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رنگ بهمثابه امر سیاسی :تأملی زیباییشناختیـزبانشناختی
مجید آزادبخت ،1علیاصغر فهیمیفر* ،2محمدرضا تاجیک

3

دریافت2911/21/50 :؛ پذیرش2055/50/95 :

چکیده

رنگ ،تنها رنگ نیست؛ نماد ،زبان ،پیام ،داللت ،هنـر ،قـدر ،،مقاممـت ،م سیاسـت اسـت .رنـگ،
عنصری دیداری ،ارتباطی ،م ادراکی است که میتواند احساسا ،آدمیان را تحریک یا تسکین بخشد م
کنش گفتاری م رفتاری آنان را تغییر م جهت دهد .در آموزههای ادیان م نحلههای فکـری م سیاسـی ،از
رنگ بهعنوان یک نماد یا عامل تمایز از دیگران بهره گرفته شده م بازنماییهـا م قراتـتهـای متفـام ،م
متخالفی از رنگ م داللتهای زبانشناختی م مامرای زبانشناختی آن اراته شـده اسـت .در میـان ایـن
فرامانی داللتها ،این نوشتار به رمشی تحلیلی با بهرهگیـری از منـابک کتابخانـهای ،تمرکـز خـود را بـر
داللت سیاسی رنگ قرار داده م با مفرمض گرفتن رابطۀ رنگ م سیاست ،تالش کرده است دفتر خـود را
رنگ امر نمادین یـا امـر ماقـک
با اثبا ،یا ابطال این فرضیه بهپایان برد که« :هر بیرنگی ،آنگاه که اسیر ِ
میشود ،تبدیل به امر سیاسی (با جوهرۀ ستیهندگی یا آنتاگونیستی) میشود .این نوشتار ،دم هدف را در
خود نهان دارد :نخست ،عبور از حصار تعریفهای سنتی از سیاست م امر سیاسی ،م طـر سیاسـت
زبـان متفـام ،از
بهمثابه امر هنری م برعکس (هدف نظری) ،م دمم ،آشنا کردن کنشمرزان سیاسی بـا ِ
سیاست ،که میتواند هم بهمثابه زبان قدر ،،م هم زبان مقاممت در جامعۀ امرمز ما نقشآفرینـی کنـد
(هدف عملی).
کلیدواژهها :رنگ ،امر سیاسی ،قدر ،،گفتمان

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .1دکتری پژمهش هنر ،گرمه پژمهش هنر ،دانشکده هنر ،دانشگاه تربیت مدرس ،تهران ،ایران
 .2دانشیار پژمهش هنر ،گرمه پژمهش هنر ،دانشکده هنر ،دانشگاه تربیت مدرس ،تهران ،ایران(نو یسنده مسئول)


 .3دانشیار علوم سیاسی ،گرمه علوم سیاسی ،دانشکده علوم انسانی ،دانشگاه شهید بهشتی ،تهران ،ایران

به آهستگی
آغاز به مردن میکنی؛
اگر،
رنگهای متفام ،بر تن نکنی /...پابلو نرمدا

 .1مقدمه
1

2

رنگ ،نوعی «امر نمادین » (بهبیان لکانی ) است؛ ازاینرم ،از امکان م استعداد داللتـی م معنـایی
متفام ،م متکثری برخوردار است .در ساحت نظم نمادین ،هر رنگ ،رنگهـا اسـت م هـر رنـگ،
آن نیست که هست .بهبیان رمشنتر ،رنگ ،بهمحض اینکه زیر رمکش امر نمـادین قـرار مـیگیـرد،
ماقعیت یا رنگ خود را از دست میدهد م سویۀ داللتی دیگری مـییابـد .ایـن تکثـر ،گونـهگـونی،
گشودگی ،م صیرمر( ،شدن) داللتی م این ابهـام م ایهـام معنـایی ،همـان اکسـیری اسـت کـه از

رنگ ،سیاست میسازد .آلن بدیو 3در کتاب «سیاه ،درخشش یک نارنگ» به ما میگویـد« :مـد،
های مدیدی است که سیاه ،نماد م تداعیگر غیاب نور ،ناپاکی ،ارتجاع ،مـر ،،انـدمه ،نیهیلیسـم،
فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران

05

دوره  ،41شماره 3
پاییز 4111
پیاپی55

جادمگران ،سیاهپوشان هوادار موسولینی ،زمینهساز بدشگونیهمچون کالغها ،م ...اسـت» ،امـا بـه
تصریح می« ،سیاه میتواند به سیاهی ریشههای درختان کـه آغـازگر زیسـت م سرسـبزی طبیعـت
است م به مقار م سادگی بیتکلف لباس سیاه ،میژگی التیامبخش طنز سـیاه در رمیـارمیی بـا مـر،
عزیزانمان ،نیز داللت دهـد( »...بـدیو« .)08-03 ،0335 ،دیالکتیـک شـکوهمند سـیاه م سـفید،
امتحانها ،انشاءها ،آزمونها ،مشقهای اضـافی ،م تمـام آن دشـواریهـای یـادگیری را بـه خـاطر
آمرید .هنگامیکه امتحان را افتضـا مـیدادیـد ،نمـیگفتیـد «مرق» را «سـفید» تحویـل دادیـد
برعکس ،اگر سرشار از الهام شده بودید ،با افتخار اعالم نمیکردید که شش صـفحه را سـیاه کـرده
اید » (بدیو .)31 ،0335 ،بدیو ،در جای دیگری تأکید میکند« :سیاست رهاییبخش نمـیتوانـد
هیچ ارتباطی با رنگها داشته باشد م بشـریت فـینفسـه فاقـد رنـگ اسـت» (بـدیو.)03 ،0335 ،
ً
احتماال ام با این گفتۀ خود میخواهد بگوید :آنجا که رنگ با سیاست رهاییبخش ارتباط مـییابـد
م بشریت حامل م عامل رنگ میشود ،رنگ پیشتر به امر سیاسی تبدیل شـده اسـت .رنـگ ،نـوعی

چـارچوب نمـادینی جـای نمـیگیـرد م در هـیچ ما ه م زبـانی
«امر ماقک »4نیـز هسـت؛ در هـیچ
ِ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بیانشدنی نیست؛ از هرگونه معنای استعالییای میگریزد؛ پنداری یک امر اخراجشده (یا بـهتعبیـر
ر باتای ،امر طردشده ،یا کنارگذاشتهشده از سـاحت نمـادین) اسـت ،امـری خـارج نـامگـذاری
است ،مانند شیزمفرن بیرمن از هرگونه قانون م نظم معنایی یگانـه م ثابـت قـرار دارد (همچـون امـر
فینفسۀ کانتی که بیرمن از هرگونه شناختی قرار گرفته است) .خأل م حفرهای که رنگ ،بهمثابـه امـر
ماقعی ایجاد میکند ،موجب میشود که پیوسته گفتمان م اندیشـۀ جدیـدی را بـرای پـر کـردن ایـن
خأل م افق ناپیدا اراته کنیم ،م همین ،امر جدید امر سیاسی 1است ،یا بهتعبیر یـل دلـوز ،2همـین،

مفهوم م معنای جدید امر سیاسی است .در ایـن معنـا ،رنـگ ،بخشـی از نظـم نمـادین اسـت کـه
همیشه از آن میگریزد م در آن ایجاد شکاف م حفره میکند ،م بهمثابه مقـاممتی درمن قـدر ،ـکـه
قابل کنترل نیستـ عمل میکند م با ایجاد رابطۀ ستیهندگی با قدر ،یا دیگری بـزر ،3،خـود را در
قاب م قالب امر سیاسی بهنمایش میگذارد.
این نوشتار ،تأملی است زبانشـناختی م زیباشـناختی بـه «رنـگ» ،آنگـاه کـه داللـت
سیاسی مییابد م آنگاه که امر زیباشناسی ،همان امر سیاسـی مـیشـود .زبـان م کـالم در
معنایی موسک م بدیک به هر گفته م ناگفته ،هر شکل م شکلک ،هر رنـگ م بـیرنگـی ،هـر
نوشته م نانوشته ،هر نشان م نشانه ،هر پیدا م ناپیدا داللت میدهد .در این حالت ،هر چیـز
م ناچیزی ،زبانی مییابد م به سخن درمیآید م از هـیچچیـز ،چیـزی مـیسـازد م آن را بـا
آرایههایی از جنس «امر سیاسی» میآراید .چنین است که با سیاستی ــبهبیان دلوزـ از نـوع
خط گریز(خطی از خالقیت م ابداع م آفرینش) رمبهرم میشویم (دلـوز م گتـاری،0338 ،
)333؛ سیاستی که همان تجربهگری فعال است ،زیرا پیشاپیش هیچیـک از مـا نمـیدانـیم
یک خط در کدام لحظه قرار است به کجا بپیچد؛ شبیه بدن در اسپینوزا که هنوز نمـیدانـیم
چه کارهایی میتواند بکند .در این ساحت بدیک ،سیاست ،بهلحاظ هستیشناختی ،نامتعین
م گشوده می شود ،م همواره ما را به یافتن م ساختن کالبد م صورتی جدیـد م امـری جدیـد،
فرامیخواند؛ سیاست ،نفیکننده م دشمن هرگونه تصلب م جمود به هر نامی میشود ،ضد
فعلیتمندی میشود ،م به ما میگوید« :همـۀ امـور بالفعـل را کنـار بگـذار ،همـهچیـز را
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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رنگ به مثابه امر سیاسی؛
تأملی زیباییشناختی ...

فراموش کن .هر امری ،استعداد تبدیل شدن به امـر سیاسـی را دارد» .در پرتـو ایـن نگـاه م
رمیکرد زیباشناختی ،سیاستی آفریده میشود که با نمایندگی ،بازنمایی ،هویت ،ارگانیسـم
(کلیتی محدمد با یک هویت م غایت) م مکانیسم (ماشینی بسته با کـارکردی خـا ) سـر
سازگاری ندارد ،م به یک فراینـد پیوسـتۀ اتصـالآفرینـی بـا منطـق ریزمماتیـک م مونتـا ی
«م...م...م ،»...م مستلزم تشخیص سیالیت م تغییرپذیری هویتهـای دادهشـده م جسـت
مجوی چیزی که از چنگ این هویتها میگریزد ،تبدیل میشود.
سیاست ،عرصۀ شد،ها م تکینگیها میشود م طبیعتی اشتدادی (نوسان م ارتعاش داتمـی)
ـیا همان بسـگانگی نهفتـه در آن ،کـه از فرمـانرمایی سـو ه گریـزان اسـت م بـه همـان انـدازه از
امپراتوری ساختارــ مییابد .سیاست ،با تخیل پیوند میخورد م تخیل ،شرط تولیـد امکـانهـای
جدید :امکان تخیل م تصور جهان ،یا تنوع جهـانهـایی کـه مـیتوانـد سـاخته شـود ،مـیشـود.
سیاست ،همان آفرینش امر نو یا تولیدی میشود کـه بـا تمامیـت گشـودۀ هسـتی مـرتبط اسـت.
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سیاست ،از امکان م استعداد بازتوزیک امر محسوس م ساخت م جایگزینی پیونـدهای متفـام ،م
متخالف در تقابل با پیوندهای اکسـیوماتیک ،قـدر ،مسـلط را مـییابـد .سیاسـت ،همـان هنـر
خالقی میشود که نمیتوان آن را رمزگذاری م کدگذاری کرد؛ ازهمینرم ،در یک رابطۀ هـمارزی
با زیباشناسی تعریف میشود .پس ،سیاست ،همیشه بیش از آنچیزی است که ما بهنام سیاسـت
تجربه میکنیم .سیاست ،همواره با افزمده م مازاد یا بالقوگی م تفام ،ــیعنی چیزی بیش از آنچـه
ً
هستــ همنشین است .ما ماقعا نمیدانیم سیاسـت ،قـادر بـه چـه کـاری اسـت ،ملـی مشـتاقیم
بفهمیم؛ ما در سیاست همواره بـا حضـورهای رمصـر م لجـوجی کـه بیشـتر بـه غیـاب مـیماننـد
ً
؛ درست ماننـد امـر ماقـک
رمبهرم هستیم ،نهتنها با آنچه ماقعا مجود دارد
الکانی که چونان شبحی بازمیگردد م نظم امـور را بـههـم مـیریـزد؛ یـا بـهتعبیـر مارکسـی 1یـا

دریدایی 2یک شبح ،یا همان مجودی که قابلیت ارجاع ندارد ،بااینحال ،هر آنچـه ارجـاعپـذیر،
موجود ،حاضر ،م دارای میژگی کمی م کیفی است ،از دل آن (امـر ماقکششـبح) بیـرمن مـیآیـد،
تکراری که از دل خود تفام ،را بیرمن میآمرد (دلوز م گتاری.)0335 ،
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

از این دیدگاه ،رنگ میتواند بهمثابه امر سیاسی ،ظهور م برمز داشته باشد؛ بنابراین باید

ــبهتعبیر فوکو1ــ به نقاط صفری برگشت که لحظههای آفرینش رنـگ درصـور ،م سـیر،
امر سیاسی هستند ،م از آنچه در این نقاط صفر م لحظههای آفرینش میگذرد ،پرسش کرد.
بیتردید ،پاسخ چنین پرسشی در گرم پرسشهای دیگری ازجملـه :چیسـتی امـر سیاسـی،
چگونگی تبدیل یک امر به امـر سیاسـی ،چیسـتی امـر نمـادین م امـر ماقـک ،م چگـونگی
برساخت رنگ بهمثابه امر سیاسی در ساحت امر نمادین است .بهمنظور پاسخگویی به این
پرسش ها ،این نوشتار در چهار جستار تنظیم شده است :در جستار نخسـت ،مفهـوم «امـر
سیاسی» توضیح داده میشود ،در جستار دمم ،چارچوب نظری نوشتار سامان مییابـد ،در
جستار سوم ،تبارشناسی رنگ بررسی میشود ،م در جستار چهـارم ،داللـتهـای سیاسـی
رنگ را در قالب نمونهها م گریزهایی به رخدادهای سیاسی رمز ،ماکامی خواهیم کرد.
 .2پیشینۀ پژوهش

با توجه به اهمیت رنگ در تبلیغا ،،ارتباطا ،،نمادشناسی ،عرفان ،رمانشناسی ،چیدمان،
سیاست ،مردمشناسی ،م ...پژمهشهای فرامانی دربارۀ آن انجام شده م هریک با دیـدگاهی
متفام ،م متناسب با رشتهای خا  ،مفاهیم رنگ را بررسی کردهاند .برخی پژمهشها نیز
کارکرد محتوایی یا رمانشناختی رنگ در شـعر فارسـی ،بـهمیـژه شـعرهای فـرمغ فرخـزاد،
سهراب سپهری ،شاهنامه فردمسی ،م ...را تحلیل م ماکامی کردهاند .برخی از پژمهشهای
ً
حوزۀ رنگ ،که ارتباط نسبتا بیشتری با موضوع پژمهش حاضر دارند ،عبار،اند از:
محمدرضا تاجیـک ( )0338در کتـاب سییا ،سیدی کاتری ر در یکـی از فصـلهـای ایـن
کتاب ،سیاست م سیاستمرزی را در جامعۀ ایرانی بهرمش بدیویی م با ادبیا ،شاذ خـود بـهتصـویر
کشیده م سعی کرده است بازی بازیگران این عرصه را در سه طیف رنگی بگنجانـد م بـدمن فرافکنـی
م شلتاق ،رنگینکمان بامرهای سیاسی را با لون م لمعۀ متفام ،ترسیم کرده است.
معصــومه بایــایی ( )0331در پایاننامــه کارشناســی ارشــد خــود بــا عنــوان «بررســی
جامعهشناسانۀ تعارضهای موجود در زمینۀ کاربرد رنگها در جامعۀ ایران در سالهای پس
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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از انقالب» ،به سویههای جامعهشناسی سیاسی رنگ نظر داشته م به این نتیجه رسیده است
که برداشت سیاسی از رنگ ،متناسب با شرایط زمانی م مکانی است.
شهناز شاهین در مقاله خـود بـا عنـوان «بررسـی نمـاد رنـگ در تئـاتر م ادبیـا ،»،بـر
کاربردهای سمبولیک م احساسی رنگ متمرکز است م بیشتر به اراته مثالهایی در این زمینه
پرداخته است.
یافتههای مقاله ماتده جابری م عبدالحسین فرجپهلو ( )0330در مقالـه خـود بـا عنـوان
«جایگاه رنگ در ارتباطا ،غیرکالمی» نشان میدهد رنگها که از اصلیترین محرکهـای
بصری هستند ،نه تنها باعث شناخت میشوند ،بلکه ایدهآلسازی نیز میکنند .در جایی که
کالم به کار نمیآید م درک نمیشود ،رنگ همواره توانسته است بهعنوان یک زبـان جهـانی
کرانههای فرهنگی ملتها را بپیماید م در بسترهای اجتماعی انسانها را بههم مصل کند.
یافتههای مقاله ابوالقاسمی ( )0335با عنوان «پدیدارشناسـی رنـگ در نقاشـی»نشـان میدهـد
فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران
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که رنگ را باید رکنی پدیدارشناختی در نظر گرفت که دیالکتیک میـان جهـان بیـرمن م درمن نقاشـی
را به ظهور میرساند م بین خود ،نقاش م بیننده رابطهای پویا م چندمجهی برقرار میسازد
آلن بدیو ( )0335در کتاب سییا ،رخکشیی یی ناخنی بـا بیـان طنزگونـه خـاطرا،
شخصي خود پیرامون رنگ سیاه م بررسي فلسفي آن از جنبههاي مختلف همچون :پوشش،
فیزیك ،زیست م… ابهت م اقتدار این رنگ را به تصویر ميکشد
بهرغم یافتههای ارزشمند برخی از این پژمهشهـا ،تـاکنون پـژمهش جـدیای دربـارۀ
بیشتر پژمهشهای این حوزه مربـوط بـه انقـالب
رابطۀ رنگ م سیاست انجام نشده است م ِ

های رنگی هستند ،اما متن پیشرم تالش کرده است تا رنگ را بهمثابه امر سیاسی بررسی م

نقشها م نقاشیهای آن را در کنشهای گوناگون اجتماعیـسیاسی تحلیل کند.
 .3چیستی امر سیاسی

بدیهی است با مرمد مفهوم «امر سیاسی» به عرصۀ نظم نمادین م زبانی ،درگیریهای نظری
پایداری بر سر حدمد م گسترۀ داللتی آن آغاز میشود .همین درگیریهای نظری ،بسترسـاز
ً
ادبیا ،نسبتا گستردهای دربارۀ چیستی «امر سیاسـی» شـدهانـد؛ اگرچـه انسـان زمانـۀ مـا،

کماکان با این پرسش اندیشهساز /سوز رمبهرم است که چگونه میتوان رم سرکش آن را با
مهمیز «تعریف» رام کرد آیا با تعریف امر سیاسی بهمثابه یـک «امـر گفتمـانی» یـا «امـر
ِ
ذهنی» یا «امر خصوصی» یا «امر اجتمـاعی» یـا «امـر فراسیاسـی» یـا «امـر حکـومتی»،

میتوان این دلآشوبۀ ذهنی م فکری دیرینهرا برطرف کرد
میدانیم که بسیاری از رمیکردهای نظری در قرن نوزدهم ــکـه از طریـق گـرایشهـای
جامعهشناختی گوناگون تا قرن بیستم تدامم پیدا کردــ «امر سیاسی» را تبدیل به فرمسیستم

1

یا رمساخت کرده ،م آن را تابک قوانین ضرمری جامعه قرار داده بودنـد .ایـن رمیکردهـا ،بـا

پوزیتیویسم 2تقویت شدند م نتایج متزایـد م رسـوبشـدۀ بـیش از یـک قـرن زمال فلسـفۀ
سیاسی را تأییـد کردنـد .امـا امـرمز ،شـاهد زدمدن رسـوبهـای امـر اجتمـاعی م «از نـو
فعالکردن» آن از طریق بازگردانـدنش بـه سـویۀ سیاسـی تأسـیس آن هسـتیم .ایـن فراینـد
رسوبزدایی درعینحال ،نوعی فرایند تمامیتزدایی از امـر اجتمـاعی اسـت .چـرا چنـین
است چون ،با توجه به اینکه دیگر جامعه ،تمـامیتی بـهشـمار نمـیآیـد کـه نـوعی منطـق
زیرساختی م درمنزا به آن محد ،بخشیده باشد م با توجه به میژگی امکانی م حادثشوندۀ
اعمال نهاد سیاسی ،هیچ جایگاهی مجود ندارد که از آنجا یک حکم مطلـق یـا فرمـان بـی
ناتمامی تمام اعمـال نهـاد سیاسـی ،جـزء برسـازندۀ امـر
چونمچرا بتواند صادر شود .این
ِ

سیاسی است؛ بنابراین ،میتوان گفت ،دمران نظریهها م گفتمانهای سیاسـیای کـه تأکیـد

خود را تنها بر «صاحبان مسایل تولید» م «شیوههای تولید» استوار کرده م رمابـط قـدر ،را
حافظ منافک آنان میدانستند ،بهسر رسیده م بـه دمرانـی رسـیدهایـم کـه در آن «شـیوههـای
بازنمود »3بر شیوههای تولید ارجحیت یافتهاند ،م بهاینترتیب ،چنـگانـدازی بـه «دارایـی

گفتمانی» یا «ثرم،های مفهومی» ،جایگزین توجه به ثرم،های مادی یا حکومتی محض
ِ
شدهاند .در نتیجۀ این گشتمگذار مفهومی م نظری« ،امر سیاسـی» از حصـارهای تنـگ م
باریک گفتمانهای سنتی ــکه در بستر آنها امر سیاسی به هر آنچه گفتـه مـیشـد کـه بـه
دملت مربوط میشود ،م سیاست نیز (مطابق نظریۀ مایکل اکشا ،)،بهعنوان «رسیدگی بـه

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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امور عمومی جمعی از مردم که برحسب اتفاق یا به حکم انتخاب خود گرد هم آمـدهانـد»
(مینسنت ،اندرم )81 ،0350 ،فهم میشودــ رهایی یافته م به قلمرم بسیاری از مقولههـای
انسانی مارد شده م خود را بهعنوان جنبهای از همۀ رمابط اجتماعی (گمبل ،)0331 ،1یـک

فرایند عمومی شدن درمن جوامک انسانی (لفتمیچ ،)0330 ،2یا سویۀ بنیانگـذار جوامـک
انسانی مطر کرده است .افزمنبراین ،در همین چرخش گفتمانی است که امـر سیاسـی از
سویههای آنتاگونیستی خود فاصله میگیرد م به هیبت نوعی دموکراسی مبتنـیبـر اجمـاع م
آگونیسم درمیآید.
ً
دقیقا در همین جایگاه نظری است که برخی اندیشهمرزان سیاسی ،خطر «پساسیاست»
را احساس میکند .آنان در پس م پشت این ادعا که مارد «مدرنیتۀ دمم یا ثانوی» شدهایم ــ
که در آن افراد رهاشده از پیوندهای جمعی ،اینک میتوانند مقت خود را صرف سـبکهـای
زندگی متنوعی کنند که از دلبستگیهای منسوخ م قدیمی رستهاند ،م با تضعیف هویتهای
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جمعی ،اکنون جهان «بدمن دشمن» امکانپذیر شده است ،درگیریهـای تعصـبآمیـز بـه
تاریخ پیوسته ،م اکنون از طریق گفتمگو میتوان بهاجماع دست یافتــ خطایی بس عمیق
را میبینند ،م این نگرش را بیش از آنکه در راستای «دموکراتیزه شدن» دموکراسـی ارزیـابی
کنند ،موجب م سـببسـاز بسـیاری از مشـکالتی مـیداننـد کـه اکنـون گریبـان نهادهـای
دموکراتیک را گرفتهانـد ،م تصـریح مـیکننـد :مفـاهیمی ماننـد «دموکراسـی غیرحزبـی»،
«دموکراسی گفتمگویی»« ،دموکراسـی جهـانمیهنـی»« ،حکمرانـی مطلـوب»« ،جامعـه
مدنی جهانی»« ،حاکمیت جهانمیهنی» ،م «دموکراسی مطلق» ــبهعنـوان مجموعـهای از
مفاهیم رایجــ همه به دامن برداشت ضدسیاسی پناه بردهاند که نمیخواهند به بعد خصمانۀ
سیاست بهعنوان جزء برسازندۀ امر سیاسی اذعان کنند.
اکنون درمییابیم که مفهوم امر سیاسی ،تا زمانۀ ما بـهتـأخیر افتـاده م در آینـده نیـز تـأخیر
خواهد داشت .اما با اینکه میپذیریم امر سیاسی ،معنای خود را از رهگذر بازنمایی دریافـت
میکند ،م بازنمایی جز از رهگذر زبان م گفتمان ممکن نیست ،فرازبان م فراگفتمان نـداریم م
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

گفتمانها متکثر م متغیرند؛ بنابراین« ،امر سیاسی» بهمثابه برسـاختههـای زبـانیــگفتمـانی،
میتوانند در ساحت گفتمانهای متفام ،،رابطۀ معنایی متفامتی با یکدیگر برقـرار کننـد م بـا
ً
مدلولهای متفامتی جلوهگر شوند ،اما نمیتوانیم بگوییم که امر سیاسی ،دالی کامال بیمدلول
است ،بلکه تنها میپذیریم که امر سیاسی ،دالی اسـت کـه معنـایش از رهگـذر تـدمینهـا م
تقریرهای انجامشده از آن (توسط گفتمانها) بیان میشود؛ بنابراین ،قـرار دادن امـر سیاسـی،
درمن گفتمان خا  ،نباید ما را از این ماقعیت که امکان یافتن مدلولی استعالیی برای آن مجود
ندارد ،دمر کند ،م همچنین ،نباید از امکان یافتن مدلولی ثابت در یک پادگفتمان (اگرچـه بـه
ً
گونهای نسبی) برای آن ،غافل کند .سیاست م امر سیاسی ،دقیقا در میانۀ این میل م گرایش بـه
ثبا ،م تغییر (یا بهتعبیر الکالم ،1ناممکن بودن تثبیت نهایی معنا) معنا مییابد.

با این بیان ،به پیرمی از شانتال موف 2میپذیریم که دربارۀ معنایی کـه بـه اصـطال هـایی

مانند سیاست م امر سیاسی نسبت داده میشود ،توافقی مجود ندارد ،م نیـز بـا ام مـوافقیم کـه
میتوانیم از برخی نشانهها که دراختیار داریم ،برای تشریح چنین تمایزی استفاده کنیم؛ بـرای
ً
مثال ،تمایز بین سیاست م امر سیاسی اساسا مبتنی بر تفام ،بین دم رهیافت کلی بوده اسـت؛
یعنی تمایز بین علم سیاست ،که با حوزۀ تجربی سیاست سرمکار دارد ،با نظریۀ سیاسـی ،کـه
حوزۀ فیلسوفانی است که نه دربارۀ ماقعیتهای سیاست ،بلکـه دربـارۀ جـوهرۀ امـر سیاسـی
پژمهش میکنند .اگر بخواهیم چنین تمـایزی را بـه رمش فلسـفی بیـان کنـیم ،مـیتـوانیم بـا
مامگیری از ما گان هایدگر ،3بگوییم که سیاست ،به سطح آنتیک 4اشاره دارد ،درحالیکه امـر
سیاسی ،به سطح آنتولو یک 5مربوط میشود .این بـه آن معنـا اسـت کـه سـطح آنتیـک ،بـه
کردارهای متنوع سیاست مرسوم مربوط است ،درحالیکه سطح آنتولو یک ،به شیوۀ تأسـیس
جامعه مربوط میشود .موف ،جای دیگر ،تفکیک امر سیاسـی از سیاسـت را بیشـتر توضـیح
میدهد م مینویسد :امر سیاسی ،ربعد تخاصم یا آنتاگونیسم است که عنصر قوامبخش جوامک
بشری است ،درحالیکه سیاست ،مجموعهای از کردارها م نهادها است که از طریق آن ،نظـم
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ایجاد میشود .همزیستی بشر در بستر تضادی سازمان مییابد که امر سیاسی فراهم میکند.
با تأملی کوتاه در این ساحت نظری ،درمییابیم کـه در مـتن م بطـن ایـن نگـرش ،نـوعی
ِ
سیاسی کردن پیاپی جامعه م برقراری هویتها م رمابط برابرتر م مترقیتر ،نهفته است .افـزمن
براین ،درمییابیم که سیاسـت ،فعـالیتی نیسـت کـه بـه نهادهـای سیاسـی سـنتی ،همچـون
«دملت» ،محدمد شده باشد ،بلکه ترسیم دمبارۀ مرزها ،محدمدهها ،مظایف ،م توانـاییهـای
دملت ،خود جزتی از سیاست هستند ،م نیز قدر ،،دیگر توسط دملت م طبقۀ یکپارچهای که
خود را به تودهها تحمیل میکنـد ،اعمـال نمـیشـود .مـردم ،تنهـا از بـاال ،مـورد سـرکوب م
بهرهکشی قرار نمیگیرند ،بلکه قدر ،،بیشتر از طریق شـبکههـای عـادی م کوچـک زنـدگی
رمزمره اعمال میشود .هرچیزی ،از تبلیغـا ،م شـکلهـای دیگـر بـازنمود گرفتـه تـا رمابـط
بیناشخصی م خرید ،را مـیتـوان امـرمزه درگیـر نظـامهـای چندگانـۀ قـدر ،مشـاهده کـرد.
همچنین ،در این فضای نظری ،هیچ تمایزی میان پدیدههای گفتمانی م غیرگفتمـانی نیسـت.
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تولید ،بازتولید ،م تغییر معنا ،اعمالی سیاسی هستند .سیاست ،معنایی عـام دارد م بـه حـالتی
مربوط میشود که ما همواره به شیوهای اجتماع را میسازیم که شیوههای دیگر را طرد میکند.
درماقک ،سیاست ،سازماندهی جامعه بهشیوهای خا

است؛ بهگونهای که شیوههای ممکـن

دیگر را نفی م طرد میکند .بهاینترتیب ،گفتمانهای مختلف ممکن است بر سر سازماندهی
جامعه به شیوۀ خا

خودشان با هم به رقابت م مبارزه برخیزند ،اما گاهی فضای حاکم بر ما

م رفتارهای اجتماعی ما ،چنان طبیعی بهنظر میرسد که تصور جایگزینی برای مضک موجـود
ناممکن میشود .چنین گفتمانهایی ،گفتمانهای عینی نـام دارنـد .عینیـت ،نتیجـۀ تـاریخی
فرایندها م نزاعهای سیاسی است؛ عینیت ،گفتمان رسوبکرده است ،م درنتیجـه ،مـرز میـان
عینیت م امر سیاسی ،مرزی سیال م تاریخی است .مفهوم هژمونی ،میان عینیت م امر سیاسی
قرار میگیرد .همانگونه که عینیتها ممکن است دمباره سیاسی شوند ،نزاعهـای شـدید نیـز
ممکن است جای خود را به عینیتها م بدیهیا ،بسپارند .گذر از نزاع سیاسی بـه عینیـت ،در
شرایط مداخلۀ هژمونیک امکانپذیر میشـود؛ در ایـن حالـت ،شـیوههـای گونـاگون فهـم از
جهان ،سرکوب ،م تنها یک نگرش خا  ،طبیعی م غالب میشود.

عینیت ،معادل امور پذیرفتهشده ،طبیعی ،م غیرقابلتغییر است؛ ازایـنرم ،عینیـت ،خـود،
ایدتولو یک است .جامعۀ بدمن ایدتولو ی ،تصورناپذیر م تصرفنشـدنی اسـت .مـا همـواره
مجبوریم بخش عمدهای از دنیای اجتماعی را در اعمالمان بدیهی بینگاریم ،زیـرا زیـر سـ ال
بردن همۀ چیزها ،ناممکن است .قدر ،،چیزی است که اجتمـاع را تولیـد مـیکنـد .دانـش،
هویت ،م موقعیت فردی م اجتماعی ما ،ساختهمپرداختۀ قدر ،است .رهایی از چنبرۀ قدر،،
ناممکن است ،چون سراسر زندگی فردی م اجتماعی ما را فراگرفته است (موف.)0338 ،
 .4رنگ ،امری برساخته (تأملی نظری)

فهم سازمکار حاکم بـر حـوزۀ رنـگهـا در جامعـه ـــبـهعنـوان مسـئلهای
با توجه به اینکه ِ

اجتماعی م سیاسیــ در پرتو نظریههای متنوع امکانپذیر است ،نویسندگان ایـن پـژمهش،
از تلفیقی از نظریههای متنوع بهره بردهاند .این کالم ساموتل بکت ،در نمایشنامۀ «دسـت
آخر» ،که میگوید ...« :تا حاال اینجوری بازی مـیکـردیم ...بـذار یـهجـور دیگـه بـازی
کنیم ،»...نهتنها نشان از رنگبهرنگ شدن دارد ،بلکه نشاندهندۀ نوع دیگری از توزیک امـر
محسوس (همان سیاست در بیان رانسیری )1است ،یا این گفتـۀ مادمنـایی کـه« :هـیچگـاه

ماقعیت مرا نخواهید شناخت» نیز ـبهبیان بار2،ـ از سطح دمم معنایی م داللتی برخـوردار
ِ
است که به آن امکان سیاسی شدن میدهد .داگالس کلنر 3در کتـاب «نمـایش رسـانهای»

( )0333میگوید :انگارههای بیشماری که مادمنا از خود اراته میدهد ــانگارههـایی کـه
ً
عمدتا بهمجودآمرندۀ احساس تعارض ،تعدد ،م رمز م راز هستندـ مانک از آن میشـوند کـه
بتوانیم می را بهمعنای یگانهای محدمد کنـیم .چنـانکـه مادمنـا در مـورد مسـتندی دربـارۀ
خودش با عنوان «در تختخواب با مادمنا» میگوید« :میتوانید ببینید م بگویید ،مـن هنـوز
مادمنا را نمیشناسم م این عالی است ،زیرا شما هیچگاه ماقعیت من را نخواهید شناخت».
مادمنا می دانست که چگونه مادمنا باشد م نباشد ،چگونه هویت خود را نـه در یـک تـوالی
منسجم که در یک ناتوالی نامنسجم بهتصویر بکشد ،چگونه با پوشیدن لبـاسهـای هفـت
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بیجار ،جورابهای دخترانۀ کوتاه ،ارزان م دردسترس برای هزاران زن جوان ،همراه با صلیب
با تمثال حضر ،مسیح ،زنجیر ،سگک م کمربند م چکمه م لبـاس تـوری مشـکی خـود را
قاب یک زن بامقار،
غیرقابلخوانش م تعریف کند .ام قادر بود چهرهم هویت خود را هم در ِ

هم یک دختر نوجوان ،هـم یـک رقـا م بـدکاره ،هـم جـنس مـذکر ،هـم دمجنسـیتی م
چندجنسیتی ،م هم در قالب پدیدهای سادممازمخیستی م سوررتالیسـتی م ردن مانـی ،قـرار
دهد (مارد .)0330 ،ام بدعتی در پرمتوتایپها /سرنمونها 1بود؛ یک هیچکس م همهکس.

ام امر تکین کثیر بود ،ام یک امـر ماقعـی بـود ،ام خـالق هـر لحظـه /در لحظـۀ خـود بـود
ِ
خـود خـالق نیـز مـیشـورید) ،ام همـان
بر
که
بود
خود
ـ
شلی
ماری
رمان
در
ـ
انکشتاین
(فر
ِ
بورخس بود که خود را در ساحت ذهن م خیـال م میـل م
مخلوق رمان «میرانههای مدمر» ِ
آرزمی آدمیان ،به شکلها م صور،های گوناگون بازتولید میکند.

هر رنگ نیز ،مادمنایی است که هر لحظه به رنگ دیگر درآید م فهم م بازنمایی آن ،همواره
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از دیدگاه کسی انجام میشود که آن را فهم م معنـادار مـیکنـد .معنـای رنـگ ،امـری ذاتـی م
جوهری نیست ،بلکـه رنـگ م معنادهنـده (داللـتدهنـده) ،همـواره در مـوقعیتی تـاریخی،
بودن این رمیـارمیی ،همیشـه
اجتماعی ،م گفتمانی با یکدیگر رمبهرم میشوند م موقعیتمند ِ

در تعامل بین ایندم تأثیر میگذارد .بهسخندیگر ،رنگ ،هنگام قراتت شـدن م داللـت دادن،
کیفیتی اصیل م دستنخورده ندارد ،بلکه پیشپنداشتها م پیشدامریها ،داللتهای معنایی

ما از یک رنگ را سازمان میدهند .نظریۀ ساخت اجتماعی ماقعیت ـــکـه بـر نقـش عوامـل
زمینهای در شکلدهی شناخت سو هها از جهان مادی استوار استــ به ما میگویـد :عوامـل
زمینهای در قالب ایدتولو ی ،ارادۀ معطوف به قدر ،،خواستهها ،م امیال گرمهی م بسیاری از
م لفههای دیگر ،نمود مییابند م آنچه از ماقعیت شکل میگیرد را در کسو ،امری برسـاختی
اراته میدهند .بیشک ،چنین سازمکاری برمبنای حمایت از تحقق هدف یـا اهـداف خاصـی
شکل میگیرد .چنین سازمکاری بهگونهای جهانشمول م همهگیـر عمـل مـیکنـد؛ بنـابراین،
«چیزی بهنام تجربۀ خالص ،عریان ،م عینی دربارۀ جهان ماقعی مجود ندارد ،م با اینکه دنیای
عینی مجود دارد ،قابلیت درک آن به رمزهای معنا یا نظامهای نشـانگانی ماننـد زبـان بسـتگی
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دارد» .شاید از همین دیدگاه است که فوکو میگوید :زبان ،حقیقت جهان را بیـان نمـیکنـد،
بلکه بازتابی از تجربۀ شخصی فرد است.
با این تمهید کوتاه نظری ،میخواهیم بگوییم :رمایت یک رنگ تازمانیکه تنها در هیبت
یک رنگ ظاهر می شود ،یک رمایت است ،م از آن لحظه که در قامت امر نمادین بازنمـایی
میشود ،یا نقش «امر ماقک» را ایفا میکند ،رمایت دیگری است .بهبیانرمشـنتـر ،پـس از
آنکه نظم نمادین ،رمکش خود را بر رمی ماقعیت رنگ میاندازد ،رنگ از آنچه بوده اسـت،
تهی میشود م صورتکهای متکثر م متنوعی بر چهره میزند م حکایت خـود را در زبـان م
سخن دیگران میشنود م میخواند .رنگ ،پس از تعرض م تجامز نظم نمـادین ،دیگـر یـک
رنگ نیست ،بلکه امری است که میتوان آن را از یک دیدگاه گفتمـانی بـهصـدا درآمرد .بـه

تعبیر پل سزان« ،)0333-0313( 1رنگ ،جایی است که ذهن م جهان بـا یکـدیگر تالقـی
مــیکننــد» (ابوالقاســمی)03 ،0335 ،؛ بنــابراین ،رنــگهــا از تفسیرشــان جــدا نیســتند.

میخواهیم به پیرمی از استوار ،هال 2بگوییم« :ما جهان را از طریق بازنمایی میسازیم م
بازسازی میکنیم ....هیچ چیز معناداری خارج از گفتمان مجـود نـدارد م گفتمـان ،نـوعی
زبان یا نظام بازنمایی است که بهلحاظ سیاسی م اجتماعی ،گسترش مییابد تا مجموعهای
منسجم از معانی را دربارۀ یک حیطۀ موضوعی مهم ،تولید م توزیک کند .بازنمایی ،با رمابط
قدر ،م مقاممت درآمیخته است؛ ازاینرم ،بازیهای نمایشی رمیارمیی قدر ،م مقاممت،
همان صحنۀ بازی هژمونیک بازنماییها م داللتهای معنایی است.
 .4تبارشناسی رنگ بهمثابۀ امر سیاسی

در این بخش می خواهیم همچون یک تبارشناس (در معنای فوکویی آن) ،آنچه را در تاریخ،
اندیشیده شده ،اما بهفراموشی سپردهشده م در حاشیهها گم شده است را بـار دیگـر آشـکار
کنیم م بهسخن درآمریم .میخواهیم ،صدای بیصدایی از زمانی باشـیم کـه انسـانهـا بـه
جهان اجتماعی م معنایی ،پرتاب شدهاند م به نگاه ،احسـاس ،فهـم ،رفتـار ،م بـامر خـود،
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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رنگی پاشیدهاند .در تاریخ جوامک بشری ،رمند یکسـان م همسـانی در اسـتفاده از رنـگ م
مفاهیم نمادین آن دیده نمیشود .م بـهدلیـل اینکـه تمرکـز تبارشـناس بـر جـداافتادگیهـا،
تمایزهــا ،ناســازمارگیهــا ،گسســتهــا ،م پراکنــدگیهــا اســت ،م افــزمنبـراین« ،تحلیــل
تبارشناسانه ،محد ،را درهم میشکند ،از تکثیر باستانی خطاها سخن مـیگویـد م فـرض
تدامم پیوستۀ پدیدهها را نفی میکند» (بشیریه ،)81-88 ،0335 ،از تبارشناسی رنگ بهـره
گرفتهایم .در تمدنهای باستان ،شعرها ،مجسمهها ،م بناهایی را مییابیم که هریک به رنگی
آراسته ،م آرایۀ هستی اعتقادی م هویتی انسانی شدهانـد .انسـان از آغـاز آفـرینش بـا رنـگ
سرمکار داشته م از زمانهای دمر ،رنگها همواره زیستجهان م تجربۀ زیستی ،م بهتبک آن،
منظر م نظر آدمیان را احاطه کردهاند م آنان را محصور م مسحور خود کردهاند ،م با زنـدگی

1
نقاش کوبیست« ،رنگ ،یک نیاز اساسی انسان اسـت؛
همراه شدهاند ،یا بهقول فرناند لژه ِ ،

مثل آب م آتش؛ یک مادۀ املیۀ ضرمری برای زنـدگی اسـت» (کاپسـتیک م لویـد،0333 ،
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 .)03م بهعقیدۀ میتگنشتاین ،2ما در زندگی رمزمره با رنگهای ناخالص احاطه شدهایم؛ م
به همان اندازه شگفتانگیز است کـه مـا بـا مفهـوم رنـگهـای خـالص شـکل گرفتـهایـم
(میتگنشتاین .)03 ،0333،ماقعیت این است که ما جهان را رنگـی ،یـا بـهبیـان آشـکارتر،

«رنگجهان» را میبینیم .بههمینسبب« ،هیچ تبیینی از تجربۀ زیستی ما از چیزهـا ،بـدمن
درنظر گرفتن رنگ ،کامل نخواهد بود» (ابوالقاسمی.)07 ،0335 ،
در میان مردم جوامک گوناگون ،گاهی رنگ چشم م مو م پوست از نـوعی داللـت سیاسـی
برخوردار بوده م هست ،م با «آبی» چشمان م «قرمزی» موها م «سیاهی» پوست به «دگـر»ی
با رابطهای ستیهنده (آنتاگونیستی) رهنمون میشده م میشوند .در میـان برخـی مـردم ،گـاهی
داللتهای سیاسی م فرهنگی م مذهبی رنگ چنـان غلـیظ م شـدید اسـت کـه تولیـد نـوعی
«رنگهراسی» میکند؛ برای مثال ،جنجال کلونیاک (راهبان سیاه)ـسیسترسی (راهبان سفید)
(0080-0003م) تجمال ،کلیسا ،یـک «رمیـارمیی تعصـبآمیـز م رنـگمحـور» بـود .در
بازسازی صومعۀ سنتدنیس ،راهب بزر ،،سو ر کالنی ،3هرچه در توانش بود بهکار گرفـت
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تا کلیسا به «معبد نور م رنگ» تبدیل شود م «یادآمر شـکوه خلقـت» باشـد .برنـارد کلـرمم،1
راهب سیسترسی ،جور دیگری فکر میکرد م با رنگ م تزیین خارقالعادۀ کلیسـاهای رممـی،

خصومت مرزید .چنانکه پاستورم 2مینویسد ،رنگ در نظر برنارد« ،یک لفاف ،یک نقـاب،
یک مانیتا است که مردم باید از آن بپرهیزند م نباید به کلیسا راه یابد» .گفتمان رنگهراسـی در
دمرۀ اصالحا ،دینی بهجایی رسید که علیه رنگ ،اعـالم جنـگ کـرد ،م هـدف اصـلیاش را
قرمز میدانست که دیگر نه نماد خون مسیح ،بلکه نماد نابخردی بشر بود (پاسـتورم،8105 ،
 .)33بهنظر مارتین لوتر ،قرمز ،از رمم پاپپرست حکایت میکـرد کـه «همچـون فاحشـگان
بدنام بابل ،به قرمز آراسـته اسـت» .پرمتسـتانهـا ،انـدرمنی کلیسـاها را از هرگونـه نقاشـی م
مجسمهای تهی کردند (چون چندرنگیشان یادآمر بتها بـود) ،تـا کلیسـا همچـون کنیسـه،
لخت م عریان شود« .تئاتر رنگ» کاتولیک رممی (ازجمله دستورالعمل کلیسا برای رنگهای
میژۀ اجسام عبادتکده) برافتاد تا سفید م سیاه م خاکسـتری جـایش را بگیرنـد .کاتولیـکهـای
رممی ،رنگهای نمادینی را برای نشان دادن طبقـا ،رمحـانی بـهکـار بـردهانـد؛ ماننـد قرمـز
ارغوانی که برای رنگآمیزی کاردینال م سفید که برای لباس پاپ استفاده شده اسـت (فـرزان،
 .)03-78 ،0355در قرن سیزدهم میالدی ،پاپ ،پنج رنگ را برای مناسک مذهبی مسیحیان
بهرسمیت شناخت؛ سفید :پاکی م معصومیت؛ سرخ :عشق الهی؛ سبز :امید؛ بنفش :توبـه م
استغفار؛ م سیاه :ماتم م عزا .افزمنبر این پنج رنگ ،برای تدامم بخشیدن به سنتهـای دیـرین
در مراسم مذهبی ،از زرد م آبی نیز استفاده شده است (دلیبره.)30 ،0330 ،
دمرۀ رنسانس ،سرآغاز یک دمرۀ طوالنی در نقاشـی طبیعـتگرا اسـت کـه تـا سـدۀ نـوزدهم
میالدی م آغاز مدرنیسم در نقاشی تدامم داشـت .ایـن رمش نقاشـی ،در عصـر نـوزایی بـهکمـک
آرمــان اصــالحا ،آمــد م ناخواســته «یــک فرهنــگ م ادراک ســیاهم ســفید» آفریــد .اکنــون کــه
َ َ
اصالحا ،،سراسر ارمپا را درنوردیده بود ،رنگ قرمز رد میشد؛ چنانکه «زهـد رنگـی» م تـد ررج
رنگسایههای ِرمبرانت ،نشانۀ جدایی پالت پرمتستان از پالت کاتولیک بود .رنگهراسی ،بـیشاز

همه در پوشیدنیها حس میشد که خود ،نشانۀ گناه م شرم بود :لباسهـا نبایـد توجـه را بـه بـدن
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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جلب کنند .در عرفان اسالمی نیز رنگ پوشاک بایستی متناسب بـا درمنیـا ،شـخص م منـزلتش
انتخاب میشد .هنگامیکه «سبک پرمتستان» ،رنگهای سـیاه م سـفید را متمـایز از رنـگهـای
دیگر کرد ،آبی بهعنوان یگانهرنگی پدیدار شد که «شایستۀ یک مسیحی نیک» است.
اصال گران بزر ،برای اینکه الگوی دیگران شوند ،در چهرهنگارها بـه رنـگهـای تیـره ظـاهر
میشدند ،م گاهی پسزمینۀ آنها آبی بود تا یادآمر بهشتی باشد که همگی مشـتاقش بودنـد .ایـن
«بعد اخالقگرایانه سیاه» در قوانین تعدیل مالی مربوط به لباسها ،پس از سـالهـای طـاعون در
بازۀ 0303-0371م ،هم نمود یافت .این قوانین که میخواستند مانک خودنمایی م بـدهی شـوند،
طبقا ،مردم را برپایۀ رنگ تفکیک میکردند که این نیز بـر جایگـاه قرمـز اثـر گذاشـت .نجیـب
زادگان م صاحبمنصبان ایتالیا ،شاید از رمی «میلی صادقانه به ریاضـت م فضـیلت بیشـتر» ،بـه
لباس سیاه رمی آمردند .درهمینحال ،رنـگ سـیاه تجمالتـی شـاهزادگان م شـاهان کـه از دربـار
بورگاندی آغاز شده بود ،به هابسبور ،اسپانیا هم راه یافت .این رمنـد ،موجـب شـد طغیـان سـیاه
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ادامه یابد؛ تاآنجاکه در میانۀ قرمن پانزده تا نوزده میالدی ،محبوبتـرین رنـگ لبـاس مـردان (بـه
میژه برای طبقۀ متین تاجران پرمتستان) شد .م میراث امـرمزیاش ،کـتمشـلوارهای تیـرهرنـگ،
قرن بـه
لباس رسمی سیاهرنگ ،لباس عزاداری ،حتی جینها م یونیفورمهای آبی .قرن هفدهم ،آن ِ

حقیقت تیرهمتار ،فرصتی برای پژمهش در اندازهگیـری نـور بـود .بـا کشـف طیـف رنـگ توسـط

نیوتن ،1سلسلهمراتب باستانی م قرمنمسطایی رنگ که در آن قرمز برتری داشت ،بهپایان رسـید م

رنگینکمان بامرها شکل دیگری بهخود گرفت .در نمایشهای پاستورال 2باسکها که بـا اقتبـاس
از تئاتر فرانسه در ابتدای قرن شانزدهم اجرا میشد ،فضای صـحنه دارای دم در مرمدی اسـت :از
طرف چپ ،محل مرمد مسیحیان م نیکان است که لباس آبـی بـر تـن دارنـد م از طـرف راسـت،
محل مرمد ترکان که لباسی سرخ پوشیدهاند م قدر ،شرمر را طراحی میکنند .این سبک نمـایش

(کورمن.)330 ،0337 ،3
نامهها ،برپایۀ تضاد م تقابل بنا شدهاند
ِ

در مفهوم طیف ،رنگها یک دنبالـه بودنـد کـه همیشـه ترتیبـی معـین داشـتند :قرمـز،

نارنجی ،زرد ،سبز ،آبی ،نیلی م بنفش .با هجمۀ «رنگسنجی» به هنـر م علـوم ،راز م رمـز

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

استادی رنگها از میان رفت .رنگها دیگر شورشگر م مهارنشدنی بهنظر نمیآمدند .بهنظر
نیوتن ،رنگها پدیدههایی «عینی» بودند .قرن هجدهم« ،مقفۀ پرنور» میـان تـاریکی قـرمن
هفدهم م نوزدهم ،نقطۀ امج جایگاه رنگ قرمز بود .پاریس ،تا زمان انقالب ،تابنـاکتـرین
شهر بود که در استفاده از رنگها قیدمبندی نداشت .قرمز برای لبها م گونهها ،حتی برای
ً
مردان« ،در محافل دربار تقریبا الزامی» شد ،اما در زندگی رمزمره ،عقب رفـت .صـورتی ـ
که در قرن پانزدهم توسط رنگآمیزان منیزی آفریده شده بودــ رخ نمود م به نشانۀ ظرافت م
رمزآلودگی ،نوعی استقالل یافت .این قرن ،قرن صعود آبی در پارچـههـا م بـهعنـوان رنـگ
محبوب جامعۀ ارمپایی بود .صندمقهای هابسـبور ،،سرشـار از نیلـی شـد کـه از مـزارع
«دنیای جدید» بهدست میآمد ،م با کار ارزان بردگانی که سازندهاش بودند ،همراه بـا یـک
رنگدانۀ مصنوعی جدید بهنام «آبی پرمسی» به رنگآمیزی پارچهها هم کشیده شـد .نیمـۀ
نخست جنبش رمانتیک هم در برجستگی آبی نقش داشت م در نیمۀ دمم ،جای خـودش را
به رنگ سیاه داد .عمیقترین درمنمایههای شاعرانۀ آبی در آثار ماالرمه ،رمبو ،م ریلکه بود.
در قرن نوزدهم ،قرمز ،آخرین مرحله از قدر ،نمادینش را تجربه کرد م بهمد ،یک قرن،
ماالترین رنـگ ایـدتولو یک بـود .کـارگران ،جنـبشهـای اتحادیـههـای کـارگری ،م احـزاب
سوسیالیست ،پرچمهای قرمز را بلند کردند .ر یم شورمی ،آن را رنگ رسمی خود کرد ،چین
دنیا را با «کتاب قرمز کوچک( »1مجموعۀ سخنان ماتو) رپر کرد ،م در سال  ،0333جنبشهای
اعتراضی ،حامل پرچمهای سرخ شدند .قرمـز ،رنـگ آرام م متینـی نیسـت (خمرهـای سـرخ
کامبوج یا فراکسیون ارتش سرخ در آلمان پس از جنگ را یادتان باشد) ،ملی امرمزه میراث این
دستورالعملهای اجتماعی باستانی ،به القای چیزهـای ممنوعـه یـا خطرنـاک محـدمد شـده
است« :قرمز ،هشدار میدهد ،نسخه میپیچد ،ممنوع میکند ،نکوهش میکند ،م تنبیـه مـی
کند» .اغلب ،یگانه شیء قرمزرنگی که در ساختمانهای اداری میتوان یافـت ،کپسـولهـای
آتشنشانی است .قرمز م آبی را میتوان مثل دم حاتل کتاب در قفسه دانست که عـوض شـدن
اعتبار م جایگاهشان از عصر پارینهسنگی تا امرمز ،نشـانۀ تسـکین م صـلحجـو شـدن ادراک
غربیها است .در زندگی رمزمره م فضاهای خصوصی ،آبی بر قرمز پیشی گرفتـه اسـت م دال
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بر صلح م مدارا دانسـته مـیشـود .در رمایـت پاسـتورم ،1آبـی ،رنـگ اجمـاع ،میانـهرمی ،م
مرکزگرایی است .آبی ،مایۀ شوک ،توهین ،چندش ،م موجسازی نیسـت؛ حتـی بیـان تـرجیح
سیاه ،قرمز ،یا سبز به آبـی هـم بـهمثابـۀ صـدمر یـک نـوع اعالمیـه اسـت .آبـی ،دعـو ،بـه
خیالپردازی میکند ،اما سبب کرختی فکر میشود .حتی قدر ،نمادین سـفید هـم بیشـتر از
آبی است؛ پس نقشۀ رأیهای مردم در صبح  3نوامبر  ،8103چه شوک بزرگی به آمریکاییها
مارد کرده است که آبیپسند [دموکرا ]،بودهاند (پاستور.)53 ،8105 ،
سیاسیسازی رنگ در کنار اخالقیسازی آن ،تاریخی طوالنی دارد؛ ازاینرم ،شاید بتـوان

تکامل آموزههای سیاسی م اجتماعی را با رنگ بهتصویر کشید؛ برای نمونه ،الیزابت پامرز 2در

مقالـهای بـا عنـوان «قرمـز ،هشــدار مـیدهـد ،برحـذر مــیدارد ،م تنبیـه مـیکنـد» ،دربــارۀ
دستورالعملهای اجتماعی رنگ (در غرب) مینویسد« :قرمز ،پایهایترین رنگ تمام مردمان
باستان است (م هنوز هم رنگی است که کودکان سراسر دنیـا تـرجیح مـیدهنـد) .قرمـز ،در
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قدیمیترین نگارههای هنری ،یعنی نقاشیهای اقوام شکارمرزـآذمقهجمککن بیش از  31هزار
سال پیش در غارهای دمردمنی فرانسه ،دیده میشود .خون م آتش همیشه م همهجـا بـا رنـگ
قرمز نمایش داده میشدند .احساس میشـد کـه هـردمی آنهـا سرچشـمۀ قـدر ،جـادمیی
هستند ،م هردم در ارتباط انسان با خدایان از طریق قربانی نقش داشتند .انسانها همچنین ،به
بدنهایشان رنگ قرمز میزدند م پوست م استخوانهای قرمزرنگ بارها در گورستانهـایی بـا
سابقۀ پانزدههزارساله یافت شدهاند .مانند نقاشی ،رنگآمیزی با طیف قرمز را هم میتـوان در
قدیمیترین لباسهای بهجامانده از سههزار سال پیش از میالد دید.
پاستورم یادآمری میکند که برخالف تصور نادرسـت مـا از «ماقعیـت سـیاهم سـفید»،
شهرهای باستانی یونان م رمم ،عرصۀ معماری مرمر سـفید نبـودهانـد .قرمـز در خانـههـا م
شهرها ،رمی چیزهای متحرک ،م در پارچه م لباس بسیار دیده میشد م فنیقـیهـا در تهیـۀ
پارچههای رنگارنگ ،زبانزد بودند م نام فنیقی بهمعنای ارغوانی را هـم یونـانیهـا بـهسـبب
عالقهشان به رنگ ارغوانی بر آنها نهادند .شنگرف که از معادن اسپانیا استخراج میشد ،به
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رغم قیمت باال م سمی بودن ،در تمام نقاشـیهـای دیـواری پمپئـی ـــکـه در اماخـر قـرن

هجدهم میالدی توسط یوهـان یـواخیم میـنکلمن ،1باسـتانشـناس شـهیر آلمـانی از زیـر
میلیونها تن خاکستر آتشفشانی چهره نمودندــ دیده میشد .در رم متمدن ،این رنگ ،نقش
کلیدیای در آیین هایی داشت که یادآمر قدر ،،خطـر ،قـو ،،م آشـوب بودنـد ،م همـواره
جایگاه نمادینش ،برتر از رنگهای دیگر بود .لغتنامههای زبانهای باستانی از برتری قرمز
میگویند ،م پسازآن ،سیاه م سفید .با ظهور مسیحیت ،یک نظام نمادین جدید از رنگهـا
پدیدار شد که با جنبش پرمتستان ،دستخوش تغییر شد ،اما تا قرن هجدهم ،قرمز همچنـان
قویترین داللتهای شاعرانه م زیباییشـناختی ـخـواه بـا برکـت یـا زیـانآمرــ را داشـت.
کاردینالهای کاتولیک رممی ،مثل امپراتورهای آن سرزمین ،مقف قرمز بودنـد کـه پیونـدی
نمادین میان آنها با سنت امپراتوری رمم ایجاد میکرد ،ملـی پـدران کلیسـا رنـگهـا را بـه
کلماتی افزمدند که در کتاب مقدس ،تنهـا نشـانۀ صـفتهـای معنـوی بـود .قرمـز ،رنـگ
شعلههای آتش جهنم م چهرههای بدنام م شرمر (یهـودا ،ا دهـا در آپوکـالیپس ،شـیطان ،م
اهریمنهایش) بود ،اما میتوانست نشانۀ مداخلۀ خدا هم باشد (مانند ستونهای آتش کـه
عبریان را از مصر مصون میکرد) .قاعدگی را میشد تدامم تنبیه الهی برای گنـاه حـوا دیـد،
ملی مثل خون مسیح ،قرمز ،بارمر م بابرکت بود که بر خـون شـهدا داللـت داشـت م رمی
بیرقهای صلیبیون نقش می شد .قرمز که با جنگ م رقابت م شکار گـره خـورده بـود ،رمی
پرچمها میدرخشید ،م بهگفتۀ پاستورم ،در نیمۀ قرمن مسطا« ،رنـگ عشـق ،درخشـش ،م
زیبایی» (مانند رنگ گونههای دمشیزگان زیبا) ملی درعینحـال ،رنـگ لبـاس محکومـان م
جالدانشان بود» (پاستورم ،همان.)070 ،
در قرن سیزدهم میالدی ،تغییرا ،شگرف رنگی آغاز شد یا بـهتعبیـر پاسـتورم ،دگرگـونی
بنیادینی در رابطۀ میان رنگها رقم خورد م جایگزین آن تثلیث قرمزـسفیدـسیاه شد که از عهد
عتیق ،کانون نظامهای رنگی غرب بود .در این زمان بود که آبیها م سیاهها ،رقبای مهـم قرمـز
در غرب شدند .جالب است که جای آبی در ضمیر خودآگاه نخستین انسانها خالی است ،م
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حضور کمرنگی در دنیای باستان (بهجز مصر) مییابد؛ چنانکه اندکی برای انتقال ایدههـا یـا
یادآمری ماکنشهای هیجانی یا زیباییشناختی بهکار میرفته است .اینجا نیز لغـتنامـههـای
باستانی بهکار میآیند ،چون آن تمایزهایی که برای ما طبیعی است ،در آنها دیـده نمـیشـود.
عبار،های التین

م

از زبانهای رمنی م عربـی مارد شـدند .آبـی ،رنـگ

چشمان اقوام رمن ،معنایی منفی بهذهن متبادر مـیکـرد .مـوی قرمزشـان نیـز همـینطـور.
«سکو ،آبی» در عباد ،مسیحی ادامه یافت تا اینکه شیشههای آبـیرنـگ در قـرن دمازدهـم
خلق شدند .آنجا بود که مجود آبی در عرصۀ زبان م هنر محسوس شد .مریم باکره که در قـرن
های آغازین با رنگهای تیره تصویر میشد ،نخستین کسی در غرب بود که لباس آبـی بـهتـن
ر
کرد؛ هرچند تن آن رنگ ،بیشتر نشانۀ سوگواری بود .در دستنوشتههای مصـور ،آسـمان ،بـه
رنگ آبی پدیدار شد .سنتلوتی ،پادشاه فرانسه ،کـه در سـال  0851مـیالدی درگذشـت ،در
اقدامی بیسابقه ،آبی پوشید م اطرافیانش هم بهسرعت از ام تقلید کردند.
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صحنۀ نمایش در «ماشین جهنمی» ،اثر ان کوکتو ،1اتاق مکاست را نشان میدهد کـه

مانند قربانگاه ،بهرنگ سرخ درآمده م تختخواب بزر ،درمن اتاق ،از پوست سفیدی پوشیده
ر
شده است .ادیپ م مکاست نیز لباس تاجگذاری بر تن دارند .ایـن زمج ،بـدمن اطـالع از
پیامدهای ازدماجی که بهنظر قانونی میرسید ،با یکدیگر پیمان بستند ،غافل از اینکه پیونـد
میان مادر م فرزند ،ممنوع م نکوهیده است .تضاد رنگهای سرخ م سفید نیز بیتردید بر دم
جنبۀ این پیوند نامبارک تأکید دارد :آغاز معصومانه م پایانی شوم.
 .5داللتهای سیاسی رنگ

در گذر تاریخ م در میان جوامک م گرمههای انسانی گوناگون ،رنـگ ،همـواره از درمنمایـه م
سویههای سیاسی متفامتی برخوردار بـوده م گـاهی از هـر ابـزار دیگـر سیاسـی ،مـ ثرتر م
کارآمدتر بوده است .یک مسئله اجتماعی ،مردم را در مورد اسـتفاده از خـانوادۀ خاصـی از
رنگها هوشیار کرده است (آیزمن .)031 ،0330 ،هر جنبش اجتمـاعیای قـادر اسـت در
یک برهۀ خا

به یک رنگ ،معنـای میـژهای ببخشـد؛ «بـرای مثـال ،پـس از رخـدادهای
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انتخابا ،خرداد  0333م در گیرمدار تالش جنا های درگیـر ،بـرای اینکـه خـود را مارثـان
سبز صدر اسالم بنمایانند ،در یک دگردیسی تأملبرانگیز ،رنگ سبز ،جـدا از
برحق نهضت ِ

درمنمایۀ مقدس نهفته در آن ،به ابزاری برای بازنمـایی مابسـتگیهـای سیاسـی بخشـی از
شوندگان منتقد تبدیل شد؛ بهگونهای که دخیـلهـای سـبز ،پـیش م بـیش از آنکـه
حکومت
ِ
نمادی از گرهخوردگی بامرها بر حول ضریحهای تقدس باشـند ،در نخسـتین نگـاه ،اعـالم

اعتراض معنا میشدند» (بابایی3 ،0331 ،ـ .)7یونسکو ،1در نمایشنامۀ «کرگدن» ،با بهیاد
آمردن رنگ لباس نظامیان آلمان نازی ،بر رنگ سبز پوست کرگدنها تأکید مـیکنـد م ایـن
حیوانا ،را مظهر محشیگری م استبداد قلمداد میکند (شاهین .)018 ،0333 ،استاندال

2

در داستان «سرخ م سیاه» ،دم رنگ را در تقابل قرار میدهد .سرخ ،کنایهای است از لبـاس
ارتشیان فرانسه م سیاه ،اشارهای است به جامۀ رمحانیون م بیانگر این نکته است کـه ملـین
سورل ،قهرمان داستان ،با مجود اینکه آرزم داشت به ارتش بپیوندد ،جامۀ کشیشـی بـر تـن
کرد م به کلیسا پیوست .بهتعبیر دیگر ،سرخ ،رنگ جنایتی است که قهرمان داستان مرتکـب
میشود؛ رنگ خونی است که میریزد م رنگ مر ،است کـه پایـانبخـش داسـتان اسـت؛
درحالیکه رنگ سیاه ،مضعیت تیره م تاریـک فرانسـۀ آنزمـان ( )0307را تـداعی مـیکنـد
(شاهین.)010 ،0333 ،
پس درحقیقت ،این رنگها نیستند که به حرکتهای سیاسـی م اجتمـاعی خـا

معنـی

میدهند ،بلکه این حرکتهای سیاسی م فرهنگی هستند که به رنگها معنی م مفهوم خاصـی
میبخشند م در مواردی باعث «رنگهراسی» میشوند .بدیهی است که هنگـام جنـگ یـا در
خالل فعالیتهای صلحطلبانه ،طوفانی از رنگهای مرتبط با این رخدادها بهمجود میآید؛ به
عنوان مثال ،سبز م قهوهای نظامی ،رنگهای پرچم هنگام قیامهای ملی یا در زمان جشنها یـا
مراسمی مانند جشن سده ،جام آمریکا ،المپیـک یـا هـر اتفـاق مهـم سیاسـی دیگـری ماننـد
یکبـار مـد مـیشـوند .اسـتفاده از رنـگ در
انتخابا ،ریاستجمهوری .برخـی رنـگهـا بـه ِ
دستهبندیهای سیاسی بهمنظور متمایز کردن یک گرمه ،جنبش ،یـا جریـان سیاسـی در میـان
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ملتهای گوناگون مرسوم بوده است ،بههمیندلیل ،همواره از قـدر ،رنـگهـا بـرای تسـهیل
مـرز
ترسیم تمایز یک گرمه م ایجاد همبستگی در میان طرفداران یک نحلۀ خا  ،یـا ترسـیم ِ
ر
بین خود م دیگری استفاده شده است؛ مثل زرد در ترکیه ،کتقرمزهای بریتانیا ،جلیقهزردهای
فرانسه ،م قهوهایپوشان نازی؛ پس رنگ ،همواره یک بالقوگی گشوده بهرمی تجربههای نوین،
نقاش /سیاستمدار میگشاید م مجودش همیشه درحال صیرمر ،است .تاجیـک در کتـاب
«سیاه ،سفید ،خاکستری» ،فضای سیاسی م سیاستمـداران را بـهکمـک رنـگ ،تبیـین کـرده
است .ام در این کتاب ،رنگ را دستمایه قرار داده است تا امر سیاسی بسازد م فرق اسـتفاده از
مفاهیم رنگ توسط یک نقاش با یک سیاستپیشه در همین نکته نهفته است که بارنت نیومن
( )0317-0351گفته است« :من هرگز رنگ را دستمایه قرار ندادهام ،بلکـه کوشـیدهام رنـگ

بیافرینم» .پل کله )0353-0301( 1در یادداشتهای رمزانهاش نوشته است« :رنـگ ،مـرا از
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ِآن خود میکند .بینیازم از اینکه به چنگش آمرم .همواره مرا از ِآن خودش میکند .این اسـت
معنای این لحظههای خجسته :من م رنگ یک چیزیم .من نقاشم» (کلـه ،)315 ،0375 ،یـا
دامینچی 2میگوید« :چشم نقاش باید همچون آیینه باشد م خودش را بهرنـگ چیزهـا مبـدل

کند» (دامینچی .)3 ،0373 ،اما سیاستپیشگان ،رنگ نمیآفرینند ،بلکـه رنـگ را دسـتمایه
قرار میدهند .تاجیک در کتاب «سیاه ،سفید ،خاکستری» رنگ خاکستری را اینگونه دستمایه
قرار میدهد ...« :شاید بتوان گفت ،این عده ،همان سیاستپیشـگان سـیاهی هسـتند کـه بـه
تصور خودشان به بلوغ رسیدهاند م پیچیدهتر از اسالف خود عمل میکنند ،یـا بـهبیـاندیگـر،
رنـگ خـود اراتـه کننـد»
تالش میکنند کاالهای سیاسی خـود را در رنـگهـای متفـام ،از ِ

(تاجیک .)085 ،0338 ،خاکستریها در شرایطی احساس میکنند که باید کنشی ،یا بهتعبیر

جامعهشـناختی «شـورش موقعیـت» یـا «شـورش مضـعیت» انجـام دهنـد ،از بـیکنشـی م
بیمشارکتی از ترس فردایی بدتر که سیاه م بحرانزا است م برای تمهید فردای خود ،کنشـی را
انجام میدهند .سیاه یک «نه» بزر ،است .سـیاه رنـگ اعتـراض ،نفـی ،م رفتـار عجوالنـه م
غیرعاقالنه نیز هسـت (تاجیـک .)085 ،083 ،0338 ،رنـگ سـیاه ،گویـای قـدر،طلبـی م
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

گرایشهای نیهیلیستی م نیچهمار فاشیستها بود (فکوهی« .)831 ،0338 ،سیاه از اسـتعداد
قدرتی هژمونیک برخوردار است م میتواند بر رنـگهـای دیگـر تـأثیری بسـزا داشـته باشـد»
(تاجیک .)083 ،0338 ،خاکستری ،مرز آمیختگی رنگها است ،آمیـزهای از سـیاه م سـفید
است ،یا بهتعبیر میتگنشتاین ،خاکستری بین دم نهایت است (سیاه م سفید) م میتوانـد رنـگ
مایۀ هر رنگ دیگری را نیز دریافت کند (میتگنشتاین .)70 ،0333 ،آمیختگـی آنتاگونیسـم م
آناگونیسم است .مرز بین سیاهی م سفیدی ،حقیقـت م درمغ ،پنهـانکـاری م شـفافیت در آن
مخدمش است؛ بهتعبیر تاجیک ،هلوانجیری م پستمدرن است .شاید بههمـیندلیـل ،محـل
مالقا ،،مذاکره ،م گفتمگو است« .خاکستری ،نماد همزیستی مسـالمتآمیـز تفـام،هـا م
تمایزهاست .نمود هویت ربطی م کدر است» (تاجیک .)083 ،0338 ،بعضی رنـگهـا بـه
سختی دچار تغییر میشوند ،ملی برخی دیگر ،چون خاکستری ،آمادۀ تغییر متناسب با شرایط
هستند (آلبرز .)85 ،0333 ،رنگ سبز مایل به آبی ،نمایانگر عزم راسخ ،پایداری ،م مهمتر از
همه مقاممت در برابر تغییر است (لوشر .)33 ،0333 ،سیاستپیشگان طیف خاکستری نیـز
همیشه آمادۀ تغییر در راستای منافک شخصـی هسـتند؛ مـیخواهنـد باشـند ،ملـو اینکـه زیـر
رنگهای دیگر قرار گیرند که دراینصور ،،هالهای از رنگ مکمل را دمر رنگی که زیرش قرار
گرفتهاند ،نمایش میدهند .طیف خاکستری که رنگ قهوهای را نیز دربرمیگیرد ،مظهر خاک،
بارمری نژاد آریایی م ناسیونالیسم میهنپرستانۀ آنها بـود (فکـوهی .)831 ،0338 ،پـس بـه
راستی سیاستمرزان م سیاستپیشگان قادرند بهاقتضای زمان م مکان ،رنگ را دستمایه قرار
دهند م بر داللتهای سیاسی رنگ ،صحه بگذارند.
بحث و نتیجهگیری

مفهوم رنگ ،با بیانی میتگنشتاینی« ،مفهومی باز» است که از چالشپذیری ذاتی برخوردار
است؛ ازاینرم ،رنگ ،هستیایمبتنیبر شدن م صیرمر ،است :از پلـی م گـذرگاهی عبـور
نمیکند ،مگر در این گذر م گذار ،آنسوی پل ،داللت مفهومی متفـامتی مـییابـد؛ پـس،
مفهوم رنگ ،نه در سطح درمنذا ،،که در سطح ارجاع م کارکردها شکل میگیرد؛ ازاینرم،
دیگر نباید مفهوم رنگ را ارمغانی پیشرسیده فرض کنیم ،حتی نباید به پاالیش این مفهـوم
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بسنده کنیم ،بلکه خود باید آن را بیافرینیم (آنگونه که نیچه از ما مـیخواهـد) .ایـن خلـق،
ً
چنانکه دلوز میگوید ،فعالیتی ذاتا سیاسی است .مفهوم رنگ از اشتغال م رابطۀ اثرگـذاری
م اثرپذیری با شرایط آفریده میشود م همچون هر مفهوم دیگری« ،یک تکثر» (بهبیان دلوز)
ً
است .دقیقا در همین نکته است که رنگ (بهمثابه ابژهای زیباییشـناختی) بـه امـر سیاسـی
تبدیل میشود ،م همچون امر زیباییشناختی ،همواره در کار تولید م آفرینش شکلهای نو م
امر جدید میشود ،همچون امر زیباییشناسی ،همواره در کار تخطی ،امتناع ،صیرمر ،،م
عدمل از هنجارها م داللتها است ،م همچون زیباشناسی به عالم بازنمودها م مانمودها یا
(به تعبیر دلوز) ،به عالم شیزمفرن تعلق دارد .مانموده ،مانند بدن بدمن اندام ،هویت را طـرد
م بهرمی تفامتش م همه دیگر تفام،ها گشوده میشود .ایـن مانمـوده هـم بـهرمی تفـام،
درمنیاش گشوده است ،هم تفام ،بیرمنی .بهبیان رمشنتـر ،چیـزی اسـت بـیش از آنچـه
هست .در خود ،دارای تفام ،است؛ تفام ،فینفسه یا تفـام ،در خـود .همـین تفـام ،م
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گشودگی مانمود م بازنمود ،موجب میشود که آغوش رنگ همواره بهرمی غیر آنچه هست،
باز بماند م در ایجاد رابطۀ همنشینی یا جانشینی با امر سیاسی پرهیزی نداشته باشد.
جامعۀ امرمز ما بهگونهای فزاینده ،نوعی سیاسیشدگی امور غیرسیاسی م پـیشپاافتـاده
(بیشتر امور انضمامی م ناظر بر زندگی رمزمره) را تجربه میکند .آنچه هر بیرنگی را اسیر
رنگ سیاسـی مـی کنـد ،رمیـارمیی آنتاگونیسـتی قـدر ،م مقاممـت اسـت .در ایـن تئـاتر
رمیارمیی ،هر آن که امر نمادینش استعاریتر م م ثرتر ،امکان م استعداد بازنمایی سیاسـی
سیاسی رنگ ،تابعی از رمابط نیرمهـا م
اش بیشتر م گستردهتر .بهبیانی فوکویی ،داللتهای
ِ

تکنولو یهای قدر ،است .ارادههای معطوف بـه قـدر ،م مقاممـت (بـهمثابـه شـکلی از
قدر ،)،رمکش سیاسی خود را بر رمی رنگ میکشند م از آن سیاسـت مـیسـازند .شـاید
ازهمینرم است که اندیشه مرزانی همچون بدیو ،دلوز ،گتاری ،الیزابت گـرمز بـر ایـن نظـر
شدهاند که« :هنر ،ادامۀ سیاست است با ابزار م مسایلی دیگر» ،م اگر از دلوز بپـذیریم کـه
هنر ،همان آفرینش ـیا همان ناممکنی مرجک نهاییــ است که در جهت مبارزه با بسته شدن
نظامها عمل میکند م مانند مسیلهای برای آشکار کردن قابلیتش برای ازهم پاشاندن بهکـار
میآید ـعلیه سلطۀ رای م دمکساـ آنگاه باید بپذیریم که رنگ بهمثابه یک امر هنری ،همواره

در مبارزه م مقاممت علیه مراجک نهایی است ،م ازاینرم ،همواره یک امر سیاسی نیز هست.
اما امر سیاسی ـهمچون قدر ،نزد فوکوـ دم چهره دارد :ایجابی م سلبی یا مثبـت م منفـی.
آنچه در تئاتر رمیارمیی قدر ،م مقاممت در جامعۀ امـرمز مـا درحـال رخ نمـودن اسـت،
بیشتر چهرۀ سلبی م منفی امر سیاسی (در اینجا ،رنگ) است ،زیرا رنگ بهمثابه نوعی نمـاد
داللتی ،بهگونهای فزایندهدر مسیر جایگزینی زبانهـای سـرخی قـرار گرفتـه کـه سـر سـبز
میدهد بر باد .رنگ ،همان پنهاننویسی فارابی م نوشتههای بـینسـطوری اسـت کـه نظـم
نمادین مستقر م توزیک امر محسوس (در بیان رانسیر) مرسوم م مسلط را با چـالش رمبـهرم
کرده م در آیینۀ «راستنمای» خود ،زشتیها م پلشتیهای سیاسـت م قـدر ،را بـهتصـویر
کشیده است؛ ازاینرم ،امرمز شاهد نوعی «جنگ رنگهـا» یـا «جنـگ بـر سـر رنـگهـا»
هستیم ،که در آن ،پیرمزی از ِآن رنگ راستی م درستی است.
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بیهق کتاب.
بابایی ،معصومه ( .)0331برخسی جامعهشناسانۀ تعاخضات موجور رخ زمینۀ تاخبرر خن ها رخ جامعۀ ایران رخ
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بدیو ،آلن ( .)0335سیا ،رخکشی ی نا-خن (مترجم :فرید دبیرمقدم) .تهران :مشـکی( .تـاریخ اصـل اثـر
)8105
بشیریه ،حسین ( .)0335گذاخ به رموتراسی .تهران :نگاه معاصر.
تاجیک ،محمدرضا ( .)0338سیا ،سدی کاتر ر  .تهران :تیسا.
یل ،دلوز؛ م گتاری ،فیلیکس ( .)0338چندین سیاست ،در :نامههای سیاست .تهران :بیدگل.
شاهین ،شهناز ( .)0333بررسی نماد رنگ در تئاتر م ادبیا .،نشریۀ هنرها زیبایهنرها تجرمی .33-013 ،03
فرزان ،ناصر ( .)0355تاخیخ تحول هنر و صنعت خن رخ ایران و جهان .تهران :بینا.
فکوهی ،ناصر ( .)0338انرانشناسی هنر زیبایی ق خت اساطیر (چاپ دمم) .تهران :ثالث.
کاپستیک ،جوانا؛ م لوید ،مریل ( .)0333رنگ در دکوراسیون م طراحی داخلی (مترجم :فرزانه سالمی؛ چـاپ
چهارم) .تهران :پشوتن.
کلنر ،داگالس ( .)0333نمایش رسانهای (مترجم :گودرز میرزایی) .تهران :علمی م فرهنگی.
لوشر ،ماکس ( .)0333رمانشناسی رنگها (مترجم :حمیدرضا بلوچ) .تهران :شباهنگ.
ماتده ،جابریراد؛ م فرجپهلو ،عبدالحسین ( .)0330جایگاه رنگ در ارتباطا ،غیرکالمی .مطالعات ت ابراخ
و علم اطالعات.35-000 ،01 ،
موف ،شنتال ( .)0338بازگشت امر سیاسی (مترجم :عارف اقوامی مقام) .تهران :رخداد نو.

مارد ،گلن ( .)0330پستمدرنیسم (مترجم :علی مرشدیزاد) .تهران :قصیدهسرا.
میتگنشتاین ،لودمیگ ( .)0333رخباخۀ خن ها (مترجم :لیلی گلستان) .تهران :مرکز.
مینسنت ،اندرم ( .)0350نظریههای دملت (مترجم :حسین بشیریه) .تهران :نی.
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رنگ به مثابه امر سیاسی؛
تأملی زیباییشناختی ...

