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مقدمه 
باظهوروبروزعكاسی،آخرینقدمدرتكمیلروند
اومانیسمشكلگرفت.گامیکهسیرجابجاییسوژهدر
مقامابژهرابهبلوغخویشرساندونمایشوبازنمایی
از کرد. دور هنر ازساحت را دینی و معنوی مقوالت
سویدیگربهزعماندیشمندانیهمچونوالتربنیامین
تصویری، تكثر پیدایش از بار نخستین برای عكاسی
حاشیه به هنری وظایف مهمترین انجام از را دست
کشاند.اینجابجاییکارکردچشمودستوهمگامی
تكثیرتصویروگفتار1فصلیتازهرابرایبیانوتعریف
هنرپیشرویانسانگشود.رویكردیکهبهقولپل
والرینوآوریهایعظیمیدرتمامیفنونهنریسامان
ودیعه بر عالوه که رفت پیش چنان تكنولوژی داد.
انگیزه به هنرمند اختیار در نوین ابزارهای گذاشتن
و دلباختگی وی، غرض و عزیمت کردن ملموستر
تكنولوژی گاه و بخشید، قوت خود به را او شیفتگی
بهمثابةتماماثرهنریلحاظشد.ازجالبتوجهتریناین
ابزارهاویدئواست؛باارزانشدنتجهیزاتویدئوییودر
میالدی، شصت دهة در تلویزیون سلطة به واکنش
با آن از که عالمهنرشكلگرفت در رسانهایجدید
عنوان»ویدئوآرت«تعبیرمیشود.ویدئوآرت،محصولي
عصر فناوري از گسترده حال عین در و پیچیده

الكترونیکوارتباطاتاست.
هنرمندانویدئوآرتدرابتداعالقةخودرابهمسائل
اجتماعیوسیاسیوبهصورتمشخصمقابلهباهژمونی
تلویزیونباتأکیدبرمختصاتوویژگیهایاینرسانه
نشاندادند.درهنرایندورهآشتیباتوده،کهدرهنر
مدرنبهطرهوگوشهراندهشدهبودبرپاوبرجاگردید.
برای یارایی و نا نخبهگراییمدرنیسم و دیگرقطعیت
تمتعوبهرهوریاختصاصیازیکرسانهنابرانداشت.2
ویدئوپردازاندرابتدابهشدتتحتتأثیرهنراجرا،3
هنربدن،4هنرمفهومی،فیلمسازیتجربهگرا،5موسیقی
آوانگارد6وجنبشفالکسوس7بودند.ویدئوآرتبرخالف
هنرهایسنتیازهمانبدوامرعالقةچندانیبهنمود
این سخن دیگر به نداد. نشان دینی و معنوی امور
دستاوردمدرنیتهبودکهبازنماییامورمعنویوروحانی
راازساحتوپیشگاههنربهکناروکرانهکشاند.دراین

آمریكایی هنرمند نظیر معدودی افراد میدان، و میان
و معنویت مقولة به چشمگیر نحوی به ویوال۸ بیل
این پرداختهاند. انسان زندگی بنیادین »آستانههای«
پیری، ترس، عشق، مرگ، زایش، از گسترهای امور
جوانیوالخرادربرمیگیرد.ویوالدرزمرةهنرمندان
اسالمی، عرفان از متأثر که است ویدئوآرت پیشرو

مسیحیوآیینذنبهبازنماییپرداختهاست.

روش پژوهش
سیاق و نهج با که است آن پی در نوشتار این
ابزارکتابخانهای، از بهرهگیری با و تحلیلی ـ توصیفی
نخستبهتبیینمفهومآستانگیازدیدویكتورترنرو
همگامیآنباکهنالگوبپردازد؛سپسباتشریحجهان
بینیوگرایشبیلویوالبهعرفان،بهتوصیفوتحلیل
زمینههایآیینیواسطورهایدرپنجاثرازویالتفات

کند.

پیشینة پژوهش
درزمینةواکاویویدئوآرتدربسترآستانگیوکهن
الگوکوششیصورتنگرفتهاست.امادرزمینةویدئوآرت
وبررسیآثارویدئوییبیلویوالپژوهشهایمحدودی
صورتگرفتهاستکهمیتوانبهپایاننامة»ویدئوآرت
بامعرفیآثارنامجونپایک،بیلویوالوشیریننشاط«
نوشتةفرشادتفرجیباراهنماییمنیژهصحی،)1390(
اشارهکردکهدرکنارتبیینرسانةویدئوآراتبهمعرفی
کتاب در راش9 مایكل میپردازد. ویوال از اثر چند
به )13۸9( روشنی بیتا ترجمة با نوین« »رسانههای
جمله از جدید هنرهای شكلگیری تاریخچة بررسی
ویدئوآرت، میپردازد. ویدئوآرت اجرا، هنر عكاسی،
مارتین10 سیلویا که است کتابی نام نمایشی خالقیت
)1396(درآنبهصورتمختصربهمعرفیتعدادیاز
هنرمندانویدئوییازجملهویوالپرداختهاست.مریم
و ویدئوآرت تعامل کتاب در ومصطفیگودرزی تكلو
نقاشی)1396(بهمطالعةهمکنشدورسانةویدئوآرت

ونقاشیمیپردازند.
همچنینباتوجهبهمهجوربودننظریةآستانگیدر

میاناندیشمندانایرانیمیتوانبهکتاب
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بازنماییعنصرشورواحساسدرمناسکمحرماز
عبدالحسین نوشتة گیرتز کلیفورد و ترنر ویكتور نگاه
پژوهشهایی و )1397( ترگانی ابوالحسنی حاجی
همچونمقالة»آستانگیدرمناسکحج«نوشتةعلی
و نمایشی هنرهای زیبا هنرهای نشریه در رویین
ویكتور نظری »تحلیل پایاننامة و )1397( موسیقی،
ترنردربابآیینزیارت«نوشتةسیدمهدیسجادیبا

راهنماییاهللکرمکرمیپور)1393(اشارهکرد.

کنا الگو و آببانگی
درسهدهةگذشتهاندیشمندانساحتعلومانسانی
بهاینباورمعطوفشدهاندکهآییندرسراسرمناسبات
آن زوایای شناخت است؛ رایج و شایع معاصر انسان
وابستگیهای و پیوندها پردازش برای کارآمد ابزاری
فرهنگیاست.ازسویدیگردرگسترةفرهنگوهنر،
اغلباوقاتهنرمنددرپیروبروکردنشخصیمخاطب
که کاری است. مشترک حسی تجربیات با
در را خود کوشش و مساعی همة پستمدرنسیتها
ترنر12مردم- بالندگیآنگماشتند.11ویكتور و بهبود
مناسک کتاب و افكار تأثیر تحت اسكاتلندی شناس
گذر13اثرآرنولدونگمپ14ازاینمقولهبهعنواننتیجة

»آستانگی«15تعبیرمیکند.نظریةتفسیری-روانشناختی
ویكتورترنردرتحلیلمناسکوآیینازبردورهیافت
قابلالتفاتیمیانانسانشناسانبرخورداراست.بهزعم
بادیگراندرنظامهاییسلسلهمراتبیدر او»ماعموماً
این در ما از هرکدام که است درست هستیم. ارتباط
ساختارهاجایگاهویژهخودراداریموازدیگرانممتازیم؛
میتوانیمقالبهارادرهمبشكنیموموقعیتخودرادر
اجتماعتغییردهیمواینآیینهایاصیلدینیهستند
کهچنینقدرتیرابهمامیبخشند.اینتحول،مستلزم
جداکردنزمانومكانعادی،اززمانومكانخاصو
داخلشدندرموقعیتمبهمیاآستانهایضدساختار

است«)کرمیپوروصالحاردکانی،9۸-79،1394(.
آستانگیبرگرفتهازلغتالتینی«Limen»بهمعنای
ازمراحلسهگانه:1. آستانهمرحلةدوم است. آستانه
توسط ذکرشده پیوست؛17 .3 آستانه؛ .2 جدایی؛16
ونگمپاستکهابرامترنررادربرداشت.ترنرخاطرنشان
میکندکه»بسیاریازمشكالتساختاریوفرهنگیبا
مرحلةآستانهایشناختهمیشوند«)ترنر،70،13۸1(.
دراینوهلهفرددچارنوعیتعلیق،شکوابهاممیشود
میزند. نقش را آینده و گذشته از خویش وگسست
و برزخی شرایطی آنجایی. نه و اینجایی نه حضوری

شکل 1. الگوی آستانگی  ویکتور ترنر مأخذ: )نگارنده(  
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و تاریكی تولد، و مرگ دوگانههای میان خلسهای
روشنی،پیریوجوانی،تنشوآرامش.

و دوگانهها این به مجدد رجوع خوانش، یک به
بازگشتبهدنیایاساطیر،تالشیاستکهپستمدرنها
بتوانند آن دستگیری و عون به تا هستند آن پی در
تعریفیجدیدازانسانمعاصرارائهدهند.روگردانیاز
در آن از بكارگیری با روشنگری که روالی و نمط
پی»افسونزداییازجهان،انحاللاسطورههاوواژگونی
هورکهایمر و )آدورنو بود« معرفت دست به خیالبافی
،29،13۸4(.درپیتعارضباایندیدگاهمدرنیستها
گردهاردهاوپتمان1۸نمایشنامهنویسمطرحآلمانینحوة
پرداختبهاینامورتوسطهنرمندانرااینگونهتعبیر
میکند:»شاعرکسياستکهپشتواژهها،فعليبدوي
راطنیناندازسازد«)بهنقلازشایگان،137،13۸۸(.
ناتوانیانسانمعاصرازانطباقبادنیایجدیدورویارویی
آفرینش و زندگی چیستی از نوین دریافتهای با او
انساناورادرپیاستعانتگرفتنازاسطورههاکشانده
است.بهعبارتدیگرازمنظراو»هیچپدیدةطبیعیو
قابل که نیست انسان بهحیات مربوط پدیدهای هیچ
تفسیربهوسیلةاساطیرنباشد«)کاسیرر،105،1360(.
میتواناینموضوعرااینگونهتبیینکردکهاسطورهها
بهدلیلجایگیریدرناخودآگاهانسانها،دارایسرشتی
روابط با انطباق و ارجاع قدرت با ماورایی، و قدسی
نه تاریخیاست.سرمشقاسطوره فرهنگی،اجتماعی،
درطبیعت،بلكهدربطنونهانجامعهاست.ازاینرو
نمادینوسمبلیک»مناسک نهاداسطورهدرتجلیات

اجتماعی«رقممیخورد)بیدنی،173،1373(.
و میداند آستانهای پدیدههای را اسطورهها ترنر
قلمداد مابینی مكانهای و زمانها در بهطورمعمول
میکند.اومرحلةساختاریآستانهمندی،19یکدورهرا

مبتنیبربلوغنمادینمیشماردوایندورهرادرهر
عصر»بازگشتبهاصلآغازینوبهرهوریازاندوختههای
فرهنگی«برایداشتندیدیویژهمیداند)ترنر،13۸1،
70(.اینهمانچیزیاستکهیونگازایناندوختههای
میکند. یاد جمعی ناخودآگاه عنوان تحت فرهنگی
خاطریکهافشرةتاریخبشریتدرآنرسوبکردهاست.
ناخودآگاهجمعيانساندربردارندةمضامینونمادهایي
شگفتاستکهآرکيتایپ،کهنالگوویاصورتازلی
در گوناگونی علیرغم کهنالگوها این ميشود. نامیده
»نمادهای و مشترک معنایی دارای ملل، اساطیر
نقد .»162 ،1376 همكاران، و )گرین جهانیاند«
است میانرشتهای شیوهای اسطورهای، یا کهنالگویی
کهبرپایةآرايیونگوباپژوهشهایمحققانیچون
بودکین،20فراي21وکمبل22شكلگرفت.ازیکسوبر
دیگر سوی از و است استوار یونگ ناخودآگاه نظریة
انسانشناسیفرهنگیودانشاسطورهایراموردغورو
مادر انسان، روان که جا آن »از میدهد. قرار غوص
زایندةهمةعلوموهراثرهنرياستبایدازعلومرواني
اثر رواني ساختار بررسي به بتوانند که داشت انتظار
هنريمددبرسانند«)یونگ،137۸ب،2۸(.درایننقد
بهبررسیوتحلیلکهنالگوهایموجوددرمتنواثر
پرداختهمیشودونحوةبهرهگیريآفرینندهاثرازآنها
کهغالباًبهصورتناخودآگاهصورتگرفتهاست،تبیین

میگردد.

جنان بینی عر انی بیر ویوال
به ویوال در عرفانی دید بارقههای میرسد نظر به
سكونتشدرژاپندرسال19۸0میالدیوهمجواریش
بانقاشواستادذندینتاناکا23برمیگردد.شایدبتوان
»ذنگا«24 ژاپنی عبارت ذیل را ویوال آثار بیشتر نمود

)https://www.nytimes.com (:تصویر 1. بیل ویوال، تاالر نجواها، 1995 مأخذ
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برشمرد.اصطالحیکهبراینقاشیوخوشنویسیقرن
شانزدهمبهبعدراهبانذنبهکارمیرود.مفهومیکه
درجهتعكساصطالحمعروف»هنربرایهنر«ویكتور
هوگو25دراثرشرقیها26وگروهپارناس27بهسرکردگی
تئوفیلگوتیه2۸است.بهدیگرسخن،نگاهیافالطونیبه
هنر،برگرفتهازعرفانمسیحیواسالمیوسنتهای
و حواس تمرکز مراقبه، تزکیه، برای از ذن معنوی
و ویدئو است. خویش غرضمندی در روح یگانگی
تكنولوژیبرایویوالابزاریاستجهتترقیوترفیع
ادراکاتحسیهنرمندومخاطب.همانالتفاتعارفانه
تكنولوژی به نسبت هایدگر29 مارتین که شاعرانه و
داشتوآنرابهمثابة»تقدیرآدمی«مورداعتناقرار
امكان بر مبنی مکلوهان نظر خالف بر میداد.30
او باور به رسانه ذات در حسی ادراکات دگرگونی
»هنرمندبایدپیشاپیشادراکاتخودراارتقاءبخشیده
باشد«)دومزونروژ،173،13۸9(.ویوالخودجانمایة
ایننوعجهانبینیراچنینتعبیرمیکندکه:»همة
 Viola, 1995(»هنر،بایدنوعیخودسازیصادقانهباشد
نظر در آیین، بهعنوان را هنر کارکرد وی .)B, 280

 Ibid,(»میگیردکهآنرا»کارکرددرمفهوماصلیهنر
282(توصیفمیکندوفردمیتواندازآنبراییادگیری

چیزیدرزندگیخوداستفادهکند،تاعمیقترشود.

ابرار ه ا شده 
»اسرار عنوان الهامبخش که مولوی از زیر بیت

در ویوال ویدئویی آثار نمایشگاه برای دفنشده«31
بود، آمریكا غرفه در ونیز دوساالنة چهلوششمین
خط بنگیری و واکاوی برای باشد مدخلی میتواند

فكریویوال:

شــود پنهــان  زمیــن  انــدر  چــون  دانــه 
شــود بســتان  سرســبزی  او  ســر 

)مولوی،دفتراول177(.
ایدهایعرفانیدربسترهنریپیشرو.نگاهعرفانیبه
جهانواهتمامبهبازنماییمتأثرازایندید،نهتنهادر
 Iles,(ایناثر،بلكهدرغالبآثارویبهچشممیخورد
97 ,1995(.تفكروعمیقشدندرخویشانسانرابه

تعبیر عشق مثابة به آن از موالنا که میبرد درونی
فرد بیرون و درون میان آستانگی که چیزی میکند.
است.ازدیدمولوی»عشقبرزخياستکهجهانبیرون
رابهجهاندرونمتصلمیکند«)قبادی،13۸9:106(؛
هماناضالعسهگانهایکهابنعربیازآنبهعنوانقوس
بیان و عشق دروني(، )نطق تفكر میکند. یاد صعود

)نطقبیرونی()ابنعربی،1420ق،ج167،3(.
شــنو     مخفیــًا  کنــت  کنــزاً  کنــت 
شــو اظهــار  مكــن  گــم  خــود  جوهــر 

)مولوی،دفترچهارم302۸(.
بهنظرمیرسدکهبیلویوالایننوعنگاهعرفانیبه
درونوبیرونرادرنمایشگاهاسراردفنشدهبااثرتاالر
نجواها32صورتبخشیدهاست.پنجویدئودراتاقتاریک

)https://www.dximagazine.com( :تصویر 2. بیل ویوال، شهدا، 2014 مأخذ
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پنج ازویدئوهاصورت آمریكا،کههرکدام پاویون
)تصویر1(. میدهند نشان را بسته دهانی با نفر
برای تالش در خلسه و ربودگی باحالت چهرهها
سخنگفتند؛اماتوانویارایابرازآنراندارند.در
ایناثرصورتوبدنرامیتواننمودبیروندانست.
همچوندانههاییدردلخاککهوضعیتیبرزخی
برایجوانهزدنسپریمیکنند،فضایتاریکودر
خویشرفتگیافراد،انتظارآنانرابرایرقمخوردن
سردرگمی، »وضعیت میکند. بازنمایی رویدادی
Vi-( مبهمونامفهومکهپیشازهربینشیاست«

.)ola, 1995 A

شندا
نیروهای در را آستانگی شهدا33 اثر در ویوال
نمایان  باد و چهارگانهطبیعت،آب،آتش،خاک
سال در کاناله«34 »چهار ویدئوی این میکند.
2014بهسفارشمسئوالنکلیسایسنتپال،35
دارای اثر این است.36 نصبشده نیویورک در
چهار از است تلفیقی هستیشناسانه رویكردی
فیگورانسانیمدفوندرخاک،بادستوپاییبسته
آویختهدرباد،نشستهبرآتشوبهشكلصلیبی
معكوس،معلقدرفضاودرمواجههباریزشآباز
در ویدئو ابتدای در نفر چهار این )تصویر2(. باال
به اشاره احتماالً که دارند قرار خوابزده حالتی
لحظةتولدآناندارد.همانلحظهایکهترنرازآن
از جدایی میکند. یاد آن از جدایی عنوان تحت

تعلیق. حالت در شدن رهنمون و سكون و نیستی
باگذشتزمانوباعارضویگانهشدنهرکدامازاین
عناصرچهارگانهبرتناینافرادازخوابگذرمیکنندو
واردمرحلهتعلیقکهمیتوانازآنبهمثابةعشقتعبیر
مشربههای از یكی بهعنوان فلوطین37 میشوند. کرد،
حكمتاسالمیومسیحی،عناصراربعهرابهمثابه»تِن
کیهان«میداندکهباهدایتروحکلیکیهانکههمان
روحاستهدایتمیشود)فلوطین،1601،13۸9(که

دراینزماندرحالمبارزهباجسمانیتاست.
ورای پاک؛ باوری سر بر استعاری تألمی و جدال
جسمانیِتاینمسیروبروزرنجبههیبتعناصراربعهو

روی پیش موانع با رویارویی در را مخاطب زمینی،
نویدبخش آنکه پی در مقاومتی و میدهد؛ آگاهی
مرحلهوجایگاهپیوستاست.چیزیکهنتیجهعشق
است.زمانیکهنیروهایطبیعیپسزدهمیشوندوبه
قولمولویانسانبهبهجتروحیوکسبافالکنائل

میشود:
بمیریــد عشــق  ایــن  از  بمیریــد  بمیریــد 
در ایــن عشــق چــو مردیــد همــه روح پذیریــد

مترســید  مــرگ  ایــن  وز  بمیریــد  بمیریــد 
کــز ایــن خــاک برآیــد ســماوات بگیریــد

)مولوی،کلیاتشمستبریزی،636(.

)https://www.atpdiary.com( :تصویر 3. بیل ویوال، رویارویی، 2012 مأخذ
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بهدیگرسخن»درعشققدمنهادنکسیرامسلم
شودکهباخودنباشدوترکخودبكندوخودراایثار
عشقکند.عشقآتشاستهرجاکهباشدجزاورخت
دیگریننهد«)عینالقضاتهمدانی،96،1376(.ایثارو
فناشدندرعشق،انسانرابهنقطةجاودانگیمیرساند.
اشارهشده بدان قرآن در میوةممنوعهای3۸که همان
است)قرآنکریم،اعراف:20(.ایناستکهعرفاهستی
واقعیانسانراازبینرفتنوجودمجازیورسیدنبه

مرتبهفنامیدانند:
فنــا او  نگــردد  تــا  را  هیچ کــس 
کبریــا بــارگاه  در  ره  نیســت 

)مولوی،دفترششم232(.
رایکسفر بهوجود نیستی از اینمرحله مولوی
از پس کهف اصحاب چون انسان که سفری میداند.
به و فراترمینهد را پای ریاضتهاوتحملسختیها
اوست تطور و تحول از پس که واالیی و عالی مرتبة

خواهدرسید.

رویارویی
و موقعیت تغییر برای کهنالگویی معموالً سفر
استحالهودگرگونیاست.جوزفکمبلبرایکهنالگوی
سفرقهرمانسهشاخصهمعرفیمیکند:1.جدایی239.
آیینتشرف340.بازگشت.41اینسهمرحلهبیشباهت
بهسهمرحلةترنرنیست.درعزیمتیاجداییقهرمان
ازدنیاییکهدرآنمتولدشدهجدامیشودوبرایسفر
ومراحلنخستینسفرآمادهمیشود.درمرحلةمیانی
و وسوسهگر زن بانو، خدا موانع، با قهرمان که است
خدایگانروبرومیشودوبهبلوغوکمالمیرسد.در
نهایتدرگامسوماستکهقهرمانبادستنجاتوآزاد
:1392 )کمبل، برمیگردد عادی دنیای به زندگی از
45ـ46(.اینکهنالگوبهصورتسیروسلوکعرفانیدر
نزدیکترین بتوان شاید است. مشحون ویوال رویكرد
ارجاعبهاینگفتهرادراینجملهازابنعربی»اگربه
 Elmarsafy,(42»مسافرتمشغولشویدخواهیدرسید
133 ,2008(جستکهویوالدرابتدایکتابخودبیان

بر منطبق و همتراز میتوان را ارجاعات این میکند.
بینامتنیتموردنظرکریستوابرشمرد.بهعبارتیدیگر
هرمتنباتمسکازمتنهایپیشینشكلمیگیردو
میتوانحضورمتنهایپیشینرادرآنمشاهدهکرد

)نامورمطلق،32،1390(.
ویوالگریزبهموضوعسفررادراثررویارویی43نمودار
در سفر پردازش با  را مخاطب که ویدئویی میکند.
دو میکند. همراه کویر از سرابی و ازلی پسزمینهای
رهگذرباجامههایقرمزوسفید؛پیروجوان؛ایندو
مسیرخویشراطیمیکنندودرانتهایمسیرخویش
تغییرمسیردادهوباهمروبرومیشوند.درحینمالقات
ازسویزنمسنترودیعهایبهزنجوانتردادهمیشود
ادامه خود مسیر به بازگشت و عكس جهت در باز و
میدهند.ازایندیدارمیتوانبهمالقاتباخودتعبیر
کرد.چیزیکهیونگآنرابهصورتآرکیتایپیدیدار
باپیرخردمند44یافرامنتعبیرمیکند.درتشریحاین
مرد دو مودت تجلي امر »این که گفت باید دیدار
]انسان[استکهحقیقتيدرونيرابهوضوحدربیرون
منعكسمیکندورابطةماراباآنیاردرونيروحنمایان
اما ماست، خود که دیگري آنکس با یعني میسازد،

)https://www.bohen.org( :تصویر 4. بیل ویوال، ایستگاه ها، 1994 مأخذ
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هرگزکاماًلبهاودستنمییابیموطبیعتخودخواهان
تبدیلکردنمابهاوست«)یونگ،۸4،136۸(.

پیرخردمندانسانیوارستهوفرزانهاستکهتجسم
اشراقومعنویاتاست.پیریکهلبریزازعشقووجود
هدایت این است. دیگران هدایتگر آرامش با و است
میتواندبهصورت»مصاحبتصرف45ویاباخودسخن
به و باشد  )یونگ،۸7،136۸( مراقبه«46 یا و گفتن
هیبتنشاندادنگوهروجودیوچیستیفرددرآید.
تلنگرواشارهایکهباتأکیدایناستادمعنوی،میتواند
درمرحلهبازگشتوسایلومقدماتتبدیلوتبدلو
تولدتازهفردرارقمبزند.اینمرحلهکهتعبیریدیگر
از را سالک است، اسالمی عرفان در مطمئنه نفس از
زنجیرهوسهاوهیجاناتشدیدنفسانیآزادمیکندو
ازاینرو میگردد. سالک پیرو و مطیع حیوانی، نفس
به را قهرمان تامعرفت است ودگرشی تكانه نیازمند
کشفحقیقتبرترنهادآدمیوشكوفاییظرفیتهای
معنویاونائلگرداند.زایشوجوششیکهمولویآنرا

نتیجةمالقاتشباشمسوپیرطریقتمیداند:
شــدم محــرم  را  راه  ســالكان 
شــدم محــرم  را  قــدس  ســاکنان 

)مولوی،کلیاتشمستبریزی،1661(

ویاغزلمعروف:
مــرده بــدم زنــده شــدم گریــه بــدم خنــده شــدم 
دولــت عشــق آمــد و مــن دولــت پاینــده شــدم

)مولوی،کلیاتشمستبریزی،1393(.

ایةبگاه ها 
علمروانكاویاینتولدوزندهشدنرابهعنصرآب
درخوابپیوندمیدهد.کهنالگوییکهشایدقدیمیترین
فرهنگهای و آیین میان در را وجهه شاخصترین و
بشریدارد.»آبدرواقع،نماديباستانيبرايزهدانو
نوزایيمحسوبمیشود«)هال،197،13۸3(.نیرویی
ماوراییدراساطیرکهآشیلرادراستوکسواسفندیار
آب، بهبیاندیگر  میکند. رویینتن مقدس آب در را
گونهایازبستراسطورهشناختیاستکهانسانباعبور
ویاتعلیقوغرقشدندرآن،بهتولدوزندگیتازه
دستمییابد.ایننیرویازلی،بافروهشتنوآستانگی
خویشهمچونپیرخردمند،پیشدرآمددگرگونیفردرا
مرحله این در افراد ترنر، »بهزعم میکند. بسیج
ازیکبحران دستخوشتغییریمثبتبهمنظورعبور
یعنیجداییازشخصیتحقیقیوحقوقیخودبهواسطة
قواعدحاکمبرمناسکمیشوند«)رویین،51،1397(.
تعلیقوغرقشدندرآب،تصویریپربسامددرآثار

)https://www.guggenheim.org( :تصویر 5. بیل ویوال، فرستاده،  1996 مأخذ
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و گذار وضعیت تداعیکنندة که اشاراتی ویوالست.
آستانگیاست.اودرایستگاهها47پنجصفحةپارچهای
شفافرادریکگالریتاریکازسقفآویزانکردهاست
ودرزیرهرکدامازآنهایکتختهسنگبراقگرانیت
در معلق بهصورت مختلف پیكر پنج است. داده قرار
زیرآبقراردادهاست.فیگورهاباحرکتیکندبهمروراز
تصویرخارجمیشوندوصحنهساکتوتاریکمیشود.
اینصحنهباانفجاریازنوروتالطمبدنهامجدداًتكرار
برحالتآستانگی اینکارتمرکزهنرمند میشود.در
دهانی و چشم با افراد میشود. داده نمایش بهخوبی
قرار بینابینیومبهم بستهوشناوردرآبدرحالتی
دارند.گوییدربرزخیمابینتولدومرگدرحالغسل
تعمیدومنتظرامریرهاییبخشهستند.اینحالترا
میتوانبهمثابةهمانچیزیدرنظرگرفتکردکهعرفا
ازآنبهعنوان»تحیر«تعبیرمیکنند.حالتیکهفرددر
نه غوروغوصدچارربودگیوسرگشتیمیشودکه
نه و دارد را منظور و مقصود از کشیدن دست یارای

خواهانرسیدنبهآنباشد.
هنگام »به که دانست بدیههای میتوان را حیرت
تدبروحضوربرقلبعارفواردمیشودوتأملوتفكر
اوراحاجبمیشود«)السراجالطوسی،345،1914(.از
سویدیگرناماثرخودمیتوانداینطبعوطوربینابینی
وانتظارراتداعیکند.ویوالخوداینصحنهرااینگونه
تعبیرمیکند:»پیكرهایبیریشه،منزوی،تنها،آزادو
 Prev,(»معلقحالتیبیپایانازمرگراتداعیمیکند

 .)K. & Viola, 1998، 112

 ربباهه
همانطورکهدرباالاشارهشدکهنالگوهاریشهدر
که طرحهایی دارند. هنری آثار خالق نهان ضمیر
برساختةجامعهوپیشامدهایکودکیهنرمنداست.به
در باید را هنري ساختة هر »ریشة یونگ عقیده
احساساتوعواطفدورانکودکيجستجوکرد«)جونز،
27،1366(.شایداینگفتهیونگوتجربةغرقشدن
دردریاچهدردورانکودکیویوالقابلتأملباشد.ویوال
ایناتفاقرااینگونهبهیادمیآورد:»زیباتریندنیایی
ترسی؛ احساس بدونهیچگونه دیدهام. زندگی در که

 .)Viola, 2005(»آراموصلحآمیز
همان میکند، اشاره آن به موالنا که »دریایی
ناخودآگاهاستوهدفاصلیرسیدنبهآناست.اگر
شروعآفرینش،آبوناخودآگاهاست،انتهایآنهمآب
استوناخودآگاه،آبودریا،نمادیازناخودآگاهوآن
در .)9 ،1390 )اسپرهم، هستند« بشر آغازین حالت
بیشتراساطیر،سخنازدریاواقیانوسآغازینبهمیان
آمدهاست.وجودیپیشازآفرینشهستیکهدرقرآن
انسان روح تعبیری به و بهعنوانعرشخداوند آن از
اشارهمیشود:»کانعرشهعلیالماء«)قرآن،هود،آیه

7(.مولویدربیت:
می رویــم بــاال  و  باالییــم  ز  مــا 
می رویــم دریــا  و  دریاییــم  ز  مــا 

)مولوی،کلیاتشمستبریزی،5۸(
آن میکند. بازنمایی بهخوبی را دریا کهنالگوی
حالتازلیوابدیبودندریا؛چیزیکهویوالدرغالب
آثارشمخصوصاًاثرفرستاده4۸ازخودنشاندادهاست.
ایناثرمردیبرهنهمعلقدرآبرانشانمیدهدکهاز
فاصلهدوربهمرورازسطحآبباالمیآیدوپسازتوقفی
کوتاهدوبارهبهاعماقفرومیرودوناپدیدمیشود.این
که دانست پیامآور یک از تمثیلی میتوان را ویدئو
دوگانگیتولدومرگرابازنماییکردهاست.دوگانگی
کهدرلحظةآستانگیوتأخیرمرددرتصویرتمایزپیدا
و بازکنندگی خاصیت علت به »آب کردهاند.
شكنندگیاش،داراینیرویتطهیرونوزاییاست؛هر
آنچهدرآبفرومیرود،میمیردوآنکهازدلآبسر
برمیآوردبهمثابهکودکیاستبیگناهوبیسرگذشت
باشد« جدیدی الهام و وحی گیرندة میتواند که
آغاز را نوینی و خاص زندگی و )194 )الیاده،1376،

کند.
نیروی بشری فرهنگهای و ادیان بیشتر در آب
زایشوتطهیرجانوروحاست.بیشکنگرههایدینی
درنگرشوبینشویوالتأثیرگذاربودهاست.آموزههایی
از »پس میشود: بیان اینگونه متی انجیل در که
رستاخیزمسیحالسالم،ویحواریونخودرابهتعمید
)انجیل داد« فرمان روحالقدس پسر، پدر، بنام دادن
متی،19:2۸و20(.یکنمودگزارةپیامآوریوآبرا
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میتواندرغسلتعمیدمسیحیانرهگیریکرد.
نبیجه گیری

تأویلپذیری از طور و سنخ یک معاصر، هنر در
مفاهیمبنیادینرادرآثارویدئوآرتبیلویوالمیتوان
دید.هنرمندیکهقسممهمیازمساعيفكریخویش
راازعرفاناسالمیبویژهجهانبینیمولویوابنعربی
تجربههای در ریشه که دنیایی است. گرفته عاریت
کودکیویوالداردونمودشدرآثاراوبرجستهمیشود.
وخلسه بینابینی دارایحالتی آثاروی غالب سرشت
است.نهادیکهویكتورترنرازآنتحتعنوانوضعیت
آستانگیتقریرمیکند.بهباوراواسطورههاپدیدههای
آستانهایهستندوبهطورمعمولدرزمانهاومكانهای
مثابه به میتوان را حالت این میگیرند. قرار مابینی
همانچیزیقلمدادکردکهدرعرفانبهصورتتحیر
دچار تعمق و تدبر در فرد که حالتی میشود. تعبیر
ربودگیوسرگشتیمیشودکهنهیارایدستکشیدن
ازمقصودومطلوبراداردونهخواهانرسیدنبهآن
باشد.بنابرآنچهبیانشد،چیزیکهدرآثارانتخابیاز
از فراوان استفاده است گرفته قرار تأکید مورد ویوال
ابدی و ازلی عنصری عنوان به آب بویژه کهنالگوها
تعلیق حالت در ماند از گونهای که عناصری است.
روانشناختی،ماورایی،وذهنیرابرایمخاطبپدیدار
میکند.درتحلیلویدئوهایویوالمشاهدهمیشودکه
ویآرکیتایپیهاراخمیرمایهقراردادهاستتامخاطب
رادرمقامتتبعوپرسشازخاستگاهوآیندةآدمهای

نمایشدادهشدهقراردهد.
مضافبراین،نوشتارحاضرمیتوانددرارائةآثار
تحقیقیآتیموردمالحظةپژوهشگراندیگرقرارگیرد.
پژوهشدرزمینةتطبیقمفاهیمعرفاناسالمیونظریة
آثارهنری،وشناختودریافترگههای آستانگیدر
آثاری بر ازآن.درحوزةتجسمیعالوه معناییمنتج
ویدئوییهنرمندموردبحثدراینمقال،آثارهنرمندان
معاصردیگررانیزمیتوانباهمینشیوهموردتحلیل
قراردادونتایجودستاوردهاینوینیحاصلنمود.عالوه
سینمای آثار در میتواند تجسمی، هنرهای حوزة بر

معاصروادبیاتنیزمثمرثمرباشد.
باتشكرازخانمدکترمینامحمدیوکیلکهزحمت

بازبینياینمقالهراقبولکردند.
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فارابیشمارةسوم،شماره31)1377(صفحات210-225
2.بهبیانمیچلدرمقالة»هیچرسانةدیداریوجودندارد«:»از
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دیداریخالصدرتاریخهنربهشمارمیآمد«جهتمداقه

بیشترر.کبه:
Mitchell, W. J. T, “There Are No Visual Me-

dia” in Visual Culture. vol. )4, no. 2,( 2005, 
pp. 257-266.

3. Performance Art
4. Body Art
5. Experimental film
6. Avant-garde music
7. Fluxism
رویینپاکبازدر»دایرةالمعارفهنر«)تهران:انتشاراتفرهنگ
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وستلWolf Vostell )1932-1998(8اشارهکرد.
8. Bill Viola )1951(
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10. Sylvia Martin )1964(
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هنرمندویکفردعادیپیشآمداستناچیزاست.
12. Victor Turner )1920-1983(
5 Rites of Passage 
13. Arnold van Gennep  )1873-1957(
14. liminality
15. separation
16. incorporation
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 Gerhart Hauptmann )1862-1964(1۸.گرهاردهاوپتمان
نمایشنامهنویسناتورالیسمآلمانیبودکهدرسال1912

میالدی،برندةجایزهنوبلادبیاتشد.
19. liminality
20. Bodkin
21. Frye
22. Campbell
23. Dein Tanaka
24. zenga
25. Victor Hugo )1802-1885(
26. Les Orientales
27. Parnassians
28. Théophile Gautier )1811-1872(
29. Martin Heidegger ( 1889-1976(
30.هایدگربهصورتکلیباطرحایدههاییمبتنیبررهاکردن
تكنولوژیویاپیرویکورکورانهازآنسرناسازگاریدارد؛
بلكهسعیدررهگیریوپرداختبهالیةژرفتریازپرسش
جهت است. تكنولوژی ماهیت ذیل تكنولوژی، به راجع
مداقهبیشترر.کبهمحمدرضااسدیوسیدمحمدمهدی
موسویمهر،»ماهیتتكنولوژیدرفلسفههایدگر«درمجلة
حكمتوفلسفه،سالششم،شمارهاول)13۸9(،صفحات

.69-49
31. Buried Secrets:  "When seeds are buried in 

the dark earth, their inward secrets become 
the flourishing garden"

32. Hall of Whispers
33. Martyrs )Earth, Air, Fire, Water(  
34.بههریکازویدئوهایموجوددرصحنهباقابیجدا،کانال

میگویند.
35. St. Paul chapel
36.قدیمیترینساختمانعمومیشهرنیویورک،مكانیستکه
میزبانهمیشگیوموقتآثارهنرینظیراثرمادروفرزند

)Mother and child: Hood(اثرهنریموراست.
37. Plotinus )204-270(
َعْنُهَماِمْن َماُووِرَي لَُهَما لُِیْبِدَي ْیَطاُن الَشّ لَُهَما 3۸.»َفَوْسَوَس
أَْنتَُكونَا َجَرِةإاَِلّ َسْوآتِِهَماَوَقاَلَمانََهاُکَماَربُُّكَماَعْنَهِذِهالَشّ
َملََكْیِنأَْوتَُكونَاِمَنالَْخالِِدیَن«آنگاهشیطان،آدموحّواهر
ازآنان دورابهوسوسهفریبدادتازشتیهایشانراکه
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