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اعتقادِ حاکمیت به سیاستِ استتیک و ی هنود در سینمای ایران، برهی هدومِ دهی هنیم

ن وهشتم شاهد بودیم، و از ایسیفجرِ ی هتبلورِ آن را در جشنوار سیاستِ بازنمایی است.

رو این جشنواره یک بزنگاهِ تاریخیِ مهم در تاریخ سینمای بعد از انقلاب برای خواندنِ 

 خطوطِ سرکوبِ استتیکِ اقتصاد سیاسیِ حاکم است. 

نیم، کآن صحبت ی هکم دربارکمخواهیم می این طفلِ جدید، این استتیک جدید که

 شکل گرفته است«( اوج»ی سسهؤمگذارِ اقتصادی )امثالِ سرمایه در رحمِ نهادهای کلان

رو، اینسینماست. ازی هبه عرص هاسرازیر شدنِ آنی هنود، زمانی هدومِ دهی هکه نیم

ینما، گذارهای جدید به سسرمایه گیریِ این استتیکِ جدید با ورودِ کلانشکلهنگامیِ هم

شناسی است؛ باییزیترین اشکالِ پیوندِ زیربنای اقتصاد سیاسی و روبنای ارتدکسیگرِ نشان

 بندیِ تروتمیز و شیکی در سینمای پس از انقلاب نداشته. مفصلپیوندی که هرگز چنین 

ی بارزِ آن، هاتوان سخن گفت. یکی از نمونهمی ی آشکارِ گوناگونیهااز نمونه

ثار مهدویان )یا در آ اطلاعاتیِ سپاه است؛ فیگوری که مشخصاًشدنِ فیگورِ  شناختیزیبایی

ی هشنوارج لباس شخصیِدر فیلمِ  -تر مهمزعِم من بسیار بهاما  -ترِ آن نازلشکلِ بسیار 

کند که می اشدن، شمایلی پید شناختیزیباییشود. این فیگور از طریق می امسال( بازتولید

زنند، در یم اعتراض به واقعیتِ تاریخیِ این پدیده فریادجوره در  همان بینندگانی که همه

 ونیِ آن راسرنمی هزنند. )نمونمی برند و برایش دستمی صندلی سینما از این فیگور لذت

ی هادید: کاراکتری با مشخصه 1ماجرای نیمروزفر در  دی حجازیها توان در نقشِمی

ی هترکی، و از همه بدتر روحیی هخوردن، شوخی با لهج کمیک مانند عادت به تخمه

ی همنطقِ او که برخلافِ واقعیتِ تاریخیِ این روحیه، در سینما اتفاقا وجهبیعصبی و 

ه ب تر، مسئله صرفاً کند.( اما در نگاهی گستردهمی ترپررنگکمیک کاراکتر را 

شناختیِ این زیباییشود، بلکه با تحکیمِ نمیی جدید از این فیگور خلاصه هاسازیتیپ

رورتِ شصت در قالبِ یک ضی هاین بالِ خاصِ سرکوب در دهی هگرانستمفیگور، گفتارِ 

ی هالماز قبیل رفتن به سراغ فی -شناختی زیباییشود. در این مناسبات می تاریخی ظاهر

صویر، ژستِ کاریِ کیفیتِ تدستمتری به سیاقِ مستندهای روایت فتح، تکنولوژیِ میلی11
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طرفی که  اندازِ دوربینِ بیچشماز  ماجرای نیمروزجا که حتی  )تا آن هابودگیِ فیلممستند

حنه شود(، طراحیِ صمی است روایت« واقعیتِ بلامنازع»یواشکی مشغول ضبط تصویر از 

ا معترض تماشاگرِ اتفاق -شناختیِ دیگر زیباییی های دقیق، و بسیاری ظرافتهاو گریم

تا بتواند لذتِ  1شودمی آمیزِ کلاسیکِ فرم و محتوامغلطهدست به دامنِ تفکیکِ 

ی خود ایدئولوژیک است، توجیه کند. تبرئه شناختیِ خود را از اثری که شدیداًزیبایی

من در عینِ مخالفت با محتوای ایدئولوژیکِ اثر، فرم زیبای آن را »بدین مضمون که 

چه که چنین فیلمی را  آنی که فراموش کرده است که همه؛ حال آن«ستایممی

 فرم آن است.  کند نه چیزی به نام محتوای آن، بلکه دقیقاًایدئولوژیک می

قِ ی شصت از طریی دهههااز سوی دیگر، تکرارِ واریاسیونالِ روایتِ حاکمیت از واقعه

عدد، یی متهاشده در دلِ فیلم گذارینشانهشناسیِ مشخص و زیباییرشد و تکرارِ این 

                                                      

های ترین خوانشراسررتیاولیه برای حتی دسررتکه چه سررراغ افلاطون و ارسررطو برویم که منب  حال آن 1

 م، پاسخ تقریباً ی انتقادی برویشناسیِ رادیکالِ نظریهشرناسری و تبیین فرم هسرتند، و چه سرراغ زیباییزیبایی

سررت همان ایده )مُثُل( ا یکی اسررت: چیزی به نام محتوا در جداییِ با فرم وجود ندارد. برای افلاطون فرم عیناً

ه یافتن است. یا در نگاه ارسطو که ماد یافتن همان فرم چیزها از آن است و از این رو، مادیتیابیِ که هستی

(hole امرِ برالقوه )- تر در یابد؛ نگاهی که بعدیافتن فعلیت می اسرررت که در فرآیندِ فرم -هسرررتی امرا بی

فرم  چیزی جز -نا خیر اسررت که هما -شررود: احد ها تکرار میالتقاط با فهمی از افلاطون در نزدِ نوافلاطونی

ط ارسررطویی با نام هیولا بسرر-ی اسررلامی با همین روندِ افلاطونیای که بعدها در فلسررفهنیسررت و ماده )هوله

ی فرم اسررت؛ پس همین که چیزی عدم خودِ عدم اسررت و خروجِ ماده از معدومیت در نتیجه یابد( اصررلاًمی

ین ی اعدم است. در نگاهِ مارکس جوان همه اده اسراسراًنیسرت برای این اسرت که فرم ظهور یافته وگرنه م

دیگر است؛ که اگر عمل و ی رشردِ بورژوازی و لذا جداافتادگیِ سراحتِ نظر و عمل از یکتضرادها نتیجه

وا( های عقل )نظیرِ فرم و محتهم منطبق شرروند، دوآلیتهبر -داری ی الغای سرررمایهدر نتیجه -نظر در زندگی 

بر  جا که هرنوع تفسررریرِ مبتنیای از فرم اسرررت تا آنی انتقادی بسرررط چنین ایدهد. نظریهگردنهم ملغی می

شررود. سرررسررپردگی هنر مدرن به فرم بر این مبناسررت؛ فرم اسررت که پنداشررتِ چیزی به نام محتوا تخطئه می

بنده و وتواند سرریاسرری، رادیکال، برآشررتواند ابزارِ فاشرریسررم و بازوی سرررکوب، و یا از سرروی دیگر میمی

 بخش باشد. رهایی
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ایاتی که شدنِ روتثبیتدهد؛ یعنی شده قرار می مرور مرج ِ پذیرفتهبهحاکمیت را روایتِ 

 کنند.سپاه پاسداران را ناجیِ کشور در برابرِ حزب توده و نیز مجاهدین معرفی می

حاکی از چنین وضعیتی بود؛ چه  ایستاده در غبارو  1ماجرای نیمروزبعد از تنها  ها)واکنش

عیت ای برایشان کشف شده و وضشناسیزیبایییی که تازه هاپروژهی چنین برسد به ادامه

در همین  ترِ آننازلی گویم که نمونهمهیاست برای بازتولیدهای مختلف جدیدتر! باز می

کن شگوحرفبود که مثل یک شاگردِ  لباس شخصی گذاریِ اوج فیلمجشنواره با سرمایه

 تر بود ونازلکه  پرداخت )اینمهدویان میی فرمالِ پدرش هابه بازتولیدِ تکنیک

شد احساسِ تماشاگرش از شدتِ شعارهای ایدئولوژیکی که به سمتش پرتاب می

ی دو اثرِ اول مهدویان تواناییِ رو بود که به اندازهایناز کرد، دقیقاًخوری پیدا میدل

ن نظر را از ای شخصیلباس فیلمِ  یش را نداشت.( اما این که دقیقاًهاکردنِ ایدهفیلمیک

یابم، ناشی از وسواسِ شدیدِ آن در بازنماییِ نظامی مشخص از دارتر میمسئلهتر و مهم

 شناسیِ تصویری است. زیبایییک 

 ی فیلم صرفاًگویی چیزی جز بازنماییِ یک استتیک نیست؛ همه لباس شخصیفیلم 

ی هاتر از نمونههسادسیط و بسیار ب شناختی است. دقیقاً زیباییمانیفستی برای یک نظام 

 فاًچیز صر ی درام اهمیتی ندارد و همهشدهمهدویان است، چون در آن دیگر روندِ فیلمیک

ماییِ خودِ بازن جا که بازنمایِ یک استتیکِ تصویری است اهمیت دارد. فیلم اساساً تا آن

چیزی که بیش از هرچیز در این فیلم ترسناک است  یک استتیک مشخص است و آن

پردازی، طراحی چهرهی بعدتر. همین است، و شعارهای آشکار ایدئولوژیک در وهله

و  هالباس، طراحیِ صحنه، موقعیتِ دوربین، تدوین و کیفیت و رنگِ تصویر، حتی فونت

حِ رفته در جناگشکلمو حاکی از یک اسلوبِ خاصِ موبهنگاری، همه زیرنویسی نحوه

خاصی از سینمای بدنه است؛ مقطعی از سینمای بدنه با مجاریِ مالیِ مشخص که استتیکِ 

شدن روی صرفِ شمایلِ قهرمانان کافی است:  خاص خود را پیدا کرده است. کمی دقیق

ی های مدِ امروزی در تلفیق با ریشهاریشِ دانشجویی، ریشتهتیپِ موفرفری، 
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ی های چهرهشده شناختیزیبایییی که هم وجهِ هاپردازیچهرهو ... .  1،شصتی دهه

یافته با مدهای امروزی. برای مثال ند، و هم تلفیقای شصتزمخت و خشنِ واقعیتِ دهه

پردازیِ جواد عزتی )در دیگر حتی دور از ذهن نیست تصورِ مُدِ هنریِ دانشجویی با چهره

 اس شخصیلبترِ . از این نظر، فیلمِ بسیار سادهنیمروزماجرای شمایلِ سعید امامی( در فیلم 

و « اوج» ناسیشزیباییتری برای مانیفستِ ی مناسبی مهدویان(، گزینهها)نسبت به فیلم

یچ درام ه سساتِ این قبیلی در سینماست. چون هیچ پیچ و خمِ دراماتیک و اساساًؤسایر م

ن از بود است که این حجم شعاریچیز یک مشت شعار  ای در کار نیست و همهپیچیده

قدری ترسناک باشد، جز آن که با یک فرمِ خاصی از استتیکِ  تواند آنشدت وضوح نمی

مام ت تصویری مواجهیم و این البته که ترسناک است. فیلم بسیار ساده است چون اصلاً

 توجه در آن معطوف به نظام استتیکیِ تصویری است. 

ای فاشیستی در دلِ این بخش از سینما گره خورده گرهچه با ن ی اول آنپس در وهله

ی استتیک است نه شعارها. اما نباید فراموش کرد که در دلِ این است، مسئله

کم ه کمیی کهای تصویری هستند، از چهرههاشناسیزیبایی که عمدتاً هاشناسیزیبایی

تِ تصویر، ن و رنگ و کیفییابند تا وضعیتِ دوربیدارند شکلِ آشنایی در سینمای ایران می

منِ قرآن و اسلام و احکام ؤکم فیگورِ م یک روایتِ جدید هم در حال ظهور است: کم

اراکترِ بود که ک هادهد. اگر سالاختیار میبهجای خود را به پروتاگونیستِ سپاهیِ آتش

اختیار هبکرد، اکنون نوبت به جوانانِ سپاهیِ آتشروحانی نقش ناجیِ معنوی را بازی می

را هم جبران کند و ناجیِ مملکت  هالوحی یا سُستیِ روحانی اهی سادهگ رسیده تا حتی

ی هااست؛ اما آن را در فیلم لباس شخصیفیلم  ی کاملِ این روایت، قطعاًباشد. )نمونه

 ای که امیر جدیدی، قهرمانِ تماماً خصوص صحنهبه – روز صفردیگری چون 

                                                      

شصتی های دههی آن با تیپشناسانهی نود و تواناییِ تلفیقِ زیباییبررسریِ سیرِ مُد شدنِ ریش بلند در دهه 1

ناسی اش بازشررهای طبقاتیخصروص اگر در نسربتِ خاسرتگاهای جالب باشرد! بهتواند موردِ مطالعهخود می

 شود. 
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جا حتی ارجاعی به تدین هم ندارد، مسئولِ  فیلم که در هیچ پوشِاختیار و شیکبهآتش

توان ردیابی کرد، یعنی هم می -دهد ریشوی فرودگاه را مورد ضرب و تهدید قرار می

ی ی دومِ دههجدیدِ دیگری که تاب ِ همین وضعیتِ جدید در نیمه شناسیزیبایییی با هافیلم

این گذار از معنویتِ روحانی  م کرد.( قطعاًنود شکل یافته است و به آن هم اشاره خواهی

ری است اختیار، گذابهبه قهرمانِ سپاهیِ آتش -به عنوانِ فیگورِ سابقِ اصلیِ حاکمیت  -

نشینان  محوری و اسلامِ کوخپایِ روایتِ اقتصاد سیاسیِ ایران: گذار از شعارِ مستضعف هم

راموش نکنیم که متن ف لازم است که در برونهای سپاه. باز به نولیبرالیسمِ وابسته به سرمایه

 شوند. مین میأاز کجا ت مستقیماً های این فیلمبودجه

ی اوج و امثال آن را در تشکیل نظام سسهؤی مهالیوودمآبانهیهااما وقتی تلاش 

ری ی تاریخیِ ایدئولوژیک کنار بگذاریم، با طیف دیگهااستتیکِ جدید برای ساختنِ فیلم

ی هی دههاهم در دلِ یک نظامِ استتیکیِ جدید از میانه هاشویم که آنمیمواجه  اهاز فیلم

ی هایکیِ دولتی استتهاای فِیک: فیکِ نظامشناسیزیبایییی با هااند. فیلمنود سر برآورده

ضای خر، که برای ارأداریِ متولیبرال، یا به بیان بهتر، مطابق منطقِ فرهنگیِ سرمایهن

ای ی طبقهدوست شکل گرفته است؛ یعن ی فرهنگی نوکیسهتهیِ طبقهمیان یشناسزیبایی

نیاز دارد  -ی اقتصادی پایِ انباشت سرمایههم –ی فرهنگی ی انباشتِ سرمایهواسطهکه به

 شناسیزیبایییا  1ی خانگیی شبکههای مخاطبِ ابتذالِ سریالهاتا خود را متمایز از گروه

یی از همین جشنواره، که حتی هاو ... )نمونه دوزیست، مغز استخوانیی چون هانازلِ فیلم

وفیلمفارسی بازخوانی شوند( بازشناسی کند. پس دست ی نهاتوانند تحتِ عنوانِ فیلممی

 ابداً  شناسییزیبایطور که گفتیم این شود، اما همانتری میپیچیده شناسیزیباییبه دامنِ 

                                                      

های دار، روابطِ عاطفیِ زرد و درگیریسرمایهشده، کاراکترهای کلان زداییشردت سریاسرتهای بهدرام 1

 ترین شکل، و ... . خانوادگی آن هم در نازلشناسانه و درونروان
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نظام  و مشخصاً -ر ی استتیکِ دیگهابرداریِ فِیکی از نظامیکپ تر نیست، بلکه صرفاًپیچیده

  1.است –هالیوود  استتیک

تر ، پیش(غلامرضا تختیو  ی ابوقریبتنگهتوان از دو فیلم اخیرِ بهرام توکلی )می 

 وز صفرر(، و اکنون شبی که ماه کامل شدخصوص فیلمِ ی نرگس آبیار )بههاحتی فیلم

ید شناسی نام برد. در این میان، سععنوانِ اسکلتِ این زیباییسعید ملکان در جشنواره به

تیِ ی بالای سیاسهااش در ردهی شخصیهاوربطی جالبی است؛ کسی که خطملکان نمونه

مانی ز پردازی بود که پس از اندک دار است و از سوی دیگر در ابتدا چهرهحاکم مسئله

ی سسهؤیِ مکنندگخودش را با تهیه روز صفرکننده شد و حالا هم که فیلمِ تبدیل به تهیه

پرداز ان چهرهعنوی این نظام استتیک یا بههااوج تولید کرده؛ و نیز حضورش در اکثرِ فیلم

 کننده.یا تهیه

روند نیز ی فرودست مییی را که سراغِ بازنماییِ طبقههااما این نحوِ استتیک فیلم 

 و ابدهومن سیدی و ی زدهمغزهای کوچک زنگیی مثل هاگذاشته. فیلمنصیب نبی
م و و فرورفتن در اگزوتیس شناختیزیباییکه با مصرفِ ونیم متری شیشو  روز یک

تر بیش تر و هرچهزداییِ بیشی بصری و نیز سانتیمانتالیسمِ درام، منجر به سیاستهاجذابیت

جا هم باز دست به دامنِ همان نظام  شود. در اینمیی فرودست کردنِ خودِ طبقهمصرف

ی جشنواره در« هالیوودی بودن»ایم. بسامدِ بسیار زیادِ صفتِ شدهاستتیکِ فیک و کپی

                                                      

کنندگانِ خواهند خود را از مصررررفهایی که میی نود مثرال خوبی اسرررت. گروهموسررریقیِ پراه دهره 1

 اًهای نمایش خانگی دقیقهایی که فیلمد و ... )موسررریقیهای پاپی نظیرِ حامد همایون، حمید هیراموسررریقی

ا بزنند، سراغ تری جهای پیچیدهشرناسیگیرِ زیباییگیرند( متمایز کنند و خود را پیها بهره میوفور از آنبه

رونرد؛ تمرایزی کرره از اسررراس و بر مبنرای هر منطقِ شرررو و ... می هرایی چون بُمرانی، پرالرت، دنرگگروه

ی اول اسررت )صررنعتِ فرهنگ با ای، موهوم اسررت. چرا که دومی روی دیگرِ همان دسررتهشررناختیزیبایی

نیسرت؛ زیرا هنر با گسست از صنعتِ فرهنگ « هنر»کدام خبری از  کند، در هیچصرنعتِ فرهنگ فرقی نمی

خر أداریِ متی دوم مقلدِ فِیکِ نظام اسررتتیکِ منطقِ فرهنگیِ سرررمایهشررود(؛ با این تفاوت که دسررتهآغاز می

 است. 
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ی تر مورد پسند واق  شدند، تا حدودی گویاست؛ از نمونهیی که بیشهاامسال برای فیلم

محمد کارت )در ی ی پروانهشناسعید ملکان بود، تا حتی  روز صفربارزش که همان 

 ی سعید روستایی و ...(. ی پروژهادامه

هنگام است با سرازیرشدنِ سرمایه فیک هم شناختیزیباییی هااما برآمدنِ این نظام 

فرهنگی در -شناختیزیباییگویم پیوندِ اقتصاد سیاسی با روبنای در سینما. این که می

ی نود پدیدار شده است، ناشی از همین ی دههنهترین نمودِ خود در سینمای میا ارتدکسی

ه ی اوج به سینما بود کسسهؤگذاری چون مسرمایه امر است. با سرازیرشدنِ نهادهای کلان

ه بیان دیگر، تری شود. بی پیچیدههاشناسیزیباییسینمای ایدئولوژیک توانست مسلح به 

ارانِ ذگبعد از این همه سال که سیاست - 1ترین نمودش البته در فِیک -هالیوود رازِ

زدند که باید از آن یاد گرفت و آن را در از آن دم می هافرهنگیِ جمهوری اسلامی سال

 به کار بست، با ورودِ پول به صنعت -الخصوص سینما علی –ی فرهنگی خودی هاصنعت

یابد، ظهور می کنونخود مکشوف و به کار بسته شد. سیاستِ استتیکِ جدید ابهسینما خود

گام  ی نئولیبرالیاش به سوی توسعهچون اکنون است که حاکمیت با شتاب فزاینده

 اند. گذاری در سینما شدهگذارِ کلان وارد سرمایهدارد و لذا نهادهای سرمایهبرمی

ی شنوارهگذار در جسرمایه فیک با نهادهای کلان شناسیزیباییترین اتصالِ کلیدی 

ی هاگذارِ فیلمهای سرمایه«کمپانی»ی لوگوهای رونمایی شد؛ تقلیدِ مضحکانهامسال 

سپاه(  وابسته به گذارِ غالباًسساتِ سرمایهؤی اوج و دیگر مسسهؤامسال جشنواره )مانند م

ی هاولگذار در عصرِ غی سرمایههایشان از روشِ تبلیغِ لوگوهای کمپانیهادر ابتدای فیلم

در « بودن فیک»چندمی، هارِ دسته یهالیوود. رمزِ اصلیِ این نوع توسعهاستودیوییِ سینمای

 تمام شئون است و در این تقلید هم در فِیک بودن کم نگذاشته است! 

                                                      

ی اروپای سررلمانی چیزی جز تقلیدِ مضررحکِ توسررعه ی اقتصررادیِ نئولیبرالِ بنبه همان منوال که توسررعه 1

 همه های اماراتی و قطری گویایمال از اَبَرفروشررگاه های فِیکِ ایرانبرداریآمریکایی نیسررت. کپی-غربی

 مدنظر.  -اما فیکِ  -پیچیده اسیِ شبهِشنچیز است. این شبهِ توسعه، متناظر است با زیبایی
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قدر هم نازل، اما در  خطرِ پیوندِ سرمایه با یک نظام استتیکِ موفق )هرچه 

؛ خطرِ به بزرگی است ی متوسط موفق( خطر بسیارشدنش در طیف وسیعی از طبقه مقبول

ی بسیار فاشیسم. در پایان اشاره به نمونه شناختیزیباییی هاراه افتادنِ تولید انبوهِ فرم

 تواند تا حدودی گویا باشد: ، میدرختِ گردوخطرناکِ فیلمِ آخرِ مهدویان، 

ا کردن و لذ شناختیحادی طرفیم که جز روان با یک سانتیمانتالیسمِ شدیداً  

ی کامل، گداییِ حادِ احساسات ی دیگری ندارد. یک روضهکردن وظیفه زداییسیاست

ی سوزناکِ کُردی شدن، هادامنِ لالایی به ییدگرفتنِ ایدئولوژی، دستأبرای ت

ترین روابط انسانی را به کار بستن، سوءاستفاده از کودک برای ترین و شکنندهمانتیکرُ

 ی تماشاگران در طول فیلم برای من یادآورِ تکنیکِ سانتیمانتالیسمِ بیشتر، و ... . گریه

رین تتر، ابزاریاش با قدرت سلطه بود. و از همه شنی  خوانی در نسبتِ تاریخیروضه

کردنِ همین سانتیمانتالیسم. کردها ی ممکنِ این فیلم از کُردها برای پررنگاستفاده

ند؛ ایر تاریخ سیاسیِ ایرانسالِ اخ ی چهلشدهی سرکوبهاترین اقلیتشک از اصلیبی

را  های وجودِ آنهارفته تا آخرین شیره هااقلیتی که اکنون فیلم آخر مهدویان سراغ آن

بودن و تحتِ سرکوبِ قدرت حاکم  بودن و اقلیت دیدهی رنجیعنی همین چهره -هم 

م ستقدر مظلوم و محروم و تحتِ  ببینید؛ این کردها چه»مصرف کند.  -را  هابودنِ آن

شان بودن مظلوم تاناما برای چه؟ برای این که با گریستن« اند! پس برایشان گریه کنید!بوده

تایی ی هومن سیدی و سعید روسهاسازیِ فیلم استتیک را هم مصرف کنید )کاری که مثلاً

 های آندهد(؛ چون نه برای مقاومت و مبارزهنشینان صورت میاز کودکان کار و حاشیه

توسط  ها، بلکه بر تصاحب و بازتولیدِ ایدئولوژیکِ مظلومیتِ آنهای بر آنسلطه با قدرتِ

 کنید. مظلومیت و سرکوبِ این طبقه، تنها در خوانشِ شدیداً ی فیلم گریه میسازنده

ی ود. و همهشایدئولوژیکِ روایتِ این فیلمساز است که بازگویی و در نتیجه تصاحب می
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مستندسازیِ حاد، وجهِ دیگرِ  1.شده است لیستیِ فرمِ فیلم برساختههایپررئا این، در وسواسِ 

ند، چرا که کارکرد هردو عین هم است؛ اهنگام کردنِ حاد است )هم زیباشناختی

یخی(. ای از نیروهای تارعنوان یک تصویر ازلی، نه مجموعهزدایی و تثبیتِ آن به سیاست

ی هک مجسمی بزک و بلکه صرفاًشدت بیبودن، به شناختیزیباییگویی در اوجِ مانیفستِ 

سم. )و کردنِ فاشی توان گذاشت بزکمی مستند و عینِ واقعیت است. اسم این برخورد را

ایم که خودِ این فاشیسم هم نه دارای یک ذاتِ متعین، بلکه خوبی آموختهاز آدورنو به

شویم که از همین روست می اساسا کنشِ افراطی و حادِ بزک کردن است؛ باز یادآور

در مسیر این پروژه؛ چرا که اگر شعارها را کنار بگذاریم، با  لباس شخصیاهمیتِ فیلم 

 چیزی جز عملِ افراطیِ بزک کردن طرف نیستیم.( 

اگه کُرد امیدش »گوید می جا که شعاریِ پیمان معادی در دادگاه لاهه، آنی هجمل 

ردها باجِ فیلم به کصرفاً « ه بود )نقل به مضمون(داد که تا الآن نابود شدمی رو از دست

 شدنِ بیشتر است.  برای مصرف

 

 

                                                      

هرا، تکنیک اصرررلیِ پروپاگاندایی اسرررت؛ اشرررتباهاتِ ریزی )مانندِ خودی در این فیلمبره تکنیرک گرل 1

در  بودِ شدیدِ امکانات پزشکی و غیر پزشکی، یاها، کمی شریمیایی در بیمارسرتانکاریِ شرروعِ فاجعهپنهان

ازنمایی ی اشرررتباه بمثابههای سرررپاه بهگذشرررت و مهربانیِ اطلاعاتی این مورد که معمولاً های دیگر مثلاًفیلم

شوند، شود، و ...( و چون با استتیکِ خاص خودش بازنمایی میشرود چون منجر به خسارات بیشتری میمی

 اند. دهعنوان حقیقتی ضروری در تاریخ معاصر جا افتاهای نظامی و فرهنگیِ دیگر بهمانندِ سرکوب


