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مانتال قرن کفش مخملین اروپای سانتی تیز است ته  های او یک میخ نوکنقاشی»
 ۲۰۰۲ه یهودیان در سال تور نمایشگایکیور« ریچارد کوئن»ی این جمله«. نوزدهم

های ی نقاشیممکن است کمی تند به نظر برسد اما به واقعیتی مستور درباره



 
 

، هنرمند یهودی لهستانی  مینکوسکیکند. موریسی اشاره می« موریسی مینکوسکی»
 همچون بیستم روصدای قرنـدم پرسقرن نوزدهم تا آن طلیعه هایالـسواپسین از 
ها محبوب بود، نه زد. او نه مانند امپرسیونیستدر هنر اروپا پرسه می غریبهک ـی

منتقدان را مرعوب رادیکالیته  قادر بود تاها و فوویست مانند اهالی مکتب بروکه
کیشان خود بود. یک غریبه که با چشمانی تلخ به هم« غریبه»خود کند. او یک 

ل در قلب ورشو ای متموّها. یک یهودی در خانوادهها بل غریبهنگریست: نه یهودیمی
کشید که نه شان موضوعاتی را به تصویر میها و مشوقانی کوبیستدر زمانهکه 

هایی که همواره با کشید. آدماو زنان و مردان غریبه را میو نه پیشرو.  ندبودشیرین 
اند نه به اند. نه به صورت کامل از آن وضعیتفاصله از یک وضعیت قرار گرفته
بازنمایی شدند. شان رانده میهایهایی که از خانهصورت کامل بیرون از آن. یهودی
ها ار خاص این قوم آمیخته نبود. او به آن چهرهپنداین احساس اما با مفهوم قربانی

تر از تبعید قومی یا فقدان موقعیت شناختیتر و هستیقیداد که عمخاصیتی می
جست تا کیفیت دیگری ها بهره میوضعیت مینکوسکی از آن اجتماعی بود. موریسی

کند. غریبگی. کیفیتی برآمده از شرایط ویژه قرن نوزدهم. چیزی که بیش را بازنمایی
 از طبقاتی بودن، کیفیتی پیشینی بود. 



 
 

 
Maurycy Minkowski 

 معنادار يكديگر با هايشانفاصله در چيزها و فهميممی فواصل در را چيز همه ما
 امر و متقابل كنش دارند، يكديگر با چيزها كه نسبی یفاصلههمین  شوند. درمی

 هافاصله در دو عاشق، مادر و فرزند، روابط اجتماعی روابط. گيردمی شكل اجتماعی
چیزها این جمالت را زن میان خردهورز پرسهاندیشه« زیملگئورگ » .يابندمی معنا

غریبگی این مفهوم اغواگر و این نویسد. ی غریبگی خود میی مقالهدر مقدمه
پاشد، شناسی میروی سنگفرش جامعه نخستین بار از ذهن زیمل ،ی ابدیوسوسه

این مفهوم برای او با آن چیز که تا آن زمان هایش. گردیشاید در یکی از خواب
Stranger  یاL`Etranger شد تفاوت داشت. تا آن زمان به او که هنوز نیامده نامیده می

شد. او که هنوز سکونت نداشت. اما برای زیمل غریبگی مفهومی غریبه گفته میبود 
زن و هم کسی که بندی کرد. هم پرسهپیچیده بود. او مفهوم را با دو وضعیت صورت



 
 

اگر پرسه زدن آزادی مطلق در فضاست و در تقابل مفهومی در مکانی سکونت دارد. 
دو واحدی متشکل از این غریبهشناختی جامعه صورتآن ثبات در یک مکان است، 

 .کندرا ارائه می
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آید و است که امروز می فردیاو  نیست که امروز بیاید و فردا برود. ایآوارهغریبه 
 گاهیاز هر جا ییرها یبه معنا یاگر آوارگ» زن بالقوه است.ماند. او یک پرسهفردا می

در همان نقطه باشد،  تیدر تضاد با تثب ،یبه لحاظ مفهوم نیدر فضا و بنابرا ینیمع
فرد  پس .1«دو مشخصه است نیحاصل اتحاد ا بهیفرد غر یصورت جامعه شناخت

مهم تاکید  ایاین نسبت بر نکته زمان است.ای از دوری و نزدیکی همغریبه آمیزه
شود. کند. یک غریبه همواره با یک فاصله از مکانی که در آن قرار دارد تعریف میمی
واند عضو یک گروه در مفهومی فضایی باشد ولی هنوز عضو گروه در مفهوم تمیاو 

است در گروه باشد اما جزیی از آن  غریبه ممکننباشد،  شناختی و فرهنگیروان



 
 

تواند حتا با تقویم نیست. او می« مندمکان»و این مفهوم فضایی به الزام  نباشد
هایی که مینکوسکی به شخصیتکه در آن است. نسبتی نداشته باشد مگر این

شان به شما هایشان غریبه است. چشمهای آنرود و وضعیتشان میسراغ
ما به همان میزان با آن فضا کنند انگرند. همواره جایی بیرون از قاب را نگاه مینمی

 .خودی نیستندبیگانه نیستند. قرابت دارند اما 
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های کدر ها اما فقط به مدد رنگدر قاببا حفظ نوعی فاصله  هابازنمایی این غریبه
شناسی شناسی مینکوسکی زیباییزیبایی ها نیست.های خاص غریبهیا موقعیت
هایی هایی زیر چانه، نرمی گردن خمیده به روی شانه، نگاهدست هاست:جزئیات بدن

که به آن جا آمده بیننگرند، جایی که انگار غریبه از آبیرون از قاب میرا  جایی که
ها متعلق نیستند. به بیرون آن هم و درست به های او به قابمتعلق بوده باشد. بدن

های که روایت آدمهای او بیش از آنهاست. قابجا سرزمین آنهمه همین دلیل گو
نه قربانی و نه اند. ست که غریبههای آرامیطبع چشممناعت روایت باشد، تبعیدی



 
 

اند. طرفها عینی و بیآن مغموم. دو خوانش مرسوم از بازنمایی یهودیان در آن زمان.
نظر صرف مانندهایی هستند که به همان صورت باقی میبه آن معنا که واجد کیفیت

عینی عینیت و همین غریبگی، این مفهوم  کنیم.ها فکر میی آنچه ما دربارهاز آن
بندد؛ چه در هیئت مینکوسکی میهای های نقاشیاست که راه به مصادره شدن چهره

گوید به گونه که زیمل مییک قهرمان و چه قربانی. این عینیت و غریبگی همان
ست، بلکه روی هم رفته بیرون از تمایز میان وجه به معنی عدم شرکت نیهیچ

 های ذهنی و عینی است.گرایش
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ها به دلیل ست. آن«پیشینی بودن غریبگی»های او کلیدی دیگر در نقاشی یهمسئل
اند. ها پیشینی غریبهاند. آن چشمبودن و فقر اقتصادی غریبه نشده تبعید یا یهودی



 
 

اند. ها از پیش غریبه بودهآن «.اندنشده»ریبه ها غآن ها واجد فاصله است.هستی آن
 شود. می مند. همین کیفیت است که در آثار او بازنماییبودن هستییک غریبه

زن ها روایتی باواسطه از یک پرسهکه نه مانند امپرسیونیستغریبگی  شناسیزیبایی
عموما بازنمایی های دگا و مانه هستند و زنچه پرسهدغدغه باشد )مانند آنبی

ها اجین شد( و نه وضعیتی از زنی در سنت نقاشی اروپایی با امپرسیونیستپرسه
  بودگی قومی نوئسبام.اقلیت
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ی غریبه به مثابه فراتر از این دوگانه مینکوسکیهای های نقاشیی ما با غریبهرابطه
های نسبت ما با غریبه سبام است(.ئها( یا حاشیه )نور )امپرسیونیستیک سوداگ

های انســانی اســت. در ترین کیفیتاز طریق ســهیم شــدن در انتزاعی های اونقاشــی
دزدند که از بودن در کنار قدر نگاه از مای مخاطب میمواجهه با افرادی که همان



 
 

اند که در دنیای قدر در دنیای بوم غریبهاند. هماندیگر افراد تابلو نقاشـــــی مع ب
ی ما، به ای از هســـتی خودم همهآورند که چگونه در لحظهها به یادمان میما]ها[. آن

۲شویمی دیگران یا خودمان، غریبه میوسیله . 

 

1 The Sociology of Georg Simmel (1950); Kurt Wolff 

 

کر و الل بود. شـاید یکی از  موریسـی مینکوسـکی به علت بیماری کودکیش که باید اشـاره کرد 2
گرایانه تقلیل توانرا می نگاه نوع این هر چند - کیفیت فاصـــله در آثارش همین باشـــددالیل 

که آثارش را به یک  یک غریبه اســت همین نگاه خیره  شــود وبیند، خیره میاو می - دانســت
 کند اما اشارهمجاب نمی ای کهتیز ته کفش مخملین بدل کرده است. نگاه خیره غریبهمیخ نوک

 .است

                                                           


