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معنای زمینــه  در  پژوهشــی 
خشونت و شوک در هنر معاصر

 1 علیزاده  سینا 

 چکیده
امــروزه هنــر معاصــر، صــرف نظــر از تمامــی تغییــرات و سنت شــکنی هایش، بیــش از هــر زمــان دیگــر بــا مفاهیمــی 

مثــل خشــونت و شــوک در ارتبــاط اســت. عوامــل بســیاری را بــرای ایــن امــر می تــوان در نظــر گرفــت؛ از ابعــاد 

فلســفی و نظــری مربــوط بــه هنــر گرفتــه تــا مســائل سیاســی و اجتماعــی قــرن بیســتم و متعاقبــا اوضــاع جهــان 

ســرمایه داری بعــد از پایــان جنــگ جهانــی دوم. ایــن گرایــش مطلــق و رادیــکال بــه خشــونت و شــوک، در برخــی 

ــن  ــت و ای ــده اس ــر ش ــر معاص ــردم از هن ــن م ــه گرفت ــن و فاصل ــای منتقدی ــه جبهه گیری ه ــر ب ــا، منج از جنبه ه

ــن  ــه ای ســوال را مطــرح می کنــد کــه معنــای خشــونت و شــوک در هنــر معاصــر چیســت. ضــرورت پرداختــن ب

ــر رســانه  ــا تحــت تاثی ــر معاصــر، غالب ــن گرایشــات هن ــل ای ــا و دالی ــه معنا ه ــی مشــخص می شــود ک ســوال وقت

ــوه  ــای بالق ــه معناه ــته ک ــعی داش ــش س ــن پژوه ــوند. ای ــی می ش ــطحی بررس ــه و س ــورت تقلیل گرایان ــه ص ب

ــای نظــری  ــد از بررســی زمینه ه ــن منظــور، بع ــد. بدی ــی واکاوی کن ــه صــورت انضمام خشــونت و شــوک را ب

ــایی از  ــی نمونــه هــ ــل معن ــه تحلی ــر، ب ــر معاص ــوک در هن ــونت و ش ــی خش ــی اجتماع ــای سیاس و زمینه ه

مهــم تــــرین آثــار هنــری قــرن بیســتم می پــردازد.

 کلید واژه ها
هنر معاصر، خشــونت، شوک، بادی آرت

 کارشناسی ارشد پژوهش هنر پردیس هنرهای زیبا دانشگاه تهران. 1
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 مقدمه
ــت  ــی اس ــونت از مفاهیم ــد خش ــر می رس ــه نظ ب
ــا آن ســر و کار  ــره ب ــه صــورت روزم کــه انســان ب
دارد؛ چــه بــه صــورت غیرمســتقیم مثــل شــنیدن 
اخبــار جنگ هــا، ترورهــا و قتل هــا و چــه بــه 
ــا  ــی ی ــای خیابان ــل دعواه ــتقیم مث ــورت مس ص
مشــاجره های داخــل متــرو. خشــونت می توانــد 
ــتن  ــل زیس ــد، مث ــته باش ــم داش ــی ه ــد انتزاع بع
همــراه بــا فقــر در محیطــی ناعادالنه. هنــر در رابطه 
ــراز و نشــیب طــی  ــا ایــن واقعیــت، مســیری پرف ب
کــرده اســت و در دوره هــای مختلــف رویکردهــای 
ــاید  ــت. ش ــته اس ــه آن داش ــبت ب ــی نس گوناگون
بتــوان ادعــا کــرد کــه در قــرن بیســتم، صراحــت 
ایــن رویکردهــا بیشــتر از هــر زمــان دیگــری بــوده 

اســت. 
بایــد پذیرفــت کــه تفکــر و کنش هنــر معاصر بســیار 
ــال در  ــه مث ــت ک ــر از آن اس ــر و پیچیده ت چندالیه ت
ــتانه و  ــات بشردوس ــه تبلیغ ــونت، ب ــا خش ــه ب رابط
دعــوت بــرای صلــح و غیــره محــدود شــود. امــا این را 
هــم بایــد پذیرفــت کــه در آن ســوی هنــر، منتقدیــن 
ــان  ــز مشــخصی می ــد خــط تمای ــردم، نمی توانن و م
ــونت  ــان ها و خش ــر انس ــده ب ــل ش ــونت تحمی خش
ــدف  ــند. ه ــل باش ــری اش قائ ــر هن ــا اث ــد ی هنرمن
ــن دو  ــان ای ــکاف می ــا در ش ــر دقیق ــش حاض پژوه
ــی  ــتر معن ــناخت بیش ــود: ش ــف می ش ــع تعری موض

خشــونت و شــوک در هنــر معاصــر.
بــرای رســیدن بــه ایــن هــدف در قــدم اول 
زمینه هــای نظــری خشــونت و شــوک در هنــر 
ــیار  ــا بس ــن زمینه ه ــود. ای ــی می ش ــر بررس معاص

متعــدد هســتند و هرکــدام از آن هــا نیازمنــد 
پژوهشــی مســتقل و مفصــل هســتند، امــا در ایــن 
ــر واال و آشــنایی زدایی در  ــد ام ــه دو بع پژوهــش ب
حــد امــکان پرداختــه می شــود. بعــد از زمینه هــای 
زمینه هــای  مهم تریــن  از  برخــی  بــه  نظــری 
ــر  ــوک در هن ــونت و ش ــی خش ــی و اجتماع سیاس
معاصــر مثــل جنــگ ســرد، اعتراضــات مــی 1968 
ــد  ــه می شــود. بع ــام پرداخت ــگ ویتن ــالدی و جن می
از ایــن دو قســمت نمونه هایــی از خشــونت و شــوک 
ــدا از  ــه در ابت ــود ک ــل می ش ــر تحلی ــر معاص در هن
ــر  ــپس ب ــده، س ــروع ش ــم ش ــم و دادائیس سورئالیس
اکسپرسیونیســم انتزاعــی در آمریــکا و جنبــش 
فلوکســوس تمرکــز می شــود. در گام بعــدی اختصاصا 
ــدان  ــای برجســته  و هنرمن ــادی آرت و نمونه ه ــه ب ب

آن پرداختــه می شــود. 
ــود،  ــرح می ش ــش مط ــن پژوه ــه در ای ــوالی ک س
ــِی خشــونت و  ــا هــدف، چیســتِی معن هماهنــگ ب
شــوک در هنــر از نظــر هنرمنــدان معاصــر اســت. 
ــود  ــان می ش ــش بی ــن پژوه ــه در ای ــه ای ک فرضی
ایــن اســت کــه خشــونت و شــوک در هنــر معاصــر 
امــری یکپارچــه و یکدســت نیســت کــه بتــوان کل 
ــوارد  ــا در م ــتی، ی ــاری مازوخیس ــی بیم آن را نوع
دیگــر، گرایشــی بــرای جلــب توجــه در نظــر 
گرفــت. بلکــه اتفاقــا معنــای خشــونت و شــوک در 
ــد در متــن  ــوارد بای ــر معاصــر را در بســیاری م هن
نوعــی اعتــراض بــه وضعیــت کنونــی جهــان خوانــد 
کــه تــا قبــل از جنــگ جهانــی دوم ســابقه نداشــته 
ــادی  ــدف بنی ــاس ه ــر اس ــق ب ــوع تحقی ــت. ن اس
و بــر اســاس ماهیــت و روش تحلیلی-توصیفــی 

اســت. فایــده آن را نیــز می تــوان شــناخت بیشــتر 
جهــان هنــر و ارتبــاط بیشــتر مــردم و هنــر معاصــر 

دانســت.

و  خشــونت  نظــری  زمینه هــای   
ــر ــر معاص ــوک در هن ش

کــه  هســت  دوشــان2  مارســل  از  قولــی  نقــل 
می گویــد تابلویــی کــه شــوکه نمی کنــد، ارزش 
دیــدن نــدارد. آنچــه پیرامــون درون مایــه  ایــن نقــل 
ــه ها و  ــناخت ریش ــت، ش ــت اس ــد اهمی ــول واج ق
ــورت  ــه ص ــه ب ــت ک ــری آن اس ــمه های نظ سرچش
ــر  ــر تاثی ــر معاص ــر هن ــتقیم ب ــتقیم و غیرمس مس
ــه از  ــه دو نمون ــمت ب ــن قس ــت. در ای ــته اس گذاش
ریشــه های تئوریــک خشــونت، شــوک و بــه حیــرت 
ــوم  ــی مفه ــود. اول ــاره می ش ــب اش ــن مخاط انداخت
امــر واال3 اســت  کــه سرگذشــتی دیرینــه دارد و دومی 
مفهــوم آشــنایی زدایی4 اســت  کــه مطــرح کردنــش 
ــی و  ــت های روس ــه فرمالیس ــری ب ــورت نظ ــه ص ب

مشــخصا شکلوفســکی5 برمی گــردد.

 امر واال
شایــــد بتــوان رسالـــــه  لونگینــوس6 بــا عنــــوان 
ــر  ــاب ام ــه »در ب ــوال ب ــه معم Peri Hypsous را ک

واال« ترجمــه شــده، نقطــه آغــاز نظریه پــردازی در 
ــه  ــگاه اول ب ــت. در ن ــر گرف ــر واال در نظ ــورد ام م
نظــر می رســد ایــن رســاله بــه ســنت نقــد بالغــی 
تعلــق داشــته باشــد. از نظــر لونگینــوس امــر واال در 
ارتبــاط بــا واکنــِش خواننــده موضوعیــت می یابــد، 
ــزد  ــر می انگی ــنده را ب ــال نویس ــن ح ــا در عی ام

ــرد  ــه کار گی ــه ب ــود را خالقان ــام خ ــع اله ــا منب ت
ــد.  ــه کن ــی را عرض ــه هایی متعال ــد اندیش ــا بتوان ت
بــه اعتقــاد لونگینــوس امــر واال پــژواک ذهــن 
خــالق اســت. او مثال هایــش را در حوزه هایــی 
ــان در  ــاده و زب ــوان افت ــات از ت ــه کلم ــد ک می یاب
ــه  ــد ک ــوس می گوی حــال فروپاشــی اســت. لونگین
ــم  ــه خوانده ای ــه را ک ــم آنچ ــاس کنی ــد احس »بای
ــر  ــه اث ــاد دارد ک ــم«. او اعتق ــق کرده ای ــود خل خ
عظیــم بــا نقص هــای انــدک، آشــکارا برتــر از 
ــا بی نقــص اســت و ستایشــگر  نوشــته متوســط ام
ایــن قــدرت عظیــم در آثــار بــزرگان یونــان باســتان 
چــون هومــر7 ، پینــدار8 ، دموســتن9 و ســوفوکل10 
اســت )هارلنــد، 1396: 58 -55(. بــا اینکــه نظریات 
لونگینــوس تــا قــرن هجدهــم دســت نخورده باقــی 
مانــد امــا در ادامــه خواهیــم دیــد کــه ایــن نقطــه 
عظیمتــی بــزرگ و اساســی در فلســفه هنــر و 

ــود.  ــری ب ــای هن ــود جریان ه ــا خ متعاقب
ــات  ــاره سرچشــمه های نظری ــق درب ــاله »تحقی رس
مــا در مــورد واالیــی و زیبایــی«11 ، نوشــته ادمونــد 
بــرک12 ، قــدم بعــدی در مــورد کشــف ماهیــت امــر 
واال اســت. او در ایــن رســاله در مورد ذوق و ســلیقه 
بــه نتایجــی می رســد و لــذت و زیبایــی و عشــق را 
ــرد.  ــوازی باهــم در نظــر می گی ــف و م در یــک ردی
ــذارد  ــرق می گ ــی ف ــی و واالی ــن زیبای ــا او بی ام
ــرک  ــد. ب ــق نمی دان ــه عش ــط ب ــی را مرتب و واالی
ــه  ــی را نتیج ــش، واالی ــات معاصران ــالف نظری برخ
و  تــرس  از  می دانســت.  متعــددی  حس هــای 
غافلگیــر شــدن تــا فریــاد جانــوران، از شــگفتی های 
ــا مــوارد شــگرف ســاخته انســان. بــرک  طبیعــی ت
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 مقدمه
ــت  ــی اس ــونت از مفاهیم ــد خش ــر می رس ــه نظ ب
ــا آن ســر و کار  ــره ب ــه صــورت روزم کــه انســان ب
دارد؛ چــه بــه صــورت غیرمســتقیم مثــل شــنیدن 
اخبــار جنگ هــا، ترورهــا و قتل هــا و چــه بــه 
ــا  ــی ی ــای خیابان ــل دعواه ــتقیم مث ــورت مس ص
مشــاجره های داخــل متــرو. خشــونت می توانــد 
ــتن  ــل زیس ــد، مث ــته باش ــم داش ــی ه ــد انتزاع بع
همــراه بــا فقــر در محیطــی ناعادالنه. هنــر در رابطه 
ــراز و نشــیب طــی  ــا ایــن واقعیــت، مســیری پرف ب
کــرده اســت و در دوره هــای مختلــف رویکردهــای 
ــاید  ــت. ش ــته اس ــه آن داش ــبت ب ــی نس گوناگون
بتــوان ادعــا کــرد کــه در قــرن بیســتم، صراحــت 
ایــن رویکردهــا بیشــتر از هــر زمــان دیگــری بــوده 

اســت. 
بایــد پذیرفــت کــه تفکــر و کنش هنــر معاصر بســیار 
ــال در  ــه مث ــت ک ــر از آن اس ــر و پیچیده ت چندالیه ت
ــتانه و  ــات بشردوس ــه تبلیغ ــونت، ب ــا خش ــه ب رابط
دعــوت بــرای صلــح و غیــره محــدود شــود. امــا این را 
هــم بایــد پذیرفــت کــه در آن ســوی هنــر، منتقدیــن 
ــان  ــز مشــخصی می ــد خــط تمای ــردم، نمی توانن و م
ــونت  ــان ها و خش ــر انس ــده ب ــل ش ــونت تحمی خش
ــدف  ــند. ه ــل باش ــری اش قائ ــر هن ــا اث ــد ی هنرمن
ــن دو  ــان ای ــکاف می ــا در ش ــر دقیق ــش حاض پژوه
ــی  ــتر معن ــناخت بیش ــود: ش ــف می ش ــع تعری موض

خشــونت و شــوک در هنــر معاصــر.
بــرای رســیدن بــه ایــن هــدف در قــدم اول 
زمینه هــای نظــری خشــونت و شــوک در هنــر 
ــیار  ــا بس ــن زمینه ه ــود. ای ــی می ش ــر بررس معاص

متعــدد هســتند و هرکــدام از آن هــا نیازمنــد 
پژوهشــی مســتقل و مفصــل هســتند، امــا در ایــن 
ــر واال و آشــنایی زدایی در  ــد ام ــه دو بع پژوهــش ب
حــد امــکان پرداختــه می شــود. بعــد از زمینه هــای 
زمینه هــای  مهم تریــن  از  برخــی  بــه  نظــری 
ــر  ــوک در هن ــونت و ش ــی خش ــی و اجتماع سیاس
معاصــر مثــل جنــگ ســرد، اعتراضــات مــی 1968 
ــد  ــه می شــود. بع ــام پرداخت ــگ ویتن ــالدی و جن می
از ایــن دو قســمت نمونه هایــی از خشــونت و شــوک 
ــدا از  ــه در ابت ــود ک ــل می ش ــر تحلی ــر معاص در هن
ــر  ــپس ب ــده، س ــروع ش ــم ش ــم و دادائیس سورئالیس
اکسپرسیونیســم انتزاعــی در آمریــکا و جنبــش 
فلوکســوس تمرکــز می شــود. در گام بعــدی اختصاصا 
ــدان  ــای برجســته  و هنرمن ــادی آرت و نمونه ه ــه ب ب

آن پرداختــه می شــود. 
ــود،  ــرح می ش ــش مط ــن پژوه ــه در ای ــوالی ک س
ــِی خشــونت و  ــا هــدف، چیســتِی معن هماهنــگ ب
شــوک در هنــر از نظــر هنرمنــدان معاصــر اســت. 
ــود  ــان می ش ــش بی ــن پژوه ــه در ای ــه ای ک فرضی
ایــن اســت کــه خشــونت و شــوک در هنــر معاصــر 
امــری یکپارچــه و یکدســت نیســت کــه بتــوان کل 
ــوارد  ــا در م ــتی، ی ــاری مازوخیس ــی بیم آن را نوع
دیگــر، گرایشــی بــرای جلــب توجــه در نظــر 
گرفــت. بلکــه اتفاقــا معنــای خشــونت و شــوک در 
ــد در متــن  ــوارد بای ــر معاصــر را در بســیاری م هن
نوعــی اعتــراض بــه وضعیــت کنونــی جهــان خوانــد 
کــه تــا قبــل از جنــگ جهانــی دوم ســابقه نداشــته 
ــادی  ــدف بنی ــاس ه ــر اس ــق ب ــوع تحقی ــت. ن اس
و بــر اســاس ماهیــت و روش تحلیلی-توصیفــی 

اســت. فایــده آن را نیــز می تــوان شــناخت بیشــتر 
جهــان هنــر و ارتبــاط بیشــتر مــردم و هنــر معاصــر 

دانســت.

و  خشــونت  نظــری  زمینه هــای   
ــر ــر معاص ــوک در هن ش

کــه  هســت  دوشــان2  مارســل  از  قولــی  نقــل 
می گویــد تابلویــی کــه شــوکه نمی کنــد، ارزش 
دیــدن نــدارد. آنچــه پیرامــون درون مایــه  ایــن نقــل 
ــه ها و  ــناخت ریش ــت، ش ــت اس ــد اهمی ــول واج ق
ــورت  ــه ص ــه ب ــت ک ــری آن اس ــمه های نظ سرچش
ــر  ــر تاثی ــر معاص ــر هن ــتقیم ب ــتقیم و غیرمس مس
ــه از  ــه دو نمون ــمت ب ــن قس ــت. در ای ــته اس گذاش
ریشــه های تئوریــک خشــونت، شــوک و بــه حیــرت 
ــوم  ــی مفه ــود. اول ــاره می ش ــب اش ــن مخاط انداخت
امــر واال3 اســت  کــه سرگذشــتی دیرینــه دارد و دومی 
مفهــوم آشــنایی زدایی4 اســت  کــه مطــرح کردنــش 
ــی و  ــت های روس ــه فرمالیس ــری ب ــورت نظ ــه ص ب

مشــخصا شکلوفســکی5 برمی گــردد.

 امر واال
شایــــد بتــوان رسالـــــه  لونگینــوس6 بــا عنــــوان 
ــر  ــاب ام ــه »در ب ــوال ب ــه معم Peri Hypsous را ک

واال« ترجمــه شــده، نقطــه آغــاز نظریه پــردازی در 
ــه  ــگاه اول ب ــت. در ن ــر گرف ــر واال در نظ ــورد ام م
نظــر می رســد ایــن رســاله بــه ســنت نقــد بالغــی 
تعلــق داشــته باشــد. از نظــر لونگینــوس امــر واال در 
ارتبــاط بــا واکنــِش خواننــده موضوعیــت می یابــد، 
ــزد  ــر می انگی ــنده را ب ــال نویس ــن ح ــا در عی ام

ــرد  ــه کار گی ــه ب ــود را خالقان ــام خ ــع اله ــا منب ت
ــد.  ــه کن ــی را عرض ــه هایی متعال ــد اندیش ــا بتوان ت
بــه اعتقــاد لونگینــوس امــر واال پــژواک ذهــن 
خــالق اســت. او مثال هایــش را در حوزه هایــی 
ــان در  ــاده و زب ــوان افت ــات از ت ــه کلم ــد ک می یاب
ــه  ــد ک ــوس می گوی حــال فروپاشــی اســت. لونگین
ــم  ــه خوانده ای ــه را ک ــم آنچ ــاس کنی ــد احس »بای
ــر  ــه اث ــاد دارد ک ــم«. او اعتق ــق کرده ای ــود خل خ
عظیــم بــا نقص هــای انــدک، آشــکارا برتــر از 
ــا بی نقــص اســت و ستایشــگر  نوشــته متوســط ام
ایــن قــدرت عظیــم در آثــار بــزرگان یونــان باســتان 
چــون هومــر7 ، پینــدار8 ، دموســتن9 و ســوفوکل10 
اســت )هارلنــد، 1396: 58 -55(. بــا اینکــه نظریات 
لونگینــوس تــا قــرن هجدهــم دســت نخورده باقــی 
مانــد امــا در ادامــه خواهیــم دیــد کــه ایــن نقطــه 
عظیمتــی بــزرگ و اساســی در فلســفه هنــر و 

ــود.  ــری ب ــای هن ــود جریان ه ــا خ متعاقب
ــات  ــاره سرچشــمه های نظری ــق درب ــاله »تحقی رس
مــا در مــورد واالیــی و زیبایــی«11 ، نوشــته ادمونــد 
بــرک12 ، قــدم بعــدی در مــورد کشــف ماهیــت امــر 
واال اســت. او در ایــن رســاله در مورد ذوق و ســلیقه 
بــه نتایجــی می رســد و لــذت و زیبایــی و عشــق را 
ــرد.  ــوازی باهــم در نظــر می گی ــف و م در یــک ردی
ــذارد  ــرق می گ ــی ف ــی و واالی ــن زیبای ــا او بی ام
ــرک  ــد. ب ــق نمی دان ــه عش ــط ب ــی را مرتب و واالی
ــه  ــی را نتیج ــش، واالی ــات معاصران ــالف نظری برخ
و  تــرس  از  می دانســت.  متعــددی  حس هــای 
غافلگیــر شــدن تــا فریــاد جانــوران، از شــگفتی های 
ــا مــوارد شــگرف ســاخته انســان. بــرک  طبیعــی ت
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می گفــت چیزهــا، وقتــی سرچشــمه  تــرس باشــند 
واالینــد. بــه نظــر او مهم تریــن علــت امــر واال مبهــم 
بــودن آن اســت. بــرک از قــول میلتــون13 مــرگ را 
ــال  ــن ح ــرا در عی ــد، زی ــا می دان ــن چیزه واالتری
ــدی، 1389: 79  ــت )احم ــا اس ــن چیزه مبهم تری

.)61 :1999 ،Burke( ،)77-
جملــه  از  واالیــی  مــورد  در  کانــت14  نظــر 
ــده و  ــم زن ــروز ه ــی ام ــه حت ــی  اســت ک بحث های
ــش  ــا هم عصران ــاوت ب ــز متف ــت نی ــت. کان پویاس
ــد  ــود das Erhabene می نامی ــه خ ــا آنچ ــی ی واالی
ــاده  ــاب و س ــور ن ــه ط ــه ب ــد ک ــزی می خوان را چی
عظیــم باشــد. در حالــی کــه زیبــا محــدود و متعین 
اســت، واال نامحــدود و ناکرانمنــد اســت. آنچــه در 
بحــث او تازگــی دارد تقســیم امــر واال بــه دو نــوع 
ریاضــی و پویــا اســت. کانــت مثال هایــی از امــر واال 
ــی  ــا تنهای ــا ت ــتیغ کوه ه ــم انداز س ــی آورد، چش م
در کویــر یــا امــواج خروشــان دریــا از جملــه  ایــن 
مثال هــا هســتند. امــا نکتــه دیگــری کــه در بحــث 
ــوردن آن  ــره خ ــت، گ ــم اس ــر واال مه ــت از ام کان
بــه اخــالق اســت کــه در مــورد هنــر مــدرن، توجــه به 
ظرایــف مربــوط بــه این موضوع بســیار اساســی اســت 
)احمــدی، 1389: 91 -90(، )ســوانه، 1388: 165(، 

ــد، 1383: 15 -13(. ــز، 1397: 134(، )فریلن )ژیمن
ــون  ــی چ ــت از واالی ــد کان ــز مانن ــوپنهاور15  نی ش
ــرده  اســت  ــاد ک ــت ی ــا بی نهای ــی ب ــی آدم رویاروی
زیبایــی  بر خــالف  اســت در واالیــی  و معتقــد 
ــی  ــکال متفاوت ــه اش ــی رود ب ــان نم خواســت از می
واالیــی  از  بحــث  شــوپنهاور  می مانــد.  باقــی 
اخالقــی را پیــش می کشــد و از انســانی مثــال 

مــی آورد کــه جــدا ازتمــام بدبختی هــا بــاز مقتــدر 
ــن نکتــه مهــم اســت کــه  ــد. ذکــر ای باقــی می مان
ــوژه  ــه س ــی را ب ــت واالی ــالف کان ــوپنهاور برخ ش

نســبت می دهــد )احمــدی، 1389: 146(.
ــه امــر واال در طــول تاریــخ هنــر در درک  توجــه ب
ماهیــت هنــر مــدرن اهمیــت بســزایی دارد. از 
از  و   ، سورئالیســت ها17  تــا  رومانتیسیســت ها16 
سورئالیســت ها تــا هنرمنــدان پرفورمنــس18، همــه 
ســعی داشــتند از حــدود و مرز هــای مشخص شــده 
ــزی  ــد. آن چی ــر رون ــی فرات ــوم زیبای ــط مفه توس
کــه دوشــان از آن بــه عنــوان چیــزی یــاد می کنــد 
ــادی در  ــدود زی ــا ح ــت، ت ــوکه کننده  اس ــه ش ک
ــب  ــرد. مخاط ــرار می گی ــی ق ــروی ورای زیبای قلم
هنــر قــرن بیســت و یکــم، دیگــر درگیــر مهــارت 
هنرمنــد  میکالنــژِی  خارق العــاده  اســتعداد  و 
ــه ای  ــتجوی تجرب ــدرن در جس ــر م ــود. هن نمی ش
ــا  ــد، بترســاند ی ــه مخاطــب را شــوکه کن اســت ک
ــی  ــر بررس ــد. اگ ــمئز کن ــواردی مش ــی در م حت
امــر واال را در مطالعــات تاریــخ هنــر مــدرن کنــار 
ــش  ــوگ و کن ــی از دیال ــمت اعظم ــم، قس بگذاری
ــرای مــا درک نشــدنی  بیــن ســبک ها و مکتب هــا ب

خواهــد شــد.

 آشنایی زدایی19
از فرمالیســت ها21  بودلــر20 چنــد دهــه پیــش 
ــود: »زیبایــی همــواره شــگفت آور اســت«.  گفتــه ب
ــرق  ــری ش ــار هن ــش آث ــس از نمای ــن پ او همچنی
دور در پاریــس ســال در 1855م گفتــه بــود کــه راز 
هنــر یافتــِن زبانــی شــخصی، ناآشــنا و بــه شــدت 

فــردی و درونــی اســت. شکلوفســکی در بــاب 
ــه صــورت مفصــل بحــث  ــنایی زدایی ب ــوم آش مفه
می کنــد. از نظــر او در زندگــی روزمــره، چیزهایــی 
کــه عــادی و یکنواخــت شــده اند بــه همــان میــزان، 
ــه  ــد. او در مقال ــت داده ان ــم از دس ــان را ه قدرتش
ــر را در  ــای هن ــد22«، معن ــه تمهی ــه مثاب ــر ب »هن
ــان دادِن  ــا، در نش ــنایی زدایی از چیزه ــی آش توانای
ــد.23 از  ــو و نامتتظــره می دان ــه شــیوه ای ن ــا ب آن ه
نظــر شکلوفســکی هــدف هنــر انتقــال حــس چیزها 
ــان  ــه آن س ــوند ن ــه ادراک می ش ــان ک ــت آن س اس
شکلوفســکی  نظــر  از  می شــوند.  دانســته  کــه 
فرآینــد ادراک غایتــی زیبایی شــناختی اســت و 
ــردن  ــی شــود. از میــان ب ــد ایــن فرآینــد طوالن بای
ــی  ــیقی دوازده تن ــنیداری در موس ــای ش عادت ه
شــوئنبرگ24، حــذف کامــل عناصــر صحنه پــردازی 
در  اســتعاره  کاربــرد  بکــت25،  نمایش هــای  در 
ــل  ــر27 در نق ــهور فلوب ــد مش ــکا26 و ترفن ــار کاف آث
بیانــی،  اُبژکتیویســم  و  گیومــه  بــدون  قــول 
و  آشــنایی زدایی  تکنیــک  از  نمونه هایــی  همــه 
 309  :1389 )احمــدی،  هســتند  بیگانه ســازی 
ــک،1384:  ــد، 1396: 317(، )مکاری -308(، )هارلن

13(، )شمیســا ،1378: 151(.
جنبــه دیگــر درون مایــه نقــل قولــی کــه از مارســل 
دوشــان آمــده بــه همیــن موضــوع بر  می گــردد. در 
جهانــی کــه مملــو از تصاویــر، صداهــا، داســتان ها و 
کلمــات اســت، هنــر معاصــر بایــد نحــوه بیانــی تازه 
و خــاص خــود را کشــف و اجــرا کنــد. در غیــر ایــن 
صــورت میــاِن انبوهــی از اطالعــات و داده هــا، هــر 
محتوایــی، هرچقــدر هــم کــه تکان دهنــده باشــد، 

گــم خواهــد شــد. جایــگاه ایــن فــرم و نحــوه بیــان 
و لــزوم آشــنازدا بــودن آن بعــد از فرمالیســم یــک 
ــرای همیشــه تثبیــت شــد. در نظــر گرفتــن  ــار ب ب
ــنایی زدایی  ــن آش ــف ای ــای مختل ــاد و جنبه ه ابع
ــورد  ــرای شــروع بحــث در م ــه ســازی، ب ــا بیگان ی
هنــر مــدرن، و همچنیــن درنظــر گرفتــن امــر واال، 

ضــروری  اســت.

زمینه هــای سیاســی، اجتماعــی و   
اقتصــادِی خشــونت و شــوک در هنر معاصر

ــه  ــل از آن ک ــی قب ــود حت ــاد ب ــک فری ــدا ی در ابت
ــی  ــا رنج ــان ی ــدی، طغی ــاد ناامی ــد. فری ــل باش فع
کــه در ابتــدای قــرن بــر هنــر مــدرن ســایه افکنــده 
ــاد انســان هایی کــه خشــونت زمانه شــان  ــود. فری ب
ــز  ــتند ج ــاره ای نداش ــا چ ــد ام ــی می کردن را نف
آنکــه بــا همــان خشــونت پاســخ دهنــد: ماتیــس28 
ــا  ــا ی ــت31 ه ــا کوبیس ــو30 ب ــا29 ، پیکاس ــا فووه ب
دوشــان بــا دادا32... همــه آنهــا تمایــل خــود بــرای 
بریــدن از دیــدگاه تصویــری رایــج کــه ریشــه 
در قــرن 19م داشــت را بیــان می کننــد. آنهــا 
ــر  ــت را زی ــی طبیع ــرای بازنمای ــر ب ــش هن گرای
ــد  ــه بای ــد ک ــد در می یاب ــد. هنرمن ــوال می برن س
بــه روشــی مســتقیم تر خــود را بیــان کنــد. از ایــن 
پــس، حقیقــت ماننــد متریــال خــام هنــری مطــرح 

می شــود )دومــزون روژ، 1389: 23(.
بــه زبانــی دیگــر، بــه هیــچ وجــه نمی تــوان 
مدرنیتــه را صرفــا در پیونــد بــا عنصــر قطعه قطعــه 
ــی  ــی درک و بازشناس ــا حقیق ــتعاری ی ــدن اس ش
ــکلی  ــه ش ــدرن ب ــدان م ــس، هنرمن ــه عک ــرد. ب ک
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می گفــت چیزهــا، وقتــی سرچشــمه  تــرس باشــند 
واالینــد. بــه نظــر او مهم تریــن علــت امــر واال مبهــم 
بــودن آن اســت. بــرک از قــول میلتــون13 مــرگ را 
ــال  ــن ح ــرا در عی ــد، زی ــا می دان ــن چیزه واالتری
ــدی، 1389: 79  ــت )احم ــا اس ــن چیزه مبهم تری

.)61 :1999 ،Burke( ،)77-
جملــه  از  واالیــی  مــورد  در  کانــت14  نظــر 
ــده و  ــم زن ــروز ه ــی ام ــه حت ــی  اســت ک بحث های
ــش  ــا هم عصران ــاوت ب ــز متف ــت نی ــت. کان پویاس
ــد  ــود das Erhabene می نامی ــه خ ــا آنچ ــی ی واالی
ــاده  ــاب و س ــور ن ــه ط ــه ب ــد ک ــزی می خوان را چی
عظیــم باشــد. در حالــی کــه زیبــا محــدود و متعین 
اســت، واال نامحــدود و ناکرانمنــد اســت. آنچــه در 
بحــث او تازگــی دارد تقســیم امــر واال بــه دو نــوع 
ریاضــی و پویــا اســت. کانــت مثال هایــی از امــر واال 
ــی  ــا تنهای ــا ت ــتیغ کوه ه ــم انداز س ــی آورد، چش م
در کویــر یــا امــواج خروشــان دریــا از جملــه  ایــن 
مثال هــا هســتند. امــا نکتــه دیگــری کــه در بحــث 
ــوردن آن  ــره خ ــت، گ ــم اس ــر واال مه ــت از ام کان
بــه اخــالق اســت کــه در مــورد هنــر مــدرن، توجــه به 
ظرایــف مربــوط بــه این موضوع بســیار اساســی اســت 
)احمــدی، 1389: 91 -90(، )ســوانه، 1388: 165(، 

ــد، 1383: 15 -13(. ــز، 1397: 134(، )فریلن )ژیمن
ــون  ــی چ ــت از واالی ــد کان ــز مانن ــوپنهاور15  نی ش
ــرده  اســت  ــاد ک ــت ی ــا بی نهای ــی ب ــی آدم رویاروی
زیبایــی  بر خــالف  اســت در واالیــی  و معتقــد 
ــی  ــکال متفاوت ــه اش ــی رود ب ــان نم خواســت از می
واالیــی  از  بحــث  شــوپنهاور  می مانــد.  باقــی 
اخالقــی را پیــش می کشــد و از انســانی مثــال 

مــی آورد کــه جــدا ازتمــام بدبختی هــا بــاز مقتــدر 
ــن نکتــه مهــم اســت کــه  ــد. ذکــر ای باقــی می مان
ــوژه  ــه س ــی را ب ــت واالی ــالف کان ــوپنهاور برخ ش

نســبت می دهــد )احمــدی، 1389: 146(.
ــه امــر واال در طــول تاریــخ هنــر در درک  توجــه ب
ماهیــت هنــر مــدرن اهمیــت بســزایی دارد. از 
از  و   ، سورئالیســت ها17  تــا  رومانتیسیســت ها16 
سورئالیســت ها تــا هنرمنــدان پرفورمنــس18، همــه 
ســعی داشــتند از حــدود و مرز هــای مشخص شــده 
ــزی  ــد. آن چی ــر رون ــی فرات ــوم زیبای ــط مفه توس
کــه دوشــان از آن بــه عنــوان چیــزی یــاد می کنــد 
ــادی در  ــدود زی ــا ح ــت، ت ــوکه کننده  اس ــه ش ک
ــب  ــرد. مخاط ــرار می گی ــی ق ــروی ورای زیبای قلم
هنــر قــرن بیســت و یکــم، دیگــر درگیــر مهــارت 
هنرمنــد  میکالنــژِی  خارق العــاده  اســتعداد  و 
ــه ای  ــتجوی تجرب ــدرن در جس ــر م ــود. هن نمی ش
ــا  ــد، بترســاند ی ــه مخاطــب را شــوکه کن اســت ک
ــی  ــر بررس ــد. اگ ــمئز کن ــواردی مش ــی در م حت
امــر واال را در مطالعــات تاریــخ هنــر مــدرن کنــار 
ــش  ــوگ و کن ــی از دیال ــمت اعظم ــم، قس بگذاری
ــرای مــا درک نشــدنی  بیــن ســبک ها و مکتب هــا ب

خواهــد شــد.

 آشنایی زدایی19
از فرمالیســت ها21  بودلــر20 چنــد دهــه پیــش 
ــود: »زیبایــی همــواره شــگفت آور اســت«.  گفتــه ب
ــرق  ــری ش ــار هن ــش آث ــس از نمای ــن پ او همچنی
دور در پاریــس ســال در 1855م گفتــه بــود کــه راز 
هنــر یافتــِن زبانــی شــخصی، ناآشــنا و بــه شــدت 

فــردی و درونــی اســت. شکلوفســکی در بــاب 
ــه صــورت مفصــل بحــث  ــنایی زدایی ب ــوم آش مفه
می کنــد. از نظــر او در زندگــی روزمــره، چیزهایــی 
کــه عــادی و یکنواخــت شــده اند بــه همــان میــزان، 
ــه  ــد. او در مقال ــت داده ان ــم از دس ــان را ه قدرتش
ــر را در  ــای هن ــد22«، معن ــه تمهی ــه مثاب ــر ب »هن
ــان دادِن  ــا، در نش ــنایی زدایی از چیزه ــی آش توانای
ــد.23 از  ــو و نامتتظــره می دان ــه شــیوه ای ن ــا ب آن ه
نظــر شکلوفســکی هــدف هنــر انتقــال حــس چیزها 
ــان  ــه آن س ــوند ن ــه ادراک می ش ــان ک ــت آن س اس
شکلوفســکی  نظــر  از  می شــوند.  دانســته  کــه 
فرآینــد ادراک غایتــی زیبایی شــناختی اســت و 
ــردن  ــی شــود. از میــان ب ــد ایــن فرآینــد طوالن بای
ــی  ــیقی دوازده تن ــنیداری در موس ــای ش عادت ه
شــوئنبرگ24، حــذف کامــل عناصــر صحنه پــردازی 
در  اســتعاره  کاربــرد  بکــت25،  نمایش هــای  در 
ــل  ــر27 در نق ــهور فلوب ــد مش ــکا26 و ترفن ــار کاف آث
بیانــی،  اُبژکتیویســم  و  گیومــه  بــدون  قــول 
و  آشــنایی زدایی  تکنیــک  از  نمونه هایــی  همــه 
 309  :1389 )احمــدی،  هســتند  بیگانه ســازی 
ــک،1384:  ــد، 1396: 317(، )مکاری -308(، )هارلن

13(، )شمیســا ،1378: 151(.
جنبــه دیگــر درون مایــه نقــل قولــی کــه از مارســل 
دوشــان آمــده بــه همیــن موضــوع بر  می گــردد. در 
جهانــی کــه مملــو از تصاویــر، صداهــا، داســتان ها و 
کلمــات اســت، هنــر معاصــر بایــد نحــوه بیانــی تازه 
و خــاص خــود را کشــف و اجــرا کنــد. در غیــر ایــن 
صــورت میــاِن انبوهــی از اطالعــات و داده هــا، هــر 
محتوایــی، هرچقــدر هــم کــه تکان دهنــده باشــد، 

گــم خواهــد شــد. جایــگاه ایــن فــرم و نحــوه بیــان 
و لــزوم آشــنازدا بــودن آن بعــد از فرمالیســم یــک 
ــرای همیشــه تثبیــت شــد. در نظــر گرفتــن  ــار ب ب
ــنایی زدایی  ــن آش ــف ای ــای مختل ــاد و جنبه ه ابع
ــورد  ــرای شــروع بحــث در م ــه ســازی، ب ــا بیگان ی
هنــر مــدرن، و همچنیــن درنظــر گرفتــن امــر واال، 

ضــروری  اســت.

زمینه هــای سیاســی، اجتماعــی و   
اقتصــادِی خشــونت و شــوک در هنر معاصر

ــه  ــل از آن ک ــی قب ــود حت ــاد ب ــک فری ــدا ی در ابت
ــی  ــا رنج ــان ی ــدی، طغی ــاد ناامی ــد. فری ــل باش فع
کــه در ابتــدای قــرن بــر هنــر مــدرن ســایه افکنــده 
ــاد انســان هایی کــه خشــونت زمانه شــان  ــود. فری ب
ــز  ــتند ج ــاره ای نداش ــا چ ــد ام ــی می کردن را نف
آنکــه بــا همــان خشــونت پاســخ دهنــد: ماتیــس28 
ــا  ــا ی ــت31 ه ــا کوبیس ــو30 ب ــا29 ، پیکاس ــا فووه ب
دوشــان بــا دادا32... همــه آنهــا تمایــل خــود بــرای 
بریــدن از دیــدگاه تصویــری رایــج کــه ریشــه 
در قــرن 19م داشــت را بیــان می کننــد. آنهــا 
ــر  ــت را زی ــی طبیع ــرای بازنمای ــر ب ــش هن گرای
ــد  ــه بای ــد ک ــد در می یاب ــد. هنرمن ــوال می برن س
بــه روشــی مســتقیم تر خــود را بیــان کنــد. از ایــن 
پــس، حقیقــت ماننــد متریــال خــام هنــری مطــرح 

می شــود )دومــزون روژ، 1389: 23(.
بــه زبانــی دیگــر، بــه هیــچ وجــه نمی تــوان 
مدرنیتــه را صرفــا در پیونــد بــا عنصــر قطعه قطعــه 
ــی  ــی درک و بازشناس ــا حقیق ــتعاری ی ــدن اس ش
ــکلی  ــه ش ــدرن ب ــدان م ــس، هنرمن ــه عک ــرد. ب ک
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ــب  ــوی قط ــه س ــی، ب ــا دیالکتیک ــز، ی تناقض آمی
ــی  ــد، و نوع ــت کرده ان ــگاره حرک ــن ان ــل ای مقاب
ــش  ــه نمای ــود ب ــی از خ ــت بخش ــت تمامی خواس
گذارده انــد کــه در مفهــوم اثــر هنــری جامــع 
ــر  ــه ب ــرای غلب ــی ب ــت: تالش ــه اس ــم یافت تجس
ــلنده   ــی گس ــی و سیاس ــی، روان ــرات اجتماع تاثی
ــهری  ــه ش ــژه تجرب ــه وی ــدرن، ب ــه م ــی تجرب ذات
ــن  ــه ای ــیدن ب ــیئیت بخش ــدد ش ــه م ــدرن، ب م
تاثیــرات در چارچــوب وحدتــی برتــر. از ایــن منظر، 
ــوان گفــت خواســت تمامیــت بخشــی همــان  می ت
قــدر معــرف مدرنیتــه اســت کــه تجســم اســتعاری 

آن در هیــات قطعــه. )ناکلیــن، 1385: 72(
ــوان  ــه می ت ــن تمــام ماجراســت؟ چگون ــا ای ــا آی ام
ــا،  ــدان درباره ــن هنرمن ــه بی ــی را ک ــط پررنگ خ
ــی کــه خــارج  ــا کلیســاها و هنرمندان آکادمی هــا ی
ــت  ــش و مقاوم ــغول کن ــدرت مش ــای ق از نهاده
بودنــد توصیــف کــرد؟ آیــا تمــام ایــن فریــاد علیــه 
ــوان  ــن را می ت ــه رفت ــه بیراه ــونت و ب ــم، خش ظل
محــدود بــه اوایــل قــرن بیســتم و مشــخصا جنــگ 
ــِش  ــاد و تن ــن فری ــه  ای ــد؟ ریش ــی اول خوان جهان
ــز کارش و  ــوم، می ــت ب ــه پش ــی ک ــِد ناآرام هنرمن
ــل مســیِر معمــوِل بشــریت  ــا در صحنــه، در مقاب ی
ــان  ــکار و پنه ــای آش ــام جنگ ه ــتد و تم می ایس
ــاده  ــرش پی ــا اث ــود ی ــا خ ــه ب ــان را در رابط جه
ــر  ــدون در نظ ــوان ب ــا می ت ــت؟ آی ــد کجاس می کن
ــای  ــرای بق ــت ب ــور اس ــه مجب ــی ک ــن نظام گرفت
خــود جنــگ تولیــد کنــد، بگوییــم هنرمنــد معاصــر 
صرفــا بــه جنــگ و خشــونت واکنــش نشــان 
ــک از  ــام و منف ــتان را ناتم ــی داس ــد و مابق می ده

زمینه هــای سیاســی و اقتصــادی در نظــر بگیریــم؟
بســیار  بعضــا  و  پراکنــده  نمونه هــای  از  جــدا 
تاثیرگــذار هنرهــای تجســمی، ریشــه  ایــن فریــاد، 
طغیــان و یــا رنــج بــه رابطــه  رومانتیسیســم 
ــن  ــی و فلســفه روشــنگری برمی گــردد. در ای آلمان
ــن و  ــه واضح تری ــه ب ــود ک ــر ب ــخ هن مقطــع از تاری
ــه عنــوان  منســجم ترین شــکل ممکــن، هنرمنــد ب
ــل  ــد در مقاب ــه می توان ــد ک ــناخته ش ــوژه ای ش س
ــارف و  ــان ها آن را متع ــع انس ــه جمی ــیری ک مس
ــن  ــد. در ای ــان کن ــمارند، طغی ــول می ش ــورد قب م
دوره کوتــاه کــه یکــی از تاثیرگذارتریــن دوره هــای 
ــر  ــه ب ــر، بلک ــود هن ــر خ ــا ب ــه تنه ــر، ن ــخ هن تاری
نحــوه تفکــر بشــر اســت، پایه هــای تمــام جنبــش-

هــای آشــوبگر و زیــر ســوال برنــده بعــدی ریختــه و 
طراحــی می شــود. 

آن چیــزی کــه در مــورد رومانتیســت های آلمانــی 
جالــب توجــه اســت ایــن اســت کــه در آنجــا هــم 
ــی  ــه جنگ ــر ب ــیر هن ــمه های س ــه و سرچش جرق
ویران کننــده و پرخشــونت برمی گــردد. جنــگ  
ــه  ــود ک ــی ب ــاله )1618 -1648م( جنگ ــی س س
میــان کشــورهای اروپایــی درگرفــت و میــدان 
ــت  ــه عل ــگ ب ــن جن ــود. ای ــان ب ــی اش آلم اصل
ــر آن،  ــی رخ داد و تاثی ــی و ارض ــات مذهب اختالف
ــود.  ــدس روم ب ــوری مق ــان و امپراط ــی آلم ویران
حریــف برنــده، یعنــی فرانســه، بعــد از ایــن جنــگ 
قدرت مندتریــن دولــت اروپــا شــد. ایــن جنــگ، بــه 
گفتــه  آیزایــا برلیــن، بــه نوعــی روحیــه زهــدورزی 
طــی  کــه  انجامیــد  آلمانی هــا  در   Pietist یــا 
ــرد  ــم ک ــه اش را وارد رومانتیسیس ــال ها درونمای س

)برلیــن، 1387: 71(. همیــن روحیــه بــود کــه بــه نوعــی 
در مخالفــت بــا عقــل روشــنگری و رویکــرد منطقــی بــه 
جهــان که بیشــتر جنبه فرانســوی داشــت متجلی شــد. 
در نیمــه اول قــرن بیســتم دو جنــگ جهانــی 
ــات  ــتقیمی در گرایش ــر مس ــداز تاثی ــان بران خانم
هنــری آن زمــان و روح زمانــه آن دوره داشــتند کــه 
وصفــش در ابتــدای ایــن بخــش آمــد. امــا چیــزی 
ــر معاصــر  ــا هن ــه ب ــه آن در رابط ــن ب ــه پرداخت ک
ضــروری اســت، اتفاقــات سیاســی و اقتصــادی نیمه  
دوم قــرن بیســتم اســت. شــاید بتــوان از زنجیــره ای 
ــگ  ــام جن ــد از اتم ــه بع ــرد ک ــام ب ــات ن از اتفاق
ــری  ــس از دیگ ــی پ ــان را یک ــی دوم خودش جهان
بــروز دادنــد. اولیــن نکتــه توجــه بــه جنــگ ســرد 
و جهــان دو قطبــی شــده بیــن شــوروی و آمریــکا 
یــا سوسیالیســم و کاپیتالیســم اســت. مجموعــه ای 
ــا  ــره )1950 -1953م( ت ــگ ک ــا از جن از جنگ ه
جنــگ الجزایــر )1954- 1962م( و جنــگ ویتنــام 
انقالب هــا  از  مجموعــه ای  و  1975م(   -1955(
ــی  ــالب فرهنگ ــا انق ــا )1959م( ت ــالب کوب از انق
ــی  ــوان نمونه های ــه عن ــی ب ــن )1966م(، همگ چی
از اتفاقــات متعددتــری هســتند کــه نشــان از 
عمیق تــِر  اجتماعــی  سیاســی-  درگیری هــای 
ــر  ــیاری ب ــر بس ــک تاثی ــدون ش ــد و ب ــان دارن انس

ــته اند. ــر داش ــر معاص هن
شــاید بتــوان در مــورد اعتراضــات مــاه مــی 68 در 
ــدادی صحبــت کــرد کــه  ــوان روی ــه عن فرانســه، ب
منعکس کننــده تمــام مجموعــه رویدادهــای قبلــی 
خــودش اســت. بــه گفتــه آلــن بدیــو33 ، فیلســوف 
ــی 68 را در  ــار م ــوان چه ــل می ت فرانســوی، حداق

ذهــن زنــده کــرد کــه نــام بــردن آن هــا، در ادامــه  
ــش  ــت گرای ــتر ماهی ــناخت بیش ــرای ش ــث، ب بح
بــه خشــونت و شــوک در هنــر معاصــر الزم اســت. 
ــت،  ــجویان اس ــات دانش ــی 68، اعتراض ــن م اولی
کارگــران،  اعتصاب هــای  و  اعتراضــات  دومــی، 
و  جنســی  عمدتــا  هنجارشــکنی های  ســومی، 
فرهنگــی، و در آخــر مــی 68 کــه بــه نوعــی 
ــی  ــه در آن زندگ ــی ک ــد در دوران ــت جدی سیاس
ــو، 1396: 35 -31(.  می کنیــم اشــاره می کنــد )بدی
ــد )اگــر بتــوان آن هــا  هــر کــدام از ایــن چهــار بُع
را بــه حوزه هــای فلســفه، اقتصــاد، اجتمــاع و 
ــف  ــه صورت هــای مختل ــرد( ب سیاســت ترجمــه ک
در هنــر معاصــر راهــی بــرای بیــان خویــش یافتــه 
اســت کــه در بررســی نمونه هــای گرایــش بــه 
خشــونت و شــوک، دقیق تــر بررســی خواهــد شــد. 
معاصــر  هنــر  رویکرد هــای  توصیــف  بــرای 
می تــوان از دو صفــت »سرگشــتگی« و »نفــی 
ــن  ــاد ای ــا ابع ــرد. ام ــتفاده ک ــان اس ــق« توام مطل
سرگشــتی و نفــی مطلــق نبایــد خواننــده را از 
شــرایط اقتصــادی، سیاســی و اجتماعــی دور کنــد. 
جســت و جوی عدالــت، آزادی، برابــری، گرایــش بــه 
ظلم-ســتیزی و نــه گفتــن بــه سیاســت های کالن، 
ــکیزوفرنیک،  ــالت اس ــی از تمای ــر انبوه ــد زی نبای
ــا حــدی اشــرافِی  ــه و ت ــه، نخبه گرایان منفعت طلبان
هنــر معاصــر گــم شــود. بــه زبــان ســاده تر، 
ــه  ــی خودآزاران ــه، عمل ــه روی صحن ــدی ک هنرمن
ــی و  ــرایط سیاســی، اجتماع ــد، از ش ــام می ده انج
ــد،  ــی می کن ــه در آن زندگ ــی ک ــادی دوران اقتص
جــدا و منفــک نیســت. در نظــر گرفتــن هم زمانــی 
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ــب  ــوی قط ــه س ــی، ب ــا دیالکتیک ــز، ی تناقض آمی
ــی  ــد، و نوع ــت کرده ان ــگاره حرک ــن ان ــل ای مقاب
ــش  ــه نمای ــود ب ــی از خ ــت بخش ــت تمامی خواس
گذارده انــد کــه در مفهــوم اثــر هنــری جامــع 
ــر  ــه ب ــرای غلب ــی ب ــت: تالش ــه اس ــم یافت تجس
ــلنده   ــی گس ــی و سیاس ــی، روان ــرات اجتماع تاثی
ــهری  ــه ش ــژه تجرب ــه وی ــدرن، ب ــه م ــی تجرب ذات
ــن  ــه ای ــیدن ب ــیئیت بخش ــدد ش ــه م ــدرن، ب م
تاثیــرات در چارچــوب وحدتــی برتــر. از ایــن منظر، 
ــوان گفــت خواســت تمامیــت بخشــی همــان  می ت
قــدر معــرف مدرنیتــه اســت کــه تجســم اســتعاری 

آن در هیــات قطعــه. )ناکلیــن، 1385: 72(
ــوان  ــه می ت ــن تمــام ماجراســت؟ چگون ــا ای ــا آی ام
ــا،  ــدان درباره ــن هنرمن ــه بی ــی را ک ــط پررنگ خ
ــی کــه خــارج  ــا کلیســاها و هنرمندان آکادمی هــا ی
ــت  ــش و مقاوم ــغول کن ــدرت مش ــای ق از نهاده
بودنــد توصیــف کــرد؟ آیــا تمــام ایــن فریــاد علیــه 
ــوان  ــن را می ت ــه رفت ــه بیراه ــونت و ب ــم، خش ظل
محــدود بــه اوایــل قــرن بیســتم و مشــخصا جنــگ 
ــِش  ــاد و تن ــن فری ــه  ای ــد؟ ریش ــی اول خوان جهان
ــز کارش و  ــوم، می ــت ب ــه پش ــی ک ــِد ناآرام هنرمن
ــل مســیِر معمــوِل بشــریت  ــا در صحنــه، در مقاب ی
ــان  ــکار و پنه ــای آش ــام جنگ ه ــتد و تم می ایس
ــاده  ــرش پی ــا اث ــود ی ــا خ ــه ب ــان را در رابط جه
ــر  ــدون در نظ ــوان ب ــا می ت ــت؟ آی ــد کجاس می کن
ــای  ــرای بق ــت ب ــور اس ــه مجب ــی ک ــن نظام گرفت
خــود جنــگ تولیــد کنــد، بگوییــم هنرمنــد معاصــر 
صرفــا بــه جنــگ و خشــونت واکنــش نشــان 
ــک از  ــام و منف ــتان را ناتم ــی داس ــد و مابق می ده

زمینه هــای سیاســی و اقتصــادی در نظــر بگیریــم؟
بســیار  بعضــا  و  پراکنــده  نمونه هــای  از  جــدا 
تاثیرگــذار هنرهــای تجســمی، ریشــه  ایــن فریــاد، 
طغیــان و یــا رنــج بــه رابطــه  رومانتیسیســم 
ــن  ــی و فلســفه روشــنگری برمی گــردد. در ای آلمان
ــن و  ــه واضح تری ــه ب ــود ک ــر ب ــخ هن مقطــع از تاری
ــه عنــوان  منســجم ترین شــکل ممکــن، هنرمنــد ب
ــل  ــد در مقاب ــه می توان ــد ک ــناخته ش ــوژه ای ش س
ــارف و  ــان ها آن را متع ــع انس ــه جمی ــیری ک مس
ــن  ــد. در ای ــان کن ــمارند، طغی ــول می ش ــورد قب م
دوره کوتــاه کــه یکــی از تاثیرگذارتریــن دوره هــای 
ــر  ــه ب ــر، بلک ــود هن ــر خ ــا ب ــه تنه ــر، ن ــخ هن تاری
نحــوه تفکــر بشــر اســت، پایه هــای تمــام جنبــش-

هــای آشــوبگر و زیــر ســوال برنــده بعــدی ریختــه و 
طراحــی می شــود. 

آن چیــزی کــه در مــورد رومانتیســت های آلمانــی 
جالــب توجــه اســت ایــن اســت کــه در آنجــا هــم 
ــی  ــه جنگ ــر ب ــیر هن ــمه های س ــه و سرچش جرق
ویران کننــده و پرخشــونت برمی گــردد. جنــگ  
ــه  ــود ک ــی ب ــاله )1618 -1648م( جنگ ــی س س
میــان کشــورهای اروپایــی درگرفــت و میــدان 
ــت  ــه عل ــگ ب ــن جن ــود. ای ــان ب ــی اش آلم اصل
ــر آن،  ــی رخ داد و تاثی ــی و ارض ــات مذهب اختالف
ــود.  ــدس روم ب ــوری مق ــان و امپراط ــی آلم ویران
حریــف برنــده، یعنــی فرانســه، بعــد از ایــن جنــگ 
قدرت مندتریــن دولــت اروپــا شــد. ایــن جنــگ، بــه 
گفتــه  آیزایــا برلیــن، بــه نوعــی روحیــه زهــدورزی 
طــی  کــه  انجامیــد  آلمانی هــا  در   Pietist یــا 
ــرد  ــم ک ــه اش را وارد رومانتیسیس ــال ها درونمای س

)برلیــن، 1387: 71(. همیــن روحیــه بــود کــه بــه نوعــی 
در مخالفــت بــا عقــل روشــنگری و رویکــرد منطقــی بــه 
جهــان که بیشــتر جنبه فرانســوی داشــت متجلی شــد. 
در نیمــه اول قــرن بیســتم دو جنــگ جهانــی 
ــات  ــتقیمی در گرایش ــر مس ــداز تاثی ــان بران خانم
هنــری آن زمــان و روح زمانــه آن دوره داشــتند کــه 
وصفــش در ابتــدای ایــن بخــش آمــد. امــا چیــزی 
ــر معاصــر  ــا هن ــه ب ــه آن در رابط ــن ب ــه پرداخت ک
ضــروری اســت، اتفاقــات سیاســی و اقتصــادی نیمه  
دوم قــرن بیســتم اســت. شــاید بتــوان از زنجیــره ای 
ــگ  ــام جن ــد از اتم ــه بع ــرد ک ــام ب ــات ن از اتفاق
ــری  ــس از دیگ ــی پ ــان را یک ــی دوم خودش جهان
بــروز دادنــد. اولیــن نکتــه توجــه بــه جنــگ ســرد 
و جهــان دو قطبــی شــده بیــن شــوروی و آمریــکا 
یــا سوسیالیســم و کاپیتالیســم اســت. مجموعــه ای 
ــا  ــره )1950 -1953م( ت ــگ ک ــا از جن از جنگ ه
جنــگ الجزایــر )1954- 1962م( و جنــگ ویتنــام 
انقالب هــا  از  مجموعــه ای  و  1975م(   -1955(
ــی  ــالب فرهنگ ــا انق ــا )1959م( ت ــالب کوب از انق
ــی  ــوان نمونه های ــه عن ــی ب ــن )1966م(، همگ چی
از اتفاقــات متعددتــری هســتند کــه نشــان از 
عمیق تــِر  اجتماعــی  سیاســی-  درگیری هــای 
ــر  ــیاری ب ــر بس ــک تاثی ــدون ش ــد و ب ــان دارن انس

ــته اند. ــر داش ــر معاص هن
شــاید بتــوان در مــورد اعتراضــات مــاه مــی 68 در 
ــدادی صحبــت کــرد کــه  ــوان روی ــه عن فرانســه، ب
منعکس کننــده تمــام مجموعــه رویدادهــای قبلــی 
خــودش اســت. بــه گفتــه آلــن بدیــو33 ، فیلســوف 
ــی 68 را در  ــار م ــوان چه ــل می ت فرانســوی، حداق

ذهــن زنــده کــرد کــه نــام بــردن آن هــا، در ادامــه  
ــش  ــت گرای ــتر ماهی ــناخت بیش ــرای ش ــث، ب بح
بــه خشــونت و شــوک در هنــر معاصــر الزم اســت. 
ــت،  ــجویان اس ــات دانش ــی 68، اعتراض ــن م اولی
کارگــران،  اعتصاب هــای  و  اعتراضــات  دومــی، 
و  جنســی  عمدتــا  هنجارشــکنی های  ســومی، 
فرهنگــی، و در آخــر مــی 68 کــه بــه نوعــی 
ــی  ــه در آن زندگ ــی ک ــد در دوران ــت جدی سیاس
ــو، 1396: 35 -31(.  می کنیــم اشــاره می کنــد )بدی
ــد )اگــر بتــوان آن هــا  هــر کــدام از ایــن چهــار بُع
را بــه حوزه هــای فلســفه، اقتصــاد، اجتمــاع و 
ــف  ــه صورت هــای مختل ــرد( ب سیاســت ترجمــه ک
در هنــر معاصــر راهــی بــرای بیــان خویــش یافتــه 
اســت کــه در بررســی نمونه هــای گرایــش بــه 
خشــونت و شــوک، دقیق تــر بررســی خواهــد شــد. 
معاصــر  هنــر  رویکرد هــای  توصیــف  بــرای 
می تــوان از دو صفــت »سرگشــتگی« و »نفــی 
ــن  ــاد ای ــا ابع ــرد. ام ــتفاده ک ــان اس ــق« توام مطل
سرگشــتی و نفــی مطلــق نبایــد خواننــده را از 
شــرایط اقتصــادی، سیاســی و اجتماعــی دور کنــد. 
جســت و جوی عدالــت، آزادی، برابــری، گرایــش بــه 
ظلم-ســتیزی و نــه گفتــن بــه سیاســت های کالن، 
ــکیزوفرنیک،  ــالت اس ــی از تمای ــر انبوه ــد زی نبای
ــا حــدی اشــرافِی  ــه و ت ــه، نخبه گرایان منفعت طلبان
هنــر معاصــر گــم شــود. بــه زبــان ســاده تر، 
ــه  ــی خودآزاران ــه، عمل ــه روی صحن ــدی ک هنرمن
ــی و  ــرایط سیاســی، اجتماع ــد، از ش ــام می ده انج
ــد،  ــی می کن ــه در آن زندگ ــی ک ــادی دوران اقتص
جــدا و منفــک نیســت. در نظــر گرفتــن هم زمانــی 
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ــرو  ــتم در قلم ــرن بیس ــه  دوم ق ــای نیم رویداد ه
هنــر و سیاســت، معنــا و ابعــاد ایدئولوژیــک آن هــا 
و وضــع کلــی سیاســی- اجتماعــی انســان معاصــر، 
ــر  ــوک در هن ــونت و ش ــای خش ــی ردپاه در بررس
معاصــر، بــه درک بیشــتر گرایشــات و ماهیــت هنــر 
ــدا  ــزان، ج ــن می ــه همی ــرد. ب ــد ک ــک خواه کم
کــردن ایــن حوزه هــا از هــم بــه برداشــتی انتزاعــی 

و ناکامــل از هنــر می انجامــد. 

و  خشــونت  نمونه هــای  تحلیــل   
ــر ــر معاص ــوک در هن ش

 دادائیسم و سورئالیسم
ــری  ــش هن ــن جنب ــه اولی ــر دادا ک ــش فراگی جنب
پســامدرن محســوب می شــود و ویژگــی  مهــم 
ارزش هــای  تمامــی  بــر ضــد  آن روح طغیــان 
بــود، نخســت در دو کشــور بی طــرف  ســنتی 
جنــگ جهانــی اول یعنــی ســوئیس و آمریــکا 
ــون  ــی چ ــوژی متناقض ــت. دادا ایدئول ــکل گرف ش
نهیلیســم، آنارشیســم فردگرایانــه و کمونیســم 
مبتنــی  خــالق  اســلوب های  در بر می گرفــت.  را 
کارهــای  ویژگــی  کــه  اتفــاق  و  تصــادف  بــر 
ــت ها  ــط سورئالیس ــدا توس ــود، ابت ــت ها ب دادائیس
و بعــد اکسپرسیونیســت های انتزاع گــرا بــه کار 
ــر هنــری  گرفتــه شــد و نقــد مفاهیــم ســنتی و اث
در کارهــای هنرمنــدان کانســپچوئال آرت ریشــه در 
نظریــات دادائیســت ها دارد )پاکبــاز، 1395: 606(، 

.)125  :1384 گات،  )بریــس 
آثــار هنــری و نظــری سورئالیســت ها متاثــر از 
روانــکاوی فرویــد34 و روانشناســی تحلیلــی یونگ35، 

ــی  ــی ناخودآگاه ــان کارآی ــناد در بی ــن اس مهمتری
اســت. در آثــار آنــان نکتــه مرکــزی از رویــای شــب 
ــه  ــع ب ــح و قاط ــه  صری ــه گون ــای روز و ب ــه روی ب
ــو36  ــور رمب ــود. آرت ــل می ش ــذت منتق ــوم ل مفه
نوشــته شــبی زیبایــی را روی زانوهایــش نشــاند و 
ــم«؛ و  ــزا گفت ــه او ناس ــس ب ــت: »پ ــخ یاف آن را تل
ایــن تلخــی زیبایــی در آثــار سورئالیســت ها باقــی مانــد.
زیبایی شناســی  در  کلیــدی  نکتــه  شــگفتی 
ــا  ــون37 : »زیب ــه برت ــه گفت ــت، ب ــت اس سورئالیس
 ،Breton( »بایــد تشــنج باشــد وگرنــه هیــچ نیســت
1960: 40(. نســبت میــان تشــنج و شــگفتی، لــذت 
اســت. سورئالیســت ها ســینما را مهمتریــن عرصــه 
رخــداد شــگفتی ها- ایــن راز هنــر انســان بــه 
اصطــالح ابتدایــی- می دانســتند )احمــدی، 1389: 
ــد  ــات ض ــه گرایش ــه، زمین ــور خالص ــه ط 378(. ب
ــار  ــه آث ــم و مجموع ــه  دادائیس ــری و نفی گرایان هن
و نظریــات سورئالیســت ها در بــاب رهــا کــردن 
قــوه  خیــال و ناخــودآگاه، پیش زمینــه  ظهــور 
جنبه هــای بارزتــری از خشــونت و شــوک در هنــر 

ــود. معاصــر ب

اکسپرسیونیسم انتزاعی  و بعد از آن
در ســال های دهــه50 م، پــوالک رنــگ را بــا 
ــار  ــن می پاشــید. آث ــی روی زمی ــر بوم های شــدت ب
ــر اکسپرسیونیســم  ــته  کلی ت ــه در دس ــوالک38 ک پ
انتزاعــی طبقه بنــدی می شــود، خــود ریشــه در 
سورئالیســم و دادائیســم اروپایی داشــت. هنرمندانی 
تکنیک هــای  ارنســت40  و  ماســون39  مثــل 
و  نقش برگردانــی  نقش ســابی،  اتوماتیســم41، 

ــی  ــا یعن ــن آنه ــد. مهم تری ــداع کردن دودکاری را اب
ــه معنــای تســلط  ــا خــودکاری کــه ب اتوماتیســم ی
ــت،  ــت اوس ــرکات دس ــر ح ــد ب ــودآگاه هنرمن ناخ
تاثیــری مســتقیم در شــکل گیری ایــن جریــان 
 :2003 ،Chilvers( ،)19 :1395 ،ــاز گذاشــت )پاکب
464(. شــاخص ترین چهــره و مهم تریــن حلقــه 
اتصــال بیــن سورئالیســم اروپایــی و آنچــه در 
ــود، آرشــیل گورکــی42  ــکا در شــرف ظهــور ب آمری
ــه  ــال 1920م ب ــه در س ــود ک ــی ب ــد ارمن هنرمن
آمریــکا مهاجــرت کــرد. هنرمنــدان مهاجــر دیگــری 
ــز در  ــس هافمــن44 نی ــرز43 و هان مثــل جــوزف آلب
شــکل گیری اکسپرسیونیســم انتزاعــی تاثیــری 
غیرقابل انکار گذاشــتند )لوســی اســمیت، 1381: 35(. 
ــی  ــت انتزاع ــدان اکسپرسیونیس ــه هنرمن ــا اینک ب
هیچــگاه بــه صــورت منســجم بــا هــم کار نکردنــد 
ــری  ــراد دیگ ــه اف ــا ب ــن آن ه ــوان از بی ــا می ت ام
نظیــر راتکــو45 ، مــادرول46 ، گاتلیــب47 و نیومــن48 
ــای  ــه 1960م واکنش ه ــرد. در ده ــاره ک ــم اش ه
مختلفــی بــه ایــن جنبــش شــد کــه پــاپ آرت49  و 
ــتند.  ــا هس ــن آن ه ــانه50 از مهم تری ــزاع پسانقاش انت
بخــش مهمــی از تاریــخ هنــر آمریــکا را میتــوان بــر 
اســاس تحــوالت ناشــی از ایــن جنبــش و یــا در تقابــل با 
آن رقــم زد )پاکباز، 1395: 130(، )پارامزانــی، 1393: 89(.

ایــو کالن51 از نخســتین شــخصیت های سنت ســتیز 
افراطــی در اروپــای پــس از جنــگ بــود و بــر 
ــر  ــدی اث ــتی بع ــای دادئیس ــیاری از گرایش ه بس
گذاشــت. او در جوانــی عقایدی عارفانه و اســرارآمیز 
ــگ او  ــک رن ــی های ت ــا در نقاش ــه بعده ــت ک داش
پیــاده شــد. ایــن نقاشــی ها بیــان عمیــق معنویــت 

هســتند و نــه نمایــش صــوری رنــگ. کالن از 
بنیانگــذاران نوورئالیســم بــود امــا فعالیتــش در این 
جنبــش چنــدان نپاییــد و در اثــر ســکته قلبــی در 
گذشــت. او فــام اولتراماریــن خاصــی را ســاخت کــه 
ــا نقاشــی های  ــان ب ــه IKB  مشــهور اســت. هم زم ب
ــب  ــه اش را ترتی ــای اولی ــگ، پرفورمنس ه ــک رن ت
داد. کارنمایــی بــا عنــوان خــال )1958م( را در یــک 
ــرد.  ــا ک ــفید برپ ــای س ــا دیواره ــی ب ــری خال گال
پــرش از بــام یــک ســاختمان از دیگــر نمایش هــای 
ــت. در  ــه صــورت عکــس انتشــار یاف ــه ب ــود ک او ب
انســان نگاری هایش52 از زن هــای برهنــه بــه عنــوان 
قلم مــو اســتفاده می کــرد، بدیــن ترتیــب کــه 
بعــد از آغشــته کــردن بدنشــان بــه رنــگ، خــود را 
ــب  ــن نص ــا زمی ــوار ی ــه روی دی ــی ک روی بوم های
ــک  ــان ح ــر بدنش ــا اث ــد ت ــد می مالیدن ــده بودن ش
ــته  ــش بس ــو نق ــال روی تابل ــت، کام ــود. واقعی ش
 اســت. گاهــی اوقــات هنرمنــدان بــرای در صحنــه 
ــر  ــد. اینجــا دیگ ــگ نمی کنن ــرار دادن خــود درن ق
ــر  ــال های آخ ــت. کالن در س ــری نیس ــو خب از تابل
عمــرش صورتــی و طالیــی را نیــز در مجســمه های 
گچــی و برنــزی و نقش برجســته های اســفنجی 
بــه کار می بــرد. ایــن ســه گانه رنگــی در پیونــد بــا 
ســتون و دیــوار آتــش، درون مایــه آخریــن کارنمای 
 ،Chilvers(  ،)39  :2006  ،Morineau( بودنــد  او 

2003: 314(، )لینتــن، 1393: 386 -385(.

فلوکسوس53 
بر خــالف جنبش هــای هنــری قبلــی، جنبــش 
فلوکســوس نــه تنهــا بــه دنبــال تغییــر تاریــخ هنــر 
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ــرو  ــتم در قلم ــرن بیس ــه  دوم ق ــای نیم رویداد ه
هنــر و سیاســت، معنــا و ابعــاد ایدئولوژیــک آن هــا 
و وضــع کلــی سیاســی- اجتماعــی انســان معاصــر، 
ــر  ــوک در هن ــونت و ش ــای خش ــی ردپاه در بررس
معاصــر، بــه درک بیشــتر گرایشــات و ماهیــت هنــر 
ــدا  ــزان، ج ــن می ــه همی ــرد. ب ــد ک ــک خواه کم
کــردن ایــن حوزه هــا از هــم بــه برداشــتی انتزاعــی 

و ناکامــل از هنــر می انجامــد. 

و  خشــونت  نمونه هــای  تحلیــل   
ــر ــر معاص ــوک در هن ش

 دادائیسم و سورئالیسم
ــری  ــش هن ــن جنب ــه اولی ــر دادا ک ــش فراگی جنب
پســامدرن محســوب می شــود و ویژگــی  مهــم 
ارزش هــای  تمامــی  بــر ضــد  آن روح طغیــان 
بــود، نخســت در دو کشــور بی طــرف  ســنتی 
جنــگ جهانــی اول یعنــی ســوئیس و آمریــکا 
ــون  ــی چ ــوژی متناقض ــت. دادا ایدئول ــکل گرف ش
نهیلیســم، آنارشیســم فردگرایانــه و کمونیســم 
مبتنــی  خــالق  اســلوب های  در بر می گرفــت.  را 
کارهــای  ویژگــی  کــه  اتفــاق  و  تصــادف  بــر 
ــت ها  ــط سورئالیس ــدا توس ــود، ابت ــت ها ب دادائیس
و بعــد اکسپرسیونیســت های انتزاع گــرا بــه کار 
ــر هنــری  گرفتــه شــد و نقــد مفاهیــم ســنتی و اث
در کارهــای هنرمنــدان کانســپچوئال آرت ریشــه در 
نظریــات دادائیســت ها دارد )پاکبــاز، 1395: 606(، 

.)125  :1384 گات،  )بریــس 
آثــار هنــری و نظــری سورئالیســت ها متاثــر از 
روانــکاوی فرویــد34 و روانشناســی تحلیلــی یونگ35، 

ــی  ــی ناخودآگاه ــان کارآی ــناد در بی ــن اس مهمتری
اســت. در آثــار آنــان نکتــه مرکــزی از رویــای شــب 
ــه  ــع ب ــح و قاط ــه  صری ــه گون ــای روز و ب ــه روی ب
ــو36  ــور رمب ــود. آرت ــل می ش ــذت منتق ــوم ل مفه
نوشــته شــبی زیبایــی را روی زانوهایــش نشــاند و 
ــم«؛ و  ــزا گفت ــه او ناس ــس ب ــت: »پ ــخ یاف آن را تل
ایــن تلخــی زیبایــی در آثــار سورئالیســت ها باقــی مانــد.
زیبایی شناســی  در  کلیــدی  نکتــه  شــگفتی 
ــا  ــون37 : »زیب ــه برت ــه گفت ــت، ب ــت اس سورئالیس
 ،Breton( »بایــد تشــنج باشــد وگرنــه هیــچ نیســت
1960: 40(. نســبت میــان تشــنج و شــگفتی، لــذت 
اســت. سورئالیســت ها ســینما را مهمتریــن عرصــه 
رخــداد شــگفتی ها- ایــن راز هنــر انســان بــه 
اصطــالح ابتدایــی- می دانســتند )احمــدی، 1389: 
ــد  ــات ض ــه گرایش ــه، زمین ــور خالص ــه ط 378(. ب
ــار  ــه آث ــم و مجموع ــه  دادائیس ــری و نفی گرایان هن
و نظریــات سورئالیســت ها در بــاب رهــا کــردن 
قــوه  خیــال و ناخــودآگاه، پیش زمینــه  ظهــور 
جنبه هــای بارزتــری از خشــونت و شــوک در هنــر 

ــود. معاصــر ب

اکسپرسیونیسم انتزاعی  و بعد از آن
در ســال های دهــه50 م، پــوالک رنــگ را بــا 
ــار  ــن می پاشــید. آث ــی روی زمی ــر بوم های شــدت ب
ــر اکسپرسیونیســم  ــته  کلی ت ــه در دس ــوالک38 ک پ
انتزاعــی طبقه بنــدی می شــود، خــود ریشــه در 
سورئالیســم و دادائیســم اروپایی داشــت. هنرمندانی 
تکنیک هــای  ارنســت40  و  ماســون39  مثــل 
و  نقش برگردانــی  نقش ســابی،  اتوماتیســم41، 

ــی  ــا یعن ــن آنه ــد. مهم تری ــداع کردن دودکاری را اب
ــه معنــای تســلط  ــا خــودکاری کــه ب اتوماتیســم ی
ــت،  ــت اوس ــرکات دس ــر ح ــد ب ــودآگاه هنرمن ناخ
تاثیــری مســتقیم در شــکل گیری ایــن جریــان 
 :2003 ،Chilvers( ،)19 :1395 ،ــاز گذاشــت )پاکب
464(. شــاخص ترین چهــره و مهم تریــن حلقــه 
اتصــال بیــن سورئالیســم اروپایــی و آنچــه در 
ــود، آرشــیل گورکــی42  ــکا در شــرف ظهــور ب آمری
ــه  ــال 1920م ب ــه در س ــود ک ــی ب ــد ارمن هنرمن
آمریــکا مهاجــرت کــرد. هنرمنــدان مهاجــر دیگــری 
ــز در  ــس هافمــن44 نی ــرز43 و هان مثــل جــوزف آلب
شــکل گیری اکسپرسیونیســم انتزاعــی تاثیــری 
غیرقابل انکار گذاشــتند )لوســی اســمیت، 1381: 35(. 
ــی  ــت انتزاع ــدان اکسپرسیونیس ــه هنرمن ــا اینک ب
هیچــگاه بــه صــورت منســجم بــا هــم کار نکردنــد 
ــری  ــراد دیگ ــه اف ــا ب ــن آن ه ــوان از بی ــا می ت ام
نظیــر راتکــو45 ، مــادرول46 ، گاتلیــب47 و نیومــن48 
ــای  ــه 1960م واکنش ه ــرد. در ده ــاره ک ــم اش ه
مختلفــی بــه ایــن جنبــش شــد کــه پــاپ آرت49  و 
ــتند.  ــا هس ــن آن ه ــانه50 از مهم تری ــزاع پسانقاش انت
بخــش مهمــی از تاریــخ هنــر آمریــکا را میتــوان بــر 
اســاس تحــوالت ناشــی از ایــن جنبــش و یــا در تقابــل با 
آن رقــم زد )پاکباز، 1395: 130(، )پارامزانــی، 1393: 89(.

ایــو کالن51 از نخســتین شــخصیت های سنت ســتیز 
افراطــی در اروپــای پــس از جنــگ بــود و بــر 
ــر  ــدی اث ــتی بع ــای دادئیس ــیاری از گرایش ه بس
گذاشــت. او در جوانــی عقایدی عارفانه و اســرارآمیز 
ــگ او  ــک رن ــی های ت ــا در نقاش ــه بعده ــت ک داش
پیــاده شــد. ایــن نقاشــی ها بیــان عمیــق معنویــت 

هســتند و نــه نمایــش صــوری رنــگ. کالن از 
بنیانگــذاران نوورئالیســم بــود امــا فعالیتــش در این 
جنبــش چنــدان نپاییــد و در اثــر ســکته قلبــی در 
گذشــت. او فــام اولتراماریــن خاصــی را ســاخت کــه 
ــا نقاشــی های  ــان ب ــه IKB  مشــهور اســت. هم زم ب
ــب  ــه اش را ترتی ــای اولی ــگ، پرفورمنس ه ــک رن ت
داد. کارنمایــی بــا عنــوان خــال )1958م( را در یــک 
ــرد.  ــا ک ــفید برپ ــای س ــا دیواره ــی ب ــری خال گال
پــرش از بــام یــک ســاختمان از دیگــر نمایش هــای 
ــت. در  ــه صــورت عکــس انتشــار یاف ــه ب ــود ک او ب
انســان نگاری هایش52 از زن هــای برهنــه بــه عنــوان 
قلم مــو اســتفاده می کــرد، بدیــن ترتیــب کــه 
بعــد از آغشــته کــردن بدنشــان بــه رنــگ، خــود را 
ــب  ــن نص ــا زمی ــوار ی ــه روی دی ــی ک روی بوم های
ــک  ــان ح ــر بدنش ــا اث ــد ت ــد می مالیدن ــده بودن ش
ــته  ــش بس ــو نق ــال روی تابل ــت، کام ــود. واقعی ش
 اســت. گاهــی اوقــات هنرمنــدان بــرای در صحنــه 
ــر  ــد. اینجــا دیگ ــگ نمی کنن ــرار دادن خــود درن ق
ــر  ــال های آخ ــت. کالن در س ــری نیس ــو خب از تابل
عمــرش صورتــی و طالیــی را نیــز در مجســمه های 
گچــی و برنــزی و نقش برجســته های اســفنجی 
بــه کار می بــرد. ایــن ســه گانه رنگــی در پیونــد بــا 
ســتون و دیــوار آتــش، درون مایــه آخریــن کارنمای 
 ،Chilvers(  ،)39  :2006  ،Morineau( بودنــد  او 

2003: 314(، )لینتــن، 1393: 386 -385(.

فلوکسوس53 
بر خــالف جنبش هــای هنــری قبلــی، جنبــش 
فلوکســوس نــه تنهــا بــه دنبــال تغییــر تاریــخ هنــر 
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ربــوده شــدن، شــکنجه و قتــل ســیلویا ملهــم  بــود، 
از مجموعــه ای تصاویــر مربــوط بــه اعمال خشــونت 
ــرد  ــتفاده ک ــان اس ــی از زن ــتفاده جنس ــوء اس و س

 .)4 :2017 ،Terpenkas(
شــاید هنرمنــدان مربــوط بــه جنبــش فلوکســوس 
ــونت و  ــال خش ــه اعم ــی ب ــش چندان ــود گرای خ
ــن وجــود نقــش آن هــا در  ــا ای شــوک نداشــتند، ب
هنــر نیمــه  دوم قــرن بیســتم و اتفاقــا دغدغه هــای 
ــونت  ــا خش ــاط ب ــان در ارتب ــی آن ــوس و عین ملم
غیرقابــل انــکار اســت. یکــی از برجســته ترین 
هنرمنــدان  تاکیــد  ارتبــاط  ایــن  جنبه هــای 
فلوکســوس بــه نزدیــک کــردن هرچــه بیشــتر هنــر 
و زندگــی اســت. طبیعی اســت کــه در زمانــه ای که 
ــوار  ــادی ناگ ــی -اقتص ــرایط اجتماع ــا و ش جنگ ه
بــرای اغلــب مــردم در بعــد از جنــگ جهانــی دوم 
بــا شــدت روزافزونــی در جریــان اســت، هنرمنــدان 
ایــن دوره، متاخــران و تاثیرپذیــران فلوکســوس 
ــرایط  ــن ش ــه  ای ــار مجموع ــاوت از کن ــز بی تف نی

نمی گذشــتند.

بادی آرت
ــر  ــی هن ــرای نوع ــت ب ــی اس ــادی آرت اصطالح ب
ــوان  ــه عن ــودش ب ــدن خ ــد از ب ــه در آن هنرمن ک
رســانه اســتفاده می کنــد. بــادی آرت از اواخــر 
دهــه 1960م و در دهــه 1970م، گســترش یافــت و 
بــا کانســپچوئال آرت56 و پرفورمنــس آرت57 پیونــدی 
نزدیــک داشــت. در اینجــا هنرمنــد گاه در خلــوت 
ــد، ممکــن اســت  ــر را می آفرین ــام اث و گاه در مالع
ــا از قبــل طراحــی شــده باشــد ولــی  فی البداهــه ی

معمــوال بیننــده مشــارکتی نــدارد. هنرمنــدان 
بــادی آرت معمــوال رنجــی خودخواســته و یــا 
ــو  ــد. ویت ــان می دهن ــل درد را نش ــک تحم مناس
آکونچــی58 ، ژینــا پــن59 ، کریــس بــردن60 ، شــوارتز 
کوگلــر61 ، اســتوارت بریزلــی62  و اورالن63  از جملــه 
ــاز،  ــتند )پاکب ــر هس ــوع از هن ــن ن ــدان ای هنرمن

.)70  :2003  ،Chilvers(  ،)218  :1395
ــادی آرت  ــدان ب ــه هنرمن ــن ب ــل از پرداخت ــا قب ام
بایــد روی تمایــز بیــن کنــش یعنــی act، و عمــل 
یعنــی action تمرکــز شــود. آنچــه مــد نظــر 
ــای  ــه معن ــل ب ــت عم ــادی آرت اس ــدان ب هنرمن
فعلــی در امتــداد افعــال روزمــره و عــادی نیســت. 
ــه  ــد ک ــرار می دهن ــود ق ــراد خ ــی را م ــا کنش آنه
ــه  ــد از آن کنــش ب ــل و بع ــای قب گســتره امکان ه
ــا اکــت  ــاوت باشــد. مثال هــای کنــش ی ــی متف کل
ــن  ــه از بهتری ــد. دو نمون ریشــه در اســطوره ها دارن
ــه و  ــان، آنتیگون ــاطیر یون ــش در اس ــای کن مثال ه
ــه  ــه آنتیگون ــا ک ــت. در آنج ــهریار اس ــوس ش ادیپ
بــرادر خــود را بــر خــالف قانــون دولــت کرئــون بــه 
ــی او  ــای زندگ ــر بالقوگی ه ــپارد، دیگ ــاک می س خ
مشــابه زمــان قبــل از ایــن کنــش نیســت. وقتــی 
ــمان  ــت چش ــا واقعی ــه ب ــد از مواجه ــوس بع ادیپ
خــود را کــور می کنــد دقیقــا مفهــوم کنــش، و نــه 
عمــل، در او مصــداق می یابــد )گرانــت، 1390: 88 
ــمیت، 1389: 48 و 81(. درک  و 165(، )لوسی-اس
ایــن تمایــز و در نظــر گرفتــن پیشــینه اســطوره ای 
هنرمنــدان  کــه  مســیری  فهمیــدن  بــرای  آن 
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ربــوده شــدن، شــکنجه و قتــل ســیلویا ملهــم  بــود، 
از مجموعــه ای تصاویــر مربــوط بــه اعمال خشــونت 
ــرد  ــتفاده ک ــان اس ــی از زن ــتفاده جنس ــوء اس و س

 .)4 :2017 ،Terpenkas(
شــاید هنرمنــدان مربــوط بــه جنبــش فلوکســوس 
ــونت و  ــال خش ــه اعم ــی ب ــش چندان ــود گرای خ
ــن وجــود نقــش آن هــا در  ــا ای شــوک نداشــتند، ب
هنــر نیمــه  دوم قــرن بیســتم و اتفاقــا دغدغه هــای 
ــونت  ــا خش ــاط ب ــان در ارتب ــی آن ــوس و عین ملم
غیرقابــل انــکار اســت. یکــی از برجســته ترین 
هنرمنــدان  تاکیــد  ارتبــاط  ایــن  جنبه هــای 
فلوکســوس بــه نزدیــک کــردن هرچــه بیشــتر هنــر 
و زندگــی اســت. طبیعی اســت کــه در زمانــه ای که 
ــوار  ــادی ناگ ــی -اقتص ــرایط اجتماع ــا و ش جنگ ه
بــرای اغلــب مــردم در بعــد از جنــگ جهانــی دوم 
بــا شــدت روزافزونــی در جریــان اســت، هنرمنــدان 
ایــن دوره، متاخــران و تاثیرپذیــران فلوکســوس 
ــرایط  ــن ش ــه  ای ــار مجموع ــاوت از کن ــز بی تف نی

نمی گذشــتند.

بادی آرت
ــر  ــی هن ــرای نوع ــت ب ــی اس ــادی آرت اصطالح ب
ــوان  ــه عن ــودش ب ــدن خ ــد از ب ــه در آن هنرمن ک
رســانه اســتفاده می کنــد. بــادی آرت از اواخــر 
دهــه 1960م و در دهــه 1970م، گســترش یافــت و 
بــا کانســپچوئال آرت56 و پرفورمنــس آرت57 پیونــدی 
نزدیــک داشــت. در اینجــا هنرمنــد گاه در خلــوت 
ــد، ممکــن اســت  ــر را می آفرین ــام اث و گاه در مالع
ــا از قبــل طراحــی شــده باشــد ولــی  فی البداهــه ی

معمــوال بیننــده مشــارکتی نــدارد. هنرمنــدان 
بــادی آرت معمــوال رنجــی خودخواســته و یــا 
ــو  ــد. ویت ــان می دهن ــل درد را نش ــک تحم مناس
آکونچــی58 ، ژینــا پــن59 ، کریــس بــردن60 ، شــوارتز 
کوگلــر61 ، اســتوارت بریزلــی62  و اورالن63  از جملــه 
ــاز،  ــتند )پاکب ــر هس ــوع از هن ــن ن ــدان ای هنرمن

.)70  :2003  ،Chilvers(  ،)218  :1395
ــادی آرت  ــدان ب ــه هنرمن ــن ب ــل از پرداخت ــا قب ام
بایــد روی تمایــز بیــن کنــش یعنــی act، و عمــل 
یعنــی action تمرکــز شــود. آنچــه مــد نظــر 
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ــن  ــه از بهتری ــد. دو نمون ریشــه در اســطوره ها دارن
ــه و  ــان، آنتیگون ــاطیر یون ــش در اس ــای کن مثال ه
ــه  ــه آنتیگون ــا ک ــت. در آنج ــهریار اس ــوس ش ادیپ
بــرادر خــود را بــر خــالف قانــون دولــت کرئــون بــه 
ــی او  ــای زندگ ــر بالقوگی ه ــپارد، دیگ ــاک می س خ
مشــابه زمــان قبــل از ایــن کنــش نیســت. وقتــی 
ــمان  ــت چش ــا واقعی ــه ب ــد از مواجه ــوس بع ادیپ
خــود را کــور می کنــد دقیقــا مفهــوم کنــش، و نــه 
عمــل، در او مصــداق می یابــد )گرانــت، 1390: 88 
ــمیت، 1389: 48 و 81(. درک  و 165(، )لوسی-اس
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ــاری  ــان از بیم ــدف فلوکســوس »پاکســازی جه ه
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خــود ســعی داشــتند کــه گســتره امکان هــا و 
بالقوگی هــا را تغییــر دهنــد. ایــن کنــش بزرگتریــن 
ــع ایجــاد تغییــر، یعنــی تــرس را مــورد هــدف  مان
ــرس و  ــای ت ــش معن ــد از کن ــد. بع ــرار می ده ق
متعاقبــا هرچیــزی کــه می توانــد مانــع ایجــاد 
تغییــر باشــد، رنــگ می بــازد. اگــر ایــن موضــوع و 
ایــن تمایــز را در نظــر نگیریــم خــودآزاری و تحمــل 
درد آن هــا در »آثارشــان« بــرای مــا غیرقابــل درک 
خواهــد بــود. ســریعا بــه آن هــا برچســب های 
ــم زد  ــه خواهی ــی دیوان منحــرف، سادیســتی و حت
و در بهتریــن حالــت صرفــا از کنــش آنهــا تعجــب 

ــرد. ــم ک خواهی
اســتوارت بریزلــی در یکــی از ایــن رویداد هــا 
ــت در  ــدون حرک ــا ب ــادی را تقریب ــاعت های زی س
ــاء و احشــاء  ــه امع ــوده ب ــر از آب آل ــک حمــام پ ی
امــروز  بــرای  و   ...« را  آن  و  گذرانــد  حیوانــات 
هیــچ« نامیــد )لوســی اســمیت، 1381: 169(. 
امــا نمی تــوان بــدون اشــاره بــه افــکار او فقــط بــه 
ــش  ــت. او نمایش های ــت و گذش ــش پرداخ اجراهای
را همیشــه از یــک موضــع سیاســی آغــاز می کــرد 
قــدرت،  مصرف گرایــی،  ماننــد  موضوع هایــی  و 
خشــونت، ســرکوب و اثــرات آن را روی بــدن بیــان 
ــدن در  ــده مان ــار او زن ــه آث می کــرد. از دیگــر نمون
ــرا او  ــن اج ــب )1977م( اســت. در ای ــرایط غری ش
ــه  ــی ک ــه را در گودال و کریســتوف گریکــه دو هفت
ــد.  ــد گذراندن ــرده بودن ــر ک ــود حف ــتان خ ــا دس ب
ــه ای ارتبــاط اجراهــای  ســانجا پروویــک64  در مقال
ــی  ــه رویدادهای ــی از جمل ــائل تاریخ ــا مس او را ب
ــرار  ــی ق ــورد بررس ــات م ــالب و اعتراض ــد انق مانن

ــون  ــت کم ــت. ده روز )1973م(، بزرگداش داده اس
عــادی:  فعالیت هــای  ادامــه   امــکان  )1976م(، 
ــل  راهنمــای کارشــکنی/آموزش )1985م(، در مقاب
دیــرک )2013م( و تنفــس )2014م( از جملــه 
ــول او در  ــل ق ــاید نق ــت. ش ــم اوس ــای مه اجراه
مــورد عصیــان بــرای درک هنــر او الزم باشــد: 
»عصیــان، عملــی اســت کــه از یــک آســتانه عبــور 
ــردن در  ــر ک ــکان فک ــه ام ــتانی ک ــد، آس می کن
مــورد محدودیت هــا و مرزهــا در آن هســت« 

.)URL4 ،2017: 291(، )بریزلــی ،Perovic(
 Wiener هنــر کنشــی ویــن، کــه بــه آلمانــی
ــر  ــده می شــود، شــکلی از هن Aktionismus  خوان

-بیــن هپنینــگ و نقاشــی کنشــی- اســت کــه در 
ــد  ــش پدی ــه طــور خــاص در اتری ــه 1960م، ب ده
ــاختارهای  ــد س ــر ض ــری آن ب ــت گی ــد. و جه آم
قــدرت سیاســی، مذهبــی و فرهنگــی در ایــن 
ــران65  ــاز، 1395: 1661(. کنش گ ــوربود )پاکب کش
ــه  ــری ب ــر هولناک ت ــار، تصوی ــن رفت ــا ای ــن ب وی
ــن و  ــود را روی س ــا خ ــد: آنه ــان می دهن ــا نش م
ــد  ــو می کنن ــص عض ــردم نق ــدگان م ــر دی در براب
ــوع  ــر ن ــه ب ــه جامع ــی ک ــازات هراس ــرای مج و ب
ــا  ــری ت ــس هن ــا پرفورمان ــرده ب ــل ک ــر تحمی بش
و  پیــش می رونــد. صحنه هــا  حــد خودکشــی 
اتفاقاتــی کــه اینــان پدیــد می آوردنــد، نوعــی 
بیــان لجام گســیخته و تــا حــدودی کابوس بــار 
بــود.  دیگــرآزاری  و  خــودآزاری  حالت هــای  از 
ــی  ــا، اعمال ــن رویداده ــن در ای ــروه وی ــای گ اعض
ــه را  ــن و بیمارگون ــرف، موه ــوار، منح ــرا ناگ ظاه
ــه تماشــاگر خــود  ــا ب ــد ت ــه نمایــش در می آوردن ب

ــن شــکل  ــگ و شــرم را در افراطی تری احســاس نن
ــمیت، 1381: 169(.  ــد )لوسی اس ــا کنن ــود الق خ
شــوارتز کوگلــر66  ، هرمــان نیــش67 ، اتــو موئــل68 
ــر  ــدان هن ــن هنرمن ــروس69 از مهم تری ــر ب و گونت
ــاب  ــش در کت ــان نی ــتند. هرم ــن هس ــی وی کنش
ــد  ــح می ده ــن توضی ــران وی ــته های کنش گ نوش
کــه آن هــا هیچ وقــت یــک گــروه بــه معنــای 
ــدان  ــدادی از هنرمن ــا تع ــد. آنه ــی آن نبودن واقع
بودنــد کــه بــه وضعیــت خاصــی کــه بــا آن مواجــه 
شــده بودنــد در یــک مقطــع زمانــی و بــا وســیله ها 
و نتایجــی یکســان و مشــابه واکنــش نشــان دادنــد. 
موجــود  ویــن  از کنش گــران  کــه  ویدئو هایــی 
اســت تــا حــد زیــادی بــه خاطــر خشــونت و 
غیراخالقــی بودنشــان توصیــف ناپذیرنــد. شــوکه و 
مشــمئز کــردن بیننــده و تماشــاگر در ایــن اجراهــا 

ــای  ــا تکنیک ه ــا بعضــا ب ــت می رســد. آنه ــه نهای ب
فیلمبــرداری و تدویــن تاثیرگــذاری ایــن صحنه هــا 
و  بیمارگــون  حالتــی  و  می کننــد  چندبرابــر  را 
 ،Schmatz( غیرقابـــــل تحمــل را پیــاده می کننــد
.)138- 139 :2013 ،Widrich( ،)61 -62 :1992
آلفونــس شــیلینگ70 یــک نقــاش سوئیســی اســت 
ــمی در  ــتقیم و رس ــورت مس ــه ص ــه ب ــا اینک و ب
ــود،  ــدی نمی ش ــن طبقه بن ــران وی ــروه کنش گ گ
یکــی از اجراهایــش بســیار شــبیه بــه اجراهــای آنها 
اســت. او در ایــن اجــرا یــک گوســفند خــون آلــود 
را در برابــر مــردم بــه نمایــش می گــذارد در حالــی 
کــه اعضــای داخلــی بــدن گوســفند را روی ملحفــه 
ســفیدی قــرار داده، ســپس او الشــه گوســفند را از 
یــک پــا گرفتــه و در حالــی کــه خــون حیــوان روی 
31مــردم پاشــیده مــی شــود، آن را روی ســر جمعیــت  30
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خــود ســعی داشــتند کــه گســتره امکان هــا و 
بالقوگی هــا را تغییــر دهنــد. ایــن کنــش بزرگتریــن 
ــع ایجــاد تغییــر، یعنــی تــرس را مــورد هــدف  مان
ــرس و  ــای ت ــش معن ــد از کن ــد. بع ــرار می ده ق
متعاقبــا هرچیــزی کــه می توانــد مانــع ایجــاد 
تغییــر باشــد، رنــگ می بــازد. اگــر ایــن موضــوع و 
ایــن تمایــز را در نظــر نگیریــم خــودآزاری و تحمــل 
درد آن هــا در »آثارشــان« بــرای مــا غیرقابــل درک 
خواهــد بــود. ســریعا بــه آن هــا برچســب های 
ــم زد  ــه خواهی ــی دیوان منحــرف، سادیســتی و حت
و در بهتریــن حالــت صرفــا از کنــش آنهــا تعجــب 

ــرد. ــم ک خواهی
اســتوارت بریزلــی در یکــی از ایــن رویداد هــا 
ــت در  ــدون حرک ــا ب ــادی را تقریب ــاعت های زی س
ــاء و احشــاء  ــه امع ــوده ب ــر از آب آل ــک حمــام پ ی
امــروز  بــرای  و   ...« را  آن  و  گذرانــد  حیوانــات 
هیــچ« نامیــد )لوســی اســمیت، 1381: 169(. 
امــا نمی تــوان بــدون اشــاره بــه افــکار او فقــط بــه 
ــش  ــت. او نمایش های ــت و گذش ــش پرداخ اجراهای
را همیشــه از یــک موضــع سیاســی آغــاز می کــرد 
قــدرت،  مصرف گرایــی،  ماننــد  موضوع هایــی  و 
خشــونت، ســرکوب و اثــرات آن را روی بــدن بیــان 
ــدن در  ــده مان ــار او زن ــه آث می کــرد. از دیگــر نمون
ــرا او  ــن اج ــب )1977م( اســت. در ای ــرایط غری ش
ــه  ــی ک ــه را در گودال و کریســتوف گریکــه دو هفت
ــد.  ــد گذراندن ــرده بودن ــر ک ــود حف ــتان خ ــا دس ب
ــه ای ارتبــاط اجراهــای  ســانجا پروویــک64  در مقال
ــی  ــه رویدادهای ــی از جمل ــائل تاریخ ــا مس او را ب
ــرار  ــی ق ــورد بررس ــات م ــالب و اعتراض ــد انق مانن

ــون  ــت کم ــت. ده روز )1973م(، بزرگداش داده اس
عــادی:  فعالیت هــای  ادامــه   امــکان  )1976م(، 
ــل  راهنمــای کارشــکنی/آموزش )1985م(، در مقاب
دیــرک )2013م( و تنفــس )2014م( از جملــه 
ــول او در  ــل ق ــاید نق ــت. ش ــم اوس ــای مه اجراه
مــورد عصیــان بــرای درک هنــر او الزم باشــد: 
»عصیــان، عملــی اســت کــه از یــک آســتانه عبــور 
ــردن در  ــر ک ــکان فک ــه ام ــتانی ک ــد، آس می کن
مــورد محدودیت هــا و مرزهــا در آن هســت« 

.)URL4 ،2017: 291(، )بریزلــی ،Perovic(
 Wiener هنــر کنشــی ویــن، کــه بــه آلمانــی
ــر  ــده می شــود، شــکلی از هن Aktionismus  خوان

-بیــن هپنینــگ و نقاشــی کنشــی- اســت کــه در 
ــد  ــش پدی ــه طــور خــاص در اتری ــه 1960م، ب ده
ــاختارهای  ــد س ــر ض ــری آن ب ــت گی ــد. و جه آم
قــدرت سیاســی، مذهبــی و فرهنگــی در ایــن 
ــران65  ــاز، 1395: 1661(. کنش گ ــوربود )پاکب کش
ــه  ــری ب ــر هولناک ت ــار، تصوی ــن رفت ــا ای ــن ب وی
ــن و  ــود را روی س ــا خ ــد: آنه ــان می دهن ــا نش م
ــد  ــو می کنن ــص عض ــردم نق ــدگان م ــر دی در براب
ــوع  ــر ن ــه ب ــه جامع ــی ک ــازات هراس ــرای مج و ب
ــا  ــری ت ــس هن ــا پرفورمان ــرده ب ــل ک ــر تحمی بش
و  پیــش می رونــد. صحنه هــا  حــد خودکشــی 
اتفاقاتــی کــه اینــان پدیــد می آوردنــد، نوعــی 
بیــان لجام گســیخته و تــا حــدودی کابوس بــار 
بــود.  دیگــرآزاری  و  خــودآزاری  حالت هــای  از 
ــی  ــا، اعمال ــن رویداده ــن در ای ــروه وی ــای گ اعض
ــه را  ــن و بیمارگون ــرف، موه ــوار، منح ــرا ناگ ظاه
ــه تماشــاگر خــود  ــا ب ــد ت ــه نمایــش در می آوردن ب

ــن شــکل  ــگ و شــرم را در افراطی تری احســاس نن
ــمیت، 1381: 169(.  ــد )لوسی اس ــا کنن ــود الق خ
شــوارتز کوگلــر66  ، هرمــان نیــش67 ، اتــو موئــل68 
ــر  ــدان هن ــن هنرمن ــروس69 از مهم تری ــر ب و گونت
ــاب  ــش در کت ــان نی ــتند. هرم ــن هس ــی وی کنش
ــد  ــح می ده ــن توضی ــران وی ــته های کنش گ نوش
کــه آن هــا هیچ وقــت یــک گــروه بــه معنــای 
ــدان  ــدادی از هنرمن ــا تع ــد. آنه ــی آن نبودن واقع
بودنــد کــه بــه وضعیــت خاصــی کــه بــا آن مواجــه 
شــده بودنــد در یــک مقطــع زمانــی و بــا وســیله ها 
و نتایجــی یکســان و مشــابه واکنــش نشــان دادنــد. 
موجــود  ویــن  از کنش گــران  کــه  ویدئو هایــی 
اســت تــا حــد زیــادی بــه خاطــر خشــونت و 
غیراخالقــی بودنشــان توصیــف ناپذیرنــد. شــوکه و 
مشــمئز کــردن بیننــده و تماشــاگر در ایــن اجراهــا 

ــای  ــا تکنیک ه ــا بعضــا ب ــت می رســد. آنه ــه نهای ب
فیلمبــرداری و تدویــن تاثیرگــذاری ایــن صحنه هــا 
و  بیمارگــون  حالتــی  و  می کننــد  چندبرابــر  را 
 ،Schmatz( غیرقابـــــل تحمــل را پیــاده می کننــد
.)138- 139 :2013 ،Widrich( ،)61 -62 :1992
آلفونــس شــیلینگ70 یــک نقــاش سوئیســی اســت 
ــمی در  ــتقیم و رس ــورت مس ــه ص ــه ب ــا اینک و ب
ــود،  ــدی نمی ش ــن طبقه بن ــران وی ــروه کنش گ گ
یکــی از اجراهایــش بســیار شــبیه بــه اجراهــای آنها 
اســت. او در ایــن اجــرا یــک گوســفند خــون آلــود 
را در برابــر مــردم بــه نمایــش می گــذارد در حالــی 
کــه اعضــای داخلــی بــدن گوســفند را روی ملحفــه 
ســفیدی قــرار داده، ســپس او الشــه گوســفند را از 
یــک پــا گرفتــه و در حالــی کــه خــون حیــوان روی 
31مــردم پاشــیده مــی شــود، آن را روی ســر جمعیــت  30
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مــی چرخانــد. ســپس او تخــم مــرغ خــام بــه دیــوار 
ــود. ــک گل رز را می َج ــد و ی ــرت می کن پ

اســتفاده از مــواد ارگانیــک ماننــد گوشــت یا اســپرم 
توســط ایــن نــوع هنرمنــدان خیلــی نــادر نیســت. 
هنگامــی کــه بــادی آرت در زمینــه دیگــری مطــرح 
ــار  ــج و خشــونت ب ــای بســیار مهی می شــود، فرم ه
ــی  ــری فیزیک ــا درگی ــی ب ــو آکونچ ــرد. ویت می گی
ــی  تماشــاگران نمایشــگاهش قصــد دارد کــه تنهای
خــود را شکســت دهــد. ایــن جنبــه از کار او، او را به 
ــد.  ــک می کن ــم نزدی ــال آرت ه ــدان مینیم هنرمن
او ادبیــات خوانــد و ســه ســال در مدرســه هنرهــای 
بصــری نیویــورک تدریــس کــرد. آکونچــی تــا 

حــدودی درگیــر نمایــش و شــعر نیــز شــد.
در قطعــه بــه دنبــال )1969م( رهگــذران اتفاقــی را 
ــه یــک ســاختمان دنبــال  ــا لحظــه ورود آن هــا ب ت
می کــرد. بعــدا بــر روی تجربــه ادراک حســی بــدن 
ــن مراحــل کارش  ــز شــد. او در آخری خــود متمرک
بــه نوعــی معمــاری تجربــی روی آورد و نمایشــگری 

را رهــا نمــود )پاکبــاز، 1395: 132(.
جینــا پــن71 بــرای بــاز شــدن بــه روی دنیــا بــا یک 
تیــغ ریــش تراشــی پوســتش را شــکاف می دهــد. 
ــن  ــی از ای ــن ســاختن زبان ــت »مســاله م او می گف
ــود«  ــل ش ــانه تبدی ــک نش ــه ی ــا ب ــت ت ــم اس زخ
ــه در  ــی ک ــکات مهم ــی از ن ــتوری(.  یک )آرت اس
ــال  ــوع انتق ــود ن ــه می ش ــای او گفت ــورد اجراه م
ــه طــور مثــال،  ایــن تجربه هــای دردنــاک اســت. ب
یــا   Unanesthetized Escalation 1971م،  در 
او دوربین هایــی در  بــدون بی حســی  باالرفتــن 
زوایــای مختلــف نردبــان کار می گــذارد تــا کلــوز آپ 

هایــی از دســت ها و پاهــای او در موقــع بــاال رفتــن 
از نردبانــی کــه رویــش تیغ هــای برنــده ای کار 
گذاشــته شــده اســت، گرفتــه شــود. ایــن تصاویــر، 
ــا  ــژه ای ب ــتقیم و وی ــورت مس ــه ص ــب را ب مخاط
کنــش او و همچنیــن بــا دردی کــه او تحمــل 
می کنــد روبــه رو می ســازد. او عــالوه بــر ماهـیـــت 
پایــه ای اجــراهـــای خــود کـــه بسـیــــار دردآور و 
شــوکــــه کننــــــده هستـــند، از وسایــل تولید 
ــا  ــد ت ــژه ای اســتفاده می کن ــه نحــو وی مســندات ب
ــد و  ــکان ده ــر ت ــتر و درونی ت ــب را بیش مخاط
ــکنیک های  ــن تـ ــا ای ــان، ب ــد، همزم شــوکه کن
می خواهــد  هنرمنــد  عکس بــرداری و فیلم بــرداری، 
مخاطــب را بــه صورت مســتقیم از نقشــش در اجــرا آگاه 

ــینگ، 2014: 1 و 13(. ــد )بلس کن
ــه  ــت ک ــانی اس ــره کس ــز در زم ــردن نی ــس ب کری
ــه خــود، مفهــوم و ماهیــت  ــا اجراهــای خودآزاران ب
هنــر را بــار دیگــر تــکان داد. او در ایــکاروس 
ــام  ــاط ن ــذرد. ارتب ــش می گ ــه از آت )1973م( برهن
ــی  ــی آن خــود دلیل ــوای اجرای ــا محت ــن اجــرا ب ای
ــد عمیــق- ــا دی ــار او ب ــا مخاطــب روی آث اســت ت

تــری متمرکــز شــود. ایــکاروس نــام پســر دایدالوس 
ــرای  ــدر ب ــی پ ــی اســت. وقت در اســطوره های یونان
فــرار از مارپیــچ یــا الیبرنتــی کــه خــود او قبــال آن 
ــباند،  ــم می چس ــه ه ــوم را ب ــا و م ــاخته، پره را س
ــه را  ــدن از مخمص ــرواز و درآم ــی پ ــردو توانای ه
ــزد  ــرش گوش ــه پس ــوس ب ــد. دایدال ــدا می کنن پی
ــید  ــد خورش ــرواز کن ــد پ ــر بلن ــه اگ ــد ک می کن
مــوم را ذوب خواهــد کــرد و اگــر نزدیــک بــه دریــا 
ــرد.  ــن می ب ــوم را از بی ــی م ــت کارای ــد، رطوب باش

ایــکاروس طبــق گفتــه پــدرش بایــد میانه رو باشــد، 
ــیار  ــد و او بس ــازه نمی ده ــروازی او اج ــا بلندپ ام
ــه خورشــید نزدیــک شــده، مــوم پرهایــش ذوب  ب
ــن  ــا ای ــا ب ــردن در اینج ــد. ب ــقوط می کن ــده و س ش
ــره ارجاعــات وســیعی کــه  ــه زنجی ــام اجرایــش را ب ن
پیرامــون اســطوره ایــکاروس اســت وصــل می کنــد و 
بــر عــدم امــکان ســازش و میانــه روی در هنــر تاکیــد 

می کنــد. )گرانــت، 1390: 292(
ــر روی  ــردن ب ــگری ب ــن دیــ ــراهای خش در اجــ

ــزد و  ــه می خ ــورت برهن ــه ص ــه ها ب ــرده شیش خ
یــا بــه بــازوی خــودش شــلیک می کنــد. مصلــوب 
شــدن بــر روی ســقف یــک خــودرو هــم از مجموعه 
ــر 1970م،  ــت. او از اواخ ــاک اوس ــای خطرن اجراه
بــه خلــق آثــاری بــا مضامیــن سیاســی و اجتماعــی 
بــه موضوعاتــی  و در چیدمان هایــش  آورد  روی 
ماننــد جنــگ ســرد، تســلیحات هســته ای و محیــط 

زیســت واکنــش نشــان داد. 

تصویر 3: ویتو آکونچی، قطعه به دنبال، 1969م. منبع:
 ساعت دسترسی 1399/05/05، 22:30
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مــی چرخانــد. ســپس او تخــم مــرغ خــام بــه دیــوار 
ــود. ــک گل رز را می َج ــد و ی ــرت می کن پ

اســتفاده از مــواد ارگانیــک ماننــد گوشــت یا اســپرم 
توســط ایــن نــوع هنرمنــدان خیلــی نــادر نیســت. 
هنگامــی کــه بــادی آرت در زمینــه دیگــری مطــرح 
ــار  ــج و خشــونت ب ــای بســیار مهی می شــود، فرم ه
ــی  ــری فیزیک ــا درگی ــی ب ــو آکونچ ــرد. ویت می گی
ــی  تماشــاگران نمایشــگاهش قصــد دارد کــه تنهای
خــود را شکســت دهــد. ایــن جنبــه از کار او، او را به 
ــد.  ــک می کن ــم نزدی ــال آرت ه ــدان مینیم هنرمن
او ادبیــات خوانــد و ســه ســال در مدرســه هنرهــای 
بصــری نیویــورک تدریــس کــرد. آکونچــی تــا 

حــدودی درگیــر نمایــش و شــعر نیــز شــد.
در قطعــه بــه دنبــال )1969م( رهگــذران اتفاقــی را 
ــه یــک ســاختمان دنبــال  ــا لحظــه ورود آن هــا ب ت
می کــرد. بعــدا بــر روی تجربــه ادراک حســی بــدن 
ــن مراحــل کارش  ــز شــد. او در آخری خــود متمرک
بــه نوعــی معمــاری تجربــی روی آورد و نمایشــگری 

را رهــا نمــود )پاکبــاز، 1395: 132(.
جینــا پــن71 بــرای بــاز شــدن بــه روی دنیــا بــا یک 
تیــغ ریــش تراشــی پوســتش را شــکاف می دهــد. 
ــن  ــی از ای ــن ســاختن زبان ــت »مســاله م او می گف
ــود«  ــل ش ــانه تبدی ــک نش ــه ی ــا ب ــت ت ــم اس زخ
ــه در  ــی ک ــکات مهم ــی از ن ــتوری(.  یک )آرت اس
ــال  ــوع انتق ــود ن ــه می ش ــای او گفت ــورد اجراه م
ــه طــور مثــال،  ایــن تجربه هــای دردنــاک اســت. ب
یــا   Unanesthetized Escalation 1971م،  در 
او دوربین هایــی در  بــدون بی حســی  باالرفتــن 
زوایــای مختلــف نردبــان کار می گــذارد تــا کلــوز آپ 

هایــی از دســت ها و پاهــای او در موقــع بــاال رفتــن 
از نردبانــی کــه رویــش تیغ هــای برنــده ای کار 
گذاشــته شــده اســت، گرفتــه شــود. ایــن تصاویــر، 
ــا  ــژه ای ب ــتقیم و وی ــورت مس ــه ص ــب را ب مخاط
کنــش او و همچنیــن بــا دردی کــه او تحمــل 
می کنــد روبــه رو می ســازد. او عــالوه بــر ماهـیـــت 
پایــه ای اجــراهـــای خــود کـــه بسـیــــار دردآور و 
شــوکــــه کننــــــده هستـــند، از وسایــل تولید 
ــا  ــد ت ــژه ای اســتفاده می کن ــه نحــو وی مســندات ب
ــد و  ــکان ده ــر ت ــتر و درونی ت ــب را بیش مخاط
ــکنیک های  ــن تـ ــا ای ــان، ب ــد، همزم شــوکه کن
می خواهــد  هنرمنــد  عکس بــرداری و فیلم بــرداری، 
مخاطــب را بــه صورت مســتقیم از نقشــش در اجــرا آگاه 

ــینگ، 2014: 1 و 13(. ــد )بلس کن
ــه  ــت ک ــانی اس ــره کس ــز در زم ــردن نی ــس ب کری
ــه خــود، مفهــوم و ماهیــت  ــا اجراهــای خودآزاران ب
هنــر را بــار دیگــر تــکان داد. او در ایــکاروس 
ــام  ــاط ن ــذرد. ارتب ــش می گ ــه از آت )1973م( برهن
ــی  ــی آن خــود دلیل ــوای اجرای ــا محت ــن اجــرا ب ای
ــد عمیــق- ــا دی ــار او ب ــا مخاطــب روی آث اســت ت

تــری متمرکــز شــود. ایــکاروس نــام پســر دایدالوس 
ــرای  ــدر ب ــی پ ــی اســت. وقت در اســطوره های یونان
فــرار از مارپیــچ یــا الیبرنتــی کــه خــود او قبــال آن 
ــباند،  ــم می چس ــه ه ــوم را ب ــا و م ــاخته، پره را س
ــه را  ــدن از مخمص ــرواز و درآم ــی پ ــردو توانای ه
ــزد  ــرش گوش ــه پس ــوس ب ــد. دایدال ــدا می کنن پی
ــید  ــد خورش ــرواز کن ــد پ ــر بلن ــه اگ ــد ک می کن
مــوم را ذوب خواهــد کــرد و اگــر نزدیــک بــه دریــا 
ــرد.  ــن می ب ــوم را از بی ــی م ــت کارای ــد، رطوب باش

ایــکاروس طبــق گفتــه پــدرش بایــد میانه رو باشــد، 
ــیار  ــد و او بس ــازه نمی ده ــروازی او اج ــا بلندپ ام
ــه خورشــید نزدیــک شــده، مــوم پرهایــش ذوب  ب
ــن  ــا ای ــا ب ــردن در اینج ــد. ب ــقوط می کن ــده و س ش
ــره ارجاعــات وســیعی کــه  ــه زنجی ــام اجرایــش را ب ن
پیرامــون اســطوره ایــکاروس اســت وصــل می کنــد و 
بــر عــدم امــکان ســازش و میانــه روی در هنــر تاکیــد 

می کنــد. )گرانــت، 1390: 292(
ــر روی  ــردن ب ــگری ب ــن دیــ ــراهای خش در اجــ

ــزد و  ــه می خ ــورت برهن ــه ص ــه ها ب ــرده شیش خ
یــا بــه بــازوی خــودش شــلیک می کنــد. مصلــوب 
شــدن بــر روی ســقف یــک خــودرو هــم از مجموعه 
ــر 1970م،  ــت. او از اواخ ــاک اوس ــای خطرن اجراه
بــه خلــق آثــاری بــا مضامیــن سیاســی و اجتماعــی 
بــه موضوعاتــی  و در چیدمان هایــش  آورد  روی 
ماننــد جنــگ ســرد، تســلیحات هســته ای و محیــط 

زیســت واکنــش نشــان داد. 

تصویر 3: ویتو آکونچی، قطعه به دنبال، 1969م. منبع:
 ساعت دسترسی 1399/05/05، 22:30
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 نتیجه گیری
ــی از  ــه برخ ــط ب ــه فق ــور خالص ــه ط ــا ب در اینج
و  تاکیــد  شــد.  پرداختــه  معاصــر  هنرمنــدان 
تمرکــز بیشــتر روی دو موضــوع اساســی بــود: اول 
اینکــه، دو مقولــه   خشــونت و شــوک )بــه اعتبــاری 
برانگیختــن( از نزدیــک و بــا توجــه بــه هنرمنــدان و 
آثارشــان )بــا توجــه بــه زمینه هــای نظــری( مطالعه 

شــوند؛ دوم اینکــه، مطالعــه هنــر و بــه ویــژه هنــر 
ــه  ــن جامع ــوس و در بط ــورت ملم ــه ص ــر ب معاص
ــال شــود.  ــا سیاســت و اقتصــاد دنب ــاط ب و در ارتب
ــادی  ــی انتق ــتای خوانش ــوع در راس ــن دو موض ای
ــت.  ــر شــکل گرف ــخ هن ــه تاری ــوط ب ــون مرب از مت
ــا دو موضــوع  ــش انتقــادی، متناســب ب ــن خوان ای
بــاال، در دو حیطــه قابــل توضیــح و بازنگــری 

اســـت: اول اینکــه، در متــون تاریــخ هنــر معاصــر 
ــه  ــا، ن ــا و رویکرده اصطالحــات نظــری و جنبش ه
ــا اثر محــور بلکــه  ــه هنرمند محــور ی ــک و ن از نزدی
ــت  ــه عل ــه قســمی ب ــه )ک ــی فاضالن ــا زبان ــا ب غالب
مشــکالت مربــوط بــه ترجمــه اســت( و بــا دیــدی 
ــه پاییــن شــرح داده می شــوند، کــه ایــن  ــاال ب از ب
ــا ســیاه  ــه ی موضــوع خــود نوعــی دیــد نخبه گرایان
)جــدا از وجــود خــود ایــن مضامیــن در هنــر نیمــه 
دوم قــرن بیســتم( از هنــر را تقویــت می کنــد؛ 
دوم اینکــه، برخــوردی انتزاعــی و در قدرمطلــق بــا 
هنــر معاصــر، تــا حــدود زیــادی نظــرگاه ناقــص و 
ــای  ــی جنبه ه ــد و از پویای ــه می کن ــی ارائ ناکامل
ــگ  ــر از جن ــی بش ــای عین ــف آن در حوزه ه مختل
ــی  ــای تحلیل ــته و خالقیت ه ــی کاس ــا بی عدالت ت
از مخاطــب  را  بــاب هنــر  در  انسان دوســتانه  و 

می گیــرد.
ــه دو  ــی ب ــت کاف ــدان پرداخ ــود، فق ــن وج ــا ای ب
موضــوع در ایــن راســتا نقــاط ضعــف ایــن پژوهــش 
اســت. اول اینکــه بــه حوزه هــای مربــوط بــه 
اشــمئزاز کم تــر پرداختــه شــد کــه از جملــه  آن هــا 
ــرد.  ــاره ک ــرانو اش ــار س ــه آث ــه مجموع ــوان ب می ت
ــر نوعــی حــس  ــق هن ــه از طری ــی ک دوم حوزه های
شــرم و عــذاب وجــدان در مخاطــب برمی انگیزنــد، 
آن چنــان کــه بایــد واکاوی نشــد. ایــن حــوزه 
ــای  ــی در مدیوم ه ــار متنوع ــه آث ــامل مجموع ش
ــه  ــوان ب ــا می ت ــه  آن ه ــه از جمل ــاوت اســت ک متف
ــدون  ــار بالتــوس72 اشــاره کــرد کــه ب مجموعــه آث
ــوه  ــغ جل ــا شــهوانی و بال ــل لمــس، ب خشــونت قاب
دادن فیگورهــای کــودکان یــا قــرار دادن آن هــا در 

وضعیت هــای نامتعــارف و رازآلــود نوعــی احســاس 
شــرم یــا گنــاه در مخاطــب خــود می آفرینــد. 
جــدای از ایــن، اکثــر آثــار مربــوط بــه ایــن حــوزه 
در تئاتــر یــا ســینمای مســتقل هــم قابــل پیگیــری 
ــرادی مثــل پازولینــی73و هانیکــه74  ــار اف اســت. آث
ــد  ــه حســاب می آینــد کــه نیازمن ــن دســته ب از ای

ــتند.  ــتری هس ــای بیش پژوهش ه
در آخـر اینکـه خشـونت در زندگـی بشـر، بـه رغـم 
تمامـی تالش هـا بـرای کاسـتن از آن یـا انـکارش، 
در جریـان اسـت و شـاید نـه تنهـا از زمـان قـرون 
وسـطی کمتـر نشـده، بلکـه بـه شـیوه های جدیـد 
و متنوع تـری زندگـی انسـان را در مخمصـه قـرار 
متفـاوت  جنبه هـای  دقیق تـر  واکاوی  اسـت.  داده 
ایـن مفهـوم در »ابـزاری« کـه قـرار بـود روزگاری 
فراهـم  را  »فراموشـی«  یـا  »آسـایش«  موجبـات 
اهمیـت  هنـری  مطالعـات  در  تنهـا  نـه  کنـد، 
زیـادی دارد، بلکـه می توانـد موجبـات رویارویـی و 
ارتبـاط مضامیـن اساسـی علـوم انسـانی و مجموعه 
تالش هـای معطـوف بـه جهانـی بهتـر برای انسـان 
باشـد. شـاید یکی از نکات برجسـته  ایـن رویارویی، 
سـوال پرسـیدن و مورد مواخـذه قـرار دادن نظرگاه 
ابـزاری، آسـایش طلب و فراموش محور انسـان غربی 

)امـروزی( نسـبت بـه زندگـی و جهـان باشـد.

تصویــر 4: جینــا پــن )1990- 1939م(، عمــل نردبــان، بــدون بــی حســی، 1971م ،عکــس ســیاه و ســفید روی چــوب، فلــز نــرم 32 و 323x340 ســانتی متــر روی پلــه های 
نردبــان تیغــه هایــی نصــب شــده کــه هنــگام بــاال رفتــن باعــث جراحــت مــی شــوند، عمــل بــاال رفتــن هنرمند توســط عکاســی ثبت شــده اســت.

منبع: 
ساعت دسترسی 1399/05/07، 19:18
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 نتیجه گیری
ــی از  ــه برخ ــط ب ــه فق ــور خالص ــه ط ــا ب در اینج
و  تاکیــد  شــد.  پرداختــه  معاصــر  هنرمنــدان 
تمرکــز بیشــتر روی دو موضــوع اساســی بــود: اول 
اینکــه، دو مقولــه   خشــونت و شــوک )بــه اعتبــاری 
برانگیختــن( از نزدیــک و بــا توجــه بــه هنرمنــدان و 
آثارشــان )بــا توجــه بــه زمینه هــای نظــری( مطالعه 

شــوند؛ دوم اینکــه، مطالعــه هنــر و بــه ویــژه هنــر 
ــه  ــن جامع ــوس و در بط ــورت ملم ــه ص ــر ب معاص
ــال شــود.  ــا سیاســت و اقتصــاد دنب ــاط ب و در ارتب
ــادی  ــی انتق ــتای خوانش ــوع در راس ــن دو موض ای
ــت.  ــر شــکل گرف ــخ هن ــه تاری ــوط ب ــون مرب از مت
ــا دو موضــوع  ــش انتقــادی، متناســب ب ــن خوان ای
بــاال، در دو حیطــه قابــل توضیــح و بازنگــری 

اســـت: اول اینکــه، در متــون تاریــخ هنــر معاصــر 
ــه  ــا، ن ــا و رویکرده اصطالحــات نظــری و جنبش ه
ــا اثر محــور بلکــه  ــه هنرمند محــور ی ــک و ن از نزدی
ــت  ــه عل ــه قســمی ب ــه )ک ــی فاضالن ــا زبان ــا ب غالب
مشــکالت مربــوط بــه ترجمــه اســت( و بــا دیــدی 
ــه پاییــن شــرح داده می شــوند، کــه ایــن  ــاال ب از ب
ــا ســیاه  ــه ی موضــوع خــود نوعــی دیــد نخبه گرایان
)جــدا از وجــود خــود ایــن مضامیــن در هنــر نیمــه 
دوم قــرن بیســتم( از هنــر را تقویــت می کنــد؛ 
دوم اینکــه، برخــوردی انتزاعــی و در قدرمطلــق بــا 
هنــر معاصــر، تــا حــدود زیــادی نظــرگاه ناقــص و 
ــای  ــی جنبه ه ــد و از پویای ــه می کن ــی ارائ ناکامل
ــگ  ــر از جن ــی بش ــای عین ــف آن در حوزه ه مختل
ــی  ــای تحلیل ــته و خالقیت ه ــی کاس ــا بی عدالت ت
از مخاطــب  را  بــاب هنــر  در  انسان دوســتانه  و 

می گیــرد.
ــه دو  ــی ب ــت کاف ــدان پرداخ ــود، فق ــن وج ــا ای ب
موضــوع در ایــن راســتا نقــاط ضعــف ایــن پژوهــش 
اســت. اول اینکــه بــه حوزه هــای مربــوط بــه 
اشــمئزاز کم تــر پرداختــه شــد کــه از جملــه  آن هــا 
ــرد.  ــاره ک ــرانو اش ــار س ــه آث ــه مجموع ــوان ب می ت
ــر نوعــی حــس  ــق هن ــه از طری ــی ک دوم حوزه های
شــرم و عــذاب وجــدان در مخاطــب برمی انگیزنــد، 
آن چنــان کــه بایــد واکاوی نشــد. ایــن حــوزه 
ــای  ــی در مدیوم ه ــار متنوع ــه آث ــامل مجموع ش
ــه  ــوان ب ــا می ت ــه  آن ه ــه از جمل ــاوت اســت ک متف
ــدون  ــار بالتــوس72 اشــاره کــرد کــه ب مجموعــه آث
ــوه  ــغ جل ــا شــهوانی و بال ــل لمــس، ب خشــونت قاب
دادن فیگورهــای کــودکان یــا قــرار دادن آن هــا در 

وضعیت هــای نامتعــارف و رازآلــود نوعــی احســاس 
شــرم یــا گنــاه در مخاطــب خــود می آفرینــد. 
جــدای از ایــن، اکثــر آثــار مربــوط بــه ایــن حــوزه 
در تئاتــر یــا ســینمای مســتقل هــم قابــل پیگیــری 
ــرادی مثــل پازولینــی73و هانیکــه74  ــار اف اســت. آث
ــد  ــه حســاب می آینــد کــه نیازمن ــن دســته ب از ای

ــتند.  ــتری هس ــای بیش پژوهش ه
در آخـر اینکـه خشـونت در زندگـی بشـر، بـه رغـم 
تمامـی تالش هـا بـرای کاسـتن از آن یـا انـکارش، 
در جریـان اسـت و شـاید نـه تنهـا از زمـان قـرون 
وسـطی کمتـر نشـده، بلکـه بـه شـیوه های جدیـد 
و متنوع تـری زندگـی انسـان را در مخمصـه قـرار 
متفـاوت  جنبه هـای  دقیق تـر  واکاوی  اسـت.  داده 
ایـن مفهـوم در »ابـزاری« کـه قـرار بـود روزگاری 
فراهـم  را  »فراموشـی«  یـا  »آسـایش«  موجبـات 
اهمیـت  هنـری  مطالعـات  در  تنهـا  نـه  کنـد، 
زیـادی دارد، بلکـه می توانـد موجبـات رویارویـی و 
ارتبـاط مضامیـن اساسـی علـوم انسـانی و مجموعه 
تالش هـای معطـوف بـه جهانـی بهتـر برای انسـان 
باشـد. شـاید یکی از نکات برجسـته  ایـن رویارویی، 
سـوال پرسـیدن و مورد مواخـذه قـرار دادن نظرگاه 
ابـزاری، آسـایش طلب و فراموش محور انسـان غربی 

)امـروزی( نسـبت بـه زندگـی و جهـان باشـد.

تصویــر 4: جینــا پــن )1990- 1939م(، عمــل نردبــان، بــدون بــی حســی، 1971م ،عکــس ســیاه و ســفید روی چــوب، فلــز نــرم 32 و 323x340 ســانتی متــر روی پلــه های 
نردبــان تیغــه هایــی نصــب شــده کــه هنــگام بــاال رفتــن باعــث جراحــت مــی شــوند، عمــل بــاال رفتــن هنرمند توســط عکاســی ثبت شــده اســت.

منبع: 
ساعت دسترسی 1399/05/07، 19:18

35 34

https://www.artandpoliticsnow.com
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	 .                                                                                                    Marcel Duchamp   (1968-1887)  
مارســل دوشــان نقــاش، مجسمه ســاز و نظریه پــرداز 
نبودنــش،  پــرکار  وجــود  بــا  کــه  اســت  فرانســوی 
بــه دلیــل نومایگــی و بــاروری ایده هایــش یکــی از 
تاثیرگذارتریــن شــخصیت های هنــری ســده بیســتم 
از  اولیــه اش  نقاشــی های  در  او  می آیــد.  شــمار  بــه 
ــت.  ــر گرف امپرسیونیســم، ســزان و ســپس فوویســم تاثی
ــد و  ــنا ش ــت ها آش ــع کوبیس ــا جم ــن دوره ب ــد از ای بع
ــن  ــکان پایی ــه از پل ــر »برهن ــا اث ــش ب ــال 1912 نام در س
ــتغال  ــول اش ــاد. او در ط ــا افت ــر زبان ه ــر س ــد« ب می آی
بــه کتــاب داری در پاریــس، طرح هــا و نقاشــی هایی را 
ــه  ــا برهن ــروس  را عزب ه ــرش »ع ــهورترین اث ــرای مش ب
ــزرگ« )1923 -1915م(  ــا » شیشــه ب می کننــد، حتــی« ی
ــف  ــه عط ــدی او نقط ــاخته گزیده های بع ــرد. س ــق ک خل
ــد  ــاب می آین ــه حس ــان ب ــر جه ــر معاص ــی در هن مهم

.)183  :2003  ،Chilvers(  ،)658  :1395 )پاکبــاز، 
3 .The Sublime    
4 . Verfremdungseffekt یا Alienation  
5 .Viktor Shklovsky  (1984-1893)  
6 .Cassius Longinus  
7 .Homer  
8 .Pindar  
9 .Demosthenes  

10 .Sophocles   
11 .
  

12 .Edmund Burke (1797-1729)  
13 .John Milton (1674-1608)  
14 . Immanuel Kant (1804-1724)  
15 .Arthur Schopenhauer (1860-1788)  
16 .Romanticists  
17 .Surrealists  
18 .Performance artists  
19 .Defamiliarization  
20 .Charles Baudelaire (1867-1821)  
21 .Formalists  
22 .Art as device  
23 .
24 .
25 .

\
26 . Arnold Schoenberg  
27 .Samuel Beckett (1989-1906)  
28 .Franz Kafka (1924-1883)  
29 . Gustave Flaubert (1880-1821)  
30 .Henri Matisse (1954-1869)  
31 .Les Fauves  
32 .Pablo Picasso (1973-1881)  
33 .Cubistes  
34 .Dada  
35 .Alain Badiou (1937)  
36 .Sigmund Freud (1939-1856)  
37 .Carl Jung (1961-1875)  
38 . Arthur Rimbaud (1891-1854)  
39 .André Breton (1966-1896)  

40 . Jackson Pollock (1956-1912)  
41 .André-Aimé-René Masson (1987– 1896)  
42 .Max Ernst (1976– 1891) 
43 .Automatism  
44 .Arshile Gorky (1948-1904) 
45 .Josef Alber (1976-1888)  
46 .Hans Hofmann )1966-1880)  
47 .Mark Rothk (1970-1903) 
48 .Robert Motherwell (1991-1915)  
49 .Adolph Gottlieb (1974– 1903) 
50 .Barnett Newman (1970– 1905) 
51 . Pop art  
52 . Post-painterly abstraction  
53 .Yves Klein (1962-1928)  
  Anthropometry: در معنــای لغــت نامــه ای بــه معنای . 54

انــدازه گیــری تناســبات انســانی اســت. در مــورد ایــو کالن 
ــر  ــرای ثبــت مســتقیم اث عبــارت اســت از روشــی کــه او ب

بــدن انســان روی تابلــو بــه کار مــی بــرد.
55 .Fluxus 
56 .George Maciunas (1978-1931)  
57 .Kate Millett (2017-1934) 
58 .Conceptual Art 
59 .Performance Art  
60 .Vito Acconci (2017 – 1940) 
61 .Gina Pane (1990– 1939) 
62 .Christopher Lee Burden (2015 – 1946)  
63 .Rudolf Schwarzkogler (1969– 1940) 
64 .Stuart Brisley (1933)  
65 .Orlan (1947) 
66 .Sanja Perovic 
67 .Actionniste  
68 .Rudolf Schwarzkogler (1969-1940) 
69 .Hermann Nitsch (1938) 
70 .Otto Muehl (2013-1925) 
71 .Gunther Brus  
72 .Alfons J. Schilling (2013– 1934) 
73 .Gina pane (1990-1939) 
74 .Balthus (2001-1908) 
75 .Pier Paolo Pasolini (1975-1922) 
76 .Michael Haneke (1942) 

- A Philosophical Enquiry into the Origin of Our 
Ideas of the Sublime and Beautiful (1757)

ایــن مفهــوم را در مقابــل نظریــه  شکلوفســکی 
ــود،  ــد ب ــه معتق ــرد ک ــرح ک ــا مط ــاندر پوتبی الکس
ــر،  ــر اســت و تصاوی ــب تصاوی ــر، اندیشــیدن در قال هن

ســاده تر و روشــن تر از مدلــول خــود هســتند.

- احمدی، بابک )1380(؛ حقیقت و زیبایی، چاپ نوزدهم، تهران: انتشارات مرکز.
- بدیــو، آلــن )1396(؛ فرضیــه کمونیســم، مترجــم: مــراد فرهادپــور، صالــح نجفــی، چ اول، تهــران: نشــر 

مرکــز.
- برلین، آیزایا )1387(؛ ریشه های رومانتیسم، مترجم: عبداهللا کوثری، چ دوم، تهران: نشر ماهی.

ــر  ــم: منوچه ــی، مترج ــنامه زیبایی شناس ــس، )1384(؛ دانش ــور، گات ، لوی ــک مک آی ــس، دومینی - بری
ــر. صانعــی دره بیــدی و همــکاران، چ اول، تهــران: انتشــارات فرهنگســتان هن

- پاکباز، رویین )1395(؛ ُدایره المعارف هنر، چ اول، تهران: انتشارات فرهنگ معاصر.
- پارامزانــی، لوردانــا )1393(؛ شورشــیان هنــر قــرن بیســتم، مترجــم مریــم چهــرگان، ســمانه میرعابــدی، 

چ ســوم، تهــران: نشــر نظــر.
- دومزون روژ )1389(؛ هنر معاصر، مترجم: جمال عرب زاده، چ اول، تهران: نشر دانشگاه هنر.

- ناکلین، لیندا )1385(؛ بدن تکه تکه شده، مترجم: مجید اخگر، چ اول، تهران: حرفه هنرمند.
ــران:  ــارک )1397(؛ زیباشناســی چیســت؟، مترجــم: محمدرضــا ابوالقاســمی، چ پنجــم، ته ــز، م - ژیمن

نشــر ماهــی.
ــران: نشــر  ــی زیبا شناســی، مترجــم: محمدرضــا ابوالقاســمی، چ پنجــم، ته ــر )1396(؛ مبان - ســوانه، پی

ماهــی.
- شمیسا، سیروس )1383(؛ نقد ادبی، چ چهارم، تهران: نشر فردوس.

- فریلنــد، ســینتیا )1383(؛ امــا آیــا ایــن هنــر اســت؟، مترجــم: کامــران ســپهران، چ اول، تهــران: نشــر 
مرکــز.

ــر  ــران: نش ــی، چ دوم، ته ــا رضای ــم رض ــیک، مترج ــاطیر کالس ــگ اس ــکل )1390(؛ فرهن ــت، مای - گران
ماهــی.

ــرن بیســتم،  ــری ق ــای هن ــن جنبش ه ــای آخری ــم و رویکرده - لوســی اســمیت، ادوارد )1381(؛ مفاهی
مترجــم: علیرضــا ســمیع آذر،  چ دوم، تهــران: انتشــارت نظــر.

- لینتن، نوربرت )1393(؛ هنر مدرن، مترجم: علی رامین، چ ششم، تهران: نشر نی.
ــر، چ  ــران مهاج ــم: مه ــر، مترج ــی معاص ــای ادب ــه نظریه ه ــا )1393(؛ دانش نام ــا ریم ــک، ایرن - مکاری

پنجــم، تهــران: نشــر آگــه.
- هارلنــد، ریچــارد )1396(؛ از افالطــون تــا بــارت، مترجــم: بهــزاد برکــت، چ اول، تهــران: انتشــارات مــاه 

و خورشــید.
- Blessing, Jennifer (2014), Gina Pane’s witnesses, Washington: Performance research. 
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	 .                                                                                                    Marcel Duchamp   (1968-1887)  
مارســل دوشــان نقــاش، مجسمه ســاز و نظریه پــرداز 
نبودنــش،  پــرکار  وجــود  بــا  کــه  اســت  فرانســوی 
بــه دلیــل نومایگــی و بــاروری ایده هایــش یکــی از 
تاثیرگذارتریــن شــخصیت های هنــری ســده بیســتم 
از  اولیــه اش  نقاشــی های  در  او  می آیــد.  شــمار  بــه 
ــت.  ــر گرف امپرسیونیســم، ســزان و ســپس فوویســم تاثی
ــد و  ــنا ش ــت ها آش ــع کوبیس ــا جم ــن دوره ب ــد از ای بع
ــن  ــکان پایی ــه از پل ــر »برهن ــا اث ــش ب ــال 1912 نام در س
ــتغال  ــول اش ــاد. او در ط ــا افت ــر زبان ه ــر س ــد« ب می آی
بــه کتــاب داری در پاریــس، طرح هــا و نقاشــی هایی را 
ــه  ــا برهن ــروس  را عزب ه ــرش »ع ــهورترین اث ــرای مش ب
ــزرگ« )1923 -1915م(  ــا » شیشــه ب می کننــد، حتــی« ی
ــف  ــه عط ــدی او نقط ــاخته گزیده های بع ــرد. س ــق ک خل
ــد  ــاب می آین ــه حس ــان ب ــر جه ــر معاص ــی در هن مهم

.)183  :2003  ،Chilvers(  ،)658  :1395 )پاکبــاز، 
3 .The Sublime    
4 . Verfremdungseffekt یا Alienation  
5 .Viktor Shklovsky  (1984-1893)  
6 .Cassius Longinus  
7 .Homer  
8 .Pindar  
9 .Demosthenes  

10 .Sophocles   
11 .
  

12 .Edmund Burke (1797-1729)  
13 .John Milton (1674-1608)  
14 . Immanuel Kant (1804-1724)  
15 .Arthur Schopenhauer (1860-1788)  
16 .Romanticists  
17 .Surrealists  
18 .Performance artists  
19 .Defamiliarization  
20 .Charles Baudelaire (1867-1821)  
21 .Formalists  
22 .Art as device  
23 .
24 .
25 .

\
26 . Arnold Schoenberg  
27 .Samuel Beckett (1989-1906)  
28 .Franz Kafka (1924-1883)  
29 . Gustave Flaubert (1880-1821)  
30 .Henri Matisse (1954-1869)  
31 .Les Fauves  
32 .Pablo Picasso (1973-1881)  
33 .Cubistes  
34 .Dada  
35 .Alain Badiou (1937)  
36 .Sigmund Freud (1939-1856)  
37 .Carl Jung (1961-1875)  
38 . Arthur Rimbaud (1891-1854)  
39 .André Breton (1966-1896)  

40 . Jackson Pollock (1956-1912)  
41 .André-Aimé-René Masson (1987– 1896)  
42 .Max Ernst (1976– 1891) 
43 .Automatism  
44 .Arshile Gorky (1948-1904) 
45 .Josef Alber (1976-1888)  
46 .Hans Hofmann )1966-1880)  
47 .Mark Rothk (1970-1903) 
48 .Robert Motherwell (1991-1915)  
49 .Adolph Gottlieb (1974– 1903) 
50 .Barnett Newman (1970– 1905) 
51 . Pop art  
52 . Post-painterly abstraction  
53 .Yves Klein (1962-1928)  
  Anthropometry: در معنــای لغــت نامــه ای بــه معنای . 54

انــدازه گیــری تناســبات انســانی اســت. در مــورد ایــو کالن 
ــر  ــرای ثبــت مســتقیم اث عبــارت اســت از روشــی کــه او ب

بــدن انســان روی تابلــو بــه کار مــی بــرد.
55 .Fluxus 
56 .George Maciunas (1978-1931)  
57 .Kate Millett (2017-1934) 
58 .Conceptual Art 
59 .Performance Art  
60 .Vito Acconci (2017 – 1940) 
61 .Gina Pane (1990– 1939) 
62 .Christopher Lee Burden (2015 – 1946)  
63 .Rudolf Schwarzkogler (1969– 1940) 
64 .Stuart Brisley (1933)  
65 .Orlan (1947) 
66 .Sanja Perovic 
67 .Actionniste  
68 .Rudolf Schwarzkogler (1969-1940) 
69 .Hermann Nitsch (1938) 
70 .Otto Muehl (2013-1925) 
71 .Gunther Brus  
72 .Alfons J. Schilling (2013– 1934) 
73 .Gina pane (1990-1939) 
74 .Balthus (2001-1908) 
75 .Pier Paolo Pasolini (1975-1922) 
76 .Michael Haneke (1942) 

- A Philosophical Enquiry into the Origin of Our 
Ideas of the Sublime and Beautiful (1757)

ایــن مفهــوم را در مقابــل نظریــه  شکلوفســکی 
ــود،  ــد ب ــه معتق ــرد ک ــرح ک ــا مط ــاندر پوتبی الکس
ــر،  ــر اســت و تصاوی ــب تصاوی ــر، اندیشــیدن در قال هن

ســاده تر و روشــن تر از مدلــول خــود هســتند.

- احمدی، بابک )1380(؛ حقیقت و زیبایی، چاپ نوزدهم، تهران: انتشارات مرکز.
- بدیــو، آلــن )1396(؛ فرضیــه کمونیســم، مترجــم: مــراد فرهادپــور، صالــح نجفــی، چ اول، تهــران: نشــر 

مرکــز.
- برلین، آیزایا )1387(؛ ریشه های رومانتیسم، مترجم: عبداهللا کوثری، چ دوم، تهران: نشر ماهی.

ــر  ــم: منوچه ــی، مترج ــنامه زیبایی شناس ــس، )1384(؛ دانش ــور، گات ، لوی ــک مک آی ــس، دومینی - بری
ــر. صانعــی دره بیــدی و همــکاران، چ اول، تهــران: انتشــارات فرهنگســتان هن

- پاکباز، رویین )1395(؛ ُدایره المعارف هنر، چ اول، تهران: انتشارات فرهنگ معاصر.
- پارامزانــی، لوردانــا )1393(؛ شورشــیان هنــر قــرن بیســتم، مترجــم مریــم چهــرگان، ســمانه میرعابــدی، 

چ ســوم، تهــران: نشــر نظــر.
- دومزون روژ )1389(؛ هنر معاصر، مترجم: جمال عرب زاده، چ اول، تهران: نشر دانشگاه هنر.

- ناکلین، لیندا )1385(؛ بدن تکه تکه شده، مترجم: مجید اخگر، چ اول، تهران: حرفه هنرمند.
ــران:  ــارک )1397(؛ زیباشناســی چیســت؟، مترجــم: محمدرضــا ابوالقاســمی، چ پنجــم، ته ــز، م - ژیمن

نشــر ماهــی.
ــران: نشــر  ــی زیبا شناســی، مترجــم: محمدرضــا ابوالقاســمی، چ پنجــم، ته ــر )1396(؛ مبان - ســوانه، پی

ماهــی.
- شمیسا، سیروس )1383(؛ نقد ادبی، چ چهارم، تهران: نشر فردوس.

- فریلنــد، ســینتیا )1383(؛ امــا آیــا ایــن هنــر اســت؟، مترجــم: کامــران ســپهران، چ اول، تهــران: نشــر 
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همزمانی اصل  تداوم  پیرامون  پژوهشی 
 در نگاره های پیش و پس از اسالم
شکیال کریمی1

 چکیده
در قرون اولیه اسالمی اعراب فاتح فاقد اصول هنر تصویرگري بودند. اما نیاز جامعه به کتاب های مصور باعث شد علی رغم 

سخت گیری هایی که نسبت به نقاشی در دوره اسالمی بود بار دیگر اصول تصویری پیش از اسالم نوزایی شد. از جمله 

اصولی که نگارگران در هنر خود به کار می بردند اصل همزمانی بود، بدین صورت که چند دید متغیر را در یک تصویر 

واحد ادغام می کردند و به صورت یک کل نمایش می دادند. اما آیا این همزمانی بر اساس اصول تدوین شده در دوره 

اسالمی بوده یا سنتی دیرینه از دوران باستانی پیش از اسالم؟ در این مقاله سعی بر بررسی روند و تاثیر اصل همزمانی 

دید از دوران هنری ایران پیش از اسالم بر نگاره های اسالمی شده است. هنر ایرانی در هیچ دورانی آینه طبیعت نبوده و 

تالشی در پی بازنمایی آن نداشته است. با توجه به نگاره های باقی مانده از تمدن ساسانی-سغدی و هنر مانوی می توان 

نوعی فضای غیر طبیعی چند ساحتی که دارای همزمانی زوایای دید می باشد را بازشناخت در این خصوص نمونه های 

قیاسی از هنر نقاشی ساسانی-سغدی و مانوی با نگارگری اسالمی آورده شده تا به شباهت سنت پیوسته همزمانی میان 

آنها پرداخته شود و آن را اصلی مشترک میان هنر پیش و پس از اسالم قرار دهد. روش تحقیق این مقاله به صورت 

توصیف و تحلیل نگاره ها به هدف بازشناسی این اصل و سیر تاثیر آن در گذر زمان بر نگارگری اسالمی است که با 

بررسی تطبیقی این نقاشی ها میتوان نتیجه گرفت که نگاره ها از نظر نشان دادن دید همزمان قابل قیاس هستند و این 

به اصلی از تصویرگری ایرانی تبدیل می شود.

 کلید واژه ها
همزمانی، ساسانی، نگارگری، هنر اسالمی

دانشجوی کارشناسی ارشد تاریخ هنر جهان اسالم، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران. 1
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