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Abstract

"Persian Miniature" refers here to a particular art form (mostly book illustrations) which has remained fairly 
constant in terms of theme and style over the span of the 13th to 18th centuries, more or less across the area 
from today's Turkey to India. The question is how certain stylistic features of this form might inspire strategies 
for writing ethnographically about contemporary Iranian experiences, and what is at stake in such an attempt.  
Obviously this would consist of an act of translation on several levels, from a visual art tradition to a social science 
writing design.  Yet if we believe that style is about more than just form of (re)presentation and embodies also a 
way of relating to and being in the world, then what is at stake is more than just visual-to-writing, art-to-science, 
or old-to-contemporary translation.  It also involves an exploration of the contexts and subjectivities that give rise 
to and are engendered by this form of being in and relating to the world.  "Persian Miniature Writing" attempts 
to do just that, in three acts or encounters, each revolving around a kind of "thinking with" a contemporary 
anthropologist:  Act One, An Inspiring Form, thinking with Julie Taylor; Act Two, Persian Poesis, thinking with 
Michael M. J. Fischer; and Act Three, Eye in Eye with Language Ideologies and Theories of Meaning, thinking 
with Kim Fortun. In so doing, this essay attempts to also distance itself from mechanistic approaches to "research 
methods" and tell instead the life-story or biography of "Persian Miniature Writing" as a sort of ethnographic 
design, strategy, or indeed, "method" in a broad sense.
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تأمالتی دربارة مردم نگاری با الهام از نگارگری ایرانی
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چکیده
در این مقاله مراد از نگارگری یا »مینیاتور« یک فرم هنری خاص است که کم و بیش از سدة هشتم تا دوازدهم هجری ویژگی های 
کلّی مضمون شناختی و سبک شناختی خود را حفظ کرده )گرچه خالی از تحول و تنوع نبوده( است. پرسش این است که چگونه 
می توان از این فرِم کهِن در دسترس فرهنگی برای »نگاشتِن« واقعیت های اجتماعی معاصر در ایران و دیاسپورای ایرانی الهام 
گرفت، کاری که مستلزم ترجمه ای در چندین سطح، من جمله از یک مدیوم هنری به یک مدیوم علمی )هر چقدر هم معنای »علم« 
را در اینجا موّسع بگیریم(، و از ویژگی های دیداری به شیوه های نوشتاری است. مقالة حاضر شرح تالش برای چنین ترجمه ای ست، و 
فرصت ها و چالش-های چنین تالشی، در سه پرده که هر کدام حول محور »فکر کردن با« یک انسان شناس معاصر شکل می گیرند.  
پردة اول: یک فرم الهام بخش: فکر کردن با جولی تیلور؛ پردة دوم: پوئسیس ایرانی: فکر کردن با مایکل فیشر؛ و پردة سوم: چشم 
در چشم ایدئولوژی های زبانی و نظریه های معنا: فکر کردن با کیم فورچون. نام این تالش را »مردم نگارگری« گذاشته ام؛ ترکیبی 
از »مردم نگاری« )روش غالب در انسان شناسی( و »نگارگری«.  می کوشم با فاصله گرفتن از نگاه های صرفاً ابزارگرایانة غالب به 
»روش تحقیق،« به »حیات اجتماعی« یا »زندگینامة« این روش بپردازم و توجه را به وجوه سیاسی و اجتماعی و زیبایی شناختی 
خوِد این روش و بسترهای برآمدنش معطوف سازم. معتقدم توان سخن گفتِن تجربه های معاصر ما ایرانیان منوط به یافتن و ساختن 
چشم اندازی به جز چشم انداز تک نقطه ای رنسانسی و زبانی خارج از دوگانه های روشنگری ست؛ چشم اندازی و زبانی که امکان تجسم 
و ترسیم واقعیت های اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، و زیست محیطِی هم برنشسته و برهم نهادة عصر و جهان ما را بهتر فراهم کند. 
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مقدمه
در این مقاله مراد از نگارگری یا »مینیاتور« یک فرم هنری خاص 
است که کم و بیش از سدة هشتم تا دوازدهم هجری ویژگی  های 
کلّی مضمون  شناختی و سبک  شناختی خود را حفظ کرده )گرچه 
فرم  این  »ایرانی« خواندن  است.   نبوده(  تنوع  و  تحول  از  خالی 
البته به معنای نادیده گرفتن ماهیت چندفرهنگی و چند  میدانی آن 
نیست، که از تبریز و اصفهان تا بغداد و هرات و استانبول و دهلی  نو، 
و از سنت  های چینی و مغول تا عرب و عثمانی و ایرانی، را در بر 
می  گرفت. پرسش این است که چگونه می  توان از این فرِم کهِن در 
دسترس فرهنگی برای »نگاشتِن« واقعیت  های اجتماعی معاصر در 

ایران و دیاسپورای ایرانی الهام گرفت. 
الهام گرفتن از سّنت  های هنری برای بیان وضعیت  های اجتماعی 
آمریکایی  معاصر  انسان  شناسان  نیست:  جدیدی  ایدة  لزوماً  البته 
همچون جورج مارکوس1 و پال رابینو2 به ترتیب از سبک باروک در 
هنر اروپا و سبک نقاشی پل ِکلِه3، هنرمند سوئیسی، به عنوان منابع 
 Rabinow,( الهام برای نگرش و نگارش مردم  نگارانه یاد کرده  اند
Marcus, 2007 ;2008(؛ و جمعی از مردم  نگاران به پیروی از جان 
ون  مانن4 که کار مردم  نگار را به مهارت نواختن یک ساز یا یک 
توانایی حل یک معما، دربارة  به  تا  نوع موسیقی شبیه  تر می  داند 
شباهت  های گفتگو در مردم  نگاری به بداهه  نوازی  های موسیقی جاز 
نوشته  اند )Van Mannen, 1988; Humphreys et al., 2003(.  اما 
مطالعات  و  اجتماعی  علوم  متفکرین  و  محققین  می  رسد  نظر  به 
فرهنگی ایرانی کمتر به پتانسیل سّنت  های هنری به عنوان منابع 
الهام برای ترسیم واقعیت  های پیچیدة اجتماعی فکر کرده  اند.  البته 
اشاره کرده  اند، صرف  نیز  باال  نامبردگان در  همانگونه که بعضی 
»تقلید« از ویژگی  های سبک  شناختی آثار یا سّنت  های هنری برای 
نه ممکن  فرهنگی  و مطالعات  اجتماعی  در علوم  متون  نگاشتن 
است و نه مطلوب.  قطعاً ترجمه  ای در چندین سطح، من  جمله از 
یک مدیوم هنری به یک مدیوم علمی )هر چقدر هم معنای »علم« 
را در اینجا موّسع بگیریم(، و از ویژگی  های دیداری و شنیداری به 

شیوه  های نوشتاری، باید صورت گیرد. 

1. George Marcus

2.  Paul Rabinow

3.  Paul Klee

4.  John Van Manen 

5. اصطالح »پرده« را از نقاالن و پرده خوانان گرفته¬ام: همانطور که آنها در هر بار بازگفتن یا »خواندن« پرده، چیزهایی به حکایت یا تمثیل بنیادین اضافه یا از آن کم می کنند، سنتزهای جدیدی 
ایجاد می¬کنند، آن را در بسترهای جدیدی می¬گذراند و غیره، من هم در هر پرده از حکایت مواجهه¬ام با نگارگری، سعی می¬کنم هر بار آن را در نوری جدید و بستری جدید بازخوانی و 

بازگویی کنم.

.(Fischer, 2014)6. این را از مایکل فیشر و بحثش دربارة مفهوم »دوستی« و »آموختن با هم« )پیرو لویناس، دریدا، ویتگنشتاین، و دیگران( وام گرفته ام

7. In terms of  

8. Design

9. Layout

در اینجا دربارة تالش برای چنین ترجمه  ای بین نگارگری ایرانی 
و  طرف  یک  از  چندصدساله  هنرِی  سّنت  و  فرم  یک  عنوان  به 
و  دیگر،  طرف  از  ایرانیان  میان  در  معاصر  مطالعة  میدان  های 
هر  در  )و  پرده5  سه  در  تالشی،  چنین  چالش  های  و  فرصت  ها 
دیگران(6، سخن خواهیم گفت.  با«  از طریق »فکر کردن  پرده، 
رابطة بین این نگاره  ها و جهان  های اجتماعی معاصر مورد مطالعه   
برای این نگارنده از جنس »یکی مثالی برای دیگری« یا »یکی 
توضیحی برای دیگری« نیست؛ بلکه »یکی به شیوة/در چارچوب/

بر حسب  دیگری«7 ست:  نه می  خواهیم بگوییم که واقعیت جهان 
که  واشنگتن،  در  ایرانی  سمن  های  مثاًل  مطالعه  مورد  اجتماعِی 
بیشتر درباره  شان خواهیم  ادامه  بوده و در  نگارنده  میدان تحقیق 
گفت مثالی از آن »عدم فردیت،« »مسطح بودن،« »غیرعقالنی 
بودن،« »غیرواقع  گرایانه بودن،« »فانتزی بودن،« و »قرار داشتن 
تصور می  شود  ا  ست که  قالب  های سفت و سخت«  و  قاب  ها  در 
که  بگوییم  می  خواهیم  نه  و  است،  آن    حاوی  ایرانی  نگارگری 
آنچه  با  و سیاسی مشابهی  اجتماعی  نگاره  ها حاصل فضای  این 
خودکامه،«  »حاکمان  هستند:  دیدیم  واشنگتن  ایرانیان  میان  در 
»عرفان  زدگی،« »خیانت مدام خارجی  ها،« »غیاب تفکر انتقادی،« 
سبکِی  ویژگی  های  که  است  این  استدالل  بلکه  اینها.   چون  و 
نگارگری ایرانی، فارغ از این رابطه  ها که هستند یا نیستند )و واقعًا 
چه کسی می  تواند جهان  های اجتماعی را به شیوه  ای سرراست به 
سبک  های هنری ربط دهد؟(، می  توانند برای ترسیم و بازنمودن 
میدان  های مطالعة اجتماعی معاصر به گونه  ای نزدیک  تر به وضعیت 
آنها به کار مردم  نگار بیایند.  پس در اینجا پیامدهای چنین کاربردی 
برای طراحی8 و سامان/نمای9 کار و نوشتار مردم  نگارانه به عنوان 
یک ژانر علوم اجتماعی برای ما مهم  تر است از بصیرت  هایی برای 

تحلیل فرهنگی که شاید بتوان یا نتوان از آن استخراج کرد.  
قبل از ورود به بحث، شایسته است چهار ویژگی نگارگری را که 
این  کنیم.   مرور  داشت  خواهیم  کار  و  سر  آنها  با  مقاله  این  در 
ویژگی  های بصری گرچه کمتر یا بیشتر در هر نمونه از نگارگری 
به  هجری(  دوازدهم  تا  هشتم  سده  های  )حدوداً  نظر  مورد  دورة 
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چشم می  آیند، لزوماً با صرف نگاه کردن به یک یا چند نمونه به 
دست نمی  آیند و دسته  بندی آنها به این صورت حاصل یک دوره 
کارآموزی در »گالری  های فریر و سکلر1« از مجموعه موزه  های 
اسمیتسونین2  در شهر واشنگتن و بهره گرفتن از آثار پژوهشگران 
گرابار3 و شیال کنبی4  اولگ  ایرانی همچون  و  اسالمی  بنام هنر 
در زمان تحقیق )سال  های 2003 تا 2007( است )که بعدتر، یعنی 
در زمان نگارش مقالة حاضر، توسط بینش  های اثر »باقی و فانی« 
مجید اخگر تکمیل و پخته  تر شده است(. چنانکه شیال کنبی در کتاب 
»نگارگری ایرانی« می  گوید، مجموعه ویژگی  های سبک  شناختی 
مینیاتورها همچون یک ملودی )نواخت( ا  ست که در طی قرن  ها 
ادامه یافته و هر بداهه  پردازی و ابتکاری هم در این سبک نهایتاً به 
همین ملودی ارجاع می  دهد انگار که جانمایه یکی مانده و تنها به 
  .)Canby, 1993, 42( گوشه  ها و مقام  های مختلف نواخته شده باشد
تالش من این بوده که بعضی از این ویژگی  های سبک  شناختی را 
پیدا کنم و آنها را به ابزارهایی برای مفهوم  پردازی و صورت  بندی 
که دیگر بصری نیستند، و نه حتی لزوما هنری، در کار و نوشتار 

مردم  نگارانة خود ترجمه کنم.
از متون ادبی را به  نخست، گرچه مینیاتورها عموماً صحنه  هایی 
تصویر می  کشند، آنچه به تصویر می  کشند نه لزوماً توالی اتفاقات یا 
توصیفات بیان شده در متِن نوشته  شده که به تصویر کشیدن حال و 
هوا و، به عبارتی، جوهرة آن وضعیت به شیوه  ای خیال  انگیز است.  
اینطور نیست که اثری از داستان متن در آنها نباشد. اتفاقاً گاهی 
یک صحنه از آن داستان را گرفته  اند و در کمال جزئیات روزمره 
و انضمامی، حتی بیشتر از آنچه در خود متن آمده، به تصویرش 
کشیده  اند.  منتها صحنه  ها در عین روزمرگی، اشاره  ای هم به چیزی 
ورای آن صحنه و آن داستان خاص دارند، به جهانی دیگر، که در 
پرتوی آن، جزئیات این  جهانی انگار در یک لحظة آستانه  ای و تعلیق 
موقت، فریز شده  اند و کل نقاشی ماهیتی خیال  انگیز و رمزگونه و 
دیگرجهانی یافته است.  مجید اخگر این حضور همزمان دو دنیای 
انضمامی و انتزاعی، واقعی و خیالی، مادی و الوهی، جزئی/منفرد 
و دور/نوعی، حّسانی و عقالنی، فانی و باقی، در این نقاشی  ها را 
»برهم نمایی« می  نامد؛ یعنی این دو دنیا )عالم حاضر و عالم مثال( 

1. Freer and Sackler Galleries

2.  Smithsonian

3.  Oleg Grabar

4.  Shiela Canby

5. می¬توان گفت که این در واقع محور استدالل اخگر در »فانی و باقی« است: اینکه دوگانه¬های افالطونی چنان که کربن یا آشوری می¬گویند، به کلی در دیدگاه عاشقانه/رندانۀ متأثر از فلسفۀ 
اشراقی رفع و نفی نشده¬اند، یا »امور مرئی« چنانکه الگ گرابار می¬گوید )rabarG 0002(، »به بصیرت¬هایی از امور ایده¬آل یا آرمانی« استحاله نیافته¬اند. )اخگر 1931: 302( بلکه ما با یك 
توع »همزمانی و تقارن سطوح« )همان: 351( مواجه هستیم، و چه بسا که این نوع »شقاق و دوپارگی حاد میان ظاهر و باطن، زمان¬مندی و ازلیت، و تاریخ و ورای تاریخ در جهان معاصر ما را 
دستخوش نوعی اسکیزوفرنی فرهنگی« کند )همان: 451(؛ اما این »شکاف برناگذشتنی« صرفاً در مقام »برهم¬نمایی سطوح بافاصله اما شفاف« رفع می¬شود )همان: 551(.  به گفتۀ او، در نقاشی 
ایرانی با نوعی »تصویر دیالکتیکی مواجهیم که دو قطب زمان¬مندی و بی¬زمانی، گذرایی و ماندگاری، فنا و بقا، تاریخ و فلسفۀ عالم مثال را با حد باالیی از تنش در خود گرد می¬آورد، یا آنها را 
بر یکدیگر »برهم-نمایی« می¬کند« )همان: 221(.  تالش اخگر در »باقی و فانی« به گفتۀ خودش این است که این »تنش و دوگانگی« را )که بخشی از »خصیصۀ الیه¬بندی¬شدة سنخ تخیل 

ایرانی«  است )همان: 102( »به این نقاشی¬ها برگردانیم، نه اینکه به سیاق مرسوم آن را به سود یك طرف حل و فصل کنیم.« )همان: 702(
6. واحد های دیواری: Opteme )کوچکترین واحد معنِی به تصویر کشیده شده(

بی  آنکه در یکدیگر استحاله یافته باشند، همزمان حضور دارند یا بر 
اخگر می  گوید،  چنانکه  »برهم  نمایی«،  مفهوم  نهاده شده  اند.  هم 
فضایی را به ما می  دهد که در آن الیه  های فراسو و فروسوی آن 
همزمان به نمایش درمی  آیند )اخگر، 1391، 189(؛ در نتیجه، ما با 
یک »فرم زیبایی  شناختی در هم تافته« مواجه هستیم که وجوه و 
سطوح مختلف را بی آنکه با هم به آشتی کامل رسیده باشند، بی 
آنکه »حقیقتاً با هم درگیر شده باشند، بر روی یکدیگر برهم  نمایی« 
نقاشی  را  متنی  واقعیت  که  تصویری  ست  نتیجه،  است.5  کرده 
می  کند، اما در عین حال طنین-ها و تداعی  های فراگیرتر از موضوع 
و موقعیت   خاص به نمایش درآمده در نقاشی نیز دارد )اخگر، 1391،  
206( همانگونه که اخگر می-گوید: »شیوة برخورد نقاشی ایرانی 
گونه  ای  ست که  به  آن جای می  گیرد  در دل  تصویر  متنی که  با 
یا حتی موضوع  نقاش  کار  نمی  توان گفت موضوع کتاب فضای 
مشخص و عینی کار او را کاماًل تعیین می  کند؛ و از سوی دیگر، در 
هر متن واحد نیز »گوشه  ها« یا »مقام«  هایی )به معنای موسیقیایی 
اصطالح( وجود دارد که نمی  توان آنها را از نظر موضوعی کاماًل 
تابع »دستگاه« موسیقیایی اصل متن به شمار آورد« )اخگر، 1391، 

 .)209
دوم، به نظر می  رسد مینیاتورها از تکرار و ترکیب اجزاء و »واحدهای 
دیداری«6 مشخص موجود در یک »مخزن دیداری« مشترک در 
دسترس )که شاید بتوان آن را یک کّل فرهنگی نامید( خلق شده  اند.  
این واحدهای بصری لزوماً به »واقعیت« وفادار نیستند )شباهت به 
آدم  ها و جانوران و ..... واقعی مد نظر نیست(، ولی به یک »سّنت 
بازنمایی« پایبند هستند )اینکه اسب به شکلی خاص، بوته به شکلی 
خاص، ابر به شکلی خاص، شاهزاده به شکلی خاص، .... بازنموده 
ابداع آثار بدیع و متفاوت  شود(.  برتری نگارگران این دوره نه به 
این واحدهای دیداری بوده، به  و خاص که به تکرار بدون نقص 
طوری که مشخص نباشد چه کسی آنها را کشیده است )چیزی که 
از قضا در رمان جنایی اورهان پاموک، »نام من، سرخ،« در میان 
مینیاتوریست  های استانبول اواخر قرن دهم هجری قمری مسأله  ساز 
می  شود(.  به بیان اخگر، پرداخت عناصر نقاشی به واسطة نوع »اقتصاد 
واقعیت-تخیل«ی که نگرش مینیاتوریست  ها را در بازة چند قرنی 
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مورد بحث تعیین می  کند به گونه  ای  ست که تصویر، بدون آنکه رابطة 
خود را با زمان-مکان حاضر در نقاشی و زمان-مکان موقعیت تاریخی 
بگسلد، از مختصات جزیی و منفرد خود فاصله می  گیرد و کیفیتی 

»دور« و نوعی پیدا می  کند. )اخگر، 1391، 206-213( 
سوم، مینیاتورها بیننده را به نوعی »توجه پراکنده«1 فرامی  خوانند؛ 
یعنی کانون  های تمرکز و عناصر قابل توجه متکثر پخش در صفحه 
دارند که معمواًل بر اساس منطق مرکز و پیرامون توزیع نشده  اند.  
این نقاشی  ها را باید »تماشا« کرد و نه فقط نگاه، چرا که اتفاقات 
)حتی  هستند  بر صفحه  دادن  رخ  حال  در  واحد  آِن  در  مختلفی 
مواردی پیش می  آید که صحنه  های مربوط به گذشته و آینده و حال 
یک داستان به طور همزمان در یک صفحه نشان داده می  شود(، 
و تنها با حرکت دادن نگاه در صفحه است که می-توان صحنه یا 
حال و هوای مورد نظر را دریافت.  چنانکه اولگ گرابار می  گوید، 
در مینیاتورها با »مداری از نگاه  ها«2  مواجهیم، و گاهی با دنبال 
کردن این نگاه  هاست که به عنصر محوری تصویر )که لزوماً همان 
.)Grabar, 2002( راه می  یابیم )شخصیت یا اتفاق اصلی متن نیست

با خصیصه  ای مواجهیم که می  توان آن را،  چهارم، در مینیاتورها 
 3.)Grabar, 2002( خواند  شاهدان«   »نشان  گرابار،  اولگ  پیرو 
فیگورهای انسانی از پشت درهای نیمه بسته و پرده  های نیم  کشیده، 
از باالی پشت  بام و توی ایوان، از پشت بوته  ها و صخره  ها، بعضًا 
انگشت حیرت به دهان و بعضاً در حال پچ  پچة چیزی در گوش 
بغل  دستی  شان به تماشای چیزی مشغول  اند.  ولی نه فقط هم اینها، 
که همچنین خود صخره  ها، ابرها، گیاهان، گویی که همه  شان چشم 
دارند و در انتظار چیزی به نظارة چیزی نشسته  اند.  خود این حرکت 
نظاره و انتظار در مینیاتورها محوریت دارد، انگار که هیچ چیزی 
اتفاق نمی  افتد مگر آنکه به نظاره  اش نشسته باشند، یا گویی که 
این  دارد می  افتد.   اتفاق اصلی  ست که  نظاره  اننتظار و  این  خود 
نگاه  های دزدانه، این جمع  آوری اطالعات از موقعیت  های بینابینی 
و قرار دادن خود در جایگاه  های آستانه  ای که به تولید مشارکت 
نصفه  نیمه، مشاهدة نصفه  نیمه، و شاید دانش نصفه  نیمه می  انجامند 

1. Distracted attention  

2. Circuit of gazes

3.  Trait of witnesses

4.  Composition

5.  Juxtaposition

6.  همین »هم برنشینی« را اخگر در مورد آنچه »سه موقعیت نوعی و سه شأن و »دقیقه«ی حضور در عالم« در »شیوة زیست ایرانی« )»یا با اندکی مسامحه، سرنمون های روح ایرانی«( می نامد، 
می بیند: سه گونه صحنه یا »مجلس« نقاشی ایرانی )بزم و تشریفات؛ رزم و شکار؛ و صحنه های عبرت آموز و حکمت انگیز( که در مینیاتورها در کنار هم حضور می یابند و نوعی چندگانگی سطحی 
)مقایسه کنید با »الیه مندی« ای که ذیل ویژگی اول مطرح شد( ایجاد می کنند. )اخگر 1931، 902 و 512(  مثاًل گذر از سطح حکایت عاشقانه به الیۀ حکمی و عرفانی، یا آن نگاه فراغت آمیز 
و زیبایی پرست که در نقاشی ایرانی کاماًل انعکاس یافته و روایت های مختلف از زندگی درباری: نبرد سبعانه در کنار اطراق در سایۀ باغی و مجلس بزم و طرب؛ اشعار عرفانی راز و نیاز با معشوق 
عزلی در کنار وقیحانه ترین تصاویر در حرمسرا: دو حوزة تفکیك شدة واقعیت ها و ارزش ها )اخگر 1931، 712( به اعتقاد اخگر، ما در اینجا با نوعی »مفصل بندی و اقتصاد خاص میان این حوزه های 
تفکیك شده« روبه رو هستیم »که به صورت شیزوفرنیك در کنار یکدیگر به حیات خود ادامه می دهند.« )اخگر 1931، 812(  این دوگانگی تاریخی-عرفانی را مسکوب هم در »یادداشت های دربارة 
مینیاتور« اشاره می¬کند، اما او همچنان این نقاشی ها را دارای »ظاهری« توصیفی و »باطنی« تمثیلی می داند )یا مثاًل می گوید از »واقعیت« فراگذشته و به »حقیقت« رسیده است(، و نه این دو 

سطح در کنار هم و بر هم در آِن واحد )اخگر 1931، 431 و 531(.
7.  Theory, Culture & Society

8.  Social Life of Methods

بخشی از زیبایی  شناسی نقاشی ایرانی است.  
به  تک  نقطه  ای  پرسپکتیو  نداشتن  دلیل  به  مینیاتورها  آخر،  در  و 
شیوه  ای که با رنسانس در اروپا مطرح شد، قابلیت نمایش فضاهای 
دور و نزدیک، درون و بیرون، و باال و پایین را به صورت هم  ارز در 
یک صفحه دارند، به طوری که سلسله مراتب فضایی در هم شکسته 
می  شود و یک چهل  تکة پیچیده از سطوح تصویری مجزا ولی کنار 
هم گذاشته  شده پدید می  آید که در عین جمع اضداد )دوگانه  های 
فضایی(، بسیار منسجم است.  یک خوانش رایج این است که این 
ویژگی سبک  شناختی را در کنار ویژگی  های دیگر همچون خلوص 
رنگی و عدم وجود سایه به دغدغة »حقیقت  نمایی« )جهان مثالی( 
و نه »واقعیت  نمایی« در جهان  بینی ایرانی یا شرقی نسبت دهیم.  
اما نباید از نظر دور داشت که خوِد پرسپکتیو تک  نقطه  ای نیز  یک 
سبک بازنمایی و یک سنت هنری  ست که در شرایط تاریخی و 
جغرافیایی خاص )اروپای دوران رنسانس( مطرح شده و لزوماً به این 
معنا نیست که هر نوع بازنمایی از واقعیت که با اصول آن خوانایی 
دغدغة  یا  نیست  »بازنمایی«  عنوان  شایستة  اصاًل  باشد،  نداشته 
»واقعیت« ندارد.  همانگونه که اخگر نیز می  گوید، این نسبت میان 
یا »اقتصاد واقعیت-تخیل« در هر دوره و هر  واقعیت و حقیقت 
سّنت است که باید مورد بحث قرار گیرد )اخگر، 1391، 175-176(.  
اگر »برهم  نمایی« را بخش مهمی از ترکیب  بندی4 مینیاتورها بدانیم، 
هم  جوارسازی این دوگانه  های فضایی و سطوح تصویری مجزا، یا 
مهم  بخش  یک  هم  »هم  برنشینی«5  آشوری،  داریوش  تعبیر  به 

دیگر این شیوة ترکیب  بندی است6 )آشوری، 1389(.   

زندگینامة مردم  نگارگری به مثابة یک روش در سه پرده 
و  فرهنگ،  »نظریه،  مجلة  ویژة  در سال 2013، یک شمارة 
اختصاص  روش  ها«8  اجتماعی  »حیات  به  انگلستان  در  جامعه«7 
یافت که می  کوشید با فاصله گرفتن از نگاه  های صرفاً ابزارگرایانة 
غالب به »روش تحقیق،« توجه  ها را به وجوه سیاسی و اجتماعی 
معطوف  برآمدن  شان  بسترهای  و  روش  ها  خوِد  زیبایی  شناختی  و 
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تنها  نه  که  می  کنند  استدالل  مجموعه  این  نویسندگان  سازد.  
شیوه های ثبت و تحقیق در فرایندهای علمی، اداری، و غیره به 
و مطالعات علم  انسان  شناختی  تحقیقات  فزاینده  ای موضوع  طور 
علوم  در  تحقیق  روش  های  خوِد  بلکه  گرفته  اند،  قرار  فناوری  و 
اجتماعی هم می  روند تا در مرکز مجادالت اجتماعی و فرهنگی قرار 
گیرند )Savage, 2013(.  با این نگاه، نه تنها مردم  نگاری به عنوان 
یک ژانر کار و نوشتار در انسان  شناسی دارای تاریخی   قابل بحث 
است، بلکه تحوالت آن در طول زمان نیز حاکی از پاسخگویی این 
ژانر به زمانه و زمینة خود است. تجربه  ورزی  ها در حوزة روش هر 
به زمانه و  کدام در مقیاس ُخرد، زندگینامه  ای دارند که همانقدر 
زمینة انجام تحقیق مرتبط است و دربارة آن به ما می  گوید که خوِد 
موضوع تحقیق. »مردم  نگارگری،« نوعی تجربه  ورزی  ست، تالشی   
برای درگیری نقادانه و خالقانه با مردم  نگاری به مثابة یک روش.  

پردة اول: یک فرم الهام  بخش: فکر کردن با جولی تیلور
در سال 2000، وقتی درست در آستانة قرن حاضر تحصیالت خود را 
در دانشگاه رایس1  در تگزاس شروع کردم، هنوز دو دهه از جریان 
به Writing Culture )فرهنگ  نگاری و فرهنِگ نوشتن(  موسوم 
فرهنگ-  « کتاب  دو  نمی  گذشت.   بود  آن  سردمدار  رایس  که 

و  مردم  نگاری«2  بوطیقای  و  سیاست  نوشتن:  فرهنِگ  و  نگاری 
به مثابة نقد فرهنگی: َدمی برای تجربه  ورزی در  »انسان  شناسی 
علوم انسانی«3 هر دو در سال 1986 اولی به سرویراستاری جیمز 
انسان- گروه  مدیر  سال   25 که  مارکوس5،  جورج  و  کلیفورد4 

تألیف جورج مارکوس و  به  بود، و دومی  رایس  دانشگاه  شناسی 
بازاندیشی  و  از خودانتقادی  به چاپ رسیده و خبر  فیشر6  مایکل 
نگارشی  شان  و  پژوهشی  دربارة کردارهای  انسان  شناسان  بنیادین 
می  داد )در مقاله  ای ذیل عنوان »مردم  نگاری و نیم قرن تغییر و 
تحول در فرهنگ حرفه  ای انسان  شناسی« مفصاًل به تحوالت این 
دوران پرداخته  ام( )نفیسی 1390(.  همة ما به نوعی خود را میراث  دار 
این سُنت برای مسأله  دار کردن شیوه  های »نگاشتن«7 )و نه فقط 
هم نوشتن( حس می  کردیم و بخشی از تربیت حرفه ای  مان همین 

1. Rice University

2.  Writing Culture: The Politics and Poetics of Ethnography

3.  Anthropology as Cultural Critique: An Experimental Moment in the Human Sciences

4.  James Clifford

5.  George Marcus

6.  Michael Fischer

7.  Inscription

8.  Stanford Carpenter

9.  Institute of Comic Studies

10. Experimental Writing

11. Julie Taylor

12. Paper Tangos

کالفگی از قالب  های روایی موجود و تالش برای تجسم و ترسیم 
واقعیت به صورتی دیگر بود. به عنوان یکی از بارزترین مثال  ها، به 
مؤسسة  رئیس  امروز  که  کارپنتر8  استنفورد  وقتی  که  دارم  خاطر 
ُکمیک  پژوهی9 شیکاگو است، در سال 2003 از رسالة دکتری خود 
دربارة بازتاب زندگینامه  های شخصی و قواعد و پرکتیس  های صنعت 
»کمیک  استریپ« یا داستان  های مصور در بازنمایی نژاد، قومیت، و 
جنسیت در این داستان  ها دفاع می  کرد، بحث امکان نوشتن خود آن 
رساله به صورت یک داستان مصور )چرا که کارپنتر نیز خودش یک 
چنین  فرصت  های  و  و محدودیت  ها  بود(  سیاه  پوست  کمیک  نگاِر 

تجربه  ورزی  ای با فرِم نگاشتن مطرح شد. 
»نوشتن  یا  نوشتن«  در  »تجربه  ورزی  عنوان  با  داشتیم  کالسی 
را تدریس می  کرد و در آن  تیلور11 آن  تجربه  وزرانه«10 که جولی 
هر کدام از ما نگاشتن به شیوه  ای دیگر دربارة موضوع موردنظرمان 
را تمرین می  کردیم.  الهام  بخِش اکثر این تجربه  ورزی  ها، فرم  های 
هنری بود؛ یعنی قرار بود که نه دربارة یک فرم هنری که به شیوة 
آن یا بر حسب آن بنگاریم، که البته مقدار زیادی غور و تفحص در 
خوِد آن فرم را هم می  طلبید.  خوِد جولی تیلور برای حرف زدن از 
تجربة معاصر آرژانتین از رقص  ها و ترانه  های تانگو و هنر گروتسک 
»تانگوهای  نام  به  کتابش  از  )گوشة هر صفحه  بود  گرفته  الهام 
کاغذی«12 به یک فریم از یک رقص تانگو مزّین بود و با ورق زدن 
سریع کتاب به صورت »فلیپ  بوک«، فریم  ها به هم وصل می  شدند 
و یک رقص کامل به اجرا درمی  آمد(. در این کالس بود که من 
نیز تالش کردم برای حرف زدن راجع به تجربة خود در ایران از 
فرم مینیاتورهای ایرانی الهام بگیرم تا به این ترتیب راهی برای 
برون  رفت از قالب  های روایی معذب  کنندة موجود دربارة زن ایرانی، 
زن مسلمان، نسل پس از انقالب، شیعه، و مقوله  های دیگری که 
من و امثال من فوراً در آنها گنجانده می  شدیم بیابم.  روی آوردن به 
نگارگری از بین همة فرم  های ایرانی موجود، انتخابی طبیعی می  نمود 
چون جماعت ایرانِی خارج  نشین به کّرات از مینیاتورها همچون یک 
نشان یا امضای ایرانی برای تزئین وبسایت  ها و بروشورها و کتاب  ها 
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و کاًل برون  دادهای فرهنگی  شان استفاده می  کردند تازه این قبل 
از این بود که در ایران مینیاتورها را به این وسعت روی مانتوها و 
روسری  ها، رومیزی  ها و کوسن  ها، کیف  ها و جامدادی  ها، ظروف و 
زینت  آالت ببینیم. البته ترکیه پیش   از ایران اقدام به چاپ مینیاتورها 
به عنوان هنر عثمانی بر زینت  آالت و منسوجات کرده بود، و ایدة 
استفاده از مینیاتورها هم اولین بار به واسطة جاکلیدی مینیاتور-

نشاِن جولی تیلور، هدیه  ای محصول ترکیه اما از طرف یک دوست 
ایرانی، به سرمان افتاد.

از  دربارة شکلی  نوشتن  برای  مینیاتورها  از  دو مشق کالسی  در 
گرفتم  الهام  بودم  شده  بزرگ  آن  در  که  خانه  ای  در  فضا  تجربة 
)از قضا، اتاق پذیرایی بزرگ این خانه نیز به کاغذدیواری  هایی از 
مینیاتورهای ایرانی مزّین بود!(.  ماهیت تکه  تکة مینیاتورها که در 
آنها دور و نزدیک و باال و پایین و حتی بعضاً قبل و بعد یک واقعه 
در کنار هم قرار گرفته بودند، به من کمک کرد که راجع به تجربة 
زیست »موقِت دائمی«  مان در خانة پدربزرگ و مادربزرگ در ایران 
حرف بزنم که خود چهل  تکه  ای از چند زندگی بود که »در هم« و 
»بر هم« ادامه می  یافتند:  از طرفی، ما در باالخانة منزل پدربزرگ و 
مادربزرگ ساکن بودیم، خاله  ام و دخترش در یکی از اتاق  های آنها 
در طبقة پایین، و دایی  ام و همسرش در دو اتاق آن طرف حیاط )در 
هم بودن چند زندگی همزمان(؛ و از طرف دیگر ، همین باالخانه 
قباًل محل پذیرایی پدربزرگ از همکاران و مهمانان غریبه  اش بوده 
و بعدتر محل اقامت یکی دیگر از دایی  ها در سفرهایش به ایران 
)بر هم قرار گرفتن چند دوره زندگی در یک مکان(.  اوائل انقالب، 
قرار بود که ما برای مدت کوتاهی بنا به شرایطی به خانة پدربزرگ 
و مادربزرگم نقل مکان کنیم، اما چیزی بعد از دیگری پیش آمد و 
بازگشت ما به خانة خودمان انقدر طول کشید که کم  کم در همان 
تسخیر  را  بیشتری  فضاهای  تدریج  به  و  دواندیم  ریشه  باالخانه 
کردیم.  مثاًل دِر بخشی از اتاق پذیرایی بزرگ تا چند سال قفل 
بود، اما کم  کم مادرم پارچه  هایی برای خشک کردن سبزی کف 
آن گستراند و خواهر بزرگم برای درس خواندن به خلوت آن نفوذ 
کرد و من در بعدازظهرهای ساکت با اشیاء جذاب و گوناگونی که 
پدربزرگم از سفرهای خارج سوغاتی آورده و در ویترین  های این 
اتاق چیده بود به بازی مشغول شدم.  در نهایت، خانوادة ما تا زمان 
فوت پدربزرگ و سپس مادربزرگ، یعنی به مدت 36 سال در این 
خانه باقی ماند: بالکن عظیمی که به آن »مهتابی« می  گفتند به 
آشپزخانه تبدیل شد؛ بخش ناهارخورِی اتاق پذیرایی بزرگ توسط 
یک سازة چوبی سراسری جدا شد و در طول روز به عنوان اتاق 
نشیمن و درشب به عنوان اتاق خواب پدر و مادر استفاده می  شد؛ 
زنگی که با یک ریسمان بلند از سقف ناهارخوری )سابق( آویزان بود 
تا پدربزرگ و مهمانانش با آن پیشخدمت  ها را در صورت نیاز خبر 
کنند در هم پیچیده شد و به صورت یک گرة بزرگ نزدیک سقف 

جاخوش کرد؛ پدرم که نور زرد نقطه  ای آن اتاق )سابقاً( باشکوه را 
و  اینطرف  مهتابی  ناکافی می  دانست چند  ما  نوشتن  برای مشق 
آنطرف اتاق نصب کرد؛ توالت فرنگی و »بیده« )خودشور( آن که 
از نظر ما سازه  ای عجیب با کاربردی مبهم بود با گذاشتن تخته  ای 
رویشان به میزی برای گذاشتن وسایل و لباس  ها در حمام تبدیل 
شدند؛ ما روی دِر کمد  های چوبِی اعال عکس  برگردان چسباندیم و 
از  نباشیم  تا مجبور  روی موزائیک  های صورتی درخشان، موکت 
این فرش تا آن فرش مدام از دمپایی  ها سوار و پیاده شویم.  به این 
ترتیب، زندگی ما کم  کم بر و »هم  بر« زندگی  های قبلی باالخانه 
نشست، و در عین حال، بین باال و پایین و دور و نزدیک تقسیم شد:  
تردد مدام بین باال و پایین فقط در سطح زندگی روزمره نبود )مثاًل 
ما که مرتب به فراخوان مادربزرگ برای نخ کردن سوزن یا هم زدن 
مایة کیک یا پذیرایی از مهمان  ها یا جواب دادن تلفن و باز کردن 
در وقتی که دستش بند بود به پایین می  دویدیم، یا پایینی  ها که سر 
ظهر از راه پله بشقابی از غذای خوش  عطر خودشان را برای ما به 
باال می  فرستادند(، بلکه با آغاز بمباران شهرها در اوسط دهة شصت، 
بُعدی بحرانی نیز پیدا کرد: شتافتن   دسته  جمعی  مان با صدای آژیر 
به سمت زیرزمین و حتی در برهه  ای، انتقال رختخواب  هایمان به 
زیرزمین و باال آمدن فقط برای پخت و پز و دستشویی )استحمام 
به دلیل کم  آبی به حمام  های عمومی منتقل شده بود(.  هم  برنشینی 
خانة  نداشت:  فیزیکی  جنبة  هم  فقط  نزدیک  و  دور  فضاهای 
پدربزرگ و مادربزرگ همچنین مرکز تماس-های تلفنی بستگاِن 
مهاجر هم بود و هر چند وقت یک بار که از بلند-بلند حرف زدن 
مادربزرگ و پدربزرگ پای تلفن می  فهمیدیم که عزیزی از خارج 
زنگ زده، برای قرار گرفتن در جریان از پله  ها سرازیر و از نرده  ها 
به پایین خم می  شدیم، یا گوشی را از طبقة باال برمی  داشتیم که 
معمواًل با اعتراض پایینی  ها به خاطر بد شدن صدا روبه  رو می  شد.  
حتی دفترچه  ای داشتیم که محتوای مکالمه  ها را در آن می  نوشتیم 
تا به یادگار بماند و بتوانیم با دیگر خویشاوندان هم شریک شویم.  
مشابه همین وضعیت با عکس  ها و نامه  ها و بعضاً بسته  هایی که 
از خارج می  رسید هم تکرار می  شد. عزیزان دور از وطن نه فقط به 
واسطة آنچه از آنها در کشوها و بر دیوارهای خانة »در حال حاضر« 
ما به جا مانده بود، که به واسطة این تماس  های کوتاه، در عین 

غیاب در میان ما حضور داشتند؛ هم بودند و هم نبودند.
فیلم  رفتم،  از کشور  به خارج  ادامه تحصیل  برای  وقتی من هم 
مراسم عروسی خواهر کوچکم در همین خانه را )که تقریباً چهار 
دهه قبل از آن شاهد جشن عروسی مادر و پدرم بوده( در قالب یک 
نوار VHS از ایران دریافت کردم و در یکی از اتاقک  های تماشای 
فیلم در کتابخانة دانشگاه به تماشایش نشستم.  در فیلم، مردانی که 
فیلمبرداری می  کردند نمی  توانستند به بخش  هایی از خانه که زنان 
نامحرم در آنها گرد آمده بودند بروند و ناگزیر دوربین دست به دست 
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می  شد و من امکان دیدن فضاهایی را پیدا می  کردم که مردانی که 
خود آنجا بودند بهشان دسترسی نداشتند.  من هم بیرون  بودم و 
را داشتم؛  اندرونی  به  امکان سرک  کشی  به واسطة دوریین،  هم، 
هم دور بودم و هم نزدیک  ؛ هم خارج از حریم فیزیکی آن خانه و 
هم محرم به با هم بودن  هایی که در فضاهایش شکل می  گرفتند.  
دوربین نیز مثل تلفن و نامه، اجازه می  داد تا زمان آنها و زمان ما 
)با 10 ساعت اختالف، به عالوة همة روزهایی که طول می  کشید 
تا فیلم یا نامه به دست  مان برسد( در هم شوند و بر هم قرار گیرند. 
این  ترسیم  امکان  خود  خاص  ترکیب  بندی  با  مینیاتورها 
همجواری  های ناهمخوان زمانی و مکانی، و از جمله خود مفهوم 
»موّقت دائمی« که پیش  تر به کار بردم، را پیش روی من قرار دادند.  
برداشت من در این پرده از مواجهه  ام با مینیاتورها این بود که  شیوة 
پرداختن به فضا )و حتی زمان( در این سُنت زیباشناختی می  تواند به 
صورت  بندی و مفهوم  پردازی ویژگی  های فضا-زمان اجتماعی-ای 
که خود در آن بزرگ شده بودم و چه بسا تجربة یّکة خانوادة ما هم 
نبود و خبر از اتصال  ها و انفصال  ها، تداوم  ها و گسست  های زیست 
جامعة ایران معاصر در میانة انقالب، جنگ، مهاجرت، و تحوالت 
تکنولوژیک می  داد، کمک کند و ما را از دام روایت  هایی که این 
»تنش« را نمی  بینند، جدی نمی  گیرند، یا سعی  ای ساده  لوحانه در 
حل و فصلش دارند، برهاند.  در پایان یکی از آن مشق  ها نوشته 
بودم که چشم  انداز مردم  نگاری من، صحنة مواجهه  ها و هم  آیندی  ها 
و هم  برنشانی  ها، ارتباطات و اتصاالت، به یک نگارة ایرانی می  ماند: 
صحنه  ای شلوغ از فضاهای همزمان و آدمهایی که مشغول نظاره، 
گوش سپردن، و سرک کشیدن از گوشه و کنار این فضاها هستند، 
و خود من که هر بار از گوشه  ای به آن درمی  آیم، همزمان حاضر و 

غایب، پوشاننده و نمایاننده.  
البته به نظر می  رسید که این تجربه  ورزی با فرم برای کالس جولی 
تیلور جواب داد، اما بین این نوع استفاده از مینیاتورها و استفادة 
خود تیلور از تانگو برای نوشتن دربارة آرژانتین معاصر تفاوت  های 
استدالل  تیلور  کاغذی،«  »تانگوهای  در  داشت.  وجود  عمده  ای 
می  کند که »آنچه تانگو راجع به آرژانتین به عنوان زادگاه این فرم 
هنری می  گوید، چیزهایی را دربارة این ملّت روشن خواهد کرد که 
 )Taylor, 1998, 1( »مدتهاست ناظران بیرونی را سردرگم کرده  اند
به گفتة او، آرژانتینی  ها در طول قرن بیستم خود را بین آمریکای 
با  هویت  شان  و  یافته  اند  سرگردان  بودن  اروپایی  و  بودن  التینی 
به  که  است  گره خورده  امنیت  عدم  و  تردید  و  غربت  این حس 
اغلب  و  می  یابد  نمود  تانگو  ترانه  های  و  رقص  در  نحو  بهترین 

1. برای نمونه، فراوانی جلوه های زندگی درباری )مراسمی چون شکار، جنگ، تاج گذاری، تفرج در طبیعت، و غیره( در مینیاتورها و اصوالً ماهیت درباری نگارگری ایرانی در قرن های هشتم تا 
دوازدهم بی ربط و »خارج از کوک« نسبت به تجربه ها و ترجیح های زیبایی شناختی ایرانیان معاصر مورد مطالعۀ من به نظر می¬رسید.

Poesis .2
به معنای »ساختن«، آفرینندگی، کار مولّد خالّقه، ساحِت ابداع، که البته هنر را هم شامل می شود، ولی محدود به آن نیست.

خارجی  ها به غلط آن را به سرد و مغرور بودن آرژانتینی  ها )بر عکس 
دیکتاتوری  دوران  در  می  دهند.   نسبت  التینی  ها(  آمریکای  بقیة 
»هونتا«ها )حکومت نظامیان بعد از کودتا( این رقص به کاِر بیان 
واهمه  ها و از دست  دادن  هایی می  آید که آرژانتینی  ها در این دوران 
تجربه کردند.  پس به عقیدة تیلور، خشونت و تناقضی که در تانگو 
هست همانی  ست که در زندگی آرژانتینی  ها در طول قرن بیستم 
بوده است.  همانطور که بین مثاًل سورئالیسم به عنوان یک سبک 
هنری و وضعیت سیاسی-اقتصادی پسامدرن سنخیتی وجود دارد: 
هر دو حاصل یک کلّیت تاریخی هستند.  در واقع، معاصرین، آن 
فرم هنری را به عنوان بازنمابی وضعیت خود بازمی  شناسند.  اما 
ایرانیان  فاصلة تاریخی نگارگرِی دهه  های هشتم تا دوازدهم  از 
چیزی  به  را  مینیاتورها  می  نوشتم،  درباره  شان  من  که  معاصری 
شبیه یک فرم رها در/از تاریخ بدل می  کرد،1 به طوری که نسبت 
بین نگارگری و ایرانیان امروز ورای فراوانی، در دسترس بودن، و 

چشمگیر بودن  شان روشن نبود، و در واقع مسألة من هم نبود.  
پس گرچه مینیاتورها بر همه چیز جماعت ایرانی نقش بسته بودند، 
اما دلیل ارگانیکی برای استفاده از زیبایی  شناسی خاص مینیاتورها 
جهت صورتبندی وضعیت معاصر به چشم نمی  خورد.  مینیاتورها 
به عنوان یک فرم الهام  بخش می  توانستند به کار توصیف وضعیت 
شیزوفرنیکی بیایند که شاید بتوان پیرو مارشال برمن آن را »تجربة 
مدرنیته« )1389( نامید و تجربة ایرانیان هم از آن مستثنی نبوده 
است.  این وضعیت از پیش با مفاهیمی چون مونتاژ، کالژ  ، اسمبالژ ، 
یا پاستیش )جیمسون، 1394( توضیح داده شده، پس آیا تنها مزّیت 
نسبی استفاده از مینیاتورها این است که سّنتی بومی برای نشان 
دادن این وضعیت هستند؟  آیا می  توان زیبایی  شناسی محصول یک 
وضعیت تاریخی را برداشت و به طور دلبخواه برای توضیح وضعیتی 
دیگر در زمانه  ای دیگر از آن استفاده کرد؟ آیا نگارگری همچنان 
به عنوان یک فرم »به درد ما می  خورد« چون شیوه  ای از بودن در 
جهان را به نمایش می  گذارد که به طور بنیادینی ایرانی  ست و طی 
قرن  ها به ما رسیده است، یا چون صرفاً یک سبک هنری  ست که 
به صورت  بندی همزمانی  ها، تناقض  ها، و جایگاه  های آستانه  ای که 
بخشی از وضعیت جهانی  شدة امروز هستند کمک می  کند؟  سرانجام، 
آیا مینیاتورها، چنانکه مجید اخگر می  گوید، رؤیای نیمه  فراموش  شدة 
ما هستند که »باید رّد ترس  ها و اشتیاق  ها و نیروگذاری  های روانی 

جمعی  مان را در آن]ها[ بیابیم« )اخگر، 1391، 37(.

مایکل  با  کردن  فکر  ایرانی:  پوئسیس2  دوم:  پردة 
فیشر
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در سال 2003، وقتی قرار بود اولین کار میدانی مستقل 18 ماهة خود 
را به عنوان بخشی از مناسک گذار از دوران دانشجویی و ورود به قبیلة 
انسان  شناسان/مردم  شناسان حرفه  ای تعریف کنم، به دلیل مشکالت 
وضعیت ویزا بعد از یازده سپتامبر که رفتن به ایران برای کار میدانی 
و ورود مجّدد به آمریکا را پیچیده می  کرد، ناگزیر انتخاب  های خود را 
محدود به ایرانیان مقیم آمریکا دیدم.  بعد از چند کار پراکنده با انجمن 
دانشجویان ایرانی دانشگاه رایس و فیلمسازان و نویسندگان ایرانی 
مقیم هیوستون، تصمیم گرفتم برای مطالعة سازمان  های ایرانیان 
به پایتخت آمریکا بروم.  وضعیت واشنگتن در سال  های 2003 و 
2004 طوری بود که کار با سازمان  های ایرانی را به طور ویژه  ای 
حساس می  کرد. طالبان پیرو مداخلة نظامی آمریکا و سایر کشورها 
در سال 2003 از هم فروپاشیده بود و حامد کرزی با قانون اساسی 
جدید به رئیس  جمهوری رسیده بود؛ درست در همین سال، آمریکا به 
عراق حمله کرده بود تا پیرو حمالت یازده سپتامبر صدام حسین را 
سرنگون کند.  نقش مخالفین مقیم خارج دولت عراق در شکل  دهی 
به مداخلة نظامی آمریکا در عراق بر سر زبان  ها بود، و قابل تصور 
به موقعیت  توجه  با  واشنگتن،  ایرانی مقیم  است که سازمان  های 
ایران در خاورمیانه و قرار گرفتنش درست بین عراق و افغانستان، 
در چه فضای پرتنشی فعالیت می  کردند. از طرفی با تحوالت اخیر، 
مرئیت جدیدی پیدا کرده بودند و افراد و دولت  ها شنوای تحلیل  ها و 
توصیه  هایشان بودند؛ حتی رمان  ها و ادبیات داستانی ایرانی تولید شده 
یا ترجمه شده توسط ایرانیان مقیم خارج هم شدیداً خواننده پیدا کرده 
بود. از طرف دیگر، برچسب همکاری و همدستی با هر یک از دولت  ها 
برچسب آسانی برای با خود کشیدن نبود و خواه  ناخواه بخشی از انرژی 
سازمان  ها صرف اعالم استقالل و برائت جستن از دولت  ها، با تاکید 
بر اینکه فعالیت ما »فرهنگی«ست، »مدنی«ست، »انسانی«ست )و 

نه »سیاسی«(، می  شد. 
عالقه  مند بودم که ببینم »ایرانی بودن« به چه صورت  ها و طی 
چه سازوکارها و در واقع از طریق چه تعاریف و دانش  هایی، چه 
توسط  و  آمریکا  در  قدرتی  روابط  چه  و  اجتماعی،  پرکتیس  های 
این سازمان  ها برساخته می  شود. شاید بشود گفت که عالقه  مندی 
من به نوعی آگاهی شکل  گرفته در یک شرایط سیاسی-اقتصادی 
خاص بود، در فرهنگ خاص یک برهة تاریخی، و در اثر تجربة 
زندگی در یک زمان و مکان خاص، یعنی ایرانی بودن در پایتخت 
آمریکا در سال  های ابتدایی قرن بیست و یکم، در دوران رئیس-

جمهوری بوش پسر که با حمالت یازده سپتامبر کلید خورد و رسمًا 
نام دوران »جنگ با تروریسم«1 را به خود گرفت. آنچه به دنبالش 
بود،  نزدیک  ویلیامز  ریموند  احساس«  »ساختار  مفهوم  به  بودم  
چیزی از جنس تجربة وضعیتی که گرچه خود محل تالقی نیروهای 

1. War on Terror

2. Emergence

اجتماعی و تاریخی و سیاسی و اقتصادی خاص است، هنوز به طور 
و  تکوین  در حال  و همچنان  نشده  تعریف    و  کامل مفصل  بندی 

 .)Williams, 1977, 133( برآمدن2 است
که  پراکنده«  ای  »توجه  و  مینیاتورها  همزمان  چندگانه  گی  های 
میدان  این  در  قدرت  پخش  بودگی  ترسیم  برای  هم  می  طلبیدند 
به کارم می  آمد و هم برای تجسم نسبت  های مختلفم با آن: به 
نزدیک  از  معاشرت  از  ناگزیر  مردم  نگار،  عنوان  به  نقشم  واسطة 
ایرانی بودم، از شرکت در جلساتشان، حتی در مواردی  با فعالین 
به  تا  روزانه  شان  فعالیت  های  انجام  در  آنها  به  و کمک  همراهی 
جهان  از  آنها  فهم  فهم  و  آنها  جهان  از  فهم  آن  به  وسیله  این 
برسم.  بسیار پیش می  آمد که خود را در موقعیت معذبی می  یافتم 
که نه می  خواستم عضوی از اعضاء آنها و لزوماً همدل و همدست 
با آنها در اهداف و برنامه  هایشان باشم، و نه می  خواستم چنان دور 
از آنها بایستم و خودم را جدای از آنها بگیرم که آن فهم ناممکن 
شود.  به عالوه، به عنوان یک دانشجوی ایرانی در آمریکا خودم 
هم به هر حال عضوی از همان مجموعة بزرگ  تری بودم که آنها، 
و فضای تجربه    هایمان و دغدغه  هایمان و بحث و جدل  هایمان در 
به اصطالح »زاویه  بود، هر چقدر هم که  موارد مهمی مشترک 
داشتیم« یا نقد و اختالف نظر داشتیم. این »زاویه« صرفاً زاییدة 
نبود؛  متفاوتمان  روحیه  های  یا  تجارب شخصی  یا  عقاید سیاسی 
بلکه حاصل دو نوع رویکردمان به این جهان مشترک هم بود: آنها 
فعال بودند، مداخله می  کردند، و می  خواستند تغییر ایجاد کنند؛ من 
پژوهشگر بودم و قرار بود فعالیت  های آنها را مشاهده و تحلیل کنم.  
شاید پرسپکتیو روشنگری به من اجازه نمی  داد که همزمان هم دور 
و هم نزدیک، هم بیرون و هم درون، هم انسان  شناس و هم فرد 
بومی باشم )یا این درهم  آمیختگی را صرفاً در قالب پارادوکس یا 
تناقض تصویر می  کرد(، اما پرسپکتیو نگارگری به طرز دلچسبی از 
این تمایزهای سفت و سخت تن می  زد و چشم  انداز مناسبی برای 
مردم  نگاری من که خود گویی به مجموعه  ای از گریزها و تن  زدن  ها 
تبدیل شده بود فراهم می  کرد )در ادامه خواهم گفت که منظورم از 

این مجموعه  ای از گریزها و تن  زدن  ها چیست(.  
دربارة  دیگران  که  را  چیزهایی  از  بسیاری  دیگر  زمان،  این  در 
»فرهنگ ایرانی« نوشته بودند خوانده بودم.  در یک طرف طیف، 
انواع »آسیب  شناسی فرهنگی« بود که شکل افراطی آن را مثاًل 
ذیل  و  یافت  نراقی می  توان  در »جامعه  شناسی خودمانی« حسن 
»خود-شرق  شناسی« و»خلقیات  نویسی« ایرانیان دربارة آن بسیار 
صحبت شده است.  از این رویکرد گریزان بودم و این گریز وقتی 
واشنگتن  در  برایم حیاتی  تر می  شد که خود مطلعین کلیدی من 
مدام از همین آثار و مفاهیم برای آسیب  شناسی فرهنگی استفاده 
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می-کردند: یکی سعی می  کرد از طریق آثار و فعالیت  های خود با 
فرهنگ سیاسی »دوپهلو و شایعه/غیبت-محور« ایرانی مبارزه کند 
و ایرانی  ها را به شهروندان یک نظام شفاف و مشارکتی در آمریکا 
تبدیل کند؛ دیگری به پیروی از چسالو میلوش1، نویسندة لهستانی، 
و اشاره    اش در »ذهن در بند«2 به »کتمان«3 به عنوان راهی برای 
بقا در نظام  های توتالیتر، کار خود را مبارزه با این فرهنگ در میان 
از یک  کم  مقاطعی  در  من  میدان  می  دانست.  وضعیت  ایرانیان 
بهبود  برای  فرهنگی«  پزشکی  و  »مهندسی  یا  فرهنگی  جنگ 
یکی  که  روزی  نداشت.   ایرانیان  اخالقیات  و  خلقیات  اصالح  و 
به خبرنگاری گفت  این فرهنگ  از مطلعین کلیدی  ام در توضیح 
که ایرانی  ها مثل فیگورهای مینیاتورها یاد گرفته  اند در حاشیه  ها 
اما کنشگر در صحنه  بایستند و درگوشی نظر بدهند  و آستانه  ها 
از  به جلوه    ای  به راحتی  نیستند، فهمیدم که مینیاتورها می  توانند 
که  بود  کاری  این  و  شوند  تبدیل  فرهنگی«مان  »بیماری  های 
می  دانستم نمی  خواهم با مینیاتورها انجام دهم. در طرف دیگر طیف، 
آثار ایران  شناسان خارج کشور بود که به شیوة »مکتب فرهنگ و 
شخصیت«4 در انسان  شناسی، مجموعه  ای از »کهن  الگو«ها را برای 
شخصیت ایرانی برمی  شمردند که گرچه »آسیب-شناسانه« نبودند، 
به نظر ذات  گرایانه و بیش از اندازه مّصر بر تداوم به جای گسست 
می  رسیدند.  ار قضا در آثار بسیاری از این دستة دوم می  شد حداقل 
اشاره  ای به نگارگری به عنوان بخشی از سّنت فرهنگی ایرانی و 
محمل برخی از مهم  ترین کهن  الگوهای ناخودآگاه جمعی ایرانیان 
یافت: »باغ« به اعتقاد مایکل هیلمن5  برای ایرانیان یک »استعارة 
و  و مفهوم  پردازی  در جهان  بودن  از  است که شکلی  فرهنگی« 
شاهرخ    .)Hillman, 1990( می  زند  رقم  را  جهان  صورتبندی 
مسکوب در »گفتگو در باغ« می  گوید که نه تنها تصویر باغ در تقریبًا 
همة جلوه  ای فرهنگ ایرانی، از فرش ایرانی گرفته تا حیاط ایرانی 
و البته نقاشی ایرانی تجلی یافته، بلکه خود مینیاتورها هم از نظر 
فرمی مثل یک باغ، به دقت حرس شده، پر از جزئیات، و قاب  بندی 
شده هستند: یک ساخت ایده  آِل مثالی.  این باغ/عالم مثال می  تواند 
بزرگسال، سنت  یا کودکی در چشم  باشد در چشم مهاجر  وطن 

1. Czesław Miłosz

2. Captive Mind

3.  Ketman or doublethink

4. Culture and Personality School

5.  Michael Craig Hillmann

ــاغ«)Translating the Garden(، را در  ــام »ترجمــۀ ب ــه ن ــاره ب ــان انگلیســی و نویســند کتابــی در همیــن ب ــاغ« بــه زب 6.  جالــب اســت کــه وقتــی محمدرضــا قانون پــرور، مترجــم »گفتگــو در ب
خانــه اش در تگــزاس مالقــات کــردم، حیاطــی بــه ســبك ایرانــی در خانــۀ خــود درســت کــرده بــود کــه بــر دیــوارش یــك نقاشــی مینیاتــور، همــان تصویــر معــروف دو دلــداده زیــر ســایۀ ســرو 
و در کنــار جــوی آب، نقــش بســته بــود!  یــا وقتــی مــادرم کتــاب »گفتگــو در بــاغ« را برایــم از ایــران بــه آمریــکا فرســتاد، پشــت جلــدش نوشــته بــود: بــه دختــرم، بــرای اینکــه در بــاغ باشــد!

 elusive 7.  همه معادل های
Coyote/Trickster .8

راجع به این فیگور اسطوره ای »روباه مکار« که در فارسی معنای منفی دارد، ولی در فرهنگ های بومیان آمریکا جنبۀ مثبتی هم دارد )ویژگی »عّیار« بودن( و در واقع یك جور »قهرمان« است 
البته بیشتر می توان نوشت، ولی آن را به فرصت دیگری وامی گذارم. 

ایرانی در چشم ایرانی مدرن یا بهشت عدن در چشم مؤمن؛ هر چه 
هست، عنصری از خیال در آن هست که گذشتة از دست رفته یا 
آیندة نیامده را در ذهن آنها به زمان حال متصل می  کند؛ نوستالژی 
که  همانقدر  من  اما  )مسکوب 1370(.6  دارند  مشترکاتی  اتوپیا  و 
نمی  خواستم با سالح مینیاتورها و امثالهم به جنگ مرضی به نام 
ایرانی بودن بروم، نمی  خواستم هم با توسل به مینیاتورها و امثالهم 
بر یک نوع باغ و بهشت ایرانی، چه به عنوان نوستالژی گذشته و 
چه به عنوان اتوپیای آینده، تأکید کنم.  در اینجا خود »فرهنگ« 
آیا  اصاًل  بلکه  چیست،  ایرانی  فرهنگ  اینکه  نه  بود:  دعوا  محل 
توسل به »فرهنگ« به این ترتیب برای توضیح تجربه  های ایرانیان 
معاصر، و در این مورد ایرانیان دور از وطن، تا چه اندازه قابل دفاع 
است.  خود »فرهنگ« به این ترتیب مفهومی بود که می  خواستم 
از آن طفره بروم، تن بزنم، و در مقابلش مقاومت کنم.  سرانجام، 
مسألة دیگری که می  خواستم در مردم  نگاری خود از آن تن بزنم 
به  متحده  ایاالت  در  حاکم مشخصاً  قدرت    که  بود  دانشی  تولید 
قربانی  مثابة  به  را  معاصر  ایرانیان  که  دانشی  بود،  عالقه  مند  آن 
صورتبندی می  کرد و به این ترتیب به کمک توجیه سیاست  های 
تهاجمی و مداخله  جویانة آمریکا در رابطه با ایران می  آمد.  برخی از 
سازمان  های ایرانی، خواسته یا ناخواسته، این دانش را به صورت 
بسته  بندی  شده در دسترس دستگاه  های سیاسی-رسانه  ای مترصد 
دانشی  نکند  که  داشتم  واهمه  و من  قرار می  دادند،  واشنگتن  در 
که من هم به عنوان مردم  نگار تولید می  کنم، علی  رغم میل و نّیت 

خودم، در همین راستا مورد استفاده قرار گیرد.  
به این ترتیب، گویی آن »ساختار احساس،« آن »ایرانی بودن«ی 
تعبیر  به  خود  داشتم،  را  ثبتش  و  فهم  قصد  میدان  این  در  که 
مایکل فیشر، همچون ابژة عشق در غزل  های فارسی، اغفال  گر، 
گریزان، مستعجل، مرموز، دست  نایافتنی، و طفره  رونده می  نمود7؛ 
وسوسه  آمیز، انگیزه  بخش، در حال حرکت، غیرقابل سنجاق شدن 
و میخکوب شدن، و در نتیجه زنده )Fischer, 2009(.  دانا هاراوی 
این بخش زندة فعال را »روباه گریزپا«8ی زندگی می  نامد که مدام 
ما را شگفت  زده می  کند و تن به طبقه  بندی  های ما و دوگانه  های به 
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جا مانده از روشنگری نمی  دهد )Haraway, 1988(. جوزف دومیت1  
انسان  شناس نیز به نقل از دلوز از می  گوید که انسان  ها همه، و اشیاء 
هم، یک عنصر بازیگوشانة غیر قابل تقلیل در خودشان دارند که 
در برابر هر نوع طبقه  بندی و پروژه  ای مقاومت می  کند؛ زنده  بودن 
دال  ها2  هم از این روست که بخشی از آنها همواره از سنجاق شدن 
به دیوار )مثل حشراتی که دانشمندان مطالعه و ثبت  شان می  کنند( 
محدودة  پایانِی  نقطة  در  اندیشیدن    .)Dumit,  2014( می  گریزد 
سرسختانة  زنده  بودن  با  ما  تعهد  مواجهة  یعنی  موجود  اندیشة 
ابژه  های تعهدمان )Dumit, 2014(.  در حالی که مطلعین کلیدی 
من در واشنگتن همه به نحوی می  کوشیدند »ایرانی بودن« را در 
پروژه  های خود سنجاق کنند، من از طرفی به عنوان یک ایرانی از 
اسیر شدن در قالب  های روایی آنها می  هراسیدم و از طرف دیگر به 
عنوان یک مردم  نگار، از اینکه پروژة خود من هم یک تکنولوژی 
ثبت و ضبط، یک قالب روایی خاص، باشد )که بود؛ قطعاً هر روایتی 
هست( که آنها را در خود اسیر کند )هراس دوطرفه  ای که در جای 

 .)Naficy N., 2009( )دیگر از آن در قالب »خون  آشام« نوشته  ام
ایرانی«  »پوئسیس  او  آنچه  چگونه  که  آموختم  فیشر  مایکل  از 
می  نامد در واقع به کارم آمده است تا طفره رفتن و تن زدن را نه 
تنها به عنوان یک زیباشنایِی نوشتاری در متن که به عنوان یک 
زیباشناسِی اجتماعی در میدان اجرا کنم.  فیشر پیش از رسیدن من، 
از رایس رفته بود، ولی همیشه حکم یکی از پدرزرگ  ها یا عموهای 
هرگزندیده را برای ما دانشجویان داشت که تشویق می  شدیم به 
عنوان بخشی از خویشاوندان دانشگاهی  مان تجسم  شان کنیم. وقتی 
از او خواستم به شورای راهنمایی رساله  ام بپیوندد با بزرگواری قبول 
کرد.  در باقیماندة این پرده از دریافت  های راهگشای او در مورد 

پوئسیس ایرانی می  نویسم.  
بلندباالی  عنوان  با  قطورش  کتاب  در  فیشر  محوری  استدالل 
»گنگ  های خوابدیده، بوف  های کور، و دانش  های پراکنده: پوئسیس 
ایرانی در مدارات فراملّی«3 این است که یک »سبک ویژه«/»نحوه  ی 
بیان«4 ایرانی وجود دارد، مجموعه  ای از »آرایه  ها«5 ی ایرانی، که در 

1. Joseph Dumit

2. Signifiers

3.  Mute Dreams, Blind Owls, and Dispersed Knowledges: Persian Poesis in the Transnational Circuitry

 4. Idiom  (sometimes “rhetorical idiom”) 

5.  Imagery

6.  Resonance/ reverberation

“Elective Affinities”  .7
نام رمانی از گونه که برگرفته از ایدة قرن نوزدهمی در شیمی بوده که بین بعضی مواد در جهان خویشاوندی ها و پیوندهایی هست که بین بعضی های دیگر نیست )مثل آب و روغن(.  بعداً وبر، 

بنیامین، و دیگران هم به ترتیبی با این ایدة گوته درگیر شدند.
8. در مورد پیوند بین نقاشی، موسیقی، فرش، و شعر ایرانی، مسکوب هم در »یادداشتی دربارة مینیاتور« اشاراتی کرده؛ و به مقالۀ »برخی ویژگی های مشترک شعر فارسی و هنر ایران« احسان 
یارشاطر ارجاع داده است )مسکوب 1931، 741(. همچنین در»زبان، منزلت، و قدرت در ایران،« ویلیام بی من استدالل مشابهی را در رابطه با مراودات میان فردی روزمرة ایرانیان مطرح می کند 
که اینها »دارای بُعد زیباشناختی غیرقابل انکاری است« که حال و هوای آن در »طرح ها و نقوش در هم تافته و باشکوه در ظریف ترین قالی های ایرانی، پیچیدگی شگفت انگیز قافیه، وزن، صنایع 
شعری و بای با کلمات در شعر کهن پارسی و ُحزن و اندوه دلنشین حاصل از بدیهه نوازی ردیف های آهنگ در موسیقی سنتی ایرانی، همه و همه قدری« منتقل می شود )بی من، 6831(.  او سپس 
مضامین فرهنگی تکرارپذیری را مطرح می-کند که »حاوی مؤلفه های نمادین مهمی هستند که تنها به قلمرو تعامل اجتماعی محدود نمی شوند بلکه در همه عرصه های فرهنگی ایرانیان حضور 

دارند و به هر چیزی که »رنگ و بوی ایرانی« داشته باشد، از کاربرد ضمایر گرفته تا اعتراضات سیاسی و از نمایش های مذهبی گرفته تا امتیازات ویژة ملوکانه معنی می بخشند« )بی من، 33(.

مدارهای جهانی در طول زمان، هر بار دیگرگونه، استفاده و فهم شده 
و می  شوند )Fischer, 2004(.  او »بازآوایی«6  آواها و آرایه  ها را در 
سه سّنت شفاهی، ادبی، و دیداری، از شاهنامه و اوستا تا روایت  های 
ادبی و فیلمی مدرنیستی دهه  های 40 و 50 و رابطه  شان با ادبیات 
کافکائی هدایت در دهه  های قبل  شان، و تا سینمای بعد از انقالب 
ایران، دنبال می  کند.  به اعتقاد او، پس از فروپاشی امپراتوری زرتشتی، 
هویت ایرانی تکه    تکه شد، ولی آرایه  ها و استعاره  ها و کیهان  شناسِی 
آن در طول زمان با اشعار حافظ، آموزه  ها و شخصیت  های شیعی، 
شاهنامه، فلسفة اشراقی، و غیره به گونه  های مختلف درآمیختند و 
از نو در راستاهای مختلف بسیج شدند و می  شوند همچنان: طنین 
یا پژواک این نحوة بیان را از نقالی  ها و زورخانه  ها تا گفتمان سیاسی 
معاصر می  توان شنید؛ یک میراث فرهنگی غنی که در عین تغییرات 
  .)Fischer, 2004( فراوان، درصدی از انسجام را تا به امروز حفظ کرده
نگاه فیشر به »فرهنگ« به گفتة خودش به نگاه باختین به رمان به 
عنوان یک فضای دیالوژیک یا مکالمه  ای نزدیک است:  فرهنگ 
هم لوح فشرده  ای از سبک  های مختلف است، ولی یک انسان  شناس 
همیشه در پی این است که »نزدیکی  ها/پیوستگی  ها/خویشاوندی  های 
گزینشی«7  بین این گفتمان  ها، سبک  ها، یا رتوریک  ها، و گروه  ها، 
گرچه   )Fischer, 2004( بیابد  اجتماعی  جایگاه  های  و  موقعیت  ها، 
فرهنگ  ها را نمی  توان ساختارهای نمادین یکپارچه  ای دانست، اجزاء 
آنها به هم بی  ربط هم نیستند.  در واقع می  توا ن به نظریه  ای از 
فرهنگ رسید که پویاست و بر واقعیت تاریخی و اقتصادی-سیاسی 
رتوریک  های  هرمنوتیک  به  نسبت  حال  عین  در  و  می  تاباند،  نور 
فرهنگی چنان که در درون آن فرهنگ تجربه می  شوند حساس است 
)Fischer, 2004(.  منظور فیشر از پوئسیس هم همین مجموعة 
حساسیت  ها و طرح  هاست که چه بسا طنین خود را نه تنها در آثار 
هنرمندان معاصر که در شیوه  های بیان سیاسی، دینی، قومی، مدنی، 

آموزشی، و علمی بازیابد.8  
اما در استدالل فیشر دو نکته را نباید از نظر دور داشت: نخست اینکه 
این »بازآوایی«  ها تکرار و تقلید صرف نیستند و می  توانند معانی و 
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کارکردهای بسیار متفاوتی به خود بگیرند و در ترکیب  های کاماًل 
جدیدی ظاهر شوند.  برای مثال در بررسی آثار صادق هدایت، فیشر 
بر این نکته هم در مورد سورئالیسم و هم در مورد مینیاتورها، به 
عنوان دو نحو1 هنری، تأکید می  کند: هدایت صرفاً یک مدرنیست 
نیست که از یک نحو جدید هنری )سورئالیسم(، مناسب برای بیان 
دورة  آن  در  گرچه سورئالیسم  می  گیرد.  بهره  معاصر،  تجربه  های 
تاریخی در همه جای جهان پخش شد، به کارگیری  اش در هر جا 
رنگ و بوی فرهنگی خاص آنجا را گرفت و در کار هدایت هم آنچه 
انسان  زدایی  شده  نقد قرار می  گیرد نه جهان تکنولوژیکال و  مورد 
که  هم  گذشته  ای  و  است  مردساالر  بنیادگرای  سنتی  جهان  که 
او احضار می  کند، نه گذشتة پیشا اسالم که گذشته  ای  ست که در 
و  مازیار  و  بابک خرمدین  اسالمی همچون  آن حرکت  های ضد 
برمکی  ها شکل می  گرفت.  نشانه  ای که او از تمدن ایرانی-اسالمی 
برمی  دارد، یک نقاشی مینیاتور است از یک پیرمرد و یک حوری با 
یک جام باده زیر یک درخت سرو در کنار جوی آب، ولی او معناهای 
متفاوتی به آن می  دهد.2 او با بازخوانی و بازگویی مینیاتور، معنای 
آن را عوض می  کند و آن کلیشه را تبدیل به چیز دیگری می  کند 
)Fischer, 2004, 194 -196(.  او تصویر زن مینیاتور را که سابقًا به 
شکل یک حورِی نوعی روی یک قلمدان )یک جعبة مستطیلی 
صورت  به  بار  این  ولی  مجدداً،  بود،  بسته  نقش  تابوت-مانند( 
خیام  شعر  در  که  گلدان  یا  کوزه  یک  روی  روسپی  یک  پرترة 
 Ficsher, 2004,( نقش می  کند  دارد  زنانه  اندام  با  هم سنخیتی 
تصاویر،  باید  هدایت،  »خواندن«  برای  فیشر،  اعتقاد  به    .)197
»واخواند/همسنجی  را  شخصیت  ها  رفتار  قطعات  و  توصیف  ها، 
باید  نمود«4؛  مقابله  دیگر  فهرست  به  فهرستی  »از  و  کرد«3 
دید  را  ایرانی  سنتی  فرهنگی  مولفه  های  موجودی5ِ   یا  سیاهه 
که نه فقط کار او را الیه  مند و به طرزی غنی ایرانی می  کنند که 
همچنین نشان می  دهند دیدگاه او نسبت به زندگی و تاریخ صرفًا 

1.  Syntax

2. در »یادداشت هایی دربارة مینیاتور،« مسکوب هم به این تصویر در »بوف کور« اشاره می کند، و مایکل بییرد هم باغ را یك »تصویر نخستین« برای ایرانی ها می داند که مدام در آثار آنها تکرار 
می شود. دو دلداده در کنار جوی آبی و سایۀ سروی، جام باده ای در دست و به شعر و سماع، نقش شده است و این مدام در ذهن راوی داستان تکرار می شود بی آنکه او بداند چرا )مسکوب 1931(. 
3.  collate

4. Cross-reference 
5.  Inventory 
6.  Mobius strip

7. نگاه کنید به »یادداشت هایی دربارة مینیاتور« مسکوب )831(: »دنیای تصویرشده نه تنها مانند رویۀ کاغذ مسطح و دوبعدی است بلکه بیرون و درون هم از یکدیگر جدا نیستند؛ از این دیدگاه 
همۀ اندرونی بیرونی است.«

8.  Palimpsest    

9. Transposition

10. Juxtaposition

11. Inversion

12. Merging

13. Splitting

14. Resource

به مثابة تکرار نیست )همان: 99-198(.  
دومین نکته، ماهیت »موبیوس-مانند« این الیه  ها )درون و بیرون، 
به  ...( است،  فیگور و دیسکورس،  قدیم و جدید،  نزدیک،  و  دور 
طوری که همیشه نمی  توان به راحتی بین آنها تمایزی قائل شد: 
 Fischer,( 7آنها چون نوار موبیوس6 به هم تبدیل شونده هستند
270 ,2004(  برای مثال در مورد سینمای ایران، فیشر معتقد است 
که این سینما الیه بر الیه از اوستا و شاهنامه و قرآن تا مولوی و 
حافظ و سعدی، از نگارگری و پرده  خوانی   تا و ساعدی و هدایت و 
شعر نو بهره می  گیرد؛ می  بافد، و بین فیگور و دیسکورس رفت و آمد 
می  کند، بین زمانمندی  های مختلف از الگوهای ژنریک، بین تکرارها 
و گسست  ها؛ و به شرایطی که پیش از این نبودند واکنش نشان 
  .)Fischer, 2004, 353( 8»می  دهد: هنری »چندنگاره و چندنقشه
برای فیشر، تفسیرهای مختلف از طریق » پیش  و پس  سازی« یا 
امکان  پذیر می  شود.   »فرانهِش«9 مؤلفه  های مشترک )»آرایه  ها«( 
این پیش  و پس  سازی، خود می  تواند صورت-های گوناگونی چون 
تکرار  یا  مونتاژ،  انشقاق13،  ادغام12،  وارونه  سازی11،  هم  برنشانی10، 
به خود بگیرد )Fischer, 2004,406(.  به واسطة اینهاست که به 
اعتقاد فیشر می  توانیم همواره به دنبال صورت  بندی  های جدیدی 
در  را  تکنوفیزیولوژیک  زیرساختهای  و  ایدئولوژی  ها  که  باشیم 
هم می  شکنند و گنگ  های خوابدیده را به گفتن، عالم کر را به 
»دانش  های  و  رفتن،  جلو  و  دیدن  به  را  کور  بوف  های  شنیدن، 
پراکنده« را به عمل کردن به عنوان اندوختگان/گنجگان14 مهمی 
که هستند وامی  دارند. )Fischer, 2004, 393(  در پیشگفتار کتاب 
»گنگ  های خوابدیده، ...« به فیلم »مارمولک« اشاره شده که در 
زمان نگارش کتاب، کوتاه  زمانی پس از شروع اکران، هم توقیف 
شده و هم نشده )می  شود سی دی اش را از دستفروش  ها خرید 
و همه هم دارند ازش حرف می  زنند(؛ فیشر می-گوید: »درست 
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مثل همة چیزهای دیگر در ایران: یکی بود، یکی نبود!«؛ هم  ارزی 
.)x :و همزمانی بودن و نبودن در آِن واحد )همان

با در نظر داشتن این دو نکته، اکنون می  توانیم به برخی مؤلفه  های 
اساسی پوئسیس ایرانی به اعتقاد فیشر نگاهی بیندازیم: یکی از اینها 
منطق حکایت-محور1 است به نحوی که از خالل این حکایت  ها 
فضایی برای بحث و نقد و مناظره و بازگفتن باز می  شود )بر خالف 
  .4)Fischer, 2004, 106 -107( گزاره  ای3(  یا  تجویزی2  منطق 
تمام  نشده  لحاظ هرمنوتیک  به  فیشر همیشه  گفتة  به  حکایت  ها 
هستند و می  توان آن را به صورت  های مختلف بازگفت، و به این 
ترتیب است که الیه  الیه در حافظة عمومی رسوب می-کنند و 
همچنان در بستر  های جدید باز-زیسته می  شوند و با ائتالف  های 
نقدهای  برای  معاصر و شرایط مکانی مختلف، همچنان فضایی 
حکایت  یا  حکایت ضحاک  )مثل  می  کنند  ایجاد  جدید  فرهنگی 
کربال( )یا در یک »پرده« در سورئالیسم هدایت، این شیوة بیان 
به کار ترسیم وضعیت آستانه  ای می  آید که طبقات بورژوای جامعة 
ایرانی در دوران پهلوی خود را درش می  دیدند: بین شرق و غرب 
و سنت و تجدد )Fischer, 2004, 160(. این حکایت  ها و تمثیل 
حواشی  بار  هر  و  می  کنند  سفر  و  می  شوند  پخش  جهان  در    ها5 
  .)Fischer, 2004, 130( می  شود  نوشته  آنها  بر  تفسیرهایی  یا 
فیشر به نقل از والتر بنیامین به دو وجه هاالخا6 )احکام و فتاوا( 
و آگادا7 )امثال و ِحَکم( در سّنت متنِی یهودی اشاره می  کند: به 
اعتقاد بنیامین، کافکا به عنوان یک نویسندة یهودی به گونه  ای 
حالت  از  را  آن  که  استفاده می  کند  آگادا(  )وجه  داستان-گویی  از 
صرفاً زنگ  تفریحی در میان بیان قواعد و اصول )وجه هاالخا( برای 
برای  به چالشی  و  در می  آورد  تلمود-خوان  انبساط خاطر طالِب 
دکترین تبدیل می  کند.  پرواضح است که به اعتقاد فیشر چنین 
از اسالم، هم  ایرانی، پیش و پس  قابلیتی در حکایت  های سُنت 

 .)Fischer, 2014( وجود دارد

1. Parabolic (of parables) 

2. Normative

3. Propositional

4. در این مورد، مسکوب هم در »یادداشت ها« اشاره می کند که مینیاتور هم »ناگزیر هنری روایی ست و در همه حال سرگذشتی، داستانی، حکایت و روایتی »آراسته« به زینت های خیال« 
)مسکوب، 1931، 531(

5. Allegory    

6. Halakha

7. Hagaddah

.)2011 .Naficy H( 8.   حمید نفیسی بحث مفصلی دربارة تیپ شخصیتی »لوتی« در فرهنگ و ادبیات و سینمای ایران دارد
9. در این مورد بیمن نیز از الگوها یا طرح واره های بنیادین ایرانیان حرف می زند: »این چارچوب ها یا الگوهای بنیادی انگارهای شناختی فراهم می آورند که به تعریف و تعیین اینکه چه چیزی عادی 
و قابل انتظار محسوب میشود کمك می کند« )بی من، 1386، 34(.   او دو حوزه از »تقابل فرهنگی نمادین« را مشخص می کند: »تقابل میان درون و بیرون«  و »تقابل میان سلسله مراتب و برابری« 
)بی من، 1386، 34(  در تقابل درون و بیرون مثاًل به دو حوزة فلسفه )ظاهر و باطن( و معماری )اندورنی و بیرونی( اشاره می کند که هر کدام هم متضمن آداب رفتاری و گفتاری خاص هستند 

و البته متذکر می شود که »احساس بودن در یك موقعیت درونی/اندرون/باطن در برابر یك موقعیت بیرونی/بیرون/ظاهر امری ذهنی است و به عوامل محتلف بستگی دارد« )بی من، 1386، 53(. 
10. فرانکلیــن لوئیــس، اســتاد زبــان و ادبیــات فارســی دانشــگاه شــیکاگو، در مدخــل »حافــظ« دانشــنامۀ ایرانیــکا، مثــاًل، بــه نقــل از داریــوش شــایگان میگویــد کــه رنــد حافــظ مهیج تریــن 
نمــاد ابهــام تعریف ناپذیــر شــخصیت ایرانیســت. او می گویــد چــه بســا حافــظ از ایــن ابهــام بــرای کارزار در مقابــل دورویــی رســمی اســتفاده کــرده اســت، بــه منظــور امتنــاع از ایدئولــوژی و 
اصــول جزمــی )داگمــا( به طــور کلــی.  لوئیــس رنــد را یــك شــخصیت ضــد نظــم و نظــام مســتقر می دانــد. او یــك آدم کلــك )trickster( اســت کــه قراردادهــای عرفــی را در هــم میشــکند 

.)Lewis, 2012( ــتد ــی می ایس ــله مراتب اجتماع ــرون از سلس و بی

یکی دیگر از این مؤلفه  ها، »سوژگی  های ایرانی« )شیوة تعامالت 
 انساتی، بیان احساسات، انواع شخصیت، ....( ا  ست که در رسانه  های 
هنری ایرانی هم به صورت  های مختلف ظاهر می  شوند ؛ مثاًل از 
یک طرف »تعارفی« را داریم که اهل اطناب و آداب است و از طرف 
دیگر »لوتی« را که درویش-مسلک و روراست است8؛ دوتایی  ای 
که همچون دوتایِی اندرونی و بیرونی، یکی از جان  مایه  های کهن 
ایرانی  ست )Fischer, 2004, 218(9. مجید اخگر از اینها به عنوان 
و  روح  از  »وجوهی  یا  تاریخی-زیبایی  شناختی«  »نقش  مایه  های 
روحیة "ایرانی"» یاد می  کند )اخگر، 1391، 221-222(.  مثاًل وجه 
نوعی  معنای  به  و  روزمره  منش  و  رفتار  در  هم  را  »ظرافت« 
می  برد  راه  نکته  سنجی  و  خردمندی  به  که  عملی«  »حکمت 
و  تصنع  به  گاه  البته  که  ادبیات  و  زبان  در  هم  و  دید  می  توان 
اطناب تبدیل می  شود، مانند آن »تعقید و پوشیدگی و پیچیدگی 
زبانی و بیانی« که با »چرخش تغّزلی« در ادبیات فارسی مرسوم 
می  شود )اخگر، 1391، 222(.  یا وجه »موقعیت  شناسی« که به 
و  مصلحت  اندیشی  و  تقیه  یا  نرم  گفتاری  و  میانه  رفتاری  صورت 
خشونت  )مثاًل  ناسازگار  کاماًل  حوزه  های  همزمان  حضور  نهایتًا 
پیدا  تجلی  تمام  عیار(  نرم  خویی  و  پذیرفتاری  کنار  در  تمام  عیار 

می  کند، یا نوعی »آداب  دانی نمایشی« )اخگر، 1391، 224(.  
یکی از مهم  ترین سوژگی  ها در این میان سوژگی »رند« است که 
فیشر، بی  من، اخگر، و دیگران همه دربارة آن حرف زده  اند10.  چنانکه 
فیشر می  گوید، رند نوعی هوشمندی دوپهلو دارد: هم می  تواند بسیار 
نکته  سنج و رها از قیود سنتی اجتماع باشد و هم می-تواند حیله  گر 
و منفعت  جو و زرنگ به معنای منفی باشد؛ حاضرجواب با جواب  های 
دندان  شکن )Fischer, 2004(.  به بیان اخگر )در مورد فیگورهای 
معمول نقاشی ایرانی سده    های هشتم تا دوازدهم(، »می  توان به یک 
تعبیر تمامی شخصیت  های ایرانی این سده  ها، به ویژه قهرمانان هر 
تصویر را مصداق یا تعین شخصیت رند به شمار آورد: چنان که این 
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فیگورها به لحاظ نقاشانه پرداخت شده  اند با پرداخت ظریف، هیکل 
متعادل، حالت کلی و نوعی، چهره  های با طمأنینه و آرام و بدون 
روان  شناسی و ژست  های حاکی از تأمل و درون  نگری و نکته  سنجی 
گویی همواره با موقعیت خود فاصله دارند؛ می  جنگند، می  نوشند، 
سلطنت می  کنند و درگیر حکایت  های پرمغز و حکمت  آمیزند، اما 
گویی به گذرا بودن و سسستی و شکنندگی تمام این موقعیت  ها 
وقوف دارند؛ گویی همزمان در دو ساحت و در دو سطح زندگی 
می  کنند.  آنان همزمان کنش  گر و نظاره  گر، درون و بیرون، و جدی و 
فارغ  اند.« )اخگر، 1391، 225-224(.  یا در ادامه: »توانایی تشخیص 
و تفکیک موقعیت  های متفاوت و اتخاذ شیوه  های عمل متفاوت در 
آنها، پذیرش تفکیک اساسی ظاهر و باطن، بیرون و درون، و عمومی 
و خصوصی، و عمل در آن به عنوان نوعی استراتژی بقا؛ و الزمة 
تمامی اینها که نوعی هوشمندی و ذکاوت و بی  خیالی  «  ست )اخگر، 
1391، 225(  از نظر اخگر اینها خصیصه  های فرهنگی عام و بیانگر 
نوعی »تمشیت نفس« )ساماندهی و مدیریت( در این جامعه هستند 
)اخگر، 1391، 225(  ویلیام بی  من نیز خاطرنشان میکند که یکی 
از خصائل ایرانیان که خارجی  ها مکرراً روی آن انگشت می  گذارند 
»زرنگی« یا »زیرکی«  ست که در حاجی بابای اصفهانی اثر موریه 
یا در مالنصرالدین به عنوان نمونة اعال تجلی پیدا کرده است.  اما 
چنانکه بی  من استدالل می  کند، این به معنای حیله  گر بودن نیست، 
بلکه خود یک »اصل ارتباطی«1 در فرهنگ ایرانی  ست که بازتاب 
آن را در تقیة شیعه و در شعر کالسیک ایرانی در قالب »باطنی-

گری« )قائل بودن به تعبیر و تفسیرهای متفاوت از یک پیام، به 
طوری که هر نماد صرفاً یک نمودة معمول، یا هر دال یک مدلول، 
ندارد( هم می  توان دید )بی  من، 1386، 57-51(.  این اصل ارتباطی 
نه لزوماً حاکی از »ناامنی و بی  اعتمادی« در زندگی ایرانیان )بی  من، 
1386، 48( که بخشی از »نظام زندگی اجتماعی« آنهاست که در 
آن نوسان میان مجموعه    های متضادی از ارزش  ها وضعیتی چندان 
نامطمئن یا غیرمنتظره به شمار نمی  آید )بی  من، 1386، 49(. به این 
ترتیب، به اعتقاد بی  من، »عبور از پیچ  وخم روابط شخصی روزمره و 
موقعیت  های تعاملی حتی برای کسانی که در درون این نظام نشو 
و نما یافته  اند نیازمند مهارتی تمام  عیار و همه  جانبه است« که کم از 

1. البته منظور از اصل ارتباطی به گفتۀ بی من »قاعده« نیست: اینها قواعدی نیستند که کسی از اول یاد بگیرد، بلکه تعمیم هایی هستند که افراد از تجارب خود استقراء و استنتاج می کنند )86(
2. Tact

3. نمونه هــای دیگــر از تجربــه ورزی معاصــر بــا مینیاتورهــا کــم نیســتند و ایــن خــود می توانــد موضــوع مقالــۀ دیگــری باشــد.  مثــاًل ســودی شــریفی، هنرمنــد ایرانــی مقیــم هیوســتون، در 
مجموعــه ای تحــت عنــوان »ماکســیاتور« )بــه جــای مینیاتــور(، عکس هــای خــودش از جامعــۀ ایــران معاصــر را در دل نقاشــی های مینیاتــوِر کــم و بیــش همــان دورة تاریخــی مــورد بحــث مــا 
)قرن هــای هشــتم تــا دوازدهــم هجــری( فوتوشــاپ می کنــد، یــا بــه اصطــالح بــر هــم و هم بــر می نشــاند.  در مصاحبــه ای کــه در ســال 2006 بــا او داشــتم گفــت کــه بــا کنــار هــم چیــدن 
قطعــات مختلــف دور و نزدیــك و قدیــم و جدیــد ایــران می خواهــد هم زمانی هــا و هم ارزی هــای بعضــاً عجیــب و نامتجانــِس جامعــۀ چهل تکــۀ ایــران را بــه تصویــر بکشــد؛ عــالوه بــر اینکــه 
ــران« را  ــارة ســینمای ای ــز درب ــا ســارا ســلجوقی یکــی از »ده ت ــد. ی ــران می بین ــوز هــم در جامعــۀ معاصــر ای ــه و نیم پنهان-نیم پیدایی هــای مینیاتورهــا را هن ــده و دزدان ــن نگاه هــای دزدی ای
وامــداری آن بــه زیبایی شناســِی نقاشــی ایرانــی یــا مینیاتورهــا می دانــد )Saljoughi, 2018(؛ و نــگار متحــده بــه نقــل از ژان-لــوک نانســی دربــارة ســینمای کیارســتمی بــه تمرکــز پراکنــده 

 .)Mottahedeh, 2008( بــا قــاب متحــرک ماشــین، ابهــام و تناقــض و »حضور-غیاب«هــا اشــاره می کنــد کــه ملهــم از زیبایی شناســِی مینیاتورهاســت
4. Double-binds    

5. Kula

6. Potlatch

یک هنر ندارد و »عمل به غیر از آن دور از مآل  اندیشی خواهد بود« 
)بی  من، 1386، 22(.  

گویا من هم در مردم  نگاری خود یک رند بوده  ام که به تعبیر فیشر 
سبکی(  و  فلسفی،  )سیاسی،  زیبایی  شناسی  همین  از  کوشیده  ام 
ظرافت،2 حفظ خود، و »توجه تقسیم  شده« برای تن ندادن به نظم 
و نظام  های مستقر و برآورده نکردن انتظار هیچکدام از گروه  های 
درگیر بهره گیرم )Fischer, 2009(. راوی حکایت خود من هم به 
تعبیر فیشر یک شخصیت دوپاره و در حال نوسان است: از یک 
طرف یک شخصیت پیکارسک یا مقامه  نویس است که همینطور 
که پیش می  رود اتفاقاتی برایش می  افتد و او با لحنی تجربه  محور 
از آنها می  گوید؛ و از طرف دیگر یک صدای مقاومت است که در 
مقابل استفادة دستگاه  های سیاسی رسانه  ای واشنگتن از زندگی-

اینکه  از  عادی  ست  آدم  هر  اضطراب  او  اضطراب  می  ایستد.  اش 
زندگی  خوِد  خوِد  برای  جایی  سیاسی  و  ژورنالیستی  گفتمان  های 
او باقی نگذارند.  این خوِد خوِد زندگی همان معشوقة اتنوگرافیک 
پایاِن این  ناید.« )Fischer, 2014( در  است که »لیکن به دست 
پرده فکر می  کنم شاید بیشتر از آنچه خود آگاه بوده  ام از پوئسیس 
هم  »مردم  نگارگری«  و  برده  ام  بهره  نگارگری  در  متجلی  ایرانی 
خود می  تواند نوعی فرانهش و بازآوایی همان آرایه  ها باشد.  نوعی 
تجربه  ورزی با هم  برنشانی، وارونه  سازی، ادغام، انشقاق، مونتاژ، یا 
تکرار حکایت  ها و سوژه  گی  هایی که هم بخشی از من و میدان من 
در واشنگتن بوده  اند و هم نبوده  اند دست  کم امضا و جای پایشان 
گه  گاه خودی نشان داده است.3  به هر حال به اعتقاد فیشر، همة 
ما در زندگی معاصر با مجموعة پیچیده  ای از حرکت  های روایی، 
تنگناها4، توطئه  ها، ِسرایت کردن  ها، زمان  های از مدار به در گشته، 
مواجهه  های فرهنگی، و توپولوژی  ها   )مکان  شناسی، جای-نگاری(

اجتماعی  واقعیت  های  اینها  موبیوس-مانند طرف هستیم.   های 
سّنتی  )اشکال  »پاتلچ«6  و  »کوال«5  که  اندازه  همان  به  هستند، 
کالسیک  مردم  شناسان  مطالعة  مورد  بومی  اجتماعات  در  مبادله 
همچون برانسالو مالینوفسکی و فرانتس بواس(، بسیار پیچیده  تر 
اندازه تعیین  کننده و تاثیرگذار از  از آنها و در عین حال به همان 
نظر اجتماعی، که هر بار سرکوبشان کنی دوباره سر از جایی دیگر 
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.)Fischer, 2009( برمی  آورند
در پاسخ به سؤالی که پردة اول را با آن خاتمه دادیم، با مجید اخگر 
از مینیاتورها نه می  شود در سطح  هم  رأی هستم که در صحبت 
فرم و سبِک صرف ماند، و نه می  شود این خصیصه  های صوری را 
مستقیماً به مقوالت و انگاره  های انتزاعی و مفهومی پیوند زد؛ بلکه 
باید آنها را نوعی»تصویر دیالکتیکی«1 )والتر بنیامین( دید: »یک 
هیئت، پیکره، یا فرم فرهنگی« )اخگر، 1391، 117(  که در آن »دو 
قطب جزئیت تجربة زمان  مند روزمره و کلیت انگاره  ها، تصاویر، و 
نظام باورهای فراتر از زمان« )اخگر، 1391، 121( به صورت خاصی 

مفصل  بندی شده  اند )اخگر، 1391، 232(. 

پردة سوم: چشم در چشم ایدئولوژی  های زبانی و 
نظریه  های معنا: فکر کردن با کیم فورچون

در سال 2008، یک سال پس از دفاع از رساله  ام، به جلسه  ای در 
»مرکز مردم  نگاری«2 دانشگاه کالیفرنیا در ارواین دعوت شدم که قرار 
بود در آن شش رسالة تازه  انجام  شده یا درحال  انجاِم انسان  شناسی به 
بحث گذاشته شود.  در آنجا وقتی از فرم رساله  ام در قالب چهار گریز 
یا طفره  روی )از نگاه ذات  گرایانه یا آسیب  شناسانه به خصیصه  های 
فرهنگی ایرانی، از دانشی که به درد سیاستمداران بخورد، از انواع 
طبقه  بندی  ها و صورتبندی  های مطالعین کلیدی  ام در واشنگتن در 
رابطه با »ایرانی بودن«، و از نوعی دانش جامعه شناسانه که صرفًا 
به بررسی سمن  های ایرانی در واشنگتن بپردازد بی آنکه از »ساختار 
احساس« حرفی بزند( صحبت کردم، کیم فورچون3 پرسید »ولی 
چه چیِز این قالب  های روایی موجود انقدر معذبت می  کند؟« و بعد 
همانطور با چشم  های ریز و نگاهی که اصال شوخی نداشت به من 
خیره شد و منتظر جواب ماند.  من معذب شدم؛ به عبارت دقیق  تر 
در جواب این سوال که چرا معذب شده بودم، معذب شدم.  فکر 
کردم عجب آدم بی  احساسی، یعنی واقعا نمی  فهمد چرا روایت  های 
موجود در مورد گذشته و حال و آیندة ایران انقدر معذب  کننده  اند؟  
نبوده که  آمریکا  ایرانی در  البد چون خودش هیچوقت یک زن 
بخواهد از میان روایت  های متعدد و همه به یک اندازه کشنده  ای که 
در آن وانفسا از طرف این سازمان و آن سازمان در واشنگتن شلیک 
می  شده  اند، با چشم-های سوخته و نفس بریده تجربة خودش را 
روایت کند و نگرانی  اش این باشد که آیا روایتش به قول خودشان 
در یک قطعة یکپارچه از این میدان جان به در می  برد یا تکه  تکه و 
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ولی اتفاقا کیم فورچون که کار میدانی  اش را در بوپال انجام داده 
بود، تنها چند سال بعد از فاجعة نشت گاز سمی از کارخانة چند 
ملیتی تولید سموم کشاورزی در این شهر هند در سال 1986، که 
به کشته شدن چندین هزار نفر در عرض چند روز و هزاران هزار 
نفر دیگر به تدریج انجامید، چیزی، چه بسا بیشتر از من، دربارة 
و سوخته  تکه  پاره  روایت  های  و هم  منفجره  و  روایت  های سمی 
می-دانست.  این را سال  ها بعد که در ایران کتاب او، »ترویج  گری 
بعد از بوپال«4 را خواندم متوجه شدم )Fortun, 2001(.  فورچون 
که در سال 1990 دانشجوی دکتری انسان  شناسی دانشگاه رایس 
ِچنای  شهر  در  زیستی  محیط  سیاست  های  مطالعة  برای  بوده، 
)َمدَرس سابق( به هند آمده بوده و تنها برای تکمیل داده  ها دربارة 
پیشینة دغدغه  های محیط زیستی در هند سفر کوتاهی هم به بوپال 
داشته  است.  نیامده بوده که بماند، اما بوپال تن به »مطالعة موردی« 
نمی  داده.  فاجعه  ای بوده که نه از حیث زمانی، نه از حیث مکانی، و 
نه از حیث مفهومی، در یک قالب نمی  گنجیده؛ همزمان محلی بوده 
و جهانی؛ به تاریخ پیوسته بوده و در عین حال بخشی از آینده  ای 
بوده که تازه داشته شکل می  گرفته )آینده  ای که جنبش  های محیط 
که  بوده  زندگی  ای  می  کردند(؛  پیدا  پررنگی  نقش  آن  در  زیستی 
ادامه می  یافته، اما به شکلی که هرگز پیش از این نبوده .  زمانی 
که فورچون با بوپال مواجه شد، تنها یک چیز واضح بود: فاجعه  ای 
اتفاق افتاده بود و »زمانه«، چنانکه که هملت بعد از ظهور شبح پدر 
مرده  اش و روشن شدن حقیقت به هوراشیو گفت، »از مدار خود به 
در گشته«5 بود.  یک سال بود که دادگاه عالی هند بدون برگزاری 
محاکمه، با قرار پرداخت غرامت از جانب شرکت یونیون کارباید، 
پرونده را مختومه اعالم کرده بود.  بندبند بوپال هنوز، هر روز، برای 
دادخواهی فریاد می کشید و  قالب  های موجود برای تصور و توصیف 
آن کافی نمی  نمودند، کما اینکه هر چه تا آن زمان برای تخفیف 
درد بوپال تجویز شده بود، فقط توانسته بود بروز نشانه  های فاجعه 

را کنترل کند.  
فورچون تصمیم گرفت در بوپال بماند و به اکتیویست  هایی بپیوندد 
که با فعالیت  هایشان میان حرف مقامات رسمی   می  دویدند و ادعای 
آنها را مبنی بر  مختومه بودن پروندة بوپال تنها با قرار پرداخت 
غرامت )آن هم تنها به عدة معدودی که می  توانستند قربانی بودن 
خود را ثابت کنند( به چالش می  کشیدند.  زبان تمیل که فورچون 
برای انجام کار میدانی در چنای آموخته بود، در بوپال به کارش 
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نمی  آمد؛ اما می  توانست از مهارتش در نوشتن متون به انگلیسی 
برای کمک به اکتیویست  ها استفاده کند.  گرچه انگلیسی تنها زبانی 
نبود که الزم بود بداند: او باید فاجعه را به زبان  های حقوقی، علمی، 
قبل  از  لزوما  که  زبان-هایی  اداری »ترجمه می  کرد«؛  و  خبری، 
نمی  دانست.  بعدها فهمید که هر نوع تالش برای گنجاندن بوپال 
در یک قالب و یک زبان، تالشی  ست برای معنی کردن بوپال به 
در  مدیریت  متخصصین  وقتی  به خصوص  و،  یک شکل خاص 
ارائة یک تعریف نورماتیو برای آنچه در بوپال اتفاق افتاده اصرار 
می  ورزند، تالشی برای ثابت و واحد کردن معنای فاجعه با هدف 
فرایندهای  دربارة  را  این شد که کل کار  مدیریت  پذیر کردنش.  
تولید، توزیع، و مصرف روایت  های مختلف حقوقی، علمی، خبری، و 
دیوانساالرانه  ای نوشت که حول محور بوپال و اصوال مسالة نوظهور 

»سمّیت«1 در مقیاس صنعتی شکل می  گرفتند.  
موجود  روایی  قالب  های  که  نبود  این  فورچون  حرف  واقع  در 
معذب  کننده نیستند، بلکه دعوتی بود به اینکه به جای پشت کردن 
و گریختن از آنها، چشم در چشم ایدئولوژی  های زبانی و نظریه  های 
معنایی که به طور نظام  مند، بیان شدن، شنیده شدن، و فهمیده 
شدِن اَشکالی از هستی و معرفت را ناممکن می  کنند اندیشه کنیم. 
کاری که متفکرین فمینیست و نظریه  پردازان پسااستعماری و کوئیر 
سال  هاست که مشغول انجامش هستند.  فورچون خود از همین 
نظریه  ها کمک می  گیرد تا دربارة فهم  ناشدگِی نظام  منِد چندوچون 
و سازوکار سموِم عصر ما، که عصر صنعتی متأخر می  نامدش، و 
ناتوانی گفتمان  های علمی و زیست  محیطی موجود از اندیشه دربارة 
مخمصه  ای که به آن درافتاده  ایم حرف بزند.  در مقاله  ای که به 
تأسی از »مخمصة جنسیت«2 جودیت باتلر، »مخمصة سمّیت«3  
نام گذاشته شده، فورچون می  گوید »آرایه« یا »قالب«4)ماتریس(  
سموم  نمی  گذارد  که  گونه  ای  ست  به  موجود  صنعتی  فرهنگ 
این عصر را آنطور که باید بفهمیم؛ گویی سموم صنعتی در این 
فرهنگ، فرودستانی  اند که سخن می  گویند )اشاره به مقالة معروف 
گایاتری اسپیواک5، »آیا فرودستان می  توانند سخن بگویند؟«6(، اما 
نظم مستقر و زبان و نظریه  های غالب اجازة شنیده شدن  شان را 
و  گفتمانی«7  »شکاف  های  در  سموم   .)Fortun, 2011(نمی  دهد
»مخاطرات گفتمانی«8 درمی  افتند، در شرایطی که یا زبان مناسب 
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2. Gender Trouble

3. Toxics Trouble

4. Matrix

5. Gayatri Spivak

6. Can the Subaltern Speak ?

7. Discursive gaps

8. Discursive risks

9. Positive politics

برای درآمدن  شان به اندیشه و بیان وجود ندارد، یا زبان نامناسب 
برای بیان و فهم  شان به آنها تحمیل می  شود و نتیجتاً گفتن از آنها 
زبان  که »دیگرِی«  آنها   .  )Fortun, 2012( نمی  افزاید  جز جهل 
 Fortun,( می  شوند  استعمار  مسلط  زبان  توسط  ناگزیر  مسلط  اند 
2012(.  نهایتاً فورچون می  گوید که اگر می  خواهیم دربارة آینده  ای 
در حال تکوین حرف بزنیم که همان استمرار زمان حال نیست، باید 
امکان ظهور پرسش  هایی که قباًل نمی  پرسیدیم و آنچه هنوز به بیان 
نیامده را فراهم کنیم؛ یا به تعبیر لویناس، »مسئولیت نامتناهی« 
خود را در برابر آنچه تاکنون از آن شانه خالی کرده و نسبت به آن 
خشونت روا داشته  ایم بر دوش بگیریم.  برای یک آیندة متفاوت، 
به فضایی نیاز داریم که در آن معنا و اَشکال متفاوِت بودن و ارتباط 
بتوانند به حساب بیایند: فضایی برای »سیاست مثبت«9 به جای 

سیاست امتناع، دست به کار شدن به جای سر باز زدن )همان(.

نتیجه گیری
مردم  نگارگری  و  نگارگری،  مردم  نگاری،  به  اینها  همة  ربط  اما 
چیست؟  اگر مسألة ما در این پردة آخر، توان سخن گفتن به معنای 
مورد نظر اسپیواک باشد، آنوقت میزانسن مورد بحث ما آنقدرها دور 
از میزانسن مورد بحث فورچون به نظر نمی  رسد: توان سخن گفتِن 
دائمی«  »موقت  زیست  تجربة  )از  ایرانیان  ما  معاصر  تجربه  های 
ما در باالخانة منزل پدربزرگ و مادربزرگ در اصفهان تا تجربة 
»ایرانی بودن« در واشنگتن(، همچون توان سخن گفتِن سمومی 
که در عصر صنعتی متأخر گریبان ما را گرفته  اند، همچون توان 
سخن گفتِن سوژة زن هندی در مقالة مشهور اسپیواک، همچون 
توان سخن گفتِن »زن« در مخمصة جنسیِت باتلر، منوط به یافتن 
و  رنسانسی  به جز چشم  انداز تک  نقطه  ای  و ساختن چشم  اندازی 
زبانی خارج از دوگانه  های روشنگری  ست؛ چشم  اندازی و زبانی که 
امکان تجسم و ترسیم واقعیت  های اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، 
را  ما  جهان  و  عصر  برهم  نهادة  و  هم  برنشسته  زیست  محیطِی  و 
بهتر فراهم کند.  برای من مردم  نگارگری، به شیوه  ای که امروز 
می  فهممش، تالشی  ست، مثل هر تالش دیگر تا اندازه  ای موفق و 
تا اندازه  ای ناموفق، برای یافتن و ساختن چشم  انداز و زبانی دیگر.  
البته که این تالش  ها بسیارند و آبشخور فرهنگی و زندگی اجتماعی 
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هر کدام از آنها می  تواند بسیار با دیگری متفاوت باشد.  برای دانا 
هاراوی، این ژانر علمی-تخیلی و مشخصاً فیگور سایبرگ )انسان-

ماشین-حیوان( است که تجسم جهان به شکلی دیگر را ممکن 
می  کند؛ جهانی که در آن تمایز جاندار و بی  جان، گذشته و آینده، 
اینجا و آنجا، بی  ربط می  شود و ترکیب  های جدیدی پا به عرصة 
وجود و اندیشه می  گذارند. او برای بیان آنچه از بیان می گریزد از 
فیگور روباه عّیار در اسطوره  های بومیان آمریکا کمک می  گیرد.  اما 
اگر هدف مردم  نگاری،  بسط دیسکورس انسانی با اضافه کردن 
شیوه  های مختلف بودن در جهان و فهم خود و جهان به اندوختگان  
همة ما باشد، همجواری این میزانسن  ها و فیگورهای مختلف از دور 
و نزدیک، گذشته و آینده، درون و بیرون، و باال )فاخر، متعالی( و 

پایین )روزمره، عامه  پسند( نباید آنقدرها معذبمان کند.
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