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  ٢٠١٨ می ١٩

 ريی ِمارکس تر

 
او و ر، در نمايشی با حضور مخالفان، موافقان، تماشاچيان کنجکئيدر مراسم دويستمين تولد مارکس در تر

 سرخی نمايان شد که ناگھان بيننده را با پيکر ۀای از مارکس با کنار زدن پرد ھای رنگارنگ، مجسمه رسانه

ابعادی که در اروپای معاصر برای تجليل از يک شخصيت، . رو کرده  خود روبۀ سه برابر اندازًی تقريبائآسا غول

 .نادر است

جمھوری خلق ۀ ھنرمند دولتی چينی، ھدي (Wu Weishan) شان مجسمه مونومنتال برنزی مارکس اثر وو وی

اين  "سيمون اشتيفت "(Simeonstiftplatz)ر است که در پنجم ماه می در ميدان ئيچين به شھر زادگاه مارکس تر

 کيلو، روی برجستگی پله ای پنج ضلعی قرار داده ٢٣٠٠ متری با وزن ۴،٧مجسمه . شھر طی مراسمی افتتاح شد

ارتفاع . از ھر ضلع می توان باال رفت و به مجسمه نزديک شد   پله٣با . ش زير پای ھيکل استشده است که اوج

يکسان نيست و به طرف باال از ارتفاع ھر پله کاسته می شود که “ بازالت„ِپله ھای ساخته شده از سنگِ آتشفشانی 

 در ٣٠ متر۶رتفاع مجسمه با پايه، در آغاز از سوی ھنرمند ا.  متر می رساند٥،٥ با پايه به   ارتفاع مجسمه را

 متر کاھش يافت که ۵،۵٠ مجسمه با پايه به ۀبعد در چانه زنی با مقامات شھرداری انداز. نظر گرفته شده بود

با اين حساب اگر مارکس متولد . (اعالم شد مطابق ماه و روز تولد مارکس در تاريخ ميالدی، پنجم ماه می است

 ـ!) طبقه می شد۵مبر بود بايستی اندازه ساختمانی  کوتوله و يا اگر متولد دسۀژانويه می بود بايستی مجسم
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در گذاشتن . ر مشخص گرديدئيبرداری، ھم موقعيت و ھم جھت در نظر گرفته شده برای مارکس تر بعد از پرده

 ـ  !پشت مجسمه به شرق و روی او، امتداد نگاه و سوی حرکتش به غرب است. موقعيت مجسمه دقت شده است

 مارکس را در ميان سالی، با کت يا پالتو يقه بزرگ ساده و بلندی، شايد رايج برای عصر او، حجم داده ناش وی

ھيکل مجسمه خشک، شق و رق است و به ھمان نسبت . محوری عمودی و حالتی بی مقاومت دارد  پيکر. است

 آل و متناسب برای يک يک  اق، با ھيکل ايدهھا، مردی قد بلند و قبر با در نظر گرفتن اين نسبت. سينه به جلو دارد

بيننده، شاھد مجسمه ای . بازوھا ھيچ حرکتی ندارند. باال منجمد و بسته در خود استۀ نيم تن. مانکن می تواند باشد

 کتش ۀدست راست به طرف باالست، درحالتی که يق.  ندارندئیئتوانابا بازوھا و دستان چسبيده به تن است که ھيچ 

ن آويزان ئيدست چپ به طرف پا. ُاين حالت دست، بدون کاربرد و فقط برای پز استفاده شده است. ه استرا گرفت

ِاز نظر ابعاد، دست روی سينه نسبت به ھيکل، ظريف و کوچک به نظر . است و کتابی را گرفته يا حمل می کند
ين است ئلی به چپ، راست، باال و يا پا باال، خشک و بدون کوچک ترين تمايۀموقعيت سر در امتداد نيم تن. آيد می

ھای  چشم. نگاھی گم در ارتفاع سر به موازات زمين دارد  ِسر رو به جلو،.  باال می افزايدۀکه بر جمود نيم تن

شان را تشديد   تری فرو رفته اند که بی فروغی ِآميز ابروھا با گودی بيش کوچک و تنگ در برجستگی اغراق

 و چشمان نافذی که از مارکس در عکس ھايش به ياد داريم، در اينجا با صورتی به جای صورت پھن. کنند می

دماغ نازک و کشيده، متناسب با صورت ظريف اين . استخوانی نسبتا ظريف و کوچک با بيانی بی روح مواجھيم

 در کل، . مارکس، ظريف تر نسبت به نمونه ھای قبلی، پرداخت شده استۀچھر. کند مجسمه، مارکس را بيگانه می

ترکيب صورت بی تفاوت است و فقط ابروھا و چشمان . ترکيب اين چھره نشان از متفکری با نگاھی نافذ ندارد

  وزن مجسمه به طور مساوی روی . اين نگاه نمی تواند نگاه مارکس باشد. بخشد تنگ کمی به صورت کاراکتر می

ين ئ پاۀنيم تن.  برداشتن در حرکتی گنگ ديده می شودتقليد قدم.  يک قدم تقسيم شده استۀ فاصل ی ظريف، بهئپاھا

ِباد، سمت راست کت. سعی در القای حرکتی به جلو دارد  ھم چون –بلند را انحنا داده است که بين خطوط عمودی   ِ

اين خط منحنی، از . کند ين را نمايان میئ پاۀ حرکت در نيم تن–محور عمودی بدن، پاھا و بازوی سمت راست 

سمت چپ کت خاتمه    برجستهۀراست کت به موازات بازوی راست آغاز و با کش و قوسی ماليم در يقدامن سمت 

ِحرکت باد در سمت راست کت و تقسيم سنگينی روی دو پا، ضمن انعطافی که به ساختار خشک مجسمه . ابدئيم
.  حالتی نمايشی داردِکل قامت با توجه به موقعيت دست راست. می دھد، آن را کمی شناور و سبک می نماياند

حال قدم به  مجسمه از رو به رو در . حالت ايستاده و يا قدم زدن از چھارسوی زاويه ديد اين مجسمه، يکسان نيست

ِکل قامت با توجه به موقعيت دست راست روی سينه حالتی نمايشی و مغرور . آيد جلو و از پھلو ايستاده به نظر می
 ـ.دارد
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ِسطح مجسمه جنسيت گل را در قالب برنز .  تالش کرده از زبان اکسپرسيو در مجسمه تمام قد استفاده کندشان وی
ر کل آرام ھستند، ھر چند که سطح  دءخطوط کناری يا به عبارت ديگر، مرزھای حجم و فضا. حفظ کرده است

 ـ.رسد ناآرام به نظر می

بيننده در مقايسه . ن به باال ھدايت می کند و به سر می رساندئيرو خطوط منحنی کت نگاه بيننده را از پاه از روب

وه بر پله ھا، عال. بيند که به او بی اعتناست  مجسمه را عظيم میً خود اگر احساس کوچکی نکند، حتماۀنسبت انداز

 ـ.کيد ديگری بر ھم سطح نبودن آن با بيننده استأ بزرگ مجسمه، تۀانداز

ِسمت راست مجسمه با فاصل. روی مجسمه، باز و ميدانی با سنگفرش استه روب. کل پيکر در آرامش قرار دارد  ۀِ

مکان . دھد شود که به فضای مجسمه رنگ و بوی تاريخی می چند متری به پشت ساختمان آجری قديمی محدود می

ای  مجسمه در مرکز ميدان نيست و آن را در خارج از مرکز ميدان قرار داده اند و با وجود بزرگی پيکر، حاشيه 

 ـ.و ايزوله به نظر می آيد

اگر اثر سفارشی باشد مجسمه ساز ناگزير به اجرای . ھا، يک نوع تفسير خالق از سوژه است  شخصيتۀمجسم

 مجسمه از اشخاص، ھميشه حجمی است که تالش در بيان سويه ھا و يا .خواسته ھای سفارش دھنده است

 ھنرمند در کنار شکل ًزيکی کار و محدوديت ھای ديگر، طبيعتابه علت سکون ف. وصيات موضوع داردخص

مکانی مشخص، در استفاده از  ، و يا قرار دادن اثر درئیُموضوع، از طريق پز و حرکت، يا نگاه و سمبل ھا

 ـ  .فزايدش است به معنا و محتوای کار بي در تال  …ر ترکيب بندی، در بازی نور و سايه وماتريال، د

 دست چپ مجسمه کتاب داده است که آويزان به تن چسبيده شان  وی.خالق مجسمه اينجا از کتاب استفاده کرده است

ليف، تفکر يا أ مطالعه، ت مارکس را باۀتواند رابط کتاب می. کتاب رابطه ای با حالت کلی مجسمه ندارد. است

ليفاتش بيشتر از کتب مقدس چاپ أھرچند که اين سمبل برای شخصيت معروفی مانند مارکس که ت. آگاھی برساند

اين مطابقتی با .  دماغ مارکس را نازک برجسته و کمی تيز فرم داده استشان وی. شده است، زائد به نظر می آيد

.  عدم تسلط استاد به حرفه اش نيستۀ نتيجًاين فرم مطمئنا. م ندارددماغ مارکس که درعکس ھای او می شناسي

 با شان وی، کمال، شور، شوق، شادی و ھيجان است و شايد بدين علت ئیگويا در چين، دماغ کشيده سمبل زيبا

 ـ.استفاده از اين سمبل دماغ مارکس را شکل داده است

َسمت ھا و عنوان ھای او عبارتند از. ت چينی اسۀ سال٥٦ مجسمه ساز شان وو ویاستاد توانا،   ۀکوراتور موز: ِ

ملی چين، معاون رئيس انجمن ھنرمندان چين، پرزيدنت آکادمی مجسمه سازی چين، و مدير آکادمی ھنرھای 

 نزديکی او به ۀھا ھمه نشان دھند اين. او ھميشه از امکانات و پشتيبانی دولت بھرمند بوده است. جينگ زيبای نان

لمان اھا مانند سمبل دوستی دو کشور   سپردن ساخت چنين اثری که ازسوی چينیًطبيعتا. قدرت حاکم استمرکز به 

  ـ  .شود پنداشته شده است، در مرکز قدرت تصميم گيری می  و چين

چين و فرھنگ آن ” حزب کمونيست“توان گفت که اين تفسير مارکس در تری ير محصول نگاه زيباشناسی  می

اندازد که گاھی با کت باز بلندی  می“ بلوک سوسياليستی„بيننده را به ياد مجسمه ھای رھبران مجسمه . کشور است

در اين کشورھا سبک .  ال، ساده و زمينی باشد  آکادميک، ايدهدھنر مورد نظر باي. دست خود را باال نگه داشته اند

که در آن بھای مخصوصی به نقش به رئاليسم سوسياليستی به عنوان تنھا سبک مشروع اعالم می شد  موسوم 

اين .  کاربردی آن در نشان دادن معيارھای نگاه قدرت حاکم تکليف می گرديدۀھنرھای تجسمی داده و وظيف

لذا در .  است که انسان به عنوان واحدی نشانه شناسانه در مرکز توجه استئیھا وظايف قبل از ھمه شامل بخش

روعيت و قابل حمايت از سوی دولت بود که در تکميل مشروعيت اين کشورھا تنھا يک مسير ھنری صاحب مش
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تصوير انسان، انعکاس تصور قدرت از انسان کامل . نظم اجتماعی مورد خواست دولت از طريق ھنر عمل کند

در اين روند، زبان زيباشناسی مورد توجه دولت نيز . است که در جامعه در تصاوير رسمی نشان داده می شود

در اين مسير تکنيک کار، سوژه، پرسپکتيو، ترکيب بندی و سبک ھا به خدمت بيان . شود دقيق میشکل گرفته و 

 ـ.شوند پيام تکليف شده استفاده می

 ھستيم که در فرم حد کمال رسيده ئیما شاھد پيکرھای انسان ھا) آنتيک(در پيکره ھای مانده از اروپای دنيای قديم 

 موجود در آنتيک درقالب بدن ھای قوی در تصويرھا تبليغی کشورھای اردوگاھی ئیاين کمال، شفافيت و زيبا. اند

. بدن انسان در صحنه ھای گوناگون ابزاری جھت نشان دادن الگو برای انسان در زندگی نوين گرديد. دنبال شد

. شکار ھستند يک ورزئیقدرت، سالمتی و تواناۀ دھند  ايم که نشان ھای قوی مردان و زنان را بارھا ديده ھيکل

. ُقاطعيت، غرور و صالبت بدن، انعطاف ناپذيری و ديناميک با تمام وجود، پزھای تصوير شده را فرا گرفته است

مردم در . ھا و تصاوير، بدنی به نمايش در نمی آيد که نسبت ھای کامل بدن و صورت را نشان ندھد دراين مجسمه

 مردم متمايز يا تنھا تصوير گردد، آن فرد الگوی مورد شوند، اگر فردی ھم از فرمھای يکسان، يک شکل می

ھا نيز  ولی با اين وجود، رھبران و شخصيت. تنھا رھبران با فرديت شان امتياز يکسان نبودن را دارند. آرزوست

تصاوير و پيکر رھبران بايد قھرمانانه و حماسی يا . مانند از اندازه ھای ايده آل در تصوير سازی ھا بر حذر نمی

ر ھم ئي مارکس چينی ترۀمجسم. به نظر آيند  جدی يا خوشحال – ايده آل شده –ُ با پزھای رومانتيک ئیدر صحنه ھا

قد بلند و ھيکل متناسب، نگاه جدی، خطوط ساده که . از اين سنت و با ھنرمندی آشنا به اين سنت شکل گرفته است

ينی بايد غول آسا و مافوق انسان باشد، از جنس ديگری اين مارکس چ. کند، اتفاقی نيست نگاه را متوجه سر میۀ ھم

آنجا در کنارش نيز بيننده خود را تنھاتر و .  او بايد از پله باال رفتۀبرای رسيدن به مرتب. جلوه کند و عوام نباشد

 ، رئيمارکس تر. او نيست” ِقامت“بيننده نگاه مارکس را نمی تواند دنبال کند چون در . باز کوچک تر می بيند

 به محيط را نشان ءمارکسی ممتاز، مغرور، بسته، با چشمانی تنگ و خشک، صورتی اخمو و بی تفاوت، بی اعتنا

ن، به طور ئي پاۀجامد باال، تصوير از فردی جزم گرا منتقل می کند که با قدرت تحرک نيم تنۀ نيم تن. می دھد

 کنی بيشتر از مارکسی که در ذھن داری دور ھر چه بيشتر به مجسمه دقت می. مکانيکی به پيش رانده می شود

 ـ.می شوی

آثار او گاھی بيننده را به ياد نقاشی ھای آبرنگ چينی . شود  او ديده میئی ھويت جغرافياشان ویدر اغلب آثار 

در توليد اين اثر نيز . کند او در خلق ھيکل ھای سفارشی از اصول رسمی عدول نمی. اندازد که حجم گرفته اند می

معاون وزير چينی در پرده برداری مجسمه .  دولتی در چين غافل شد- يد از فرم ھا و بيان زيباشناسی حزبینبا

اين جمله شايد نشانه ای است برای درک آنھا . گويد که با اين مجسمه جذابيت و بزرگی مارکس بيان شده است می

چين جنون کارھا در . کنند را با کميت اعالم می بيان کيفيت شده، يعنی آن ھا کيفيت ۀکميت وسيل. برای بيان کيفيت

کيفيت .  می شودئی مارکس رمز گشاۀشايد اين جا از بزرگی مجسم. راحتی قابل يافت استبا ابعاد بزرگ ب

خالف اروپا، شايد در چين برای نشان دادن معنويت بزرگ، اغلب از کميت، .  متر بوده است٥،٥مارکس برايشان 

 ـ.ھای غول پيکر مائو را می شناسيم ما مجسمه. کنند ار بزرگ، استفاده میھم چون از حجم ھای بسي

را … نظم و ھارمونی و. ھنرمند در آثاری ھمانند مجسمه مورد توجه، اتفاقی کار نمی کند بارھا مدلی می سازد

 را با تحقيقات برخی از پيام ھا. حامل پيام و يا مکمل حامل پيام می کند…  و ترکيب بندی وءاجزا. پياده می کند

.  نگاه و سبک خالق اثر استۀبرخی ديگر ناگزير جزو تشکيل دھند. توان دريافت ی میئنشانه شناسانه و مقايسه 

 سياسی مانند مارکس در ۀسوژ.  موضوع با ھر دو به تفسير آن می افزايدۀکانتکس زمانی، مکان قرار اثر، و رابط
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اين . گذرند ثير از روی تفسير ھنری نمیأفتمان ھای عصر نيز بی تگ. گيرد ھر کانتکسی تفسير سياسی به خود می

تواند خوانده نشود و چون رمزی در دل اثر بماند و ميدان را به تفاسير محول  نيز ممکن است که نيت ھنرمند می

 ـ.کند

اين .  است که بلندترين سطحش در جھت حرکت مجسمه استئیھمان گونه که قبال ذکر شد مجسمه روی سکو

اينجا می توان با موضع چپ تفسير حرکت به سوی غرب جھت تسخير را فرض کرد و . جھت به سوی غرب است

نمونه ھای ديگر، دست چپ کتاب را پاسيو و . از موضع ديگر برگشت به غرب و پشت به شرق را تفسير کرد

مجسمه . ست در پس استپای چپ در پيش و پای را. دست راست فعال در پز دخالت دارد. آويزان در دست دارد

و (!) سمت چپ مجسمه جامد و بی حرکت . رو عمودی در دو بخش تقسيم و تفسير کرده توان از روب را نيز می

 با اين ئیبه خصوص در مجسمه ھا.  دقت می کندءھنرمند در اجزا! سمت راست آن حرکت دارد و با انرژی است

 ـ.ابعاد ھيچ بخش از اثر اتفاقی نمی تواند باشد

 که ما از مارکس ديده ايم ھمه تالش کرده اند مرد مسن متفکری را نشان دھند که با چشمانی درشت و ئیجسمه ھام

ھنرمندش شايد به زوايای ۀ  و خواستئی طبيعتا بسته به توانائیمجسمه ھا. دقيق، جای دوری را نگاه می کند

تفاوتی که نمونه ھای قبلی مارکس اينجا با ولی .  او يا خصوصيات وغيره پرداخته اندۀديگری از مارکس، فلسف

 ـ.مارکس چينی مشخص می شود ھمان فشردن مارکس در اندازه ھا و نرم ھای زيباشناسی دولتی چينی است

اکنون . ر را ترک کرد و ديگر برای زندگی آنجا باز نگشتئي سالگی تر١٧مارکس برای تحصيل در دانشگاه در 

 شھر برای ديدن زادگاه مارکس می آيند افزايش يافته، چند سالی است تری ير به ھا به از زمانی که تعداد توريست

 ۀچين حدود صد و پنجاه ھزار توريست به اين شھر جھت ديدن خان  ساالنه فقط از. (افتاده است” پسرش“ياد 

رکس را داد، پيشنھاد مجسمه ای به عنوان ھديه به زادگاه ما) ٢٠١۵(از زمانی که چين ) مارکس مراجعه می کنند

 سودآور، خود اقداماتیرا برای شھر درک کرد و با برنامه ريزی و ” زائران“شھرداری پتانسيل جذب توريست و 

 ۀ مارکس تنھا از زاويۀ مارکس و خانۀبرای شھرداری، مجسم. مين سالروز تولد مارکس آماده کردو٢٠٠را برای 

 ـ.شھرت شھر و وارد شدن پول اھميت پيدا می کند

ای گفت که تمام  شھردار شھر درمصاحبه. ر استئيتر   چينی ھا به شھر ۀ برنزی مارکس ھديۀشد که مجسمذکر 

به نظر . ِ جلوی ھر اتفاق يا سورپرايز ممکنی گرفته شده است  ش ھمراه بوده وو تيمل او و ساخت با کنترۀپروس

مجسمه ای از مارکس که جمود و . ناسند توتاليتری را می شۀنگارنده دست اندرکاران شھرداری، زبان زيباشناسان

 ھنر دولتی در اروپای شرقی را يادآوری کند بھتر از مارکسی است که ۀ و کليشه ھای شکست خوردئیجزم گرا

.  است که سر چه گوارا آوردندئیھدف در تری ير ھمان بال. بيان تفکر، اومانيسم و عشق او به زحمتکشان باشد

مارکس به جای آگاھی بايد چھره اش را .  ديسنی لند مارکس گردددر بايئيوس و ترمارکس بايد تبديل به ميکی ما

 ـ.در اختيار بگذارد… روی جا کليدی، دستمال، ليوان، شورت و جوراب و

 حجم ًصرفا. از سوی برگزارکنندگان شگفت آور نيست که اين ھيکل چينی، در تبليغ نگاه مارکس انقالبی نباشد

صورتی بی بيان، ھيکلی بازار پسند، که بی خيال در باد ايستاده يا قدم .  خلق شده استبزرگ مرده ای بی خاصيت

 ـ  .نگر اثری نيست از آن مارکس فکور، استوار و آينده   .می زند

کشی سازماندھی شده است چه تصويری از معروف ترين مخالفش  بايد توجه داشت نظامی که بر پايه و اساس بھره 

ر است، اما در عين ئيدر حالی که قصدش بازاريابی و جلب توريست برای تر  اين مجسمه .می خواھد نشان بدھد

ديگر باکی . آن ھا فکر می کنند که بر مارکس پيروز شده اند. حال شايد به نوعی تبليغات منفی برای مارکس است
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 مونومنتالی، ۀ و با مجسماو را چنان که می خواھند، مرده و اخته برپا می کنند! از اين فيلسوف محبوب ندارند

 ـ.مرگ مارکس انقالبی و تولد مارکس بی خطر را جشن می گيرند

مين سالگرد زادروز مارکس منتشرکرده است به پايان صدوبه مناسبت دو” سايت نقد“متن را با بخشی از متنی که 

 ـ:می برم

ين، نه حتی ھمچون انسانی سراسر ِآور بھشتی دروغ ھمتاست، اما نه ھمچون تنديسی فرھمند، نه ھمچون پيام بی

دغدغه و ترديد  ای سراسر يکدست و بی  انديشهۀھيچ کاستی و خطا و آژنگی و نه ھرگز ھمچون دارند وارسته بی

ھا، ھمراه با عشق و  ھا و خوشی  رنجۀھا، با ھم ھا و شکست  پيروزیۀاو انسانی واقعی است با ھم. و تناقض

ِ عطفی در تاريخ زندگی و ۀھمتاست ھمچون نقط نه؛ مارکس بی. ِميزادگان ديگر آدۀکين و بزرگی و بخل، مانند ھم

ھمتاست ھمچون  کند؛ بی ھمتاست ھمچون مرزی که تاريخ را به پيش و پس از خود تقسيم می  بشری؛ بیۀانديش

دروغينی ھای  دھد، بلکه راز بھشت ھمتاست از آن رو که بھشتی دروغين را وعده نمی بی. ِبازگشت نقد  بیۀنقط

ھمتاست، ھم برای دوستان و ھم دشمنانش؛ اگر  نامند؛ مارکس بی کند که خود را پايان تاريخ می را فاش می

 ۀخان ترين تاريک در ژرف: اند و ھستند  آگاه نباشند، دشمنانش ھميشه از آن آگاه بودهئیھمتا دوستانش از اين بی

 ـ. نقدۀجويان ِشان از توان روشنگرانه و ستيزه ھراس

 ٢٠١٨ می ١٢ـ 

 

  


