 اللهیــاری ،عابدینپــور ،فریــدون ،وحیــد ()1389؛ علــل تحــول خوشنویســی و پیونــد آن بــا هویــتایرانــی در دوره صفــوی ،فصلنامــه مطالعــات ملــی ،شــماره .159 -184 ،43
 توســلی ،خرمــی ،حامــد ،مریــم ()1398؛ زیباییشناســی خــط نســتعلیق شــیوه غربــی و شــیوهشــرقی (قــرن نهــم هجــری) ،مبانــی نظــری هنرهــای تجســمی.103 -114،)2(4 ،

پژوهشــی در زمینــه معنای
خشونت و شوک در هنر معاصر

 جبــاری ،صداقــت ()1387؛ تکویــن و تطـ ّور خــط نســتعلیق در ســده هشــتم و نهــم هجــری قمــری،هنرهــای زیبــا.77-84 ،33 ،
 -ذکرگــو ،امیرحســین ()1384؛ لهجــه نســتعلیق (نظریــه تاثیــر لهجههــا در شــیوههای خوشنویســی

سینا علیزاده

و مطالعــه تطبیقــی خــط نســتعلیق در ایــران و شــبه قــاره هنــد) ،فصلنامــه هنــر و معمــاری گلســتان

1

هنــر ،شــماره .116 -125 ،2
مطالعاتهنرهایزیبا

هــروی ،نشــر :آســتان قــدس رضــوی ،مشــهد.

چکیده

 -زعیمﯽ ،خسرو ()1356؛ خوشنویسﯽ و کتابت .ایران و اسالم ،نشریه هنر و مردم ،شماره 181
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شــیرین نظامــی (محفــوظ در گالــری فریــر 808 -هجــری) ،بــاغ نظــر.65 -76 ،15)61( ،

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

 -فضائلﯽ ،حبیب اﷲ)1387( ،؛ تعلیم خط ،تهران :سروش.

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

 -کاســپور ،چارئــی ،هــدا ،عبدالرضــا ()1398؛ مطالعــه تطبیقــی شــکل نقطــه در خــط نســتعلیق بــه

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

شــیوه ســنتی بــا اجــرای نقطــه در تحریــرات رایانــهای ،فصلنامــه نگــره113-123 ،14 )51( ،

از جنبههــا ،منجــر بــه جبههگیریهــای منتقدیــن و فاصلــه گرفتــن مــردم از هنــر معاصــر شــده اســت و ایــن

- POTET, J. P. G. (2019), Baybayin, the Syllabic Alphabet of the Tagalogs.

ســوال را مطــرح میکنــد کــه معنــای خشــونت و شــوک در هنــر معاصــر چیســت .ضــرورت پرداختــن بــه ایــن

- Rodriguez, R. F. (2013), Early writing and printing in the Philippines, Academic, History

ســوال وقتــی مشــخص میشــود کــه معناهــا و دالیــل ایــن گرایشــات هنــر معاصــر ،غالبــا تحــت تاثیــر رســانه

and Philosophy of the Language Sciences, Np,10.

بــه صــورت تقلیلگرایانــه و ســطحی بررســی می شــوند .ایــن پژوهــش ســعی داشــته کــه معناهــای بالقــوه
خشــونت و شــوک را بــه صــورت انضمامــی واکاوی کنــد .بدیــن منظــور ،بعــد از بررســی زمینههــای نظــری
و زمینههــای سیاســی اجتماعــی خشــونت و شــوک در هنــر معاصــر ،بــه تحلیــل معنــی نمونــههــــایی از
مهــمتــــرین آثــار هنــری قــرن بیســتم میپــردازد.

کلید واژهها
هنر معاصر ،خشــونت ،شوک ،بادیآرت
.1
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پژوهـــــش

 -شــه کالهــی ،فاطمــه ()1397؛ قواعــد رســمالخط میرعلــی تبریــزی بــر اســاس نســخه خســرو و

امــروزه هنــر معاصــر ،صــرف نظــر از تمامــی تغییــرات و سنتشــکنیهایش ،بیــش از هــر زمــان دیگــر بــا مفاهیمــی

بخــــش

18

 -رفیقــی ،مجنــون ()1372؛ ســوادالخط در :کتابآرایــی در تمــدن اســالمی بــه کوشــش نجیــب مایــل

مقدمه
بــه نظــر میرســد خشــونت از مفاهیمــی اســت

پژوهشــی مســتقل و مفصــل هســتند ،امــا در ایــن

جهــان هنــر و ارتبــاط بیشــتر مــردم و هنــر معاصــر

تــا بتوانــد اندیشــههایی متعالــی را عرضــه کنــد.

کــه انســان بــه صــورت روزمــره بــا آن ســر و کار

پژوهــش بــه دو بعــد امــر واال و آشــناییزدایی در

دانســت.

بــه اعتقــاد لونگینــوس امــر واال پــژواک ذهــن

دارد؛ چــه بــه صــورت غیرمســتقیم مثــل شــنیدن

حــد امــکان پرداختــه میشــود .بعــد از زمینههــای

اخبــار جنگهــا ،ترورهــا و قتلهــا و چــه بــه

نظــری بــه برخــی از مهمتریــن زمینههــای

صــورت مســتقیم مثــل دعواهــای خیابانــی یــا

سیاســی و اجتماعــی خشــونت و شــوک در هنــر

خــالق اســت .او مثالهایــش را در حوزههایــی

مطالعاتهنرهایزیبا

حــال فروپاشــی اســت .لونگینــوس میگویــد کــه

مشــاجرههای داخــل متــرو .خشــونت میتوانــد

معاصــر مثــل جنــگ ســرد ،اعتراضــات مــی 1968

نقــل قولــی از مارســل دوشــان 2هســت کــه

«بایــد احســاس کنیــم آنچــه را کــه خواندهایــم

بعــد انتزاعــی هــم داشــته باشــد ،مثــل زیســتن

میــالدی و جنــگ ویتنــام پرداختــه میشــود .بعــد

میگویــد تابلویــی کــه شــوکه نمیکنــد ،ارزش

خــود خلــق کردهایــم» .او اعتقــاد دارد کــه اثــر

همــراه بــا فقــر در محیطــی ناعادالنه .هنــر در رابطه

از ایــن دو قســمت نمونههایــی از خشــونت و شــوک

دیــدن نــدارد .آنچــه پیرامــون درونمایــه ایــن نقــل

عظیــم بــا نقصهــای انــدک ،آشــکارا برتــر از

بــا ایــن واقعیــت ،مســیری پرفــراز و نشــیب طــی

در هنــر معاصــر تحلیــل میشــود کــه در ابتــدا از

قــول واجــد اهمیــت اســت ،شــناخت ریشــهها و

نوشــته متوســط امــا بینقــص اســت و ستایشــگر

کــرده اســت و در دورههــای مختلــف رویکردهــای

سورئالیســم و دادائیســم شــروع شــده ،ســپس بــر

سرچشــمههای نظــری آن اســت کــه بــه صــورت

ایــن قــدرت عظیــم در آثــار بــزرگان یونــان باســتان

گوناگونــی نســبت بــه آن داشــته اســت .شــاید

اکسپرسیونیســم انتزاعــی در آمریــکا و جنبــش

مســتقیم و غیرمســتقیم بــر هنــر معاصــر تاثیــر

10

چــون هومــر ، 7پینــدار ، 8دموســتن 9و ســوفوکل

بتــوان ادعــا کــرد کــه در قــرن بیســتم ،صراحــت

فلوکســوس تمرکــز میشــود .در گام بعــدی اختصاصا

گذاشــته اســت .در ایــن قســمت بــه دو نمونــه از

اســت (هارلنــد .)55- 58 :1396 ،بــا اینکــه نظریات

ایــن رویکردهــا بیشــتر از هــر زمــان دیگــری بــوده

بــه بــادی آرت و نمونههــای برجســته و هنرمنــدان

ریشــههای تئوریــک خشــونت ،شــوک و بــه حیــرت

لونگینــوس تــا قــرن هجدهــم دســتنخورده باقــی

اســت.

آن پرداختــه میشــود.

انداختــن مخاطــب اشــاره میشــود .اولــی مفهــوم

مانــد امــا در ادامــه خواهیــم دیــد کــه ایــن نقطــه

بایــد پذیرفــت کــه تفکــر و کنش هنــر معاصر بســیار

ســوالی کــه در ایــن پژوهــش مطــرح میشــود،

امــر واال 3اســت کــه سرگذشــتی دیرینــه دارد و دومی

عظیمتــی بــزرگ و اساســی در فلســفه هنــر و

چندالیهتــر و پیچیدهتــر از آن اســت کــه مثــال در

ـی خشــونت و
ـتی معنـ ِ
هماهنــگ بــا هــدف ،چیسـ ِ

مفهــوم آشــناییزدایی 4اســت کــه مطــرح کردنــش

متعاقبــا خــود جریانهــای هنــری بــود.

رابطــه بــا خشــونت ،بــه تبلیغــات بشردوســتانه و

شــوک در هنــر از نظــر هنرمنــدان معاصــر اســت.

بــه صــورت نظــری بــه فرمالیســتهای روســی و

رســاله «تحقیــق دربــاره سرچشــمههای نظریــات

دعــوت بــرای صلــح و غیــره محــدود شــود .امــا این را

فرضیــهای کــه در ایــن پژوهــش بیــان میشــود

مشــخصا شکلوفســکی 5برمیگــردد.

مــا در مــورد واالیــی و زیبایــی» ، 11نوشــته ادمونــد

هــم بایــد پذیرفــت کــه در آنســوی هنــر ،منتقدیــن

ایــن اســت کــه خشــونت و شــوک در هنــر معاصــر

و مــردم ،نمیتواننــد خــط تمایــز مشــخصی میــان

امــری یکپارچــه و یکدســت نیســت کــه بتــوان کل

امر واال

بــرک ، 12قــدم بعــدی در مــورد کشــف ماهیــت امــر
واال اســت .او در ایــن رســاله در مورد ذوق و ســلیقه

خشــونت تحمیــل شــده بــر انســانها و خشــونت

آن را نوعــی بیمــاری مازوخیســتی ،یــا در مــوارد

شایــــد بتــوان رسالـــــه لونگینــوس 6بــا عنــــوان

بــه نتایجــی میرســد و لــذت و زیبایــی و عشــق را

هنرمنــد یــا اثــر هنــریاش قائــل باشــند .هــدف

دیگــر ،گرایشــی بــرای جلــب توجــه در نظــر

 Peri Hypsousرا کــه معمــوال بــه «در بــاب امــر

در یــک ردیــف و مــوازی باهــم درنظــر میگیــرد.

پژوهــش حاضــر دقیقــا در شــکاف میــان ایــن دو

گرفــت .بلکــه اتفاقــا معنــای خشــونت و شــوک در

واال» ترجمــه شــده ،نقطــه آغــاز نظریهپــردازی در

امــا او بیــن زیبایــی و واالیــی فــرق میگــذارد

موضــع تعریــف میشــود :شــناخت بیشــتر معنــی

هنــر معاصــر را در بســیاری مــوارد بایــد در متــن

مــورد امــر واال در نظــر گرفــت .در نــگاه اول بــه

و واالیــی را مرتبــط بــه عشــق نمیدانــد .بــرک

خشــونت و شــوک در هنــر معاصــر.

نوعــی اعتــراض بــه وضعیــت کنونــی جهــان خوانــد

نظــر میرســد ایــن رســاله بــه ســنت نقــد بالغــی

برخــالف نظریــات معاصرانــش ،واالیــی را نتیجــه

بــرای رســیدن بــه ایــن هــدف در قــدم اول

کــه تــا قبــل از جنــگ جهانــی دوم ســابقه نداشــته

تعلــق داشــته باشــد .از نظــر لونگینــوس امــر واال در

حسهــای متعــددی میدانســت .از تــرس و

زمینههــای نظــری خشــونت و شــوک در هنــر

اســت .نــوع تحقیــق بــر اســاس هــدف بنیــادی

ـش خواننــده موضوعیــت مییابــد،
ارتبــاط بــا واکنـ ِ

غافلگیــر شــدن تــا فریــاد جانــوران ،از شــگفتیهای

معاصــر بررســی میشــود .ایــن زمینههــا بســیار

و بــر اســاس ماهیــت و روش تحلیلی-توصیفــی

امــا در عیــن حــال نویســنده را بــر میانگیــزد

طبیعــی تــا مــوارد شــگرف ســاخته انســان .بــرک
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20

متعــدد هســتند و هرکــدام از آنهــا نیازمنــد

اســت .فایــده آن را نیــز میتــوان شــناخت بیشــتر

تــا منبــع الهــام خــود را خالقانــه بــه کار گیــرد

مقدمه
بــه نظــر میرســد خشــونت از مفاهیمــی اســت

پژوهشــی مســتقل و مفصــل هســتند ،امــا در ایــن

جهــان هنــر و ارتبــاط بیشــتر مــردم و هنــر معاصــر

تــا بتوانــد اندیشــههایی متعالــی را عرضــه کنــد.

کــه انســان بــه صــورت روزمــره بــا آن ســر و کار

پژوهــش بــه دو بعــد امــر واال و آشــناییزدایی در

دانســت.

بــه اعتقــاد لونگینــوس امــر واال پــژواک ذهــن

دارد؛ چــه بــه صــورت غیرمســتقیم مثــل شــنیدن

حــد امــکان پرداختــه میشــود .بعــد از زمینههــای

اخبــار جنگهــا ،ترورهــا و قتلهــا و چــه بــه

نظــری بــه برخــی از مهمتریــن زمینههــای

صــورت مســتقیم مثــل دعواهــای خیابانــی یــا

سیاســی و اجتماعــی خشــونت و شــوک در هنــر

خــالق اســت .او مثالهایــش را در حوزههایــی

مطالعاتهنرهایزیبا

حــال فروپاشــی اســت .لونگینــوس میگویــد کــه

مشــاجرههای داخــل متــرو .خشــونت میتوانــد

معاصــر مثــل جنــگ ســرد ،اعتراضــات مــی 1968

نقــل قولــی از مارســل دوشــان 2هســت کــه

«بایــد احســاس کنیــم آنچــه را کــه خواندهایــم

بعــد انتزاعــی هــم داشــته باشــد ،مثــل زیســتن

میــالدی و جنــگ ویتنــام پرداختــه میشــود .بعــد

میگویــد تابلویــی کــه شــوکه نمیکنــد ،ارزش

خــود خلــق کردهایــم» .او اعتقــاد دارد کــه اثــر

همــراه بــا فقــر در محیطــی ناعادالنه .هنــر در رابطه

از ایــن دو قســمت نمونههایــی از خشــونت و شــوک

دیــدن نــدارد .آنچــه پیرامــون درونمایــه ایــن نقــل

عظیــم بــا نقصهــای انــدک ،آشــکارا برتــر از

بــا ایــن واقعیــت ،مســیری پرفــراز و نشــیب طــی

در هنــر معاصــر تحلیــل میشــود کــه در ابتــدا از

قــول واجــد اهمیــت اســت ،شــناخت ریشــهها و

نوشــته متوســط امــا بینقــص اســت و ستایشــگر

کــرده اســت و در دورههــای مختلــف رویکردهــای

سورئالیســم و دادائیســم شــروع شــده ،ســپس بــر

سرچشــمههای نظــری آن اســت کــه بــه صــورت

ایــن قــدرت عظیــم در آثــار بــزرگان یونــان باســتان

گوناگونــی نســبت بــه آن داشــته اســت .شــاید

اکسپرسیونیســم انتزاعــی در آمریــکا و جنبــش

مســتقیم و غیرمســتقیم بــر هنــر معاصــر تاثیــر

10

چــون هومــر ، 7پینــدار ، 8دموســتن 9و ســوفوکل

بتــوان ادعــا کــرد کــه در قــرن بیســتم ،صراحــت

فلوکســوس تمرکــز میشــود .در گام بعــدی اختصاصا

گذاشــته اســت .در ایــن قســمت بــه دو نمونــه از

اســت (هارلنــد .)55- 58 :1396 ،بــا اینکــه نظریات

ایــن رویکردهــا بیشــتر از هــر زمــان دیگــری بــوده

بــه بــادی آرت و نمونههــای برجســته و هنرمنــدان

ریشــههای تئوریــک خشــونت ،شــوک و بــه حیــرت

لونگینــوس تــا قــرن هجدهــم دســتنخورده باقــی

اســت.

آن پرداختــه میشــود.

انداختــن مخاطــب اشــاره میشــود .اولــی مفهــوم

مانــد امــا در ادامــه خواهیــم دیــد کــه ایــن نقطــه

بایــد پذیرفــت کــه تفکــر و کنش هنــر معاصر بســیار

ســوالی کــه در ایــن پژوهــش مطــرح میشــود،

امــر واال 3اســت کــه سرگذشــتی دیرینــه دارد و دومی

عظیمتــی بــزرگ و اساســی در فلســفه هنــر و

چندالیهتــر و پیچیدهتــر از آن اســت کــه مثــال در

ـی خشــونت و
ـتی معنـ ِ
هماهنــگ بــا هــدف ،چیسـ ِ

مفهــوم آشــناییزدایی 4اســت کــه مطــرح کردنــش

متعاقبــا خــود جریانهــای هنــری بــود.

رابطــه بــا خشــونت ،بــه تبلیغــات بشردوســتانه و

شــوک در هنــر از نظــر هنرمنــدان معاصــر اســت.

بــه صــورت نظــری بــه فرمالیســتهای روســی و

رســاله «تحقیــق دربــاره سرچشــمههای نظریــات

دعــوت بــرای صلــح و غیــره محــدود شــود .امــا این را

فرضیــهای کــه در ایــن پژوهــش بیــان میشــود

مشــخصا شکلوفســکی 5برمیگــردد.

مــا در مــورد واالیــی و زیبایــی» ، 11نوشــته ادمونــد

هــم بایــد پذیرفــت کــه در آنســوی هنــر ،منتقدیــن

ایــن اســت کــه خشــونت و شــوک در هنــر معاصــر

و مــردم ،نمیتواننــد خــط تمایــز مشــخصی میــان

امــری یکپارچــه و یکدســت نیســت کــه بتــوان کل

امر واال

بــرک ، 12قــدم بعــدی در مــورد کشــف ماهیــت امــر
واال اســت .او در ایــن رســاله در مورد ذوق و ســلیقه

خشــونت تحمیــل شــده بــر انســانها و خشــونت

آن را نوعــی بیمــاری مازوخیســتی ،یــا در مــوارد

شایــــد بتــوان رسالـــــه لونگینــوس 6بــا عنــــوان

بــه نتایجــی میرســد و لــذت و زیبایــی و عشــق را

هنرمنــد یــا اثــر هنــریاش قائــل باشــند .هــدف

دیگــر ،گرایشــی بــرای جلــب توجــه در نظــر

 Peri Hypsousرا کــه معمــوال بــه «در بــاب امــر

در یــک ردیــف و مــوازی باهــم درنظــر میگیــرد.

پژوهــش حاضــر دقیقــا در شــکاف میــان ایــن دو

گرفــت .بلکــه اتفاقــا معنــای خشــونت و شــوک در

واال» ترجمــه شــده ،نقطــه آغــاز نظریهپــردازی در

امــا او بیــن زیبایــی و واالیــی فــرق میگــذارد

موضــع تعریــف میشــود :شــناخت بیشــتر معنــی

هنــر معاصــر را در بســیاری مــوارد بایــد در متــن

مــورد امــر واال در نظــر گرفــت .در نــگاه اول بــه

و واالیــی را مرتبــط بــه عشــق نمیدانــد .بــرک

خشــونت و شــوک در هنــر معاصــر.

نوعــی اعتــراض بــه وضعیــت کنونــی جهــان خوانــد

نظــر میرســد ایــن رســاله بــه ســنت نقــد بالغــی

برخــالف نظریــات معاصرانــش ،واالیــی را نتیجــه

بــرای رســیدن بــه ایــن هــدف در قــدم اول

کــه تــا قبــل از جنــگ جهانــی دوم ســابقه نداشــته

تعلــق داشــته باشــد .از نظــر لونگینــوس امــر واال در

حسهــای متعــددی میدانســت .از تــرس و

زمینههــای نظــری خشــونت و شــوک در هنــر

اســت .نــوع تحقیــق بــر اســاس هــدف بنیــادی

ـش خواننــده موضوعیــت مییابــد،
ارتبــاط بــا واکنـ ِ

غافلگیــر شــدن تــا فریــاد جانــوران ،از شــگفتیهای

معاصــر بررســی میشــود .ایــن زمینههــا بســیار

و بــر اســاس ماهیــت و روش تحلیلی-توصیفــی

امــا در عیــن حــال نویســنده را بــر میانگیــزد

طبیعــی تــا مــوارد شــگرف ســاخته انســان .بــرک
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مییابــد کــه کلمــات از تــوان افتــاده و زبــان در

بخــــش

20

متعــدد هســتند و هرکــدام از آنهــا نیازمنــد

اســت .فایــده آن را نیــز میتــوان شــناخت بیشــتر

تــا منبــع الهــام خــود را خالقانــه بــه کار گیــرد

بــودن آن اســت .بــرک از قــول میلتــون 13مــرگ را

شــوپنهاور برخــالف کانــت واالیــی را بــه ســوژه

میکنــد .از نظــر او در زندگــی روزمــره ،چیزهایــی

بــار بــرای همیشــه تثبیــت شــد .در نظــر گرفتــن

واالتریــن چیزهــا میدانــد ،زیــرا در عیــن حــال

نســبت میدهــد (احمــدی.)146 :1389 ،

کــه عــادی و یکنواخــت شــدهاند بــه همــان میــزان،

ابعــاد و جنبههــای مختلــف ایــن آشــناییزدایی

مبهمتریــن چیزهــا اســت (احمــدی79 :1389 ،

توجــه بــه امــر واال در طــول تاریــخ هنــر در درک

قدرتشــان را هــم از دســت دادهانــد .او در مقالــه

یــا بیگانــه ســازی ،بــرای شــروع بحــث در مــورد

.)61 :1999 ،Burke( ،)77-

ماهیــت هنــر مــدرن اهمیــت بســزایی دارد .از

«هنــر بــه مثابــه تمهیــد ،»22معنــای هنــر را در

هنــر مــدرن ،و همچنیــن درنظــر گرفتــن امــر واال،

در مــورد واالیــی از جملــه

رومانتیسیســتها 16تــا سورئالیســتها ، 17و از

دادن
توانایــی آشــناییزدایی از چیزهــا ،در نشــان
ِ

ضــروری اســت.

بحثهایــی اســت کــه حتــی امــروز هــم زنــده و

سورئالیســتها تــا هنرمنــدان پرفورمنــس ،18همــه

آنهــا بــه شــیوهای نــو و نامتتظــره میدانــد 23.از

پویاســت .کانــت نیــز متفــاوت بــا همعصرانــش

ســعی داشــتند از حــدود و مرزهــای مشخصشــده

نظــر شکلوفســکی هــدف هنــر انتقــال حــس چیزها

واالیــی یــا آنچــه خــود  das Erhabeneمینامیــد

توســط مفهــوم زیبایــی فراتــر رونــد .آن چیــزی

اســت آنســان کــه ادراک میشــوند نــه آنســان

زمینههــای سیاســی ،اجتماعــی و
ـادی خشــونت و شــوک در هنر معاصر
اقتصـ ِ

را چیــزی میخوانــد کــه بــه طــور نــاب و ســاده

کــه دوشــان از آن بــه عنــوان چیــزی یــاد میکنــد

کــه دانســته میشــوند .از نظــر شکلوفســکی

در ابتــدا یــک فریــاد بــود حتــی قبــل از آن کــه

عظیــم باشــد .در حالــی کــه زیبــا محــدود و متعین

کــه شــوکهکننده اســت ،تــا حــدود زیــادی در

فرآینــد ادراک غایتــی زیباییشــناختی اســت و

فعــل باشــد .فریــاد ناامیــدی ،طغیــان یــا رنجــی

اســت ،واال نامحــدود و ناکرانمنــد اســت .آنچــه در

قلمــروی ورای زیبایــی قــرار میگیــرد .مخاطــب

بایــد ایــن فرآینــد طوالنــی شــود .از میــان بــردن

کــه در ابتــدای قــرن بــر هنــر مــدرن ســایه افکنــده

بحــث او تازگــی دارد تقســیم امــر واال بــه دو نــوع

هنــر قــرن بیســت و یکــم ،دیگــر درگیــر مهــارت

عادتهــای شــنیداری در موســیقی دوازده تنــی

بــود .فریــاد انســانهایی کــه خشــونت زمانهشــان

ریاضــی و پویــا اســت .کانــت مثالهایــی از امــر واال

و اســتعداد خارقالعــاده میکالنــژیِ هنرمنــد

شــوئنبرگ ،24حــذف کامــل عناصــر صحنهپــردازی

را نفــی میکردنــد امــا چــارهای نداشــتند جــز

مــیآورد ،چشــمانداز ســتیغ کوههــا تــا تنهایــی

نمیشــود .هنــر مــدرن در جســتجوی تجربــهای

در نمایشهــای بکــت ،25کاربــرد اســتعاره در
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در کویــر یــا امــواج خروشــان دریــا از جملــه ایــن

اســت کــه مخاطــب را شــوکه کنــد ،بترســاند یــا

آثــار کافــکا 26و ترفنــد مشــهور فلوبــر 27در نقــل

بــا فووهــا ، 29پیکاســو 30بــا کوبیســت 31هــا یــا

مثالهــا هســتند .امــا نکتــه دیگــری کــه در بحــث

حتــی در مــواردی مشــمئز کنــد .اگــر بررســی

قــول بــدون گیومــه و اُبژکتیویســم بیانــی،

دوشــان بــا دادا ...32همــه آنهــا تمایــل خــود بــرای

کانــت از امــر واال مهــم اســت ،گــره خــوردن آن

امــر واال را در مطالعــات تاریــخ هنــر مــدرن کنــار

همــه نمونههایــی از تکنیــک آشــناییزدایی و

بریــدن از دیــدگاه تصویــری رایــج کــه ریشــه

بــه اخــالق اســت کــه در مــورد هنــر مــدرن ،توجــه به

بگذاریــم ،قســمت اعظمــی از دیالــوگ و کنــش

بیگانهســازی هســتند (احمــدی309 :1389 ،

در قــرن 19م داشــت را بیــان میکننــد .آنهــا

ظرایــف مربــوط بــه این موضوع بســیار اساســی اســت

بیــن ســبکها و مکتبهــا بــرای مــا درکنشــدنی

( ،)308-هارلنــد( ،)317 :1396 ،مکاریــک:1384،

گرایــش هنــر بــرای بازنمایــی طبیعــت را زیــر

(احمــدی( ،)90- 91 :1389 ،ســوانه،)165 :1388 ،

خواهــد شــد.

( ،)13شمیســا .)151 :1378،

ســوال میبرنــد .هنرمنــد در مییابــد کــه بایــد

جنبــه دیگــر درونمایــه نقــل قولــی کــه از مارســل

بــه روشــی مســتقیمتر خــود را بیــان کنــد .از ایــن

دوشــان آمــده بــه همیــن موضــوع برمیگــردد .در

پــس ،حقیقــت ماننــد متریــال خــام هنــری مطــرح

رویارویــی آدمــی بــا بینهایــت یــاد کــرده اســت

21

بودلــر 20چنــد دهــه پیــش از فرمالیســتها

جهانــی کــه مملــو از تصاویــر ،صداهــا ،داســتانها و

میشــود (دومــزون روژ.)23 :1389 ،

و معتقــد اســت در واالیــی برخــالف زیبایــی

گفتــه بــود« :زیبایــی همــواره شــگفتآور اســت».

کلمــات اســت ،هنــر معاصــر بایــد نحــوه بیانــی تازه

بــه زبانــی دیگــر ،بــه هیــچ وجــه نمیتــوان

خواســت از میــان نمــیرود بــه اشــکال متفاوتــی

او همچنیــن پــس از نمایــش آثــار هنــری شــرق

و خــاص خــود را کشــف و اجــرا کنــد .در غیــر ایــن

مدرنیتــه را صرفــا در پیونــد بــا عنصــر قطعهقطعــه

باقــی میمانــد .شــوپنهاور بحــث از واالیــی

دور در پاریــس ســال در 1855م گفتــه بــود کــه راز

ـان انبوهــی از اطالعــات و دادههــا ،هــر
صــورت میـ ِ

شــدن اســتعاری یــا حقیقــی درک و بازشناســی

اخالقــی را پیــش میکشــد و از انســانی مثــال

ـن زبانــی شــخصی ،ناآشــنا و بــه شــدت
هنــر یافتـ ِ

محتوایــی ،هرچقــدر هــم کــه تکاندهنــده باشــد،

کــرد .بــه عکــس ،هنرمنــدان مــدرن بــه شــکلی

نظــر کانــت

14

مطالعاتهنرهایزیبا

22
پاییـــز 99

(ژیمنــز( ،)134 :1397 ،فریلنــد.)13- 15 :1383 ،
شــوپنهاور

15

نیــز ماننــد کانــت از واالیــی چــون

آشناییزدایی

19

بخــــش

واالینــد .بــه نظــر او مهمتریــن علــت امــر واال مبهــم

باقــی میمانــد .ذکــر ایــن نکتــه مهــم اســت کــه

مفهــوم آشــناییزدایی بــه صــورت مفصــل بحــث

و لــزوم آشــنازدا بــودن آن بعــد از فرمالیســم یــک

23
پژوهـــــش

میگفــت چیزهــا ،وقتــی سرچشــمه تــرس باشــند

مــیآورد کــه جــدا ازتمــام بدبختیهــا بــاز مقتــدر

فــردی و درونــی اســت .شکلوفســکی در بــاب

گــم خواهــد شــد .جایــگاه ایــن فــرم و نحــوه بیــان

بــودن آن اســت .بــرک از قــول میلتــون 13مــرگ را

شــوپنهاور برخــالف کانــت واالیــی را بــه ســوژه

میکنــد .از نظــر او در زندگــی روزمــره ،چیزهایــی

بــار بــرای همیشــه تثبیــت شــد .در نظــر گرفتــن

واالتریــن چیزهــا میدانــد ،زیــرا در عیــن حــال

نســبت میدهــد (احمــدی.)146 :1389 ،

کــه عــادی و یکنواخــت شــدهاند بــه همــان میــزان،

ابعــاد و جنبههــای مختلــف ایــن آشــناییزدایی

مبهمتریــن چیزهــا اســت (احمــدی79 :1389 ،

توجــه بــه امــر واال در طــول تاریــخ هنــر در درک

قدرتشــان را هــم از دســت دادهانــد .او در مقالــه

یــا بیگانــه ســازی ،بــرای شــروع بحــث در مــورد

.)61 :1999 ،Burke( ،)77-

ماهیــت هنــر مــدرن اهمیــت بســزایی دارد .از

«هنــر بــه مثابــه تمهیــد ،»22معنــای هنــر را در

هنــر مــدرن ،و همچنیــن درنظــر گرفتــن امــر واال،

در مــورد واالیــی از جملــه

رومانتیسیســتها 16تــا سورئالیســتها ، 17و از

دادن
توانایــی آشــناییزدایی از چیزهــا ،در نشــان
ِ

ضــروری اســت.

بحثهایــی اســت کــه حتــی امــروز هــم زنــده و

سورئالیســتها تــا هنرمنــدان پرفورمنــس ،18همــه

آنهــا بــه شــیوهای نــو و نامتتظــره میدانــد 23.از

پویاســت .کانــت نیــز متفــاوت بــا همعصرانــش

ســعی داشــتند از حــدود و مرزهــای مشخصشــده

نظــر شکلوفســکی هــدف هنــر انتقــال حــس چیزها

واالیــی یــا آنچــه خــود  das Erhabeneمینامیــد

توســط مفهــوم زیبایــی فراتــر رونــد .آن چیــزی

اســت آنســان کــه ادراک میشــوند نــه آنســان

زمینههــای سیاســی ،اجتماعــی و
ـادی خشــونت و شــوک در هنر معاصر
اقتصـ ِ

را چیــزی میخوانــد کــه بــه طــور نــاب و ســاده

کــه دوشــان از آن بــه عنــوان چیــزی یــاد میکنــد

کــه دانســته میشــوند .از نظــر شکلوفســکی

در ابتــدا یــک فریــاد بــود حتــی قبــل از آن کــه

عظیــم باشــد .در حالــی کــه زیبــا محــدود و متعین

کــه شــوکهکننده اســت ،تــا حــدود زیــادی در

فرآینــد ادراک غایتــی زیباییشــناختی اســت و

فعــل باشــد .فریــاد ناامیــدی ،طغیــان یــا رنجــی

اســت ،واال نامحــدود و ناکرانمنــد اســت .آنچــه در

قلمــروی ورای زیبایــی قــرار میگیــرد .مخاطــب

بایــد ایــن فرآینــد طوالنــی شــود .از میــان بــردن

کــه در ابتــدای قــرن بــر هنــر مــدرن ســایه افکنــده

بحــث او تازگــی دارد تقســیم امــر واال بــه دو نــوع

هنــر قــرن بیســت و یکــم ،دیگــر درگیــر مهــارت

عادتهــای شــنیداری در موســیقی دوازده تنــی

بــود .فریــاد انســانهایی کــه خشــونت زمانهشــان

ریاضــی و پویــا اســت .کانــت مثالهایــی از امــر واال

و اســتعداد خارقالعــاده میکالنــژیِ هنرمنــد

شــوئنبرگ ،24حــذف کامــل عناصــر صحنهپــردازی

را نفــی میکردنــد امــا چــارهای نداشــتند جــز

مــیآورد ،چشــمانداز ســتیغ کوههــا تــا تنهایــی

نمیشــود .هنــر مــدرن در جســتجوی تجربــهای

در نمایشهــای بکــت ،25کاربــرد اســتعاره در

28

آنکــه بــا همــان خشــونت پاســخ دهنــد :ماتیــس

در کویــر یــا امــواج خروشــان دریــا از جملــه ایــن

اســت کــه مخاطــب را شــوکه کنــد ،بترســاند یــا

آثــار کافــکا 26و ترفنــد مشــهور فلوبــر 27در نقــل

بــا فووهــا ، 29پیکاســو 30بــا کوبیســت 31هــا یــا

مثالهــا هســتند .امــا نکتــه دیگــری کــه در بحــث

حتــی در مــواردی مشــمئز کنــد .اگــر بررســی

قــول بــدون گیومــه و اُبژکتیویســم بیانــی،

دوشــان بــا دادا ...32همــه آنهــا تمایــل خــود بــرای

کانــت از امــر واال مهــم اســت ،گــره خــوردن آن

امــر واال را در مطالعــات تاریــخ هنــر مــدرن کنــار

همــه نمونههایــی از تکنیــک آشــناییزدایی و

بریــدن از دیــدگاه تصویــری رایــج کــه ریشــه

بــه اخــالق اســت کــه در مــورد هنــر مــدرن ،توجــه به

بگذاریــم ،قســمت اعظمــی از دیالــوگ و کنــش

بیگانهســازی هســتند (احمــدی309 :1389 ،

در قــرن 19م داشــت را بیــان میکننــد .آنهــا

ظرایــف مربــوط بــه این موضوع بســیار اساســی اســت

بیــن ســبکها و مکتبهــا بــرای مــا درکنشــدنی

( ،)308-هارلنــد( ،)317 :1396 ،مکاریــک:1384،

گرایــش هنــر بــرای بازنمایــی طبیعــت را زیــر

(احمــدی( ،)90- 91 :1389 ،ســوانه،)165 :1388 ،

خواهــد شــد.

( ،)13شمیســا .)151 :1378،

ســوال میبرنــد .هنرمنــد در مییابــد کــه بایــد

جنبــه دیگــر درونمایــه نقــل قولــی کــه از مارســل

بــه روشــی مســتقیمتر خــود را بیــان کنــد .از ایــن

دوشــان آمــده بــه همیــن موضــوع برمیگــردد .در

پــس ،حقیقــت ماننــد متریــال خــام هنــری مطــرح

رویارویــی آدمــی بــا بینهایــت یــاد کــرده اســت

21

بودلــر 20چنــد دهــه پیــش از فرمالیســتها

جهانــی کــه مملــو از تصاویــر ،صداهــا ،داســتانها و

میشــود (دومــزون روژ.)23 :1389 ،

و معتقــد اســت در واالیــی برخــالف زیبایــی

گفتــه بــود« :زیبایــی همــواره شــگفتآور اســت».

کلمــات اســت ،هنــر معاصــر بایــد نحــوه بیانــی تازه

بــه زبانــی دیگــر ،بــه هیــچ وجــه نمیتــوان

خواســت از میــان نمــیرود بــه اشــکال متفاوتــی

او همچنیــن پــس از نمایــش آثــار هنــری شــرق

و خــاص خــود را کشــف و اجــرا کنــد .در غیــر ایــن

مدرنیتــه را صرفــا در پیونــد بــا عنصــر قطعهقطعــه

باقــی میمانــد .شــوپنهاور بحــث از واالیــی

دور در پاریــس ســال در 1855م گفتــه بــود کــه راز

ـان انبوهــی از اطالعــات و دادههــا ،هــر
صــورت میـ ِ

شــدن اســتعاری یــا حقیقــی درک و بازشناســی

اخالقــی را پیــش میکشــد و از انســانی مثــال

ـن زبانــی شــخصی ،ناآشــنا و بــه شــدت
هنــر یافتـ ِ

محتوایــی ،هرچقــدر هــم کــه تکاندهنــده باشــد،

کــرد .بــه عکــس ،هنرمنــدان مــدرن بــه شــکلی

نظــر کانــت

14
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(ژیمنــز( ،)134 :1397 ،فریلنــد.)13- 15 :1383 ،
شــوپنهاور

15

نیــز ماننــد کانــت از واالیــی چــون

آشناییزدایی

19

بخــــش

واالینــد .بــه نظــر او مهمتریــن علــت امــر واال مبهــم

باقــی میمانــد .ذکــر ایــن نکتــه مهــم اســت کــه

مفهــوم آشــناییزدایی بــه صــورت مفصــل بحــث

و لــزوم آشــنازدا بــودن آن بعــد از فرمالیســم یــک

23
پژوهـــــش

میگفــت چیزهــا ،وقتــی سرچشــمه تــرس باشــند

مــیآورد کــه جــدا ازتمــام بدبختیهــا بــاز مقتــدر

فــردی و درونــی اســت .شکلوفســکی در بــاب

گــم خواهــد شــد .جایــگاه ایــن فــرم و نحــوه بیــان

مطالعاتهنرهایزیبا
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خواســت تمامیــت بخشــی از خــود بــه نمایــش

تاثیرگــذار هنرهــای تجســمی ،ریشــه ایــن فریــاد،

جهــان که بیشــتر جنبه فرانســوی داشــت متجلی شــد.

بــه خشــونت و شــوک در هنــر معاصــر الزم اســت.

گذاردهانــد کــه در مفهــوم اثــر هنــری جامــع

طغیــان و یــا رنــج بــه رابطــه رومانتیسیســم

در نیمــه اول قــرن بیســتم دو جنــگ جهانــی

اولیــن مــی  ،68اعتراضــات دانشــجویان اســت،

تجســم یافتــه اســت :تالشــی بــرای غلبــه بــر

آلمانــی و فلســفه روشــنگری برمیگــردد .در ایــن

خانمــان برانــداز تاثیــر مســتقیمی در گرایشــات

دومــی ،اعتراضــات و اعتصابهــای کارگــران،

تاثیــرات اجتماعــی ،روانــی و سیاســی گســلنده

مقطــع از تاریــخ هنــر بــود کــه بــه واضحتریــن و

هنــری آن زمــان و روح زمانــه آن دوره داشــتند کــه

ســومی ،هنجارشــکنیهای عمدتــا جنســی و

ذاتــی تجربــه مــدرن ،بــه ویــژه تجربــه شــهری

منســجمترین شــکل ممکــن ،هنرمنــد بــه عنــوان

وصفــش در ابتــدای ایــن بخــش آمــد .امــا چیــزی

فرهنگــی ،و در آخــر مــی  68کــه بــه نوعــی

مــدرن ،بــه مــدد شــیئیت بخشــیدن بــه ایــن

ســوژهای شــناخته شــد کــه میتوانــد در مقابــل

کــه پرداختــن بــه آن در رابطــه بــا هنــر معاصــر

سیاســت جدیــد در دورانــی کــه در آن زندگــی

تاثیــرات در چارچــوب وحدتــی برتــر .از ایــن منظر،

مســیری کــه جمیــع انســانها آن را متعــارف و

ضــروری اســت ،اتفاقــات سیاســی و اقتصــادی نیمه

میکنیــم اشــاره میکنــد (بدیــو.)31- 35 :1396 ،

میتــوان گفــت خواســت تمامیــت بخشــی همــان

مــورد قبــول میشــمارند ،طغیــان کنــد .در ایــن

دوم قــرن بیســتم اســت .شــاید بتــوان از زنجیــرهای

هــر کــدام از ایــن چهــار بُعــد (اگــر بتــوان آنهــا

قــدر معــرف مدرنیتــه اســت کــه تجســم اســتعاری

دوره کوتــاه کــه یکــی از تاثیرگذارتریــن دورههــای

از اتفاقــات نــام بــرد کــه بعــد از اتمــام جنــگ

را بــه حوزههــای فلســفه ،اقتصــاد ،اجتمــاع و

آن در هیــات قطعــه( .ناکلیــن)72 :1385 ،

تاریــخ هنــر ،نــه تنهــا بــر خــود هنــر ،بلکــه بــر

جهانــی دوم خودشــان را یکــی پــس از دیگــری

سیاســت ترجمــه کــرد) بــه صورتهــای مختلــف

امــا آیــا ایــن تمــام ماجراســت؟ چگونــه میتــوان

نحــوه تفکــر بشــر اســت ،پایههــای تمــام جنبــش-

بــروز دادنــد .اولیــن نکتــه توجــه بــه جنــگ ســرد

در هنــر معاصــر راهــی بــرای بیــان خویــش یافتــه

خــط پررنگــی را کــه بیــن هنرمنــدان دربارهــا،

هــای آشــوبگر و زیــر ســوال برنــده بعــدی ریختــه و

و جهــان دو قطبــی شــده بیــن شــوروی و آمریــکا

اســت کــه در بررســی نمونههــای گرایــش بــه

آکادمیهــا یــا کلیســاها و هنرمندانــی کــه خــارج

طراحــی میشــود.

یــا سوسیالیســم و کاپیتالیســم اســت .مجموعــهای

خشــونت و شــوک ،دقیقتــر بررســی خواهــد شــد.
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از نهادهــای قــدرت مشــغول کنــش و مقاومــت

آن چیــزی کــه در مــورد رومانتیســتهای آلمانــی

از جنگهــا از جنــگ کــره (1953- 1950م) تــا

بــرای توصیــف رویکردهــای هنــر معاصــر

بودنــد توصیــف کــرد؟ آیــا تمــام ایــن فریــاد علیــه

جالــب توجــه اســت ایــن اســت کــه در آنجــا هــم

جنــگ الجزایــر (1962 -1954م) و جنــگ ویتنــام

میتــوان از دو صفــت «سرگشــتگی» و «نفــی

ظلــم ،خشــونت و بــه بیراهــه رفتــن را میتــوان

جرقــه و سرچشــمههای ســیر هنــر بــه جنگــی

(1975 -1955م) و مجموعــهای از انقالبهــا

مطلــق» توامــان اســتفاده کــرد .امــا ابعــاد ایــن

محــدود بــه اوایــل قــرن بیســتم و مشــخصا جنــگ

ویرانکننــده و پرخشــونت برمیگــردد .جنــگ

از انقــالب کوبــا (1959م) تــا انقــالب فرهنگــی

سرگشــتی و نفــی مطلــق نبایــد خواننــده را از

تنــش
جهانــی اول خوانــد؟ ریشــه ایــن فریــاد و
ِ

ســی ســاله (1648- 1618م) جنگــی بــود کــه

چیــن (1966م) ،همگــی بــه عنــوان نمونههایــی

شــرایط اقتصــادی ،سیاســی و اجتماعــی دور کنــد.

هنرمنــ ِد ناآرامــی کــه پشــت بــوم ،میــز کارش و

میــان کشــورهای اروپایــی درگرفــت و میــدان

از اتفاقــات متعددتــری هســتند کــه نشــان از

جســتوجوی عدالــت ،آزادی ،برابــری ،گرایــش بــه

ـول بشــریت
یــا در صحنــه ،در مقابــل مســی ِر معمـ ِ

اصلــیاش آلمــان بــود .ایــن جنــگ بــه علــت

درگیریهــای سیاســی -اجتماعــی عمیقتــ ِر

ظلم-ســتیزی و نــه گفتــن بــه سیاســتهای کالن،

میایســتد و تمــام جنگهــای آشــکار و پنهــان

اختالفــات مذهبــی و ارضــی رخ داد و تاثیــر آن،

انســان دارنــد و بــدون شــک تاثیــر بســیاری بــر

نبایــد زیــر انبوهــی از تمایــالت اســکیزوفرنیک،

جهــان را در رابطــه بــا خــود یــا اثــرش پیــاده

ویرانــی آلمــان و امپراطــوری مقــدس روم بــود.

هنــر معاصــر داشــتهاند.

اشــرافی
منفعتطلبانــه ،نخبهگرایانــه و تــا حــدی
ِ

میکنــد کجاســت؟ آیــا میتــوان بــدون در نظــر

حریــف برنــده ،یعنــی فرانســه ،بعــد از ایــن جنــگ

شــاید بتــوان در مــورد اعتراضــات مــاه مــی  68در

هنــر معاصــر گــم شــود .بــه زبــان ســادهتر،

گرفتــن نظامــی کــه مجبــور اســت بــرای بقــای

قدرتمندتریــن دولــت اروپــا شــد .ایــن جنــگ ،بــه

فرانســه ،بــه عنــوان رویــدادی صحبــت کــرد کــه

هنرمنــدی کــه روی صحنــه ،عملــی خودآزارانــه

خــود جنــگ تولیــد کنــد ،بگوییــم هنرمنــد معاصــر

گفتــه آیزایــا برلیــن ،بــه نوعــی روحیــه زهــدورزی

منعکسکننــده تمــام مجموعــه رویدادهــای قبلــی

انجــام میدهــد ،از شــرایط سیاســی ،اجتماعــی و

صرفــا بــه جنــگ و خشــونت واکنــش نشــان

یــا

در آلمانیهــا انجامیــد کــه طــی

خــودش اســت .بــه گفتــه آلــن بدیــو ، 33فیلســوف

اقتصــادی دورانــی کــه در آن زندگــی میکنــد،

میدهــد و مابقــی داســتان را ناتمــام و منفــک از

ســالها درونمایــهاش را وارد رومانتیسیســم کــرد

فرانســوی ،حداقــل میتــوان چهــار مــی  68را در

جــدا و منفــک نیســت .در نظــر گرفتــن همزمانــی

Pietist

پژوهـــــش

مقابــل ایــن انــگاره حرکــت کردهانــد ،و نوعــی

جــدا از نمونههــای پراکنــده و بعضــا بســیار

در مخالفــت بــا عقــل روشــنگری و رویکــرد منطقــی بــه

بحــث ،بــرای شــناخت بیشــتر ماهیــت گرایــش

بخــــش

24

تناقﺾآمیــز ،یــا دیالکتیکــی ،بــه ســوی قطــب

زمینههــای سیاســی و اقتصــادی در نظــر بگیریــم؟

(برلیــن .)71 :1387 ،همیــن روحیــه بــود کــه بــه نوعــی

ذهــن زنــده کــرد کــه نــام بــردن آنهــا ،در ادامــه

مطالعاتهنرهایزیبا
پاییـــز 99

خواســت تمامیــت بخشــی از خــود بــه نمایــش

تاثیرگــذار هنرهــای تجســمی ،ریشــه ایــن فریــاد،

جهــان که بیشــتر جنبه فرانســوی داشــت متجلی شــد.

بــه خشــونت و شــوک در هنــر معاصــر الزم اســت.

گذاردهانــد کــه در مفهــوم اثــر هنــری جامــع

طغیــان و یــا رنــج بــه رابطــه رومانتیسیســم

در نیمــه اول قــرن بیســتم دو جنــگ جهانــی

اولیــن مــی  ،68اعتراضــات دانشــجویان اســت،

تجســم یافتــه اســت :تالشــی بــرای غلبــه بــر

آلمانــی و فلســفه روشــنگری برمیگــردد .در ایــن

خانمــان برانــداز تاثیــر مســتقیمی در گرایشــات

دومــی ،اعتراضــات و اعتصابهــای کارگــران،

تاثیــرات اجتماعــی ،روانــی و سیاســی گســلنده

مقطــع از تاریــخ هنــر بــود کــه بــه واضحتریــن و

هنــری آن زمــان و روح زمانــه آن دوره داشــتند کــه

ســومی ،هنجارشــکنیهای عمدتــا جنســی و

ذاتــی تجربــه مــدرن ،بــه ویــژه تجربــه شــهری

منســجمترین شــکل ممکــن ،هنرمنــد بــه عنــوان

وصفــش در ابتــدای ایــن بخــش آمــد .امــا چیــزی

فرهنگــی ،و در آخــر مــی  68کــه بــه نوعــی

مــدرن ،بــه مــدد شــیئیت بخشــیدن بــه ایــن

ســوژهای شــناخته شــد کــه میتوانــد در مقابــل

کــه پرداختــن بــه آن در رابطــه بــا هنــر معاصــر

سیاســت جدیــد در دورانــی کــه در آن زندگــی

تاثیــرات در چارچــوب وحدتــی برتــر .از ایــن منظر،

مســیری کــه جمیــع انســانها آن را متعــارف و

ضــروری اســت ،اتفاقــات سیاســی و اقتصــادی نیمه

میکنیــم اشــاره میکنــد (بدیــو.)31- 35 :1396 ،

میتــوان گفــت خواســت تمامیــت بخشــی همــان

مــورد قبــول میشــمارند ،طغیــان کنــد .در ایــن

دوم قــرن بیســتم اســت .شــاید بتــوان از زنجیــرهای

هــر کــدام از ایــن چهــار بُعــد (اگــر بتــوان آنهــا

قــدر معــرف مدرنیتــه اســت کــه تجســم اســتعاری

دوره کوتــاه کــه یکــی از تاثیرگذارتریــن دورههــای

از اتفاقــات نــام بــرد کــه بعــد از اتمــام جنــگ

را بــه حوزههــای فلســفه ،اقتصــاد ،اجتمــاع و

آن در هیــات قطعــه( .ناکلیــن)72 :1385 ،

تاریــخ هنــر ،نــه تنهــا بــر خــود هنــر ،بلکــه بــر

جهانــی دوم خودشــان را یکــی پــس از دیگــری

سیاســت ترجمــه کــرد) بــه صورتهــای مختلــف

امــا آیــا ایــن تمــام ماجراســت؟ چگونــه میتــوان

نحــوه تفکــر بشــر اســت ،پایههــای تمــام جنبــش-

بــروز دادنــد .اولیــن نکتــه توجــه بــه جنــگ ســرد

در هنــر معاصــر راهــی بــرای بیــان خویــش یافتــه

خــط پررنگــی را کــه بیــن هنرمنــدان دربارهــا،

هــای آشــوبگر و زیــر ســوال برنــده بعــدی ریختــه و

و جهــان دو قطبــی شــده بیــن شــوروی و آمریــکا

اســت کــه در بررســی نمونههــای گرایــش بــه

آکادمیهــا یــا کلیســاها و هنرمندانــی کــه خــارج

طراحــی میشــود.

یــا سوسیالیســم و کاپیتالیســم اســت .مجموعــهای

خشــونت و شــوک ،دقیقتــر بررســی خواهــد شــد.
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از نهادهــای قــدرت مشــغول کنــش و مقاومــت

آن چیــزی کــه در مــورد رومانتیســتهای آلمانــی

از جنگهــا از جنــگ کــره (1953- 1950م) تــا

بــرای توصیــف رویکردهــای هنــر معاصــر

بودنــد توصیــف کــرد؟ آیــا تمــام ایــن فریــاد علیــه

جالــب توجــه اســت ایــن اســت کــه در آنجــا هــم

جنــگ الجزایــر (1962 -1954م) و جنــگ ویتنــام

میتــوان از دو صفــت «سرگشــتگی» و «نفــی

ظلــم ،خشــونت و بــه بیراهــه رفتــن را میتــوان

جرقــه و سرچشــمههای ســیر هنــر بــه جنگــی

(1975 -1955م) و مجموعــهای از انقالبهــا

مطلــق» توامــان اســتفاده کــرد .امــا ابعــاد ایــن

محــدود بــه اوایــل قــرن بیســتم و مشــخصا جنــگ

ویرانکننــده و پرخشــونت برمیگــردد .جنــگ

از انقــالب کوبــا (1959م) تــا انقــالب فرهنگــی

سرگشــتی و نفــی مطلــق نبایــد خواننــده را از

تنــش
جهانــی اول خوانــد؟ ریشــه ایــن فریــاد و
ِ

ســی ســاله (1648- 1618م) جنگــی بــود کــه

چیــن (1966م) ،همگــی بــه عنــوان نمونههایــی

شــرایط اقتصــادی ،سیاســی و اجتماعــی دور کنــد.

هنرمنــ ِد ناآرامــی کــه پشــت بــوم ،میــز کارش و

میــان کشــورهای اروپایــی درگرفــت و میــدان

از اتفاقــات متعددتــری هســتند کــه نشــان از

جســتوجوی عدالــت ،آزادی ،برابــری ،گرایــش بــه

ـول بشــریت
یــا در صحنــه ،در مقابــل مســی ِر معمـ ِ

اصلــیاش آلمــان بــود .ایــن جنــگ بــه علــت

درگیریهــای سیاســی -اجتماعــی عمیقتــ ِر

ظلم-ســتیزی و نــه گفتــن بــه سیاســتهای کالن،

میایســتد و تمــام جنگهــای آشــکار و پنهــان

اختالفــات مذهبــی و ارضــی رخ داد و تاثیــر آن،

انســان دارنــد و بــدون شــک تاثیــر بســیاری بــر

نبایــد زیــر انبوهــی از تمایــالت اســکیزوفرنیک،

جهــان را در رابطــه بــا خــود یــا اثــرش پیــاده

ویرانــی آلمــان و امپراطــوری مقــدس روم بــود.

هنــر معاصــر داشــتهاند.

اشــرافی
منفعتطلبانــه ،نخبهگرایانــه و تــا حــدی
ِ

میکنــد کجاســت؟ آیــا میتــوان بــدون در نظــر

حریــف برنــده ،یعنــی فرانســه ،بعــد از ایــن جنــگ

شــاید بتــوان در مــورد اعتراضــات مــاه مــی  68در

هنــر معاصــر گــم شــود .بــه زبــان ســادهتر،

گرفتــن نظامــی کــه مجبــور اســت بــرای بقــای

قدرتمندتریــن دولــت اروپــا شــد .ایــن جنــگ ،بــه

فرانســه ،بــه عنــوان رویــدادی صحبــت کــرد کــه

هنرمنــدی کــه روی صحنــه ،عملــی خودآزارانــه

خــود جنــگ تولیــد کنــد ،بگوییــم هنرمنــد معاصــر

گفتــه آیزایــا برلیــن ،بــه نوعــی روحیــه زهــدورزی

منعکسکننــده تمــام مجموعــه رویدادهــای قبلــی

انجــام میدهــد ،از شــرایط سیاســی ،اجتماعــی و

صرفــا بــه جنــگ و خشــونت واکنــش نشــان

یــا

در آلمانیهــا انجامیــد کــه طــی

خــودش اســت .بــه گفتــه آلــن بدیــو ، 33فیلســوف

اقتصــادی دورانــی کــه در آن زندگــی میکنــد،

میدهــد و مابقــی داســتان را ناتمــام و منفــک از

ســالها درونمایــهاش را وارد رومانتیسیســم کــرد

فرانســوی ،حداقــل میتــوان چهــار مــی  68را در

جــدا و منفــک نیســت .در نظــر گرفتــن همزمانــی
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مقابــل ایــن انــگاره حرکــت کردهانــد ،و نوعــی

جــدا از نمونههــای پراکنــده و بعضــا بســیار

در مخالفــت بــا عقــل روشــنگری و رویکــرد منطقــی بــه

بحــث ،بــرای شــناخت بیشــتر ماهیــت گرایــش

بخــــش
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تناقﺾآمیــز ،یــا دیالکتیکــی ،بــه ســوی قطــب

زمینههــای سیاســی و اقتصــادی در نظــر بگیریــم؟

(برلیــن .)71 :1387 ،همیــن روحیــه بــود کــه بــه نوعــی

ذهــن زنــده کــرد کــه نــام بــردن آنهــا ،در ادامــه

هنــر و سیاســت ،معنــا و ابعــاد ایدئولوژیــک آنهــا

اســت .در آثــار آنــان نکتــه مرکــزی از رویــای شــب

اتوماتیســم یــا خــودکاری کــه بــه معنــای تســلط

بنیانگــذاران نوورئالیســم بــود امــا فعالیتــش در این

و وضــع کلــی سیاســی -اجتماعــی انســان معاصــر،

بــه رویــای روز و بــه گونــه صریــح و قاطــع بــه

ناخــودآگاه هنرمنــد بــر حــرکات دســت اوســت،

جنبــش چنــدان نپاییــد و در اثــر ســکته قلبــی در

در بررســی ردپاهــای خشــونت و شــوک در هنــر

36

مفهــوم لــذت منتقــل میشــود .آرتــور رمبــو

تاثیــری مســتقیم در شــکلگیری ایــن جریــان

گذشــت .او فــام اولتراماریــن خاصــی را ســاخت کــه

معاصــر ،بــه درک بیشــتر گرایشــات و ماهیــت هنــر

نوشــته شــبی زیبایــی را روی زانوهایــش نشــاند و

گذاشــت (پاکبــاز:2003 ،Chilvers( ،)19 :1395 ،

بــه

مشــهور اســت .همزمــان بــا نقاشــیهای

کمــک خواهــد کــرد .بــه همیــن میــزان ،جــدا

آن را تلــخ یافــت« :پــس بــه او ناســزا گفتــم»؛ و

 .)464شــاخصترین چهــره و مهمتریــن حلقــه

تــک رنــگ ،پرفورمنسهــای اولیــهاش را ترتیــب

کــردن ایــن حوزههــا از هــم بــه برداشــتی انتزاعــی

ایــن تلخــی زیبایــی در آثــار سورئالیســتها باقــی مانــد.

اتصــال بیــن سورئالیســم اروپایــی و آنچــه در

داد .کارنمایــی بــا عنــوان خــال (1958م) را در یــک

و ناکامــل از هنــر میانجامــد.

شــگفتی نکتــه کلیــدی در زیباییشناســی

42

آمریــکا در شــرف ظهــور بــود ،آرشــیل گورکــی

گالــری خالــی بــا دیوارهــای ســفید برپــا کــرد.

سورئالیســت اســت ،بــه گفتــه برتــون« : 37زیبــا

هنرمنــد ارمنــی بــود کــه در ســال 1920م بــه

پــرش از بــام یــک ســاختمان از دیگــر نمایشهــای

بایــد تشــنج باشــد وگرنــه هیــچ نیســت» (،Breton

آمریــکا مهاجــرت کــرد .هنرمنــدان مهاجــر دیگــری

او بــود کــه بــه صــورت عکــس انتشــار یافــت .در

 .)40 :1960نســبت میــان تشــنج و شــگفتی ،لــذت

مثــل جــوزف آلبــرز 43و هانــس هافمــن 44نیــز در

انســاننگاریهایش 52از زنهــای برهنــه بــه عنــوان

اســت .سورئالیســتها ســینما را مهمتریــن عرصــه

شــکلگیری اکسپرسیونیســم انتزاعــی تاثیــری

قلممــو اســتفاده میکــرد ،بدیــن ترتیــب کــه

جنبــش فراگیــر دادا کــه اولیــن جنبــش هنــری

رخــداد شــگفتیها -ایــن راز هنــر انســان بــه

غیرقابل انکار گذاشــتند (لوســی اســمیت.)35 :1381 ،

بعــد از آغشــته کــردن بدنشــان بــه رنــگ ،خــود را

پســامدرن محســوب میشــود و ویژگــی مهــم

اصطــالح ابتدایــی -میدانســتند (احمــدی:1389 ،

بــا اینکــه هنرمنــدان اکسپرسیونیســت انتزاعــی

روی بومهایــی کــه روی دیــوار یــا زمیــن نصــب

بخــــش

آن روح طغیــان بــر ضــد تمامــی ارزشهــای

 .)378بــه طــور خالصــه ،زمینــه گرایشــات ضــد

هیچــگاه بــه صــورت منســجم بــا هــم کار نکردنــد

شــده بودنــد میمالیدنــد تــا اثــر بدنشــان حــک

27

ســنتی بــود ،نخســت در دو کشــور بیطــرف

هنــری و نفیگرایانــه دادائیســم و مجموعــه آثــار

امــا میتــوان از بیــن آنهــا بــه افــراد دیگــری

شــود .واقعیــت ،کامــال روی تابلــو نقــش بســته

جنــگ جهانــی اول یعنــی ســوئیس و آمریــکا

و نظریــات سورئالیســتها در بــاب رهــا کــردن

48

نظیــر راتکــو ، 45مــادرول ، 46گاتلیــب 47و نیومــن

اســت .گاهــی اوقــات هنرمنــدان بــرای در صحنــه

شــکل گرفــت .دادا ایدئولــوژی متناقضــی چــون

قــوه خیــال و ناخــودآگاه ،پیشزمینــه ظهــور

هــم اشــاره کــرد .در دهــه 1960م واکنشهــای

قــرار دادن خــود درنــگ نمیکننــد .اینجــا دیگــر

نهیلیســم ،آنارشیســم فردگرایانــه و کمونیســم

جنبههــای بارزتــری از خشــونت و شــوک در هنــر

مختلفــی بــه ایــن جنبــش شــد کــه پــاپ آرت 49و

از تابلــو خبــری نیســت .کالن در ســالهای آخــر

را دربرمیگرفــت .اســلوبهای خــالق مبتنــی

معاصــر بــود.

انتــزاع پسانقاشــانه 50از مهمتریــن آنهــا هســتند.

عمــرش صورتــی و طالیــی را نیــز در مجســمههای

بخــش مهمــی از تاریــخ هنــر آمریــکا را میتــوان بــر

گچــی و برنــزی و نقشبرجســتههای اســفنجی

اســاس تحــوالت ناشــی از ایــن جنبــش و یــا در تقابــل با

بــه کار میبــرد .ایــن ســهگانه رنگــی در پیونــد بــا

و بعــد اکسپرسیونیســتهای انتزاعگــرا بــه کار

در ســالهای دهــه 50م ،پــوالک رنــگ را بــا

آن رقــم زد (پاکباز( ،)130 :1395 ،پارامزانــی.)89 :1393 ،

ســتون و دیــوار آتــش ،درونمایــه آخریــن کارنمای

گرفتــه شــد و نقــد مفاهیــم ســنتی و اثــر هنــری

شــدت بــر بومهایــی روی زمیــن میپاشــید .آثــار

ایــو کالن 51از نخســتین شــخصیتهای سنتســتیز

او بودنــد (،Chilvers( ،)39 :2006 ،Morineau

در کارهــای هنرمنــدان کانســپچوئال آرت ریشــه در

پــوالک 38کــه در دســته کلیتــر اکسپرسیونیســم

افراطــی در اروپــای پــس از جنــگ بــود و بــر

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

نظریــات دادائیســتها دارد (پاکبــاز،)606 :1395 ،

انتزاعــی طبقهبنــدی میشــود ،خــود ریشــه در

بســیاری از گرایشهــای دادئیســتی بعــدی اثــر

(بریــس گات.)125 :1384 ،

سورئالیســم و دادائیســم اروپایی داشــت .هنرمندانی

گذاشــت .او در جوانــی عقایدی عارفانه و اســرارآمیز

آثــار هنــری و نظــری سورئالیســتها متاثــر از

مثــل ماســون

تکنیکهــای

داشــت کــه بعدهــا در نقاشــیهای تــک رنــگ او

برخــالف جنبشهــای هنــری قبلــی ،جنبــش

روانــکاوی فرویــد 34و روانشناســی تحلیلــی یونگ،35

اتوماتیســم ،41نقشســابی ،نقشبرگردانــی و

پیــاده شــد .ایــن نقاشــیها بیــان عمیــق معنویــت

فلوکســوس نــه تنهــا بــه دنبــال تغییــر تاریــخ هنــر

تحلیــل نمونههــای خشــونت و

شــوک در هنــر معاصــر
مطالعاتهنرهایزیبا

26
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بــر تصــادف و اتفــاق کــه ویژگــی کارهــای
دادائیســتها بــود ،ابتــدا توســط سورئالیســتها

اکسپرسیونیسم انتزاعی و بعد از آن

39

و ارنســت

40

IKB

فلوکسوس

53

پژوهـــــش

رویدادهــای نیمــه دوم قــرن بیســتم در قلمــرو

مهمتریــن اســناد در بیــان کارآیــی ناخودآگاهــی

دودکاری را ابــداع کردنــد .مهمتریــن آنهــا یعنــی

هســتند و نــه نمایــش صــوری رنــگ .کالن از

هنــر و سیاســت ،معنــا و ابعــاد ایدئولوژیــک آنهــا

اســت .در آثــار آنــان نکتــه مرکــزی از رویــای شــب

اتوماتیســم یــا خــودکاری کــه بــه معنــای تســلط

بنیانگــذاران نوورئالیســم بــود امــا فعالیتــش در این

و وضــع کلــی سیاســی -اجتماعــی انســان معاصــر،

بــه رویــای روز و بــه گونــه صریــح و قاطــع بــه

ناخــودآگاه هنرمنــد بــر حــرکات دســت اوســت،

جنبــش چنــدان نپاییــد و در اثــر ســکته قلبــی در

در بررســی ردپاهــای خشــونت و شــوک در هنــر

36

مفهــوم لــذت منتقــل میشــود .آرتــور رمبــو

تاثیــری مســتقیم در شــکلگیری ایــن جریــان

گذشــت .او فــام اولتراماریــن خاصــی را ســاخت کــه

معاصــر ،بــه درک بیشــتر گرایشــات و ماهیــت هنــر

نوشــته شــبی زیبایــی را روی زانوهایــش نشــاند و

گذاشــت (پاکبــاز:2003 ،Chilvers( ،)19 :1395 ،

بــه

مشــهور اســت .همزمــان بــا نقاشــیهای

کمــک خواهــد کــرد .بــه همیــن میــزان ،جــدا

آن را تلــخ یافــت« :پــس بــه او ناســزا گفتــم»؛ و

 .)464شــاخصترین چهــره و مهمتریــن حلقــه

تــک رنــگ ،پرفورمنسهــای اولیــهاش را ترتیــب

کــردن ایــن حوزههــا از هــم بــه برداشــتی انتزاعــی

ایــن تلخــی زیبایــی در آثــار سورئالیســتها باقــی مانــد.

اتصــال بیــن سورئالیســم اروپایــی و آنچــه در

داد .کارنمایــی بــا عنــوان خــال (1958م) را در یــک

و ناکامــل از هنــر میانجامــد.

شــگفتی نکتــه کلیــدی در زیباییشناســی

42

آمریــکا در شــرف ظهــور بــود ،آرشــیل گورکــی

گالــری خالــی بــا دیوارهــای ســفید برپــا کــرد.

سورئالیســت اســت ،بــه گفتــه برتــون« : 37زیبــا

هنرمنــد ارمنــی بــود کــه در ســال 1920م بــه

پــرش از بــام یــک ســاختمان از دیگــر نمایشهــای

بایــد تشــنج باشــد وگرنــه هیــچ نیســت» (،Breton

آمریــکا مهاجــرت کــرد .هنرمنــدان مهاجــر دیگــری

او بــود کــه بــه صــورت عکــس انتشــار یافــت .در

 .)40 :1960نســبت میــان تشــنج و شــگفتی ،لــذت

مثــل جــوزف آلبــرز 43و هانــس هافمــن 44نیــز در

انســاننگاریهایش 52از زنهــای برهنــه بــه عنــوان

اســت .سورئالیســتها ســینما را مهمتریــن عرصــه

شــکلگیری اکسپرسیونیســم انتزاعــی تاثیــری

قلممــو اســتفاده میکــرد ،بدیــن ترتیــب کــه

جنبــش فراگیــر دادا کــه اولیــن جنبــش هنــری

رخــداد شــگفتیها -ایــن راز هنــر انســان بــه

غیرقابل انکار گذاشــتند (لوســی اســمیت.)35 :1381 ،

بعــد از آغشــته کــردن بدنشــان بــه رنــگ ،خــود را

پســامدرن محســوب میشــود و ویژگــی مهــم

اصطــالح ابتدایــی -میدانســتند (احمــدی:1389 ،

بــا اینکــه هنرمنــدان اکسپرسیونیســت انتزاعــی

روی بومهایــی کــه روی دیــوار یــا زمیــن نصــب

بخــــش

آن روح طغیــان بــر ضــد تمامــی ارزشهــای

 .)378بــه طــور خالصــه ،زمینــه گرایشــات ضــد

هیچــگاه بــه صــورت منســجم بــا هــم کار نکردنــد

شــده بودنــد میمالیدنــد تــا اثــر بدنشــان حــک

27

ســنتی بــود ،نخســت در دو کشــور بیطــرف

هنــری و نفیگرایانــه دادائیســم و مجموعــه آثــار

امــا میتــوان از بیــن آنهــا بــه افــراد دیگــری

شــود .واقعیــت ،کامــال روی تابلــو نقــش بســته

جنــگ جهانــی اول یعنــی ســوئیس و آمریــکا

و نظریــات سورئالیســتها در بــاب رهــا کــردن

48

نظیــر راتکــو ، 45مــادرول ، 46گاتلیــب 47و نیومــن

اســت .گاهــی اوقــات هنرمنــدان بــرای در صحنــه

شــکل گرفــت .دادا ایدئولــوژی متناقضــی چــون

قــوه خیــال و ناخــودآگاه ،پیشزمینــه ظهــور

هــم اشــاره کــرد .در دهــه 1960م واکنشهــای

قــرار دادن خــود درنــگ نمیکننــد .اینجــا دیگــر

نهیلیســم ،آنارشیســم فردگرایانــه و کمونیســم

جنبههــای بارزتــری از خشــونت و شــوک در هنــر

مختلفــی بــه ایــن جنبــش شــد کــه پــاپ آرت 49و

از تابلــو خبــری نیســت .کالن در ســالهای آخــر

را دربرمیگرفــت .اســلوبهای خــالق مبتنــی

معاصــر بــود.

انتــزاع پسانقاشــانه 50از مهمتریــن آنهــا هســتند.

عمــرش صورتــی و طالیــی را نیــز در مجســمههای

بخــش مهمــی از تاریــخ هنــر آمریــکا را میتــوان بــر

گچــی و برنــزی و نقشبرجســتههای اســفنجی

اســاس تحــوالت ناشــی از ایــن جنبــش و یــا در تقابــل با

بــه کار میبــرد .ایــن ســهگانه رنگــی در پیونــد بــا

و بعــد اکسپرسیونیســتهای انتزاعگــرا بــه کار

در ســالهای دهــه 50م ،پــوالک رنــگ را بــا

آن رقــم زد (پاکباز( ،)130 :1395 ،پارامزانــی.)89 :1393 ،

ســتون و دیــوار آتــش ،درونمایــه آخریــن کارنمای

گرفتــه شــد و نقــد مفاهیــم ســنتی و اثــر هنــری

شــدت بــر بومهایــی روی زمیــن میپاشــید .آثــار

ایــو کالن 51از نخســتین شــخصیتهای سنتســتیز

او بودنــد (،Chilvers( ،)39 :2006 ،Morineau

در کارهــای هنرمنــدان کانســپچوئال آرت ریشــه در

پــوالک 38کــه در دســته کلیتــر اکسپرسیونیســم

افراطــی در اروپــای پــس از جنــگ بــود و بــر

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

نظریــات دادائیســتها دارد (پاکبــاز،)606 :1395 ،

انتزاعــی طبقهبنــدی میشــود ،خــود ریشــه در

بســیاری از گرایشهــای دادئیســتی بعــدی اثــر

(بریــس گات.)125 :1384 ،

سورئالیســم و دادائیســم اروپایی داشــت .هنرمندانی

گذاشــت .او در جوانــی عقایدی عارفانه و اســرارآمیز

آثــار هنــری و نظــری سورئالیســتها متاثــر از

مثــل ماســون

تکنیکهــای

داشــت کــه بعدهــا در نقاشــیهای تــک رنــگ او

برخــالف جنبشهــای هنــری قبلــی ،جنبــش

روانــکاوی فرویــد 34و روانشناســی تحلیلــی یونگ،35

اتوماتیســم ،41نقشســابی ،نقشبرگردانــی و

پیــاده شــد .ایــن نقاشــیها بیــان عمیــق معنویــت

فلوکســوس نــه تنهــا بــه دنبــال تغییــر تاریــخ هنــر

تحلیــل نمونههــای خشــونت و

شــوک در هنــر معاصــر
مطالعاتهنرهایزیبا

26

دادائیسموسورئالیسم

پاییـــز 99

بــر تصــادف و اتفــاق کــه ویژگــی کارهــای
دادائیســتها بــود ،ابتــدا توســط سورئالیســتها

اکسپرسیونیسم انتزاعی و بعد از آن

39

و ارنســت

40

IKB

فلوکسوس

53

پژوهـــــش

رویدادهــای نیمــه دوم قــرن بیســتم در قلمــرو

مهمتریــن اســناد در بیــان کارآیــی ناخودآگاهــی

دودکاری را ابــداع کردنــد .مهمتریــن آنهــا یعنــی

هســتند و نــه نمایــش صــوری رنــگ .کالن از

مطالعاتهنرهایزیبا

مــرزی بیــن هنــر و زندگــی را از بیــن ببــرد .جــورج

تجاربــی شــامل همــه چیــز -از نفسکشــیدن تــا

و ســوء اســتفاده جنســی از زنــان اســتفاده کــرد

مناســک تحمــل درد را نشــان میدهنــد .ویتــو

ماکینــاس 54در بیانیــه ایــن جنبــش بیــان کــرد کــه

پاســخ بــه تلفــن -بــود .اولیــن رویــداد فلوکســوس

(.)4 :2017 ،Terpenkas

آکونچــی ، 58ژینــا پــن ، 59کریــس بــردن ، 60شــوارتز

هــدف فلوکســوس «پاکســازی جهــان از بیمــاری

در ســال 1961م در گالــری

در نیویــورک

شــاید هنرمنــدان مربــوط بــه جنبــش فلوکســوس

کوگلــر ، 61اســتوارت بریزلــی 62و اورالن 63از جملــه

بــورژوازی ...از هنــر مــرده ...ایجــاد موجــی انقالبــی

برگــزار شــد و در ســال 1962م در جشــنوارههای

خــود گرایــش چندانــی بــه اعمــال خشــونت و

هنرمنــدان ایــن نــوع از هنــر هســتند (پاکبــاز،

در هنــر ،ترویــج هنــر زنــده ،ضــد هنــر »...اســت

اروپــا ادامــه یافــت .مراکــز اصلــی فعالیتهــای

شــوک نداشــتند ،بــا ایــن وجــود نقــش آنهــا در

.)70 :2003 ،Chilvers( ،)218 :1395

تــا بــه روش انقالبــی فکــر کــردن در مــورد عمــل و

فلوکســوس نیویــورک ،آلمــان و ژاپــن بودنــد.

هنــر نیمــه دوم قــرن بیســتم و اتفاقــا دغدغههــای

امــا قبــل از پرداختــن بــه هنرمنــدان بــادیآرت

رونــد در هنــر توجــه کنــد (پاکبــاز،)1020 :1395 ،

فعالیــت کیــت میلــت 55در جنبــش فلوکســوس

ملمــوس و عینــی آنــان در ارتبــاط بــا خشــونت

بایــد روی تمایــز بیــن کنــش یعنــی  ،actو عمــل

،)2019,Fluxus ,URL2( ،))2019 ,Fluxus ,URL1

اغلــب در زیــر ســایه فعالیــت او در مــوج دوم

غیرقابــل انــکار اســت .یکــی از برجســتهترین

یعنــی  actionتمرکــز شــود .آنچــه مــد نظــر

(.)2019 ,Fluxus ,URL3

فمینیســم پنهــان میمانــد .او در مجموعــه «دام»

جنبههــای ایــن ارتبــاط تاکیــد هنرمنــدان

هنرمنــدان بــادی آرت اســت عمــل بــه معنــای

پروژههــای فلوکســوس غیرقابــل دســتهبندی،

کــه در ســال 1967م افتتــاح شــد و از داســتان واقعی

فلوکســوس بــه نزدیــک کــردن هرچــه بیشــتر هنــر

فعلــی در امتــداد افعــال روزمــره و عــادی نیســت.

و زندگــی اســت .طبیعی اســت کــه در زمانــهای که

آنهــا کنشــی را مــراد خــود قــرار میدهنــد کــه

جنگهــا و شــرایط اجتماعــی -اقتصــادی ناگــوار

گســتره امکانهــای قبــل و بعــد از آن کنــش بــه

بــرای اغلــب مــردم در بعــد از جنــگ جهانــی دوم

کلــی متفــاوت باشــد .مثالهــای کنــش یــا اکــت

بــا شــدت روزافزونــی در جریــان اســت ،هنرمنــدان

ریشــه در اســطورهها دارنــد .دو نمونــه از بهتریــن

ایــن دوره ،متاخــران و تاثیرپذیــران فلوکســوس

مثالهــای کنــش در اســاطیر یونــان ،آنتیگونــه و

نیــز بیتفــاوت از کنــار مجموعــه ایــن شــرایط

ادیپــوس شــهریار اســت .در آنجــا کــه آنتیگونــه

نمی گذشــتند.

بــرادر خــود را بــر خــالف قانــون دولــت کرئــون بــه

28
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بادی آرت

تصویر  :1کیت میلت (1934- 2017م) ،دام1967 ،م.منبعhttps://www.heidehatry.com :
زمان دسترسی 20:45 ،1399/05/05

خــاک میســپارد ،دیگــر بالقوگیهــای زندگــی او
مشــابه زمــان قبــل از ایــن کنــش نیســت .وقتــی

بــادی آرت اصطالحــی اســت بــرای نوعــی هنــر

ادیپــوس بعــد از مواجهــه بــا واقعیــت چشــمان

کــه در آن هنرمنــد از بــدن خــودش بــه عنــوان

خــود را کــور میکنــد دقیقــا مفهــوم کنــش ،و نــه

رســانه اســتفاده میکنــد .بــادی آرت از اواخــر

عمــل ،در او مصــداق مییابــد (گرانــت88 :1390 ،

دهــه 1960م و در دهــه 1970م ،گســترش یافــت و

و ( ،)165لوسی-اســمیت 48 :1389 ،و  .)81درک

بــا کانســپچوئالآرت 56و پرفورمنــسآرت 57پیونــدی

ایــن تمایــز و در نظــر گرفتــن پیشــینه اســطورهای

نزدیــک داشــت .در اینجــا هنرمنــد گاه در خلــوت

آن بــرای فهمیــدن مســیری کــه هنرمنــدان

و گاه در مالعــام اثــر را میآفرینــد ،ممکــن اســت

بــادی آرت پیمودهانــد اساســی اســت .آنهــا بــا

فیالبداهــه یــا از قبــل طراحــی شــده باشــد ولــی

کنشهــای خشــن و بعضــا بســیار ناراحتکننــده

بخــــش

اکثــر هنرمنــدان فلوکســوس ایــن بــود کــه هــر

بــر پایــه تجربیــات روزمــره ،مــواد اولیــه ارزان و

از مجموعــهای تصاویــر مربــوط بــه اعمال خشــونت

بــادیآرت معمــوال رنجــی خودخواســته و یــا

29
پژوهـــــش

بلکــه بــه دنبــال تغییــر جهــان بــود .هــدف اصلــی

گســترده و اغلــب چندرشــتهای ،طنزآمیــز ،و

ربــوده شــدن ،شــکنجه و قتــل ســیلویا ملهــم بــود،

معمــوال بیننــده مشــارکتی نــدارد .هنرمنــدان

مطالعاتهنرهایزیبا

مــرزی بیــن هنــر و زندگــی را از بیــن ببــرد .جــورج

تجاربــی شــامل همــه چیــز -از نفسکشــیدن تــا

و ســوء اســتفاده جنســی از زنــان اســتفاده کــرد

مناســک تحمــل درد را نشــان میدهنــد .ویتــو

ماکینــاس 54در بیانیــه ایــن جنبــش بیــان کــرد کــه

پاســخ بــه تلفــن -بــود .اولیــن رویــداد فلوکســوس

(.)4 :2017 ،Terpenkas

آکونچــی ، 58ژینــا پــن ، 59کریــس بــردن ، 60شــوارتز

هــدف فلوکســوس «پاکســازی جهــان از بیمــاری

در ســال 1961م در گالــری

در نیویــورک

شــاید هنرمنــدان مربــوط بــه جنبــش فلوکســوس

کوگلــر ، 61اســتوارت بریزلــی 62و اورالن 63از جملــه

بــورژوازی ...از هنــر مــرده ...ایجــاد موجــی انقالبــی

برگــزار شــد و در ســال 1962م در جشــنوارههای

خــود گرایــش چندانــی بــه اعمــال خشــونت و

هنرمنــدان ایــن نــوع از هنــر هســتند (پاکبــاز،

در هنــر ،ترویــج هنــر زنــده ،ضــد هنــر »...اســت

اروپــا ادامــه یافــت .مراکــز اصلــی فعالیتهــای

شــوک نداشــتند ،بــا ایــن وجــود نقــش آنهــا در

.)70 :2003 ،Chilvers( ،)218 :1395

تــا بــه روش انقالبــی فکــر کــردن در مــورد عمــل و

فلوکســوس نیویــورک ،آلمــان و ژاپــن بودنــد.

هنــر نیمــه دوم قــرن بیســتم و اتفاقــا دغدغههــای

امــا قبــل از پرداختــن بــه هنرمنــدان بــادیآرت

رونــد در هنــر توجــه کنــد (پاکبــاز،)1020 :1395 ،

فعالیــت کیــت میلــت 55در جنبــش فلوکســوس

ملمــوس و عینــی آنــان در ارتبــاط بــا خشــونت

بایــد روی تمایــز بیــن کنــش یعنــی  ،actو عمــل

،)2019,Fluxus ,URL2( ،))2019 ,Fluxus ,URL1

اغلــب در زیــر ســایه فعالیــت او در مــوج دوم

غیرقابــل انــکار اســت .یکــی از برجســتهترین

یعنــی  actionتمرکــز شــود .آنچــه مــد نظــر

(.)2019 ,Fluxus ,URL3

فمینیســم پنهــان میمانــد .او در مجموعــه «دام»

جنبههــای ایــن ارتبــاط تاکیــد هنرمنــدان

هنرمنــدان بــادی آرت اســت عمــل بــه معنــای

پروژههــای فلوکســوس غیرقابــل دســتهبندی،

کــه در ســال 1967م افتتــاح شــد و از داســتان واقعی

فلوکســوس بــه نزدیــک کــردن هرچــه بیشــتر هنــر

فعلــی در امتــداد افعــال روزمــره و عــادی نیســت.

و زندگــی اســت .طبیعی اســت کــه در زمانــهای که

آنهــا کنشــی را مــراد خــود قــرار میدهنــد کــه

جنگهــا و شــرایط اجتماعــی -اقتصــادی ناگــوار

گســتره امکانهــای قبــل و بعــد از آن کنــش بــه

بــرای اغلــب مــردم در بعــد از جنــگ جهانــی دوم

کلــی متفــاوت باشــد .مثالهــای کنــش یــا اکــت

بــا شــدت روزافزونــی در جریــان اســت ،هنرمنــدان

ریشــه در اســطورهها دارنــد .دو نمونــه از بهتریــن

ایــن دوره ،متاخــران و تاثیرپذیــران فلوکســوس

مثالهــای کنــش در اســاطیر یونــان ،آنتیگونــه و

نیــز بیتفــاوت از کنــار مجموعــه ایــن شــرایط

ادیپــوس شــهریار اســت .در آنجــا کــه آنتیگونــه

نمی گذشــتند.

بــرادر خــود را بــر خــالف قانــون دولــت کرئــون بــه

28
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بادی آرت

تصویر  :1کیت میلت (1934- 2017م) ،دام1967 ،م.منبعhttps://www.heidehatry.com :
زمان دسترسی 20:45 ،1399/05/05

خــاک میســپارد ،دیگــر بالقوگیهــای زندگــی او
مشــابه زمــان قبــل از ایــن کنــش نیســت .وقتــی

بــادی آرت اصطالحــی اســت بــرای نوعــی هنــر

ادیپــوس بعــد از مواجهــه بــا واقعیــت چشــمان

کــه در آن هنرمنــد از بــدن خــودش بــه عنــوان

خــود را کــور میکنــد دقیقــا مفهــوم کنــش ،و نــه

رســانه اســتفاده میکنــد .بــادی آرت از اواخــر

عمــل ،در او مصــداق مییابــد (گرانــت88 :1390 ،

دهــه 1960م و در دهــه 1970م ،گســترش یافــت و

و ( ،)165لوسی-اســمیت 48 :1389 ،و  .)81درک

بــا کانســپچوئالآرت 56و پرفورمنــسآرت 57پیونــدی

ایــن تمایــز و در نظــر گرفتــن پیشــینه اســطورهای

نزدیــک داشــت .در اینجــا هنرمنــد گاه در خلــوت

آن بــرای فهمیــدن مســیری کــه هنرمنــدان

و گاه در مالعــام اثــر را میآفرینــد ،ممکــن اســت

بــادی آرت پیمودهانــد اساســی اســت .آنهــا بــا

فیالبداهــه یــا از قبــل طراحــی شــده باشــد ولــی

کنشهــای خشــن و بعضــا بســیار ناراحتکننــده

بخــــش

اکثــر هنرمنــدان فلوکســوس ایــن بــود کــه هــر

بــر پایــه تجربیــات روزمــره ،مــواد اولیــه ارزان و

از مجموعــهای تصاویــر مربــوط بــه اعمال خشــونت

بــادیآرت معمــوال رنجــی خودخواســته و یــا

29
پژوهـــــش

بلکــه بــه دنبــال تغییــر جهــان بــود .هــدف اصلــی

گســترده و اغلــب چندرشــتهای ،طنزآمیــز ،و

ربــوده شــدن ،شــکنجه و قتــل ســیلویا ملهــم بــود،

معمــوال بیننــده مشــارکتی نــدارد .هنرمنــدان

مطالعاتهنرهایزیبا
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مانــع ایجــاد تغییــر ،یعنــی تــرس را مــورد هــدف

راهنمــای کارشــکنی/آموزش (1985م) ،در مقابــل

68

شــوارتز کوگلــر ، 66هرمــان نیــش ، 67اتــو موئــل

را چندبرابــر میکننــد و حالتــی بیمارگــون و

قــرار میدهــد .بعــد از کنــش معنــای تــرس و

دیــرک (2013م) و تنفــس (2014م) از جملــه

و گونتــر بــروس 69از مهمتریــن هنرمنــدان هنــر

غیرقابـــــل تحمــل را پیــاده میکننــد (،Schmatz

متعاقبــا هرچیــزی کــه میتوانــد مانــع ایجــاد

اجراهــای مهــم اوســت .شــاید نقــل قــول او در

کنشــی ویــن هســتند .هرمــان نیــش در کتــاب

.)138- 139 :2013 ،Widrich( ،)61 -62 :1992

تغییــر باشــد ،رنــگ میبــازد .اگــر ایــن موضــوع و

مــورد عصیــان بــرای درک هنــر او الزم باشــد:

نوشــتههای کنشگــران ویــن توضیــح میدهــد

آلفونــس شــیلینگ 70یــک نقــاش سوئیســی اســت

ایــن تمایــز را در نظــر نگیریــم خــودآزاری و تحمــل

«عصیــان ،عملــی اســت کــه از یــک آســتانه عبــور

کــه آنهــا هیچوقــت یــک گــروه بــه معنــای

و بــا اینکــه بــه صــورت مســتقیم و رســمی در

درد آنهــا در «آثارشــان» بــرای مــا غیرقابــل درک

میکنــد ،آســتانی کــه امــکان فکــر کــردن در

واقعــی آن نبودنــد .آنهــا تعــدادی از هنرمنــدان

گــروه کنشگــران ویــن طبقهبنــدی نمیشــود،

خواهــد بــود .ســریعا بــه آنهــا برچســبهای

مــورد محدودیتهــا و مرزهــا در آن هســت»

بودنــد کــه بــه وضعیــت خاصــی کــه بــا آن مواجــه

یکــی از اجراهایــش بســیار شــبیه بــه اجراهــای آنها

منحــرف ،سادیســتی و حتــی دیوانــه خواهیــم زد

(( ،)291 :2017 ،Perovicبریزلــی.)URL4 ،

شــده بودنــد در یــک مقطــع زمانــی و بــا وســیلهها

اســت .او در ایــن اجــرا یــک گوســفند خــون آلــود

و در بهتریــن حالــت صرفــا از کنــش آنهــا تعجــب

هنــر کنشــی ویــن ،کــه بــه آلمانــی

Wiener

و نتایجــی یکســان و مشــابه واکنــش نشــان دادنــد.

را در برابــر مــردم بــه نمایــش میگــذارد در حالــی

خواهیــم کــرد.

Aktionismus

خوانــده میشــود ،شــکلی از هنــر

ویدئوهایــی کــه از کنشگــران ویــن موجــود

کــه اعضــای داخلــی بــدن گوســفند را روی ملحفــه

اســتوارت بریزلــی در یکــی از ایــن رویدادهــا

-بیــن هپنینــگ و نقاشــی کنشــی -اســت کــه در

اســت تــا حــد زیــادی بــه خاطــر خشــونت و

ســفیدی قــرار داده ،ســپس او الشــه گوســفند را از

ســاعتهای زیــادی را تقریبــا بــدون حرکــت در

دهــه 1960م ،بــه طــور خــاص در اتریــش پدیــد

غیراخالقــی بودنشــان توصیــف ناپذیرنــد .شــوکه و

یــک پــا گرفتــه و در حالــی کــه خــون حیــوان روی

یــک حمــام پــر از آب آلــوده بــه امعــاء و احشــاء

آمــد .و جهــت گیــری آن بــر ضــد ســاختارهای

مشــمئز کــردن بیننــده و تماشــاگر در ایــن اجراهــا

مــردم پاشــیده مــی شــود ،آن را روی ســر جمعیــت

31

حیوانــات گذرانــد و آن را « ...و بــرای امــروز

قــدرت سیاســی ،مذهبــی و فرهنگــی در ایــن

هیــچ» نامیــد (لوســی اســمیت.)169 :1381 ،

65

کشــوربود (پاکبــاز .)1661 :1395 ،کنشگــران

امــا نمیتــوان بــدون اشــاره بــه افــکار او فقــط بــه

ویــن بــا ایــن رفتــار ،تصویــر هولناکتــری بــه

اجراهایــش پرداخــت و گذشــت .او نمایشهایــش

مــا نشــان میدهنــد :آنهــا خــود را روی ســن و

را همیشــه از یــک موضــع سیاســی آغــاز میکــرد

در برابــر دیــدگان مــردم نقــص عضــو میکننــد

و موضوعهایــی ماننــد مصرفگرایــی ،قــدرت،

و بــرای مجــازات هراســی کــه جامعــه بــر نــوع

خشــونت ،ســرکوب و اثــرات آن را روی بــدن بیــان

بشــر تحمیــل کــرده بــا پرفورمانــس هنــری تــا

میکــرد .از دیگــر نمونــه آثــار او زنــده مانــدن در

حــد خودکشــی پیــش میرونــد .صحنههــا و

شــرایط غریــب (1977م) اســت .در ایــن اجــرا او

اتفاقاتــی کــه اینــان پدیــد میآوردنــد ،نوعــی

و کریســتوف گریکــه دو هفتــه را در گودالــی کــه

بیــان لجامگســیخته و تــا حــدودی کابوسبــار

بــا دســتان خــود حفــر کــرده بودنــد گذراندنــد.

از حالتهــای خــودآزاری و دیگــرآزاری بــود.

در مقالــهای ارتبــاط اجراهــای

اعضــای گــروه ویــن در ایــن رویدادهــا ،اعمالــی
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مانــع ایجــاد تغییــر ،یعنــی تــرس را مــورد هــدف

راهنمــای کارشــکنی/آموزش (1985م) ،در مقابــل

68

شــوارتز کوگلــر ، 66هرمــان نیــش ، 67اتــو موئــل

را چندبرابــر میکننــد و حالتــی بیمارگــون و

قــرار میدهــد .بعــد از کنــش معنــای تــرس و

دیــرک (2013م) و تنفــس (2014م) از جملــه

و گونتــر بــروس 69از مهمتریــن هنرمنــدان هنــر

غیرقابـــــل تحمــل را پیــاده میکننــد (،Schmatz

متعاقبــا هرچیــزی کــه میتوانــد مانــع ایجــاد

اجراهــای مهــم اوســت .شــاید نقــل قــول او در

کنشــی ویــن هســتند .هرمــان نیــش در کتــاب

.)138- 139 :2013 ،Widrich( ،)61 -62 :1992

تغییــر باشــد ،رنــگ میبــازد .اگــر ایــن موضــوع و

مــورد عصیــان بــرای درک هنــر او الزم باشــد:

نوشــتههای کنشگــران ویــن توضیــح میدهــد

آلفونــس شــیلینگ 70یــک نقــاش سوئیســی اســت

ایــن تمایــز را در نظــر نگیریــم خــودآزاری و تحمــل

«عصیــان ،عملــی اســت کــه از یــک آســتانه عبــور

کــه آنهــا هیچوقــت یــک گــروه بــه معنــای

و بــا اینکــه بــه صــورت مســتقیم و رســمی در

درد آنهــا در «آثارشــان» بــرای مــا غیرقابــل درک

میکنــد ،آســتانی کــه امــکان فکــر کــردن در

واقعــی آن نبودنــد .آنهــا تعــدادی از هنرمنــدان

گــروه کنشگــران ویــن طبقهبنــدی نمیشــود،

خواهــد بــود .ســریعا بــه آنهــا برچســبهای

مــورد محدودیتهــا و مرزهــا در آن هســت»

بودنــد کــه بــه وضعیــت خاصــی کــه بــا آن مواجــه

یکــی از اجراهایــش بســیار شــبیه بــه اجراهــای آنها

منحــرف ،سادیســتی و حتــی دیوانــه خواهیــم زد

(( ،)291 :2017 ،Perovicبریزلــی.)URL4 ،

شــده بودنــد در یــک مقطــع زمانــی و بــا وســیلهها

اســت .او در ایــن اجــرا یــک گوســفند خــون آلــود

و در بهتریــن حالــت صرفــا از کنــش آنهــا تعجــب

هنــر کنشــی ویــن ،کــه بــه آلمانــی

Wiener

و نتایجــی یکســان و مشــابه واکنــش نشــان دادنــد.

را در برابــر مــردم بــه نمایــش میگــذارد در حالــی

خواهیــم کــرد.

Aktionismus

خوانــده میشــود ،شــکلی از هنــر

ویدئوهایــی کــه از کنشگــران ویــن موجــود

کــه اعضــای داخلــی بــدن گوســفند را روی ملحفــه

اســتوارت بریزلــی در یکــی از ایــن رویدادهــا

-بیــن هپنینــگ و نقاشــی کنشــی -اســت کــه در

اســت تــا حــد زیــادی بــه خاطــر خشــونت و

ســفیدی قــرار داده ،ســپس او الشــه گوســفند را از

ســاعتهای زیــادی را تقریبــا بــدون حرکــت در

دهــه 1960م ،بــه طــور خــاص در اتریــش پدیــد

غیراخالقــی بودنشــان توصیــف ناپذیرنــد .شــوکه و

یــک پــا گرفتــه و در حالــی کــه خــون حیــوان روی

یــک حمــام پــر از آب آلــوده بــه امعــاء و احشــاء

آمــد .و جهــت گیــری آن بــر ضــد ســاختارهای

مشــمئز کــردن بیننــده و تماشــاگر در ایــن اجراهــا

مــردم پاشــیده مــی شــود ،آن را روی ســر جمعیــت

31

حیوانــات گذرانــد و آن را « ...و بــرای امــروز

قــدرت سیاســی ،مذهبــی و فرهنگــی در ایــن

هیــچ» نامیــد (لوســی اســمیت.)169 :1381 ،

65

کشــوربود (پاکبــاز .)1661 :1395 ،کنشگــران

امــا نمیتــوان بــدون اشــاره بــه افــکار او فقــط بــه

ویــن بــا ایــن رفتــار ،تصویــر هولناکتــری بــه

اجراهایــش پرداخــت و گذشــت .او نمایشهایــش

مــا نشــان میدهنــد :آنهــا خــود را روی ســن و

را همیشــه از یــک موضــع سیاســی آغــاز میکــرد

در برابــر دیــدگان مــردم نقــص عضــو میکننــد

و موضوعهایــی ماننــد مصرفگرایــی ،قــدرت،

و بــرای مجــازات هراســی کــه جامعــه بــر نــوع

خشــونت ،ســرکوب و اثــرات آن را روی بــدن بیــان

بشــر تحمیــل کــرده بــا پرفورمانــس هنــری تــا

میکــرد .از دیگــر نمونــه آثــار او زنــده مانــدن در

حــد خودکشــی پیــش میرونــد .صحنههــا و

شــرایط غریــب (1977م) اســت .در ایــن اجــرا او

اتفاقاتــی کــه اینــان پدیــد میآوردنــد ،نوعــی

و کریســتوف گریکــه دو هفتــه را در گودالــی کــه

بیــان لجامگســیخته و تــا حــدودی کابوسبــار

بــا دســتان خــود حفــر کــرده بودنــد گذراندنــد.

از حالتهــای خــودآزاری و دیگــرآزاری بــود.

در مقالــهای ارتبــاط اجراهــای

اعضــای گــروه ویــن در ایــن رویدادهــا ،اعمالــی

او را بــا مســائل تاریخــی از جملــه رویدادهایــی

ظاهــرا ناگــوار ،منحــرف ،موهــن و بیمارگونــه را

ماننــد انقــالب و اعتراضــات مــورد بررســی قــرار

بــه نمایــش در میآوردنــد تــا بــه تماشــاگر خــود

ســانجا پروویــک

64

تصویر  :2استوارت بری زلی (1933م) .و برای امروز هیچ1972 ،م ،پرفورمنس ،گالری دانشکده گوته ،لندن .منبعhttp://www.stuartbrisley.com :
ساعت دسترسی 22:30 ،1399/05/05

پژوهـــــش

بالقوگیهــا را تغییــر دهنــد .ایــن کنــش بزرگتریــن

(1976م) ،امــکان ادامــه فعالیتهــای عــادی:

خــود القــا کننــد (لوسیاســمیت.)169 :1381 ،

فیلمبــرداری و تدویــن تاثیرگــذاری ایــن صحنههــا

بخــــش

30

خــود ســعی داشــتند کــه گســتره امکانهــا و

داده اســت .ده روز (1973م) ،بزرگداشــت کمــون
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اســتفاده از مــواد ارگانیــک ماننــد گوشــت یا اســپرم

گذاشــته شــده اســت ،گرفتــه شــود .ایــن تصاویــر،

بــه خورشــید نزدیــک شــده ،مــوم پرهایــش ذوب

شــدن بــر روی ســقف یــک خــودرو هــم از مجموعه

توســط ایــن نــوع هنرمنــدان خیلــی نــادر نیســت.

مخاطــب را بــه صــورت مســتقیم و ویــژهای بــا

شــده و ســقوط میکنــد .بــردن در اینجــا بــا ایــن

اجراهــای خطرنــاک اوســت .او از اواخــر 1970م،

هنگامــی کــه بــادی آرت در زمینــه دیگــری مطــرح

کنــش او و همچنیــن بــا دردی کــه او تحمــل

نــام اجرایــش را بــه زنجیــره ارجاعــات وســیعی کــه

بــه خلــق آثــاری بــا مضامیــن سیاســی و اجتماعــی

میشــود ،فرمهــای بســیار مهیــج و خشــونت بــار

میکنــد روبــهرو میســازد .او عــالوه بــر ماهـیـــت

پیرامــون اســطوره ایــکاروس اســت وصــل میکنــد و

روی آورد و در چیدمانهایــش بــه موضوعاتــی

میگیــرد .ویتــو آکونچــی بــا درگیــری فیزیکــی

پایــهای اجــراهـــای خــود کـــه بسـیــــار دردآور و

بــر عــدم امــکان ســازش و میانــهروی در هنــر تاکیــد

ماننــد جنــگ ســرد ،تســلیحات هســتهای و محیــط

تماشــاگران نمایشــگاهش قصــد دارد کــه تنهایــی

شــوکــــهکننــــــده هستـــند ،از وسایــل تولید

میکنــد( .گرانــت)292 :1390 ،

زیســت واکنــش نشــان داد.

خــود را شکســت دهــد .ایــن جنبــه از کار او ،او را به

مســندات بــه نحــو ویــژهای اســتفاده میکنــد تــا

در اجــــراهای خشــن دیــــگری بــردن بــر روی

هنرمنــدان مینیمــال آرت هــم نزدیــک میکنــد.

مخاطــب را بیشــتر و درونی تــر تــکان دهــد و

او ادبیــات خوانــد و ســه ســال در مدرســه هنرهــای

شــوکه کنــد ،همزمــان ،بــا ایــن تـــکنیک های

بصــری نیویــورک تدریــس کــرد .آکونچــی تــا

عکسبــرداری و فیلمبــرداری ،هنرمنــد میخواهــد

حــدودی درگیــر نمایــش و شــعر نیــز شــد.

مخاطــب را بــه صورت مســتقیم از نقشــش در اجـرا آگاه

در قطعــه بــه دنبــال (1969م) رهگــذران اتفاقــی را

کنــد (بلســینگ 1 :2014 ،و .)13

تــا لحظــه ورود آنهــا بــه یــک ســاختمان دنبــال

کریــس بــردن نیــز در زمــره کســانی اســت کــه

33

میکــرد .بعــدا بــر روی تجربــه ادراک حســی بــدن

بــا اجراهــای خودآزارانــه خــود ،مفهــوم و ماهیــت

خــود متمرکــز شــد .او در آخریــن مراحــل کارش

هنــر را بــار دیگــر تــکان داد .او در ایــکاروس

بــه نوعــی معمــاری تجربــی روی آورد و نمایشــگری

(1973م) برهنــه از آتــش میگــذرد .ارتبــاط نــام

را رهــا نمــود (پاکبــاز.)132 :1395 ،

ایــن اجــرا بــا محتــوای اجرایــی آن خــود دلیلــی

جینــا پــن 71بــرای بــاز شــدن بــه روی دنیــا بــا یک

اســت تــا مخاطــب روی آثــار او بــا دیــد عمیــق-

تیــغ ریــش تراشــی پوســتش را شــکاف میدهــد.

تــری متمرکــز شــود .ایــکاروس نــام پســر دایدالوس

او میگفــت «مســاله مــن ســاختن زبانــی از ایــن

در اســطورههای یونانــی اســت .وقتــی پــدر بــرای

زخــم اســت تــا بــه یــک نشــانه تبدیــل شــود»

فــرار از مارپیــچ یــا الیبرنتــی کــه خــود او قبــال آن

(آرت اســتوری) .یکــی از نــکات مهمــی کــه در

را ســاخته ،پرهــا و مــوم را بــه هــم میچســباند،

مــورد اجراهــای او گفتــه میشــود نــوع انتقــال

هــردو توانایــی پــرواز و درآمــدن از مخمصــه را

ایــن تجربههــای دردنــاک اســت .بــه طــور مثــال،

پیــدا میکننــد .دایدالــوس بــه پســرش گوشــزد

یــا

میکنــد کــه اگــر بلنــد پــرواز کنــد خورشــید

باالرفتــن بــدون بیحســی او دوربینهایــی در

مــوم را ذوب خواهــد کــرد و اگــر نزدیــک بــه دریــا

زوایــای مختلــف نردبــان کار میگــذارد تــا کلــوزآپ

باشــد ،رطوبــت کارایــی مــوم را از بیــن میبــرد.

در 1971م،

Unanesthetized Escalation

پژوهـــــش

پــرت میکنــد و یــک گل رز را می َجــود.

از نردبانــی کــه رویــش تیغهــای برنــدهای کار

امــا بلندپــروازی او اجــازه نمیدهــد و او بســیار

یــا بــه بــازوی خــودش شــلیک میکنــد .مصلــوب

بخــــش
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مــی چرخانــد .ســپس او تخــم مــرغ خــام بــه دیــوار

هایــی از دســتها و پاهــای او در موقــع بــاال رفتــن

ایــکاروس طبــق گفتــه پــدرش بایــد میانهرو باشــد،

خــرده شیشــهها بــه صــورت برهنــه میخــزد و
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اســتفاده از مــواد ارگانیــک ماننــد گوشــت یا اســپرم

گذاشــته شــده اســت ،گرفتــه شــود .ایــن تصاویــر،

بــه خورشــید نزدیــک شــده ،مــوم پرهایــش ذوب

شــدن بــر روی ســقف یــک خــودرو هــم از مجموعه

توســط ایــن نــوع هنرمنــدان خیلــی نــادر نیســت.

مخاطــب را بــه صــورت مســتقیم و ویــژهای بــا

شــده و ســقوط میکنــد .بــردن در اینجــا بــا ایــن

اجراهــای خطرنــاک اوســت .او از اواخــر 1970م،

هنگامــی کــه بــادی آرت در زمینــه دیگــری مطــرح

کنــش او و همچنیــن بــا دردی کــه او تحمــل

نــام اجرایــش را بــه زنجیــره ارجاعــات وســیعی کــه

بــه خلــق آثــاری بــا مضامیــن سیاســی و اجتماعــی

میشــود ،فرمهــای بســیار مهیــج و خشــونت بــار

میکنــد روبــهرو میســازد .او عــالوه بــر ماهـیـــت

پیرامــون اســطوره ایــکاروس اســت وصــل میکنــد و

روی آورد و در چیدمانهایــش بــه موضوعاتــی

میگیــرد .ویتــو آکونچــی بــا درگیــری فیزیکــی

پایــهای اجــراهـــای خــود کـــه بسـیــــار دردآور و

بــر عــدم امــکان ســازش و میانــهروی در هنــر تاکیــد

ماننــد جنــگ ســرد ،تســلیحات هســتهای و محیــط

تماشــاگران نمایشــگاهش قصــد دارد کــه تنهایــی

شــوکــــهکننــــــده هستـــند ،از وسایــل تولید

میکنــد( .گرانــت)292 :1390 ،

زیســت واکنــش نشــان داد.

خــود را شکســت دهــد .ایــن جنبــه از کار او ،او را به

مســندات بــه نحــو ویــژهای اســتفاده میکنــد تــا

در اجــــراهای خشــن دیــــگری بــردن بــر روی

هنرمنــدان مینیمــال آرت هــم نزدیــک میکنــد.

مخاطــب را بیشــتر و درونی تــر تــکان دهــد و

او ادبیــات خوانــد و ســه ســال در مدرســه هنرهــای

شــوکه کنــد ،همزمــان ،بــا ایــن تـــکنیک های

بصــری نیویــورک تدریــس کــرد .آکونچــی تــا

عکسبــرداری و فیلمبــرداری ،هنرمنــد میخواهــد

حــدودی درگیــر نمایــش و شــعر نیــز شــد.

مخاطــب را بــه صورت مســتقیم از نقشــش در اجـرا آگاه

در قطعــه بــه دنبــال (1969م) رهگــذران اتفاقــی را

کنــد (بلســینگ 1 :2014 ،و .)13

تــا لحظــه ورود آنهــا بــه یــک ســاختمان دنبــال

کریــس بــردن نیــز در زمــره کســانی اســت کــه
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میکــرد .بعــدا بــر روی تجربــه ادراک حســی بــدن

بــا اجراهــای خودآزارانــه خــود ،مفهــوم و ماهیــت

خــود متمرکــز شــد .او در آخریــن مراحــل کارش

هنــر را بــار دیگــر تــکان داد .او در ایــکاروس

بــه نوعــی معمــاری تجربــی روی آورد و نمایشــگری

(1973م) برهنــه از آتــش میگــذرد .ارتبــاط نــام

را رهــا نمــود (پاکبــاز.)132 :1395 ،

ایــن اجــرا بــا محتــوای اجرایــی آن خــود دلیلــی

جینــا پــن 71بــرای بــاز شــدن بــه روی دنیــا بــا یک

اســت تــا مخاطــب روی آثــار او بــا دیــد عمیــق-

تیــغ ریــش تراشــی پوســتش را شــکاف میدهــد.

تــری متمرکــز شــود .ایــکاروس نــام پســر دایدالوس

او میگفــت «مســاله مــن ســاختن زبانــی از ایــن

در اســطورههای یونانــی اســت .وقتــی پــدر بــرای

زخــم اســت تــا بــه یــک نشــانه تبدیــل شــود»

فــرار از مارپیــچ یــا الیبرنتــی کــه خــود او قبــال آن

(آرت اســتوری) .یکــی از نــکات مهمــی کــه در

را ســاخته ،پرهــا و مــوم را بــه هــم میچســباند،

مــورد اجراهــای او گفتــه میشــود نــوع انتقــال

هــردو توانایــی پــرواز و درآمــدن از مخمصــه را

ایــن تجربههــای دردنــاک اســت .بــه طــور مثــال،

پیــدا میکننــد .دایدالــوس بــه پســرش گوشــزد

یــا

میکنــد کــه اگــر بلنــد پــرواز کنــد خورشــید

باالرفتــن بــدون بیحســی او دوربینهایــی در

مــوم را ذوب خواهــد کــرد و اگــر نزدیــک بــه دریــا

زوایــای مختلــف نردبــان کار میگــذارد تــا کلــوزآپ

باشــد ،رطوبــت کارایــی مــوم را از بیــن میبــرد.

در 1971م،

Unanesthetized Escalation

پژوهـــــش

پــرت میکنــد و یــک گل رز را می َجــود.

از نردبانــی کــه رویــش تیغهــای برنــدهای کار

امــا بلندپــروازی او اجــازه نمیدهــد و او بســیار

یــا بــه بــازوی خــودش شــلیک میکنــد .مصلــوب

بخــــش
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مــی چرخانــد .ســپس او تخــم مــرغ خــام بــه دیــوار

هایــی از دســتها و پاهــای او در موقــع بــاال رفتــن

ایــکاروس طبــق گفتــه پــدرش بایــد میانهرو باشــد،

خــرده شیشــهها بــه صــورت برهنــه میخــزد و
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از نزدیــک و نــه هنرمندمحــور یــا اثرمحــور بلکــه

جــدای از ایــن ،اکثــر آثــار مربــوط بــه ایــن حــوزه

غالبــا بــا زبانــی فاضالنــه (کــه قســمی بــه علــت

در تئاتــر یــا ســینمای مســتقل هــم قابــل پیگیــری

مشــکالت مربــوط بــه ترجمــه اســت) و بــا دیــدی

74

اســت .آثــار افــرادی مثــل پازولینــی73و هانیکــه

از بــاال بــه پاییــن شــرح داده میشــوند ،کــه ایــن

از ایــن دســته بــه حســاب میآینــد کــه نیازمنــد

موضــوع خــود نوعــی دیــد نخبهگرایانــه یــا ســیاه

پژوهشهــای بیشــتری هســتند.

(جــدا از وجــود خــود ایــن مضامیــن در هنــر نیمــه

در آخـر اینکـه خشـونت در زندگـی بشـر ،بـه رغـم

دوم قــرن بیســتم) از هنــر را تقویــت میکنــد؛

تمامـی تالشهـا بـرای کاسـتن از آن یـا انـکارش،

دوم اینکــه ،برخــوردی انتزاعــی و در قدرمطلــق بــا

در جریـان اسـت و شـاید نـه تنهـا از زمـان قـرون

هنــر معاصــر ،تــا حــدود زیــادی نظــرگاه ناقــص و

وسـطی کمتـر نشـده ،بلکـه بـه شـیوههای جدیـد

ناکاملــی ارائــه میکنــد و از پویایــی جنبههــای

و متنوعتـری زندگـی انسـان را در مخمصـه قـرار

مختلــف آن در حوزههــای عینــی بشــر از جنــگ

داده اسـت .واکاوی دقیقتـر جنبههـای متفـاوت

تــا بیعدالتــی کاســته و خالقیتهــای تحلیلــی

ایـن مفهـوم در «ابـزاری» کـه قـرار بـود روزگاری

بخــــش

و انساندوســتانه در بــاب هنــر را از مخاطــب

موجبـات «آسـایش» یـا «فراموشـی» را فراهـم
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میگیــرد.

کنـد ،نـه تنهـا در مطالعـات هنـری اهمیـت

بــا ایــن وجــود ،فقــدان پرداخــت کافــی بــه دو

زیـادی دارد ،بلکـه میتوانـد موجبـات رویارویـی و

موضــوع در ایــن راســتا نقــاط ضعــف ایــن پژوهــش

ارتبـاط مضامیـن اساسـی علـوم انسـانی و مجموعه

اســت .اول اینکــه بــه حوزههــای مربــوط بــه

تالشهـای معطـوف بـه جهانـی بهتـر برای انسـان

اشــمئزاز کمتــر پرداختــه شــد کــه از جملـه آنهــا

باشـد .شـاید یکی از نکات برجسـت ه ایـن رویارویی،

میتــوان بــه مجموعــه آثــار ســرانو اشــاره کــرد.

سـوال پرسـیدن و مورد مواخـذه قـرار دادن نظرگاه

دوم حوزههایــی کــه از طریــق هنــر نوعــی حــس

ابـزاری ،آسـایشطلب و فراموشمحور انسـان غربی

شــوند؛ دوم اینکــه ،مطالعــه هنــر و بــه ویــژه هنــر

شــرم و عــذاب وجــدان در مخاطــب برمیانگیزنــد،

(امـروزی) نسـبت بـه زندگـی و جهـان باشـد.

در اینجــا بــه طــور خالصــه فقــط بــه برخــی از

معاصــر بــه صــورت ملمــوس و در بطــن جامعــه

آنچنــان کــه بایــد واکاوی نشــد .ایــن حــوزه

هنرمنــدان معاصــر پرداختــه شــد .تاکیــد و

و در ارتبــاط بــا سیاســت و اقتصــاد دنبــال شــود.

شــامل مجموعــه آثــار متنوعــی در مدیومهــای

تمرکــز بیشــتر روی دو موضــوع اساســی بــود :اول

ایــن دو موضــوع در راســتای خوانشــی انتقــادی

متفــاوت اســت کــه از جمل ـه آنهــا میتــوان بــه

اینکــه ،دو مقولـ ه خشــونت و شــوک (بــه اعتبــاری

از متــون مربــوط بــه تاریــخ هنــر شــکل گرفــت.

مجموعــه آثــار بالتــوس 72اشــاره کــرد کــه بــدون

برانگیختــن) از نزدیــک و بــا توجــه بــه هنرمنــدان و

ایــن خوانــش انتقــادی ،متناســب بــا دو موضــوع

خشــونت قابــل لمــس ،بــا شــهوانی و بالــغ جلــوه

آثارشــان (بــا توجــه بــه زمینههــای نظــری) مطالعه

بــاال ،در دو حیطــه قابــل توضیــح و بازنگــری

دادن فیگورهــای کــودکان یــا قــرار دادن آنهــا در

مطالعاتهنرهایزیبا

اصطالحــات نظــری و جنبشهــا و رویکردهــا ،نــه

شــرم یــا گنــاه در مخاطــب خــود میآفرینــد.

34
پاییـــز 99
تصوی ــر  :4جينــا پــن (1939 -1990م) ،عم ــل نردب ــان ،بــدون ب ــی حس ــی1971 ،م ،عک ــس س ــیاه و ســفید روی چ ــوب ،فلــز ن ــرم  ۳۲و  ۳۲۳x۳۴۰ســانتی مت ــر روی پلــه های
نردب ــان تیغــه های ــی نصــب شــده کــه هنــگام ب ــاال رفتــن باعــث ج راحــت م ــی ش ــوند ،عم ــل ب ــاال رفتــن هنرمند توســط عکاس ــی ثبت شــده اســت.
منبعhttps://www.artandpoliticsnow.com :
ساعت دسترسی 19:18 ،1399/05/07

نتیجهگیری

پژوهـــــش

اســـت :اول اینکــه ،در متــون تاریــخ هنــر معاصــر

وضعیتهــای نامتعــارف و رازآلــود نوعــی احســاس

از نزدیــک و نــه هنرمندمحــور یــا اثرمحــور بلکــه

جــدای از ایــن ،اکثــر آثــار مربــوط بــه ایــن حــوزه

غالبــا بــا زبانــی فاضالنــه (کــه قســمی بــه علــت

در تئاتــر یــا ســینمای مســتقل هــم قابــل پیگیــری

مشــکالت مربــوط بــه ترجمــه اســت) و بــا دیــدی

74

اســت .آثــار افــرادی مثــل پازولینــی73و هانیکــه

از بــاال بــه پاییــن شــرح داده میشــوند ،کــه ایــن

از ایــن دســته بــه حســاب میآینــد کــه نیازمنــد

موضــوع خــود نوعــی دیــد نخبهگرایانــه یــا ســیاه

پژوهشهــای بیشــتری هســتند.

(جــدا از وجــود خــود ایــن مضامیــن در هنــر نیمــه

در آخـر اینکـه خشـونت در زندگـی بشـر ،بـه رغـم

دوم قــرن بیســتم) از هنــر را تقویــت میکنــد؛

تمامـی تالشهـا بـرای کاسـتن از آن یـا انـکارش،

دوم اینکــه ،برخــوردی انتزاعــی و در قدرمطلــق بــا

در جریـان اسـت و شـاید نـه تنهـا از زمـان قـرون

هنــر معاصــر ،تــا حــدود زیــادی نظــرگاه ناقــص و

وسـطی کمتـر نشـده ،بلکـه بـه شـیوههای جدیـد

ناکاملــی ارائــه میکنــد و از پویایــی جنبههــای

و متنوعتـری زندگـی انسـان را در مخمصـه قـرار

مختلــف آن در حوزههــای عینــی بشــر از جنــگ

داده اسـت .واکاوی دقیقتـر جنبههـای متفـاوت

تــا بیعدالتــی کاســته و خالقیتهــای تحلیلــی

ایـن مفهـوم در «ابـزاری» کـه قـرار بـود روزگاری

بخــــش

و انساندوســتانه در بــاب هنــر را از مخاطــب

موجبـات «آسـایش» یـا «فراموشـی» را فراهـم
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میگیــرد.

کنـد ،نـه تنهـا در مطالعـات هنـری اهمیـت

بــا ایــن وجــود ،فقــدان پرداخــت کافــی بــه دو

زیـادی دارد ،بلکـه میتوانـد موجبـات رویارویـی و

موضــوع در ایــن راســتا نقــاط ضعــف ایــن پژوهــش

ارتبـاط مضامیـن اساسـی علـوم انسـانی و مجموعه

اســت .اول اینکــه بــه حوزههــای مربــوط بــه

تالشهـای معطـوف بـه جهانـی بهتـر برای انسـان

اشــمئزاز کمتــر پرداختــه شــد کــه از جملـه آنهــا

باشـد .شـاید یکی از نکات برجسـت ه ایـن رویارویی،

میتــوان بــه مجموعــه آثــار ســرانو اشــاره کــرد.

سـوال پرسـیدن و مورد مواخـذه قـرار دادن نظرگاه

دوم حوزههایــی کــه از طریــق هنــر نوعــی حــس

ابـزاری ،آسـایشطلب و فراموشمحور انسـان غربی

شــوند؛ دوم اینکــه ،مطالعــه هنــر و بــه ویــژه هنــر

شــرم و عــذاب وجــدان در مخاطــب برمیانگیزنــد،

(امـروزی) نسـبت بـه زندگـی و جهـان باشـد.

در اینجــا بــه طــور خالصــه فقــط بــه برخــی از

معاصــر بــه صــورت ملمــوس و در بطــن جامعــه

آنچنــان کــه بایــد واکاوی نشــد .ایــن حــوزه

هنرمنــدان معاصــر پرداختــه شــد .تاکیــد و

و در ارتبــاط بــا سیاســت و اقتصــاد دنبــال شــود.

شــامل مجموعــه آثــار متنوعــی در مدیومهــای

تمرکــز بیشــتر روی دو موضــوع اساســی بــود :اول

ایــن دو موضــوع در راســتای خوانشــی انتقــادی

متفــاوت اســت کــه از جمل ـه آنهــا میتــوان بــه

اینکــه ،دو مقولـ ه خشــونت و شــوک (بــه اعتبــاری

از متــون مربــوط بــه تاریــخ هنــر شــکل گرفــت.

مجموعــه آثــار بالتــوس 72اشــاره کــرد کــه بــدون

برانگیختــن) از نزدیــک و بــا توجــه بــه هنرمنــدان و

ایــن خوانــش انتقــادی ،متناســب بــا دو موضــوع

خشــونت قابــل لمــس ،بــا شــهوانی و بالــغ جلــوه

آثارشــان (بــا توجــه بــه زمینههــای نظــری) مطالعه

بــاال ،در دو حیطــه قابــل توضیــح و بازنگــری

دادن فیگورهــای کــودکان یــا قــرار دادن آنهــا در

مطالعاتهنرهایزیبا

اصطالحــات نظــری و جنبشهــا و رویکردهــا ،نــه

شــرم یــا گنــاه در مخاطــب خــود میآفرینــد.
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نتیجهگیری

پژوهـــــش

اســـت :اول اینکــه ،در متــون تاریــخ هنــر معاصــر

وضعیتهــای نامتعــارف و رازآلــود نوعــی احســاس

مطالعاتهنرهایزیبا
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انــدازه گیــری تناســبات انســانی اســت .در مــورد ایــو کالن
عبــارت اســت از روشــی کــه او بــرای ثبــت مســتقیم اثــر
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 -احمدی ،بابک ()1380؛ حقیقت و زیبایی ،چاپ نوزدهم ،تهران :انتشارات مرکز.

بخــــش

)1968-1887( 2.
مارســل دوشــان نقــاش ،مجسمهســاز و نظریهپــرداز
ف رانســوی اســت کــه بــا وجــود پــرکار نبودنــش،
بــه دلیــل نومایگــی و بــاروری ایدههایــش یکــی از
تاثیرگذارتریــن شــخصیتهای هنــری ســده بیســتم
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میآیــد» بــر ســر زبانهــا افتــاد .او در طــول اشــتغال
بــه کتــابداری در پاریــس ،طرحهــا و نقاشــیهایی را
بــرای مشــهورترین اثــرش «عــروس را عزبهــا برهنــه
میکنن ــد ،حت ــی» ی ــا « شیش ــه ب ــزرگ» (1915- 1923م)
خلــق کــرد .ســاختهگزیدههای بعــدی او نقطــه عطــف
مهمــی در هنــر معاصــر جهــان بــه حســاب میآینــد
(پاکبــاز.)183 :2003 ،Chilvers( ،)658 :1395 ،
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	12.
	13.
	14.
	15.
	16.
	17.
	18.
	19.
	20.
.21
.22
 .23شکلوفســکی ایــن مفهــوم را در مقابــل نظریــه
 .24الکســاندر پوتبیــا مطــرح کــرد کــه معتقــد بــود،
 .25هن ــر ،اندیش ــیدن در قال ــب تصاوی ــر اس ــت و تصاوی ــر،
ســادهتر و روشــنتر از مدلــول خــود هســتند.
\
Arnold Schoenberg .26
Samuel Beckett )1989-1906( .27
Franz Kafka )1924-1883( .28
	Gustave Flaubert )1880-1821( 29.
	Henri Matisse )1954-1869( 30.
	Les Fauves 31.
	Pablo Picasso )1973-1881( 32.
	Cubistes 33.
	Dada 34.
	Alain Badiou )1937( 35.
	Sigmund Freud )1939-1856( 36.
Carl Jung )1961-1875( .37
Arthur Rimbaud )1891-1854( .38
	André Breton )1966-1896( 39.

 بدیــو ،آلــن ()1396؛ فرضیــه کمونیســم ،مترجــم :مــراد فرهادپــور ،صالــح نجفــی ،چ اول ،تهــران :نشــرمرکــز.
 برلین ،آیزایا ()1387؛ ریشههای رومانتیسم ،مترجم :عبداﷲ کوثری ،چ دوم ،تهران :نشر ماهی. بریــس ،دومینیــک مکآیــور ،گات  ،لویــس)1384( ،؛ دانشــنامه زیباییشناســی ،مترجــم :منوچهــرصانعــی دره بیــدی و همــکاران ،چ اول ،تهــران :انتشــارات فرهنگســتان هنــر.
 پاکباز ،رویین ()1395؛ ُدایرهالمعارف 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 عربزاده ،چ اول ،تهران :نشر دانشگاه هنر. ناکلین ،لیندا ()1385؛ بدن تکه تکه شده ،مترجم :مجید اخگر ،چ اول ،تهران :حرفه هنرمند. ژیمنــز ،مــارک ()1397؛ زیباشناســی چیســت؟ ،مترجــم :محمدرضــا ابوالقاســمی ،چ پنجــم ،تهــران:نشــر ماهــی.
 ســوانه ،پیــر ()1396؛ مبانــی زیباشناســی ،مترجــم :محمدرضــا ابوالقاســمی ،چ پنجــم ،تهــران :نشــرماهــی.
 شمیسا ،سیروس ()1383؛ نقد ادبی ،چ چهارم ،تهران :نشر فردوس. فریلنــد ،ســینتیا ()1383؛ امــا آیــا ایــن هنــر اســت؟ ،مترجــم :کامــران ســپهران ،چ اول ،تهــران :نشــرمرکــز.
 گرانــت ،مایــکل ()1390؛ فرهنــگ اســاطیر کالســیک ،مترجــم رضــا رضایــی ،چ دوم ،تهــران :نشــرماهــی.
 لوســی اســمیت ،ادوارد ()1381؛ مفاهیــم و رویکردهــای آخریــن جنبشهــای هنــری قــرن بیســتم،مترجــم :علیرضــا ســمیع آذر ،چ دوم ،تهــران :انتشــارت نظــر.
 لینتن ،نوربرت ()1393؛ هنر مدرن ،مترجم :علی رامین ،چ ششم ،تهران :نشر نی. مکاریــک ،ایرنــا ریمــا ()1393؛ دانشنامــه نظریههــای ادبــی معاصــر ،مترجــم :مهــران مهاجــر ،چپنجــم ،تهــران :نشــر آگــه.
 هارلنــد ،ریچــارد ()1396؛ از افالطــون تــا بــارت ،مترجــم :بهــزاد برکــت ،چ اول ،تهــران :انتشــارات مــاهو خورشــید.
- Blessing, Jennifer (2014), Gina Pane’s witnesses, Washington: Performance research.

37
پژوهـــــش

)Ideas of the Sublime and Beautiful (1757
(Edmund Burke )1797-1729
(John Milton )1674-1608
(Immanuel Kant )1804-1724
(Arthur Schopenhauer )1860-1788
Romanticists
Surrealists
Performance artists
Defamiliarization
(Charles Baudelaire )1867-1821
Formalists
Art as device

.55
.56
.57
.58
.59
.60
.61
.62
.63
.64
.65
.66
.67
.68
.69
.70
.71
.72
.73
.74
.75
.76

Fluxus
(George Maciunas )1978-1931
(Kate Millett )2017-1934
Conceptual Art
Performance Art
(Vito Acconci )2017 – 1940
(Gina Pane )1990– 1939
(Christopher Lee Burden )2015 – 1946
(Rudolf Schwarzkogler )1969– 1940
(Stuart Brisley )1933
(Orlan )1947
Sanja Perovic
Actionniste
(Rudolf Schwarzkogler )1969-1940
(Hermann Nitsch )1938
(Otto Muehl )2013-1925
Gunther Brus
–)2013
(1934
Alfons J. Schilling
()1990-1939
Gina pane
(Balthus )2001-1908
(Pier Paolo Pasolini )1975-1922
(Michael Haneke )1942

انــدازه گیــری تناســبات انســانی اســت .در مــورد ایــو کالن
عبــارت اســت از روشــی کــه او بــرای ثبــت مســتقیم اثــر
بــدن انســان روی تابلــو بــه کار مــی بــرد.

 -احمدی ،بابک ()1380؛ حقیقت و زیبایی ،چاپ نوزدهم ،تهران :انتشارات مرکز.

بخــــش

)1968-1887( 2.
مارســل دوشــان نقــاش ،مجسمهســاز و نظریهپــرداز
ف رانســوی اســت کــه بــا وجــود پــرکار نبودنــش،
بــه دلیــل نومایگــی و بــاروری ایدههایــش یکــی از
تاثیرگذارتریــن شــخصیتهای هنــری ســده بیســتم
بــه شــمار میآیــد .او در نقاشــیهای اولیــهاش از
امپرسیونیس ــم ،س ــزان و س ــپس فوویس ــم تاثی ــر گرف ــت.
بعــد از ایــن دوره بــا جمــع کوبیســتها آشــنا شــد و
در س ــال  1912نام ــش ب ــا اث ــر «برهن ــه از پل ــکان پایی ــن
میآیــد» بــر ســر زبانهــا افتــاد .او در طــول اشــتغال
بــه کتــابداری در پاریــس ،طرحهــا و نقاشــیهایی را
بــرای مشــهورترین اثــرش «عــروس را عزبهــا برهنــه
میکنن ــد ،حت ــی» ی ــا « شیش ــه ب ــزرگ» (1915- 1923م)
خلــق کــرد .ســاختهگزیدههای بعــدی او نقطــه عطــف
مهمــی در هنــر معاصــر جهــان بــه حســاب میآینــد
(پاکبــاز.)183 :2003 ،Chilvers( ،)658 :1395 ،
The Sublime 3 .
 Alienation 4 .یا Verfremdungseffekt
Viktor Shklovsky )1984-1893( 5 .
Cassius Longinus 6 .
Homer 7 .
Pindar 8 .
Demosthenes 9 .
	Sophocles 10.
	- A Philosophical Enquiry into the Origin of Our 11.
Duchamp

Marcel

.40
.41
.42
.43
.44
.45
.46
.47
.48
.49
.50
.51
.52
.53
.54

(Jackson Pollock )1956-1912
(André-Aimé-René Masson )1987– 1896
(Max Ernst )1976– 1891
Automatism
(Arshile Gorky )1948-1904
(Josef Alber )1976-1888
(Hans Hofmann )1966-1880
(Mark Rothk )1970-1903
(Robert Motherwell )1991-1915
(Adolph Gottlieb )1974– 1903
(Barnett Newman )1970– 1905
Pop art
Post-painterly abstraction
(Yves Klein )1962-1928
 :Anthropometryدر معنــای لغــت نامــه ای بــه معنای

- Breton, Andre (1960), Nadja, New York: Grove Press.
- Burke, Edmund (1999), A Philosophical Enquiry into the origin of our ideas of the
sublime and beautiful, fourth edition, London: unknown.
- Chilvers, Ian (2003), Concise Dictionary of art and artists, third edition, New York:
Oxford.
- Terpenkas, Andrea (2017), Fluxus, Feminism and the 1960’s, Vancouver: SFU.
- Morineau, Camille (2007), Yves Klein, Wien: Springer Wien.

پژوهشی پیرامون تداوم اصل همزمانی
در نگارههای پیش و پس از اسالم

- Perovic, Sanja (2017), Dead history, lived art: encountering the past with Stuart
Brisley, Pennsylvania: Rethinking History.
- Schmatz, Ferdinand (and Jamie Owen Daniel) (2015), Vienese Actionism and the
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)زمان دسترسی- URL2: https://www.theartstory.org/movement-fluxus.htm (1399/6/28 :

سختگیریهایی 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 میبردند اصل همزمانﯽ بود ،بدین صورت که چند دید متغیر را در یک تصویر

movement-art-museums-galleries

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

- URL4: http://www.stuartbrisley.com/pages/

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

https://www.artsy.net/series/art-history101-/artsy-editorial-fluxus)زمــان

درسترســی:

)زمان درسترسی(1399/6/28 :

(1399/6/28

URL3

دید از دوران هنری ایران پیش از اسالم بر نگارههای اسالمی شدهاست .هنر ایرانی در هیچ دورانی آینه طبیعت نبوده و
تالشی در پی بازنمایی آن نداشتهاست .با توجه به نگارههای باقیمانده از تمدن ساسانی-سغدی و هنر مانوی مﯽتوان
نوعی فضای غیر طبیعی چند ساحتی که دارای همزمانی زوایای دید میباشد را بازشناخت در این خصوص نمونههای
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 نگارهها به هدف بازشناسی این اصل و سیر تاثیر آن در گذر زمان بر نگارگری اسالمی است که با
بررسی تطبیقی این نقاشیها میتوان نتیجه گرفت که نگارهها از نظر نشان دادن دید همزمان قابل قیاس هستند و این
به اصلی از تصویرگری ایرانی تبدیل میشود.

کلید واژهها
همزمانی ،ساسانی ،نگارگری ،هنر اسالمی
.1

دانشجوی کارشناسی ارشد تاریخ هنر جهان اسالم ،پردیس هنرهای زیبا ،دانشگاه تهران
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)زمان دسترسی- URL1: https://www.tate.org.uk/art/art-terms/f/fluxus (1399/6/28 :

در قرون اولیه اسالمی اعراب فاتح فاقد اصول هنر تصویرگري بودند .اما نیاز جامعه به کتابهای مصور باعث شد علیرغم

بخــــش
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