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گذشــته از تبار هنِر زیست بومی* در تاریِخ منظره نگاری ، آن چه از میانه ی دهه ی 

شــصت، سرنوشت پیوند میان هنر و طبیعت را دگرگون کرد، هم زمانِی دو دست آورد 

مفهومــی، یکــی در بدنه ی  تاریخ هنــر و دیگری در علم بود. از یک ســو، لندآرت و هنر 

خاکی کوشیدند تا توانش های اثر هنری را ورای دیوار های نهادهای هنری بیازمایند 

و از ســوی دیگــر، ظهور »نظریه ی آشــوب« و »نظریه ی سیســتم ها«، پارادیمی نو را 

شــکل داد که در برابــر روی کرد تعین گرا ی مدرن در شــناخت طبیعت، می ایســتاد و 

دریچه ای به تمامی تازه  را در درک سیســتم های زنده می گشــود. از این رو، زیست بوم 

چــه در هنــر و چه علم، به یک آینه و هم زمان لنزی برای هستی شناســی بدل شــد. 

چه بســا پایدارِی فزاینده ی جریان هاِی هنرِی پیرامون محیط زیســت تا امروز، نه از 

حضور پیوسته ی دگرگونی های آب وهوایی در سرخط  خبرها، که از پیوند این جریان 

فکری با دو سازمایه ی نامیرایش، یعنی طبیعت و فرهنگ ریشه می گیرد. 
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درآمد

* زیســت بوم معادلی ست که داریوش آشوری 
برای ِاکوُلژی پیش نهاده اســت اما واژه ی دقیق تر 

برای درون مایه ی اصلِی این شــماره ِی کارنما، 

ِاکوسیســتم است. این واژه به ِاکوُلژی یا چرخه ی 

زایای ُارگانیســم های زنده و نیز به مدل 

سیســتمِی رابطه ی آن ها اشاره دارد. برای این 

مفهوم، برابرهایی چون »سیســتم زیست بومی« 

و »زیست سامان« پیش نهاد شده  است اما 

ازآ ن جاکه ما ایــن ترکیب ها را اندکی ُگنگ یافتیم، 

ترکیب کوتاه و دریافت پذیرتِر زیســت بوم را برای 

این شماره برگزیدیم.
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تا مهم ترین دســت آوردهای پرونده ی کاری َارمجانی را به مثابه ی بخشی جدانشدنی 

از تاریخ  هنر مدرن در نیمه ی دوم ســده ی گذشــته درک کنــد. صحاف زاده هم چنین 

یادآوری می کند که این نمایشگاه »گواه روشنی ست از نیروی گفتار پسااستعمارگرایی 

هنر معاصر که می تواند هنرمند را از درون بافتار هنر امریکا دربیاورد و آن را در مقام 

یک خارجی بشناســاند«. هم زمان نمایشگاه  دیگری در نیویرک از کارهای طال مدنی 

برپــا شــد، هنرمندی کــه بنابر آن چــه میالد رســتمی می نویســد، »با نقاشــی های 

هجوآمیزی که از زیباشناسی انیمیشن بهره می برند، در حال تثبیت خود در جای گاه 

نقاشــی پرکار و جدی ست«. ســها سقازاده نمایشــگاهی در تهران را از مهران مهاجر 

برگزیده اســت که به باور او »نه تنها میان بازنمایی و انتزاع، که میان دوری ونزدیکی، 

ایســتایی و جنبش، و هوا و زمین نیز در رفت وآمد اســت و ازین ره گذر به گفت وگو با 

عکاسی و تاریخ اش می نشیند«. 

در بخش نقد، علی رضا صحاف زاده به دیدار اجرایی فراگیر از یکی از برجسته ترین 

هنرمندهای امروز، یعنی »ویلیم کنتریج« در »آرمری« نیویرک رفته است. نمایشگاهی 

از »جولین اشــَنبل« در ســاختمان »لژُین افتخار« از مجموعه ی »موزه  های هنرهای 

زیبــای سن فرنسیســکو« در مرکز مقاله ای از طناز توســلی نشسته اســت و حمیده 

آتش پا نگاهی انداخته بر آخرین کارهای نقاش آلمانی، »شارلین ُفن ِهیل« در گالری 

»پتــزل« و مــوزه ی »هیرش هــرن«. در بخش گزارش، الهام ســالمیان و مهســا بیگلو 

پژواک های جنبش »می تو« )من هم( را در جهان هنر زیر ذره بین برده اند و با کنار هم 

قــراردادن شــماری از نمونه های این جریان، در پی رســیدن به تصویــری دقیق تر از 

آن اند. و سرانجام، شــماره ی زمستان کارنما با یادنامه ای درباره ی احسان یارشاطر،  

یکی از ارزش مندترین سرمایه های اندیشه ی ایران امروز، پایان می یابد که در آن رها 

خادمــی بــه بررســی کارنامــه ی او به ویــژه در »نقاشــی نویــن« و مقاله هــای هنرِی 

»دانش نامه ی ایرانیکا« پرداخته است. 

فرامتن این شــماره، کارهایی چندرســانه ای را از هنرمند اوکراینی-اســترالیایی، 

»کاتیــا گُرُخفســکی« نمایش می دهــد. کارهــای او نمونه هایــی کام یاب انــد از ترکیب 

رســانه هایی چون نقاشــی، طراحی، مجسمه، اینستالیشــن، و پرفرمنس؛ و نبردی 

پیوســته و چندســویه را ضــد ایده های ازپیش شــکل گرفته ی مــا از تــن، کار، و میل 

ترتیب می دهند. فرامتن، بخشــی ویژه از فصل نامه ی کارنماست. در هر شماره، بین 

شش تا ُنه صفحه از مجله را در اختیار یک هنرمند می گذاریم تا این فضا را بر اساس 

ترجیح های زیباشناختی و مفهومی خود شکل دهد.

در فصلــی کــه گذشــت کارنمــا ســه گفتــار برگزارکــرد. نشســتی دربــاره ی کتاب 

»دانش نامــه ی دیزایــن«، ضرورت ترجمه و نشــر کتاب و نیز وضعیت اندیشــه ورزی 

کارنمــا برگزاری چنــد روی داد چشــم گیر پیرامون دغدغه های محیط زیســتی را 

فرصتی دید تا در شــماره ی زمســتان خود، نوری بر زیســت بوم و بازتاب آن در هنر 

امــروز بیاندازد. راضیه پورفضلی به بهانه ی نمایشــگاهی از کارهــای »مارک دایان« در 

گالری »وایت چپل« در شرق لندن، از رابطه های قدرت میان انسان و طبیعت می گوید 

و این کــه روش شــناخت علمِی طبیعــت چگونــه در کارهای این هنرمند به پرســش 

گرفته می شــود. در غرب لندن، گالری »سرپنتاین« به آزمایش گاهی زیست شناختی 

برای یکی از مهم ترین هنرمندهای امروز بدل شــد که در آن، به باور حســین ایالتی، 

»پی یر هوییگ« ِاکوسیستمی شناخت شناســانه و هستی شناختی برپاکرد. پرستو 

اصالن بیک هم زیستِی ناپیدای جغرافیا و سیاست را در عصر داده ها در مرور کارهای 

»ترِور َپگِلن« در »اسمیث ُســنیان، موزه ی هنر امریکا« کاویده است. و سرانجام، سها 

ســقازاده به نمایشــگاهی در موزه ی »ِهِسل« در کالج بارد سر می زند که در آن »دنیل 

استیگمان مانگرانه« در قالبی چندرسانه ای به سویه های گوناگون مفهوم دگردیسی 

می پردازد.  

هم چنیــن، در نقــد کتاب این شــماره به »هوا به مثابه ی رســانه: به ســوی هنری 

هواشناسانه« از انتشارات »موسسه ی تکنوُلژی َمسچوستز« )ِام آی تی( پرداخته ایم. 

این کتاب را »جنین َرنِدرســن« هنرمند و نویســنده ی اهل نیوزیلند در هشت فصل 

نگاشته اســت و در آن بــه برخی از هنرمندهای شناخته شــده در کنار هنرمندهایی 

کم تر آشــنا از دهه ی شــصت تاکنون پرداخته که از هوا به مثابــه ی محتوا و ماده کار 

بنیادی خود بهره برده اند. نقد کتاب کارنما می کوشــد هر بار به بررسی و شناساندن 

شــماری از مهم ترین و مربوط ترین کتاب هایی بپردازد که انتشــارات دانشــگاهی یا 

تخصصِی هنر به تازگی منتشرکرده اند.

کارنما هنر امروز ایران را در پیوند با هنر جهان درک می کند و بر این باور است که 

در سده ی جاری، بخش بزرگی از ارزش ها و گرفتاری های هنر یک کشور، تنها با نگاهی 

قیاســی و در کنــار مهم ترین سرچشــمه های تاثیرگــذار بر آن درک می شــوند. گروه 

دبیرهای کارنما می کوشــد برای شکل دهی به این دیدگاه دولنزی از همه ی ابزارهای 

فکری در اختیارش اســتفاده کند. تمرکِز تنها بر هنر ایــران، آن را به امری گل خانه ای 

بدل می کند که نســبتی با گوهر َتراملی هنر ســده ی 2۱ ندارد. کارنما نسبت به هویِت 

خود آگاه است و به هنرمندهای ایرانی توجهی ویژه دارد. ازاین رو، شماره ی زمستان 

با سه مقاله درباره ی هنرمندهای ایرانی در دو سوی مرز، آغاز می شود که نه تنها خود 

را از تنگنای دسته بندی های فروکاهنده رهاکرده اند، بل که هنری درخشان آفریده اند. 

علی رضا صحاف زاده در مقاله ای به بهانه ی نمایشگاه مرور کارهای سیا َارمجانی 

که با هم کاری مرکز هنری واکر و موزه ی متروپالیتن نیویرک برگزارشده، کوشیده است 
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پیرامون دیزاین به زبان فارسی را با ساعد مشکی که ناشر کتاب است به هم راه منظر 

محمدی، مترجم آن، به گفت وگو گذاشت. مساله ی برگردان متن های هنری به فارسی 

به مثابــه ی یکــی از مهم تریــن راه های تماس هنــر ایران با جهــان در گفتار بهمن نیز 

پی گرفته شــد. در ایــن نشســت حســن خوبــدل، لی لــی گلســتان، و امیــر نصــری 

حضورداشــتند و هر یک باتوجه به تجربه  و پُرژه هایشــان در این زمینه، به موضوع 

پرداختند و به پرسش هایی درباره ی شیوه ی گزینش کتاب برای ترجمه پاسخ دادند. 

گفتــار دی ماه کارنما به ســخن رانی و گفت وگو با آرام مشــایدی، یکــی از کیوریترهای 

موزه ی َهمر )ُلس َانجلس( اختصاص یافت. در این نشســت، مشایدی با اشاره به دو 

پُرژه ای که تاکنون اجراکرده اســت، تجربه ی کارش را در جای گاه کیوریتر در شماری از 

نهادهای مهم هنر امروز با مخاطب ها در میان گذاشت.

این شــماره، آخرین باری ســت که می توانیم مجله را به صــورت رایگان در اختیار 

هم راه هایــی قراردهیــم کــه از آغــاز کار کارنمــا به ما پیوســتند. از شــماره ی بهار 98، 

فصل نامه و نســخه ی آن الین مجله تنها در اختیار مشترک ها خواهد بود. پشتیبانی 

شــما از راه خریــد آبونمان، ایــن امکان را برای ما فراهم مــی آورد که بتوانیم به تالش 

خود برای شکل دهِی بستری روش مند برای نقد هنری ادامه دهیم. دبیرهای کارنما، 

نســلی نــو از نویســنده هایی اند که از چهارگوشــه ی جهان، با هــدِف فراهم کردن یک 

سرچشــمه ی فکــری و دیــداری دقیــق و مانا بــرای هنرجوها و هنرمندهــای جوان 

فارســی ز بان، گردهم آمده انــد. مــا بــر این باوریــم که بــدون گفت و گویــی پویا میان 

هنرمندهای ایرانی به زبان مادری شــان، هنر این کشــور بختی اندک برای باروری و 

حتا کام یابی جهانی دارد. ما بر این باوریم که مهم ترین حلقه ی گم شده ی هنر ایران، 

نقد و آموزش اســت؛ و روش نقد و تاریخ هنرنویســی را بایــد در گفت وگوی تنگاتنگ، 

عملــی، و پی گیر با کســانی آموخت که دهه ها، اگر نه ســده ها پیــش از ما، این کار را 

آغازکرده انــد. مــا بر این باوریم که در فضای تجاری شــده ی هنر معاصر ایران، تنها از 

این راه هاست که می توان زمینه ی شکل دادن به یک گفتار انتقادی قدرت مند و بارور 

را پی ریخت. اگر این ایده ها را برای خود و هنر ایران سودمند می دانید، با پشتیبانی 

از مجله، امکان رشِد صدایی خودپاینده را فراهم کنید.
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مهم تریــن دســت آورد هنرِی ســیا َارمجانی ســازه هایی اند که به طــرزی رادیکال 

پیش فرض های مخاطب را درباره ی فضا و نســبت های انســانِی ســامان یافته در آن 

به پرســش می گیرند و از این راه، دســت  به بازتعریف بنیادین مرزهای بین رسانه اِی 

مجســمه  و معمــاری می زنند. این گروه از کارهــا، چه در اندازه های بزرگ ســاخته  و 

ارایه شده باشــند؛  چــه در قالــب ماکت هایــی که نســبتی بیش تر دیداری بــا بیننده 

برقرارمی کنند، این تواِن کم تر دیده شده را دارند که گرایش های انتزاعِی هنر آوان گارد 

را با حال وهوای دســت رس پذیِر زیباشناســی مردمــی درهم بیامیزند. هنر َارمجانی 

تاانــدازه ای بر اســاس اصل ازجاکندگی۱ شــکل گرفت کــه تجربه ی زیســته ی او بود و 

سبب شد تا هنرمند به جای بازگشت به خویشتن، از معماری بومی خانه ی دوم اش 

به مثابه ی تباری برای درک واسازانه و مرکز گریز ش از فضا سود ببرد. 

ســیا َارمجانی، ۱988، اتاق مطالعه ی َسکو و َونزتی، 

شماره ی ۳

Siah Armajani, 1988, Sacco and Vanzetti 

Reading Room #3

ســیا َارمجانــی، ۱970، خانه ی شــماره ی 2 )خانه ی 

یک خوابه(  

Siah Armajani, 1970, House #2 (One 

Bedroom House)

سیا َارمجانی، ۱978 )20۱8(، خانه ی شماره ی 7

Siah Armajani, 1978 (2018), House #7

ارمجانی: سیا 
نافرمان سازه های 
علی رضا صحاف زاده

1. dislocation

Siah Armajani: Follow this Line, 

2018-19, Curated by Clare Davies 

and Victoria Sung at Metropolitan 

Museum (190220-190602) and 

Walker Art Center (180909-181230)
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در متــن پیــِش  رو خواهم کوشــید تا این ســویه ِی کلیدی کار ســیا َارمجانی را در 

نســبت با زمینه ی فکری و هنرِی امریکا و اروپای دهه  های هفتاد و هشــتاد میالدی 

)پنجاه و شــصت خورشیدی(، یعنی هنگامی که او شــماری از مهم ترین کارهایش را 
آفرید، وابکاوم و جای گاه تاریخی او را در جریان مدرنیسم پسین2 و پسامدرنیسم۳ 

روشــن تر کنــم. ایــن دو جریان کــه دست دردســت یک دیگــر گرایش های نــوِی هنر 

تکثرگــرای ایــن دوران را تعریف کردند، هم چنان دقیق تریــن صورت بندی های نظری 

موجود در تاریخ نگاری معاصر به شمارمی روند، هرچند بی تردید پایانی بر بازتعریف 

مفهوم هــا نیســت. به ویــژه از آن  رو کــه َارمجانــی هنرمنــدی کانونی4 نیســت، درک 

دســت آوردهای او، تنها در گرو بازخوانی و بازنگری تاریخ هنر و اندیشــه ی این دوران 

اســت. تنها وتنهــا از راه پژوهش هــای موشــکافانه اســت که می توان امیــد به زایش 

صورت بندی های نویی بست که قرار است جای گزین روایت های پیشین  شوند.

در مقالــه ای کــه ژک دریدا به ســال ۱98۶ برای پُرژه ی »پــارک ُد ال ویِلت« )۱982-98( 

متافیزیــک«  دژ  »آخریــن  به مثابــه ی  معمــاری  نوشــت،  »برنــار چومــی«  از  کاری 

شناسانده می شود )۶9(.5 بی تردید سامانی که اصلی ترین دوگانه اش را درون/بیرون 

می ســازد، توانــی بی پایان را در گردآوردن و هم ســان کردن شــماری از آدم ها، در ازای 

دگرســازی گروهی دیگر دارد. خوِد ایده ی »ســاختار« در زبان و فلسفه، در کنار ده ها 

مفهوم و اســتعاره ی دیگر که متافیزیک از واژگان معماری برگرفته اســت، تالشی ست 

بــرای یک جانشــینی و کنتــرل »بــازی« در ســامان های اندیشــه ی مــدرن.۶ نه تنهــا 

فراروایت های فروکاهنده ای چون مارکسیسم که یک سر بر اساس مفهوم  زیرساخت 

و روســاخت ساخته شــده اند بل که حتا سویه های مهمی از اندیشه ی خود فیلسوف 

فرانســوی، در قالــب واژه ها یــی چــون مرکــز و حاشــیه و البتــه نظریــه ی اصلــی  

پساســاختارگرایی7 یعنــی »واســازی«،8 به مثابــه ی میانجــی مدرنیســم پســین و 

پسامدرنیسم، درکی آشکارا معمارانه یا در بیانی کلی، فضامند9 را پیش می نهند.

فرم گرایی مدرنیسم که هم پوشانی شگفت انگیزی در کارکردگرایی معمارِی مدرن 

یافت تا گونه ای ســبک ایستا، یک به یک، و پیش بینی پذیر را پدیدآورد، فضایی بسیار 

کم برای ناسازی بر جا می گذاشت. کتاب دوران ساِز »رابرت ِونتوری« با نام »پیچیدگی 

و ناهم ســازی در معمــاری« )۱9۶۶(۱0 کــه نخســتین گام مهــم را بــرای از میــان بردن 

راست کیشــی مدرنیســم در معمــاری پیش نهاد، پیــش از هر چیز واکنشــی بود به 

پُرژه هــای انبوه ســازی گوناگونــی کــه ســبک بین الملل در گوشه گوشــه ی دنیــا به راه 

انداخته بــود و چشــم انداز فاشیســمی جهانــی را بــرای کنتــرل جمعیــت پیــِش  رو 

می گذاشــت. رگه های ضدنخبه گرایانه و ضدســاماِن اندیشــه ی ونتوری، دست کم دو 

سال پیش از نوشتن این  کتاب، در خانه ی »وانا ونتوری« در چستنات هیِل فیالدلفیا 

خود را نشــان می دهند و در کتاب »آموختن از الس وگاس«۱۱ )۱972( که ونتوری هم راه 

با »ِدنیس اسکات بَرون« و »استیون آیزناور« نوشت، به اوج خود می رسد. این اثر از 

رد جهان گرایــی معمــاری مــدرن فراترمی رود تا ستایشــی  بی پرده باشــد از اهمیت 

معماری بومی و منطقه ای که به طرزی اندام وار رشدمی کند. 

هرچنــد دگرگونی هــای معمــاری در دهــه ی شــصت و هفتــاد میــالدی بــدل  به 

کلیدی تریــن سرچشــمه  های مهم ترین کارهــای َارمجانی  شــدند، او پیش از هرچیز 

هنرمندی دیداری بود که در فضای مفهوم گرایی آن دوران کارمی کرد. نکته این اســت 

کــه حتا همان جا نیــز دگرگونی بزرگی در جریــان بود. اگر پــُرژه ی بازتعریِف هنر در 

جریان مدرنیسم، نقاشی را، به طرزی آگاهانه یا ناآگاهانه، به مثابه ی رسانه ی کانونی 

درنظرمی گرفت؛ پسا مدرنیسم در گسترده ترین معنای آن، شی سه ُبعدی را در کانون 

پرســش گری خود نشــاند. تصادفی نیســت که »بارنت نومن« می توانست این گونه 

نقش مجســمه  را در اوج مدرنیســم دست بیاندازد: »مجســمه  چیزی ست که وقتی 

می خواهیــد کمی عقب بروید تا نقاشــی را ببینید، بــه آن برخوردمی کنید«.۱2 هر دو 

پیــروِی نه چنــدان باایمــاِن »کلمنت گرین بــرگ«،۱۳ یعنــی »مایکل فریــد« و »رازلیند 

کَروس« در مقاله هایی پرنفوذ، به ترتیب »هنر و شــی بودگی«۱4 )۱9۶7( و »مجسمه بر 

پهنه ی گســترده« )۱979(،۱5 ضرورت درک شــی هنری را در فضایی فراتر از بضاعت دو 

ُبعِد نقاشــی پیش کشیدند. از افق امروز، هوشــیارِی فرید در درک سویه ی نمایشِی 

مینی مالیسم حتا نظرگیرتر است چراکه هنر پسامدرن به طرزی فزاینده در خدمت 

کنش مندی و درگیری، یا دربرگرفتن و چیره شــدن بر بیننده برآمد. ستودنی  ست که 

فرید فریِب رویه ی ساده ی مینی مالیسم را نخورد و به جای آن که آن را پایان مدرنیسم 

بداند، به مثابه ی نقطه ی صفر پسامدرنیسم دید. با شکسِت خودپایندگی اثر در این 

صورت بندی تازه، نسبت میان مخاطب )که دیگر تنها »بیننده« نیست( و وا-کنش او 

نســبت به هنــر )دریافت( به پیش زمینه می آیــد و به جای پیوند قدســِی آوان گارد با 

اثرش )تولید( می نشیند. 

اندکــی پــس از مقالــه ی فریــد، مینی مالیســم جــای خــود را بــه  گرایش هــای 

پسامینی مالیســم داد و این وظیفه بر دوش کَروس افتاد تا دســت به نقشه بردارِی 

چشــم انداز نوپدید مجســمه بر پهنه ی گســترده بزنــد. از نظــر روش، او هم چنان 

شــکل گیری  در  کــه  بــود  ســاختارگرایی  روی کردهــای  وام دار  بســیاری  تاانــدازه ی 

مینی مالیسم و هنر مفهومی موثر بودند. کروس در مقاله ی خود، »مکان سازه«هایی۱۶ 

نظیــر »پیرامون هــا، غرفه هــا، تله هــا« )78-۱977( اثــر »مــری میــس«۱7 را اســاس 

صورت بندی ای قرارمی دهد که در آن نســبت هایی تازه  میان معماری، چشــم انداز، و 

هنــری  رســانه  ی  نیــز  و  هنــری  کنــش  خودپایندگــِی  و  برقرارشــده  مجســمه 

به پرسش گرفته می شــوند. هنرمندهایی چون »رابــرت ماریس«، »اَلیس ایکاک«،۱8 یا 

»رابرت اسمیث سن« هر یک به گوشه ای از جغرافیای این پهنه ی گسترده میل می کنند 

2. Late-Modernism

3. Post-Modernism 

4. canonical 

5. Jacques Derrida, 1985, “Point de folie 

— maintenant l'architecture. Bernard 

Tschumi: La Case Vide — La Villette, 

1985”. Translated by Kate Linker. AA 

Files, N 12 (Summer 1986), P 65-75. 

6. Jacques Derrida, 1966 (1967), 

“Structure, Sign, and Play in the 

Discourse of the Human Sciences”. In 

Writing and Difference by Derrida, 1967, P 

278–293. 

دریــدا درک معمارانه از زبان را مدیون مارتین 

هیدگر بود: 

Martin Heidegger, 1950 (2002), Off the 

Beaten Track [Holzwege]. Translated by 

Julian Young and Kenneth Haynes. 

Cambridge.

7. Post-Structuralism 

8. deconstruction  

9. برابری برای spatial؟ »فضایی« شــاید ذهن 

خواننده را به ســوی آسمان  ببرد. افزون براین، 

نــام این صفت، یعنی spatiality را نیز می توان 

در همین راستا، فضامندی خواند. 

10. Robert Venturi, 1966, Complexity and 

Contradiction in Architecture. MoMA. 

11. Robert Venturi, Steven Izenour, and 

Denise Scott Brown, 1972, Learning from 

Las Vegas: The Forgotten Symbolism of 

Architectural Form. MIT.

۱2. ایــن گفتاورد را کروس در مقاله اش 

آورده است. بنگرید به پانویس ۱5:

13. Clement Greenberg (1909-1994 US)

14. Michael Fried, 1967, Art and 

Objecthood. University of Chicago. 

15. Rosalind Krauss, 1979, “Sculpture in 

the Expanded Field”. In October, V 8 

(Spring, 1979), P 30-44. MIT.

16. site-construction

17. Mary Miss, 1977-78, Perimeters/

Pavilions/Decoys

18. Alice Aycock (1946 US-)
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اما همه ی آن ها حساســیت مدرنیسم را نسبت به دسته بندی و نگهبانی از مرزهای 

میان رسانه های گوناگون بی هوده می دانند: »در موقعیت پسا مدرن، کار هنرمند نه 

در پیوند با رسانه ای مشخص )مجسمه( که در پیوند با کردوکار منطقی مجموعه ای 

از شرایط فرهنگی تعریف می شود که در آن رسانه )عکس، کتاب، خطی بر دیوار، آینه، 
یا خود مجسمه( مورداستفاده  قرارمی گیرد« )42(.۱9

مجسمه معماری هایی که سیا َارَمجانی در دو دهه ی هفتاد و هشتاد ساخت، در 

این فضای مفهومی و زیباشناختی شکل گرفتند و به  کمال رسیدند. او در پی آزمودن 

امکان های پیِش روی سازه هایی رها از سلسله مراتب و یا هسته ای مرکزی بود که به  

گفت وگویی سه گانه میاِن الف: رسانه ها، ب: سازمایه های درونی خود، و )شاید از همه 

مهم تــر( پ: اثر و مخاطب اش میدان بدهند. اگر ســاختارهای کنترل کننده ی این هر 

سه را نمی توان به تمامی از میان برد، دست کم می توان دست به بازجویی عادت هایی 

زد که وضعیت اســطوره ای و ابدی و ازلی برای آن ها فراهم کرده اند. کوشــش َارمجانی 

بــرای واســازی این هنجارهــا بود که او را نه تنها به ســوی معمــاری به مثابه ی یکی از 

روشــن ترین نمودهــای بیرونــی قــدرت ، بل کــه اندیشــه ی اجتماعی بــرد. ارمجانی 

این همانی هایی نادیده انگاشــته را در توانش های مرکزگریز آنارشیسم امریکا یافت 

که نیروی فکری و اجتماعی اصلی پرژه ی واسازانه ی او را فراهم کردند.

دوراز ذهــن نیســت که او نیــز هم چون بســیاری از دیگر روشــن فکرهای ایرانِی 

سال های دهه ی بیست خورشیدی به این سو، رویای شکل گیرِی شکلی از جمهوری را 

در ایــران پادشــاهی در ســر می پروراند اما پس از ســفر بزرگ اش، با گونــه ای تازه  از 

جمهوری خواهــی رادیــکال در امریکا آشناشــد که اغلب از زاویه ِی دیــد ایدئوُلگ های 

چــپ، زیر خرواری از نظریه های امپریالیســم پنهان می ماند. ایــن واقعیت که او به 

نیویــرک، پایتخت کم وبیش یگانه ی هنر مدرن جهان در آن  ســال ها نرفت و دربرابر، 

بیش تر از سر تصادف، سر از مینه ُستا، ایالتی در غرب میانه ی امریکا درآورد، در این 

آگاهی او نسبت به فرهنگ مردمی و سنتی امریکا بی تاثیر نیست. در متن کوتاهی 

که به ســال ۱982 برای مجله ی »پرسپکتا« نوشــت، توضیح می دهد که گوهر اجتماعِی 

معمــاری، دلیــل اصلی انتخاب این رســانه به مثابــه ی کارماده ای بــرای پژوهش های 

دیداری اش بود: »هنر من از گونه های نخستین عقل سلیم، کلبه های چوبی عمل گرا، 

خانه های چوبی، و ُپل ها تاثیر پذیرفته است ... من در پی آن ام که ساختار معمارِی 

برآمده از زندگی مردمی امریکا را درک کنم؛ فوت وفن اش را بفهمم و نیز سنت ، محتوا، 

و شیوه های بودن اش  را«.20 سازه های ارمجانی ستایش گر گونه ای از بوم گرایی در این 

فرهنگ انــد که مهم تریــن نمود هنری اش بــر پایه ی دو اصل خودبســندگِی فردی و 

ازقضــا،  شکل گرفته اســت.  سلســله مراتب ها  بــه  نســبت  هراس آلــود  تردیــدی 

جمهوری خواهی یک عارضه  یا جبر گریزناپذیر این گونه اندیشه است که هم خود را 

مری میس، 78-۱977، پیرامون ها، غرفه ها، تله ها 

Mary Miss, 1977-78, Perimeters/Pavilions/Decoys

Alice Aycock, 1977, "The Beginnings of a Complex..." 

Excerpt Shaft #4/Five Walls

19. Krauss, 1979, 42

 )specificity(  هل فاســتر دوگانه ی »ويژه بودگی

در برابــر »چندرگه گی« )hybridity( را نادقیق 

می دانــد چراکه هر دو درکی گوهرباورانه  از 

رســانه دارند و ویژگی زمان  مند و زمینه مند و 

بنابرین موقتِی رســانه را ناچیزمی شمارند. 

به: بنگرید 

Hal Foster, 2011, The Art-Architecture 

Complex. Verso. 

20. Siah Armajani et al, 1982, “The 

Exuviae of Visions: Architecture as a 

Subject for Art”. In Perspecta: The Yale 

Architectural Journal, V 18 (1982), P 

66-107. 



750

97 زمستان  کارنما،  

751

در قالــب 24۳ تاریخ پیوســته نشــان می دهد و هم در قالب غوغاگــری2۱ و دیکتاتری 

اکثریت.

َارمجانی در دوره های مختلف کارش، گفت وگویی پی گیر را با تاریخ معماری مدرن 

غرب به مثابه ی بهترین بیان ســازوکار قدرت موجود شکل  می دهد و آن ها را در قالب 

ازآن خودســازی های ســبکی آزاد، کارماده ی مجســمه  ها، حجم ها، یا ســازه های خود 

قرارمی دهــد. در بیش تــر این نمونه ها، از معمــاری بومی امریکا گرفتــه تا معماری 

دمکراتیک جمهوری نوپا تا آوان گاردهای ســده ی بیســتم، گونــه ای مقاومت در برابر 

سلســله مراتب قدرت آشــکار اســت. در کانوِن بیش تر این ها اندیشــه ی آنارشیســم 

سده ی نوزدهم نشسته است که هرچند در تردید بنیادش نسبت به نهادهای قدرت 

جاری با کنش گرهای چپ هم راه بودند اما برخالف آن ها باور نداشتند که دیکتاتری 

پُرلِتاریا یا هر قدرت مرکزی دیگری که در دولت جمع شــود، کارآمدتر است. برعکس، 

آن ها دولت را هم واره سبب ســاز اصلی محدودیت اندیشه و کنش می دانستند. این 

مرکزگریزی، اســتعاره ی فرمی درخشــانی را برای هنرمنــدی فراهم کرد که در دهه ی 

شــصت، هــم تماشــاگر خیــزش جنبش های رادیــکال گوناگــون بود و هم به شــکلی 

اســتثنایی، نســبت به رشــد یک شــیوه ی بیان هنری آوان گارد در نقد قــدرت نهادی 

موجود آگاه شده بود. 

آنارشیسم امریکا نه تنها از جریان های موازی اش در اروپا دور بود، بل که سرکشی 

در برابــر یــک هژُمــن را حتــا به پیــش از انقــالب امریــکا )۱77۶( و زمانــی می برد که 

ســاکن های تازه وارد کشــور، بــر نظم جاری در زادگاه  های اروپایی شــان شــوریدند و 

بی آن که بدانند پایان کارشان چیست، گام بر اقیانوس اطلس نهادند. کلبه های چوبی 

نخستین امریکایی های بریتانیایی تبار از میانه ی سده ی هفدهم، که بیش ترشان را 

در ایالت َمسچوســتز می توان یافت گواهی اند بــر خودپایندگی اجتماع ها.22 همین 

برخــورد، بــار دیگــر در جریــان ســده ی نــوزده ام تکرارشــد و آن هنگامی بــود که با 

پدیدارشــدن ایدئوُلژی »سرنوشت آشــکار«2۳ تعریف های تازه ای برای سرکشی، نفی 

زندگی شهری و مدرنیته، و پناه بردن به طبیعت شکل گرفت. مهم ترین نظریه پردازهای 

نخســتیِن آنارشیسم آمریکا، »ُجســایا وارن«24 و »بنجمین تاکر«25 بودند و برخالف 

آن چه ممکن است به نظر برسد، آن ها به اندازه ی سوسیالیست ها نسبت به اهمیت 

کار، آگاه بودند.2۶ اندکی پس از وارن، مهم ترین نظریه ی فلسفی تاریخ امریکا، یعنی 

پراگماتیســم، شــکل گرفــت. تاانــدازه ای در همیــن ســپهر فرهنگــی او در گریــز از 

نظریه پــردازی صــرف، کوشــید ایده هایــش را به واقعیــت بدل کند و به شــکل گیرِی 

شهرهایی در غرب میانه ی امریکا )نه چندان از خانه ی نوی هنرمند ایرانی( کمک رساند 

که نمود خودبسندگی و بی واسطگی زندگی آرمانی اما بس واقعی او و هم راه هایش 

بود. 

»نــو هارمنی« در جنــوب ایندیانا یکی از این تجربه های وارن به شــمارمی آید که 

هرچنــد رها از دشــواری نبود اما ســازمایه های فرهنگی به جامانده از آن، نشــان از 

گونه ای زیباشناسی ساده و کارکردگرا دارد که برای ذهن آنارشیست اساسی می نمود. 

این ســبک بومِی معماری به طرزی کم وبیش مســتقیم بر کار ســیا ارمجانی، به ویژه  

مجموعه ی خانه ها و پل های او تاثیر گذاشت. زیباشناسِی کلبه ها یا »کابین «هایی که 

از این شهرها بر جا مانده اند، امکان برکشیدن اجتماعی آزاد اما ساده را پیِش چشم 

َارمجانــی می گذاشــتند. ایــن زیباشناســی بــدوی، با کام یابــی  هرچه  تمام تــر آزادی 

اجتماعی )دمکراسی( را دربرابر آزادی اقتصادی )سرمایه داری( می نشاند و گسترش 

بی پایــان را به مثابه ی بزرگ ترین دشــمن آزادی فردی می شناســاند. مــن در این جا 

آگاهانــه واژه ی »بــدوی« را به کارمی بــرم تــا آن را از انحصــار کاربســت اش در وصــف 

فرهنگ های پیشا مدرن غیرغربی رهاکنم و این  نکته ی اکنون کم وبیش فراموش شده 

را یادآوری کنم که چگونه مدرنتیه پاره ای از سازمایه های فرهنگ مدرن »غربی« را نیز 

ریشــه کن کرد. این باید نشــان دهد که چــرا این همانی مدرنیته و غــرب هرگز کامل 

نیست.

»نخستین خانه« )۱970( یکی از بهترین نمونه های این برخورد َارمجانی با سنت 

معماری بومی امریکا را پیِش رو می گذارد. اثر، نه یک خانه که یک داالن شکسته بسته ی 

دراز اصطبل مانند است که برخی از تیرهای سقف آن به طرزی به نسبت حساب شده 

اجتماع هارمنی، پاتنم، ُجرجا. عکس از اروینگ راســینو )۱94۱(  

"Harmony Community, Putnam County, Georgia". Photo by Irving Rusinow (1941)
21. mobocracy

22. از جملــه مهم ترین این خانه ها )که ممکن 

اســت مورد توجه ارمجانی قرارگرفته باشند( 

می تــوان به »خانه ی ِفرَبنکز« )۱۶۳۶( در 

َمسچوســتز و »خانه ی هنری ویتفیلد« 

)40-۱۶۳9( در کنتیکت اشاره کرد. 

23. Manifest Destiney

24. Josiah Warren (1798-1874 US)

25. Benjamin Tucker (1854-1939 US)

26. Steve J. Shone, 2013, American 

Anarchism. Brill 
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)کناره ها و وســط( برداشته شــده اند. این گسســت ها، در کِف ســازه پژواک یافته اند 

جایی که سه تیرک از دیوارهای یک  سوی اثر بیرون زده اند. خانه هیچ  دری ندارد و تنها 

ورودی هــای آن، گونــه ای ســنتوری های بــاز ذوزنقه شــکل اند کــه در دو ســوی خانه 

قرارگرفته انــد. »خانه ی شــماره ی 7« )۱978( مجموعــه ای از چهار فضای کوچک وبزرگ 

است که گرد یک سازه ی مرکزی سیلومانند یا بارووار سامان یافته اند. بنا این جا نیز 

نفوذناپذیر می نماید اما برخالف بســیاری از نمونه های این مجموعه، کل ســاختار 

روی پایه هایی شناور است که به  آن نمودی حتا محافظت شده تر می دهند. در یکی 

از بهترین نمونه های این مجموعه، »خانه ی شماره ی 4« با ساختمانی روبه روییم با 

پالنــی چهارگــوش کــه به نظرمی رســد ازکنارهم گذاشــتن یــک مثلــث و یــک ذوزنقه 

درست شده باشــد. یکی از دو نیِم اصلی ســاختمان خود بخــش کوچک دیگری را در 

بردارد که از برخورد یک دیوار، پدیدآمده و بخشــی از فضای مثلث شــکل یک گوشه را 

جداکرده اســت. برخالف بسته بودن کامل ساختمان، این فضای مثلثی با تیرک هایی 

ساخته شــده کــه اندکــی از هــم فاصله دارند و نــور را بــه درون راه می دهنــد. یکی از 

ماکت هایی که یک بار در اندازه های واقعی ســاخته  و اندکی بعد ویران شــد، »خانه ی 

شماره ی 2 )خانه ی یک خوابه(« )۱970( است که سازه ی مرکزی اش، اتاقی را در طبقه ی 

دوم جاداده است. یکی از دیوارهاِی این اتاق برداشته شده اما شیب راه یا رمپی که از 

یک سو برای دست رسی به این فضا ساخته شده است، نه به آن جا بل که به دیوار اتاق 

 می خورد و راه به  جایی نمی برد.

راه حل هــای معمارانــه ای که ایــن خانه های شکسته بســته بــرای مجموعه ای از 

پرسش هایی فضایِی ناروشن پیش نهادمی کنند، هریک را به شی هایی کنج کاوی برانگیز 

بدل می کننــد که دلیل وجودی شــان در قالب »سرچشــمه ی الهام« یــا »کارکرد« برای 

همیشــه از مــا پنهــان خواهد مانــد. خانه هــا و پل هــا وام دار منطق ســاکن، کم گو، 

گوشه گیر، و طبیعت گرای زندگی مردم امریکا در سده ی هفده ام است که جنبه هایی 

از آن در قالب ســادگی زهدکیشــانه ی معماری بومی منطقه های میانه ی کشور و در 

خانه ها، انبارها، کلیسا ها، و اصطبل های باورمندان آیین ها و دین های کوِایکر، آمیش، 

یــا مُننایت27 در دوران معاصــر نیز ادامه می یابند.28 از قضا، باور آنارشیســت ها به 

برتری بی چون وچرای حق فرد بر قانون اجتماعی، آن ها را در هم سایگی نامنتظر با 

باورهای لیبرتارین )آزادی محور( می نشاند که خود به سبب رد دولت بزرگ، هم سایه ی 

فکری گرایش های محافظه کارانه اند.29 َارمجانی خود گفته است که: »من کار و پیشه ام 

را از باالبرهــای غلــه، معماری ســده ی نــوزده ام امریــکا، خانه های دهقانــی، و پل ها 

یادگرفتم. هم تصویرها را دیدم و هم خودم رفتم و برخی از آن پل ها و ساختمان ها 

ســیا َارمجانی، 20۱9، این خط را بگیر و بیا، موزه ی 

متروپالیتن   

 Siah Armajani: Follow This Line at The

Met Breuer, 2019

27. Quaker, Amish, Mennonite 

28. Herbert Gottfried and Jan Jenning, 

2009, American Vernacular Buildings and 

Interiors 1870-1960. W. W. Norton.

29. Shone 2013
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را بررســی کردم تا بفهمم چگونه برپاشــده اند«.۳0 در بازگشت به ماده و کار با دست، 

ایــن مدل هــای کوچک از یک نظر اندیشــه ی ســامان مند و فراگیــر دوره ی مفهومی 

ارمجانی را در پرانتز می گذراند و به کالژهای نخستین بازمی گردند. 

َارمجانــی در مجموعــه ی گورهایــش کــه در دوره ی پســین کارش، آغازکــرد بــه 

زیباشناســی معمــاری بومــی امریــکا و پژوهش های دیــداری خــود در مجموعه ی 

خانه هــا بازمی گــردد. در »گوری بــرای هیدگر« )20۱2( اتاقکی را می بینیم که به شــکلی 

ناپایدار از یک ســو روی ســقف یک خانه نشسته اســت. برخالف فضــای نفوذناپذیر 

بســیاری از خانه ها، این گور، هم در دارد و هم پنجره و فضاهای منفی آن مرز میان 

درون وبیــرون را برجســته ترمی کنند. اگــر گرایش آنارشیســتی َارمجانــی را در ذهن 

داشته باشیم، اثر بی تردید یادآور کلبه ی  »هنری دیوید ثرو« )نظریه پرداز »نافرمانی 

مدنــی«( در »والــدن«۳۱ اســت کــه بدل بــه فضایی بــرای تجربــه ی تنهایــی و زندگی 

خودپاینده  گشت. هرچند این تفسیر چندان به خطا نمی رود، اما ارجاع »گوری برای 

هیدگر« به نیســتی، پژواکی ست از ایده ی »کوره راه«۳2 )۱950( که فیلسوف آلمانی آن را 

در کتابی به همین نام طرح کرد و در آن نه تنها اندیشه های اصلی خود را درباره ی اثر 

هنری پیش نهاد بل که بر پیوند میان هستی و جنبش انگشت گذاشت )۱۳8(. هیدگر 

این اثِر دوره ی پسین کارش را با متن کوتاهی آغازمی کند که در آن یادآورمی شود: »در 

جنــگل راه هایــی هســت کــه بیش ترشــان بــا علــف پوشیده شــده اند. این راه ها در 

نقطه   هایی بکر ناگهان تمام می شوند«. 

»َولــری ماوری ُدراکیــس« )20۱8( در مقاله ای دربــاره ی تاثیر معماری امریکا بر کار 

َارمجانی، مارتین هیدگر را به مثابه ی »کاتالیزر نظری« الزم برای شکل گیری سازه های 

ارمجانی می شناســاند.۳۳ به بیان او، هیدگر نه تنها روشــی را برای درک شی در فضای 

پیرامون اش پیش می نهد، بل که با متن هایی چون »ساختن، خانه کردن، اندیشیدن« 

به طرزی روشــن در شــکل گیری درک پدیدارشناســانه ی هنرمند از ســازه هاِی مورد 

توجــه اش چون »پل« نقش دارد: »هیدگر نشــان می دهد که هرچند پل برای ماندن 

ساخته نمی شود اما درهرحال فضایی برای ماندن فراهم می کند. پل با پیوندزدن دو 

نقطه ی متفاوت )برای نمونه، دو کرانه ی رودخانه(، گونه ای ویژه از هستی را به  آن ها 

می بخشــد و با این کار مکانی را پدیدمی آورد. افزون براین، پل با پیوندزدن دو کرانه، 

آن دو را بــا رودخانــه و چشــم انداز یک پارچه  می کنــد.... »پــل، نهر و کرانــه و زمین را 

به هم ســایگی یک دیگــر مــی آورد«( )۱۱۱(. ارمجانــی نخســتین پل اش را در ســال ۱9۶8 

ساخت اما طراحی های یک سال پیش از آن نشان می دهد که او دست کم در آغاز، پل 

را به مثابه ی پرسشی انتزاعی در ذهن آورد ه است. باالی فتوکالژی به نام »پل ذهنی«۳4  

)۱9۶7(، می خوانیم: »ســاختن پلی که تنها بار ســاکن خودش را حمل کند«. آن گونه که 

ماوری ُدراکیــس نشــان می دهد حتــا هنگامــی که این پل هــا در اندازه هــای مختلف 

ساخته می شــدند نیــز در حد ایده یا به تعبیر او شــی هایی مفهومی برای پاســخ به 

پرسش هایی ادارکی باقی می ماندند چراکه سازه  های او کارکرد نداشتند )۱۱۳(. 

یک نمونه ی روشــِن شــی ای مفهومی برای پرسشــی ادراکی را در »نخستین پل« 

)۱9۶8( می یابیم که در آن، این ساختار آفریننده ی فضا به مثابه ی یک چالش دیداری، 

بازپیکربندی می شــود بدون آن که به ظاهر کارکرد آن از میان برود. در این کار، ماکت 

پلی  چوب بستی را می بینیم که اندازه ی یکی از ورودی های آن چندبرابر دیگری ست. 

چهار گوشــه ی قاب یک ســو، با خطی منحنی به چهار گوشــه ی متناظرشان در قاب 

ســوی دیگر وصل می شوند. بیننده از هر سو که به فضای درون این پل سرپوشیده 

بنگرد، تصویر کژدیسی شــده از پرســپکتیِو »طبیعی« را پیِش رو خواهدداشــت. این 

نکتــه در نقــش هم زمــان مخاطــب به مثابــه ی عابــر )و نــه تنهــا بیننده( نیــز تاثیر 

خواهدگذاشت چراکه او باید جایی در میانه ی راه در درک اش از مسیر پیموده و راه 

باقی مانده بازنگری کند.۳5 تن آگاهی سرچشــمه  گرفته از پرسش ادراکی نخستین، با 

فرارســیدِن پایانــی زودتر از انتظار، بر عابر تحمیل می شــود. این ناســازه ی فضایی 

سیا َارمجانی، ۱9۶8، نخستین پل   

Siah Armajani, 1968, First Bridge

30. Janet Kardon, 2013, “Siah Armajani, 

American Observer and Visionary” 

(2013).  In, Siah Armajani: An Ingenious 

World, edited by Ziba Ardalan. Parasol 

unit. 63-70. 66. 

31. Henry David Thoreau, 1854, Walden

32. Heidegger 1950 

33. Valérie Mavridorakis, 2018, “Old 

World, Odd World: Siah Armajani and 

American Ordinary Architecture”. In Siah 

Armajani: Follow this Line edited by Clare 

Davies and Victoria Sung. The Met and 

Walker Art Center. P 107-120.

34. Idea Bridge

35. Jean-Christophe Ammann, 1987, 

“Introduction.” In: Siah Armajani. 

Kunsthalle Basel – Stedelijk Museum. np.
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می تواند ریشه در پلکانی داشته باشد که ونتوری در خانه ی وانا ونتوری ساخت و در 

آن پل تا میانه ی راه به واقع  پهن ترمی شود و درک ما را از ژرفا به چالش می کشد.  

چنان کــه اشــاره کردم، َارمجانــی بخشــی از جریــان پسامینی مالیســم بــود که 

از  ادامه یافت.۳۶مجموعــه ای  واســازی  گســترده ی  جریــان  در  آن  از  ســویه هایی 

نمایشــگاه ها در پایــان  دهــه ی هفتــاد و آغاز هشــتاد در موسســه ی هنــر معاصر 

فیالدلفیا، امکانی برای ارایه ی این گرایش نوپدید پدیدآورد که از آن جمله می توان به 

نمایشــگاه ســال ۱98۳ آی ســی ِای اشــاره کرد بــا نــام »پیوندهــا: پل ها/نردبان هــا/

شیب راه ها/پلکان ها/تونل ها«۳7 که در آن شماری از چهره های کلیدی این حساسیت 

نــو گرد هــم آمدنــد. کیوریترهــای نمایشــگاه، »هــل فاســتر« و »جنــت کاردن« کار 

هنرمندهایی چون »دانا دنیس«،۳8 »کریس جیاناکس«،۳9 َالیس ایکاک، مری میس، 

َارمجانــی، و دیگــران را ارایه کردنــد که بــا اســتفاده از فضاهای دست رســی ناپذیر یا 

زیرزمینــی، پیش فرض هــای مــا را دربــاره ی نســبت چشــم و تــن نفی می کننــد و 

شبه ساختارهایی را برمی کشند که گاه به معنی دقیق واژه، ما را وارد یک  بازی بی پایان 

می کننــد. این درســت اســت که ســازه هاِی بیش تــر ایــن هنرمندهــا به طورکلی بر 

طول موجــی پایین تر از تاثیر غافل گیری )ُشــک دهندگی( کارمی کننــد40 اما َارمجانی 

عینیت گراتــر از همــه اســت و تــالش اش در جهــت برجاگذاشــتن یــک تاثیــر روانی 

اضطراب آلــود یا ناپایدارکننده نیســت.4۱ کنش و واکنشــی که به لحــاظ دیداری میان 

بیننــده و اثــر در کار ارمجانی پدیدمی آید، قرار نیســت به ســرخوردگی او بیانجامد 

هرچند به سادگی در افق درک او نیز آرام نمی گیرد. 

همین نکته را می توان در قیاس با »معماری آنارشیستِی«42 »ُگرُدن ماتاکالرک«4۳  

دریافت که نقشی اساسی در شکل دادن به رفتار واسازانه ای داشت که بسیاری از این 

هنرمندهــا در برخوردشــان با ســامان های کنترل کننــده ی حرکــت، برگزیده بودند. 

برش های بزرگی که او بر خانه ها و سوله های متروک ایجادمی کرد نیز به درهم فرورفتن 

مرز فضاهای داخلی و خارجی می انجامید. در »پایان روز«44 )۱975( او سوراخی بزرگ 

را بــر دیــوار یکی از اســکله های نیمه ویــران غرب منهتــن َکند. این رفتــار پرخاش گِر 

گرفیتی مانند با ساختمان، چنان  برانگیزاننده بود که شهرداری او را به دادگاه کشاند. 

برخالف بیان گرِی نمایشــِی ماتاکالرک، َارمجانــی در پی وادارکردن بیننده اش به جوِر 

دیگــر  دیــدن یا فروریزی  چیزی نیســت؛ برخورد او دمکراتیک تر اســت و بر اســاس 

قانع کردن. او شــتابی برای رساندن پیام اش ندارد و همین به مخاطب اجازه می دهد 

تــا به جای دیــدن کار، آن را تجربه کند و رفته رفته ترک هایی مفهومی بر ســاختار امر 

بدیهی در ذهن اش شــکل بگیرند. این نکته، ســویه ای اساسی از درک ارمجانی از هنر 

همگانی را آشکارمی کند که اندکی پایین تر به آن می پردازم. 

ســیا َارمجانی، ۱97۶، واژه نامه ی ساختمان: پله ها شماره ی ۱ تا ۱2  

Siah Armajani, 1976, Dictionary for Building: Stairs #1–12

۳۶. »ننســی پرینسن ثال« که یکی از ناظرهای 

دقیق کار ارمجانی نیز بوده اســت، در »انگیختار 

واســازانه« )20۱۱( به سویه ی هویتی این جنبش 

در کار هنرمندهای زن پرداخته اســت. به  گمان ام 

هرچند کار این هنرمندها تنها بر اســاس 

تعریفی بیش ازاندازه باز به واسازی  

پیوندمی خورند اما بی تردید شــماری از 

چشــم گیرترین کارهای هنری پایان سده ی 

به: بنگرید  بیستم اند. 

Nancy Princenthal (ed.), 2011, The 

Deconstructive Impulse: Women Artists 

Reconfigure the Signs of Power, 1973-1991. 

Neuberger Museum of Art, SUNY 

Purchase and Prestel.

37. Janet Kardon and Hal Foster, 1983, 

Connections: Bridges/Ladders/Ramps/

Staircases/Tunnels. Institute of 

Contemporary Art, University of 

Pennsylvania. + 

38. Donna Dennis (1942 US -) + 

39. Cris Gianakos (1934 US -) + 

40. Howard N. Fox, 1982, Metaphor, New 

Projects by Contemporary Sculptors, Acconci, 

Armajani, Aycock, Ewing, Morris, 

Oppenheim.

41. Megerian 1991, 6-8

42. anarchitecture

43. Gordon Matta-Clark (1943-78)

44. Day’s End

https://icaphila.org/exhibitions/connections-bridges-ladders-ramps-staircases-tunnels/
http://www.donnadennisart.com/
https://www.crisgianakos.com/
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کار اَرمجانــی در »واژه نامــه ی ســاختمان«45 را بایــد گونــه ای از ریخت شناســی 

پساســاختارگرایانه  دانســت. پژوهش های دیــداری او درباره ی معمــاری، کم وبیش 

هم زمــان یــا اندکــی پیش تــر از کارهای »برنــت و هیال بشــر« با نام »مجســمه های 

ناشــناس«4۶ صورت گرفتنــد و هــر ســه ی آن ها به احتمال بســیار زیــاد از بوم نگاری  

سامان مند کسی چون »ِاد روشی«47 آگاه بودند که در سال ۱9۶۳، کتاب »بیست وشش 

پمــپ بنزیــن«48 را منتشــرکرد و تا ســال ۱978 پُرژه اش با انتشــار ۱5 کتــاب دیگر با 

نام هایی چون »چند آپارتمان ُلس َانجلس« )۱9۶5( یا »همه ی ساختمان های سانِست 

اســتریپ« )۱9۶۶( ادامــه داد. »واژه نامــه ی ســاختمان« )75-۱974(،49 به مثابــه ی یــک 

پژوهــش دیــداری گســترده دربــاره ی چیزی ســت کــه شــاید بتــوان در پــی »ُرمن 

یاکوبســن«،50  آن را »فضاپریشــی« خوانــد.5۱ صدهــا ماکت  کوچک ایــن مجموعه که 

به طــرزی خام دســتانه درست شــده اند زبــاِن معمارانــه را به مثابــه ی یــک نظــام 

نشانه شــناختی دل به خواهــی بازمی نمایاننــد. َارمجانــی از اختــالل بــرای واکاوی 

سازمایه های اصلی یا الف بای معماری؛ چیزهایی هم چون پله، زیرپله، دهلیز، طبقه، 

نیم طبقه، زیرزمین، در، شیب، داالن، هشتی، پنجره، رواق، تیرک، ستون، ایوان، دیوار، 

کنج، شومینه، سقف، کف، خرپشته، شیروانی، زیرشیروانی، نرده، و مانند آن ها سود 

برد. هنرمند از آزادی عملی که کاستیِ  سرشتی »پیش گونه« دراختیارش می گذاشت، 

سود برد تا هر یک از این سازمایه ها را از  یک دیگر جداکند و سپس در وضعیت هایی 

قراردهد که گاه به ســبب نبود پیوندهای هم نشــینی معناساز، دچار بحران در معنا 

)کارکرد( شــوند. اما بزرگ ترین کنایه ی برخورد َارمجانی نه در ُدژکاری فضایی موجود 

در تک تک این شــی های کوچک، بل که در ساماِن به ظاهر سنجیده  و فراگیری ست که 

او به نام »واژه نامه« در پی رده بندی آن هاست. 

»واژه نامه ی ساختمان« نخستین باری نبود که َارمجانی به کالن سامان های فراگیر 

توجــه نشــان می داد. او در اثــری پیــش رس با نــام »واژه نامــه ی دوُبعدی شــی ها و 

ناشی ها«52 )۱9۶0( تصویرهای یک واژه نامه ی وبستر را برید و به ترتیب الف با کنار هم 

کالژکرد. در سال ۱9۶5 و در جریان گسست کامل و رادیکال از نقاشی خط ها، پنج نسخه 

از »گزارش وارن«5۳ درباره ی ترور جان ِاف کندی را در قالب کتاب هایی گشوده، زیر هم 

نشاند. و در سال ۱9۶8، روی همه ی تعریف های آمده در یک واژه نامه ی وبستر خطی 

سیاه کشید، تا تنها سرواژه ها خوانا بمانند. همین برخورد کنایه آمیز با سامان های 

داللت گر بود که انگیزِش اصلی را در کار با البراتوار کامپیوتر دانشــگاه مینه ســتا برای 

اَرمجانی فراهم آورد. در »درخت بابل«54 )۱970( ارمجانی برنامه  ای کامپیوتری نوشت 

کــه تنهــا فاکُتریل هایــی را تولید می کرد که هم نیشــنی عددهایشــان بتوانند مثلثی 

بزرگ تر و بزرگ تر را بســازند و در »رخ داد«55 )۱970( از کامپیوتر برای به تصویرکشیدن 

دقیق تر پژوهش هایی دیداری سود برد که در آن سال به شدت درگیرشان شده بود و 

اندکی بعد برای همیشه در کانون هنر َارمجانی نشست. 

مفهوم گرایــی هنرمنــد هم گام با آگاهِی کم نظیری که او به رســانه  ی در آن هنگام 

نوی کامپیوتر نشان می داد، سبب شــد تا در نمایشگاه دوران ساز »داده«5۶ )۱970( در 

مــوزه ی هنرهای مدرن نیویرک شرکت داده شــود. َارمجانی در »عــددی میان صفر و 

یــک«57 )۱9۶9( کوشــید تا جــرم موجــود در یک فضای ریاضــِی نادیده گرفته شــده را 

پیش چشم بیاورد. 25974 صفحه کاغذ )پانصد کیلومتر( برای چاپ عدد مورد اشاره 

در نــام اثــر به کارگرفتــه شــد و نتیجه در قالب ســتونی نزدیــک به دو متــر و هفتاد 

ســانتی متر و بــه وزن 22۶ کیلوگرم ارایه شــد. اگر »عددی میان صفــر و یک« با هیبت 

اندازه ای ناچیز دســت وپنجه نرم می کرد، »ُبرج داُکتای شمالی«58 )۱9۶9( که درست در 

کنار همین کار در نمایشــگاه »داده« نشســته بود، پنداِر ســتونی غول آسا را در قالب 

چنــد طــرح  و عکس پیش می گذاشــت. به بیــان خــود هنرمنــد: »دارم روی یک ایده 

کارمی کنم. می خواهم در شرق داُکتای شمالی، برجی شبیه مناره بسازم. می خواهم 

حساب کنم که این برج باید چه قدر بلند باشد تا خورشید بتواند در یک بازه ی زمانی 

ویژه، و با تابیدن بر آن، ســایه ای را به درازای این ایالت بر آن بیاندازد. می خواهم این 
محاسبه ها به مثابه ی هنر پذیرفته شوند«.59

ســیا َارمجانی، ۱970، درخت بابل [بخشی از تصویر]  

Siah Armajani, 1970, Tree of Babel

45. Dictionary for Building, 1974-75

46. Anonyme Skulpturen (Anonymous 

Sculptures)

47. Ed Ruscha (1937 US -)

48. Twentysix Gasoline Stations

49. بدنــه ی اصلی آن چه که امروز به نام 

»واژه  نامه ی ساختمان« می شناسیم و 

دربرگیرنده ی ده ها مدل کوچک معماری ســت، 

در ســال 75-۱974 شکل گرفت اما ارمجانی بعدها 

مجســمه های بزرگ اندازه نیز با همین نام 

ســاخت که از آن جمله می توان به »واژه نامه ی 

ســاختمان: پیشخان پشتی« )۱985( یا 

»واژه نامه ی ساختمان: دروازه ی باغ« )۱982-8۳( 

اشاره کرد. 

50. Roman Jakobson, 1968, Child 

Language, Aphasia and Phonological 

Universals. Translated by A. R. Keiler. 

Harvard and MIT.  

5۱. دریــدا نیز در مقاله ی پارک ُدال ویلت، الیه ی 

معنایــی »دیوانگی« را در واژه ی »ُفلی« 

گســترش می دهد و در همین راستا تعبیر های 

انگلیســِی گرد واژه ی »فضا« )مانند spacy( را 

فرامی خواند که معنی هایی شبیه به »هپروتی« یا 

»سربه هوا« می دهند.   

Derrida 1985

52. Two Dimensional Dictionary of Things 

and Non Things

53. Warren Report

54. Tree of Babel

55. Event

56. Information 

57. A Number between Zero and One

58. North Dakota Tower

59.  »برج داُکتای شــمالی« هم زمان با آفرینش 

هر دو نامزد اصلِی عنواِن نخســتین اثر هنر 

خاکی تاریخ هنر، یعنی »اســکله ی حلزونِی« 

)۱970( رابرت اسمیث ســن در یوتا و »منفی 

دوگانــه« )70-۱9۶9( اثر »مایکل هایزر« در نوادا، 

پدیدآمد.
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گام منطقــی بعــدِی هنرمندی کــه معماری بومــی را به مثابه ی کارمــاده ای برای 

مجسمه هایش می دید، یافتن راهی برای تماس بی واسطه تر با مردم است. برخالف 

درک آوان گاردهای مدرنیست از کارکرد همگانی هنر، َارمجانی در پیچشی پراگماتیک 

که از اندیشــه های کســانی چون »جان دویی«۶0 شکل گرفته بود، در پی هنری بود که 

امکان میان کنش را در میان عضوهای یک اجتماع فراهم می کند. این گرایش به سوی 

هنــر همگانی، از یک ســنت خوش بین و برابری خــواه امریکایی برمی خیزد که در آن 

هنر نه هدفی در خود را می جوید و نه در خدمت بیان فردی هنرمند اســت. چنین 

است که سیا ارمجانی را می توان نمونه ای از »شهروند-هنرمند« دانست. بند نخست 

»مانیفســت« مشــهور َارمجانــی بــا نام »مجســمه ی همگانــی در بافتار دمکراســی 

امریکا«۶۱  که رفته رفته بین ســال های ۱9۶8 تا ۱978 نوشــته و در ســال ۱99۳ نسخه ی 

بازنگری شده ی  آن  منتشر شد، بر پیوند بین »مجسمه ی همگانی« و »انقالب امریکا« 

پامی فشــارد. گرایــش به ایجاد اختــالل در زندگی روزمــره که برای نمونــه در پُرژه ی 

همگانــی نامــی »ریچرد ســرا« با نام »کمــان مایــل«۶2 )۱98۱( دیدیم، سرچشــمه در 

خاســتگاه های آوان گارد اروپایــی هنــر مــدرن هم چون کنستروکتیویســت ها دارد و 

متفاوت با برخورد میان کنش گرای ارمجانی ست. 

ازســوی دیگر،هرچند الگوی دیزنی وار پسا آوان گاردی چون »کلس الدنبرگ«۶۳ در 

قالــب مجســمه ی یک تــوپ بدمینتن یا یک ســنجاق قفلــِی ده ها برابر بزرگ شــده، 

به اندازه ی کافی گیرا و شگرف است که نگاه را به خود جلب کند اما چنین اثری بیش از 

آن که نمونه ای از هنر همگانی باشد، هنری ست ارایه شده در پهنه ی همگانی. به باور 

ارمجانی، هنر همگانی نباید به ضرورت هنری همه پسند باشد.۶4 سازه های همگانی 

او، بیننــده و کاربرهایــش را درگیرمی کننــد و دِر بازنگــری در درک هــای جاافتــاده  را 

بازمی کنند اما کم تر آن جا پیش می روند که چیزی را از هم بگسلند یا کسی را سرخورده 

کنند، و یا پاداشــی آســان، در اندازه ی یک »ِســلفی« خوب، به آن هــا بدهند. هرچند 

ارمجانی یکی از بنیان گذارهای هنر همگانی شناخته می شود اما دگرگونی این هنر در 

دهه ی هشــتاد چنان به سرعت در مســیری دیگر پیش رفت که پس از چند سال، او 

دیگر نشانی نمی دید از آن چه را که در شکل گیری اش سهم داشت. آن هنگام که هنر 

همگانــی از دهه ی هشــتاد به این ســو تنها بر اســاس انــدازه و گاه با هم دســتی با 

شرکت های بزرگ، میدان را گرفت؛ او با خشم و سرخوردگی در رثای از دست رفتن یک 

امکان مهم برای پیوند هنر و زندگی ســخن گفت۶5 و در سال ۱999 این شیوه ی هنری 

را به تمامی کنار نهاد. 

هنر همگانی َارمجانی گفت وگویی هوش مندانه را با سنت مجسمه های همگانی 

شــکل می دهد: پرستش قهرمان. هم چون بسیاری از مجمسه های برنزی  که به ویژه 

از رنسانس به این سو در ستایش »مردان بزرگ« ساخته و در میدان های بزرگ شهر 

گذاشته شدند، شماری از بهترین کارهای َارمجانی بی پرده در بزرگ داشت قهرمان های 

شــخصی هنرمنــد پدیدآمدند. در جریان دویســتمین ســال گرد انقــالب امریکا،۶۶ 

َارمجانی در مجموعه ای از ســازه ها که میان سال های ۱975 تا ۱977 ساخته شدند، به 

کندوکاو در میراث سیاسی و ازآن خودسازِی دست آوردهاِی معمارانه ی انقالب امریکا، 

به ویــژه چهره هایی چون »ثامس پین«، نویســنده ی »عقل ســلیم« )۱77۶( یا ثامس 

جفرسن، نویسنده ی بیانیه ی اســتقالل پرداخت. معماری نئوکالسیک »مانتیچلو«، 

خانه ی جفرســن در ویرجینیا، که ســاخت آن دهه ها طول کشــید، کارمــاده ای پر از 

ایده های فضایی گیرا برای هنرمندی بود که ضرورت دگرگونی و نیاز به تداوم میراث 

انقــالب امریــکا را در قالــب زبانی نــو، حیاتی  می دید.۶7 ناهم ســانی میــان آن چه که 

ســاختمان می نماید و ســاختاِر پس آن، و هم چنین نبود پشت وروی واقعی در این 

خانه که یک ســویش رو به شــرق )اروپا( دارد و دیگری رو به غرب )که جفرسن، خود 

ســیا َارمجانی، ۱988، پل آیرین هیکسن ویتنی  

Siah Armajani, 1988, Irene Hixon Whitney Bridge

60. John Dewey (1859-1952 US)

61. Armajani, 1978 (1993), “Manifesto: 

Public Sculpture in the Context of 
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برگردان فارســِی این مانیفست را می توانید به 

قلم غزاله هدایت در شــماره ی 54 )بهار 94( 

مجله ی »حرفه : هنرمند« بخوانید.  

62. Richard Serra, 1981, Tilted Arc 

63. Claes Oldenburg (1929 Sweden-)

64. Armajani 1978 (1993)

65. Calvin Tomkins, 1990, “Profile: Siah 

Armajani; Open, Available, Useful” In 

New Yorker, March 19, 1990. 48–72. P 71. 

۶۶.  عکس هــای موجود در بایگانی َارمجانی 

نشــان می دهد که او به احتمال درست در روز 

چهــارم جوالی ۱97۶ به دیدار مانتیچلو 

)ویرجینیا( رفت و پیش طرح هایی برای ســاخت 
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67. Patricia C. Phillips, 1985, “Siah 

Armajani’s Constitution.” In Artforum, 

December 1985, 70-75. P 74
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درپی کشــف و گســترش آن بود(، یکی از گیراترین جنبه های فضایی این ســاختماِن 

متیــن و هم آهنــگ بود. َارمجانی این ویژگی را با گفتــاوردی از والت ویتمن در یکی از 

پیش طرح هایش برجســته کرد: »من جرعه جرعه فضا را درمی دمم. شــرق و غرب از 

آن  من انــد، و شــمال و جنــوب نیــز.«۶8 ایــن پژوهش هــای دیــداری، چند مــاه بعد 

دست مایه ی اصلی شاه کارهایی را چون »خانه ی ثامس جفرسن: بال شرقی، خانه ی 

شب« )۱97۶( فراهم آوردند. برخوردی شبیه  به این را در »مدرسه  ی سرخ برای ثامس 

پین« )78-۱977( می بینیم که چهار ســازمایه ی اصلی ساختار گسترده ی سازه، درون 

یک دیگر می لغزند و زنجیره ای از بازی های پی گیر را با مفهوم های ناسازگونی هم چون 

ورود/خروج، کف/سقف، یا درون/بیرون شکل می دهند.۶9 

اما َارمجانی هم به بنیان گذارهای دمکراسی امریکا پرداخت و هم به قربانی های 

آن؛ مردهــا و زن هایی که نویــد آزادی مدرنیته در دنیای نــو را باورکردند اما ناباورانه 

دست رد بر سینه شان خورد. »اتاق مطالعه ی َسکو و َونِزتی« )۱988( یکی از فضاهای 

نیمه کارکــردِی نامــِی هنرمند اســت کــه در آن مخاطب به نشســتن، چیزخواندن، و 

به بیانــی، معاشــرت با اثــری فراخوانده می شــود که در یــاد دو آنارشیســِت قربانی 

غوغاگری ساخته شده اســت. اثر که با ساخت ساده  اما چندپاره  ای که دارد کوششی 

چشم گیر است برای گردآوردن مردم بدون آن که فردیت شان در یک کل جنون آمیز از 

دســت بــرود، یکــی از پیش نمونه های »کنش اجتماعی« ســت که بعد هــا در کارهای 

کســانی چون »تماس هیرش هرن«70 گســترش یافت. یک نمونه ی درخشان دیگر از 

این گونه کارهای ارمجانی را می توان در »آالچیقی برای دو آنارشیست: َگبریال انُتلینی 

و َالبرتو النُتلینی«7۱ )۱992( یافت که در آن دو باروی آبی رنِگ فلزی با یک پِل سفیدرنِگ 

به نسبت کوچک به هم پیوند خورده اند. کار در اندازه هایی نه چندان بزرگ تر از انسان 

ساخته شــده و برخالف ظاهر زندان مانندش، هم چون سازه هایی که در پارک بچه ها 

می تــوان یافــت، از دو دِر مختلف به روی مخاطب باز اســت. بیننده می تواند وارد آن 

شود، بر هر یک از دو صندلی ساده ای که روبه روی هم در باروها قرارگرفته  اند بنشیند، 

از پــل رد شــود، و از درون ایــن آالچیــق )یــا »گزیبــو«( بــه بیــرون بنگــرد. برخــالف 

قهرمان پروری های کالسیک، این جا با یادمانی خودبسنده  روبه رو نیستیم که چیزی 

از پیش تعیین شــده را درباره ی موضوع مجســمه به مخاطب اعالم کند، اثر به معنی 

دقیق واژه به روی مخاطب گشوده است.72 

در آغاز این مقاله اشــاره کردم که دریدا اســتعاره های معماری را بخشی کلیدی از 

درک ســاختار زبــان می دید اما او هم چنین با معمارهایــی چون برنار چومی و پیتر 

آیزنمن نیز هم کاری کرد تا شماری از مفهوم های فلسفی اش را در قالب فضا به آزمون 

بگذارد. پیوند های بین »گزیبو« و »ُفلی« از این نظر مهم به نظرمی رســند. گسست و 

بازپیکربنــدی را بایــد به مثابــه ی یکــی از اصلی تریــن ویژگی های معماری واســازانه 

برشــمرد که برای نمونه خود را در ۳5 سازه ی سرخ رنگ بی کارکردی نشان می دهد که 

برنــار چومــی در پاریــس ارایه کــرد. ایــن »ُفلی « هــا، بــا پیچیدگــِی توضیح ناپذیــر و 

اعتمادبه نفس بی پایه شــان، دست رد بر سینه ی جریاِن راست کیش معماری مدرن 

می زدند.7۳ ُفلی  در معنای ســنتی آن، بســیار شــبیه »آالچیق« کارمی کند )یا درواقع، 

باتوجــه به بی کارکردبودن اش باید گفــت »کارنمی کند«( چراکه در هر دو، با ســازه ای 

نیمه باز روبه روییم که نه تنها مرز بیرون و درون در آن کم رنگ  شده است، بل که نسبِت 

فضایِی فرد با پیرامون اش در آن ها به طرزی رادیکال به پرسش گرفته می شود. هر دو 

شــکل از ســازه، با کارکردهایی ناروشــن، بر پهنــه ی یک محیِط طبیعی چشــم گیر و 

تصویرگون می نشــینند اما درحالی که ُفلی پیش ازهرچیز، چیزی برای دیده شــدن و 

حتــا خودنمایی ســت و بایــد از بیــرون بــه  مصرف  چشــم درآیــد، گزیبو یــا آالچیق 

سازه ای ســت ازخودگذشــته برای تماشــای چشــم انداز یا ســامانی برای دیده شدن 

چیزی بیرون از خود.  

مهم تریــن مجموعه ســازه ای کــه اَرمجانی در انــدازه ی فلی های پــارک ُد ال ویلت 

پدیدآورد، پُرژه ی مشعل ُالمپیک ۱99۶ آتالنتا بود که در آن شبکه ای از برج  و پل و پله 

بســتری الزم برای نگه داشتن شــعله ی آتِش بازی ها را فراهم می کرد. ارمجانی ایده ی 

پلــی که تنها از یک ســو به زمین پیوندمی خورد را همان ســال دوبــاره  در برج فانوس 

دریایی »اســَتتن آیلند« نیویرک تکرارکرد. این پرژه ها به خوبی نشان می دهند که کار 

ارمجانی برای اندازه های بزرگ مناسب نیست و بسیاری از ویژگی های پدیدارشناختی 

کارش که پیوندی پویا میان تن و چشــم می ســازند، تنها در اندازه های انسانی معنا  

می یابنــد. هرچند َارمجانی در »پل آیرین هیکســن ویتنــی«74 )۱988( که در کنار باغ 

مجســمه ی مرکز هنر واکر برپاشد نیز تااندازه ای از ایده ی پل قطع شده و نامتقارن 

سود برد اما دلیل کام یابی این کار یکی آن بود که هنرمند آشکارا شماری از ویژگی های 

روشن کارش را به سود سادگی و خوانایی  بیش تر اثر، رهاکرد. این پل ۱۱4 متری که از 

باالی یک شــاه راه شــانزده باندی می گذرد، ترکیبی ســت از سه   ســاختار ساده شده ی 

پل ســازی معلــق، کمانــی، و خرپایــی کــه َارمجانی پیش تــر در مجموعــه ی پل ها و 

واژه نامه ی ســاختمان به شــیوه های گوناگون واکاویده بود. دو کمان وارونه با دو رنگ 

زرد و آبــی کم رنگ، نمایش گر هم آهنگــی و رویارویی دو اندیش گر انقالبی دور از هم، 

یعنی به ترتیب ثامس جفرسن و »ِال لی سیتزکی« اند. 

آن چه آن دو را به  یک دیگر پیوندمی زند شعری درخشان از »جان َاشبری« ست که 

در آن ایده های گرد خاطره و خیال به گذرکردن و دگرگونی پیوندمی خورد: »دست آخر 

به ساحل می ماند. بر آن می ایستی به این می اندیشی که پیش تر نروی. و چه  خوب 

که به این نقطه برسی. مانند آن است که خرد تو را بلندکند و جایی بگذارد که همیشه 

می خواستی باشی«. شعر سپس امید چشم اندازی یک سر متفاوت در آن سوی پل 

۶8. این  متن  بخشــی از شعر »نغمه  ی جاده ای 

گشــوده« )۱8۶5( اثر والت ویتمن از مجموعه ی 

»برگ های علف« اســت که در جایی دیگر از آن 

می خوانیــم: »تو [ِای] ردیف  خانه ها! تو نماهای 

سوراخ شــده با پنجره ها! تو سقف ها! تو 

پیش خان هــا و ورودی های! تو قرنیس ها و 

نرده های فلزی ...«.   

69. Jean-Christophe Ammann, 1987, 

“Introduction.” In: Siah Armajani. 

Kunsthalle Basel – Stedelijk Museum. np.

70. Thomas Hirschhorn (1957 

Switzerland-)

7۱. گزیبو سازه ای ســت بی کارکرد مشخص که 

بیش تر در وســط یک باغ گذاشته می شود تا 

بتوان در آن پناه گرفت، نشســت، و منظره ی 

پیرامون را تماشاکرد

72. Nancy Princenthal, 1994, “Building 

Bridges: Siah Armajani’s Work till Now.” 

In Siah Armajani: Anarchistics Contributions 

1962-1994 (1994). Villa Arson, Centre 

national d’art contemporain. P 9-17.

7۳. فلی ها را باید در راســتای درک چومی از 

معمــاری به مثابه ی یک رخ داد یا فرآیند دید و 

نه چیزی تمام شــده و درخود که نمایان گر 

ارزش های معماری مدرنیســتی بود. کنایه های 

چومــی برای نمونه خود را در این واقعیت 

نشــان می دهد که فلی ها با همه ی ماجراجویی 

فرمی بی پایان شــان، در قالب یک گرید 

سامان داده ٔشــده  و همه شان در قالب یک 

محدودیت تحمیل شــده، یعنی مکعبی ۱0 متری، 

طراحی شده بودند.

74. Irene Hixon Whitney Bridge
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را از خواننده/رونده می گیرد و دربرابر، توجه او را به طبیعت جلب می کند )»و ناگهان 

خیلی خنک شد«(. به سبب جغرافیای بسیار سرد آن  ناحیه، در ماه های بسیار کمی 

از سا ل می توان به واقع روی این پل راه رفت و شعر خواند و پیوند میان اثر و فضای 

پیرامــون اش را ســتود اما درهرحال، »پل آیرین هیکســن ویتنــی« در زمره ی یکی از 

انگشت شــمار کاربســت های کام یــاب شــعر در کار ارمجانی ســت. آن گونــه که »پیتر 

پِلی ِگنز« )۱995( اشاره می کند، گفته های نغزی که او از قهرمان هایش بر دیوار کارهایی 

چون »اتاق خواندن شماره ی ۳« می آورد، در بیش تر نزدیک به همه ی موردها مانند 

افزوده ای دست دوم و بدون پیوندی پویا با دیگر سازمایه های کار است )52(.75 

کارهای آخر َارمجانی بازگشتی اند به تجربه های گوناگون هنرمند در نخستین و 

مشهورترین دوره های کاریش. از سویی، او به سراغ واژه نامه اش می رود و شماری از 

ایده های فضایی خودش را در قالب مجموعه ی »گورها« در اندازه  هایی نه به کوچکی 

مدل ها و نه به بزرگی کارهای همگانی اش ارایه  می کند، و ما در این جا به »گوری برای 

هیدگر« از همین مجموعه پرداختیم. ازسوی دیگر، او مدتی ست که خط نقاشی هایش 

را از بایگانی بیرون آورده اســت؛ به ظاهر ناآگاه از آن که خوِد آن کارهای نخســتین، در 

اساس دست آوردی نبودند که حاال بازیابی آن ها چیزی مهم به هنرش بیافزایند. در 

کنار این ها، َارمجانی گه گاه اینستالیشن هایی درخور سرخط خبر می سازد: »فلوجه« 

)2004(، »قتــل در تهــران« )2009(، و چنــدی پیــش نیــز مجموعــه ی »هفــت اتــاِق 

مهمان نــوازی«7۶ )20۱7(. ســازمایه های بازنمــودی در قالــب شــی هایی سرشــار از 

معنی هــای نمادیــن و گاه کلیشــه ای مانند اســب  چوبی، دســت های بریده ی گچی، 

شعله های آتش، یک المپ لخت، کاله، یا کیفی بی صاحب، گونه ای بی مهری نسبت به 

زبان به زحمت ساخته  شــده ی ســیا َارمجانی انــد. هرچنــد در »واژه نامه ی معماری« 

گاهی چشم مان به یک صندلی، میز، کاناپه یا حتا بشقاب، آینه، آباژور، و چرخ  خیاطی 

نیــز می افتــاد اما همــه ی این ها بــا کام یابی هرچــه تمام تر برای تعریــف دقیق تر و 

نشان دار کردن فضای مورد بررسی در آن مدل استفاده می شدند.   

مرور کارهای َارمجانی، تصویر هنرمنِد جست وجوگری  را پیش روی ما می گذارد 

که دو شــروع به اصطالح اشتباه داشت و تنها بار سوم به زبان شخصی خود آن گونه 

که اغلب با آن شناخته می شود، رسید. یک بار هنگامی که در ایران با کالژ و خط نقاشی 

در پی یافتن گونه ای هنر متعهد نوگرا بود و بار دیگر، و با دست آوردهایی درخشان، 

آن هنــگام کــه اندکی پس از ورودش به امریکا، هنر مفهومی را درک کرد و شــماری از 

چشــم گیرترین کارهای این گونه را آفرید. باز، چون هر هنرمند جست وجوگری، این 

دوره ها به رغم تفاوت های گاه بیش از اندازه شــان، از یک دیگر یک ســر جدا نیســتند. 

َارمجانی دســت کم از ســال ۱957، پنج ســال پیش از ســقاخانه، کار بر ســازمایه های 

فرهنگ دینی و مردمی )ُفلک( را آغازکرده بود اما چنان که برای نمونه در »خوش نویسی« 

سیا َارمجانی،  ۱9۶۳، حضرت علی  

Siah Armajani, 1963, Prophet Ali

75. Peter Plagens, 1995, “What Happens 

When American Art Goes Public.” New 

England Review, V 17, N 3 (Summer, 

1995), 58-65.

76. Seven Rooms of Hospitality
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می بینیم )۱9۶4( او ســال ها پس از ســفر بزرگ اش، هم چنان گاه دســت به آفرینش 

خط نقاشی می زد. کارهای نخستین اَرمجانی بر شکل گیری سقاخانه تاثیر گذاشتند 

امــا هنرمند در گفت وگویی با من، بر این نکته پامی فشــارد کــه کار او به عنوان عضو 

»نهضت مقاومت ملی« یک سر سیاسی بود و گوهر آن با سقاخانه که بیش تر تزیینی 

بود و مورد پشتیبانی دربار، تفاوت می کرد. تجربه  گری های َارمجانی نه تنها بر نسلی 

از هنرمندهای ایرانی ســال های دهه ی چهل خورشیدی تاثیر گذاشت بل که سایه ی 

بلند استفاده از خط دست نویس فارسی را بر هنرمندهایی چون شیرین نشاط نیز 

می بینیــم. تک نمونه ی جالب »حضرت علی« )۱9۶۳(، ســه دهه بعــد، به ایده ی اصلی 

دوره ای پرنفوذ از کار عکاس ایرانی امریکایِی سال های پایانی دهه ی نود، شکل داد. 

ســیا ارمجانی را باید در شمار آخرین نسل هنرمندهای مهاجر یا تبعید شده ای 

دیــد کــه با کنج کاوی به اروپا و امریکا رفتند و در پی آن بودند که خیلی ســاده چیزی 

بیاموزند. آن ها بی هراس از آن که »مقلد« خوانده شوند، نگاهی ژرف بر پیش نهادهای 

زیباشــناختی هم کارهایشــان انداختند و کوشیدند به گفتار جاری در هنر جامعه ی 

میزبان شــان بپیوندند. این رویه در هنر اروپای ســال های نخســت ســده ی بیستم 

به تمامی پذیرفته شــده بود و در ســال های میانی سده ی بیستم به کم یابیش در کار 

هنرمندهایی چون »ایسامو نگوچی« و »نم جون پک« پی گرفته شد. با خیزش گفتار 

پسااســتعمارگرایی در سال های پایانی سده ی بیســت و نیاز به یافتن راه هایی تازه 

برای اســتعمار، تاکید بر »خویشتن« و »سنت های تصویری بومی« مورد پشتیبانی 

گفتارهای چیره بر موزه  و دانشــگاه های اروپای غربــی و امریکا قرارگرفت. زاِگ بزرگ 

َارمجانــی در زمینــه ی ایــن زیِگ تاســف بار و هم چنــان قدرت مند، درک شدنی ســت. 

کاربســت نسخه های سیاســِی نظریه های پسااســتعماری برای درک کار کسی چون 

َارمجانی نه تنها کژفهمی به بارمی آورد که هنرمند را خوارمی کند.

نمایشــگاه مرور کارهای ســیا َارمجانی که با هم کاری مرکز هنری واکر و موزه ی 

متروپالیتن نیویرک برپاشده است گواه روشنی ست از نیروی گفتار پسااستعمارگرایی 

هنر معاصر که می تواند هنرمند را از درون بافتار هنر امریکا دربیاورد و آن را در مقام 

یــک خارجــی بشناســاند. ممکن اســت بخواهیم باورکنیم کــه ما با جامعــه ی بازتر 

روبه روییم که پذیرای پس زمینه های گوناگون است اما در عمل سیاست های رنگ آگاه 

معاصر مرزهای »نژادی« را پررنگ تر می کنند. کیوریتر نمایشگاه، »کِلر دیویس« این 

اگُزتیک سازی سیا َارمجانی را در کاتاُلگ نمایشگاه، چه در قالب انتخاب نویسنده ها و 

چــه به ویژه در درآمد خــودش، رهبری می کند. او از همان آغــاز مقاله  اش، در تحلیل 

»قباله هــای زمیــن«، هنرمندی را که از نظرزیباشــناختی به بخشــی از بدنه ی اصلِی 

بــه ذات چندصــدای هنر امریکای دهه ی هفتاد بدل شــده بود، در قیاســی نه چندان 

دقیق با ســه هنرمند مرد سفیدپوســت، به مثابه ی یک خارجی می بیند که تصویری 

کلــی از امریــکا و اســطوره های گــرد آن داشــت. از آن جا کــه دیویــس در پی تحمیل 

دیدگاهی بیرونی بر کار هنرمند است، بسیاری از واکاوی های او حتا از موضوع مورد 

عالقه ی مقاله اش یعنی خط نقاشــی های دوره ی نخســت کار ارمجانی نیز، ضعیف  یا 

به تمامــی اشــتباه اند؛ از این جملــه  اســت تحلیلــی کــه او دربــاره ی »دیــوار« )۱958( 

پیش می نهد و از ما می خواهد آن را در قیاس با نقاشی قهوه  خانه درک کنیم. 

این تالش برای هم آهنگی با سرخِط خبرها درباره ی مهاجرت، خود را در گزینش 

شــماری از هنرمندهــا و خبرنگارهای ایرانی77 برای نوشــتن  متن هایــی در کاتالگ  و 

برجســته تر کردن کارهای نوشــتاری نخســتین هنرمند، آشــکارمی کند و نشان های 

روشن بیش تری را از روند اگزتیک کردن هنرمندی  پیش می نهند که بخشی از جریان 
ســیا َارمجانی،۱9۶0، نامه هایی به خانه [بخشی از کار]   

Siah Armajani, 1960, Letters Home [Detail]

77. مقاله ی خبرنگاری در کاتالگ درباره ی نخستین 

کارهای َارمجانی، نمودی بارز از این تالش برای 

ِاگزتیزه کردن هنرمند است و در نهایت، چیزی جز 

پراکنش باورهای سیاسی یک نویسنده به بهانه ی 

کار یک هنرمند نیست. در بخش »هنرمند« 

کاتالگ، هنرمندی میان مایه کاِر َارمجانی را بستری 

برای تفلسف های ازپیش آماده و واژه پرانی های 

»دباشی«واِر به ظاهر ژرف اما به غایت سطحی 

ساخته است.
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پسامینی مالیسم و هنر همگانی امریکاست. البته متاسفانه دعوت از هنرمند برای 

نوشتن درباره ی هنرمند و بی اعتنایی به کار منتقد و تاریخ  نگار، به بخشی از جریان 

مردم پسند کردِن موزه ها در صنعت هنر سده ی 2۱ بدل شده است. نگران کننده است 

که هیچ یک از نویسنده هایی چون جنت کاردن یا ننسی پرینسن ثال که هنر َارمجانی 

را رها از تبارش، به مثابه ی دســت آوردی چشــم گیر در جریــان هنر مدرن می دیدند، 

جایــی در ایــن کامل تریــن مرور ممکن بــر کارهای هنرمنــد تا به امــروز، نیافته اند. 

این سان، ایرانیزه کردن و بنابراین پس زدِن خواست هنرمندی که پژوهشی جدی در 

اندیشــه ی مدرن و فرهنگ امریکا  را سال ها به  پرســش اصلی خود بدل کرده بود، در 

دستورکار قرارمی گیرد. این  کار، در واقع گونه ای »دی ُپرتیشن« زیباشناختی هنرمند 

اســت؛ َارمجانــی اکنــون خــود را در یکی از همــان اتاق هایــی می یابد کــه در آخرین 

مجموعه اش ساخته است. 

   

نســلی حتا  جوان تر، ســویه هایی از زبان َارمجانی را در کار خود گسترش داد و با 

خطرهای تازه ی مجســمه  در پهنه ی همگانی دســت وپنجه نرم کرد. »سم دورنت«78 

یکی از بهترین نمونه هاست،79چون نه تنها کار او از نظر سبکی میراث بر ارمجانی ست 

بل که درگیری اش با ســپهر همگانی ســویه های حتا تازه تری را از دردسرهای هنر در 

دمکراســی آشــکارمی کند. در تابســتان 20۱7، بنابود که جایی نه چنــدان دورتر از پل 

آیرین هیکسن ویتنی، در باغ موزه ی واکر از مجسمه /معمارِی »داربست« اثر دورنت 

رونمایی شــود. اما حکم از میان رفتن ســازه، مدت ها پیش از روز بازگشایی، از سوی 

گروهــی از رهبر هــای بومی های امریکا نوشته می شــود. اثر بر پایــه ی چوبه  ی داری  

شــکل گرفته  بود که به طرزی فرم گرایانه به هفت اعدام  نژادپرســتانه ی مهم در تاریخ 

ایاالت متحد اشــاره می کرد. بومی های داکتا جلوی حصارهای دور این مجسمه ی در 

حال نصب شــدن، گردهم می آیند و با نوشــتن شــعارهایی چون »این کار را بردارید« 

صــدای اعتراض خود را بلند می کنند. دورنت و نماینــده ی موزه با بزرگان قبیله وارد 

گفت وگو می شوند و سرانجام اعالم می کنند که نه تنها از این کار رونمایی نخواهدشد 

بلکه بنا به درخواســت اهالی، »داربســت« در مراسمی آیینی در مکانی دیگر به آتش 

کشیده خواهد شــد. هرچند در نظر َارمجانی، هنر همگانی قرار نیســت همه پســند 

باشــد امــا او هرگز اثــری نیافرید که مردم آن را پس بزنند. شــاید ایــن همان »کار و 

زندگی اخالقی« مورد اشاره ی دورنت در متنی باشد که در کاتالگ نمایشگاه درباره ی 

اســتادش نوشــته )۳۶0(.80 اما نباید قدیس ســاخت؛ هنوز برای من روشــن نیست 

زندگی امروز مردم ایران چه جایگاهی در نگاه اَرمجانی داشته است.  

 

در نگاهی از دور، اگر انقالب کارکردگرا و ساختاری باوهاوس را با انقالب ناب گرا و 

پرخاش گر کنستروکتیویسم )به مثابه ی یکی از سرچشمه های زیباشناسی ارمجانی( 

مقایسه کنیم، درمی یابیم که بخشی از گرفتاری هنر همگانی در »عصر سرمایه داری 

متاخر« چه می تواند باشد. با فاصله و نمودهایی متفاوت، در نهایت هر دو جنبش، 

دیزایــن را برای ازمیان بــردن مرز میان هنر و مردم برگزیدنــد؛ باوهاس این نبوغ را 

داشــت کــه در همــان نخســتین گام و ســپس از راه معمــاری مــدرن چنیــن کند و 

کنستروکتیویســم به طرزی ناخواســته و از راه گونه ای از دیزاین که می تواند بالقوه 

دشــمن آن باشــد، یعنی معمــاری »دی کنستروکتیویســم« چنین کــرد. هنگامی که 

ِگــری،8۱ در ســال ۱997 به طوررســمی  از فرنــک  کاری  بیلبــاو«  مــوزه ی »گوگنهایــم 

گشــایش یافت، هنوز روشن نبود که این معماری/مجســمه چگونه بدل به گزینه ی 

اصلــی برای ســاختمان  موزه هایی چشــم گیر خواهدشــد که صرف نظر از خواســت 

منتقد هــا، هــم ســفارش دهنده را خوش حال  می کنــد و هم مــردم  را. هنر همگانی 

َارمجانی کوششی ســت مهم در جریان زیباشناســی واســازانه ی راســت کیش که در 

تالش اش برای زنده سازی الگوهای ساختمان شناسی82 کنستروکتیویستی به اشتباه 

رفت. همین نکته اســت که سبب می شــود نتوانیم کار او را یک ســر دور از مدرنیســم 

پسین بدانیم.    

هم چون دیگر هنرمندهایی که گاه به واسازی نسبت داده می شوند، َارمجانی در 

قلــم روی تجربه گری باقی ماند اما جنبش، دومین موج پیــروز خود را در گفت وگو با 

سیا َارمجانی، ۱958، دیوار  

Siah Armajani, 1958, Wall

78. Sam Durant (1961 US-)

79. نازگل  انصاری نیا نیز کوشــش کرده است تا 

جنبه هایی از زیباشناســی َارمجانی را در 

مجســمه هایش به کاربگیرد. این تاثیر، مورد 

توجه کیوریترهای نمایشــگاه نیز قرارگرفته است 

و هر دو هنرمند، یادداشــت هایی در کاتالگ 

نوشته اند.

80. Sam Durant, 2018, “Art is 

Schoolhouse and a Tomb”. In Davies and 

Sung, 2018, P 353-360. 
81. Frank Gehry (1929 Canada-)

82. tectonics
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ســیا َارمجانی، 20۱9، این خط را بگیر و بیا، موزه ی متروپالیتن   

Siah Armajani: Follow This Line at The Met Breuer, 2019

راه نمای کتاب نگاری:

علی رضا صحاف زاده، ۱۳79، »سیا ارمجانی: سازه های نافرمان«.

کارنما؛ فصل نامه ی هنرهای دیداری. ج 2، ش 4، زمستان ۱۳97، ص 740-77۱

Æli Reza Sahaf Zadeh, 2019, “Siah Armajani: Disobedient Constructions”

Kaarnamaa; A Journal of Art History and Criticism, V 2, N 4, Winter 2019, P 740-771 +

اندیشه ی »ژیل ُدلوز و فیلکس گتاری« شکل داد و به طرزی بی درز به فضای دیجیتال 

واردشد. هر دو موج واسازی، با کام یابی دست به باوهاوسی سازی کنستروکتیویسم 

زدند و یکی پس از دیگری در کارهای کسانی چون ضاحا حدید، »دنیل لیبس کیند«،8۳  

یا »رم کولهاس«84 در قالب معماری هایی   مجســمه گون و اجراگرایانه  بر چشــم انداز 

پساصنعتی سده ی 2۱ پدیدارشدند. سازه هایی که اغلب برای صنعت هنر یا اقتصاد 

آفرینش گــر به مثابــه ی مهم تریــن سرچشــمه ی تولیــد معاصر ساخته می شــدند، 

پیروزمندانــه خــود را به مثابه ی هنــر همگانی نو شناســاندند و در بیش تر مورد ها 

هنــری را کــه قراربود در شــکم  خــود ارایه کنند، به  ســایه بردند. در قیاس با ســبکی 
فرامادِی سازه های واسازانه ی نو که تجربه ی ملموس را به  امری ناالزم تبدیل کرده اند،85  

کارهای ارمجانی اکنون بیش از همیشه سنگین و مادی به نظرمی رسند. پیش گویِی 

جادوگر بزرگ ســده ی نوزده ام به واقعیت پیوسته است؛ کم تر چیز سختی را می توان 

یافت که هم راه با هوادارش بخار نگردد و شرش کم نشود. آن چه که مارکس پیش بینی 

نمی کرد این بود که وضعیت پساانسان، سوژه ای که او به سرکشی اش امید بسته بود 

را نیز به  هوا بفرستد.

83. Daniel Libeskind (1946 Poland-)

84. Rem Koolhaas (1944 The 

Netherlands-)

85. Hal Foster, 2011, The Art-Architecture 

Complex. Verso.

http://kaarnamaa.com/single-post/armajani-19
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Pierre Huyghe, 2011-12, Untilled, Alive entities and inanimate things, 

made and not made Dimensions and duration variable, Courtesy the 

artist; Marian Goodman Gallery, New York, Paris; Esther Schipper, 

Berlin

Pierre Huyghe, 2018-ongoing, UUmwelt, Courtesy of the artist and 

Serpentine Galleries; © Kamitani Lab / Kyoto University and ATR.

Mark Dion:

Mark Dion, 2018, The Library for the Birds of London (detail). Mixed 

media; steel, wood, books, zebra finches, and found objects, 

Installation view of Mark Dion: Theatre of the Natural World at 

Whitechapel Gallery, London, 2018. Photo: Jeff Spicer/PA Wire

Mark Dion, 2007, Neukom Vivarium. Mixed media installation Photo by 

Paul Macapia Installation view: Seattle Art Museum, Seattle, 

Washington, 2007. Courtesy the artist and Tanya Bonakdar Gallery, 

New York / Los Angeles 

Mark Dion, 2008, Hunting Blind (The Librarian), Mixed media, 522 x 180 

x 180 cm. Installation view of Mark Dion: Theatre of the Natural World 

at Whitechapel Gallery, London, 2018. Photo: Jeff Spicer/PA Wire

Mark Dion, 2007, Neukom Vivarium. Mixed media installation Photo by 

Paul Macapia Installation view: Seattle Art Museum, Seattle, 

Washington, 2007. Courtesy the artist and Tanya Bonakdar Gallery, 

New York / Los Angeles

Mark Dion, 1999. Tate Thames Dig (detail). Mixed media, dimensions 

variable Courtesy the artist and Tanya Bonakdar Gallery, New York / 

Los Angeles 

Mark Dion, 2008, Hunting Blind (The Dandy-Rococo) (detail). Mixed 

media, 280 x 230 x 350 cm. Installation view of Mark Dion: Concerning 

Hunting at Kunstraum Dornbirn, Dornbirn, Austria, 2008. Courtesy 

Georg Kargl Fine Arts, Vienna. Photo © Adolf Bereuter

Mark Dion Installation view, Theatre of the Natural World, 

Whitechapel Gallery, London, 2018. Photo by Stephen White Courtesy 

the artist and Tanya Bonakdar Gallery, New York / Los Angeles

Trevor Paglen:

Trevor Paglen Sites Unseen, 2014, Smithsonian American Art Museum. 

Photo by Kaarnamaa.

Trevor Paglen, 2010, They Watch the Moon. C-print. Collection of 

Cynthia and Armins Rusis. Image courtesy of the artist; Metro 

Pictures, New York; Altman Siegel Gallery, San Francisco. © and photo 

by Trevor Paglen

Trevor Paglen, 2009, DMSP 5B/F4 From Pyramid Lake Indian Reservation 

(Military Meteorological Satellite; 1973-054A).

Trevor Paglen, 2007, KEYHOLE 12-3 (IMPROVED CRYSTAL) Optical 

Reconnaissance Satellite Near Scorpio (USA 129). C-print. Collection of 

Mike Wilkins and Sheila Duignan. Image courtesy of the artist; Metro 

Pictures, New York; Altman Siegel Gallery, San Francisco. © and photo 

by Trevor Paglen

Trevor Paglen, 2015, Bahamas Internet Cable System (BICS-1) NSA/

GCHQ-Tapped Undersea Cable Atlantic Ocean. C-print. Collection 

Lannan Foundation. Image courtesy of the artist; Metro Pictures, New 

York; Altman Siegel Gallery, San Francisco. © and photo by Trevor 

Paglen

Trevor Paglen, 2015, NSA-Tapped Fiber Optic Cable Landing Site, Mastic 

Beach, New York, United States. C-print and mixed media on navigational 

chart. KADIST. Image courtesy of the artist; Metro Pictures, New York; 

Altman Siegel Gallery, San Francisco. © and photo by Trevor Paglen

Trevor Paglen, 2018, Image Operations. HD video projection and sound 

(24 minutes). Courtesy of the artist; Metro Pictures, New York; Altman 

Siegel, San Francisco. Image courtesy of the artist; Metro Pictures, 

New York; Altman Siegel Gallery, San Francisco. © and photo by Trevor 

Paglen

Trevor Paglen, 2017, Vampire (Corpus: Monsters of Capitalism) 

Adversarially Evolved Hallucination. Dye sublimation print. Collection of 

mark sanford gross & billy ocallaghan. Image courtesy of the artist; 

Metro Pictures, New York; Altman Siegel Gallery, San Francisco. © and 

photo by Trevor Paglen

Daniel Steegmann Mangrané:

Daniel Steegmann Mangrané, 2018, A Transparent Leaf Instead of the 

Mouth. June 23 - October 14, 2018. CCS Bard Galleries, Center for 

Curatorial Studies, Bard College, Annandale-on-Hudson, NY. Photo: 

Matt Grubb

Daniel Steegmann Mangrané, 2018, A Transparent Leaf Instead of the 

Mouth. June 23 - October 14, 2018. CCS Bard Galleries, Center for 

Curatorial Studies, Bard College, Annandale-on-Hudson, NY. Photo: 

Matt Grubb

Daniel Steegmann Mangrané, 2018, A Transparent Leaf Instead of the 

Mouth. June 23 - October 14, 2018. CCS Bard Galleries, Center for 

Curatorial Studies, Bard College, Annandale-on-Hudson, NY. Photo: 

Matt Grubb

Weather as Medium:

All images courtesy of the MIT Press

Karolina Sobecka, Cloud Machine, 2013. Commisioned as part of the 

Amateur Human and Nephologies exhibit at the V2 Institute for Unstable 

Media, Rotterdam. Image courtesy of the artist.

Josephine Starrs and Leon Cmielewski, Incompatible Elements, 2010. 

Still from media arts installation. Image courtesy of the artists. 

Olafur Eliasson. The Weather Project. 2003. Installation view at Tate 

Modern, London. Monofrequency Lights, Projection Foil, haze 

machine, mirror foil, aluminium, scaffolding, 26.7 x 23.3 x155.44 m. 

Photograph: Andrew Dunkley and Marcus Leith. Courtesy of the 

artist; neugerriemschneider, Berlin; and Tanya Bonakdar Gallery, New 

York. © Olafur Eliasson. 
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Siah Armajani:

Siah Armajani, 1970, House #2 (One Bedroom House). Painted wood, 29.5 

x 54.6 x 26 cm. Courtesy of Siah Armajani and Rossi & Rossi

Siah Armajani, 1988, Sacco and Vanzetti Reading Room #3. Glazed wood, 

synthetic resin, glass, steel, brick, aluminum, pencils, installed 

dimensions variable. Museum für Moderne Kunst, Frankfurt am 

Main; photo: Axel Schneider. Courtesy The Metropolitan Museum of 

Art

Siah Armajani, 1973, House #7. Stained balsa wood. Photo by Larry 

Marcus. Courtesy of Siah Armajani and Rossi & Rossi

Mary Miss, 1977-78, Perimeters/Pavilions/Decoys. Courtesy of the artist.

Irving Rusinow, 1941, "Harmony Community, Putnam County, 

Georgia". The United States Department of Agriculture. Public 

Domain.

Alice Aycock, 1977, "The Beginnings of a Complex..." Excerpt Shaft #4/

Five Walls. Wood, 28’ high x 8’ wide x 6’ long. Originally sited at 

Artpark, Lewiston, NY. Photo by Alice Aycock. Courtesy of Alice 

Aycock Studio.

Siah Armajani: Follow This Line at The Met Breuer, 2019. Courtesy The 

Metropolitan Museum of Art

Siah Armajani, 1968, First Bridge. Stained balsa wood, 25.4 × 38.1 × 

111.8 cm. Collection Max Protetch. Courtesy The Metropolitan 

Museum of Art

Siah Armajani, 1976, Dictionary for Building: Stairs #1–12; Stairs #1, balsa 

wood, cardboard, 5.7 × 15.2 × 13.2 cm; Stairs #2, cardboard, balsa wood, 

ink, graphite,12.1 × 12.7 × 22.9 cm; Stairs #3, cardboard, balsa wood, 

ink, graphite,14.9 × 15.4 × 18.7 cm; Stairs #4, cardboard, balsa wood, 

ink,graphite,11.1 × 15.4 × 8.9 cm; Stairs #5, cardboard, balsa wood, ink, 

graphite,17.1 × 15.2 × 24.4 cm; Stairs #6, cardboard, balsa wood, ink, 

graphite, 15.6 × 24.8 × 15.6 cm; Stairs #7, cardboard, balsa wood, ink, 

graphite, 7 × 21 × 13.2 cm; Stairs #8, cardboard, balsa wood, ink, 

graphite, 11.4 × 15.7 × 15.4 cm; Stairs #9, cardboard, balsa wood, ink, 

graphite, 10.2 × 28.9 × 13.7 cm; Stairs #10, cardboard, balsa wood, ink, 

graphite, 9.2 × 34 × 8.9 cm; Stairs #11, cardboard, ink, graphite, 4.4 × 

20 × 15.2 cm; Stairs #12, cardboard, balsa wood, broom handle, ink, 

13.7 × 14 × 14.9 cm. Courtesy the artist and Rossi & Rossi

Siah Armajani, 1970, Tree of Babel. Computer-generated print on 

photographic paper, 26 parts, 26 x 36 cm, each; 5 parts, 36 x 74 cm, 

each. Collection MAMCO, Geneva; gift of the artist. Courtesy Walker 

Art Center, Minneapolis

Siah Armajani, 1988, Irene Hixon Whitney Bridge, Photo by Barbara 

Economon, courtesy Walker Art Center, Minneapolis

Siah Armajani, 1963, Prophet Ali. Ink and lithograph on paper, 44.5 x 

34.2 cm. Courtesy of Siah Armajani and Rossi & Rossi. Courtesy of Siah 

Armajani and Rossi & Rossi

Siah Armajani, 1960, Letters Home [Detail]. Felt-tip pen, paint on cloth, 

186 × 703 cm. Collection MAMCO, Geneva. Gift of the artist. Photo by 

Kaarnamaa

Siah Armajani, 1958, Wall. Ink, fiber, watercolor, twine on cloth, 41.9 × 

77.5 cm. Collection Kristi and Dean Jernigan Courtesy the artist and 

the Metropolitan Museum of Art. Photo by Larry Marcus 

Siah Armajani: Follow This Line at The Met Breuer, 2019. Courtesy The 

Metropolitan Museum of Art

Tala Madani:

Tala Madani, 2018, Corner Projections with Squares, Oil on linen diptych, 

left panel: 182.9x182.9 cm, right panel: 182.9x365.8 cm, TMA 207, © 

Tala Madani and 303 Gallery

Tala Madani, 2018, Sunrise, Oil on linen, 139.7x111.8 cm, TMA 2014, © 

Tala Madani and 303Gallery

Tala Madani, 2018, The Shadow, Oil on linen, 203.2x203.2 cm, TMA 

209, © Tala Madani and 303 Gallery

Tala Madani, 2018, The Audience (Expert), Single-channel animation 

(color, sound) 16:08 minutes, edition of 3, TMA 255, © Tala Madani 

and 303 Gallery 

Tala Madani, 2018, The Ascendant, Oil on linen, 50.8x43.2 cm, TMA 

228, © Tala Madani and 303 Gallery

Mehran Mohajer:

Mehran Mohajer, 2018, Air of the Land, Dastan+2 Gallery

Mehran Mohajer, 2018, Untitled. Inkjet Archival Print under Diasec. 35 

x 35 cm

Mehran Mohajer, 2018, Untitled. Inkjet Archival Print under Diasec. 35 

x 35 cm

Mehran Mohajer, 2018, Untitled. Inkjet Archival Print under Diasec. 35 

x 35 cm

Mehran Mohajer, 2018, Untitled. Inkjet Archival Print under Diasec. 35 

x 35 cm

Mehran Mohajer, 2018, Untitled. Inkjet Archival Print under Diasec. 35 

x 35 cm

Mehran Mohajer, 2018, Air of the Land, Dastan+2 Gallery

Pierre Huyghe:

Pierre Huyghe, 2018-ongoing, UUmwelt, at Serpentine Gallery. Photo: 

Kaarnamaa, Courtesy of the artist and Serpentine Galleries

Pierre Huyghe, 2017, After ALife Ahead, Ice rink concrete floor; Sand, 

clay, phreatic water; Bacteria, algae, bee, chimera peacock; Aquarium, 

black switchable glass, conus textile; Incubator, human cancer cells; 

Genetic algorithm; Augmented reality; Automated ceiling structure; 

Rain; Ammoniac; Logic game. Photo credit: Ola Rindal, Courtesy of 

the artist; Marian Goodman, New York; Hauser & Wirth, London; 

Esther Schipper, Berlin; Chantal Crousel, Paris

Pierre Huyghe, 2003, Streamside Day, Film and video transfers, 26 min, 

color, sound ©Marian Goodman Gallery Paris/New York
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Kentridge:

All Images courtesy of Park Avenue Armory.

William Kentridge’s The Head & The Load at Park Avenue Armory. 

Photo by Stephanie Berger.

Joanna Dudley (left), Xolani Dlamini (right), and Mario Gotoh (viola) in 

William Kentridge’s The Head & The Load at Park Avenue Armory. 

Photo by Stephanie Berger.

Thulani Chauke (left) and Gregory Maqoma (right) in William 

Kentridge’s The Head & The Load at Park Avenue Armory. Photo by 

Stephanie Berger.

Ann Masina in William Kentridge’s The Head & The Load at Park 

Avenue Armory. Photo by Stephanie Berger.

Julian Schnabel:

Installation photograph, Julian Schnabel: symbols of actual life, © 

Julian Schnabel and Legion of Honor, Fine Arts Museums of San 

Francisco

Julian Schnabel, Untitled, 2016 Gesso on found fabric; 130.5 x 153 

inches P16.0031, © Julian Schnabel and Legion of Honor, Fine Arts 

Museums of San Francisco

Installation photograph, Julian Schnabel: symbols of actual life, © 

Julian Schnabel and Legion of Honor, Fine Arts Museums of San 

Francisco

Julian Schnabel, Jane Birkin (Egypt), 1990 Oil, gesso on sailcloth; 204.25 

x 228.5 inches P90.0041, © Julian Schnabel and Legion of Honor, Fine 

Arts Museums of San Francisco

Installation photograph, Julian Schnabel: symbols of actual life, © 

Julian Schnabel and Legion of Honor, Fine Arts Museums of San 

Francisco

Charline von Heyl:

Charline von Heyl, 2018, Charline von Heyl: New Work. Petzel, 

Installation view. Courtesy of the artist and Petzel, New York.

Charline von Heyl, 2017, Mana Hatta. Acrylic, oil and charcoal on linen, 

82 x 78 inches. ©Charline von Heyl. Courtesy of the artist, Galerie 

Gisela Capitain, Cologne and Petzel, New York.

Charline von Heyl, 2012, Slow Tramp. Oil, acrylic and charcoal on 

canvas, 82 x 72 in. ©Charline von Heyl. Courtesy of the artist and 

Petzel, New York. Collection of Evan Snyderman & Zesty Meyers, R & 

Company New York.

Charline von Heyl, 2011, Idolores. Acryl ic and oi l on l inen, 62 x 

60 in. ©Charl ine von Heyl. Cour tesy of the ar t ist and Petzel, 

New York. High Museum of Ar t, At lanta, Gif t of the A lex Katz 

Foundation, 2011.334
Kaarnamaa gracefully acknowledges the permission granted to 

reproduce the copyright material in this magazine. Every effort has 

been made to trace copyright holders and to obtain their permission 

for the use of copyright material. We apologize for any errors or 

omissions in the above list and would be grateful if notified of any 

corrections that should be incorporated in future editions.
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درباره

کارنما تالشی ســت برای درک هنر مدرن و دگرگونی های امروز آن، و می کوشد تماس 

ما با جهان بیرون و از آن مهم تر، با یک دیگر بریده نشود.

 

کارنما در پی شــکل دادن به درکی ژرف تر از مهم ترین سرچشــمه ی تاثیرگذار بر هنر 

نوگرای ایران، و نیز در تماس قرار دادن مخاطب های فارســی زبان اش با رویدادهای 

زیباشــناختی یــا اجتماعــی ایــن هنر اســت. کوشــش ما این اســت کــه دِر در حال 

بسته شــدِن گفت وگو به زبان فارســی درباره   ی هنر مدرن و دگرگونی های کنونی آن را 

بــاز نگــه داریــم. بیش تر متن هــای منتشرشــده در کارنما فــرآورده ی نگاه و ســبِک 

مجله اند؛ نگاهی که شالوده ی آن را کیفیت، آگاهی به زمان، تکثر، و اندیشه ی انتقادی 

می ســازند. بااین حــال، دِر کارنمــا، به ویــژه در بخــش نــگاه، به  روی هر نویســنده  و 

هنرمندی باز اســت. کوشش می کنیم نسبت به زبان فارسی حساس  باشیم و برای 

این منظور شــیوه نامه ای را طراحی کرده ایــم. واژه ی کارنما را رویین پاکباز در معنی 

نمایشــگاه به کاربرده است. کارنما به طور هم زمان از تهران، لندن، نیویرک، باستن، و 

آمستردام ویرایش می شود.

هرچند کارنما به طورخاص در سال 94 شروع به  کار کرد، اما پیشاتاریخ آن به سال 88 

بازمی گردد. پنج سال نخسِت کاِر مجله  که روی سایت شخصی سردبیر اداره می شد، 

فرصتی بود تا گروه، ساختار، و الگوی کاری آن شکل بگیرد. مجموعه  گفتارها  کار خود 

را در خرداد 9۱ شــروع کرد و تاکنون بیش از صدوچهل برنامه را طراحی و اجرا کرده 

است. این دو پُرژه در سال 9۳ با یک دیگر آمیختند تا کارنما را به وجود بیاورند. درسال 

9۶، نخستین شماره ی فصل نامه ی کارنما منتشر شد.
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ه  و گــــــر
 دبیرهای
نمـــا ر کا

زمینــه ی اصلــی کار علــی رضا صحــاف  زاده، ســردبیر کارنما، تاریــخ هنر مــدرن امریکا در 
دهه های پایانی سده ی بیستم است. او به طور خاص به موضوع های مربوط به جامعه شناسی 
جنسیت پرداخته است. در سال 89 کتاب »هنر هویت و سیاست بازنمایی« را منتشر کرد، و از 
دیگــر کارهای او می تــوان به »پلورالیســم دربرابــر جهانی شــدن؟« )8۶( و ویرایش مجموعه ی 
»کیوریتر به مثابه ی مولف: دوساالنه ی ویتنی« )9۳( اشاره کرد. در فاصله ی سال های 8۳ تا 9۳ در 
دانش گاه هــای هنــر، تهــران، موسســه ی چارســو، و جز آن  هــا، به تدریــس تاریخ هنــر، نقد، و 
نظریه های هنر مدرن مشــغول بود. در ســال 88، پیش گونه ی کارنما را در وب ســایت شخصی 
خــود شــکل داد. صحــاف  زاده زیــر نظــر رویین پاکباز شــروع بــه فراگیــری تاریخ هنــر کرد و 
دانش آموختــه ی پژوهــش هنــر )84( و نقاشــی )8۱(، هــر دو از دانش گاه هنر اســت. او اکنون 

دانشجوی دکترای تاریخ هنر و نقد در دانش گاه ایالتی نیویرک است. 

تمرکز اصلی حسین ایالتی، پژوهش در فرهنگ دیداری، زیباشناسی سیاسی، و نظریه ی 
سیستم ها در هنر امروز است. او که یکی از دبیرهای پایه گذار کارنماست، اکنون به عنوان دبیر 
بخــش نقد مشــغول به کار اســت. ایالتــی هم چنین، در گــروه پژوهش هنر دانــش گاه هنر و 
همین طور موسســه ی هنر چارســو تدریس کرده اســت. او دانش آموخته ی کارشناســی ارشِد 
نظریه  های معاصِر هنر، از دانش گاه ُگلدسمیتس لندن )95( و کارشناسی ارشد پژوهش هنر از 
دانش گاه هنر )90( است، و در سال 94 موفق به دریافت جایزه ی تحصیلی »چیونینگ« از کشور 

انگلیس شد. 

زمینــه ی اصلی کار میالد رســتمی، دبیــر بخش گفتار کارنمــا، هنرمندهــای کانونِی دوران 
معاصر و تاثیر دگرگونی های کلیدی مدرنیسم پسین بر این هنر است. رستمی یکی از دبیرهای 
پایه گــذار مجله اســت و در ســال 90 به هم کاری با صحــاف زاده در و ب ســایت او پرداخت. او در 
موسســه ی چارسو و کارگاه بابک اطمینانی، به تدریس تاریخ هنر سده ی بیست ویکم مشغول 
بوده اســت و نوشــته هایش در مجله  هایی چون »حرفه: هنرمند« و »شــبکه ی آفتاب« منتشر 
شــده اند. میالد رستمی دانش آموخته ی کارشناسی نقاشــی و کارشناسی ارشد پژوهش هنر، 

به ترتیب از دانش گاه سوره )89( و پیام  نور )92( است. 

زمینه ی کار و پژوهش مهســا بیگلو، هنر چند دهه ی اخیر با تمرکز بر عکاســی، ویدیو، و 
رسانه های زمان مند است. در سال 92، به عنوان نویسنده به کارنما پیوست و اکنون دبیر بخش 
گزارش مجله است. او در دانشکده ی هنرهای زیبای دانش گاه تهران عکاسی خواند )9۱( و اکنون 

دانشجوی کارشناسی ارشد رشته ی هنرهای زیبا در دانش گاه »راتگرز« امریکاست.   

دبیــر هنری کارنما، راضیه پورفضلی، طراحــی کم وبیش همه ی جنبه های دیداری مجله و 
انتشارات آن را بر دوش دارد. او هم کاری خود را با پُرژه های مختلف کارنما از سال 92 آغاز کرده 
اســت. زمینه ی مورد عالقه ی او در نقد، رابطه های فضایی اثر هنری، و به طورویژه، مجســمه و 
اینستالیشن است. پورفضلی دانش آموخته ی دانش گاه هنر سوره در رشته ی گرفیک )9۱( است.

نوشــته های ُســها ســقازاده بیش تر پیرامون رسانه ی عکاسی ســت. نقدهای او، تاثیرهای 
فرهنگی و  اجتماعی این رســانه را در دوران مدرن ردگیری می کنند و می کوشــند شــیوه ی کار 
عکاســی مفهومی را به ویژه در گفت وگو با رســانه هایی چون ویدیو، اینستالیشــن، و مجسمه، 
تحلیل کنند. ُسها از سال 94 هم کاری اش با کارنما را آغاز کرده و درحال حاضر، دبیر بخش نگاه 
مجله است. او اکنون در شهر باستن امریکا دانشجوی کارشناسی  ارشد عکاسی در »کالج هنر و 

دیزاین مساچوستز« است.
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