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مقدمه
و زبانشناس فیلسوف، )1941- ( کریستوا ژولیا
روانكاوبلغاریتبارفرانسویکهازمهمتریننظریهپردازان
مفهوم بار نخستین است، پساساختارگرایی1 جریان
طرد2رامطرحمیسازد؛مفهومیکهبازتابآندرهنر
اگرچه میشود. جریانساز چشمگیری طور به معاصر
بیانایدهطردتنهابههنرمعاصراختصاصنداشتهودر
قابل نیز امروز به تا گذشته از مختلفی هنری آثار
مشاهدهاست،امانخستینباراینایدهدرسال1982
ازسویکریستوادرمقاله»قدرتهایوحشت،مقالهای
واژة قرارمیگیرد. تأکید و اشاره بابطرد«3مورد در
طرددرمتونفارسیبامعادلهایمختلفیچونطرد،
بیزاری،انزجاروآلودهانگاریهمراهاست)فتحطاهری
امادر پارسا،86:1391()رشیدیان،416:1394(. -
مقالهحاضرمتناسبباموضوع،ترجیحاًبامترادفهای
در اگرچه داریم. کار و سر »آلودهانگاری« و »طرد«
شدهایم. نیز ابجكت واژه کاربرد به ناچار موارد بعضی
کریستوادرمقالهقدرتهایوحشتبهتحلیلمثالهایی
جنازه از کراهت یا غذایی فقره یک از بیزاری چون
میپردازدونتیجهمیگیردکهنهکثیفبودنیافاسد
بودن،بلكهچیزیکههویت،سیستمونظمرامختل
مرزها، که چیزی میشود. )ابجكت( مطرود میکند،
میانه، چیزی نمیکند. رعایت را قواعد ها، موقعیت

مبهم،مرکب)همانجا(.
به مجهز را او که کریستوا، شرقی اروپای تربیت
دانشیژرفدرنظریهمارکسیستیوهمچنینتسلطبه
شناخت تا ساخت قادر را وی بود، کرده روسی زبان
ازهمه تر ومهم فرمالیستهایروسی از اولی دست
نظریهپردازبرجستهشوروی،میخائیلباختین4)1975-
1895(بهدستآورد)کریستوا،22:1389(.میخائیل
مفهوم مشابه موارد در این از پیش خود که باختین
کارناوال5وبدنگروتسک6رابهکاربردهاست،واژههایی
واژههای را سالمتی و زیبایی تمامیت، چون
مبهمیمیداندکهبراحتیقابلتعریفنیستند.باختین
و معلول پیر، انسانهای ارائة با که است معتقد
زیبایی محدود استانداردهای هنرمندان، زخمیتوسط
زیبا مانندجوانی نمیتواند پیری نقدمیشودکهچرا

باشد،چهکسیگفتهکهمعلولیتیاجراحتیاازدست
دادندستوپاغیرطبیعیاستوبایدپوشیدهشود

.)Robertson-Mc Daniel, 2010: 89(

دیگربودگی7وبیگانگی8ازدیگرمفاهیمیاستکه
توجهکریستوایمهاجررابیشازپیشبهخودجلب
کردهاست.اوازبیگانهدرونمانصحبتمیکندوازآن
معتقد او میکند. یاد هویتمان پنهان عنوانچهرة به
استکهتواناییمابرایزیستنبادیگرانمستلزماین
استکهباتشخیصغریبگیدرونمانبهمثابةدیگران
زندگیکنیم)کریستوا،مارکونو،زیارک،47:1389(.او
در بار نخستین که میگوید مشابهایسخن تجربة از
رحممادرازسرگذراندهایم.میلبهتمایزازدیگریدر
حالیدرکودکشكلمیگیردکههمزمانازفضاییکه
درآنتغذیهمیشود،لذتمیبرد.برایاوبسیارمشكل
زمانی او کند: شناسایی را مادرش مرزهای که است
درونمادرشبودهواکنونخارجازآنبسرمیبردو
میبایدبخشیازخودشرا–تاجاییکههنوزبامادرش
یكیاست-ازیادببردتابهیکخودبدلشود)مک
منجر جدایی به نهایتاً میل این .)80 :1385 آفی،
میشود.کریستوااینجداییراکهمعموالًباحسانزجار
مینامد؛ طرد یا آلودهانگاری است، همراه خشونت و
حسیکهتاهمیشهرهاییازآنتقریباًغیرممكنبنظر
شده عضو نقض دچار است، بیمار که بدنی میرسد.
است،پیریراازسرگذراندهویاآسیبدیدهاستو
حتیبدنیکهدرحالتطبیعیحاویمایعاتمختلفی
مطرود است، گوناگون ترشحات و ادرار خون، چون
به منجر معاصر هنر در نگرش این میشود. محسوب
خالف بر که میشود انسانی فیگورهای شكلگیری
با میپرداخت، زیباییها نمایش به صرفاً که گذشته
ظاهرینامتعارفوگاهچندشآور،هردووجهزشتو
زیبایشرابهنمایشمیگذارد.واژةطردیاآلودهانگاری
برپایی انگیزه معاصر، هنر شكلگیری جریان در
کی چون فیگوراتیوی هنرمندان سوی از نمایشگاهی
این کیاسمیت9،رابرتگوبر10وغیرهشدهاست.در
مجموعهآثاراگرچهدرنگاهاولمخاطبباشوکیتكان
روبرو انسانی نامتعارف فیگورهای حضور از دهنده
میشود،اماباکمیتأملدرمییابدکهتصاویرموجوددر
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تصاویر و زندگی واقعیت از خارج چیزی نمایشگاه
متداولروزمرهنیستند.

»هنر یا ابجكت«11 »هنر عنوان با نمایشگاه این 
مطرود«بهجنبههاییازانساناشارهداردکهشایدتا
بنظر کننده منزجر و توهینآمیز زشت، این از پیش
میرسید)Collins, 2007:14(.نمایشگاه»هنرابجكت«
درسال1993درموزةویتنی12نیویورکبرگزارشدو
بهنمایشآثاریپرداختکهبیشترشاملتكههایقطع
شدهبدنانسان،جسدهایانسانیوالشهحیواناتبود؛
تصاویریکهبیشازپیشزاییدهبحرانزندگیمعاصر
و ایدز ژنتیكی، بیماریهای جهانی، جنگهای است:
با تكنولوژیوترکیبآن به انسان تمایلوصفناپذیر
از ارائةشناختی با زندگیوبدنخود.مقالهپیشرو
افكارکریستواوباتأکیدبرایدةطرداو،بهبیانتازهای
موجب خود که میپردازد معاصر فیگوراتیو هنر در
بهسرنوشت متفاوتی باچشمانداز و دیگر بار میشود
بر مشتمل نگاهی با بار این البته افكنیم؛ نظر انسان
ضد و ارزشها زیباییها، و زشتیها همزمان حضور
بحرانهای با انسان چالش از ناشی خود که ارزشها

جهانمعاصراست.
از استفاده گاه که آنجا از که است ذکر به الزم
از تخصصی واژههای برخی برای فارسی مترادفهای
جملهسوژهوسوبژکتیویتهونیزابژه،ابهامیدردرک
به نیز تخصصی کتب در نیز و دارد همراه به مطلب
همینشكلاستفادهشدهاند،لذاتنهادریکموردوآن
اولینمورداستفادهدرمتن،مترادففارسیرابه نیز
به همراهواژهاصلیبكاربردیمودرمواردبعدیتنها
خودواژهاکتفانمودیم.چراکهچنینواژههاییبرگرفته
ازمتونیاستکهتغییرآنبهمتناصلیلطمهخواهد

زد.

نظری بر مفهوم طرد در آثار ژولیا کریستوا
با که است نظریهپردازانی جمله از کریستوا ژولیا
جایگاه توانست فكری مختلف زمینههای به تسلط
ویژهایرادرتفكروهنرمعاصربهخوداختصاصدهد.
بامطالعةآثارشمیتوانبهپیشزمینههایمارکسیستی
وفرمالیستیافكارشپیبرد)کریستوا،3-22:1389(.

تسلطاوبهمباحثزبانشناسیوروانكاویازاومتفكری
الیههای به توانسته که است ساخته بفرد منحصر
عمیقتریازوجوهمختلفانسانیبپردازد.بدوناغراق
میتوانگفتکهنظریاتکریستوابخشمهمیازهنر
مطالعه با است. بهچالشکشیده را معاصر فیگوراتیو
ظهور علل به میتوانیم کریستوا آثار در طرد مفهوم
بسیاریازتفاوتهادرنحوهارائةانساندرهنرمعاصر
پیببریم؛انسانیکهدربسترمتفاوتیازگذشتهپابه
مسائل با مقطع این در جهان است: گذاشته عرصه
با اولودوم گوناگونیچونرویدادهایجنگجهانی
فاصلهبسیارکوتاه،کشتارهایعظیمهمگانی،خطرات
زندگیصنعتی،آلودگیمحیطزیستوگسترشفراگیر
اینها است.همه نرمکرده پنجه و ایدزدست بیماری
موجبشدکهبدنانسانکهپیشازاینرسانهایبرای
قربانیای قالب در بیشتر میآمد، بشمار قدرت بیان

تجسمشودکهدائماًموردتهدیدقرارگرفتهاست.
کریستوانقشمؤثریدرترویجآثارمیخائیلباختین
مفهوم پرداخت و شناخت و روسی فرمالیسم و
.)502 :1389 )پین، است داشته نیز بینامتنیت13
اصطالحبینامتنیتراژولیاکریستوابرایاشارهبهاین
نكتهبكاربردکههیچمتنیبیرونازتفسیرپیوستهآن

نیست)ادگار،سجویک،72:1387(.
مفهومبیگانگینیزازمفاهیمیاستکهکریستوارا
اززمانمهاجرتاززادگاهشبهپاریسبهخودمشغول
بورس فرانسه ادبیات رشته در او که زمانی ساخت؛
دکتریداشت.مارکونودر»رودرروبابیگانةکریستوا«
مینویسد:سیمایبیگانهمارابهیادسیرآلودهانگاریمان
میاندازد،کهآرکائیکتریناحساسماازسیرجداییو
طرد،سیرسعادتومرگرابیدارمیکند؛سعادت،زیرا
اینسیرنشانازسفریداردکهدرآنخوشبختیوی
با که است سیری این زیرا مرگ و است مخاطره در
فقدانشكلگرفتهاست.فردبیگانهمادرشراازدست
دادهاست.بنابراینگوییبدوناصلونسبشدهاست
)کریستوا،مارکونو،زیارک،50:1389(.اینمفهومدر
بسیاریازآثارهنریمعاصرتجلییافتهاست.بیگانگی
درونمایههای قالب در که مفاهیمیاست جمله از
هنرمندان از بسیاری دغدغة هویت14، چون مختلفی
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واژه از خود آثار از بسیاری در کریستوا شد. معاصر
در میکند. استفاده دیگری15 و بیگانه دیگربودگی،
ادغام هم در »دیگری« و بیگانه مفاهیم موارد برخی
میشوندودر»بیگانهباخودمان«نهایتاًبربیگانهدرون
تأکیدمیشود،دیگریدردرونموجودیواحد.کریستوا
میگوید:بایدهرنوعدیگربودگیرافهمکردوپذیرابود
)کریستوا،9:1394(.اومعتقداستکهبیگانهایکهبه
شكلغریبیدردرونمازندگیمیکند،چهرهپنهان
.)47 :1389 زیارک، مارکونو، ماست)کریستوا، هویت
اغلبتوسطدرونمایههویت بازنماییبدن امروزههنر
از باربسیاری همپوشانیشدهاستوهمچنینبدن
نشانههایبصریکههویتخودماودیگرانرابهعنوان
سن،جنسیت،نژادوغیرهرانشانمیدهدبرعهدهدارد
کریستوا اهمیت .)Robertson-Mc Daniel, 2010: 76(

درتبیینچگونگیتكوینسرشتآدمیکاربردزبانو
با فرد مواجهة و تفهیم به نیل در آن بنیادین نقش
دیگریوسهمآندرشكلگیریآگاهیاست.اوفردرا
یکمنمحضمجزاوثابتونسخهایعینیوغیرپویا
نمیداند)فتحطاهری،پارسا،78:1391(.اوازانسانی
هستی خداوندگار و ارباب دیگر که میگوید سخن
خویشنیستوپیشازجهانکلمات،یعنیپیشاز
فاعل یا مانندسوژه بلكه ندارد وجود زبان از استفاده
فرهنگ، زبان، مهمیچون پدیدههای )تابع( شناسا
تاریخ،بافت،جنسیتاستکههویتشراشكلمیدهد
)همان(.سوژهبهزعمکریستواهمزبانوسیلکلمات
رابكارمیگیردوهمتوسطآنهابكارگرفتهمیشود

)کریستوا،مارکونو،زیارک،11:1389(.
درایندیدگاههرگونهتعاملیمستلزموجودنظامباز
وخودایننظامنیزثمرةوجودعناصرناخودآگاهاست
کهبهواسطةغیریت،امكانپذیرشتفاوتودیگریرا
بوجودمیآورند.ازنظرکریستوااینغیریتکهبهشكلی
اصطالحی که این از بیش ندارد، وجود واسطه بی
بهرسمیتشناختن معنای به و باشد،هگلی لكانی16
دیگریاست،چیزیهمسانباعشق.چشمداشتسوژة
او هستی زیرا است، نامشخص آیندهای به سخنگو
زبان و مكان ترک و بیگانگی به دادن تن از پیامدی
مادریاست.درواقعهمانطورکهمفهومنفیایجابی

پسازعملمادرکشینشانمیدهد.نفیزبانمادری
میکند: عمل دیالكتیكی فرایند در نهادهای همچون
چنانکهدرهگلنیزمیبینیم،نیرویرسیدنبهاین
پیشرفتمنفیت17استوهمینمنفیتاستکهسوژه
رابهنظامیبازبدلمیکندکهباموجودیتیغیرمجزاو
برای است. بهسویساختاردیگرانگشوده اشتراکی،
هگلمنفیتحرکتحیاتاست،حرکتتاریخومرگ
یکمرحلهوتولدمرحلةدیگر18.اماکریستوابرداشت
بدیل میدهد. بدست هگلی منفیت از متفاوتی
خالف بر که است نفی بجای طرد ایده کریستوایی،
کرده تغذیه خود عقالنی نیروی از که هگلی منفیت
بهزمینةهمهعملكردهای را بنابراینمنفیت است،و
نشانهای امر فراپاشندة انرژی از میکند، بدل منطقی
14 :1389 زیارک، مارکونو، میبرد19)کریستوا، بهره
-13(.کریستوادرمقالهیقدرتهایوحشتواژةطرد
رامطرحمیکند؛واژهایکهکمیبعدترعنواننمایشگاهی
رادرهنرمعاصرازآنخودمیسازد.ایننمایشگاهبه
ارائةآثارفیگوراتیویمیپردازدکههمچونگذشتهبه
تمامیتویكپارچگیانساناشارهایندارد.طردتهدیدی
برایایننوعباوراست.مطابقنظرکریستوا،تجربةاولیة
ماتجربهایازیکتمامیت،یكسانیبامحیطوتجربه
:1385 آفی، )مک است نشانهای کورا20ی یک از ای
76(.کورانیزازدیگراصطالحاتیاستکهکریستواآن
راازافالطونبهعاریتگرفتهاست.کورادرواقعمكانی
یا و ازآنتجربهطرد باخارجشدن استکهکودک
آلودهانگاریراازسرمیگذراند.کورافضایا»چیزی«
استکهکودکپیشازورودبهجهان،یعنیپیشازهر
چیزدرآنبسرمیبرد.کورافضاییاستکهدرآننه
تنهاجسمکودکبلكهزبان)وبهمعناییهویت(اودر
حالشكلگیریاست.کورافضاییآهنگینونشانهای
)درمعنایکریستوایی(راتداعیمیکندکهسوژهنارس
یا»نه-هنوز-سوژه«21پیشازاینکهازمادرجداشود
ساحت وارد پدر زبان یا قانون یادگیری طریق از و
اجتماعییکانسانمتعارفشود،درآنبسرمیبرد،
از با و آن از شدن جدا با کودک که است فضایی
قابلیتپذیرش آلودهانگاری مانند سرگذراندنمراحلی
حیات،بیانخودوگفتارراکسبمیکند)فتحطاهری،
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چنین اینباره در مارکونو .)85- 86 :1391 پارسا،
توضیحمیدهد:ایننه-هنوز-سوژهویا»نه«هنوز-
را کاری باید نشده، منفک هنوز موجود یک 22 من«
انجامدهدکهعملدفاعیطردنامیدهمیشود.اوباید
هویتمادرانهایراکهازطریقآنامكاندربطنبودن
طریق از باید بنابراین بینگارد. آلوده دارد، وجود
آلودهانگاریجداشودتابرایخودجایگاهیدستوپا
کند.بااینهمهچیزیکهآلودهانگاشتهشده،چیزی
مطلقادیگرنیستبلكهجزئیازخودشاست،جزئیکه
پیشتراوراحفظوتغذیهکردهبود)کریستوا،مارکونو،
زیارک،49:1389(.کریستوادرمقالهقدرتهایوحشت
آنراچنینتوصیفمیکند:»منخودمراطردمیکنم،
ادعا که حرکتی در میکنم فرومایه و پست را خودم
)kristeva, 1982: 3(»میکنممنخودراباآنمیسازم
ماقبلسوژهای روابطعتیق در را ریشةطرد کریستوا
میبیند،درخشونتبسیاردیرینهایکهباآنیکبدن
:1394 )رشیدیان، باشد تا میشود جدا دیگر بدن از
417(.یکدیگریاستکهبرمنسبقتمیگیردومرا
تصرفمیکندوازطریقچنینتصرفیموجببودن

منمیشود)همانجا(.
به وحشت قدرتهای مقاله از جایی در کریستوا
موضوع و واقعطرد در و آبجكت23 و ابجكت شباهت
شناساییاشارهمیکندکههردویآنهادرضدیتبا
تحمل را آن »من«24 میگوید: او میگیرند. قرار من
میکند...»من«درپروسهیکدیگریشدنهستم،به
»من« آن در که دوره این طی خودم. مرگ قیمت
بهخودم گریه، و هق هق میانخشونت در میشوم،

.)kristeva, 1982: 2 - 3(هستیمیبخشم
میکند، راطرد آن کهشخص است آلودهچیزی
پسمیزندوتقریباًبهشدتازخودبیرونمیراند.شیر
ترشمزه،مدفوعوحتیآغوشگرممادر)مکآفی،
و انزجار و تنفرآمیز واکنش یک از 77:1385(.طرد
ناسازگاریووحشتاستنباطمیشودمانندرویاروییبا
 Costello-( فاسد غذایی مواد یا انسان جسد،ضایعات
Vickery, 2007: 184(.نفیگونهایازسرپیچیاستکه

بدونآنسوبژکتیویته25یااصالتفاعلشناسایینیروی
حیاتشراکهکورابرایاوتضمینکردهاست،ازدست

میدهدوعاریازاحساسوعاطفهمیشود.سرپیچی
این از و جمعی زندگی و فرد اکنون به گفتن« »نه
طریق،عاملپویاسازیساختار،فردیتبخشیوخالقیت
.)14- 15 :1389 زیارک، مارکونو، )کریستوا، است
خالقیتیکهبیشازپیشدرهنرفیگوراتیومعاصربه
منصهظهوررسیدهاست.هنرمندانمعاصرفرمانسانرا
بهعنوانیکموجودیتواقعیکهمجموعهایازپوست
واستخوانمیباشدنشانمیدهندوهمینطورراههای
محصول یک عنوان به میتواند بدن که را مختلفی
مطالعه شود، گرفته نظر در هویت مانند فرهنگی

.)Robertson-Mc Daniel, 2010: 79(میکنند
درک برای که باورند این بر معاصر هنرمندان
موقعیتانسانامروزبایدبدنرادرحالتطبیعیوبا
تمامتغییراتآننشاندهیمونبایدموقعیتهاییمثل
پیری،معلولیت،درد،بیماریومرگراکهیادآورضعف
وفناپذیریجسمهستند،پنهانکنیم.چراکهانسانهای
زیادیبازخمهایناشیازجراحی،معلولیتویاپیری
درکرهزمینحضوردارندوسرشاراززندگیهستند.
تا شد موجب مجسمهسازی و هنر در تفكر نوع این
فیگورانسانباتنوعبیشماریارائهشودوکلیشهرایج
فاصله بگیرد. قرار پرسش مورد هنر در ایدئال بدن
گرفتنازبدنایدئالدرهنرفیگوراتیومعاصرمترادفبا
ناکامل ازنظرکریستواهمیشه ارائهسوژهایاستکه

است.


جایگاه هنر معاصر در اندیشه های کریستوا
تحت زیادی تاحد کریستوا ایدة که است بدیهی
تأثیردانشروانكاوانةاوشكلگرفتهاست.اوبهوجوه
مشترکیبینروانكاویوهنراشارهمیکندودرتحلیلی
کهازهنرمعاصرارائهمیدهد،میتواناورادرجایگاه
او نوشتارهای1980، در دید. روانكاو نظریهپرداز یک
روانكاویوهنررانمونههاییکنوعآزادیمیداندتا
تجربه زنده، بدن ها آن هردوی است معتقد که آنجا
دربر را پرسشگرانه فعالیتهای و خاطره یا حافظه

.)Costello- Vickery, 2007: 184(میگیرند
ناکامل اوپویاییسوبژکتیویتهراکههموارهآنرا
میداند،درفضایهنرینمایشمیدهدوهمیننكته



50

فصلنـامۀ علمی پژوهشی                   سال پنجم، شامرۀ 20، پاییز ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������1395

کریستواراازبسیاریازمنتقدانونشانهشناساندیگر
متمایزمیکند.ازنظرکریستواهیچسوژةکاملیمقدم
را اثرهنری قدرکهسوژه وهمان ندارد اثروجود بر
)لچت، است سوژه سازنده نیز هنری تالش میسازد،

.)226:1377
هنرمعاصرهمانجاییاستکهدرآنپرسشاز
کشیده تصویر به روانی و جنسی بهنجار، هویتهای
همه از بهتر روانكاو است: معتقد کریستوا میشود.
این شكنندگی از که گیرد قرار موضعی در میتواند
و کلمات میان قطعیت عدم یا ثباتی بی حالتهای
چیزها،خودودیگری،مردوزن،هنجاروقانون...آگاه
آنها در که این قصد به همزمان که حالی در باشد.
تصویر صورت هر در یا بیابد قسمیانعطافپذیری
منعطفتریازمرزهابدستدهد،چراکهاینمیتواند
شرطخالقیتباشد)کریستوا،114:1389(.تحقیقات
کریستوادربارةآلودهانگاری،خشونت،وحشت،باجهت
گیریخاصی،باهنرمدرنکهفقدانمرزهاوویرانگری
رادرمادراماتیزهمیکند،منطبقبودهاست.اومیگوید:
روانكاوانه پرمیکند.سهممن را آثارمنخالخاصی
استزیرافكرمیکنمایننیازبهآشكارساختنزشتی
مدرن بحران به عمیقاً معاصر هنر در وحشت و
سوبژکتیویتهکهدرآنمرزهایمانراازدستدادهایم،
مربوطاست:تفاوتمیانمردوزن،درونوبیرون،سره
وناسرهمحومیشودواینتاحدی-میخواهمصرفاً
نموداریترسیمکنم،پسبهسرعتپیشمیروم-با
میزانمشخصیازتمایالتروانپریشانهدرموجودات
انسانیمطابقتداردکهاغلبواجدچیزیاستکهامر
»بهنجار«نامیدهمیشود؛چیزیکهدرواقعرواننژندی
است.ماهمهبهنجار،یعنیرواننژندهستیموخودرا
درحالیمییابیمکهبیشازپیشدراظطرابهایروان
درست شدهایم، غرق شیزوفرنی- پارانویا- پریشانه-
همانتشویشهاییکهدرمرز،درحد،هویتمانباما
روبرومیشوند.ازنظرکریستواهویتمادربحراناست.
ممكناستآسیبببیند،ازهمبگسلدوفرابپاشد.او
معتقداستکهشایدشكلخاصیازهنرمعاصربتواند

کلاینتكاپورابهتصویربكشد)همان،120-1(.
از گرفتن فاصله و طبعی شوخ و طنز از استفاده

در آنچه خالف بر انسان بدن در زیباییها نمایش
تبلیغاتورسانههایمردمیمثلتلویزیونوفیلمشاهد
آنهستیم،درهنرمعاصربهصورتاغراقآمیزیدیده
میشود)Robertson-Mc Daniel, 2010: 89 (.مرگو
میرناشیازجنگها،آلودگیمحیطزیستوگسترش
فراگیربیماریایدزموجبشدبدنانسانکهتاپیشاز
و بیماریها قربانی بیشتر نبود، بیش قهرمانی این
تهدیدهایجهانیشود.سرنوشتانسانمعاصر،درگیری
اوباهویتشوباالخرهتعاریفجدیدیازارزشهاییکه
بهاونسبتدادهمیشود،بخشعظیمیازدغدغههای
هنرمندانونویسندگانمعاصررابهخوداختصاصداده

است.
دیگر از نیز ادبیات و نوشتار کریستوا نظر از
ظاهر آن ازطریق میتواند تفكر که است زمینههایی
موقعیت سوبژکتیویته، مثل موضوعاتی کریستوا شود.
فرددرجهان،بحران،سرپیچیکهبارسانههایخاص
میداند موضوعات مناسبترین را ارتباطند، در هنر
)کریستوا،139:1389(.کریستوادرمقالهقدرتهای
وحشت،سلین26رایکمثالبرتردرادبیاتمیداند،
چونزمختیاوازفاجعهجنگجهانیدومبرمیآید،در
درونکرهطردحتییکحیطهرافراموشنمیکند:نه
اخالقیات،نهسیاست،نهدین،نهزیباییونهبیشاز
دیگرانذهنیتیازبانرا.اودراینمقالهنشانمیهد
کهمبنایوحشت،معنیآنودرضمنقدرتآنبر
است مبتنی است شمول جهان که ذهنیای ساختار
نقش هنرمند کریستوا نظر از .)kristeva, 1982: 208(

اساسیدرایجادتغییردرجامعهدارد.اومعتقداستکه
کسینمیتواندسبکارتباطرادریککشوریادریک
جامعهتغییردهدمگرآنکهیأسیبنیادینراتجربه
تغییر را باشدوهنرمندکسیاستکهرمزگان کرده
میدهد.یکعكاسیاهنرمندیاشاعرکلیشههارابهکار
نمیبرد،بلكهآنهارادگرگونمیکند.برایاینمنظور،
آنهابایدتنفر،خشمیادستکمیأسیرااحساسکرده
سر از و برگذشته، آن از آورده، تاب را آن که باشند
گذراندهاند.بنابراینهسته27ایازناامیدیوجودداردکه
بهمالیخولیامرتبطاستامالزوماًبهموردپزشكیختم
کریستوا اندیشه .)141 :1389 )کریستوا، نمیشود
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رویكردیهنریراباعنوانطرددرمجسمه،چیدمانو
قرن در هنر دگرگونی به توجه با شد. موجب عكاسی
بیستممیتوانمفهوم»طرد«راآخرینگامدرزنجیرهی
تحوالتیکهشامل»عصربازتولیدمكانیكی«،»روانكاوی«،
»پستمدرنیسم«و»انقالباجتماعی«دهة60و70در

.)Canevrenol.com(نظرگرفت
کنار در طرد واژه معاصر، هنر نظری مباحث در
واژههاییچونگروتسک،کارناوالیوبیشكل28بسیار
نقدوبررسیقرارمیگیردکههمگیدرتمرکز مورد
بودن منطقی غیر و دگرگونی مرزها، آلودگی، روی
مشترکهستنداگرچهدرزنجیرهتاریخوتئوریهنر
Heart-( هموارهمفهومطردهستةدرونیهنربودهاست
اروپاییها مذهبی هنر گذشته، در .)ney, 2009: 194

)حتیتاقبلرنسانس(غالبامخاطبراباخونوشكنجه
ازنقاشیصحنههای مواجههکردهاست.دراینزمان
وحشتناکظلموبیرحمیبهعنوانراهیبرایبیان
دینداریوپرهیزگاریاستفادهمیشدوبیمعنابودن
www.yareah.(.انسانرادراینکرهخاکیتأییدمیکرد

  )com

خوانشکریستواازتابلویبدنمسیحمردهدرگوراثر
کالبدشناسانة ترسیم با بدن، خود بازنمایی هولباین29
است. بیرحمانه بازنمودی تالش، و رنج از خود دقیق
دستوپاهاسختوخشکشده،گوشتتنبهسبزی
گراییدهودرنواحیزخمهاآماسکردهوآثارتصلیبدر
)پین، است مشهود نعش انعطاف بی پا انگشت خشكی

.)355:1389

درقرن19درآثارهنرمندانرمانتیكیچوندالکروا30
،تصاویرمرگ،خشم،جنونوبیمارینشانازمفهومطرد
دارد)Heartney, 2009:194(.سطوحخشنمجسمههای
فیگوراتیوجاکومتی31کهاشارهبهمیراییمفرطآنهادارد
وبهبدنهایخوردهشدهاشارهمیکنند،درواقعنشاناز
هرگونه فاقد انسانی است، انسان بیگانگی و تنهایی
دفرماسیون، نمایش .)Ibid: 195( انسانی احساسات
گروتسک،طردویاقطعهقطعهشدناعضایبدن،بازنمایی
بشر بودن بهحقیقت را ما و واژگونکرده را ایدئالآن
نزدیکمیسازد.چنانچهلینداناکلین23نیزازبدنقطع
به صرفاً نه مدرن، بازنمایی تاریخ در انسان شده عضو

یاد تاریخی واقعیتی مقام در بلكه استعاره یک عنوان
میکند)ناکلین،37:1385(.

بازتاب ایدة طرد کریستوا در آثار فیگوراتیو معاصر
انسانمعاصرانساندیگریاست،متفاوتازگذشته؛
جراحتهای از مملو و خالی کالبدی در گرفتار انسانی
ناشیازفشارهایاجتماعی،سیاسیوفرهنگی.برخالف
شاید میدانست، خود ذاتی حقیقت را روح که گذشته
ازپوستواستخوانومایعات ترکیبی اوراصرفاً بتوان
و ضعیف نقاط چندگاهی از هر که دانست مختلفی
ناتوانیشرایادآورمیشود.اوکهدیگرهویتشراکهپیش
ازایندرگروروح-بهعنوانحقیقتذاتیطبیعتش-
چگونه جدید بستر در است، داده دست از میدانست،
تعریف چگونه معاصر انسان هویت میکند. بازسازی
میشودوازآنمهمتربدنمعاصرچهمعناییدارد؟اینها
سؤاالتیاستکهانسانمعاصررادرخودمحصورساخته
است.اصاًلشایدازخودبپرسیمکهچرابایدآنراببینیم
ودرهنرمعاصرچگونهجایگاهیرابهخوداختصاصداده
است.نمایشبدنتكهتكهشده،بهرهبرداریازآنبهعنوان
و فشارها،جراحتها نمایش یکرسانههنریدرجهت
به منجر خود که فرهنگی و اجتماعی خشونتهای
مهمترین از میشود، گروتسک بدنهای شكلگیری
زمینههاییاستکههنرمندانفیگوراتیومعاصررابهخود
تجربه و حافظه که هنرمندانی است، ساخته مشغول
زیستیخودرامملوازجنگها،خشونتها،وبیعدالتیها
یافتهاند.بدنتكهتكهشدهدرهنرمعاصربهنوعیتصویر
هنرمندیاستکهانسانراهمچونگذشتهتوانمند،زیبا
و داشتهها باهمه را آن است مایل و نمییابد ایدئال و
نداشتههایشبهتصویربكشد.اینتمایلکهخودریشهدر
تجربهآلودهانگاریدردورانجنینیدارد،باجداییازمادر
شكلمیگیرد؛ازمادریکههمدیگریمحسوبمیشود،
همخود.ایندوگانگیتاهمیشهانسانرادربرمیگیرد.
اوخودراهمبامادرشیكیمیداندوهممتمایزازاو.
تجربهایکهبعدهادرقالباحساسدوگانهایازانزجارو
تمایل،درموردبسیاریازداشتههایخودتجربهمیکند:
خون،ادرار،مدفوعوبسیاریازمایعاتبدنیکههمبخشی
که چیزی همان برانگیزند؛ انزجار هم و هستند او از
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میکند، توصیف طرد واژه کمک به را آن کریستوا
اصطالحیکهدرهنرمعاصربهاحساسترسوضعفزیاد

شخصاشارهدارد.

کریستوامعتقداستکهوقتیبااعضایقطعهقطعه
شدهیاخون،استفراغومدفوعخارجازبدنانسانروبرو
میشویمودیگرقسمتیازکلنیست،بهطرزجالبیبه
انزجار عكسالعملمان میافتیم، بدنمان بودن مادی یاد
استامانكتهباارزشبدنگروتسکایناستکهمارااز
وجودضعیفومادیماندردنیاییدرجریانتغییرات

.)Robertson-Mc Daniel, 2010: 95(آگاهمیسازد

اصطالحطرددرآثارمتأخرکریستواتأثیربسزاییبر
آثارهنرمندانمعاصریگذاشتکهبهنمایشبدنانسان
به معاصر هنر در که اصطالحی میدادند. نشان تمایل
احساسترسوضعفزیادناشیازتغییرات،فرایندهای
طبیعیبدنویاآسیبهایآناشارهدارد.کریستوابراین
برمیآشوبدوبه را باوراستکه»طرد«،هویتونظم
 Doss,( نمیگذارد احترام قوانین و ها موقعیت مرزها،
باعنوان را اندیشةکریستوارویكردیهنری .)2002:2
طرددرمجسمه،چیدمانوعكاسیدهة1990موجب
شدکهنهایتاًمنجربهبرپایینمایشگاهیدرسال1993با
عنوان»هنرابجكت«،»هنرطرد«درموزةویتنینیویورک

شد.

کیکیاسمیت،هلنچدویک33،ورابرتگوبردراین
نمایشگاهحضورداشتند.اینهنرمجذوبخون،الشهی
در که بود طبیعیای چیزهای همه و جسد حیوانات،
اجتماعبصورتمنفورومطروددرنظرگرفتهمیشود.کی
مختلف رسانههای از استفاده با همواره که اسمیت کی
متنوعی آثار بهخلق وچاپ مجسمه،چیدمان،طراحی
انسان بدن موضوع به نمایشگاه این در است، پرداخته

پرداختهبود.

معاصری هنرمند پنجاه زمرة در را اسمیت کی کی
هستی او هنری سوژههای شناخت.  باید که میدانند
انسان،رابطهاوباطبیعت،محیطاطراف،مسائلمربوطبه
اودر ومرگهستند.مجسمههای زندگی و انسان بدن
اعضای و بدن تكههای ازبخشهایمختلفیچون ابتدا
مختلفبدنساختهمیشدند.اودرمطالعاتخودازکتاب

پزشكیآناتومیگری )Gray s Anatomy(نیزبسیاربهره
جستهاست.پسازمرگخواهرشدرسال1988کهبر
اثربیماریایدزجانسپرد،اوبهساختبدنهاییپرداخت
کهباتمامآسیبپذیریاشبهنمایشگذاشتهمیشدند.
زمانیکهازاودربارهتاثیرهولناکمجسمههایشازبدن
من کار از مشكل داد: پاسخ چنین او پرسیدند، انسان
نیست،مشكلرابایددرسرگذشتبدنهایمانودرروابط
عشقوانزجارخودبابدنهایمانبیابیم)فینگر،ویدمن،

.)145:1393

اودرساختآثارخودمعموالًازموادمتفاوتیچون
کاغذ،موم،پارچهوتوریاستفادهمیکند،موادیکهشاید
اسمیت میگنجد. زنان فعالیتهای حیطه در بیشتر
موقعیتبدنرابهعنواننشانهایبرایموقعیتروانشناسی
میسازد.تصاویراوازطردبهماشكنندگیانسانرانشان
میدهدوبهمایادآوریمیکندکهتفاوتراحتیبینفكر
 Heartney,(وبدنویاانسانوجهانطبیعیوجودندارد
207 :2009(.اومعتقداستکهبدنوجهمشترکمااست

وصحنةلذتهاوغمهایمان.منمیخواهمازطریقآن
بیانکنمکهکیستیم،چگونهزندگیمیکنیموچگونه

 .)Grosenick, 2003: 174( میمیریم

43 سن در که است جوانی هنرمند چدویک هلن
سالگیبراثرحملةقلبیدرگذشت،ازدیگرهنرمنداناین
نمایشگاهبهشمارمیآمد.اوبهنمایشحبابچراغبرروی
قسمتیازاندامحیوان–کههمچونطبیعتیبیجانبه
نظرمیرسید-بررویفضایوسیعیازمخملمیپرداخت.
ای استعاره حیوان قرمز گوشت از تكههایی درخشیدن

.)Heartney, 2009:210(استبرایبدناحشاییانسان

بدن از قطعاتی نمایش برای موم از نیز گوبر رابرت
انسانکهمستقیماًقالبگیریشدهانداستفادهمیکند.آثار
اوبهنگرانیواقعیتازدسترفتنانسانتوسطبیماری
ایدزاشارهدارد.اوگاهیباقراردادنشمعبررویقطعات

بدنبهعنواناستعارهایبراینذربرآنتأکیدمیکند.

ارائهچنینآثاریازسویهنرمندانمعاصردرواقعبه
کاماًل و ناقص عادی، بدنهای نمایش برای آنها تمایل
زشتوتاکیدبهتغییراتطبیعیاشارهدارد.دفرماسیون،
بیشكلکردن،گروتسکوطرددرهنرمعاصرپنداشت



53

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������مفهوم طرد در اندیشه ژولیا کریستوا و بازتاب آن در هنر فیگوراتیو معاصر

مارادرخصوصنظموزیباییبهچالشفرامیخواند.اثر
هنریکهمطرودرانشانمیدهدخودشمبدلبهیک
داشتنی دوست زیرا میشود اجتماع برای مطرود سوژه
نیستوازآناستقبالنمیشود،تازمانیکهیکریاکاری
دارد وجود بشر نوع اجتماعی ساختار در سازانه ظاهر

.)Canevrenol.com(

از شدت به معاصر هنر بر نظریه این تأثیر
جانبگروههایمحافظهکارنقدشدهاستزیرا
اینمفاهیمشاملتجربیاتیدرهنرمیشودکهبهشكست
تهدید اجتماعی ساختار برای و میانجامد تعصبات
محسوبمیشود.تازمانیکهنقابظاهرسازیبرجامعه
حاکمباشدمفهومطردکهمفهومیبنیادیبرایزیستو

بقایانسانبهحسابمیآید،فاسد،شرمآوروناشایست
تلقیمیشود.مفهومیکهکریستوادربارهطردوامرمطرود
مطرحکردهاستوبیشترهنرمندانیکهبااینمفهومبه
خلقآثارخودپرداختهانددرجوامعیکهطبیعتانسانرا
نهتنهامنفوربلكهممنوعمیپردازندهموارهوجودخواهد

.)Ibid(داشت،زیراآنبخشیاززندگیاست

نتیجه گیری
و اجتماعی طبیعی، آسیبهای بیان به گرایش
سیاسیازطریقبدنواساسابدنهایضعیف،آسیب
دیدهومجروح،درونمایةغالبیاستکههموارههنرمند
است؛ ساخته مشغول خود به را معاصر مخاطب و
ازسوی ایدهفلسفیقوی ازیک درونمایهایکهخود

1.کیکیاسمیت،پیشگو)آلیس2(،بدنةسفید،لعاببرنز،114x 182x162،2005سانتیمتر)فینگر-ویدمن،146:1393(
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کریستوا ژولیا معاصر، روانكاو و زبانشناس فیلسوف،
تحتعنوانطردویاآلودهانگاریمطرحشدهاست.این
درونمایهزاییدهجهانمتالطمیاستکههرروزهتجربة
تلخیازجنگها،ویرانیها،بیماریها،وابستگیانسان
بهتكنولوژیوآلودگیمحیطزیستراازسرمیگذراند.
اگرچهکریستواریشةطردرادردورانجنینیجستجو
را تمایز به میل انسان که است معتقد او میکند.
نخستینباردررحممادرتجربهمیکند.تمایزازچیزی
کهدرواقعبخشجداییناپذیریازاوست.تمایلبهاین

تمایزباعملطردیاآلودهانگاریصورتمیگیرد.یعنی
جنینباتجربةآلودهانگاری،رحمراترکمیکند.این
است؛ همراه اشمئزاز و تنفر انزجار، از حسی با عمل
حسیکهسالهابعددرلحظةروبروشدنباآلودگی،
میشود: تجربه مجددا رنجوری و فرسودگی زشتی،
یا و بدن داخل محتویات و استفراغ خون، از انزجار
فرسودگیوپیریبدنیکهبهخودشتعلقداشتهاست.
اینهمانرفتاریاستکهنخستینباردرمقامموجودی
کریستوا گفته به است. داده انجام مادرش از متمایز

.)Heartney,2009:211(،71سانتیمترx81،2.هلنچدویک،گوشتانتزاعی#1989،4،پوالرویدبرپسزمینةابریشمی
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انسانخودشراطردمیکند،خودشراپستوفرومایه
میکندوایناساساًازجایینشأتمیگیردکهاومیل
داردهویتخودراکسبکند،هویتیمستقلازهویت
بودنوجود امكاندربطن آن ازطریق مادرانهایکه
داشتهاست.ازنظرکریستواغیریتیکهاینگونهتجربه
موجب را دیگری شناختن رسمیت به خود میشود
به رسیدن وسوسه دنبال به واقع در این میگردد.
آیندهاینامشخصاستچراکهزمانیهستیششكل
میکند. تجربه را بیگانگی ترک، عمل با که میگیرد
بیگانگینیزازدیگرواژههایمتداولکریستوابهشمار
بیگانه با ما از یک هر است معتقد کریستوا میآید.
پنهان چهرة که بیگانهای میکنیم؛ زندگی درونمان
هویتماست.ایدةطردیاآلودهانگاریومفهومبیگانه،از
مفاهیمپرکاربردیدرهنرمعاصرهستند.مفاهیمیکه
بیشازپیشدغدغةهنرمندانمعاصریچونکیکی
ویتنی موزه در چدویک هلن و گوبر رابرت اسمیت،
رنجور، بدنهای است. شده 1993 سال در نیویورک

قطعهقطعهشده،بدنهاییکهدرواقعچیزیبینالشه
همگی میکنند، تداعی را انسانی جسد و حیوانی
آیینهایبراینایدهفلسفیهستند.ایدهایکهانسان،
توجه، مورد چیز هر از بیش را او سرنوشت و هویت
کنكاشوجستجوقرارمیدهد.مصداقچنینمفاهیمی
وانعكاسآندرهنررایججامعه،امروزهبهراحتیدر
جوامعجهانِیدرگیرجنگ،ویرانیهایطبیعی،امراض،
آلودگیهایمحیطزیستوافزایشرشدجمعیت-که
باخودپیریوفرسودگیرابهجامعهتحمیلمیکند-
قابلمشاهدهاست.بهنظرمیرسدمطالعاتیازایننوع
کهبهروابطتنگاتنگمفاهیمفلسفیوتحوالتهنری
اشارهدارد،همچونمدلیپویاوکارآمددرپژوهشهای
زیر ارتقا که چرا هستند بهرهبرداری قابل مشابه
ساختهایهنریودانشنظریهنرمعاصرراموجب

میشوند.

)art-nerd.com(،34/3سانتیمتر x17/8 x95/3،3.رابرتگوبر،بدونعنوان،1991،لباس،چوب،چرمومویانسان
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پی نوشت ها
و نظریهها برای فراگیر اصطالحی Post structuralism .1
دهه از که را ساختارگرایی اصول که تحلیل روشهای
بود فرانسوی پژوهشگران تا1970هدایتکنندة 1950
درون از بود واکنشی ساختارگرایی پسا میکند. طرد
شمول، سر بر ساختارگرایان ادعای علیه ساختارگرایی

قطعیتوعینیتعلمی)رشیدیان،165:1394(.
2. Abjection
3. Power of Horror

Mikhail Bakhtin.4فیلسوفزبانونظریهپردازادبی
هنر مسائل کتاب در باختین میخائیل Carnival .5
رسانید، بهجاپ بهسال1929 را آن که داستایوفسكی
مدعیشدکهداستایوفسكینوعدیگریازرمانرابهوجود
با آواییودرآنگفتارهایمتفاوت آوردهاستکهچند
جهانبینیهاودیدهایمختلفبدوندخالتنویسندهارایه
عنصری این که رسید نتیجه این به او بعدها میشوند.
وجود به ادبی قالب یک بعنوان را رمان که است درونی
آوردهاست.ازسویدیگردرپیتحقیقاتشاوبهایننتیجه
رسیدکهآثارهجو-طنزیونانورومباستانوقرونوسطی
پایههایاصلیرمانرادرخوددارند.اووجودرمانراناشی
بعدها که خنده دنیای و زبانی چند عنصر دو وجود از

کارناوالنامگرفتمیدانست)مقدادی،390:1378(.
Grotesque.6گروتسکیاعجیبوغریب.

7. Otherness
8. Strangeness
9. KiKi Smith )1954- ( 
10. Robert Gober )1954- (
11. Abject Art

12. Whitney Museum
Intertextuality .13بهمعنایشكلگیریمعناهایمتنهابه
وسیلهیمتنهایدیگراست.؛نوعیخوانشیکمتندر
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