسیک شکلپنجره دارد. در بازنمای –

-( شکل9495منتسب است  او در کتاب درباره نقاشی ) 52ای به باتیستا آلبرتی

خواهم بر آن روی سطحی که می»... کند: گونه بیان میدهی پرسپکتیو را این

شود به کنم و همان تبدیل مینقاشی بکشیم مستطیلی به ابعاد دلخواه رسم می

لوئیز « ) شودام از درون آن دیده میی نقاشیای گشوده که سوژهپنجره

 (9911 09شدویک 
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  ( vanishing point) 
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 Leon Battista Alberti 
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-یک نقطه 59هاپر به پیروی از آثار کالسیک از میان سه نظام پرسپکتیوی

کند. ای را انتخاب میتیو دو نقطهای غالباً پرسپکای و سه نقطه، دو نقطه50ای

شود که هنرمند برای یک ای معموالً هنگامی استفاده میپرسپکتیو دو نقطه

کند دوری یا سطح یا حجم بخواهد بعد ایجاد کند از این نقطه دید استفاده می

نزدیکی و ارتفاع نقطه در ایجاد بعد یا تختی اثر تأثیر بسیاری داد. هاپر در 

ه نوعی فضای تخلیی و بی زمانی را در واقعیت بیرونی توسط غالب اثارش ب

شود کند.که بوم خود تبدیل به یک پنجره میای ایجاد میپرسپکتیو دو نقطه

کنیم این که در نقطه گریزهایی در خارج از این پنجره ما به سوژه نگاه می

نقطه گریزها معموال در یک سمت تابلو نقطه گریز نسبت به مرکز تابلو 

نزدیکر و حرکت و ریتم بیشتری را نسبت به سمت دیگر تابلو که معموالً 

کند ، نوعی تناقض میان حرکت و ایستایی کارکتر در آن قرار دارد ایجاد می

کارکتر که این تناقض خود نوعی بیگانگی را در تابلو باعث می گردد. آن 

می شویم با یک دسته از تابلوهایی که معموالً در فضای داخلی همراه کارکتر 

نقطه گریزهای خطی همراه هستیم  در بعضی از اثار شهری او که بانویی را در 

دهد نوعی حس دید زنی را در قاب خانه در حال اُمورات روزانه نشانه می

کند که ما نه بانوی در پشت پنجره بلکه با تابلوی هنرمند در حال ایجاد می

 نیم  دید زدن ما به زن پشت پنجره نگاه می ک
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 53تحلیل تابلوی فیلم نیویورک 

( برخالف عنوانش درباره یک فیلم سینمایی  9این تابلو) تصویر شماره

نیست. تمرکز اصلی نقاش بر روی راهنمای سالن است . چهار منبع نوری 

برای او در سالن تاریک سینما در نظر گرفته شده است. در تناقض میان 

ا اثر و نزدیک شدن به تفکر نقاش دو مسئله را موضوع و نام اثر برای ورود به ب

توانیم برشماریم  اولین مسئله این است که سینما هنری مدرن است و می

-های سینمایی مکانیانتخاب مکانی آن در اثر ارجاع به مدرنیته دارد مکان

وری در تخیالتی جدای از واقعیت اجتماعی، هنر صنعت هایی به هدف غوطه

های عینی در میان تجربیات عینی جامعه است. ربه نشانهجدایافتگی با تج

فضای سرگرم کننده سینما با توجه به نام فیلم و تخصیص نیمی از تابلو به اثر 

نشان تأکید غالب مکانی را دارد زن راهنما از آن نیمه تابلو یعنی واقعیت لحظه 

ردیده است. جدا کننده  واقعیت زمانی جدا شده و خود به سوژه تابلو تبدیل گ

بیگانه شده از واقعیت لحظه و کارکرد مکانی سینما، ارجاء به بیگانگی انسان 

 عصر سینما حتی از عنصر جدایافتگی سینما دارد 

اما اشاره به مسئله دوم برای کمک گرفتن از نام فیلم برای برخود خود 

گونه که بیان گردید در عصر خالق با محتوای این اثر آن است که همان

-ای بسیاری میان سینما ، عکاسی و هنرهای دیگر میدرنیته تأثیر بین رشتهم

و رئالیست، ترکیب بندی، مکان شکل دهی « فیلم نیویورک»توان یافت، نام 

تابلو )سینما( و تابلو و خود ارجاع مناسبی به تأثیر و رابطه هاپر با سینما دارد 

به سینما ء پر گفته شده ارجارابطه ای بیش از انچه که در تحلیل کلیت آثار ها

کلیت این اثر را شکل می دهد. شکل دهی مفهومی و زمانی اثر: در شکل 
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زمانی تابلو اشاره به عصری دارد که سینما نماینده آن می باشد اما از نظر 

مفهومی ، به انسانی اشاره دارد که به سبب ساختارهای اجتماعی عصری که 

واداشته شده است.  هر چند تابلو به مانند سینما از آن می آید به بیگانگی 

دیگر آثار هاپر همانگونه که به آن اشاره شد فریمی ثابت شده از یک پالن 

سینمایی است اما تابلو قرار بر نمایش فیلم ندارد در نتیجه اثر در عین شباهت 

 به کادر سینما استفاده ابزاری از مکان برای ایجاد مفهوم اثر می کند  سینما نما

 عصر است که نشان از  عصر خود بیگانگی است.

گرا، زندگی مدرن خود فریبی به مثال فیلم است در تفکر تجربه 

های از خود بیگانه را به نیویورک مظهر مدرنیته خود فیلمی است که انسان

از خود بیگانگی ناتوانی برقراری ارتباط با سایر مردم، با »نمایش می گذارد. 

بنا به نگرش بنیادین نظریه از  –ی اجتماعی و در نتیجه اشیاء، با نهادها

با خویشتن خویش است . یک جهان بیگانه شده خودرا به  –خودبیگانگی 

افراد بی اهمیت و بی معنی می نمایاند، خالی از هر انعطافی یا فقرزده ، جهانی 

در خانه » که به فرد تعلق ندارد، آنچنان که بتوان گفت فرد در این جهان 

 ( 9915-00یگی راهیل: «) و بر جهان نفوذ و تأثیری ندارد.« خودش نیست

اما موتیف همیشگی هاپر پنجره، مرز میان داخل و خارج، در این اثر در 

دو سوی تابلو قرار دارد مرز عبور از بیگانگی شخصی یا فراموشی آن اول 

یره نشده خود پرده سینما و دیگری راه پله است در این جا سوژه به بیرون خ

اما نوع نوری که از راه پله به داخل آمده و نمایش عنصر پله و در خود فرو 

رفتگی کارکتر ، نشان از دور افتادگی کارکتر و در خود فرو رفتگی او دارد. 

در این تابلو ما با سه مکان مواجه هستیم مکان فیلمی مکان شخصیت و مکان 

ان جایی که نور آن راه پله را روشن بیرون از و انتهای راه باالیی راه پله هم
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کرده است. نقطه گریزها دقیقا در دو مکان یکی در کنار پرده سینما شکل 

گیرد و نقطه گریز چپ در داخل تصویر و جایی در حرکت ایجاد عمق می

های سالن شکلی تهاجمی و مقعر کرده این عمق تصویری با ریتم روشنایی

گریز  در بیرون تابلو در جایی دور دست  گرفته است اما در سمت راست نقطه

در پشت شخصیت راهنمای سالن نوعی حس تختی را بر قسمت راست 

تصویر بر خالف سمت چپ تصویر ایجاد می کند.  این دوگانگی با ستونی 

که در میان مرز راست و چپ تصویر قرار گرفته همراه با بافتی که بر ستون 

بر موقعیت مکانی القا می کند که شکل بسته است آن را تبدیل به یک ا

خودش و قست چپ سالن را بر قسمت راست سالن و کارکتر در انزوا تحمیل 

می کند این تحملی با سه نور نارنجی سمت چپ اقتداری را بر سمت راست 

پیاده می کند که شخصیت سمت راست را بیگانه نسبت به آن محیط و 

محیط دوم را مانند یک ابر مغلوب آن مکان نشان می دهد  که به شکلی 

موقعیت مکانی به موازات کاراکتر خود ش را بر کارکتر تحمیل می کند 

ظرافت بکار رفته در محیط زن بسیار بیشتر از ظرافت بکار رفته در محیط 

اصلی سالن سینماست برای نمونه چراغهای روشنایی و ریتم سه تایی آن 

 جاد کرده است.چگونه شکل اقتداری را در سمت چپ تابلو ای

بازی رنگ در این اثر میان قرمز، زرد و آبی است. رنگ آبی همانگونه 

که گفته شد معرف شخصیت و به مانند شخصیت تابلو در میان رنگ قالب 

قرمز و زرد تنهاست . نور پردازی کارکتر با توجیه نوری سالن با روشنایی 

فضایی را برای سر بیشتر چراغ باالی سر زن و نور از راست و چپ کارکتر 

خمیده کارکتر ایجاد کرده که چهره کارکتر نسبت به سر و دیگر اجزای 

 کارکتر از نور کمتری برخوردار است.  
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 1991تحلیل تابلوی اداره نیویورک 

های عالقه (  از دسته تابلوهای است که دغدغه4این تابلو ) تصویر شماره 

شهری و ثابت کردن یک لحظه روزمره هاپر را در استفاده از پنچره ، معماری 

در آن بخوبی مشخص است.  شخصیت در داخل و از پشت پنجره به بیرون 

خیره است تابلو روایتگر نگاهی است در خیابان که شاهد زن است هیچ 

گردد که باعث می« اداره نیویورک»معرف مکانی شکل نمی گیرد بجز نام اثر 

تری برای اثر تغییر شکل دهد، مکان از یک مکان عام به تعریف مشخص

نیویورک یکی از شهرهای سمبل جامعه مدرن ،  لحظه ثابت شده تصویری در 

واقع یک لحظه زمان اشتغال شخصیت در پشت پنجره است که به کارهای 

روزمره مشغول است.در این تابلو نیز شخصیت با لباس رسمی  حالت گذرا و 

د در حال گذر کردن است و نشان غیرثابتی را دارد و لحظه ثابت شده فر

دهنده تکرار کارهای روزانه است. این تابلو از معدود تابلوهای هاپر  است که 

عالوه بر شخصیت اصلی سوژه تابلو شاهد افراد دیگری در تابلو هستیم 

شخصیت اصلی پشت پنجره اثر را به مانند غالب آثار هاپر یک خانم انتخاب 

یگر فضای تابلو جدا گردیده، افراد در درون و شده است. رنگ لباس او از د

های  مختلف نگاه مشغول به سمت داخل پنجره  بدون رابطه کالمی با جهت

کار روزمره هستند. تقریبا ما تمام آنچه را که از عناصر تعریف شده هاپر برای 

، های قبلی آثار هاپربینیم. در این اثر از مکانبیگانگی انسان بیان گردید را می

گیریم فضای تابلو دیگر داخل خانه و ها کمی فاصله میها و کافهرستوران

ای نیستم، به مانند تابلوی شبگردهایش در موقعیت جغرافیای پشت پنچره

شهری قرار می گیریم.  این شکل از معماری تجسم فضای مدرن و 
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ج ای که ضمن جدا کردن فضای داخل از خارهایی شیشهساختارهایی با پنجره

آید و تهاجم نگاه خارج و نور مرز نگاهی برای حریم داخلی به حساب نمی

ها در سمت چپ ریتمی خورشید را به داخل به خوبی شاهد هستیم. پنجره

اند که احتماال کسانی در پشت آنهاست چرا که تکرار شونده را تشکیل داده

 اند.به حالت نیمه باز کشیده شده

ه که خودش را با نور به داخل تحمیل بخش بیرونی و شهری همانگون

کرده سعی در شکل دهی رئالیسم محیطی است اما بخش دیگر آن نقطه نظر 

خود نقاش  است که  دید زیر چشمی )چشم چرانی( را نسبت به کارکتر 

کند او در حال چه کاری است؟  شاید ایجاد  و یک سئوال مطرح  می

ن جز زنانگی زن ندارد .نگاه درگیری  کاری زن اهمیتی برای رهگذر بیرو

ماند ثابت شده سینمایی که بر روی این لحظه ثاب شده نیز مانند رهگذری می

که در حال گذر زن داخل اداره نظرش را جلب کرده و با کنجاوی او را 

کند. نوعی کنجاوی از همان دسته کنجاویهایی که گفته می شود دنبال می

هاپر دوست » شدت به آن عالقه داشتهاپر از کودکی و حتی بزرگسالی به 

تر از آن دوست داشت بدون دیده شدن داشت مردم را تماشا کند. اما مهم

 «آنها را تماشاکند.

فضای این تصویر برخالف تابلوی قبلی فضایی سرد است و به غیر از  

های سقفی رنگ لباس کارکتر، سایه با تم باز و چراغهای نیمرنگ زرد پنجره

-ستری و دیوار دفتر با ته رنگ آبی هم رنگ لباس شخصیت میآبی و خاک

باشد فضایی سرد که در راستا و تشدید کننده فضای خالی از  ارتباط 

کارکترهااست .رنگ سیاه را در سویی از پنجره و بخصوص در پشت سر 

کارکتر در فضای داخلی همراه با نورهایی تکرار شوند که در دل همان 
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تر از زمان مهم»بینیم. به گفته فوئا آنچه برای هاپر د میتاریکی تمام می شون

بود نور بود. هاپر  کیفیت نور را به حاالت درونی ربط می داد. آفتاب تند با 

کرد. از های شدید خود برای او امیدواری را تداعی میروشنایی نافذ و سایه

ی سردتر، هاتر و سایههای مالیمطرف دیگر نور صبح و عصر، با رنگ سایه

( این 9911 -94فوئا:« ) گرانه داشتحال و هوایی رازآمیز و حتی تهدید

سیاهی و ناپدیدی نورها در پشت سوژه تابلو نشان از رویکرد زن دارد که در 

ای است و با پرسپکتیو چراغها و ناپدید شدن آنها در قلب پشت مرز شیشه

رار دارد را تشدید سیاهی این مضمون رهایی ناپذیر زن که در پشت سرش ق

پردازد که برای رویداد ای میمی کند، در آثار هاپر او به یک زمان ثابت شده

-زمانی است بیهای درون آن نوعی بیثابت شده درون تصویر و شخصیت

زمانی که ناشی از نوعی سکون و رخوت زمانی است. فرد دچار این رخوت 

یگانگی می شود بیگانگی شده  چرا که طبق همان چیزی که در تعریف از ب

های فرد در جنبه» دور افتادن از جوهر خود نیست بلکه وضعیتی است که 

ای از تملک زندگی خود ناتوان است و خودش بر آنچه در این تعیین کننده

دهد فرماندهی ندارد و این وضعیت به شفافیت و فرماندهی زندگی انجام می

)یگی « فراد است مسبوق نیستکامل که الزمه وضعیت عادی یا آرمانی ا

(  بیگانگی در این تابلو به آن جنبه غیرتعیین کننده ای اشاره 9915 -17راهل 

دارد که  پنجره مانع از کنترل رابطه محیطی فردنسبت به خودش می شود و از 

سویی شامل رنگ بندی سردی است که هاپر به کمک رنگ لباس و عدم 

ی محیط برای کارکتر ایجاد کرده است. ارتباط رنگ با محیط و خنثی و سرد

شخصیت تصویر هاپر همان شخصیت منفعل مُدرنی  است که فروم تعریف 

اگر به فعالیت کسانی که صرفا واکنش نشان می دهند و یا »می کند 

کردارشان به مقتضای اجبار است، و بنابراین در معنای کالسیک مردمانی 
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دیت خبری نیست نیروی فکری نقشی منفعلی هستند)دقت کنیم (در آنها از فر

 (9997 -02فروم« ) ندارد، و گویی همه چیز برنامه ریزی شده است

 

 

 نتیجه گیری:

عصر مدرن با توجه به زندگی ماشینی با  تمام آسایشی که برای انسان به 

همراه داشت اعتراضاتی نیز به در خلع محتوای ایجاد شده با عنوان بیگانگی به 

رمندان بسیاری همچون اندیشمندان علوم انسانی به نقد و همراه داشت و هن

تحلیل شرایط موجود پرداختند. تغییر شکل زندگی تغییر رویکرد بیشتر هنر را 

گر در خدمت جریان انتقادی از شرایط موجود تبدیل کرد. ای تحلیلبه رسانه

 یکی از منتقدین شرایط موجود ادوارد هاپر در میان دو گرایش انتزاعی و

رئالیستی در هنر و بخصوص هنر مدرن با انتخاب گرایش رئالیستی توانست 

بعد از جنگ جهانی دوم به دوران اوج خودش رسیده و عالوه برکمک به 

استقالل هنر آمریکایی، با به کار گرفتن واقعگرایی در خدمت  بیان شخصی 

د. به یکی از هنرمندان انتقادی و برجسته تاریخ هنر تجسمی تبدیل گرد

رئالیسم تصویری در آثار هاپر بهترین وسیله بر انتقاد اصلی هنرمند از شراط 

ایجاد شده و حسی هنرمند از بیگانگی انسانی بود از این روی هاپر بیش آنکه 

درصد پرداخت واقعیت بیرونی باشد در صدد بیان واقعیت درونی خود در 

های مانند پنجره، خال  رئالیسم تصاویر بود از این روی او با شکل دهی مؤلفه

تصویری، معماری شهری، شخصیت های تنها و فضاهای سرد تصویری و 

کمک گیری از ترکیب های  سینمایی به زبان شخصی خودش و انتقاد از 
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انسان عصر مدرن رسید. شخصیت های او به مانند خودش در حال تجربه 

 بیگانگی هستند. 

 

  
 

 
 

 

  
 

 
 

  
 

  

 تصویر شماره یک 
 4291( Soir Bleuشب آبی )

ارتباط افراد در فضای سرد رنگ  اولین اثر هاپر عدم
بندی بیگانگی افراد در یک مکان عمومی و در جمع 

بندی متفاوت در وسط و گارسون و دلقک با رنگ
   مغرور

 9تصویر شماره
 4211 (Gas Station)پمپ بنزین  

تنهایی کارگر پمپ بنزین متفاوت بودن رنگ لباس او در میان 

 جنگل که آنها را احاطه کرده است

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.pinterest.com%2Fpin%2F619667229951023797%2F&psig=AOvVaw0-ONZcS1nXl3FhmV73-bT8&ust=1623259256472000&source=images&cd=vfe&ved=2ahUKEwiByZOMxojxAhVN2OAKHbLqAPwQjhx6BAgAEA4
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 3تصویر شماره   
  4232(New York Movieفیلم نیویورک)

سه جهت نور شخصیت و رنگ لباس شخصیت بر بیگانگی او در 

 محیط افزوده است

  1تصویر شماره 
 4291 (office new York)اداره نیویورک

حضور شخصیت در پشت شیشه و ایجاد فاصله ایجاد شده و بدون 
حفاظ بودن او در برابر نگاه رهگذران و تبدیل تابلو به پنچره که 

تواند نظاره گر زن باشدرو به  پنجره اداره نیویورک می  
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 فهرست منابع 

فصلنامه حرفه  –ترجمه فرهاد صبوری  –مقاله مرد آرام  –اسپرینگ، جوستین  -

 تهران-1381هنرمند 

 –نشر فرهنگ معاصر  -ترجمه رویین پاکباز  -هنر مدرنیسم  -بُکوال، ساندرو  -

 تهران -1387
نشر بان  -ترجمه مجید مددی  -از خود بیگانگی انسان مدرن  -پاپنهایم، فریتس  -

 تهران -1397چاپ سوم  -
انتشارات پیام  -هوشنگ طاهری  -رئالیسم در ادبیات و هنر  -ژان  پل سارتر،  -

 تهران-1340 –

فصلنامه  –ترجمه بتی آواکیان  –مقاله شهر در آثار هاپر   -گودریچ ، لوید  -

 1381حرفه هنرمند 
ترجمه ساناز  -پنجره و خالء در نقاشی های ادوارد هاپر  -شدویک،  لوئیس  -

 تهران-1399چاپ دوم نشر حرفه هنرمند،  -حائری 
 -نشر آگه  -ترجمه محمد تقی فرامرزی  -هنر در گذر زمان  -گاردنر ، هلن  -

 تهران-1384چاپ ششم 
چاپ هفتم -نشر نی  -ترجمه منوچهر صبوری –جامعه شناسی  -گیدنز آنتونی -
 تهران-1381
 –انتشارات مروارید  -ترجمه اکبر تبریزی  -بنام زندگی  -فروم اریک  -
 تهران-1367
ترجمه گیتی  -دل آدمی و گرایشش به خیر و شر -فروم ، اریک) اریش(  -

 تهران-1366چاپ سوم  -نشر نو  -خوشدل 
-1368-انتشارات بهجت  -ترجمه اکبر تبریزی -جامعه سالم –فروم، اریک  -

 تهران
موسسه فرهنگی پژوهشی چاپ و  -ترجمه آرزو احمی -ادوارد هاپر -فوئا،  اما  -

 انتهر-1388نشر نظر ، 
ترجمه هرمز  -تاریخ هنر نقاشی پیکرتراشی،معماری  -هارت،  فردریک  -

 تهران -1382 –نشر پیکان  -ریاحی 

فصلنامه حرفه هنرمند  –ترجمه بتی آواکیان  –سه بیانیه   –هاپر ، ادوارد  -

 تهران-1381
 –انتشارات دنیای اقتصاد  -ترجمه احمد تدین  -از خود بیگانگی  -یگی ، راهل  -
 رانته-1395
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 احسان سلطانیان گفتگوی نرگس رضایی با 

 

 

 به دنبال نمایش واقعیت در زندگی هستم 

 

در اسـفرجان، اصـفهان کـارگردان و نویسـنده      9990احسان سلطانیان متولد سال 

ــدگی در مقطــع کارشناســی ارشــد و    ــه کنن ــارغ التحصــیل رشــته تهی اســت. او ف

دانشگاه صداوسـیمای تهـران اسـت. سـلطانیان در     کارشناسی کارگردانی فیلم از 

های کوتـاه داسـتانی و مسـتند را دارد.     اش ساخت سریال، تله فیلم و فیلم کارنامه

تلـه فـیلم   "؛کـارگردانی   "محرمانه در بـاران "تهیه کنندگی و کارگردانی سریال 

رنجـی کـه   »هـای کوتـاه داسـتانی     و تهیه کنندگی و کـارگردانی فـیلم   "شور آوا

« تله فیلم پیچ جاده نمناکـ » ، «رقص روی پل پیاده»، «ها آرامند موریانه»، «ریمب می
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از آثار او به شـمار  « گامی برای زندگی»، «سفیر سفر»، «مشکین»های مستند و فیلم

هـای سـینما و    می آیند. احسان سلطانیان همچنـین از مدرسـان دانشـگاه در رشـته    

اولیی   شوری نیز برگزیده شـده اسـت.  انیمیشن است که به عنوان استاد نمونه ک

داستانی متفاوت با مضمون مسائل زنان، « آنها»فیلم بلند احسان سلطانیان با عنوان 

ای و ساختاری متفاوت دارد که نوید ظهور استعداد خـوبی   یک تیم بازیگر حرفه

دهد. هدف ما از این مصاحبه شناخت بیشتر دیـدگاه ایـن    را در سینمای ایران می

ن استان اصفهان )اسفرجانی(  در مورد سینمای اجتمـاعی اسـت کـه در    کارگردا

 ادامه این مصاحبه را می خوانید :

 

 

آیا شما فمینیست هستید ؟ و تفاوت نگاه شما با موضوعات حول محیور زنیان    *

 ؟در چه چیزی نهفته بود که تصمیم گرفتید با ای  تم فیلم بسازید 

با سالم خدمت شما در مورد این سوال باید بگویم : که نه ؛ اصال مـن وابسـته بـه    

هیچ ایسمی نیستم ، بلکه به دنبال نمایش واقعیت در زندگی هسـتم . موضـوعاتی   

که معموال در سینمای ایران حول محور زنان مطرح می شـود موضـوعاتی اسـت    

در فیلم هایی که معموال نگـاه  که ما بارها وبارها در فیلم های مختلف دیده ایم ، 

فمینیستی به موضوعات اجتماعی و خانوادگی زنـان دارنـد اینکـه بـه طـور روال      

قضاوت فیلمساز بی طرفانه نیست که البته اسم هیچ فیلمسـازی را نمـی بـرم و در    

حالدحاضر در حوزه سینماتی زنان هم فعالیت می کنم . آن چیزی که بـرای مـن   
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از یک زاویه دید کامال بی طرفانه به موضوع نگاه کنم  اهمیت داشت این بود که

. مسایل و مشکالتی که فارغ از نگاه فمینیستی ه موضوع زنـان دارم و آن چیـزی   

که محیط خانوادگی ، اقواممان و حتی دوستان و آشنایان ما زیتد دیده ایم ونکته 

طیـف   بسیار با اهمیت برای من این بود که روی موضوعاتی دسـت بگـذارم کـه   

اپیـزود نخسـتین در مـورد    « آنهـا  » وسیعی از جامعه با آن روبرو هستند . در فـیلم  

زنی بی سرپرست سخن مـی گویـد و اپیـزود دوم زنـی کـه سرپرسـت دارد و از       

وضعیت مالی خوبی برخوردار است اما باز بی سرپرست است و زن اپیزود سـوم  

اقـا در ایـن تصـمیم کـه     که در یک تنگنای تصمیم گیری قرارگرفته است که اتف

مستقیما به او مربوط است هیچ اختیار عملی ندارد. این مسایل همیشـه در جامعـه   

در همه سطوح و در همه شهرها وجود داشته است. به همین دلیل سـعی کـرده ام   

هـا در    NGOبه این موضوعات نگـاه کـنم . موضـوعاتی کـه در حـال حاضـر        

هـا نوشـته مـی شـود . امـا در غالـب فـیلم        موردش بیانیه صادر می کننـد و مقالـه   

 سینمایی کمتر به آن پرداخته  شده  است .

 

* آقای سلطانیان بگذارید به عقی  برگیردیم بیه زمیان قبیل از اکیران فییلم        

؛ که شما تحت عنوان یادداشتی برای دفیا  از اجیازه اکیران    «  آنها»سینمایی 

ه است بیرای عیدت توجیه    فیلم گفته بودید  شهرستانی  هستید و ای  دلیلی شد

مدیران سینمایی  به حق و حقوق  شما! سوالی کیه مطیرا اسیت اینکیه از آن     

زمکان تا به امروز هنوز بر ای  مسئله که فیلم سازان  شیهر سیتانی تحیت نگیاه     

 تمرکز گرایی پایتخت نشینان قرار دارند قایلید و چرا ؟
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دارد و مـن یـک   بله خوب در واقع  یک مسـئله ای هسـت  کـه همچنـان وجـود      

اصطالحی دارم  که هر کسی به خورشید نزدیکتر باشد قطعا از پرتـو افشـانی آن   

چیزی عایدش می شود. ما فیلم سازان شهرستانی متاسفانه  مورد بی مهـری واقـع   

می شویم و این یک مسئله ای است که هر سال و همیشه در حال تکرار اسـت و  

در تهران سـکونت داشـته باشـد . و بـه      اگر کسی واقعا بخواهد پیشرفت کند باید

یکی از هزاران دفتر موجود در تهران سر بزند تا بتواند یکی از آنها را راضی کند  

تا برای فیلمش سرمایه گذاری نمایند، که معموال ایـن اتفـاق بسـیار نـادر اسـت .      

فیلم سازان شهرستانی همیشه مهجور باقی می مانند به طـور مثـال در فیلمـی مثـل     

که در ردیف هنری و تجربی نبود اما در رتبه بندی هنر و تجربه دیده شد « نها آ»

شاید من هم به عنوان یک فیلم ساز اگـر شـناخته شـده تـر بـودم یقینـا ایـن فـیلم         

 ،اجازه اکران عمومی را  می گرفت .

از همه مهمتر اینکه حتی سازمان های دولتی که از فیلم سازان حمایت می کننـد  

جوان ها و مخصوصا شهرستانی ها بها نمی دهند . یک سازمان دولتی ،آن هم به 

 9ردیف بودجه خوبی دارد و هر ساله  فیلم می سازد  که البته فیلم هایشان بـرای  

نفر است یعنی عمال این سفره برای افراد معدودی گسترانیده شده است که  4الی 

یلم هایی که متاسـفانه بـا   هم برای جشنواره فجر شاهد آنها بودیم و ف  11در سال 

کیفیت باال نبودند دیده شدند.  این مسئله و این دیدگاه همچنان بـه فـیلم سـازان     

شهرستانی وجود دارد . خیلی از بچه های شهرسـتانی فـیلم سـازان بـا اسـتعدادی      

هستند ، اگر به سالهای گذشته بر گـردیم و ببینـیم اصـغر فرهـادی  فیلمسـاز هـم       

شهری است و اگر وی به تهران نمی رفت و آن ارتباطات را  استانی  ما و خمینی
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در طول دوران دانشجویی به دست نمی آورد هیچ گاه اصغر فرهادی امروز نبود. 

و اگــر در اصــفهان مــی مانــد در نهایــت ماننــد خیلــی از فــیلم ســازان دیگــر در   

یـک  آموزشگاه مشغول تدریس دروس سینما بود . واین مساله متاسفانه تبدیل به 

اپیدمی شده و برای ما فیلمسازان شهرستانی تبدیل به یک ترومـا شـده اسـت. در    

فیلمسازی نگاه تهیه کنندگان تهران نگاه از باال به پایین اسـت و اجـازه رشـد بـه     

فیلمسازان شهرستان نمی دهند و خود من نزدیک به دو سـال اسـت کـه در حـال     

م و فیلمی که می تواند یـک  پیدا کردن یک سرمایه گذار برای ساخت فیلم هست

فیلم خوب در زمینه سینمای اجتماعی باشد که فیلمنامـه آن را خیلـی از بزرگـان    

سینما خوانده و مورد تایید و پسند آنها قرار گرفته است  ومتاسفانه تهیه کننده ها 

از خود من می خواهند تا سرمایه گذار این فیلم باشم  و این خوب نیست و باعث 

 می شود. بی انگیزگی

  

مصاحبه ای داشتید با  ایلنا و در آن مصاحبه گفتیه بودیید بنیا بیه      99*در سال 

دعوت دانشگاه سورب  فرانسه قرار است در زمینه  تدریس کیارگردانی  سیینما   

مبتنی بر ایماژ و استعاره فعالیت داشته باشید  ؟ آیا هنوز درایی  زمینیه فعالییت    

 می کنید ؟ 

میالدی اتفاق افتاد و به هـر حـال    0291که در دسامبر خوب آن یک دعوتی بود 

از این دست ورک شاپ ها در دانشگاه هـای مختلـف و محـیط هـای آموزشـی      

برگزار کرده ام و هنوز هم در این زمینه فعالیت دارم . البته چند وقتی هسـت کـه   

 بنا به دلیل بیماری که داشتم از این محیط آموزشی دور بوده ام .
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دنبال پردازش مطالب مبتنی بر مطالعات و مشاهداتم چه در زندگی  من همیشه به

و چه در حین فیلم دیدن هستم و برداشت هایی دارم که سعی می کنم بدون هیچ 

 شاعبه  و انتظار و توقعی در اختیار دوستداران سینما و دانشجوها قرار دهم .

؟ما به « ها آرامند چرا موریانه» *در مورد یکی از فیلم های کوتاهتان  بپرسیم 

دلیل تاثیر متفاوتی که بر مخاطبان داشته است ای  اثر را مورد واکیاوی قیرار   

 می دهیم ؟ 

ما زمانی می فهمیم موریانه ها به اسکلت بندی و فنداسیون سـاختمان زنـدگی مـا    

آسیب رسانده اند که دیگر عمـال کـاری از دسـتمان بـر نمـی آیـد  . یعنـی آنهـا         

شروع کرده و ادامه می دهند بدون آنکه ما بفهمـیم. بـه همـین    فعالیت تخریب را 

دلیل در زندگی ما هم بعضی اتفاقات شبیه موریانه هستند و آرام آرام چـارچوب  

زندگی ما را تخریب می کنند بدون آنکه متوجه آن باشیم  و باید حواسمان باشد 

در  "ه هـا آرامنـد  موریانـ "که از ابتدا، جلوی حمله موریانه هـا را بگیـریم . فـیلم    

حمایت از تحکیم بنیان خانواده ، بازگو کننده همین مساله و یک تلنگری اسـت  

به مخاطب ایرانی و مخصوصا کسانی که در زندگی زناشویی خـود دچـار یـک    

روزمرگی و رکود شده اند  وبه نوعی درگیـر تکنولـوژی و مدرنیتـه هسـتند و از     

 ش کرده اند. مسایل اصلی زندگی دور شده و آن را فرامو

ساخته شد ، تمام دغدغه من این بود کـه   15در واقع زمانی که این فیلم در سال  

خودم را جای شخصیت اصلی فیلم قـرار دهـم ، یعنـی کسـی کـه یـک زنـدگی        

امروزی و معاصر شهر نشینی دارد و خانمی که تا دیر وقـت سـر کـار مـی رود و     
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انجام می شود اما مـرد گالیـه ای   بسیاری از فعالیت های داخل خانه ، توسط مرد 

از این کار ندارد ، خیلی وقتها مردهـا در زنـدگی متـاهلی کارهـایی کـه مرسـوم       

است بر عهده خانم ها باشد را اگر انجام دهند؛ معموال همراه با غر زدن بوده و از 

خود می پرسند که چرا باید من این کار را انجام دهم ، اما مرد داستان موریانه ها 

مند با ذکاوت و هوش خودش همـراه بـا یـک آینـده نگـری درسـت جلـوی        آرا

افکاری که می توانـد ماننـد موریانـه زنـدگی را خـراب کنـد را مـی گیـرد و در         

برابرآدم هایی که در یک زندگی آپارتمان نشینی می خواهند از این ماجرا سوء 

آرامنـد نـام    استفاده کنند مقاومت می کند ، به همین دلیل ایـن فـیلم موریانـه هـا    

 گرفت. 

سوال پایانی ؛ آیا پروژه ای برای آینده درنظر دارید ؟ به عنوان یی  هنرمنید   

برای دییده شیدن هنرمنیدانی هم یون اودتیان کیه       «  اصفهان»هم استانی 

 امکانات زیادی درشهرهای آنها نیست چه توصیه و یا پیشنهادی دارید ؟ 

ذابی دارد کـه بـه مسـایل    یک فیلم نامه دارم کـه یـک موضـوع پـر چـالش و جـ      

حقوقی و قضایی زنان می پردازد و به نظر من اگـر ایـن فـیلم سـاخته شـود یـک       

قانونی در سیستم حقوقی و قضایی ایران تعدیل خواهد شد که مـی توانـد اتفـاق    

بزرگی باشد و این فیلم بسیار جذابی خواهد بود ، و برای ساخت آن رایزنی های 

متاسفانه سرمایه گذار الزم پیدا نشـده اسـت و کسـانی    زیادی انجام داده ام.  ولی 

که فیلمنامه را مطالعه کرده اند از صاحب نظـران سـینما در حـوزه کـارگردانی ،     

 بازیگری و فیلمنامه  هستند که البته خود من نیزدوست دارم این اتفاق بیافتد. 
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دارم و دوسـت  من به این فیلم نامه ایمان دارم و در واقع بـه آثـار متـاخره اعتقـاد     

دارم آثاری را تولید و عرضه کنم که مخاطب زمان حال و مخاطبـان سـال هـای    

 آینده هم از این آثار تاثیر مثبت در زندگیشان ایجاد شود.

و نکته دیگر اینکه افتخار من این است که از خطه هنر خیزاصـفهان هسـتم البتـه     

است ولی تمام ایـن  کیلومتری جنوب شهر اصفهان  992زادگاه من اسفرجان در 

 استان وطن من است و عاشقانه تمام سرزمینم را دوست دارم .

به همه فعاالن حوزه هنرتوصیه می کنم ، سـعی کننـد دیدگاهشـان را نسـبت بـه       

زندگی عوض کرده  و آثاری را که خلق می کنند چیزی جـدای از تجربیـات و   

نـد آنچـه حقیقـت    مشاهداتشان در زندگی نباشد و نکته دیگـر ایـن کـه سـعی کن    

 هست را بیان کنند .

گانه قبل خودش است ، یعنی تمـام هنـر هـا      9هنر سینما یک هنر تجمیع هنرهای 

را در درون خودش دارد. بنابراین چاشنی تخیلی قطعا به کمک انسان و فیلم ساز 

می آید  ولی کسانی کـه مـی خواهنـد فـیلم بسـازند سـعی  کننـد  از واقعیـت  و         

خودشان  و دیگران  در خلق  اثر وام بگیرند  و موضوعاتی را تجربیات  شخصی 

کار کنند  که نیاز جامعه اسـت.  مـن مخـالفتی  بـا فـیلم هـای  ژانـر  ترسـناک و         

وحشت ، علمی تخیلی ، کمدی و ... ندارم  و آنها  هم مخاطبان  خود را دارند و 

زنـدگی  خودشـان    نیاز جامعه  هم هست ، اما مردم بیشتر با آثاری  که از جـنس   

باشد  ارتباط برقرار می کنند، گاهی  برای برخی  از سازندگان  فیلم تاسـف مـی   

خورم که مانند  سریال ها ی ترکی در حال تامین اوقـات  فراغـت  مـردم هسـتند      
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اما اصال  این اتفاق خوبی نیست ، مگر چند در صد  مردم  ما ساختار  زندگیشـان   

دارم  به سازندگان  این سریال ها  و فیلم ها خدشه ای  تجملی  است،  البته  قصد ن

و یا توهینی  وارد کنم،  اما باید  از جنس مردم  و زندگی مردم و اکثریـت  آنهـا   

تولید فیلم کنیم  و اصل باورپذیری  را در سـینما  فرامـوش نکنـیم و ایـن اصـل ؛      

 همزاد پنداری کنند. زمانی  اتفاق می افتد  که مخاطبان بتوانند  با این فیلم ها 

از شما  و روزنامه  خوبتان  و از وقتی که برای مصاحبه گذاشـتید  سپاسـگزارم  ،   

امیدوارم  که همیشه  جامعه  هنری ما و به ویژه  جامعه  هنرمندان اصفهان  رو بـه  

 پیشرفت  و سرشار  از شادی و نشاط  باشند .  
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 دل سواته گی !ی  بیانیه از جنسِ 

 محمدرضا آریان فر

 دوست همی  حوالی ی م  !

جشنواره یک اتفاق است مثل تمام اتفاقاتی  که در حـوالی ی مـن وتـو رخ مـی     

دهد  ، اتفاقی مثل طرح توسعه و گسترش تئاتر ویا....اما من ، صریح اعتراف مـی  

نمایش ببینم کنم که مانند تو جشنواره را دوست ندارم  ، اما دوست دارم  هرروز 

...هرروز درِ سالن نمایشی را باز ببینم و به دلیل نبودن یک صندلی بـرای نشسـتن   

سرِپابایستم ... آری من دوست دارم هرروز تئاتر ببینم  که من نیز چون تو معتقدم 

که هنر تئاتر حوزه ی گسـترده وسـیلالی اسـت کـه بـا موقیـت هـای اجتمـاعی ی         

ئاتر پارامترهای بسیاری برای رشد و گسـترش  زیادی مواجه است . در حوزه ی ت

این هنر مظلوم وجود دارد اما پیش از هر گامی بایـد دانسـت کـه از کـدام نقطـه      

شروع کرد هرچند که من نیز چون تو دارم به سختی با برخی از واقعیت های این 

هنر مواجه می شوم ]وچه قدررر می کوشم که با آن ها کناربیـایم و نمـی تـوانم    

و هم من می دانیم وضعیت تئاتر درسالی که سال تمرکز برتئاتر نام گرفتـه ،  [هم ت

وضعیت مطلوب و مناسبی نیست . تئاتر ما از نظر بودجه و زیر ساخت و برنامه ی 

مدون وتقویمی  ی در خور اعتناو اجرا ، چندان ریخت حرفه ای ندارد و درایـن  

] نمی پذیرم  آن که دارد و  حال و اوضاع در اندیشه ی برگزاری ی جشنواره ایم

دخل و خرج تئاتر تقبل می کند این اجازت را داشته باشد خودرا مالک و ارباب 

این هنر بداند [ اما سوال این جاست که جشنواره ها و حضور گروه های نمایشی 
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تا چه میزان می تواند مردم را به تئاتر و تئـاتر را بـه مـردم نزدیـک کنـد ، تـا چـه        

ند اجازه ی انتخاب متن دلخواه را به هنرمندان ببخشد وهنرمندان تـا  میزان می توا

چه میزان می توانند  توانایی ی خود را نشان دهند ، آیا ایـن شـرایط ]اقتصـادی [    

اجازه خواهد داد که بحث تئاتر خصوصی جدی تر مطرح شود ؟ آری جشنواره 

ار بـرای  عرصه ی بروز خالقیت هاست و اندک فرصتی است که درسال یـک بـ  

هنرمند و هرگروه اتفاق می افتد ، اما به راستی فقط باید بـه ایـن رویـداد سـالیانه     

بسنده کرد  ، مگر تاپیش ازاین که رویـدادی بـه نـام جشـنواره وجـود نداشـت ،       

نمایشی برروی صحنه نمی رفت ، گروه های تئـاتری شـکل نمـی گرفـت ...چـه      

 تقویم دوخته ایم  ؟ پیش آمده که جشنواره زده چشم به تورق اوراق

جشنواره بهانه ای است که حجم بیشتری از این اکسیژن نامنتشر را به سینه بکشیم  

وسینه ی ما چنان فراخ و دنگال ست که  می تواند تمـام اکسـیژن هـوا را ببلعـد ،     

ولی  دوست من فکری به حال این هنر بکنیم و تئاتر را از ال بـه الی اوراق خـط   

ون بکشیم و خانه های بیشتری را به عرضه ی پرعرصه ی این خورده ی تقویم بیر

هنر مردمی اختصاص بدهیم و میدان دیگری برای این همه شور و هیجان انسانی 

ی عاشقانه بیابیم که ظرفیت این نصف جهان چون تمـام اسـتان هـا بـا تخصـیص      

عـه   بودجه ای درخور و محترمانه و بخشیدن نظم به هارمونی رشد این هنر در جام

 ، هرروزِ تئاترمان را ، جشنواره کنیم .

 من ، آن گاه ست که جشنواره را دوست دارم دوست خوب من .
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 تعقی  و گریز در نوادا

 دوئلیادداشتی بر فیلم 

 شبدیس بختیاری

 

استیون اسپیلبرگ در سال اولین فیلم بلند سینمایی 

دوئل نام دارد که درهای هالیوود را برای  9179

 استیون اسپیلبرگ گشود.

 هزار دالری ساخته شد. و 422ای  دوئل با بودجه 

 بود. 6:9امتیازی که دریافت کرد 

امریکا و تحصیالتش در زمینه  1949استیون اسپیلبرگ در  متولد 

 سینما بود.

وار و  بینیم دیوانه وقت صورتش را نمی ی کامیون که هیچ خالصه فیلم:راننده

ناپذیر به دنبال یک ماشین سواری افتاده و بی جهت مزاحمت برای آن  خستگی
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فراهم می کند و این خود یک تعقیب و گریزی استرس آور را برای مخاطب 

 ایجاد می کند

ته است که  ماجرای فیلم الهام گرفته نویس این فیلم گف نامه  ریچارد متیسون فیلم

از اتفاقی واقعی بوده که برای  وی اتفاق افتاده بوده است. گویا درست در روزی 

ی عصبانی پشت سر او افتاده بود  که جان اف کندی را ترور کردند، یک راننده

های سخت فیلم را  دنیس ویور  )راننده سواری(بیشتر صحنه .کرد و اذیتش می

انتخاب . کیلومتر پشت فرمان نشست 9022ار بازی کرد، و بیش از بدون بدلک

اش به  ی بیابانی زمینه رنگ قرمز برای ماشین دیوید مان مناسب بود چون  درپس

بسیار مناسب بود  تا اضطراب  ترسناکشچشم می آمد. انتخاب کامیون و صدای 

ین فیلم حرف و دلهره را برای مخاطب چند برابر کند. تکنیک فیلمبرداری در ا

اول را می زند. در فیلم دوئل نماهایی از زاویه پایین وجود دارد که حس 

اضطراب را بیشتر به بیننده انتقال می دهد و هیجان  تعقیب و گریز را چندبرابر 

برای فیلمبرداری این نماها دوربین مخصوصی را که برای فیلم  .می کند

 95کویین ساخته بودند می آورد. این دوربین تنها  استیو مک (Bullit) «بولیت»

توانست نماهایی  سانتی متر از زمین فاصله داشت و اسپیلبرگ با استفاده از آن می

جالبی را خلق کند.برای این فیلم که حدود پنجاه سال قبل ساخته شده نمی توان 

 هیچ ایرادی گرفت و در زمان خود بی نظیر بوده است.
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وغریبی برای  آید، نکات ناآشنا یا عجیب  چه در ادامه می  کنم هر آن  گمان می

کارورزان موسیقی و ترانه در این سرزمین با    مخاطب نیست. باور دارم که بیشینه

وبیش موافقند اما دو نکته بازگویی این مطالب را  د کمآین  نکاتی که در ادامه می

کند. نخست اینکه، در گذر زمان، گاه برخی نکات به ظاهر  ضروری می

شان نیز  گیرند و گویی حقانیت  پاافتاده و مسلم برای همه، رنگ فراموشی می پیش

شود. از سویی دیگر،  نما گشوده می   های درست کمرنگ شده و راه برای غلط

نوستالژیک نسبت به چیزی که بود و دیگر نیست، یک لحظه ما را تنها  حس

هایی با امروز داشته و دارد؟  گذارد که نکند یادمان رفته دیروز چه تفاوت نمی

فرهاد مهراد در مقام خواننده، صرفاً در جایگاه یک مجری که متنی را از روی 

ترین   از مهمخواند، عمل نکرده است. یکی  کاغذ به همراه ملودی می

   زعم نگارنده از مهمترین دالیل موفقیت او نیز است( نحوه های او )که به ویژگی

اجرا و استایل و تعهد او در باالبردن تأثیر حسی موجود در هر کلمه است. تمام 

اجرای او یکسان و با میزان بار عاطفی    کلمات موجود در یک ترانه در نحوه

هر بخش و بند و جمله. فرهاد مهراد در گزینش ترانه  اند؛ حتی  مشابه اجرا نشده

او نیز چون    تردید در میان آثار اجراشده  بسیار هوشمندانه عمل کرده است. بی

های   ترانه   توان به نقاط قوت و ضعفی از حیث کالم پرداخت و همه  دیگران، می

کند   می گر منصفی تصدیق  او در یک سطح نیستند؛ اما هر پژوهش   اجراشده

هایی که توسط وی اجرا شده است، دارای فصل مشترک   تک ترانه تک

نوین هستند. هوشمندی در    شناختی ترانه  های جریان  قبولی از حیث ویژگی قابل

نوین نیست. فرهاد    جریان ترانه   سرایان برجسته  انتخاب کالم محدود به آثار ترانه



 

 
56 

سازی بهره گرفته است. برای   ممکن برای ترانه های مهم و  تقریباً از تمام خاستگاه

جمعه برای »، «کودکانه»، «خاکستری   هفته»، «جمعه»، «مرد تنها»نمونه: اجرای 

« ها  آینه»عطایی،  از ایرج جنتی« سقف»از شهیار قنبری، « نجواها»و « آوار»، «جمعه

ای که   انی حرفهسرای  از تورج نگهبان به عنوان ترانه« خسته»از اردالن سرفراز و 

های ماندگار متعددی   چنین پس از همکاری با او نیز ترانه  پیش از فرهاد و هم

اند. یک مرور مختصر   برای صداهای بزرگ دیگر موسیقی پاپ ایران سروده

کاری    سرایان اجرا کرده در کارنامه  هایی که فرهاد از این ترانه  دهد ترانه  نشان می

هایشان بوده؛ به این مفهوم که بیشتر شنیده   ترین ترانه  هرکدام در ردیف موفق

های   ترین تجربه  اند. هنوز یکی از متفاوت  اند و نوشته  اش گفته  شده و بیشتر درباره

است « کودکانه»و « آوار»، «مرد تنها«   نوین متعلق به سه ترانه   ساختاری در ترانه

ی نیمایی و پسانیمایی در شعر فارسی ها  مندی دگرگونی  که هر یک به نحوی بیان

جامانده  گیری از ادبیات عامیانه با اجرای متلی به  اند. بهره  ترانه کشانده   را به عرصه

ای با   مشی؛ انتخاب ترانه  های قدیمی محلی به نام گنجشکک اشی  از گنجینه

جان  ستیزی که در معرض فراموشی بوده و با اجرای مجدد فرهاد،  ظلم   انگاره

جاست که شرط   گیرد. اهمیت این ترانه و فراگیری و اثرش تا به آن  دوباره می

شود!   مجوز نخستین اجرای او پس از انقالب، عدم اجرای این ترانه عنوان می

های   نگری صادرکنندگان مجوز که استعاره  موضوعی که عالوه بر سطحی

تصاویری چون: کی    در رویه هایی چون جمعه و شبانه را درنیافته، صرفاً  ترانه

دهد. گزینش و   اند، اثرگذاری این ترانه را نشان می  باشی! مانده  خوره؟ حاکم  می

سیاوش « وحدت»اشعار معاصر؛ تصور کنید اشعاری مانند    تصحیح هوشمندانه
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اسماعیل « وقتی که بچه بودم»کدکنی و  ی شفیعی«ها  کوچ بنفشه»کسرایی، 

جای امثال اسفندیار منفردزاده همراه   های به  فرهاد و ملودیخویی اگر با صدای 

کوچ »ماندند؟ آیا سرنوشت   شدند، تا چه میزان در تاریخ ادبیات ما می  نمی

شد؟ دفتری   ( نمی9947مانند بسیاری از اشعار دیگر دفتر از زبان برگ )« ها  بنفشه

ای   هل ایران جایگاه ویژهچ   خود و در شعر دهه   دوره  که در میان انتشارات هم

شعر به جایگاه باالتری نرسید اما اجرا و    نداشت و پس از آن نیز در رسانه

« برف»موسیقی فرهاد سرنوشت آن را عوض کرد. یا در نظر بگیرید اجرای شعر 

دهد، سرنوشتی مشابه   فرهاد مهراد را نشان می   نیما یوشیج نیز که اوج فهم شاعرانه

کنم تنها به انتخاب یک شعر   استفاده می« اوج فهم شاعرانه»ه از ک  ندارد؟ این

گردد که امروز پس از گذشت دو دهه از انتشار آلبوم   بابت موضوع آن برنمی

ای است که   تر از آن تغییرات هوشمندانه  نیز زنده و باقی است، بلکه مهم« برف»

جایی واژگان، حذف   ه. جابهای شنیدنی به کار برد  فرهاد برای تبدیل شعر به ترانه

نویس   ها و... چنان که یک فیلمنامه  تر کردن ساخت  برخی واژگان ثقیل، روان

و « وقتی که بچه بودم»، «برف»کند، او با   رمانی را جهت اجرای سینمایی مهیا می

کنم   چنین برخورد کرده است. برخوردی که گمان نمی« ها  کوچ بنفشه»

ای از این تغییرات رنجیده باشند! برای شادروان   یادشده ذره کدام از شاعرانِ  هیچ

نامی گرامی و مهم است، چه کاری « سپید»عباس صفاری که هنوز در شعر 

هایی از   های او گزینش  ای دیگر از ترانه  ترانه؟ دسته   تر از اسیر شب در عرصه  مهم

االی شاعرانه به های مهمی! تنها کسی با فهم ب  شعر جهان است و چه انتخاب

انتخاب بانوی گیسوحنایی ناظم حکمت، خیال خوشی شکسپیر، خواب در 
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زند. از سبک سنتی شعر نیز، فرهاد   بیداری خوان رامون خیمنز و... دست می

اخوان، از رباعیات سعید ابوالخیر که « تو را دوست دارم»حماسی    عالوه بر ترانه

شوند بهره گرفته و   مروزی محسوب میخاستگاهی دیگر برای ترانه به مفهوم ا

الشعرای بهار را نیز بازخوانی کرده است.   ملک« مرغ سحر»چنین تصنیف   هم

در میان خوانندگان، « مرد تنها«   که با خواندن ترانه 9941فرهاد مهراد از سال 

کند تا پس از پیروزی انقالب و شروع دوران   وپا می نامی برای خود دست

کاری از   ترانه را اجرا کرده است! این گزیده 94( تنها 9951) سکوتِ اجباری

های مهراد است که برای کسانی که به ویژه در فضای امروزی   ترین حسن  مهم

اجرای آثار    برند و خود را شایسته  موسیقی ایران در گوشه و کنار نام او را می

با آهنگسازی خود او منتشر ای که   دانند، بسیار آموزنده است. اولین ترانه  وی می

افزایی انتخاب تیمی مطمئن در آهنگسازی و   است. هم« آوار»شود،   می

سازی درس دیگری   سرایی و تنظیم در کنار پیشرفت خود فرهاد در ملودی  ترانه

ها دور   ها باشد. مهراد پس از سال  کار امروزی   است که به گمانم باید سرلوحه

کند   برگزاری اجرای زنده پیدا می   که به دشواری اجازهماندن از صحنه، زمانی 

ها حکایتی دردناک در تاریخ معاصر ماست که همراه   )و خود این دشواری

ها در آرزوی   طنزی تلخ باید فرهاد مهراد را پشت در اتاق مهاجرانی و مهاجرانی

ود، تمام ش  نظیری از کنسرت او می  پذیرش و صدور مجوز ببینیم!( و استقبال بی

دهد! اگر چنین اتفاقی   سازی اختصاص می  درآمد این کنسرت را به مدرسه

چنان فرهاد، فرهاد بود؛ توجه کنید!   شد، هم  او ثبت نمی   نامه  افتاد و در زندگی  نمی

سازی نیست. این گزارش رویدادی است   این یک نمایش تبلیغاتی برای قهرمان
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کی ما رخ داده و اگر سراسر زندگی او را که از لحاظ زمانی در همین نزدی

چندین بار مرور کنید یا با اطرافیانش سخن بگویید به جز همین روحیه 

خورید. نه عطشی برای صبح و ظهر و شب در این جشن و آن جشنواره و   برنمی

های دوپهلو و کسب رضایت این طرف   کنسرت خواندن؛ نه عطشی برای حرف

ریت! اگر روزگاری شرایط برای انتشار آثاری و آن طرف؛ کسب رضایت اکث

( لزوماً نباید از آن 55   فراهم نیست )در فضای بسیار ملتهب سال« ها  شبانه»شبیه 

از لحاظ اجتماعی هیچ از « کودکانه»طرف بام افتاد؛ آفرینش کارهایی چون 

رچه دهد، گ  ای دیگر رسالت خود را انجام می  کم ندارد. او در الیه« ها شبانه»

و « 0شبانه»رسد و   کارد به استخوان می 59گذرد که مجدد در سال   دیری نمی

شک فرهاد نیز در یک اثر یا در کلیت   شود. بی  منتشر می« جمعه برای جمعه»

هایش قابل نقد است. ممکن است گمانِ برخی بعد از خواندن نکات فوق   فعالیت

نگفته یکسره به هنرش   ب میاین باشد که با این همه تعریف یکسره، چرا عی

پرداخته شده است؟ نگارنده از بیم فراموشی همین نکات ساده اما مهم به 

را   بازنویسی و یادآوری آنها دست زده؛ چه خوب که افرادی که عیب می 

گمارند این راه را ادامه دهند؛ اما پس از آن هنگام هم زود به زود به   تر می  مهم

رس گرفتن از آن بیفتند؛ ولو با نگاهی کامالً متفاوت یاد ورق زدن گذشته و د

 .چه از این قلم کوچک سر زد  نسبت به آن
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ای از ماریو بارگاس یوسا مقاله  

 مرگ سقراط

 

 یزدانیبرگردان منوچهر 

های زیادی برای خواندن هستند و  یکی از مشکالت عصر ما این است که کتاب

قرن گذشته به من گفته بودند کتاب  11۱1دهۀ  زمان کمی برای مطالعه داریم. در

، از انتشارات آلیانزا، اثر بسیار خوبی است؛ 1اثر آنتونیو تووار« زندگی سقراط»

است، آن را  2«فرانکیست»اش  آن زمان آن را خریدم و پس از آنکه شنیدم نویسنده

هکار کشیدمش. البته این کتاب یک شا نخواندم و تا هفتۀ پیش به دنبال خود می

های زیادی برای  وپنج قرن پیش رخ داده است، اما درس گوید بیست است. آنچه می

رسد، روسیه به اوکراین حمله کند*،  طور که به نظر می جهان کنونی دارد. اگر آن

شود.  پاره می شود و دوباره دنیا تکه ناگهان و ناخواسته جنگ جهانی سوم برپا می

تر از همه بدون  ریزی و مهم و بدون برنامه گونه بودند دومی و اولی هم بدین

 .ها انسان شدند بینی عواقب رخ دادند و سبب مرگ میلیون پیش

دارای  9داند چه اتفاقی افتاد و چرا آتن، که از زمان سولون کسی دقیقا نمی

کردن جوانان و   دموکراسی بود، سقراط را به محاکمه کشاند. او متهم به منحرف

ود، اتهاماتی که اساسی نداشتند. آن فیلسوف یا مرد مقدسی که با توهین به خدایان ب

انگیخت، به  و جدل برمی جا بحث  رفت و در همه ها راه می پای برهنه در خیابان

توزان و دشمنان محبوبیت سقراط که  رساند مگر حسودان و کینه کسی آسیبی نمی

در دادگاه از خود خوب گوید سقراط  خواستند او را از پای درآورند. تووار می می
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اثر و ناهماهنگ، برای بسیاری از قضاتی که  ای کم دفاع نکرد؛ با خطابه

کردنش باقی نگذارد. روند دادگاه تأییدی  ای جز محکوم کردند چاره اش می محاکمه

امان و  میل نبود بمیرد و حتی خود در پی آن اتهام بی بر این گمان است که او بی

  مل جاودانگی سقراط پس از مرگش، در روز دفاع او بهعبث بود. افالطون، عا

سبب بیماری در دادگاه حضور پیدا نکرد و شاگردان حاضر، از آنچه سقراط در 

 .گفت کامالً گیج و ناامید شده بودند های متعدد می دادگاه

، شاگرد متمول سقراط، به او پیشنهاد فرار داد، چون بسیار آسان بود و 4کریتون

شد، اما سقراط از انجام آن سر باز زد. او آتن را بیش از حد دوست  می ارزان تمام

)جزایر ایونی در باختر  9ها در برابر ایونی 5های پلوپونز داشت، در جنگ می

ای که ایراد  های خیابانی یونان( جنگیده و از آن دفاع کرده بود و بعدها در خطابه

ها را ضروری دانسته بود. از کرد قوانین شهری را مقدس شمرده و رعایت آن می

سوی دیگر، اعتقاد داشت که احکام، هرچند هم بیهوده باشند، باید اجرا شوند، زیرا 

اند. سقراط با متانت شوکران را نوشید و به دستور جالدش تن داد  دستورات خدایان

اش منبسط شود و سم  کردن دراز بکشد تا معده بایست پس از حمام که گفت می-

تا اینکه مرگ به سراغش آمد. آنچه از پس از مرگ سقراط  -مل کندتر ع سریع

قطع مشخص نیست در  دانیم مبهم است و توأم با حدس و گمان؛ در حقیقت، به می

شهری که زاده شد و تا زمانی که مرگ به سراغش آمد در آن زیست چه گذشت، 

یر شد، تا جایی ناپذ شهری که تقریباً بالفاصله پس از مرگ او دچار زوالی اجتناب

 .ها توانستند به آن حمله کنند که دشمنان طبیعی آنها، اسپارت

های افالطون فیلسوف، گزنفون مورخ و شاگردان وفادار آنها،  سبب تالش اگر به

رفت. او به  پاسداران و مروجان تعالیم سقراط نبود، عقاید و نظرات او از دست می

زعم سقراط، کتاب فرد را  تنفر بود؛ بهدر حقیقت از آن م-ای نداشت  کتاب عالقه

داد. به  رو گفتار را بر نوشتار ترجیح می کند، ازاین منزوی و مخاطبان را ناپدید می

همین دلیل، بحث اینجاست که اگرچه او متفکری بزرگ و مورد احترام بوده است، 

ً نمی ی بر تاخت. سردرگمی زیاد کرد یا به چه چیزی می دانیم از چه دفاع می دقیقا

آوری کرده نیز در  های او را به دقت جمع فلسفۀ او حاکم است و افالطون که آموزه

های او را  نظر نبوده و دور از ذهن نیست که ناخودآگاه پیام بسیاری موارد با او هم

 .کمرنگ یا حتی قلب کرده باشد
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ست. اما این موضوع اهمیت زیادی ندارد، زیرا آنچه از سقراط باقی مانده نمونه ا

اش است. ظاهراً همسرش،  تر از زندگی دانیم، مرگش بسیار مهم تا آنجا که ما می

ندرت با همسر  ، بیشتر مزاحمش بود تا همراه. به شهادت شاگردانش، او به۸زانتیپ

کرد، به طوری که مصاحبت با پیروان خود را که همه  و فرزندانش صحبت می

اطالعاتی که در مورد او داریم حاکی از  داد. اندک مرد بودند به خانواده ترجیح می

گری بزرگ و حتی محرکی بود که مخالفانش را برای حل  این است که او مجادله

های خود را در حلقۀ کوچک پیروان خود  کشید و آموزه اختالفات به چالش می

کرد.  شد، اجتناب می داد و از اجتماعات بزرگ، جایی که خوار شمرده می ارائه می

کرد به هر قیمتی شده خود  داد و سعی می حترام و پرستش خدایان اندرز میاو به ا

کرد و حتی برعکس، آنها  های خود را از کسی پنهان نمی را کامل بشناسد، کاستی

های عمومی محبوب شد، اگرچه برخی از  داد. او به لطف این جدل را نشان می

ل تردیدهای زیادی نسبت به پنداشتند. سقراط در عین حا ها او را دیوانه می آتنی

طوری که در  اعتمادی شدیدی به استعداد خویش داشت، به نفس خود و بی

کرد. در سقراط  های خود هرازگاهی تجدیدنظر و گاهی آنها را تکذیب می آموزه

ترین نشانی است که  آنچه واقعا نمونه بود نه زندگی، که مرگش بود؛ مرگش بزرگ

 .از خود به جای گذاشته

اند از او پیروی کنند؟ خیلی کم. برخی شیاطین  عداد از معاصران توانستهچه ت

ای از قبیل هیتلرند، که وقتی دید همۀ درها به رویش بسته شده خود را  بیچاره

تر از  دید که سخت کشت، چون خویش را در معرض عاقبتی دشوار و طوالنی می

ار را نکردند. در تاریخ خودکشی بود. حتی استالین و جنایتکاران دیگر هم این ک

اند بسیارند،  ای که کشور را ویران و آن را غارت کرده پرو، کودتاچیان نظامی

کنم  ای وجود ندارد و فکر می توان گفت که در میان آنها هیچ خودکشی ولی می

توان این امر را به بقیۀ کشورهای آمریکای التین نیز تسری داد. مثالً باتیستا،  می

و دیگر ستمگران بزرگ که دالرهای فراوانی برای دوران پس از سوموزا، پرون 

ای  زندانی که در انتظارشان بود اندوختند تا ضمانتی باشد برای گذراندن سالمندی

توان گفت سرنوشت اروپای غربی بسیار متفاوت بوده است. در تاریخ  آرام. نمی

بین رهبران آنجا  ای آنها هم فجایع فراوانی وجود داشته و تقریبا هیچ خودکشی
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گیرند معموال راهزنان، تاجران ورشکسته  وجود ندارد. کسانی که جان خود را می

 .گریزند اند که از بدبختی و گرسنگی می و مردمی مستأصل

وجه مشکل مالی نداشت؛ برعکس، شاگردانش مخارج او و  هیچ سقراط به

ً چیزی  خورد و کردند، اگرچه بسیار کم می اش را تأمین می خانواده تقریبا

ای مفرط به آتن، زادگاهش داشت و معتقد بود که آتن و تمام  نوشید. او عالقه نمی

انگیزی،  شکل خیال طور مضاعف و به موازات هم و به شهرهای بزرگ جهان، به

تر از شهرها، هنوز  یابند و مهم بنا بر هستی و وجود واقعی خود، توسعه می

دارند. احتماالً عقاید او بخش اعظم معاصران ما را شهروندانی هستند که به آنها وفا

سبب اعتقادی باشد که به خدایان و زندگی پس از  اگرچه فقط به-کند  متقاعد نمی

مرگ داشت. ولی اینکه چگونه فرمانبرانه ُمرد و تسلیم قدرتی شد که او را خوار 

د احترام همۀ ای از فرمانبرداری را به نمایش بگذارد مور شمرد تا شاید نمونه می

دنیاست و نیز برای جوانانی که برای پیروی از او همه چیز خود را رها کرده 

بودند نمونۀ بارز قانونمندی شد. در مواردی خاص، ارزش مرگ بیشتر از زندگی 

ای باشد که  خصوص زمانی که صحبت از خدمت به آن خدایان پنهانی است، به

ای الگوی انفصال از زمینیان را به دست  نهکنند یا به گو زندگی انسان را هدایت می

تر از همه آنکه او با متانت تمام و احترام به قوانین تسلیم شد، قوانینی  دهد. و مهم

بایست دارای  که مطمئنا به آنها اعتقاد نداشت، زیرا جهان، یا حداقل یک شهر می

ا خالف منافع ه نظامی باشد تا قوانین را به کار برد، ساختاری که حتی اگر انسان

شان هم باشد مکلف به اطاعت از آنها هستند، زیرا تنها راهی است که در  شخصی

آموزد از خود پیشی گیرد تا  شود و بشریت می آن تمدن جایگزین بربریت می

 .منزلت اخالقی که عامل برتری انسان است، حاکم گردد

های اتمی،  بمب بدون تردید، این نظریه امروز معتبر نیست، زیرا به یمن وجود

بخشیدن به حیات  های فانی و پایان معدود کشورهایی قادر به نابودی همۀ انسان

کنیم. سقراط، هنگامی که در آن صبح گرفته و  ای هستند که در آن زندگی می سیاره

تر  توانست تصور کند که روزی جهان شکننده بارانی شوکران را نوشید، حتی نمی

 .خواندند وپنج قرن پیش آن را تمدن می شود که بیست پذیرتر از آن چیزی و آسیب

 :ها نوشت پی
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