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 (1) 1های دیالکتیکقطعیتعدم

  2ژاک رانسیر

 پارسا زنگنهترجمه 

 

 )فایل فیلم در کانال تلگرام حلقه تجریش موجود است(

تصاویگ جهان و »، لمیآثار او،  ر ف گیاز سوا شیب یبسو 4«هارون فاروکی» هایفیلمبه مختص  3سوگییهه[. شود یآغاز م جتدریبه تی]واقع

که  دکگیاحساس م گیتصد نیتماشایگ از اول .است تعگیفسا یی قاب به این سگییهه 6اصو  زیگبگایی. یابدانعکاس می 5«وضوب  جگ ثبت

سووگو ِ مخالف آغاز یک  یِ]آهسووته آهسووته، اجگا 7 .شوود یم ییراهگما دنی مدنسووتگاسوو کی قیو وفا ارانه از طگ ،تیهدا سووت  با قاطعانه

خد   زنی و  هد،به او نشووان  دنی]و قصوود  ار [ با  مدنسووتگاسوو خداهدیم لمسووازفیاز آنچه  ج،یتدرتماشووایگ به لم،ی[. با جلد رفتن فیگ  یم

 شتگیو ب گشتیب جتدریسگو ِ مخالف به یکه صدا ستی رحال نی]و ا شد یکمتگ و کمتگ م گانشیاطم، بگ میکها او را به  اندمی 8کگگدهتگبیت

که  ستین یراض 10گوی است. مگبی رحال پیش 9کیالکتی  نیتگگانهییبگ اصدل سخت زیچکه همه رسدینظگ محال، هگدز به نی[. با اشد یم

 یوا ار ساز . مگب گدیبیآنچه نم دن ی به را او اصوگار، با و کگدمگصوگ   گدیبمی آنچه را از باور به 11آمدز انش ،یرسوم کگگدیانتیمانگد تگب

مگظدر به هستگد:  14  ر آن استا  دبخیلیخ 13ها یالکتیسینکه 12 ویانه یدنیاُپگاسو قیاز طگ ، هدیسوگو ِ مخالف ا امه م اجگایِهمچگان به

گطق م کی به متعلق  هگدندارند تا نشووان یوجه اشووتگاک چیکه ظاهگاً ه ییهازیچ کگ نسووهیمگظدر مقابه دن؛یورزو مخالفت کگ نسووهیمقا

 .اسووت قاندن تاریخ 15 تگاقض گایز سووازند،یمتضووا  م یاثگات کسووانیاصوو   کیتحت  یهاتیفعال نمایاندنِ ایگکه مگظدرهسووتگد؛ به گیفگای

 انیرا نما های: آنچه ناآشکارکگدیم حیرا تشگ یتدسیهگاکل یهسا  یه و یزار نیکه نسبت ب انهامدیم یگتصودیبه لمیف نییفت ا تدانیم

 سبتن بگای نمایاندن: شد یم دهیکششیپ ی و وجه یمگحله پگسوشو نی ر ا ن،یرغم ا. اما بهکگدیم گانیو سواز ،یآنچه را ]بگپا[ م کگد،یم

چه فگم از  ذارند؟یینسوووبت م نیبگ اتأثیگاتی  چه هادنیاپگاسووو این ،؟ و  ر مقاب 16پذیگنداجگا باید  هاییاپگاسووویدنچوه  تگم،بین چهوار 

ساخته  یزچیچه کگ نگانیساختن ])بگپاکگ ن([ و و انیم دندیپ اندنیناآشکار بد ، نقش  ار ؟  ر نمابگ اشوتن از آنچه  ر پگ ه 17یگپذیتیرؤ

از  19مهعدل 18تِکلی قدرتِ آشکارکگ ن از عبارت که بگشت مارکس و از شدهیگفتهوام یسا  یکالکت ی خلاصه طدربه شد ؟ی([ مدی])بگپا/تدل

 مگی رست همانطدر که تدس  آ ورند و هدرکها شد ،ی[ خد  مداجه میِ]و  رون 22زیگینسوطح  با ،اسوت 21مگئی 20تگاقضوات  ر پشوتِ نمد 

 زهایاست، که چ یگیگانیو دنِیاپگاس از 24خد  سهمی، شد افکگده می 23دارهایپد یِدستگیپ یِرو نچگینیکه ا ندری: استشده بگدیصودرت

 کیالکتی ر   یازین نیبگابگا. گار  هدق 25]کگتگل و[ نظارتِ مطلق دنِیاپگاس یهکه بتداند بهتگ سدژ رسواندیشوگاخت مبه  ی ل نیرا فق  به ا

دام ک یرا نشوووان  هد و به سووود زهایچ دیچگدنه با  اندینم تیطعکه به ق کیالکتیکگد؛   گیبار خد  را تکث شوووماریتا ب شووود یم هوا یا

 .کگد اجتگاب کگد،می محکدم ر آنچه  27شدنکگد تا از خطگ سهیم 26یرهبگ دنی مدنستگاس

 نی. اولرساندیم تنهایرا به 29کتیکیعدم تسهیم  یال و 28یکیالکتی  یسگسخت انیرابطه متگاقضِ م نای جگ ، ضوب وجهان و ثبت گیتصواو

  ر که]  جگ از شده وضب ثبت گِیاز تصاو کدامچی[ با هگیتصد نیکه ]ا  هد،یرا نشوان م یشویکانالِ آزما کییگ شِ آب  ر  لم،یف گیتصود

ه خد  از آمدن و ک گیتصوود نی.[ ادیرجدع کگ لمیف گ یبه اوپگ تگقیخدانش  ق یندار . ]بگا ترؤیقاب  یدسووتگپی[، شوودندیم  ا هنشووان لمفی

-یم دیو ناپد کگگد،یم داینمد  پ نیآهگگ هایمانگد تم گیاز تصاو ی: قطعات هدیرا خبگ م لمفی 30ساختار اسوت،شودهسواخته کیالکتیرفتنِ  

اختگاع  خچهیمگبدط به تار گیشوود : تصوواو ها یا گیتصوواو نیب تِرؤیقاب  یِدسووتگپیاز عدم دیبا یکل یکگگد. معگا داینمد  پ  اًشوودند، تا مهد

] ور چشم  شیمگبدط به آرا گیتصاو ،یدیآرش گیتصاو ،یمهاز یرنگ گیتصاو ،ینقاش ی ر آکا م یگییمگبدط به ژست گیتصاو، 31یفتدیگامتگ

 انیم ما را گیتصاو نیا یه. همشدهیتالیهی  گِیتصاو  یو تأو کگ نیتالیهیمگبدط به   گیتصاو، 32ییوانما دنِیگاسواز اپ یگیزن[، تصواو کی

 گشیورو  قطارها و مگاح  یز گیو تصاو یجهانِ خلدتِ  فاتگِ معمار انِیو م ستم،یاواخگ قگن ب یدتگیکامپ هایقگن ندز هم و بگنامه یعکاس

 گانیاطم معگایبه گیاست: بگپاکگ ن تصاو ایید 34از  ور دنی مدنستگاس نیا یکل ی. معگابگندیسفگ م کیبه  ،33گکگاویب ورو یِ  ر[ نام]و ثبت

 معگایهب زهایاز نظارت بگ چ گانیاطم شووودند؛یکه  ر بالا ذکگ شووود([ ثبت م یبیتگت یعگی]) بتگتینیاسوووت که بد ییزهوایاز نظوارت بگچ
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 ،های  یدنماشینزایشِ اسوت.  36از صوگعت زایگده 35یخد  شواهد یگیگانی. وزهاسوتچی آن گ نکگانیو یبگا ایواسوطه آور ن سوتبه

 هستگد. یطگح جهان کی که ]هگسه[ متعلق به ،یجگگ سازیگانیو هاینیبگپاکگگده[ و ماش ایساختن ] هاینیماش

 آن هایایگ استدلال یحت رساند،ی[ می]و همخدان سازیاری به را آ ورند و مارکس طدرخلاصهفدکد به : 37 از  انستن/ قدرت ز نیمثال یحالت

[ یهمزمان ای] رخدا همی هنقط دبای که زچی  رسووت  ر آن کیالکتی  نیحال، ا نیکگد. با ا کپارچهی متفاوت، 38هیبا ما هاییگهزنهی  ر را  و

 مطلق. یگیِگانی ر حالت مخصدصِ و ،یگیگانیو و گیساخت تصاو انیم رخدا ی: همشد ی[ متقطعی چار تزلزل ]و عدممطلق باشد، 

 . گیشگ تنهاییب یگگیو   گیشگ یکی :تسیاز آشد گی:  و تصدگدآییم دن مدنستگاسی ساختنِبه مگظدرِ سگ ریم گیتصد  و

 
توسط هواپیمای جنگی متفقین، منطقه بیرکناو، اردوگا  آمویتس،  مد بردامت عکس هوایی -1تصوویر مومار  

 1411لهستان، 

 نحده. استشدهبگ اشت گکگاویاز  ار ویاه ب 1444  یآور 4 ر  ییکایآمگ یمایهداپ کی[، تدس  1شوماره  گیبه تصود دی]بگگگ اول عکس

( که  ر مهاورت هایمتعلق به ناز یجگگ الیماتگ دی)کارخانه تدل 39مگبدط به کارخانه بدنا  سوواتی: تأسووسووتیدنهنیعکس بد نای بگ اشووت

 شیپا یهفیاست و وظ ارسد یجگگ یمایهداپ گیکه ز نیعد   ورب کی. شود یبمباران م نیمتفق یمای ار ، تدسو  هداپ گارق گکگاویار ویاه ب

 شده،مکانِ بمباران گِتصدی بگکه آن عکس، علاوه کگدیرا بگ اشت م عکسی  ار ، بگعهده را شودهاز محدو ه بمباران بگ اریو عکس اتیعمل

 . ار ویاه مگگ ،تسیآشد است: زین یگگیمکانِ   گیتصد حاوی

 یکیرا که  ر آن نز  هاییانسان سازیِگانیو دنِیاپگاس گِیعکس را بگ عهده  اشوتگد، تصواو نیا  یتحل فهیکه  ر آن زمان وظ یکارشوگاسوان

 یجگگ الیماتگ دیتدل یِکارخانه سازیِگانیعلاقه  اشتگد: و یگگی  سازیِگانی[ ودنیبه ]  یگان یآن تحل گای رحال اجگا بد ، متدجه نشدند؛ ز

باعث  گریرانیو کیاسوووت که   ی ل نیعکس وجد   اشوووت به ا نیهگ آنچه که  ر ا دنِیوضوووو روشووون اسوووت: ند نیبگابگا .بدنا

 یو صنعت یرا منطق  جنگ نظام دنی[ دی ]در آن زمان، چگونگ رازی است؛مد  گرید گری رانیو کیناآموکارمودن  

کگد یم انیرا نما یزیچ 1491که  ر سال  یگتصدی با: است آنچه مسئله ست،ینمسئله شد، ا ه حیتدضو گهاایبه تا آنچه. بودکرد  نییتع

 نیساخت؟ از آنها که ا یزچیبگ اشت و چه تدانیم زچیآن پگ ه از چه قیکگ  و ازطگ دباینشد، اکگدن چه دهی  1444 ر سوال  شوتگیکه پ



Tajrishcircle.org 
 

که تدس   ایعلاقه یِ ر پ 1411:  ر سال شد یم ها یآن ا گامدنیپ یشد، پگسش ده ی بعد سالیس ینشد، ول دهی  1444 ر سال  گیتصد

، ازجمله بد  دنیقاب    شدهدیآرش هایبگآن شدند تا آنچه را که  ر عکس ایدو کارمند  سازمان س شد،ختهیهدلدکاست بگانگ یهمهمدع

 ظاهگبه ای ر شبکه کگ ند،یرا حم  م 41«ب کلدنیس» زکه کپسدل یا ایهینقل  یوسا یو حت 40اتاق یاز  ،ی فاتگ ا ار ان،یسواختمان زندان

 رجدع شد [. لمیبگد به ف نی رک ا یکگگد ]بگا 42یمتحدالشک  بازشگاخت هایی یو متشک  از مستط انتزاعی

  اختگدپگ شاناطلاعات  یِگهمانیعکس به ا یانهام  ا ند؟ آنها رو یچه کار ن،یا مدجبهکه آنها ب شد می دهیپگس نیسویالکتیاز شوارحِ   اما

 نبگ اشتبا پگ ه، 46دنیژست از مدنستگاس نیا اآی. بد شدهحاص  45آلفگ  وتزلگو  44 یزارش رو ولف ورباو  43آلفگ  کانتدر هایطگح قطگی از که

 میسه  هد،می را حکم سوتشای بدونِ یِگپذیتیبه رؤ که ارا ه 48 یخد  را  ر مگطقِ اسوتا  بد ، دهنگسوی شوگاختبه قبلاً که 47اییسوتیاز ن

-کار را با رغبت تمام و به نیآنها ا. کگگدیاثبات م اتیجزئ نی[ تا آخگرا ی ر آن حدال گاسووان، صووحتِ وجد  ار ویاه ]مگگِکارشوو» کگد؟ینم

به  و مأمدر سازمان  «49ستنینگگ»که شارح هگگام  ستا یزیهمان چ نی(. ا2) « هگدیمتخصوص انهام م کینقش خد  به عگدان  اطگِخ

آنها را مدر   کگد،یم بگرسی را هااو عکس کگد؟می کارچه یاما هارون فاروک 50[ .دیرجدع کگ لمی]به ف دیدیی ر مح  کارشوان، به ما م ایسو

 اند،دهی  51 اینتایبگ یو افسگان اطلاعات ییکایآنچه را که خلبانان آمگ د،یو سف اهیتا  ر نقاط سو کگدیو به ما کمک م  هدیقگار م مایینبزرگ

آنها  قیاز طگ« ب کلدنسی» که مگفذ چهار یاز، اتاق رختکن، اتاق آن، کگارِ اندازچشوم، 52 سودزخانهرجدع شود [: مگ ه لمی]به ف میگیبب زیما ن

 افگا ی نامِصف مگبدط به ثبت نی. ااندستا هیصفت ا کیکه  ر   هدیرا به ما نشان م یعکس افگا  یو نچگدان  ورتگ رو شد ،یافشانده م

 ،شدنیخالکدب یبگامگتظگ  م،یابییمگتظگ  رم شکلیما آنها را  ر صف، به 1444 ر آیدست  گهایا»است که  ر حال ورو  به مگگ هستگد. 

 (.3« )کار شدنمحدل و مدها شدنکدتاه

 کیتگها  مکگییم افتی ر گیتصد نماییِبزرگ لطفبه کهآنچه تینها م؛یگبینمی[ صف  ر وضودح،به] را هاکدام از آن چهی ما وجد ، نیبا ا اما

و  ،منیدایاست که آن را از قبل م لدلی نای به تگها همآن م،یابییصف  رم کیرا به عگدان  ناست که آ چیکدچک و مارپ اهیخ ِ س

که  ی: افگا دیبه ما بگد دیرا، شارح با نیاز ا شوتگی. بمیکگ یگهمانیصوف[ ا کیآن را ]به عگدان  متدانییاسوت که م خاطگنهمیبه زیناکگدن 

ر سال آن را   نیاما متفق شد،یم دهی  دیآنچه با دنِی ر انتظار آنهاست.  مدنستگاس یزچیهستگد و چه کسوانیصوف حضودر  ارند چه نی را

همان  ،«میگبییم»صفحه  یرا رو ییکاآمگی خلبانان تدس  شدهبگ اشت گیکه ما تصود بارینیاسوت: اول زآمیاطگاب ندعیبه دند،یند 1444

آن  رج شد.  یار ویاه رو هایساختماننام  1411[ که  ر سال یگیهمان تصد یعگی] اند،شده نماییبگ آن بزرگ اتیکه جزئ ستیگیتصد

[ مندمحظوظ ]و بهر  ریتصووو نیا دن ید 53لذت  از ،یو هارون فاروک ایسووازمان سوو ندانهمانند کارم زیاکنون ما ن

است که  یهیکاملاً بد نیبگابگا .مموناسیمی ما که اسوت، 54 دادنرا درحال نشوان یزچی آن ریتصوو نیا رایز م،یموومی

 . اندبلکه امکانِ انهامش را هم نداشته د،انلذت نداشته نی ر ا شدنمیسه یبگا یل لی تگهانه 1444 ر سال  نیمتفق لگگانیتحل

 یضگور دنی مدنستگاس نیا تِتقدی مگظدرِبه گگی  مگحله کی ههیاست.  ر نت یکاملاً حداقل یمگطق نی ر چگ گیخدانشِ تصاو 55هایلتیفضو

  کاستیِ تگها نه که شود ، یگهانده 56یکیالکتی  ی ر تسولسول دیبا زنی هاعکس آن نگاه  به دهیبلکه شو تس،یآشود هایعکس تگهانه: سوتا

نگاه  گیآن تصد که به ایدهیرا مدر  پگسش قگار  هد. ش گینگاه به آن تصد یدهیو ش گیتصد ییِبگپا یدهیش ،یآن کاسوت  ی ل لکهب گ،یتصود

از  یگپذیتی: رؤکگدیبگپا م یقطع 58 اییگیکه جهانب 57یاز اسووتا  یقطع یمقام یبگا شجدی محض، طدرِبه ،یبه اسووتا  یلمی تگهاشوود: نه

 ر خطگ است(  زین 60 نتار است و بد دیکه   ییبه هد  )جا ازحدشیب بد نِکیاز نز  یاز خطگاتِ ناشو که اییدنهبه، 59بالا از و  ورفاصوله 

 قدرت،هب  ِمی و  انسووتنبه  ِیچگدنه م  هدیم حیکه تدضوو ایکلمه خلاصووه کگ . واژه کی ر  تدانیرا م یگیجهانب نی. اکگدیم یگیجلدی

 -Aufklärung باشد:  یگیگانی رخدمتِ اهدا ِ و تداندیم گی([ باشوگد و چگدنه آشکاربد نِ تصددا روی/همرخدا همزمان ])هم تدانگدمی
 64.لیسو ایگهمانی پُ 63، همچگین شگاسگدیی نظامی62ختنو شگا  یدنهایِ جدیدِ ابداع واسطه 61روشگگگی خِگ ِ

 مِیگمسووتقیغ کِی: تکگشوود یم دهییدال ،یاختگاع فتدیگامتگ خیتار یگهی ر زم گیاز تصوواو ایخِگ  اسووت که با ورو  به مهمدعه کیالکتی  نیا

 اشت  تی. او مأمدرمیهست 65آلبگشت میدنباوربه نام مهگدس  گرید ی کارمند  دولت کینبدغ  دنیرا مد نای ما که هاسواختمان یگییاندازه

 کاربگ نبُگ . او با به یپ یمهم زِی ر کار خد  به چ دنباوریکگد. م میرا تگسووو 66جامو وتزلار یسوووایکل یِگونیب یِمگبدط به نما هایتا نقشوووه
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و  محاسبات یبگا خطگتگیکم هایکه روش دی رک رس نیبه ا شود ،یارائه م یعکاسو دیجد کیتکگ قیخد کار که اکگدن ازطگ هایضوب 

. شوودمیکه تدسوو  اسووتا ان  وره رنسووانس آمدزش  ا ه  67ایمگاظگ و مگا هینظگ یمیقد هایسوواختمان وجد   ار : فگمدل هاییگییاندازه

که  آنچه را  دن یبهتر د :بدون خطگ  دنِیاز بالا و    دنِیبد :   گپذیامکان گگیظاهگاً متگاقض،   تِی و مز شووودنِبیتگک ب،یوتگتنیبود

آن را عگضه  ییهدا بگ اریِاست که عکس - 68«ایهیحاش»و خطگِ  - ویانه  تِیمز نی. ازچیهمه  دن یند مت یبه ق ند،یخواهد ببیم

به  ماًیمسوووتق دنباوریکه از م یگیوجد ، خ  سووو نیاسوووت. با ا 1444  یمگبدط به آور ییِهدا بگ اریِعکس هم اشنمدنه کیو  کگد،یم

 ،یگیزنان الهزا یها: اول، آلبدم عکسشووود یمگحگ  م گگیخد  با  و تسووولسووو  ظاهگاً متگاقضِ   رو ،یم تسیآشووود ییهدا هایعکس

 هاعکس نی ر ا گتصاوی: ]استشدهاز آن زنان بگ اشت  69ییشگاسا هایکارت یِهتهی مگظدرِبه یسوگباز فگانسد کیکه تدسو   ییهاعکس

 مدر  ییید د،انکگ ه انی]بدونِ حهابِ[ خد  را نما یِاز آن جهت که به اجبار چهگه گانهیفگ ِ ب کیاسوووت کوه[ زنوان  رمقاب ِ  نیا یگِانبیو

]بگ  شدنگهی. به مگظدر چکگدیم گیرا[ اس یزیکه ]چ گ یییقگار م  70ایگهینگاه خ کِیالکتی ر   سا ییبه گیتصواو نای. اندتعگض قگار یگفته

ظاهگاً با  شد یکه  رواقو مطگح م یپگسش ست؛یگگی  زِیشوگح چ نیمؤکد  ر ا یجگبه اما اسوارت. نِی]به آن[  ر ح رسواندنبیآن[ و آسو

که  هایی چهگهپگسش تدس ِ نیا دآیمی نظگبه ن،یبگابگا م؟شدی روروبه نیندار : چگدنه با  ورب یعلم هگدسه ارتباط گاتِیتأث دنِی مدنسوتگاس

 میتقکه هگیدنه ارتباط مس گیاز تصاو یگگیتسلس ِ   ی[، با اجگایگیزنان الهزا یچهگهبسته از  گتصواوی] اندشودهکلدزآپ بگ اشوت ی ر نما

 و اندشدهساخته یتالیهیکه به صدرت   یگی[ تصاوی: ] وم، اجگادآیی رم قیبه حالت تعل د،ز اییتماشوایگ را م ای]چهگه به چهگه[ با عکاس 

 72افگا   کگ نِیگهمانیمتحگک، ا هایابژه 71که قا ر به بازشگاختنِ   یتحل یهامبگن کی - شود یم حیما تشوگ ینتکس آنها بگاهم کا یاهی

 مایپگواز و فگو  آمدنِ هداپ وانمایی شد .ینم حیما تشگ یهم کانتکس آنها بگا یاهی واسوت  ییهدا های ر عکس هینقل  ی])مگ م([ و وسوا

هستگد  یگیمخصدص است: آنها تصاو اریبس هایژییاز آن و یکی ارند،  گیتصواو نیکه ا هایییژییو انیکه عملکگ  آنها مبهم اسوت.  ر م

ها جهان را هستگد: آن یمخصدص هاییژییو ی ارا« از بالا» گیتصاو«. از بالا» گتصاوی اند،شده بگ اشتنسوبت به سدژه  ا یز یِکه با فاصوله

 هگ :خلاصه طدر. به هدیرا بازتاب م ایمشوبک که محاسبه ایهصوفح ،یانتزاع یاز الگدها ایمهمدعه کگگد؛یم انینما «یقال کیمانگد »

 گ اشتب[ را هاعکس نیکه ]ا هاییبدن یکه بگا ستیگیتصد شود ،ینسوبت به سودژه بگ اشوت م ا یو با فاصوله ز« از بالا»که  یگتصودی

 ههیکه فق  نت یگانسووانیغ یگیتصوود: اسووت« 73تالیهی » گیتصوود کی گ،یندع تصوود نیندارند و  رحالِ حاضووگ ا یخطگ یدنهچیه کگگدمی

 وا ار[ ستا کاریاز عاطفه و مشوحدن از وحدش و ستم ی]که عار بد نیگانسوانیاز غ یخد  را به هگندع ن،ای مدجبِمحاسوبات اسوت و به

 دایپ تیاولد دگ یتیبگ مارکس ب – دیگیها منگدیی ایگ –آ ورند  دیو شا گدنشییبه بار م گهایحالا  ر ا دنباوئگیکام ِ  اسوتان م ی. معگاکگدمی

 .76یگییاندازه دنِی: اپگاسکگدیم 75یفص ِ ذات یِاستا  دنِیرا تابوِ اپگاس گیکه تصاو ستیزیچآن 74گانهیامگِ شگ گ،ی ر تصاو کگد؛یم

جهان  ر واقو به اعدا   گِیکه  ر آن تصووواو سوووتایگدهیاز آ یاختگاعات او حاک ههیو  رنت کگد،یم یگییه: او اندازگدبیینم دنباوریم مهگدس

/ زآمیتیعکس مدفق منطق درک کرد. نیدرون  ا دیرا با یرانیجنگ و و ،برداریعکس انیوم ونودپی. شووودخداهگود  یوتبود

از آنهاکه سدژه  بگ اریاست. اما عکس یتالیهیعکس   کیخد ،  ر حال حاضگ  یِمشبک و انتزاع یحهبا صف تس،آشدی 77خدر هشوکسوت

 نیعلق  ار . ات یگیگانی/ ودتدلی تگِیستگ ه زِیاقدام تهدرآم کیکه به  ستیگیقگار یگفت،  ر  رون خد  حام ِ مگگِ تصد یگییاندازه تکلیف

 78یهازجهان م کیکد کان  ر  هاییبه باز هیکه شب یتالیهی  ییِوانما ای ینظارت گِیتصواو راسوت که  یزچی اما اسوت،نشوده انیایگچه ب

ز ا لمسازیمخاطب نامفهدم باشد، ف یبگا کگد،یم حیرا تشگ اتیپگ از جزئ گِیتصاو نیکه ا 79متن یرو صودایِ ایگ. اسوتشوده انیهسوتگد، نما

 است پگ اختن، که ممکن گیتصاو 81ییِدایبه ناپ اتیاندازه با جزئ نیا ای]آ تگسود؟نمی شود ، ز هشوگفت لمشیف 80یگِ یامکان  ار  تأو گکهیا

 ای رک کگ ؟ آ گگدنهیا دیشما را با ایآ: »پگسدیم یاز هارون فاروک 82سگالسِی تامس[   اشت؟ خداهد را اشکگد، ارزش ز هرا شگفت یگ تأوی

بله... از : » هدیپاسخ م یفاروک  « هد؟یرا شک  م یمهاز تِیو واقع سومیفاشو انیم دندیاسوت که پ گیتصواو ییِناپدا دکگییواقعاً فکگ م

مربوط به آن را در  ریو تصاو تسیآمو خیتار لمیف نای «.است انجام حالدر 83یخودبرانداز ندیفرآ کیانسان  یسو

-شیپ یجنبه نیاگر ا یاست؛ حت 85ایهسوته دیآن تهد یفعل 84یکه آموکارگ دهدیم جای ترگسوترد  ند یفرآ کی

 .(4) «بامدنامحسوس واقع مد  یادیتا حد ز» لمیف یانهیگو
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شوود. با  مانو نخداهد یتکگدلدژ نیاز عملکگ ِ مدثگ ا فاروکی هارون بگ نِاز بهگه گده،یقطعاً  ر آ تال،یهی  ی[ از تکگدلدژی]هارون فاروک انتقا 

« کیاز نز » گِیتصاو یمقدله 86 کیکه مکان پگوبلمات  هدیامکان را م نی[ به ما اتالیهی  یتکگدلدژ قیهم ]از طگ لمیف نی ر هم وجد نیا

که  گدکگیرا بگ اشت م یافگا  گیکه تصد هاییعکس ای رسانگد،یم بیخد  آس هایکه به سودژه هایی: عکسمیواقو  ر مح  را  رک کگ ای

 .اندآنها را بگعهده  اشته کگ نِگانیو یفهیعکاسان  ر آن وقت وظ

 هب است،گرفته مد  نیکه توسط خلبانان متفق یریچون تصواوهم تس،یآموو ی از ورود سااسمأمدرانِ  یِثبت گِیتصواو

. با دهدینسبت م کردنرانیرا به ناآمکارمدن و ساختن را به و مودنانیکه نما مووندیمرتبط م یکیالکتدی همان

را که  ر مهاورت هد  خد   رحال انهام  ایسوووازیگانیواثگ  ،ییهدا های: عکسکگدینسوووبت  ر هگمدر  متفاوت عم  م نیوجد ، ا نیا

تگها  . اما تفاوتکگدی اشتگد آنها را به اتاق یاز بفگستگد، ثبت م فهیرا که وظ هایییهد ی گیتصود 87اس از بخش کانا اسا گگد؛بییاسوت، نم

از آلبدم  را ها. آنچه عکسستی[ نهای]تدس  ناز کنز ی فاصله از شدهیگفته گی[ و تصواونمتفقی تدسو ]  ور راه از شودهیگفته گیتصواو نیب

 ینا ان نین احکم متداز کیشگح با  گاً،یقیاستفا ه شد .  یزچیچه یکه قگاربد  از آنها بگا م انییاست که ما نم نیا کگدیم زیمتما تسیآشد

است، از جمله  ههمگا گیبا تصاو زچیکگ ند، همه بگ اریعکس به شگوع[ هاقدرت ایکه مقامات ] یاز وقت» 88:کگدی ژشوگاخت[ را مدازنه م ای]

 یناش گ،یتصد کی 89که قدرت  اندیم ی. فاروکخدر یخد ش را نم کیرتدر بیفگ سازلمی(. اما ف5) «شدندیکه خد شان مگتکب م یاتیجگا

 کگد،یمکث م گمگتظگهیغ اریعکسِ بسوو کی یرو یاسووت که فاروک  ی ل نهمیاسووت؛ به گیبگ اشووتِ آن تصوود  ِی رمدر ِ  ل تقطعیاز عدم

شد، با ارائه 91وشم دیکه  ر  ییدئدیکه هم تدس ِ و یبه اتاق یاز اسوت. عکس 90ایاز روتگ انیهد یصوفِ انتقالِ  گِیمسو یگِانیکه نما یعکسو

 نید  از امطلدبِ خ گیتصاو تاکگگد  بیتکذ ایرا انکار  زچیکه عا ت  اشتگد همه هاییتیو هم تدسو  سا شود می روروبه شودنیگفتهدهینا 

. ستین جمعی سته کنیکیپ کیاز رفتن به  شیب یزیبه مگگ، چ یصفِ مگته نیانتخاب کگگد که نشوان  هد ا اییدنهرا به یصوف طدلان

زن  گِی: تصدکگدیمکث م گی[ تصدنتگیکگگدهسگ ریم ای] 94نتگیییمعما و 93نتگیشودهمهزا ،92نتگیبسوته یِاو رو کگد؟می کارچه یاما فاروک

 به پهلد  ار . ایگهی رحالِ راه رفتن است، و نگاه خ نیگسای با فاصله ر تگهاییجدان که به

 
  اسشده تدس  عکاس اسعکسی که حاوی تصدیگ زن جدان یهد ی است،  ر مسیگ روتیگا به اتاق یاز، بگ اشت -2تصویر ممار  
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  یتیغا چیکه ه یزن را  ربگ ار . عکس نیا گیکه تصد یعکس است: عکس نی[، هم2شماره  گیبه تصد دی]بگگگ کیپگوبلمات عکس  نیدوم

از آنچه  ر آن مکان  رحالِ  کگگدهنییسووگاسووگ خد تع ایکه رابطه ی. عکسووسووتی[ نی ر مدر ِ انهدام ]و بگانداز یزچیچیه انگگِیندار ، و نما

و  از چهگه بگ اریعکس یمگ  بگا کیخالص   می: استبگ اشت شده  یم یکس تگها از روع نیا دی. شایذار یم شینما به است ا نیرو

اه آی گهینگاه خ نیو خالص زن، که از ا یگارا یغ یِو واکگشِ  فاع باسوووت؛یزنِ ز کیاو  که یو ل نی رحوالِ عبدر، فق  بوه ا یراه رفتنِ زن

معمدلِ  یرابطه با بگتگ نیایگ ا یاست، حت یانسان یرابطه عا  کی خلاصه، طدربه: کگدینگاه م یگگی  جایبه هک کگدیشد ، و وانمد  میم

 باربه شیمعگا اگهای  ر اکگدن بد ،مطگح شده یگیزنان الهزا یچهگه گیتدس  تصاو تگشیکه پ پگسشی. باشدمگ انه بگجسته شده ستیشدون

 بد کگ ه انیاخشودنتِ ژسوتِ استعماریگ را نم شوتگیپ سوازلمی. فکگدیم گییمسوئله ت  نیبگابگا م؟ین روبگو شودی: چگدنه با لگزِ  وربگدنشویمی

ه بد . او بگ اشت کگ نِشگاسایی مگظدرِبه یگیحهاب را از صدرت زن الهزا دیمگبدط به ارتش فگانسه[ که با تهد یعم ِ عکاسِ نظام قِازطگی]

 .کگد نگاه 95گانهیب کی به حهاب،باصدرتِ بدونِ دیچگدنه با  انستنمی که بد  ا هرا نشان زنی شدنِمعذب ی] ر واقو[ فاروک

از  بگ اری]بگخلا  عکس گ پذییزن جدان صدرت نم کگ نِشگاسایی مگظدرِبه بگ اریسعک گهایکاملاً متفاوت است:  ر ا تیوضع گهای ر ا اما

 96شدنگهیخ مگظدرِتگها به بگ اریکه عکس رسدیبه نظگ م گها،یبد [.  ر ا گفتهیاو صدرت پذ کگ نِشوگاسایی مگظدرِکه تگها به یگیزن الهزا

. د برا آمدخته  هاابانیمگ ان  ر خ گهی ر بگابگ نگاه خ یسووتا یای هگگِ ،قب  از خد ، ندبههکه البته زن جدان هم ب شوود ؛یزن جدان انهام م هب

نابهگگام ]و  یزچی بگابگ  ر کم سووتِ ایمههدل،  کی ر معگض  98 کگ نگانوی/ کگ نحفظ 97 یِکیالکتیاتصووال   یِسووخت نیا ن،بگابگای

زن جدان » :100رو یم هاستیگیاز فم یاعصابِ بعض یرو ،آن شگح 99یِگونیکه آ کگدیرا مگظدر م یشوگح ههیو  ر نت گ ،یییمدقو[ قگارمیب

 جلب او به عکاس چشمِ که حال آن  ر سوپس و کگد جلب خد قگار  هد که چشومِ عکاس را به وضوعی  ر را اشکه چگدنه چهگه فهمدیم

را که از  داریبلوار هم درحال عبور بود، چشمان  مغاز  کی در اگر او. کگد نگاه پهلدبه 101کدچک  وِینگاه سگ کینه با چگد شد،

 پهلو،هب ع ینگا  سر نیمرگ با ا ر ی. او اکنون در مسکردیموکل نگا  م نهمیبه بود،به او جلب مود  نیتریپشوت  و

 .(6) «نجایدور از ا یمکان هاست؛نیتریمردها و و رها،مکان به درون  جهان  بلوا نای از خودش 102جاکردن جابه دنبال به

یذاری را نشانه گیکه نسوبتِ شگح با تصد دیفهم 105تگگگااز  104ییفگانما کی عگدانِشوگح را به نیمگبدط به ا «103رنهش هیما» گهای ر ا دیبا

زنِ از  یگیتصد ،108کگدیرا، همزمان اطاله و انکار م مدقوبی وضدحبه گِیتصد نیا 107افسدنِ یدیی که ای استیدنهشوگح به نیا . 106کگدیم

فگامدش  111مگگ نِینقش خد  را  ر ماشوو 110هیثان کی یکه آن عکاس، بگا شوود یبگ اشووت م یکه تدسوو  عکاسوو 109بد لگ شووارلرهگذرِ 

،  وم  یو  ل ؛اسووت کیمگگ نز   لی  اول، :114 مقاومت کگ  113یانسووان یا یز یانسووانافسوودنِ  نی ر بگابگ ا دیبا  یبه  و  ل 112.کگدیم

 نیرا از ب گیتصد 116یِفتگیشگح، ش یِگونیمهد اً بگقگار شدند. آ و،ینگاه سگ کی 115 آنِ  ر شدهقیتعل هایکه نسبت کگدیاقتضاء م کیالکتی 

 .[ خداهد بد یعکاس ناز ای] 117یگشکگهه تدس  شده ا هنشان «بد نِیانسان»با  یکه تگها همدست گ ،بیم
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  ر بگد 118 تصدیگ لدئیس پین -3تصویر ممار  

د  کگ ، بارت خ یفتهیکه بارت را ش هگگام ربگد، آن نِیپ سیلدئ ییباینظگ که ز نیاست؛ از ا کینز  اریبه رولان بارت بسو گهای ر ا 119نکارا

 قاب  وضدحبه گ،یتصد نیا جایچی ر ه یتیواقع نیهگچگد چگ ،اصگار ورز  «گ مییاو م» 121پدنکتدمِ  انست تا بگ 120دمیاستد را مگتب  با   نیا

 122 .ستیو قاب  خدانش ن دن ی

از  شبی او، به عطف جگ ، ضب ِوجهان و ثبت گِیتصاو لمینبد ، اما مؤلفِ ف سونیالکتی  کی گگی  123«اتاق روشون»کتاب  سوگدهیند ایگچه

بگشت  125گانهیبدب یهیما نیا ،124حکمِ زنگده کی ر  تداندیم یاست که فاروک  ی ل نهمیبد . به نیسیالکتی  کی یگگیو هگوقتِ   شهیهم

قگار  126را سوودپلمان« عاشووقانه» دنِیکه او اپگاسوو اسووت  ی ل نهمیبه زی. و نبد ماندهیباق گانهیبارت ب یگاییِبا بگشووت هکگد ک اریرا اخت

 سووتان خد  را  رحالِ  سووازلمی: فکگدیم ییبزریگما «128یانتقا » دنِیاپگاسوو کی با چهگه جداکگ نِ مگظدرِرا به گیکه تصوود، 127 هدیم

 زن یِحهاب را بگ چهگه زین نیااز  شیکه پ ی[. همان  سووتاندیرجدع کگ لمی]به ف  هدینشووان م گیتصوواو130مهد  بگدیِقاب و 129 ا نبگش

 .بد از او ستانده دیبا تهد یکه عکاس نظام د،یبازیگ ان یگیالهزا

شوود ؛ او  گیتصوود یفتهیشوو  هدنمی اجازه خد به که کگد ثابت مابه  دبای  ا ، نشووان را 131نماییکه  ر وهله اول بزرگ سووازیلمیهم ف گهایا

گد. اما ک بگ اریکه به آن تعلق  ار ، پگ ه یگیگانیتا از مگطق حفاظت/و کگدیم ی ستکار یعکس است و آن را با استا  یمش دل کار بگرو

 شدنِاص ح گ،تصدی افسدنِ کار، رحال  ستانِ با کگ نمقاومت ی: بگاانداز می  امبه تگاو را سخت دنِیکه تگگگا،  مدنسوتگاس رسودیم گنظبه

 یسازیار است.  ستان کگد،یم میتسل یگییرا به قاندن اندازه 132یکه جهان مگئ تالیهیبا مگطقِ    هدی ست است که نشان م تالِیه ی امگِ

 ،یعکاسووو یِاتیعگصوووگِ ح قِیاز طگ دیانسوووان را مدر  انتقا  قگار  هگد، که به ندبه خد  با یاسووویق گهینگاه خ  دیکار هسوووتگد، با رحالکه  

 .کگد فی]و از  رون[ تضع گیرا از ز تالیهی  133یِقدرتِ نامگئ هایِدنیاپگاس

که  قت  یقگار ا : تسلسل یگگی ر تسلس    تدانیخلاص شود: ژسوت انگشوتان  ست را م افتا یی  امبه نیبتدان از ا دیوجد ، شوا نیا با

 دندیپ کیتکگ 134 بد نِیگانسووانیهم به غ ز،ی ر عم  را ن یانسووان یو مخالفت با مگطق  هد،یم دندیرا به شووهاعتِ عم  پ یاقدامات  سووت

 .تسیبه زن ناشگاس آشد گهیمبهمِ نگاه خ بد نِیسان هد و هم به انیم
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که است  یبا اقداماتدر تضاد  موند،می مندبهر  136شانمناخت ینهمانیاز ا ایکه کارمندان  سازمان س 135یمحض لذت 

د  ب کگ ه یخد  حکاک 138را به  قت  ر ذهن تسیآشد تیسا 137بگدیِکگهیآلفگ  کانتدر که پ ماتتگسی :استمناخت آنها مد  منجر به

وربا و آلفگ  وتزلگ از بخش کانا ا که  رو ولف ]یعگی[ یزنداناز آن ارائه  هد؛ اقدامات  و  یقی ق مِیتگسووو تسیاز آشووود 139ییتوا پس از رها

مگگ  نیتا از عملکگ  ماش سگدیبگد یکگگد و سپس یزارش یسوازمانده قیکگ ند تا فگارشوان را به طدر  ق دآرشوی شوانرا  ر حافظه زیچهمه

 ای کگد؛ی یگیدن م تالیهیفگش   کیبه  شوووتگیرا ب یگانیو گیکه تصووواو یتگهزارماز هفت ییکایخلبانان آمگ هایکگد؛ عکس یبگ ارپگ ه

 از شانشِشدر سازیِکه جهت آما هاست  تسیآشد انیبا عملکگ  زندان رتضا   همه و همه، کگگد؛یم دیتدل یمهاز گیکه تصاو ییهاتمیالگدر

 سدزخانهمگ ه ینسوب یِگانوی: اسوت مشواهدهقاب  ییاز عکسِ هدا ایهم  ر یدشوه اشههنتی ؛بد نداسوتفا ه کگ ه 140یزبان رمز کی اعدا ِ

مهمات  دیتدل هایکارخانه از ،جدان زنان تدس  شدهبا اسوتفا ه از پد ر ]باروت[ سگقت، 142زوندرکماندوها اعضوای  سوتِبه 141چهار شوماره

 143.کگ ندیمهاور ار ویاه[ که  ر آنها کار م یصگعت یهاهمان ساختمان یعگی] یجگگ

اسووت، که  نایزندان نیا یاقدام قهرمانانه گر انیکه ب یبا ذکر  الفاظ: رسووودیم انپایبه بتگتینیبد لمیف یکیالکتی 144گیمسووو

 147مرکز  مرگ کیعاجز از انجام آن بود: آنها  نیمتفق 146کرپیغول 145جنگ  نیرا انجام دهند که مام یتوانسوتند کار

: کگ  بگدیصدرت یکیالکتی[  یو سگسختانه دی]، اک دیشد 149یواژیدن کیعگدان به تدانیم تیعقطرا به 148تقاب  نیا را از کار انداختند.

 نی ر هم قاً ی ق جاست،نیهم زی. اما نکته نکگدیرا به اعدا   یگیدن م گیکه تصاو ستیبگضودِ حگکت رو ،یم گیکه از اعدا  به تصود یحگکت

 تدانیم [.بزندگهمب یبه عبارت ایمگگ را با اختلال مداجه کگد ]و  ارعیتمام نیتا ماش رسدیم راهاز  یکیالکتی  دنِی مدنستگاس گدِبگآی که نقطه،

 گیتصاو نای که راکه مگ م آنچه  مگظدرنبدی کگ ،استفا ه  میعظ نِیماشو نیا گِیتا ابد از تصواو تدانی شومن  یذاشوت، م یِپا یِتا ابد پا جا

 یقطع. اما  ر مکگدیکار م شووودنانیبدونِ نما ش،یبفهمگد که  ر نمارا  151و مگطقِ قدرت گگد؛یبب کگگد،یم انیونموا 150یبودونِ یفتوارِمهم

 152گِ یااست که امِگ   ی ار ، کگش تیکه اهم یزیاست، و تگها چ هد هیکاملاً ب یزی]و قاطعانه[، چ یانتقا  دنِیاپگاس نیکه ا شد یمشوخص م

 .کگد قطو  رون از زمانهم کگد،یم بگ اریقدرت پگ ه نِیکه از ماش 154ماشین تاویلیو  153قدرت نِیماش یعگیرا،  نیهگ و ماش

 یبگ ارگ هکه پ  انستی.  وبدر مشد یم دهیکش شیپ  وبدر یینقطه  نی.  ر ارسدنمی ذهن ر آن رولان بارت به گگیاست که   اینقطه نیا

 ییای ر  ن: »کگدمی اشحکم کدتاه خلاصه کیکه خد   وبدر  ر   ی ل کیبه هماست، آن نیخد ِ ماش یِمحدو  به ماندیار 155شینما نیماش

که  یکار قتِیحق یبه افشووا یازیجهت ن نهمیبه(. 7) «اسوت 159پدشووالی از امگِ 158ایوقته 157یقحقی امگِ سووت،ا یشوته 156وارونه قعاًکه وا

 سدی: حمله به هگدیانهام م گیکه  ر تصد ستیاست، همان کار ازی.  ر واقو آنچه نستین  هگد،یانهام م 160وستگن هایلمفی سدارانِاسب

 گینبد : تصوود یگگی  زِیچ چهی ،162ناسووازه کیجز «  شوومن سوودیحمله به» نیا، 161«شنمای جامعه رباره  ییهادیاهی » شوومن.  ر کتاب 

 هگ ِ رأس  ر  ست،به گیشمش 164()کاستگِ نیارول فل درشیاجگا شد ، از لحظه  163گیکه قگاربد  فدراً و بدون تأخ سومیالیمبارزه بگضود امپگ

 166شد. اجگا 165نظامسداره هفتم

 167یبه کگش زینباشد و ن گوزیمگگ متعلق به   یهانیاز نحده کار ماش هد هیب دنِی مدنسوتگاسو کیتگها  اشلمیف گکهیا یبگا یفاروک هارون

 ای نیل[ ارول فیساختگ ای]  ی استان هایانداختنراهو یگ وخاک به هارانیمسلماً نسبت به اسب یگ  ، یتبد 1491مگگ  یهانیماش هیبگعل

 یکه پد ر باروت را سووگقت کگ ند و اعضووا تسی ر  سووت  ار : اقدام پگج زن جدان آشوود تگیکمتگمبهم و البته کل یمصووداق ن،یوجان 

 تماشایگ، چشوم اما. شودند ورحمله یمگگِ صوگعت نِیماشو ییبا چکش، تبگ و سوگ  به مأمدران اجگا 1444اکتبگ  1زوندرکماندوها که  ر 

: خدر یگمب بزریی مشک آن به دنی ر فهم شد ،یفگاخدانده م گیحاضگ  ر تصد انیاستفا ه از تعدا ِ شدرش گیتأث یمشاهده یکه بگا هگگامی

 تگها ار چهار شماره سدزخانهمگ ه سازیِگانیو گ،یچگاکه تصد ست؛نی مهم اسوت،شوده نماییبزرگ یتدسو  فاروک زانمیتا چه گیتصود گکهیا

 یمانانه باقکگش قهگ نیکه از ا یزیتگها چ ههنتی  ر. است دا هرخ یاتفاق نی ر آن مکان چگ  انگدیکه از قب  م کگد،یم انینما یکسان بگای

شد ، این می 169ییاسوتثگا مایهحال کی ییِبگپا ای ییصوحبت از فگانما یهگگام میدیهسوتگد: که از زمان ا مدند بگک فهم 168الفاظ ماند،یم

ار  که وجد    ایوقته شهیهم یذشته از این،لفاظ و الفاظ هگدز وجد   ارند و . اما اگندیرا بگ گیتصاو یِتا جا رسوگدیاز راه م هسوتگد که الفاظ
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 کیبه دنیرس یگاب کیالکتیکه   وجد   ار  ایوقته بگ این،علاوهبدهگد.  زبگانگینیتحس ایخد  را به الفاظ بگآشفته و  یجا دیبا یالفاظ انتقا 

 ست.هاکیالکتی  به قطو تمامکگش قا ر  نیباشد که ا محض یخداهان کگش دیبا گد،یبگآ

 مؤثر طور در اصل، به لمیف نیا(. 9« )آغاز شد  دیبا تیواقع: »دیدییمیک چیز  به ما 170و انعکاس الفاظ یدنتگ آندرس نیبا طگ یفاروک

را  یدر خاک آلمان، کار 171یاهسته ساتیاز تأسو یریبخواهد تا با جلوگ ۷۸۹۱ یهای: از آلماندارد ینیهدف  ع کی

در آنجا بود[ انجام  یاردوگا  کار اجبار نی]که بزرگتر 172ایلسوویسوو کدر خا ۷۸۱۱در سووال  نیانجام دهند که متفق

شوود. مطمئگاً   یتبد گینقد تصوود ر ژانگ معتبگ  173طبقه کیبه  لمیف نیو هفت سووال بعد، ا سووتی. بکار مرگ یهاندادند: قطع کانال

 .مودیم آغاز جتدریبه تیواقعنقد آنها  شدار است.  گیبه اندازه تأث گ،یتصاو گیتأث یگییاندازه

 

  2222 - 175جدید لیسبون دانشگا از 174فیلیپ فارا : تگجمه به انگلیسی

 1011شهگیدر، مهگ و آبان  - 176بگیگ انگده به فارسی: پارسا زنگگه 

 

 منبع:

 است.مگتشگ شده /http://cjpmi.ifilnova.ptتگجمه انگلیسی این مقاله  ر ژورنالی به آ رس: 

 

 اند؛ یذاری شدههای متن انگلیسی که  ر متن حاضگ با علامه )( نشانهندشتپی
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dialectique”, in Traffic n.93, Spring 2015, pp. 96-103. 

[2] Harun Farocki, “Commentary from ‘Bilder der Welt und Inschrift des Krieges’”, Karen 

Margolis & Bert Papenfuß-Gorek (trans.), in: Discourse, 1993, 15(3), pp. 78-92, pp. 81-82. 

[3] Ibid., p. 91. 

[4] Harun Farocki, “Making the World Superfluous: An Interview with Harun Farocki”, in 

Harun Farocki. Working on the Sight Lines, Thomas Elsaesser (ed.), Amsterdam, Amsterdam 

University Press, 2004, p. 185. 

[5] Harun Farocki, “Commentary”, op. cit., p. 85. 
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[7] Guy Debord, The Society of the Spectacle, Ken Knabb (trans.), Canberra, Hogoblin Press, 

2002, p. 8. 

[8] Harun Farocki, “Reality would have to begin”, Marek Wieczorek, Tom Keenan & Thomas 

Y. Levin (trans.), in: Harun Farocki. Working on the Sight Lines, op. cit., pp. 193-202, p. 193. 
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1  .  THE UNCERTAINTIES OF DIALECTICS 
2 . Jacques Rancière 

3   . vertigo 
4 . Harun Farocki 

5   . Bilder der Welt und Inschrift des Krieges (1989) 

6   . underlying 

که خود یک اکت نمایشی است و ممکن است در جهت اثبات  (drama)اثبات از طریقِ یک اکت نمایشی است و با نمایش  طورکلیبهدمونستراسیون  7

به هر حال معادل برای این واژه در آید. حساب نمیبه (drama)ش چیزی هم نباشد، تفاوت دارد. حتی حرکت تصاویر روی پرده سینما هم نمای

ده »کتاب در ترجمه امید مهرگان . انددست بودهاست گاه نمایش، گاه تظاهرات و گاه اصطلاحاتی از همین که از متون رانسیر صورت گرفته هایی ترجمه

. ادیب )که انتخابی منطقی است( استدرنظرگرفته از رانسیر، معادل این اصطلاح را تظاهرات «(Dix thèses sur la politique)باب سیاست تز در

مانند اثبات، اثبات نمایش و ...  هاییایر متون هم توسط دیگر مترجمان معادل؛ در ساستدادهاز کانت، برهان نمایش را معادل قرار  اشترجمهسلطانی در 

 ام.تهدرنظرگرف. من اما در اینجا همان دمونستراسیون را معادل استشدهدرنظرگرفته

 

8   . pedagogue 

9   . the most rigorous dialectics 

10 . guide 

11   . student 

12   . double operation 

13   . dialecticians 

14   . master 
15 . contradiction 

16   . undertaken 
17 . visibility 

18   . totality 

19   . made 

20 . appearance 
21 . visible 

22   . underside 

23   . phenomena 

24   . part 

25   . absolute control 

26   . lead 

27 . contributing 

28   . dialectical rigor 

29   . dialectical irresolution اطمینان[]عدم  

30   . structure 

31 . photogrammetry 

32   . simulation 

33   . Birkenau ramp 

34   . From a distance 

35   . an instance 

36   . productive industry 

37   . knowledge/power 

38   . tonality 

39   . Buna 
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40 . gas chamber 
41   . Zyklon B 

42   . recognize 

43   . Alfred Kantor 

44   . Rudolf Vrba 

45   . Alfred Wetzler 

46   . monstration 

47   . nothing 

48   . logic of mastery ]منطق اربابی یا تسلط[ 
49 . looking 

 .اندشده مشخص هانوشتر پید طور دقیقبه، در متن کنندمیرا توصیف  حالاتی از فعل نگاه هرکدامکه  glance و look ،gaze ،stare. چهار فعل  50

. از این چهار فعل، سه فعل اول به ترتیب بیانگر نگاه طولانی به اشیاء )هر اشیائی( وثرندباور مترجم بر این است که در درکِ بهتِر مطلب بسیار م چراکه

، کارکرد این فعل تنها برای توصیف یک نگاه سریع است، مانند نگاه آمده استا کارکردش متفاوت است؛ همانطور که در متن هم ام« glance»هستند. 

سی یا چیزی است که زیبا برای نگاه خیره به ک stareاس )مطابق با خوانش فاروکی و رانسیر از عکس(. کارکرد زن جوان یهودی به دوربین عکاس اس

نگاه ما، نگاه  یهدر امر واقع ابژ»گفت  توانک حکم لاکانی می؛ در یمربوط به سوژه است (look) مربوط به ابژه و نگاه (gaze) نگاه خیره. درسبه نظر می

 در همین راستا مراجعه کنید به:«. گرداندمیما را باز 

 http://problematicaa.comسینمایی.  تجربه در «نگاه» مفهوم تاریخی واکاوی: ۲ فمینیسم و (، فیلم1930ملک، مهدی. )-

 (. مفاهیم کلیدی در مطالعات سینمایی. )ترجمه فتاح محمدی(. زنجان: نشر هزاره سوم1331هیوارد، سوزان. )-

 .09ارغنون، شماره نامه (، لذت بصری و سینمایِ روایی. )ترجمه فتاح محمدی( فصل0111مالوی، لورا. ) -
 

51   . British intelligence officers 

52   . crematorium   [سوزیآدم]کوره  

53   . pleasure 

54   . illustrating 

55   . virtues 

56 . a dialectical series 

57   . a certain mode of mastery 

58   . worldview 

59   . from above 

60   . body 

61   . Enlightenment of Reason 

62   . seeing and knowing 

63   . military reconnaissance 

64   . police identification 

65   . Albrecht Meydenbauer 

66   . Wetzlar 

67   . the theory of perspective 

68   . marginal ]بینابینی، مرزی[ 

69   . identity cards 

70   . gaze 

71   . recognizing 

72   . identifying people 

73   . digital ]رقومی[ 

74   . the evil 

75   . excellence [differentia] 

76   . measurement 

77   . successful/failed 

http://problematicaa.com/
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78   . virtual universe 

79  .  voiceover 

80   . interpreter 

81   . disappearance 

82   . Thomas Elsaesser 

83   . self-abolition 

84   . manifestation  

85   . nuclear 

86   . problematic place 

87   . Kanada 

88   . compensates 

89   . strength 

90   . Ruthenia 

91   . Yad Vashem 

92   . the most up- close 

93   . the most individualized 

94   . the most enigmatic 

95   . stranger 

96   . stare 

97   . stringency of the dialectical couple 

98   . preserve/destroy 

99   . irony 

100   . feminist teeth grind 

101 . glance 

102   . displace 

103   . bad taste ]ذائقه بد[ 

104   . expression 

105   . double bind [الزام متضاد]  

شیزوفرنی در کودکی به آن  است. در روانکاوی وضعیتی است که مبتلایان به« بستنوضعیتِ دوراهیِ ب»طورکلی، به double bind""عبارت  106.

ی یوجود ندارد. در فلسفه یکحلی هم برای هیچشود که راههایی میدوراهیکه منجر به  خوردهایی عاطفی میی آنان با مادرشان گرهشوند؛ رابطهدچار می

و  پذیریمکاندر پیوندند که میانِ ا ای «سرگشتگی»با  هابر این باور است که رخداد هارخداد امکان یا عدمِ امکانِ وقوع و حادث گشتنِ  یهدربار ، اودریدا

این رخدادها یا مشخص نمودنِ معنایی معین و  گذاریام، و هرگونه عملی برای نخواهندیم  «تنگنا»  را« سرگشـتگی»وجود دارد. او این  ناپذیریامکان

 مراجعه کنید به: داند.میها را مشکوک یش معلوم برای آنپ از

 .11پژوهشی متافیزیک، شماره -. مجله علمیژاک دریدا همسئولیت در فلسفقانون، عدالت و (، 1930زاده، علی. )جهانگیری، جهانگیر ؛ بندرریگی-

 

107   . charm 

108   . prolong and deny 

109   . a passerby à la Baudelaire 

110   . a second 

111   . death machine 

ن دانی منمیگریزی و تو نیز میکجا م بهدانمیجایی دیگر، بسیار دور، بسیار دیر، هرگز شاید، چراکه ن ...آیا دیگر نخواهمت دید در فراسوی زمان؟ 112.
 از شارل بودلر.« رهگذر»یا « زن رهگذر». مراجعه کنید به شعرِ  روم...میکجا به

 

113   . Human, All Too Human [Friedrich Nietzsche] 

اشاره  «(Menschliches, Allzumenschliches: Ein Buch für freie Geister)انسانی  زیاده ،انسانی»مشخص به نیچه و به  طورهب .114

ادی اه که مورد تفحص انتقهای مورد ستایش آنگ« بت»دارد. نیچه انسانی، زیاده انسانی معتقد است که هیچ چیز مبرا از انتقاد نیست و ممکن است همه 

 مراجعه کنید به: .از آب درآیند« زیاده انسانی»گیرند، توخالی و قرار می
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 (. انسانی، زیاده انسانی. )ترجمه ابوتراب سهراب و محمد محقق نیشابوری(. تهران: نشرمرکز1171)نیچه، فریدریش. -

 

115   . instant 

116   . fascination 

117   . torturer 

118   . Lewis Payne 

119 .denegation 

120   . studium 

121   . punctum 

را  خودهیک تصویر کارکردهایی مختص ب یشناختانهشانهدر تحلیل ناصطلاحاتی متعلق به رولان بارت هستند که هرکدام « پونکتوم»و « استودیوم» 122

 را رهنگباف و شدهتربیت ایعلاقه تنها اهعکس برخی در که است عکس به نسبت متمدنانه و فرهنگی همگانی، و کلی میلی معنای به: دارد. استودیوم

 هاییتلذ کشف برای است جایگاهی عکس، استودیوم .است همین شانهدف دراصل و آیندمی دستبه عکاس نیت فهم با و اندساکن او دید از که یابدمی

 زا جزئی همواره پس ؛شودمی درک سنن و آداب فرهنگ، حضور یواسطهبه بوده، کل یک مثابهبه استودیوم. شوندنمی خارج عکس سطح از درنهایت که

 نماییباز ،رسانیاطلاع قدرت همان واقع در استودیوم .روندنمی ترطرفآن کلی احساس از آن گذاریتأثیر نوع و کندمی ارائه را اطلاعاتی که است کل یک

 .دمان خواهد باقی سطح در تنها و رفت نخواهد عمق به هرگز که شودمی باعث را سطحی و زودگذر است؛ که لذتی عکس در همگانی میل برانگیختنِ و

 و تنبوده اس آگاه بدان عکاس که چیزی. است غیرهمگانی که گرددبرمی حس آن به بارت رولان نظریات به بنا و است نیش و زخم معنای به: پونکتوم

 قطع را استودیوم بودنِ  حضورش، با و نیست مندآداب که عنصری. کندمی اضافه عکس به را آن که است خوانشگر خود درواقعاست. نشده رمزگذاری

 که است تودار فراسوی نوعیشود. می درک معنا از ترعمیق ایگسترهبه ایهیچ وابستگیبی ،اشهیچ میانجیبی حضورش که است چیزی همان کندمی

 .«ستا جانگداز برایم و کندمی کبودم ،زندام مینیش که یسترخدادی همان عکس پونکتومِ: »گویدمی «روشن اتاق» در بارت رولان. نیست وصف قابل

 علاوه بر کتاب اتاق روشن از رولان بارت، مراجعه کنید به:

 .9مایه، شماره پژوهشی نقش-نامه علمی(، ماهیت وجودی استودیوم و پونکتوم در عکس. فصل1341پور، محمد. )حسن -

مقایسه با مفهوم حقیقت در هنر از منظر در  عکاسى پردازیهقیقت در عکاسى از دیدگاه سه نظرمفهوم ح(، 1341گودرزی، مصطفی ؛ براری، نیلوفر. ) -

 .1. فصلنامه علمی هنرهای تجسمی رهپویه هنر، شماره افلاطون

 

123   . Camera Lucida 

124   . sarcastic 

125   . cynical tone 

126  . supplement 

ی شگط آشکاریی  مدس و تحقق سیاست/ مدکگاسکه پیش ی یک فضای تهی و خلأ استنز  رانسیگ نمایگده /متمم/مکم /...(جانشیگیطدرِ کلی سدپلمان ). به 127
شد . مگطق جانشیگی نز  رانسیگ تدأم با فقدان و وجد  یک خلأ  ر نظم بدیهی اجتماع است. این بدل می لیسنباشد سیاست به پُاست. ایگ این فضای تهی وجد  نداشته

 . مگاجعه کگید به: نمایدانکشا  مگ م ) مدس( و آفگیگش سیاست/ مدکگاسی را فگاهم می«ِ امکان»خلأ، 

امه نسیاست. فص  و ندشتار: سیاسی یفلسفه به مبا ی رانسیگ ژاک و  ریدا ژاک رویکگ   ر «جانشیگی مگطق»(، 1344فگ ، محمد . )تاجیک، محمدرضا ؛ ایگانی-

 .34المللی، شماره های سیاسی و بینرهیافت

128   . critical 

129   . cutting 

130   . reframing 

131   . enlargement 

132   . visible world 

133   . manipulation 

134   . inhumanity 

135   . pure pleasure 

136   . knowledge 

137   . configuration 

138   . mind 

139   . liberation 

140   . a coded language 

141   . crematorium IV 



Tajrishcircle.org 
 

                                                                                                                                                                                     
142   . Sonderkommandos 

 .کار اجباری هایاردوگاه شکل از خود یهودیان درواحدهای نظامی ویژه متزوندرکماندوها:  .143

 

144   . path 

145   . war machine 

146   . gigantic 

147   . death facility 

148   . opposition 

149   . reversal 

150   . saying 

151   . logic of power 

152   . the functioning 

153   . machine of power 

154   . machine of interpretation 

155   . machine of the spectacle 

156   . turned upside down 

157   . the true 

158   . a moment 

159   . the false 

160   . westerns 

161   . The Society of the Spectacle 

162   . paradox 

163  .hic et nunc [Latin]: on-the-spot: درلحظه 

164   . Errol Flynn/Custer 

165   . 7th Cavalry Regiment 

. این فیلم در 1301در سال  رائول والشساخته وسترن -فیلمی جنگی Boots On) (They Died with Their هایشان مُردندآنها با پوتین . 166

 هد.دبرد و به نظامیان فرمان یورش میشود که سوار بر اسب و در حال حرکت، شمشیرش را بالا میآغاز می ارول فلین با بازی تیتراژ با تصویر کاستر

167   . action 

168   . words 

169   . exceptional affect 

170   . Günther Anders 

171   . nuclear installations 

172   . Silesian, poland 

173   . classic 

174   . Philip Farah 

175   . Universidade NOVA de Lisboa 

176   . Aparsazanganeh@gmail.com 


