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مقدمه
درهنرهایتجسمیسوژههایانسانیوبدنآنها
درادوارمختلفهموارهموردتوجههنرمندانبودهواز
برای چالشبرانگیز موضوعی همواره پیكره جهت این
آنهابودهاست.پیكرانسانیكیازعناصریاستکهبا
و میشود تصویر گروتسک روحیات آن، از بهرهگیری
هیئتتازهایازبدنکهبرخالفقواعدبازنماییمعمول
»فرم ایدة باتای،1 ژرژ منظر از میشود. نمایان است
خاصبدنانسان«برآمدهازنگرشیمتافیزیكیبهانسان
است.متافیزیکغربیازارسطوتاهگل،بههنگامیکه
و سالم »بدنی وی برای میگوید، سخن انسان از
هماهنگ«درنظرمیگیردوآنرا»فرمخاصبدن«
اجزای میان هماهنگی بدنی چنین در میکند. تلقی
برای الزمی شرط هماهنگی این دارد. وجود مختلف
برقراری نحوی به و است، عالم در مختلف اشیای
 Didi-Huberman,(هماهنگیمیانانسانواشیااست
ایدئال بدن متافیزیكی، تفكر در بنابراین، .)2010: 37

همانبدنسالماستوبدنگروتسک،چنینبدنیو
قواعد آن، ترسیم در میکشد. چالش به را قواعدش
معمولتناسباتکنارزدهمیشودوفرمدیگریازآندر
قالبگروتسکنمودارمیشود.اینشیوةبیانی،منطبق
آنها از و نیست زیباییشناسی معمول هنجارهای با
عدولمینماید.تخطیازاینقوانیندرزیباییشناسی
فرم به هنرمندان و نمیشود دانسته مجاز کالسیک

ثابت،پایداروبستهایازبدنانساناکتفامیکنند.
»واژةگروتسکباکشفبرخیتصاویرغیرعادیدر
کاخ وخرابههای تیتوس2 استخر زیرزمینی راهروهای
طالیینرو،3واردزبانماشد.ازآنجاکهاینتصاویردر
دیگر در بعدها و قصر تاالرهای شده دفن داالنهای
محلهایباقیماندهازرومیان،مانندپمپئیکشفشدند،
گروتو۴ یا غارها دیوارنگارههای عنوان به را آن
میشناختند،زیرادرتاریكیودرایندنیایزیرزمینی
ومحیطیمانندغارایجادشدهبود«)آدامز،25:1395(.
چنانچهواژةگروتسکازنقاشیهاینقشبرجستهروم
ساختاری نظر از باشد، شده گرفته »گروت« باستان،
گروتسک، است: مناسبی بسیار واژة گفت میتوان
چیزهاییاززوایایتاریکوپنهانمارانقشکردهو

آنهاراآشكارمیکند.باکاربرداینفرمتوسطهنرمندان
شهیر،5گروتسکبهیکموتیفکامالشناختهشدهدر
هنرهایمذهبیوتزئینیدورانرنسانستبدیلشد.از
بود، بحثبرانگیز بسیار گروتسک اکتشاف، بدو همان
زیرابرخالفسبککالسیکوفلسفةهنربودوحتیدر
زمانشكلگیریاصلیآنیعنیدرزمانرومباستاننیز

موردمباحثهبود.
ازادوار روحیاتگروتسکرادرآثارهنریمتعدد
در ازهنرمندانیکه نمونه دید.چند مختلفمیتوان
نقاطپراکندههنرمدرنغربازاینخصلتدرآثارخود
)اسپانیا(، دالی سالوادور از: عبارتند میگیرند بهره
بكزینسكی6 زدیسالو )انگلیس(، بیكن فرانسیس
)لهستان(واُدنردروم7)نروژ(.گستردگیاینگویشبه
ادوار زیباییشناسی در آن حضور و جغرافیایی لحاظ
مختلفنشانازاینداردکهگروتسکهموارهیكیاز
مؤثرترینشیوههابراینهیبزدنوجوابگوییبهمسائل
دنیایمعاصراستوراهبهشوک،تكانهوتأملنسبتبه

دغدغههایاجتماعیرابازمیکند.
مناسک و مراسم در بدن به توجه نیز ایران در
تاریخیدیدهمیشودوبهتدریجاینامردرجنبههایی
در گروتسک بدن پیشینة است. گردیده ثبت هنر از
آثاریازمحمدسیاهقلم)نیمهدومسدهنهمهجری(،یا
بهمنمحصص)1389-1310(نیزدیدهمیشود.امادر
سالهایاخیربهدالیلیچونتوجهجامعهشناسانهیا
پیش انتقادی رویكردهای که ... و هنرمندان فردیت
کشیدهاند،توجهبهنقاشیفیگوراتیووبدنبیشترشده
دوباره ایران هنر در مهم موضوعی مثابه به پیكره و
مطرحگردیدهاست.طرحشدنهنرپیكرنما)فیگوراتیو(
کهدرواقعجریانیاخیردرنقاشیمعاصراست،توجه
انقالب از بعد و دارد نهفته خود در را بدن به دوباره
اسالمیسرعتمیگیرد.نقاشیفیگوراتیودراوایلدهة
از میگیرد. قرار نوپدید رئالیسم جریان مرکز در 80
اینرومیتوانبدنرامبناییبرایدرکوتفسیراین
آثاردانست.اینرئالیسمنوپدیددرنقاشی،شیوهایبرای
دهة دو رئالیسم جریان اما روزمرگیهاست: این بیان
فرمگرایانه رئالیسم افزایش معنای به نباید را اخیر
انتقادیهمواره ازآنجاکههنر برعكس، بلكه دانست.
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و سوررئالیسم دارد، بیانی شیوههای در چالشهایی
رئالیسمجادوییراهیبرایگریزازبیانمستقیمبوده
است.رئالیسمجادویی،قطعیتواقعیتراموردتردیدو
اغلب حاصل، حیث، این از میدهد. قرار پرسش
در میگردد. تكاندهنده و پرسشبرانگیز غیرمنتظره،
چنینجایگاهیاستکهگروتسکموردتوجههنرمندان
قرارمیگیردتابتواندبهواگویهکردنتقابلهایجهان،

معانیپیچیدهومتضادومصائبآنبپردازد.
چگونگینمایشپیكرهوبررسیروحیاتگروتسک
درنقاشیمعاصرایران،بهکمکنظریةباختینازاهداف
بروجوهی آثارمعاصر از برخی است.در پژوهش این
تأکیدشدهاستکهنشانازسوژهایبابدنیمخدوشو
شرحهشرحهدارد.چنینوضعیتیبانظریاتباختیندر
باببدنگروتسکنزدیكیداردوفهموضعیتتازهرا
آسانترمیکند.ازاینحیث،نزدیكیاندیشةباختینو
روحیاتگروتسکدرنقاشیهامیتوانددرنقدوتحلیل
بدندرنمونههایمطالعاتیراهگشاباشد.پرسشیکه
مطرحمیگرددایناستکهچرابدن]پیكره[دراین
یا اختالل نوعی نمایش برای محملی به تبدیل آثار
دردورنجمیشود؟فروپاشیواعوجاجهایبدندراین

آثارچگونهقابلتوجیهاست؟

روش پژوهش
فیگوراتیو نمونههایی تحلیل به پژوهش این در
90 و 80 دهه در ایران معاصر نقاشی از )پیكرنما(
پیكره در اعوجاج یا تحریف وضعیت تا شده پرداخته
مشخصگردد.روشنمونهگیریبهصورتغیرتصادفی8
وازنوعقضاوتی9بودهاست.10انتخاباینهنرمندانبه
عنوانجامعهمطالعاتی،براساسفعالیتآنهادردهة
مذکور،حجمآثارتولیدشده،حضورجدی،دائموفعال
آنهانهتنهادرایندههبلكهدردهههایپیشین،ونیز
میزانمقبولیتآنهادرجامعةهنریداخلیوبینالمللی
و اساتید با مشورت طریق از مهم این که بوده
صاحبنظراندراینحوزهبهدستآمدهاست.ازاینرو،
سهنمونهازآثارهرهنرمنددرمجموعهایشاخصاز
آثاراخیرایشانبهعنوانمالکبررسیقرارگرفتهاست
سبكی ویژگیهای بارزترین و عمدهترین آنها در که
نسبتاًپایدارمرتبطباگروتسکبهچشممیخوردواز
طرفیخوانشآنهارابرمبناینظریهمذکورامكانپذیر
میسازد.الزمبهذکراستازآثاردیگرهنرمندانمعاصر
مبنای بر قابلخوانش ویژگیهای ناپایداری دلیل به
گروتسکباختین،یابهعبارتیاینکهفقطدریکیا
اثرچنینویژگیهاییمشاهدهشده،چشمپوشی چند
شدهاست.درمجموعسعیبراینبودهتانمونههایی
که شوند انتخاب ایران معاصر نقاشی از شاخص
ویژگیهاینوعی11گروتسکراآشكارادرخودبروزداده
باشندودارایرویكردنسبتاپایدارومنسجمیدراین

زمینهباشند.
درتحلیلآثارازشمایلشناسیاستفادهشدهاست.
درشمایلشناسیتأثیرغیرعامدانهوغیرآگاهانههنرمند
از استفاده با معناکه این به است. زمانهاشمطرح از
عناصرموجوددرآثارویافتنداللتهایمعناییآنهااز
یکطرف،وازطرفدیگردریافتنمعناوروایتفرمها
دربافتارفرهنگیواجتماعیمیتوانبهدرکجامعتری
ازوضعیتفعلیپیكرهدرآثارهنرمندانمعاصردست
یافت.شمایلشناسیدرمواجههباآثارهنریبهطرح
اینپرسشمیپردازدکه»چراایناثربدیننحوخلق
شدهاست؟«اینمرتبهازمطالعهآثارهنریرامیتوان
دربردارندة که دانست فرهنگی تاریخ از شاخهای

تصویر-1.-بهمن-محصص،-آبسترة-یک-زن،-رنگ---و---روغن-روی-بوم،-
1345،-موزة-هنرهای-معاصر-تهران.-منبع:-کشمیرشکن،-حمید-)1393(.-
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و موضوعات فرهنگی و اجتماعی تاریخی، پسزمینة
به پژوهش این است. تجسمی هنرهای بنمایههای
صورتکیفیوبارویكردیتوصیفی-تحلیلیوبهشیوة
میدانیانجامشدهاست؛گردآوریدادههانیزازطریق

منابعکتابخانهایصورتگرفتهاست.

پیشینة پژوهش
در اما، است. بوده علم قلمرو سنتی طور به بدن
مطالعات در تحقیق مهم قلمرو به بدن اخیر، دوران
فرهنگیتبدیلشدهاست.بااینحال،پژوهشدرزمینة
بدندرهنرمعاصرایرانسابقهایچندانطوالنینداشته
ووروداینمبحثبهفضایآکادمیکایرانباتأخیروبه
و باید که چنان هم، هنوز و است بوده همراه کندی
شاید،بدنبهمثابهابژهایمحوریدرعلومانسانیجدی
گرفتهنمیشود.مطالعةبدنبهمثابةامریجامعهشناختی
یافلسفیدرحوزةتجسمیمیتوانددرتحلیلپیوندهای
میانایندوزمینهودرکبهترآثارهنریمفیدباشد.
بسط به که شده انجام زمینه این در پژوهشهایی
مفاهیممرتبطبامفهومگروتسکوبدندربسترهنر
باعنوان ازآنجمله،مقالةبهنامکامرانی پرداختهاند.
»گروتسکدرنقاشی«درفصلنامةهنر)1380(است
کهبهطورمفصلبهبررسیوجوهگروتسکدرهنرهاو
ریشهیابیآنپرداختهاست.اماپژوهشیکهمستقیماًبه
بدنگروتسکوازریختافتادگیپیكرهدرهنرمعاصر
ایرانبامحوریتآراءباختینپرداختهباشد،یافتنشد.

ازاینحیث،بدیعبودنموضوعمشخصمیگردد.
برخیازمطالعاتپیشینبهاینشرحهستند:مقالة
»نمودبدنگروتسکدرنقاشیهایمحمدسیاهقلمبر
شراره نگارش به باختین«، میخائیل اندیشه مبنای
افتخارییكتاوامیرنصری)1395(،درنشریةهنرهای
زیباکهجنبةمعاصربودنموردمطالعاتیدرآنمطرح
نیست.همچنین،ریمااسالممسلکونرگسحریریان
درمقاله»مفهومطرددراندیشةکریستواوبازتابآندر
هنرفیگوراتیومعاصر«،کیمیایهنر)1395(،بهنسبت
میاناَبجكتوامرمطرودازمنظرکریستوابهتحلیلآثار
در میپردازند. غربی معاصر هنرمندان فیگوراتیو
به قطعه شده: تكهتكه بدن نیز، خارجی پژوهشهای

مثابهاستعارهایازمدرنیته)1385(،کتابیاستنوشته
لینداناکلینکهبااینبحثهمپوشانیهاییجزئیدارد.
همچنینمقاله»باختینوهنرهایتجسمیمعاصر«که
سیزدهمین در J. J Haladyn, & M. Jordan  توسط
ارائه )2008( باختین میخائیل بینالمللی کنفرانس
شده،نمونهایدیگرازپژوهشهایمرتبطبااینموضوع

است.

چارچوب نظری
به باختین، گروتسک بدن ایدة از نوشتار این در
با اما عنوانمبناینظریپژوهشاستفادهشدهاست.
نظرات و آراء بحث، این بینارشتهای ماهیت به توجه
متعددیدرباببدنوجوددارد12کهدربرخیمواردبه
منظورتشریحوفهمبهترمطلبازنظریهپردازاندیگری
نیز و... لكان باتای، ژرژ اوبرمان، ژرژ-دیدی همچون
نقلقولهاییآوردهشدهاست.درعینحال،مفاهیمو
نظریاتباختیندربارةبدنگروتسکوکارناوالبهدلیل
آثار، شكلگیری زمینهای شرایط با بیشتر نزدیكی
محوراصلیایننوشتاروتحلیلهایآنراشكلمیدهد.
درآثاراوزبانشناسی،زیباییشناسیونشانهشناسی
بابررسیونقدادبیاتورفتاراجتماعیپیوندمیخورند.
و طبیعت با ایدئال رابطه و انسانی پیكرة به باختین
پیكرهاجتماعمیپردازد؛هرآنچهراکهممكناستبه
عنوانموضوعنهفتهدرگروتسکشناساییکنیم،مسلماً
راجعبهبرخیابعادزندگیاستکهبیتناسباستودر
هنجارهای واسطة به که دارد قرار جهانی با تضاد
پذیرفتنیبودن شیوههای و ارزشها آداب، اجتماعی،
ایجادشدهاست.نوشتههایباختینحولمحورمسائل
با مرتبط جریانهای با پیوند در او آثار است؛ معاصر
 Haynes,(مطالعاتادبی،تصویریوفرهنگیمیباشد
)اجتماعی- بافِت که را تحلیلی باختین .)1995: 299

تاریخی،ایدئولوژیک(تولیدمتنونیزبافتدریافتآن
رانادیدهمیانگارند،مردودمیشمارد)مكاریک،1388:

.)۴17
میانه، سدههای موردگروتسک در باختین نظریة
فكاهی »فرهنگ که بود خیال صور از مادی نظامی
توده«کهبهترینبیانادبیخودرادرآثاررابله،شكسپیر
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وسروانتسمییابد،آنراخلقمیکرد.»جهانکارناوال
اوج به گروتسک تخیل آن در که میانه سدههای
مقامات ازسوی غیرمعمولی، بهطور شكوفاییرسید،
کلیساوشهردرقالبروححاکمبرایامتعطیل،مجاز
دانستهمیشد.باختینتاریخاجتماعیکاملگروتسک
راازنوتفسیرکردوفرهنگکارناوالیسدههایمیانهرا
و رسمی جهان با تقابل در کاماًل که دانست جهانی
ماللآورمرجعیِتنهادینهقرارمیگیرد؛جهانیکهحتی
جشنهایمجازرانیزشاملمیشد«)مكاریک،1388:
250(.اوتوضیحمیدهدکهپسازرنسانس،حكومتبه

طورفزایندهایآزادیکارناوالرامحدودکرد.

گروتسک در نگاه باختین
باختینتحلیلخودازگروتسک/زشتیرادرقالب
دوعرصةفرهنگیمطرحمیکندکهخود،آنهارادو
»عرصة میخواند: خصمانه و متضاد منفک، عرصة
ستمگرانه ایدئولوژی تداعیکننده که »واال« رسمی
دولتیاست،وعرصه»نازل«مردمیوعامهپسند.ویبا
بهرهگیریازالگویکارناوالقرونوسطاییونیزبررسی
نوشتههایطنزنویسفرانسوی،فرانسوارابله،شیوههای
مقاومتدربرابرهنجاررادربهرهگیریمردمازطنز،
فولكلوریكیمیداندکه و بومی ِکردوکارهای و نقیضه
فرهنگرسمیآنهارامنعکردهاست«)نلسون،1395:
به گاهی عامیانه هنر که است معتقد باختین .)267
مثابةنوعیمقاومتاستراتژیک،توسطتودهمردمبهکار
گرفتهمیشودکهمعانیوارزشهایطبقاتفرادسترا
برابر در عامة که میدهد توضیح او سازد. بیاعتبار
تصعیدوتعالی،بااستراتژیفروکاستنیاتنزلمقامیا
بهزیرآوردنواکنشنشانمیدهد،مانندهزل،مضحكه
وقعی تفاوتها به عامیانه، استراتژی این ریشخند؛ و

نمیگذارد،وتمایزوتشّخصرابهریشخندمیگیرد.
آن معنویت و زهدگرایی طرد با گروتسک مقولة
و محسوس سویههای بر وسطیگرایی قرون جهانی
جسمانیهستیبشریتأکیدمیکند.تمامآنچهانتزاعی
این شدن فروکشانده با است، شده ایدئالیزه و است
ایماژهاونمادهاتاسطحامردنیویومادیکهمبین
»وحدتتجزیهناپذیر«زمینوتنهستندخلعدرجه

رئالیسم میشوند. کشیده »پایین« به و میشوند
گروتسک»خلعدرجهمیکندوبهزمینفرومیکشدو
 Bakhtin,( کند« می مبدل تن به را خود سوژههای

.)1984: 20

بنابهروایتباختین،»بدنگروتسکتجلیجهانی
ذاتی با صیرورت13 و تغییر حال در همواره و ناتمام
دوگانهاستکهدرآنمرگوزندگیدرتقابلباهمقرار
و بسته سطح نوع هر گروتسک، هنری منطق دارند.
غیرقابلنفوذراردمیکند«)Bakhtin, 1984: 317(.از
بامنافذوروزنههاییکهروبه اینرو،بدنگروتسک
کامل هرگز و است گشوده و باز دارد جهان سوی
نمیشود.تردیدینیستکه»گروتسک«معنایپایدارو
ثابتیندارد،امامفاهیمیکهدرطولزمانتكرارشده
استبهشناساییآنکمکمیکند.پایدارترینمشخصه
ناهماهنگیاست، گروتسکدرطیزمانعنصراصلی
ناهمگون امور آمیزة و تعارض و تضاد چهمصداقآن
باشد،چهامتزاجاجزاءنامتجانس.آنچهدرگروتسکبه
حتی و غیرمتجانس عناصر دارد، وجود نهانی صورت
ترسانندهاند،اغتشاشیازواقعیتوغیرواقعیت.ازسویی
اهمیت گروتسک در موجود تعارض حلوفصلنشدن
یا ازسایرشیوهها وکمکمیکندکهگروتسک دارد
مقوالتگفتمانادبیمتمایزشود)تامسن،25:1390(.
در نابهنجاریحاضر داشتکهدوسوگرایی توجه باید
گروتسک]برانگیختناحساساتمتضاد[پابهپایهمین

تضادحرکتمیکند.
عالوهبرمعانیمختلف»بدنگروتسک«کهریشهدر
نظامهایالهیاتیوسیاسیدارند،یكیازوجوهبازنمایی
چنینبدنی،توجهبهگونهیمتفاوتیازاستتیکونوعی
رویكردتجسمِیمتمایزاست.دراینرویكردتجسمی،
شیوههای و میشود آشكار بدن از جدیدی هیئت
پیچیدهایازبازنماییبدنارائهمیکنند.بهواسطةبدن،
میسازد. آشكار مادی عالم در را خودش گروتسک
آن در است. حیاتی اجزای فاقد و ناقص بدنی چنین
بود.همچنین انسانوغیرانسان تلفیق میتوانشاهد
فرممعمولبدندستخوشتجاربیمیشودکهماحصل
آنهااغراقوتهدیدموقعیتتثبیتشدهاینفرماست.
گروتسک که بوده توافق مسئله این سر بر همواره



26

فصلنـامۀ علمی                   سال هشتم، شامرۀ 33، زمستان ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������1398

اغراقآلوداستوعنصربرجستةمبالغهوافراطدرآن
وجوددارد.اینکیفیتغالباًسببشدهکهگروتسکرا
بافانتزیمرتبطبدانند.امااینفانتزیهموارهباتلقی
مدرنماازایناصطالحمطابقتندارد)تامسن،1390:
27(.گروتسکمستلزمگونهایدگردیسیازفرمهمراه
در است. رایج تناسبات فاقد بدن به بدن تناسبات با
در بدن اجزای تناسب عدم و ازشكلافتادن نتیجه،
به رایج تناسبات فقدان ایجادشوکمیکند. مخاطب
نهادن کنار گونهای است. بدن فرم از عدول معنای
مرزهایبدن/چهرهاستکهدرتقابلبااصولمتعارف
میپردازد. آن از جدیدی فرم تعریف به چهره بدن/
با که میکند ارائه انسان از جدیدی هیئت بنابراین،
ایدئالسازگاریوتجانسیندارد.»دربدن مالکهای
گروتسک،ناسازگاریوعدمقطعیتبهموجبانعكاس
که نحوی به است، چهره بدن/ در نامعمول امور
نهاده کنار چهره بدن/ بازنمایی در رایج قراردادهای
بدلمیشود« آشنا و غریب امری به بدن و میشوند
بدنی چنین .)Edwards and Grauland, 2013: 6(

هیئتیبینابینیداردکهمیانچهرةانسانیوغیرانسانی،
هویتوعدمآن،منودیگریو...درنوساناست.این
خصلتهایدوگانههرکدامباتوسلبهدیگریتعریف
منفک یكدیگر از را آنها که مرزهایی و میشوند

میسازندازمیانمیروند.

بدن گروتسک: تکه  تکه  شدگی- چندپارگی۱۴
و منسجم واحد، پدیدة بدن واقعیت، مقام در
یكپارچهایاستکهمؤلفههایآنارتباطاندامواریبا
یكدیگردارندکهبررویهمانسانراتشكیلمیدهند.
گفتمانهاوایدئولوژیهااینواحدیكپارچهراتكهتكه
کرده،هرکدامبخشیازآنراِملکطلقخویشدانسته،
بقیةابعادراطردوانكارمیکنند.درجهاناسطورهاینه
تنهامیانبدنوروح،بلكهمیانبدنوجهانیكپارچگی
ویگانگیوجودداشت؛امابشرمتفكرابتداانسانرااز
وجودی به یكپارچه وجود از را او و کرد جدا جهان
تكهتكهشدهتبدیلکرد.فیثاغورثوپیرواناونیزاعتقاد
داشتندنفسچیزیمتمایزومجزاازبدنواجزایآن
و همگرایی حالت جز نیست چیزی روح نیست.

همنشینیوآمیزشاعضایبدن؛اماافالطونمعتقدبه
جداییبدنوروحبودواینتفكردردوئالیسمکانتینیز

ادامهیافت.
اینجداافتادگیبدنوروحوبرتریذهنیروحبر
بدن و میگردد نقض گونهای به معاصر هنر در بدن،
تبدیلبهرسانهایمیگرددکهبهواسطهآن،هنرمند
تصویریاز»خود«15رانمایانمیکند.بدنگروتسک
یكیازمؤثرترینشیوههایبیانیاینرجحانوتوجهبه
از غالباً معاصر هنرمندان از برخی آثار است. فردیت
فضاییتیرهوشدیداًمرددمیرویدوبرآمدهازنگرانی
این در است. بیمكانی و قطعهقطعهشدگی جدایی،
میان،توجهبهتناقضاتموجوداجتماعیواظهارنظرو
نمایشخودزیستنامهنگاری، ازطریق انتقادی تحلیل
آن مانند و روزمره، زندگی تجارب با مرتبط مسائل
تشكیل را معاصر هنری رویكردهای برجستهترین
میدهند.لكانذیلمفهومازهمپاشیدگیتنبهساختار
متناقض»خود«انساناشارهمیکند،کهازیکسو،به
پراکندگیچارهناپذیرکالبدخویشواقفاستوازسوی
دیگر،آرزویپایانبخشیدنبهاینازهمگسیختگیرا
از را ما رؤیاهای آسیبدیدهای جسم چنین دارد.
به را »خود« حال عین در و میآکند اضطراب
بیاعتبارترینبخشروانمانبدنمیکند؛زیرادرآرای
لكانوفرویدوظیفه»خود«تظاهربهکمالویكپارچگی

است.
که است ازیک»شكاف« بدنگروتسکمصداقی
بخشپوشیدهایراآشكارمیسازدکههموارهدرحجاب
نظمنمادیناجتماعقراردارد.بدنهاییکهقطعهقطعه
شدنیککلرانشانمیدهندزیباییمتعارفرامحو
راتخریبمیکنند؛هویتبدن/چهره میسازندوآن
انسانرابهچالشمیکشند.درنظمنمادیناجتماع،
بدندرمقامیککلنمودارمیشودوهرگونهآسیبیبه
چهره بدن/ هویت برای چالشی معنای به کلیت این
معرض در هویتی نهتنها که چالشی میشود. تلقی
فقدان نوعی بازنمود بلكه میکند، ایجاد را دگرگونی
)فقدانچهره،فقدانجنسیت،فقدانسالمتوغیره(در
شرایطیاستکهنظمنمادیناجتماعیهموارهدرصدد
حفظهویت)مثالهویتبدن/چهره(است.درچنین
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شرایطیبدنگروتسک،بدنیخالفجریانرایجتلقی
گروتسک بدن است. بدن از آشناییزدایی و میشود
جهشیاستازجانبخودبهدیگریبیگانه.ازاینرو،
برمیانگیزدکه را اینهراس هموارهدرمخاطبخود

مبادابهچنینبدنیبدلشود.
بدنگروتسک،بدنیازریختافتاده،ناتمام،گشودهو
ناقصاستکهبرخالفزیباییشناسیکالسیکاست.
ایدئال، وجهی در را بدن کالسیک، زیباییشناسی
غیرقابلنفوذ،تمامشدهوصیقلیافتهقابلقبولمیداند.
»مرز بدنی چنین باختین اندیشة در که حالی در
مشخصیباجهاننداردوبامنافذوروزنههاییباجهان
ایماژهایی  .)Bakhtin, 1984: 28( دارد« ارتباط هستی
کهاغلبدررابلهودنیایش16تكرارمیشوند،تنرابه
عنوانچیزیبازوتمامنشدهنشانمیدهندوپیوندآن
باجهانازآنجابهنحویکاملآشكارمیگرددکهاین
تنباجذبجهانمادیوبادرآمیختنباسایرموجودات
از کردهاند احاطه را آن که حیواناتی و اشیاء و
آثار، بررسی در میکند. تخطی خود محدودیتهای
توجهبهبافتاروبسترشكلگیریاثرنیزهموارهمسئلهای
و تنشها بستر در ایران، در مدرنیسم است. مهم
تضادهایمتعددرشدنمود.گروتسکدرایندورهتحت
عنوان»منتحریفشدهیاازشكلطبیعیخارجشده«
بر اجزا کردن سوار ترکیب، »انفصال، میشود. مطرح
متراکمسازی، کشیدگی، تكثیر، و نسخهبرداری هم،
توسعهدادن،کوچککردن،واژگونی،انبوهسازیوبیان
قرن میانه در پیاپی که ویژگیهاییهستند از خیالی

بیستمظاهرمیشوند«)کامرانی،1380(.
باتغییررویكردهنرمندان،بدن/چهرهدرنمونههایی
ازنقاشیمعاصردیگردرچارچوبالگویغالبنمیگنجد؛
»چراکهازنظامشباهتباسایرچهرههاوبدنهاتبعیت
نمیکند.درآنهامصداقیازمرکزگریزیحاکماست:
گریختنازچهرهوتصویرمعمولانسانی.آنهابازنمودی
هستند« »بیفرمی«17 از مصداقی یا عدمشباهت، از
از مصداقی بدنهایی چنین .)86 :1398 )نصری،
سیالیتیاعدمثباتتصویراست.بنابراینطبیعیاست
کهباصفتیثابتنتوانبهتوصیفآنپرداخت.بدندر
اینآثارمنسجمویكدستنیست؛»ازمنظرباتایبدن

فرمیثابتوهماهنگنیست،بلكهفرمبدنمجموعهای
 Didi-Huberman,( اندامهاست« میان تعارضها از
گونهایخشونت میتوان را تعارضها این .)2010: 51

لحاظکردکهواقعیتراعیانمیسازد.یعنیواقعیتبا
به محوشدنشباهتحاصلمیشود.چنینرویكردی
بدن،مختلشده،چندپارهوازهمگسیختهاستواغلب،
تجاربزیستهانسانیرادرهیئتبدنیرنجدیدهآشكار

میسازد.
ازسوییذهنیتوفردیتهنرمنداندراینچرخش
اززیباییشناسیمرسومبهسمتنوعیزیباییشناسی
ارزشهای رد یا است.»پذیرش بوده تأثیرگذار زشتی
زیباییشناسانهبهشرایطاجتماعیمربوطمیگردد.اما
ازسوییدیگرقضاوتهاوسلیقههایفردیوخصوصی
نیزدرآندخیلاست.درنتیجهبخشیازتأملنمودن
دربارةاثرهنری،ازروانشناسیریشهمیگیردوبخش
»من و فردی« »من تقابل جامعهشناسی از دیگری
اجتماعی«دروجودهنرمندتناقضاتمختلفیراایجاد
مینماید«)باستید،۴9:1379(.اززاویهایمیتوانهنر
گروتسکراهنریفردیقلمدادنمود،بهاینعلتکه
معیارهایزیباییشناسانهراپسمیزندوحتیدرصدی
اززشتیرابهکمکمیگیردوبهاینترتیبلهجههای

شخصیدرآنپررنگمیشوند.

تحوالت پیکره در نقاشی ایران: از دهة 60 تا دهة 
90

ریشهجریاناتورویدادهایموجوددرهنرمعاصر
ایرانرامیبایستدرادوارپیشینجستجوکرد.ازاینرو
الزماستبهوضعیتنقاشیپسازانقالبودهههای
اخیرونسبتآنهاباجنبشرئالیسمپرداخت.پساز
قالب در ایرانیزهشدهای رئالیسم اسالمی، انقالب
چون ایدئولوژیكی مضامین با انقالبی نقاشیهای
مقاومت،ایثار،شهادت،دالوریهاو...درحالگسترش
بود.درسالهایپسازپیروزیانقالب،اینآثاردرقالب
و مقدس دفاع فضای با متناسب که دیواری نقاشی
انقالببودبهسرعتگسترشیافتوباپایانجنگو
فاصلهگرفتنازآن،بهتدریجکمرنگشدند.هرچندکه
درحالحاضرنیززمزمههاییازاینژانرنقاشیرادر
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شیوه به عمدتاً آثار این هستیم.18 شاهد شهر سطح
یا سورئالیستی فضایی قالب در گاه اما رئالیستی،
رئالیستی، رویكرد این شدهاند. تصویر متافیزیكی
مشابهتهاومطابقتهاییباجنبشرئالیسماجتماعی

بهلحاظماهیتداشت.
پاکباز،»اصطالحی تعریفرویین »رئالیسم«طبق
درتاریخهنرونقدهنریاستکهبهبازنماییواقعیت
موردتجربهانسانهادرزمانومكانمعیناشارهدارد.
به قابلتعمیم هنری، روش یک مثابه به »رئالیسم«
اسلوب یا سبک از صرفنظر هنری- آثار از بسیاری
معین-است.رئالیسمرادرآثاریمیتوانبازشناختکه
از حقایقی رفته، فراتر عینی ظواهر سطح از هنرمند
با و یكدیگر با انسانها پویایی و گوناگون روابط
مسئلة با کلی طور به و میکند؛ بیان را محیطشان
میشود. درگیر بشود« میتواند وچه »انسانچیست
رئالیسم،واکنشیدربرابرخصلتآرمانیکالسیسیسمو
خصلتذهنیوتلفیقیرمانتیسمبود«)پاکباز،1390:
277(.رئالیسمدرآثارایندورهبهبیانماهیتانقالبو
این با بود. ایدئولوژی خدمت در و میپرداخت جنگ
از رگههایی شصت، دهة مضمونگرای آثار در حذفحال با امر این و دارد حضور نیز بدنی اعوجاجهای

بخشهاییازبدنمانندسریادستوتكراراعضایبدن
آشكارمیگردد.

اینسبکدرسالهایپسازانقالبنیزباتغییراتی
درفرمونگرشادامهیافت.اماآنچهکهبهتدریجپس
ازانقالبرخدادوبرجریانهنرمعاصرایرانتأثیرگذار
بود،گرایشهنرمندانبهتغییرمدیومآثاربودهاست.
بومنقاشی،کمکمجاینقاشیدیواریراگرفتوروند
خلقآثارنقاشیازفضایبازوخیابانبهسمتکارگاهو
استودیوهنرمندانسوقپیداکرد.اینرویداددونتیجه
مهمرادرپیداشت:تغییردرمضامینانتخابیوتأکید

برفردیتواستقاللطلبیهنرمند.
ازنیمةدههشصت،طیفیازنقاشیپیكرنمایمدرن
اما داشت، اقتباسی ماهیت هرچند که آمد عرصه به
تجربه پیرامونشان در هنرمندان آنچه با اقتباسها
داشت. کنند،همخوانی بیان ومیخواستند میکردند
نقاشانآندهه،درتجربیاتفنیشان،بهاهمیتفرم
ازسبکهاومكتبهایگوناگونمدرن واقفشدندو
و پیكاسو آثار در آغازین کوبیسم )سزان، تصویر2.ناصرپلنگی،یاثاراهلل،1362،رنگوروغنرویبوم

تصویر3حبیباهللصادقی،رستاخیز)بخشیازاثر(،1362،
رنگوروغنرویبوم.منبع: 

Keshmirshekan, Hamid )2011(
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از )پس اروپایی نوواقعگرایی تا اکسپرسیونیستها(
بهره ایرانی عناصر با آنها ترکیب و جهانی( جنگ
جستند.بهویژهازنقاشانیچون:روناتوگوتوزو،فرانسیس
عناصر با تلفیق در سزان و گروس گئورگ بیكن،
اقتباس تدریج، به گرفتند.سپس وام ایرانی نگارگری
تلفیقیخودرابهقالببیانیشخصی،استعاری،مجازی
فرم به که همانقدر رویكرد این درآوردند. کنایی و
اهمیتمیداد،بهمحتواییکهمستقیماًازتجربةهنرمند
:1397 )افسریان، داشت حساسیت نیز بود، برآمده

.)۴35
»نقاشیانتزاعیکهپسازانقالب،هنریناشیاز
بیخبریوخودفریبینقاشدربرابرواقعیتهایجامعه
قلمدادمیشد،دردهه1370بههنریانتقادیتبدیل
واقعیتهای به بیاعتنایی در و آگاهانه نقاش که شد
کار به را شیوه این تصویری کلیشههای و رسانهای
میگرفت.ازاینرونقاشونقاشیبیشازگذشتهدر
موقعیتنقدسیاسیقرارگرفتواینبخشیازپویش
طبقةمتوسطجدیدبرایغلبهبرنظامفرهنگسیاسی
ترتیب، این به .)339 :1397 )مریدی، بود« مسلط

برابر در کاماًل را خود 1380 دهة اول نیمة رئالیسم
و دهه1370 آبستره نقاشی و محافظهکار ناتورالیسم
ایدئالیسمدهه1360قرارداد.پرداختنبهامورروزمره
ومعمولیدرآثارنقاشی،ازیکسونوعیمقابلهجوییبا
آثارنمادینومضمونگرایانهدرآثارآکادمیکورسمی
ازسویدیگربهفرد،خاطرههاوجهانزیست بود،و
روزمرهاشارهداشت.نمایشاشیاوامورروزمره،زمینهرا
براینوعیرئالیسماجتماعیجدیددرآثارنقاشانپدید
آورد.درآثارایندوران،»بدن«یكیازعرصههایمهم
زبان آثار این در بود. روزمره زندگی بازاندیشیدر در
انتخابی سوژههای میشد. اکسپرسیونیستیتر تصاویر
هنرمندانشاملمضامینمتعددیمیشدکهدربیشتر
آنهاتأثیراتاجتماعی،فرهنگی،اقتصادیوگاهفلسفی
رئالیسم از آثار، این سبک اکنون میخورد. چشم به
پیشیندرسالهایپسازانقالبفاصلهگرفتهواین
تغییردررویكرد،وضعیتجدیدیرامطرحساختکه
صوری لحاظ به نه و محتوا، و مضمون لحاظ به نه
)سبک(،باویژگیهاومشخصاترئالیسماجتماعیآثار
دردورهانقالبوجنگهمسونیست.براینمبنا،توجه
دوبارهبهپیكرهدرمتنزندگیروزمره،نوعیمقاوتدر
برابرتصاویرایدئالوآئینیازبدناستکههموارهدر
جامعهورسانههانیزموردتوجهقرارمیگیرد.واقعیت
ایناستکهآنچهدررسانهودیگرنهادهایاجتماعی
بهعنوانزندگیروزمرهیابدنایدئالمطرحمیشودبا
تمامواقعیتهمسونیست.تصویرمردمدررسانههای
جمعیاغلبازنظراخالقی»منزه«وازنظررفتار»الگو«
برابر در مقاومت نوعی خود، ذات در امر این است.
فرهنگغالبوسیطرههژمونیکآنبرفرهنگبصری
رادارد.براینمبنا،کمکمفضایتازهایشكلمیگیرد
ونگرشبهبدنواردعرصههایجدیدیمیشود.بدن
آثار در اجتماعی-انتقادی نگرشی داشتن با گروتسک
معاصر،بارویكردباختینکهبهدنبالبرهمزدننظم
حاکمووارونگیسلسلهمراتبدرزمانخودبود،پیوند
پتانسیل آشكارکننده گروتسک، حیث این از مییابد.
جهانیدیگربانظمیدیگروشیوهایدیگراززندگیرا
آشكارمیسازد.اینروندنوعیمقابلهجوییباگفتمان
رسمیورسانهایقلمدادمیشد؛19جریانیکهدرنیمه

تصویر۴.علیوزیریان،اسطوره،1362،رنگوروغنرویبوم.
منبع:گودرزی،مرتضی)1387(
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دهة1380افزایشیافت.اینتقابلمیانفضایرسمی
مفاهیم به باختین نگاه با آثارهنری، وغیررسمیدر
گروتسکوکارناوالهمسواستکهبهآنپرداختهشد.
شایدعمدهتریندستاوردباختیندرعرصةعلومانسانی،
و انتزاعی فلسفههای در که باشد ساحتی به توجه
ایدئالیستیازنوعدکارتیوکانتیموردغفلتواقعشده:
زندگی همین او اعتقاد به عادی؛ و روزمره امر یعنی
جهان در ما وضعیتمند و وحضورجسممند روزمره
استکهمنبعمعناوشكلدهندهکنشوروابطمانبا

دیگراناست.

بدن گروتسک به روایت چهار نقاش معاصر 
بامداقهدرآثارنقاشانمعاصرمیبینیمکهوضعیت
بازمانةخودو تازهپیكره،وجوهدیگریرادرتناسب
در و میسازد نمایان جهان در بشر فعلی موقعیت
تناسباتعدولکردهوبدنی ازقواعدپیشین مواردی
غیرآرمانیراترسیممیکند.اینرویكردتصویریتمایل
بهاستفادهازروحیاتگروتسکداردوازاینحیث،بدن
گروتسکرامیتوانماحصلفرایندهاییدانستکهپس
بیماری،مهاجرتهاو ازمدرنیسمنمودمییابند.فقر،
تغییردراقلیمزندگی،نابودیمحیطزیست،زیادشدن
ترساززندگیمكانیكی،تكنولوژیهایتخریب،ازبین
رفتناخالقیاتوارزشهایدینی،درگیریهاینژادی
فرایندهایمؤثرودخیلدرشكلگیری از و...بخشی
طغیان به منجر نهایت در که هستند گروتسک بدن
روحیاتی بروز و مرسوم زیباییشناسی بر هنرمند
گروتسکدرآثارمیشوند.بدنگروتسکمحملیاست
کهتوأمانهردوسویةطنزوهراسرادرخوددارد.در
اینپژوهشآثارچهارهنرمندشناختهشدهانتخابشده
گروتسک هراسانگیز وجه بر ناظر عمدتاً که است
هستند.انتخابنمونههاازبسترنقاشیمعاصرایران،و
نهدیگرهنرها،صورتگرفتهاست.زیرانقاشیدرایران،
نیز آکادمیک فضای در و است دامنهدارتری رسانة
نقاشیخصلتی همچنین دارد؛ زیادی فارغالتحصیالن

داردکهبهواسطةجزئیات،ویژگیهاییرابهمخاطب
و است بهجنبههایحسی وابسته منتقلمیکندکه
پدیدههایپیرامونیرابهتردرخودنشانمیدهد،ونیز
درارتباطمستقیمباروحیاتهنرمنداست،ازاینرو
تأثیرپذیریهنرمندازپیرامون،درآنمطرحاست.در
اینجا،نقاشیهایداریوشحسینی،وحیدچمانی،نزار
گرفتهاند. قرار مطالعه مورد بخشی ناصر و موسوینیا
نقاشی جریانات که داشت نظر در باید همچنین
درعینحالکهوابستهبهجنبههایاجتماعیاست،به
کشفموقعیتهایفردیوشخصینیزارجاعدارند.از
به که هستند آثاری بررسی، مورد نمونههای رو این
و جنبهها و ندارند ارتباطی هم با موج یک صورت
گرایشهایفردیآنهامتفاوتاست.بهطورمثال،آثار
حسینیدردستهآثارنئواکسپرسیونیستیقرارمیگیرند؛
تاریخی رابطهای بر چمانی وحید گروتسک پیكرهای
داللتدارندومیتوانآنهارادردستهآثارنئوباروکو
نئوسورئالیستیقرارداد؛درحالیکهآثارنزارموسوینیا،
پیچیده، بیانی با کابوسگونه و وهمآلود ساختاری
سمبولیکوغیرمستقیمرابرماآشكارمیسازد.ناصر
به نوستالژیک فضایی در را بدن اعضای نیز بخشی
امادر ترسیممیکند؛ )نقاشی-حجم( صورتدوبُعدی
از وجوهی کدام هر آثار، این سبكی تنوع حال، عین
گروتسکدرهنرمعاصرایرانراآشكارمیسازدوازاین

حیثموردبررسیقرارگرفتهاند.
که کرد اشاره نیز نكته این به باید حال، این با
وضعیتهای و بحرانها ماحصل گروتسک هرچند
تكاندهندهگوناگونیاست،امابهنظرمیرسددرمیان
جنگ، ویرانی، نابودی، از هراس متعدد، عوامل این
که باشد عواملی از مرگ نهایت در و نیستی انهدام،
است. بوده تأثیرگذار نقاش ناخودآگاه بر غیرمستقیم
جنگازموضوعاتیاستکههموارهدرخاورمیانهمطرح
بودهودرزندگیروزمرةافرادبحثیقابلتوجهاست.در
به روز هر که میشنویم مردم روزمره گفتوگوهای
آمریكادر نزدیکترمیشویم.تهدیدهایصریح جنگ

نمودار1.روندنقاشیپیكرنما)فیگوراتیو(ازدهه60تا90،منبع:نگارندگان.
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بر مبنی ایران رسمی رسانههای روایت ترامپ، دوران
ایران است. کرده تقویت را ایران به حمله بروز خطر
اسرائیل و سعودی عربستان با نیابتی20 جنگ درگیر
ایرانپیوستهقدرتودستاوردهای استورسانههای
اصولگرای جریان میدهند. نمایش را تازه نظامی
سیاستدرایرانکهاغلبدرسیاستخارجیتهاجمی
وازنظرنظامیتوسعهگراست،ایناستراتژیراآشكارا
با سوریه و عراق خاک در جنگ که گرفته پیش در
ازوقوعجنگدر بهمعنایجلوگیری القاعده و داعش
مرزهایایراناست.نهادهایدولتینیزپیوستهیادآور
میشوندکهایراندرشرایطجنگیاست.21تقریباًهر
فرهنگی، اقتصادی،جنگ پیرامونجنگ رسانهها روز
آثار دارند. نظر و بحث نظامی جنگ و نرم جنگ
ترکیبهای به جنگ، موقعیت و بستر در هنرمندان
نامتجانسیازمرگوزندگیمیپردازند.اینمسئلهاز
سوییمارابهمفهومدردورنجنیزسوقمیدهد؛دردورنج
بوده بدن به رویكردی درچنین پایدار عاملی همواره
است.بسیاریازآثارنقاشیدربازنماییدردورنجانسان
و بدندردمند بازنمایی بدنویمتوسلمیشوند. به
رنجدیدهیكیازموضوعاتاساسیهنرغربنیزهست.
توجهبهاینمسئلهرامیتوانازهنریونانتاهنرمعاصر
بازنمایی یا نبرد میدان در انسان بازنمایی بود. شاهد
محلتوجه موضوعات از اسیران و بردگان مجازات
باورهای اعتبار به مسیحی هنر است. بوده یونانیان
دردورنج موضوع با تنگاتنگی پیوند مسیحی الهیات
پرفورمنس هنر ویژه به معاصر، هنر در است. داشته
)اجرا(،رنجوبدنآسیبدیدهنقشمهمیایفامیکند.
ازسوییمیتوانحضوراینروحیاتدرآثاررامرتبطبا
بینظمی و نظم مسئله تقابل و فعلی ناپایدار شرایط
فراهم گروتسک پیدایش برای بستری که دانست
باجامعهدرحال اینمفهوم مینماید.درحالحاضر
تحولما،شرایطپسازجنگوپیامدهایآن،بحرانهای

فردیودیگررویدادهایاجتماعیمعنامییابد.

داریوش حسینی
عضوء معاصر، نقاش ،)13۴8( حسینی داریوش
زیبای هنرهای دانشكدة نقاشی گروه علمی هیئت

نقاشیاست. اساتیدفعالدرزمینة از تهران، دانشگاه
از موقعیتخاصی معرف آثارحسینی، در آدمی بدن
زیستبیرونیوتحتفشارنیروهاییاستکهازجایی
ازتداعیهای او اوواردمیشود. ازناخودآگاهبر خارج
آزادآغازمیکندوعناصررابهصورتبداههرویبوم
از تخریب، و منزجرکننده تنانة نمایش میکند. پیاده
عالقهمندیهایموضوعیهنرمنداست.اوازنشاندادن
»پیادهنظام« مجموعة ندارد. پرهیزی مثلهشده تن
سرآمداینمثالاستکهباتنالیتههاییازرنگقرمز
بیانگریپرقدرتیبهخودگرفت.ویژگیهایینظیررفتار
و پالنبندی عدم تخت، و بیوزن فضای انتزاعی،
بداههپردازیدراینآثاربهچشممیخورد.آثاراوخواه
اکنون وضعیت بر تلنگری خواه و باشد رؤیا نمایش
گویی است، بیهودهزیستن از موقعیتی نمایش انسان،
انساندرکالبدیاستخوانواره،دروضعیتتهیشدناز
سرخ گرماگرم در خویش، انسانبودن موجودیت
»پیادهنظام« کارنمای میدهد. جان قرمز، رنگهای
نوعی تداعیگر که فضایی در منهدمشده پیكرهایی
جنگآخرالزمانیاسترانمایشمیدهند.اسكلتهای
معلقاویادآوردیوهایرقصاندرآثارسیاهقلمهستند
کهبربدنونمایشتودهجسمانیتأکیددارند.دراین
نوعی یادآور خود )که اسكلتها و پیكرها انبوه آثار
متشنج بسیار و انفجاری ترکیبهای در رستاخیزند(
در پیكرهها کردن دفرمه عمل اینجا گرفتهاند. سامان
دارد؛ قرار تنشآمیزشان موقعیت با مستقیم ارتباطی
هنرمنددرمقامیکراویعملمیکندودغدغههای
خودرابهتصویرمیکشد.هیچخطراستیامستقیمی
تاانتهانمیبینیموبیاندغدغههایفردیوشخصی،
درگیر هنرمند میگیرد. خود به اکسپرسیو حالتی
علت به او برای استخوانها اهمیت است. استخوانها
تالقیواقعیتوانتزاعدریکموضوعواحداست.تنش
وتحرکیشوماینکالبدهارافراگرفته؛تنها،خوابیده
وخمیده،دروضعیتهایینامأنوسقراردارندگوییکه
فاجعهایراازسرگذراندهومنتظرموجبعدیحادثه
هستند.اشكالوبدنهاهمهازهمجداهستند.فرمهای
حسینیوجوهیازتخریبرادرخودنهانکردهاند؛در
به اکسپرسیو کنشهای شدت انسانی موضوعات این
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حدیاستکهپاشیدنرنگوشرةرنگحسیازمرحله
این از و القامیکند را فیزیكی یاعنصری فرم انفجار
انگارهذهنیتخریبسروکاردارد.بهموجب با منظره
اینامرمشاهدهمیکنیمکهفروپاشیوانفجارنظماز
طریقاسكلتانسانی،گوشتواستخوانصورتگرفته
استوگوییهنرمندبهدنبالنمایشالیههایزیرین
بدندرترکیببندیهاییساختارشكنانهاست.امادر
ازگذاشتنو بهواسطةملغمهای وجهیدیگرتخریب
پوشاندنرنگوفرمیاخطوط،معنامییابد)دنیادیده،
مجموعه اسكلتهای ایماژ با مفهوم این .)1398
و سریع ضربهقلمهای دارد. همخوانی پیادهنظام
بیجزئیاتیکهبهانبوهاسكلتهایدرحالسقوطشكل
میبخشندوایماژیشبیهبهگورهایجمعییاقتلعام
رامیسازند،سویهایدوزخیوتراژیکازجهانرادر
برابربینندهمجسممیسازند.حسینیدرنقاشیهایش
بینندهرابهچالشمیکشدکهاینتصاویرکداموضعیت
اززیستاست؟آیاتصویریازمتونکهندربارةدوزخ
دورههای در انسان زیست وضعیت از کنایه یا است

مختلفزندگی؟
نظم در اختالل ایجاد ویرانگر هنرمند اتوپیای
جهان این و است دیگر جهانی خلق و واقعیت
]تصویرشده[ایدهایازیکجهانآپوکالیپتیک،ویران،
و فیگوراتیوترین با که است متناقض و ازهمگسسته

تماشاگر روی پیش ممكن شكل زیباییشناسانهترین
امروزجهانبیشفقتیاستو واقعی قراردارد.جهان
و مختلشده تصویری ایجاد با ویرانگر هنرمند
درونی کاتارسیس نوعی به دارد سعی ازریختافتاده،
برایجامعهدستیابد.نهیباینهنر،بهقولارسطو
مصائب میکند کمک و دارد پاالیشدهنده نقشی
تحملپذیرترشوندوچارهایبرایآنهااندیشیدهشود.
حسینی، داریوش نقاشیهای در بدن پیچوتاب
از- بعضی- ماندن- ناتمام- حتی- و- بصری- از--هم--پاشیدگی-
وضعیت- برای- استعاره- یک- خود- نقاشی،- بخش--های-
کنونی-بشر-در-عصر-حاضر-است-و-از-این-رو-ارجاعاتی-

جامعه--شناسانه-و-روان--شناسانه-می--یابند.-

وحید چمانی
چمانی)1363(عضوپیوستةانجمننقاشانایران،
برگزیده و ایران نقاشی دوساالنة هفتمین برگزیدة
نخستیندورةدوساالنةنقاشیدامونفر،سال85است.
ایرانی بینالمللی هنرمند جوانترین میتوان را او
»Magic Of Persia«دانست.درسال1388درمسابقه
کهدرلندنبرگزارشد،بهعنوانتنهانقاشبرگزیدهاین
به برگزیدهشدن از اوپس آثار و انتخابشد مسابقه
بازار-جهانی-راه-پیدا-کرد-و-موفقیت--های-چشمگیری-در-
سال- در- همچنین- وی- نمود.- خود- آن- از- را- هنر- بازار-

تصویر5.داریوشحسینی،خوابگرد،مجموعةپیادهنظام،
اکریلیکرویبوم،1390

تصویر6.داریوشحسینی،بهناگاه،مجموعةپیادهنظام،اکریلیک
رویبوم،1390
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1390-در-یکی-از-بزرگ-ترین-رویدادهای-هنری-نیویورك-
»آرموری-شو«22-حضور-داشته-است.

آثاراوجهانیترسناک،موهوموتاریکرابهنمایش
درمیآورند؛درآثاراوباجهانیدرحالتخریبروبرو
هستیمکهبدنهاشكافتهشدهوهویتکاملیندارند.
و ندارند کاملی اجزای آثار این وشمایلهای چهرهها
بخشهاییازآنحذفویانابودمیشودوگاهیحتی
هویتخودراازدستمیدهد.گاهچشمندارندوکور
هستند،گاهدهانآنهامانندحفرهایترسیمشدهویا
اندامهایآنهابهطورکاملشكلنگرفتهاست؛آدمهایی
جا به هستهای بمباران از گویا میکند ترسیم او که
ماندهاندیااززیرخاکبرخاستهاندوچهرههاییناتمام
یا بیدماغ بیدهان، و بیچشم که چهرههایی دارند.
وارونههستندودرفضایآخرزمانیمنتظراند.نقاش،
بیماری نوعی درشكل را فرهنگخودی به انتقادش
پوستی بیماری مثلیک نشانمیدهدکه دلآزارنده
ظاهرافرادراازریختانداختهاست.درنقاشیهایاو،
شبیهبهتصویرُدوریانِگری،23گوییامریباطنیدر

ظاهرآشكارشدهاست.
اینبدنهاباداشتنماسكیبربدن/چهره،حالتی
مسخیافتهدارند؛ماسکبهتغییروتحریفآشكاربدنها

درقالبیهراسانگیزدستزدهاست،ومفهوماینهمانی
راآشكار تناقض بهپرسشمیکشد؛هم را با»خود«
میکندوهمآنرابهبازیمیگیرد.بدینشكلصورتی
ازمسِخبدنهارانمایانمیسازدووجوهیدوگانههمراه
نمایش به موحش فضایی در را مرگ از ابهامی با
میگذارند.دراینجاپیكرههایازریختافتادةچمانیدر
حالتیغیرآرمانی،باروزنههاومنافذیگشودهبههستی
ارائهشدهاندوهدفروایتخودراازطریقیکتصویر
بیان است مشكل آن تصور که تكاندهنده زننده-
رنگگذاری تكنیک از استفاده با هنرمند میکنند.
الیهالیهشبیهبهتكنیکآبمرکبدردورانصفویهو
استفادهازرنگهایتیرهوکهنهنماییبهدنبالبازسازی
فضاهایتجربهشدهدرناخودآگاهجمعیوبازشناسی
نمادهایازدسترفتةدورانسنتاست.درنقاشیهای
اوبرخالفدورةقاجارکهتمامجزییاتچهرةافرادبه
تصویرکشیدهمیشدند،بازنانومردانیروبروهستیم
کههویتشانمخدوششدهاست.گویینقاشبیشتراز
هرچیزیذهنآشفتهپرترههارادرمواجههبادنیای
امروزبهتصویرکشیدهودرونآنهارابایکماسک،
شیوة به صورتها است. فراخوانده نقاشی بوم روی
رئالیستیترسیمنشدهاندوتالشویبرایبیانحاالت
درونیوروانیانسانهاست:تصویریازتردیدها،ترسو
یاسوهرآنچهانسانمعاصررادرجهاندچارنگرانیاز

مجموعة غرقشده، اجساد حسینی، داریوش .7 تصویر
http://azadart.:پیادهنظام،اکریلیکرویبوم،1390.منبع
 gallery/fa/artistexhibitionsingle.aspx?id=26

)بازیابیشدهدر11اسفند1398(

تصویر8
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چشم از را نور که تاریک آیندهای میکند. آینده
پرسوناژهاگرفتهوچشمهایخیرهبهآیندهراسردو
چهرة در اضطرابها و ترسها این است. کرده تهی
دفرمةپرسوناژهادیدهمیشود.مچالهومخدوششدن
قرن نقاشان ویژگی از نقاشی در اشیا و افراد هویت
انسان آن،هنرمند،شرایط واسطة به استکه بیستم
امروزرااززوایةدیدخوددرقالبماسكیبربدن/چهره
ویایکصورتمضاعفبیانمیکندوالیههایدرونی
شخصیتراازالبهالیابعادمختلفشخصیتیاوبیرون
بهچیزیدیگر را نگاه،ماسکچیزی این با میکشد.
نقشها شدن زیروزبر با تعبیری به و میکند تبدیل
مواجهمیشویم،وازاینحیثبابدنگروتسکوجهان

وارونهکارناوالگونهایپیوندمییابد.

نزار موسوی  نیا 
چهرههای دیگر از نیز موسوینیا)1358( نزار
شناختهشدههنرمعاصرایراناستکهدرآبادانبهدنیا
آمدهوسالهاستکهآثاراودرنمایشگاههایانفرادیو
جمعیدرایرانوسایرکشورهابهنمایشگذاشتهشده
موضوعات از گستردهای طیف او نقاشیهای است.
مختلفاجتماعیوسیاسیرادنبالمیکند؛ازموضوعات

محیطزیستیگرفتهتادورانشومسلطةداعشوحتی
غذاخوردنومنظرفلسفیدرآثاراودیدهمیشوند.او
تلفیقی او آثار دارد. انسان موجودیت بر جدی نقدی
استازترسوخیال.چهشخصیتهاییکهدردروناثر
ترسیدهاندوچهمخاطبیکهاحتماالًدرمواجههبااثر
شكلی به او آثار موسوینیا گفتة به ترسید. خواهد
مستقیمباتجربهزندگیشخصیویازدورانکورکیتا
بهامروزدرارتباطاند.کودکیایکهباخروجازآبادان
از بعد اجباری مهاجرت چندین از پس و شده آغاز
است.کودکی یافته پایان تهران به بازگشت با سالها
هنرمندسرشارازخاطراتیاستکهبهواسطهرنجیکه
خاطر به را آنها دیگر هنرمند است نهفته آنها در
نمیآوردوامروزمیتوانیمردپایشانرادرنقاشیها
را وجنگ مرگ ویرانی، آثار که ردپایی کنیم. دنبال
آشكارمیسازد.ازاینروستکهگرچهازنگاههنرمند
آثارویبهصورتمطلقبرپایهتجربهزیستهفردیاش
و عمومی خوانشی میتوان روشنی به اما شده بنا
اجتماعیازاینآثارارائهکرد.درآثارموسوینیاغالباًبا
پسزمینة حتی که میشویم مواجه شخصیتهایی
محیطیازآنهادریغشدهاست.پسزمینههایكدست
وتختاندومردمانومردمنمایاندرونقابازمیاناین
خألبهمانگاهمیکنند.خألپسزمینههاشایدخوانشی
روانكاوانهرابرانگیزد.هنرمنددرخاطراتشفاهیخوداز

بازگشتبهخرمشهرچنینمیگوید:

تصویر10،9،8.وحیدچمانی،ازمجموعةآمینواسیدها،
http://www.vahidchamani.:ترکیبمواد،1393.منبع
ir/index.php/works)بازیابیشدهدر11اسفند1398(

تصویر10تصویر9
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»هیچخانهایدرکارنبود.خیابانبهخیابانهمه
چیزباخاکیكسانشدهبود.مادرمکلیدخانةپدریاش
رادردستداشتتادرخانهایرابازکندکهباخیابان

همسطحشدهبود.«)اتحاد،1398(
دراینآثارفرمبدندچارتنششده،دستهاوپاها
دلیلی، به گویی که شده تصویر ناراحت وضعیتی در
دچارتنشیااسپاسمیعضالنیشدهاند.بعضیازآنها
چیزی بینی جای به و هستند چشم یا دست، بدون
شبیهبهمنقارپرندهدارند؛امادروضعیتینمایشیوبا
حاالتیتئاتریبهنمایشدرآمدهاند،بااینحالتعادل
حفظ اریب زاویهای در حتی تمام راحتی به را خود
میکنند.چشمهاخالیازحدقههستندونگاهیعبوس
باعثمخوفشدنچهرهها همین دارند، وخشمگین
مردگانی به شبیه را آنها ویژگیها، این است. شده
حال در گاه برهوتی، در اتفاق از که ساخته متحرک
بدون بادکنک کردن باد مثل سادهای کارهای انجام
دست،پَرش،موتورسواریبدونداشتنتماسفیزیكی
حیوانات با مكالمه و بازی یا وسیلهای، هیچ با بدن
از بعضی بر هنرمند هستند. و... مرموز و عجیب
قسمتهایبدنمانندمو،سبیلبلندیافرمدستها،
اندازةسرونیززاویةقرارگیریبدنپرسوناژهاتأکیدو
اغراقکردهاست.پیكرهادچارنوعیدگردیسیشدهاند
وبدنیرانمایشمیدهندکهتماماًانسانینیست،گاهبا
حیواناتعادیوگاهباحیواناتناشناختهایازجهانی
کردن شگفتزده بر نهایت در و دارند معاشرت دیگر

مخاطبازروابطاینفضاتأثیرگذارهستند.
حتی هنرمند ذهن که پسزمینهای به بازگشت
خاطراتآنراپنهانساختهباچنینمنظرهایهمراه
بودوشایدبتوانپسزمینههایخالیآثارهنرمندرابا
چنینتروماییدرارتباطدانست.نگاهموسوینیاحاکی
ازمسائلتراژیکانسانیوموقعیتاودرجهاناست.در
آثاراوحیوانوانسانجابهجامیشوند.نقاشمجموعهای
ترسیم را آدموار حیوانهای و حیواننما انسانهای از
محو آثار این در آدمی بیرون و درون مرز و میکند
سر از را جدیدی تجربة گویی، انسان و میشود
میگذراند،تجربهایکهدرنهایتبهطنزسیاهبصریراه

میآیند.
نمایش به مجموعة آخرین در موسوینیا نزار
هر از بیش فراموشی مسیرهای عنوان با درآمدهاش
مجموعةدیگریبرقراردادنشخصیتهایشدرمواجهه
باترستأکیدمیکندواینترسرابهبیرونقابنیز
راه در تصاویر قاب درون موجودات میدهد. سرایت
نگاهمیکنند، قاب بیرون به ازمرگ ترس با مواجهه
چنانکهگوییعاملاینترسنهازجهاندرونقابکه
ازفاصلةمیانشخصیتومخاطببرمیآید؛جاییکه
موقعیت میکنند. زندگی آن در مخاطب و هنرمند
در نه آنان است؛ تعلیق در همواره شخصیتهایش
سالمتاندونهمرگشانیکسرهدررسیدهاست.آنان
جمعی زیستة تجربة واسطة به مخاطبانشان همچون

بارهاوبارهاتجربهمرگراازسرگذراندهاند.

تصویر11،12،نزارموسوینیا،مجموعةمسیرهایفراموشی،اکریلیکرویبوم،1389.
منبع:http://www.mahartgallery.com/fa/?id=exhibitiondetail&num=87)بازیابیشدهدر11اسفند98(تصویر13،

http://www.khakgallery.com/index.php?exhibitions/:نزارموسوینیا،ازمجموعةجنگلهایسمی،139۴.منبع
exhibition&id=96)بازیابیشدهدر15اردیبهشت99(

تصویر13 تصویر12 تصویر11
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ناصر بخشی 
ناصربخشی)1361(نقاشمعاصروبیحاشیهایست
کهتصاویرشازحافظهمشترکسرچشمهمیگیرندو
اشارهبهاغتشاشاتروزمرهودلهرههایجامعهایکههر
دمدرتغییرمیباشد،دارند.اودرمجموعهخودباعنوان
کنار در را جعبهها از چیدمانهایی نامعین و نامرئی
این آورد.در نمایشدر به نقاشیوطراحیهایخود
مجموعهبینندهبادنیاییازمدارکوشواهدتصویری
از متفاوت میتواند یک هر خوانش که است روبهرو
دیگریباشد.روندپرابهامجعبههابابهکارگیریاشیایی
مرور و زندگی از معنایی یافتن روزمرگی، جنس از
تاریخیوحتیمعنایانسانیتاست.دراینآثاردوبعدی
دستهاوپاهابهصورتاعضاییجداشدهازبدنحضور
دارندوحتیهنگامیکهاوبدنیکاملراترسیممیکند،
ازاستحالهفرمهاوازشكلانداختنآنهابهرهمیگیرد.
جعبههاوصندوقچههاهمیشهبااحساسیازنوستالژی
همراهبودهاندوشاهدیبردلبستگیبهگذشتههستند.
حتی و زندگی اشیای قدیمتیترین دادن قرار

یادگاریهایروزهایدوردرجعبهها،معرفیکفرهنگ
وبازیابیحافظهایجمعیاست.بخشیشیفتةتصاویری
استکهمرتبطبهزمانوفضاهستندونهایتاًبههستی
وخاصیتحیاتمیپردازند.آثاراوبااینكهاعجاببرانگیز
استسوگنامهایتلخرازمزمهمیکنند؛بانقاشیهاو
هنرمند میکند نقاشی و کرده پیدا که جعبههائی
این میکند. آشكار را خود هراسهای و دغدغهها
مخازن نظر به و دارند غیرقطعی کیفیتی اسمبالژها
امنیهستندکهدربرگیرندةمستنداتبصریزندگیو
همچون واقع در جعبهها هستند. هنرمند این زمانة
و آرزوها که هستند عناصری و تصاویر از ذخایری
آرمانهاوهمچنینشكستهاوسردرگمیهایسازندة
این از بخشهایی در او میکشند. تصویر به را خود
چیدمانبدنرامثلدستهایاپاهامنفکازدیگراجزا
ترسیم قطعیت عدم و تطور استحاله، حال در یا و
میکند.باوجودچنینمؤلفههاییمیتوانگفت»بعضی
ازهنرمندان،تأثیردردورنجرابرخوددرقالب»خود
نمایش به است تمامیت فاقد که بدنی یا ویرانگر«2۴
میگذاشتند.آنهادرقالبزبانینقاشانهبهبیاندرون
رنجکشیدهایکهمتأثرازتروماییجمعیبودپرداختند«
)Grigor, 2014: 151(.ایننحوةبیان،بااستفادهازبدنی

چندپارهونامنسجمدرآثارنمودمییابد.دراینجابدن
یا فردی ترومای یک اجزایش، پراکندگی واسطه به
جمعیراآشكارمیسازد.درآثاِربخشیازقطعاتبدن
تمامیت و انسجام پاهایجداشده- و انسان-دستها

تصویر15،1۴.ناصربخشی،مجموعةنامرئیونامعین،زندگی
درپیلةفراموشی،1395

تصویر15

تصویر1۴
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بدنازمیانرفتهاست.اینقطعاتجداشدهمجددابنا
یافتهاند؛ پیوند یكدیگر با ترکیبی در هنرمند میل به
متمایز دراماتیک بهشكلی را آنها پسزمینه تیرگی

کردهاست.
ژرژدیدی-اوبرماندرکتابتصاویربهرغمهمه
در »شكاف« ایجاد را تروما تصاویر قدرت چیز،25
واقعیتمیداند.این»شكاف«علیهقراردادهایرایج
روی که پردهای در و است اجتماع بازنمایی در
جامعهاییکدستافكندهشدهاست.تصاویرترومابا
ایجادشكافدراینپردهبخشیازواقعیتونهتمامی
آنراآشكارمیسازند.اونیزازلكاننقلقولمیکند
کهحیثواقعخودشرادرقطعات،اجزاوحاشیهها
این بنابراین، .)127 :1398 )نصری، میدهد نشان
آشكارسازند. را واقعیت از بخشی تصاویرمیتوانند
آنهامیتوانند»بهرغم«غیربازنمودیبودنترومابه

بازنماییآنبپردازند.
درچنینآثارینمایشآسیبپذیریبدن،حضور
بیشتری شدت را نیستی یا مرگ از هراس مفهوم
به طریق از نه مرگ مفهوم اینجا در میبخشد،
و بصری تمهیدات با بلكه نمادین عناصر کارگیری
شیوههایاجرایینقاشیبهگونهایغیرمستقیمظهور
میکند.دراینآثارمهمترینویژگیهایگروتسکدر
قالبپنجمورد:تخریب،دگردیسی،دفرمهشدن)از
مشاهده بدن اعضای وحذف اغراق افتادن(، ریخت
بدن آئینیخود- وجه از را بدن ویژگیها این شد.
متداول،مرسوموسنتی-دورکردهوآنرابهبدنی
آنارشیستینزدیکمیکنند)جدولشماره1(.بدن
موردتأییدنظمنمادینرابطهاییکسویهبامخاطبان

خوددارد،چراکهآنهاازپیشچنینبدنیرامفروض
هرگونه فاقد بدن این کردهاند. خو آن به و گرفته
دیالوگیبامخاطبانشاستوچنینمواجههایمبتنی
برمونولوگاست.بدنگروتسکباتوجهبهمختصاتش
مبتنیبردیالوگاست،چراکهکیفیتظهورآنمورد
انتظارمخاطبنیستوتلقیاوازبدنراآشناییزدایی
بر مبتنی کیفیت این باختین، نظر مطابق میکند.
دیالوگ،دربدنگروتسکوکارناوالخودشراعیان

میسازد.

تصویر16.ناصربخشی،تهیازتمامآرزوها،اشیاییافتشده
http:// :چمدان-نقاشیوطراحی(،139۴.منبع(

honaronline.ir )بازیابیشدهدر11اسفند1398(

مهمترینشاخصههایگروتسکدرآثارموردبررسی نمونههایمطالعاتی

حذفاعضا دفرمهشدن تخریب داریوشحسینی

حذفاعضا اغراق دفرمهشدن دگردیسی تخریب وحیدچمانی

حذفاعضا اغراق دفرمهشدن دگردیسی نزارموسوینیا

حذفاعضا تخریب ناصربخشی

جدولشماره1.ویژگیهایشاخصگروتسکدرآثارموردبررسی،منبع:نگارندگان.
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نتیجه  گیری
هنرفقطشاملآثاریبازیباییظاهرینیستکه
موردلذتقرارگیرد،یافقطآثاریرادربرنمیگیردکه
پیامهایاخالقیامیدبخشوزیبادرخوددارند،بلكهدر
ضمنحاویآثاریاستکهزشتویامشمئزکنندهاند
امری گروتسک دارد. تكاندهندهای محتوای و
تكاندهندهرانشانمیدهد،وباآشناییزداییدرتصویر
برایمخاطبایجادشوکمینمایدتابهواگویهکردن
ترسهاوهراسهایانسانبپردازد.گروتسکازسویی،
مفهومیزمانمنداستوباگذشتزمان،دامنةمعانیو

داللتهایآنوسیعترشدهاست.
هنرایراندرسالهایقبلازانقالببهدنبالارائه
هنریبامضمونومحتوایسیاسیبودکهسرشاراز
باورواعتقادباشد،امادرسالهایکنونیبهدنبالارائة
رو، این از و است کنایی و متناقضنما مبهم، هنری
گفت میتوان مییابد. اجتماعی و انتقادی کارکردی
چنینبدنیعالوهبراینکهدرذاتخودنوعیمقاومت
و پیش دهههای تصویری غالب الگوهای برابر در
زیباییشناسیکالسیکدارد،متأثرازوضعیتفعلیبشر
نابودیو اینمقطعتصویر درجهانهستیاست.در
انهدامبهامریروزمرهتبدیلشدهواخبارروزانهمملواز
تصاویرخشمودرگیریاست.ازسوییگروتسکدراین
وضعیت به نگاهی مییابد. نیز شخصی وجهی آثار
تاریخیوتجربةویژةزیستروزمره،نشانمیدهدکه
دامنه گستردة چنین این متالشیشده اندامهای چرا
بدن کردهاند. اشباع را معاصر هنری آثار موضوعی
گروتسکدراینآثارداللتبرتضاد،تعارض،برانگیختن
احساساتمتضاد،تخریبوحتیمسخدارد.درچنین
آثاری،بارویكردیمواجههستیمکهبدنرادروضعیتی
تازهنمایانمیسازد؛تخریب،دگردیسی،ازریختافتادن
)دفرماسیون(،اغراق،حذفبعضیازاعضایبدنودر
ویژگیهای تكهتكهشدگی و ازهمگسیختگی نهایت
شاخصآندرهنرمعاصرراشكلمیدهند.پیكرهدر
آثارایننقاشانمعاصر،سطحیبستهویكپارچهنیست.
اجزایآنازهمپراکندهوجداشدهاند؛سطحبدنگاهی
برشخوردهاست،تمامیتآنبهچالشکشیدهشدهو
نشانمیدهدکهخالف را غیرآرمانی بدنی نهایت در

انتظاراست؛فاصلهگرفتنازبدنیایدئالوتماموکمال
درهنرمعاصر،بهمعنایارائةسوژهایاستکهازنگاه
باختینهموارهناتماموناکاملاستوازسویی،بدندر
اینآثار،گاهآالمشخصهنرمندرامنعكسمیکندو
گاههویت)خودفردییاجمعی(مخدوششدهایرابه
تصویرمیکشدکههموارهدرحالتطوراستومرز

مشخصیباجهانندارد.

پی  نوشت  ها 
1. Georges Bataille
2. Titus
3. Nero
4. Grottoes
دایودین، جیووانی سینیورلی، پروجینو، لیپی، فیلیپینو .5

رافائل،گیرالندائو،پرنیودلواگاومیكلآنژ.
6. Zdzislaw Beksinski
7. Odd Nerdrum
8.non-probability sampling
9. judgmental sampling
10.دراینروش،محققبراساسنظروپیشینهایکهدرمورد
میزند. نمونهگیری به دست دارد، آماری جامعه اعضای
معموالاینروشدرجوامعآماریمحدودوباحجمکمبه
کارمیرود،زیرامحققبایددرموردتکتکاعضااطالعات
قبلیداشتهباشدتابتواندنمونهحاصلرابهترانتخابکند.
11. typical properties
تاکنون(، بیستم قرن اوایل )از متأخر فلسفةسیاسی در .12
پرسشازبدنونسبتآنباقدرتازمباحثتأملبرانگیز
بودهاست.دراینزمینه،عالوهبرفمینیستها)همچون
باتلر(، جودیت و ایریگاری، لوس دوبوار، سیمون
هوسرل(، و لویناس مرلوپونتی، )همچون پدیدارشناسان
متفكرانپسااستعماری)همچونفرانتسفانونوگایاتری
پیر )همچون انتقادی ازجامعهشناسان برخی اسپیواک(،
دلوز، کریستوا، )همچون پسامدرن متفكران و بوردیو(،

گوتاری،وبودریار(بدینامرپرداختهاند.
13. becoming
14. fragmentation
15. self
16. Rabelais and His World
17.دراینجا»بیفرمی«بهمعنایآناستکهازفرمتثبیتشده
ومختصبهچهره/بدنتبعیتنمیکند،فرمیکهجامعهبا
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توسلبهآنبهقضاوتدرخصوصچهره/بدنمیپردازد،
زشت،زیباوغیره.

نوع این مصرف تاریخ معتقدند هنرمندان از برخی .18
نقاشیهایدیواریدرعملبهپایانرسیدهاست.زیرااین
نقاشیهادردورانجنگوپسازآنباهدفیشكلگرفتند
کهدیگردرزمانحال،آنهدفمطرحنیستوآنرااز

دستدادهاند.
19.درنیمةدهة1380جریاننقاشیازفیگوراتیووگریزاز
انتزاعگراییمعنویحتیدرنمایشگاههایحوزةهنرینیز
گستردهشد.درسومینجشنوارةهنرجوان)1385(که
حوزةهنریبرگزارکرد،از11۴اثربهنمایشدرآمده۴5
اثرفیگوراتیوبودندکهبرخیازآنهابازاندیشانهومتفاوت
نمایشگاههایحوزه وعالیقمعمولدر ازجریانسالیق

هنریبودند.
20. proxy war
خواند جنگی را ایران شرایط مجلس نمایندگان از یكی .21

)عصرایران،1397،کدخبر6168۴2(.
22. The Armory Show
23. The Picture of Dorian Gray
24. destructive self
25. Images in Spite of All

کتابنامه
دربارة میمیرند: باز که »مردمانی )1398( علی. اتحاد،
نقاشیهاینزارموسوینیا«،گلستانه،شماره38،108تا۴1.
آدامز،جیمزلوتر؛یتس،ویلسون.)1395(،گروتسکدرهنرو

ادبیات،ترجمةآتوساراستی،چ3،تهران:نشرقطره.
بر درآمدی نو: زمان درجستجوی ،)1397( ایمان. افسریان،

تاریخانتقادیهنرمعاصرایران،چ2،تهران:حرفههنرمند.
داستایوفسكی: بوطیقای ،)1395( میخائیل. باختین،
سلیمانی، عیسی ترجمة داستایوفسكی، آثار زیباییشناسی

چاپاول،تهران:انتشاراتنوایمكتوب.
حسینی، غفار ترجمة جامعه، و هنر ،)137۴( روژه. باستید،
ارشاد وزارت انتشارات و چاپ سازمان تهران: اول، چاپ

اسالمی.
پاکباز،رویین.)1390(،دایرهالمعارفهنر،چ10،تهران:فرهنگ

معاصر.
تامسن،فیلیپجان.)1390(،گروتسک)ازمجموعهمكتبها،
سبکها،واصطالحهایادبیوهنری(،ترجمةفرزانهطاهری،

چاپاول،تهران:نشرمرکز.
خضری،مسلم.)1397(،نگرةفیگوراتیودرنقاشیمعاصرایران،
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