اﯾن ﻣﻘﺎﻟﮫ ﺑر اﺳﺎس ﻧﯾﺎز ﺟﺎﻣﻌﮫ ھﻧری و داﻧﺷﮕﺎھﯽ ﺑﺧش ھﺎی ھﻧر و ﻓﻠﺳﻔﮫ
در راﺑطﮫ ﺑﮫ ھﻧر ھﺎی ﻣﻔﮭوﻣﯽ ) (Conceptual Artﺑﻌد از ﺗﺣﻘﯾﻖ دو ﻣﺎھﮫ
در ﺗﺎﺑﺳﺗﺎن ﺳﺎل  1395ه ش ﺗﺣرﯾر ﮔردﯾده اﺳت.
روش ھﺎی ﺑﯾﺎن ھﻧر ھﺎی ﻣﻔﮭوﻣﯽ

ﻣﻘدﻣﮫ
ھﻧر ﻣﻔﮭوﻣﯽ ﻧوﻋﯽ از اراﺋﯾﮫ اﺛر ھﻧری اﺳت ﮐﮫ در ﺧﻠﻖ اﺛر ذھن ھﻧرﻣﻧد ﺑﯾﺷﺗر اھﻣﯾت ﻣﯾﮕﯾرد ﺗﺎ ﭼﺷم ھﻧرﻣﻧد  ،در اﯾن
روش ھﻧری ھﻧرﻣﻧد اﺛرش را ﺑر اﺳﺎس ﻧﻔﯽ زﯾﺑﺎﯾﯽ ﺷﻧﺎﺳﯽ  ،روی ﻋدم ﻗﺎﻋده ﮔراﯾﯽ و روی اﺳﺎﺳﺎت ﺳﻧت ﺷﮑﻧﯽ ھﻧر
ﮐﻼﺳﯾزم ﭘﯾرﯾزی ﻣﯾﻧﻣﺎﯾد ﺗﺎ ذھن ﺗﻣﺎﺷﺎﭼﯽ را ﺑﯾﺷﺗر از ﭼﺷﻣش ﻣﺷﻐول ﺳﺎزد  .ﻣﻌﻣوﻻً ھدف ھﻧرﻣﻧد در اﯾﺟﺎد و ﺧﻠﻖ اﺛر ﮐﮫ
ﺑﺻورت اﻧﺗزاﻋﯽ و ھﻧﺟﺎر ﺷﮑﻧﯽ ﺑﮫ ﻣﯾﺎن ﻣﯽ آﯾد  ،ﻣﯾﺗواﻧد ﺑرای زﻣﺎن ﮐوﺗﺎه  ،ﻣوﻗﺗﯽ و ﮔذرا و ﯾﺎ ﺑﺻورت داﯾﻣﯽ و
ﻣﺎﻧدﮔﺎر ﺑﺎﺷد ﮐﮫ اﻟﺑﺗﮫ ﺑﮫ ﺷﯾوهً ﺑﯾﺎن اﺛر ﺗﻌﻠﻖ ﻣﯽ ﮔﯾرد ﺗﺎ ﺧواﺳت ھﻧرﻣﻧد و ﯾﺎ ﺑﯾﻧﻧدهً  .ﺑﮫ اﯾن ﺗرﺗﯾب اﺛر ھﻧر ﻣﻔﮭوﻣﯽ ﻣﺗﻧﺎﺳب
ﺑﮫ ﻋﻣﻠﮑرد ﮐﻠﯽ و رواﺑط ﻋﻣوﻣﯽ ﻣﯾﺎن اﺟزاﯾش ﺧﺻوﺻﯾت ﺗﻐﯾر ﭘذﯾر دارد  .ﺑﮫ ھﻣﯾن دﻟﯾل در ﻧزد ھﻧرﻣﻧدان اﯾن ﺣرﮐت
ھﻧری  ،اﺛر ھﻧری و رواﺑط آن ﺑﺎ اﻧﺳﺎن  ،طﺑﯾﻌﯾت و زﯾﺑﺎی ﺷﻧﺎﺧﺗﯽ از ﻣﻧظر ﻏﯾر از ﻣدرﻧﯾزم ﻣﺟددا ً ﻣورد ﭘرﺳش و ﺗردﯾد
ﻗرار ﻣﯾﮕﯾرد.
ھﻧرﻣﻧدان ھﻧر ﻣﻔﮭوﻣﯽ ﺑﮫ ﺷﯾوه ھﺎی ﻣﺗﻧوﻋﯽ ﮐﮫ ﺑﻌداً از آن ﺗذﮐﺎر ﺑﻌﻣل ﺧواھد آﻣد  ،ﺳﻌﯽ ﺑﮫ ﺧرچ داده اﻧد ﺗﺎ آﺛﺎر ھﻧری
ﺷﺎن را ﺑﺎ زﯾﺑﺎی ﺷﻧﺎﺳﯽ ﻣﺗﻧﺎﺳﺑﯽ ﻣﻌﻧﯽ ﮐﻧﻧد  .آﻧﮭﺎ در ﺣﻘﯾﻘت طﺑﯾﻌﯾت ھﻧر را ﺑﮫ روش ﺻرﯾﺢ و ﺗوﺻل ﺑﮫ اراﺋﯾﮫ ﻣﻔﮭوم اﺷﯾﺎ ً
ﺑﮫ ﺷﮑل ھﺎی ﻣﺧﺗﻠف ﻣورد ﺳوال ﻗرار ﻣﯾدھﻧد  ،ﺑدون اﯾن ﮐﮫ ﺑﮫ ﺷﮑل ذھﻧﯽ و ﺻورت ﺧﯾﺎﻟﯽ اﺛر اھﻣﯾت داده ﺷود .
در اﯾن ﺳﺑﮏ ھﻧری راﺑطﮫ ھﻧرﻣﻧد ﺑﺎ ﻣﺧﺎطب و اﺛر ھﻧری دﮔرﮔون ﻣﯾﺷود  .ﺑﮫ اﯾن ﻣﻌﻧﯽ ﮐﮫ ھﻧرﻣﻧد ﺗﮑﯾﮫ ﺑﮫ ﻣﻧطﻖ ﻓردی
ﺧودش و ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از اﻣﮑﺎﻧﺎت و ﺗواﻧﺎﯾﯽ ھﺎی ھﻧرﯾش در ﺧﻠﻖ اﺛر اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯾﻧﻣﺎﯾد ﮐﮫ ﻧﻘطﮫ ﻣرﮐزی ﺧﻠﻖ اﺛر را ﻣﻔﮭوم اﺛر
ﮐﮫ در ذھن ھﻧرﻣﻧد ﭘروراﻧﯾده ﺷده  ،ﺗﺷﮑﯾل ﻣﯾدھد .زﯾﺑﺎﯾﯽ ﺷﻧﺎﺧﺗﯽ ﺑﺎ ﻣﻔﮭوم ھﻧری ھﺎی ﮐﻼﺳﯾزم ﻣﻧﺗﻔﯽ ﮔردﯾده و ﻣﻔﮭوم
زﯾﺑﺎﯾﯽ ﺷﻧﺎﺳﯽ ﻧﯾز ھﻣﺎﻧﻧد ﺧﻠﻖ آﺛﺎر ھﻧری ﻣﺗﺣول ﺷده ﺑﮫ ﻣﻔﮭوم اﺛر ﺗﻣرﮐز ﻣﯾﻧﻣﺎﯾد  .ﺑﯾﻧﻧده و ھﻧرﻣﻧد زﯾﺑﺎﯾﯽ اﺛر ھﻧری را در
ﻣﻔﮭوم اﺛر ﻣﯾﺑﯾﻧﻧد ﺗﺎ در ﻣﺣﺗوﯾﺎت ﺗﺟﺳﻣﯽ اﺛر .
اﯾن ﺷﯾوه ھﻧری در ﺟواﻣﻌﯽ ﭘﯾرﯾزی ﻣﯾﮕردد ﮐﮫ اﺻول ﻣدرﻧﯾزم در زﻧدﮔﯽ اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ اﻧﺳﺎن ھﺎ ﺑراﯾش ﺟﺎی ﭘﺎ ﺑﺎزﻧﻣوده  ،ﻧﮫ
ﺗﻧﮭﺎ ﺟﺎه ﭘﺎ ﺑﺎز ﻧﻣوده ﺑﻠﮑﮫ ﭘﺎرهً از اﺻول زﻧدﮔﯽ ﮔردﯾده و اﺻول ﺳﻧت ﺷﮑﻧﯽ  ،ھﻧﺟﺎر ﺷﮑﻧﯽ و ﻓرار از اﺻول و ﻗواﻋد
ﮐﻼﺳﯾزم در ﺣﺎل ﮔﺳﺗرش ﺑوده و ﯾﺎ در ﺑﯾﺷﺗرﯾن ﺳﺎﺣﺎت زﻧدﮔﯽ ﺣﺎﮐم ﻣﯾﺑﺎﺷد  .در ﺟواﻣﻊ ﺳﻧﺗﮕرا اﯾن ھﻧر از اھﻣﯾت ﮐﻣﺗری
ﺑرﺧوردار ﺑوده و ﺑﮫ ﻣﺷﮑل و دﯾر ﺑﮫ ﮐﺎروان ﻧﯾﺎز ھﺎی ﻣدرﻧﯾﺳم ﺧواھﻧد ﭘﯾوﺳت  .ھرﭼﻧد ﻧﯾﺎز ھﺎی زﻧدﮔﯽ اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ در
ﺟواﻣﻊ ﺳﻧت ﮔرا ﮐﮫ ﺑر اﺻول ﺟواﻣﻊ ﻗرون اﺳطﯽ ﺑﮫ ﭘﯾش ﻣﯾرود  ،اﺷد ﺿرورت اﺣﺳﺎس ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾد ﺗﺎ ھﻧرﻣﻧدان ﺑﺎ ﺧﻠﻖ
آﺛﺎر ھﻧری ﮐﮫ در ﮐﻣﺗرﯾن زﻣﺎن و اﻧدک ھزﯾﻧﮫ ﻣﻣﮑﻧﮫ ﻣﻔﮭوﻣﯽ ﺗرﯾن ﻣﻔﺎھﯾم ﮐﮫ زﻧدﮔﯽ اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺑﺧﺎطر ﺗﻐﯾر ﺑﮫ آن ﻧﯾﺎز دارد
 ،ﭘﯾﺎم ھﺎی ﻣﻧﺎﺳﺑﯽ را ﺑرای اﺟﺗﻣﺎع ﺑرﺳﺎﻧد ﺗﺎ ھﻣﯾن ﻣﻔﺎھﯾم ﺗﺣول و ﺗﻐﯾر ﺑﻧﯾﺎدی را ﺑﺎﻋث ﮔردد .
در آﻏﺎزﯾن دھﮫ ھﺎی ﻗرن  20ﺗﺣوﻻت ﺳﯾﺎﺳﯽ  ،اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و اﻗﺗﺻﺎدی در اروﭘﺎ ﺑﺎﻋث ﯾﮏ ﺑﯾﻧش ﺟدﯾد در ﺑﯾن ھﻧرﻣﻧدان
ﺑﻣﯾﺎن آورد  .ﺟﻧﮓ اول ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺑزرﮔﺗرﯾن ﭘدﯾدهً ﻣﺧرب و وﯾران ﮐﻧﻧدهً ﺑود ﮐﮫ در ﺷﮑل ﮔﯾری اﯾن ﺑﯾﻧش ﺟدﯾد و ﺷﯾوه ھﻧری
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ﻧﻘش ﺑرﺟﺳﺗﮫ ﺑﺎزی ﮐرد  .ﺑﻌد زﻣﺎن ﺑﮫ ﺣﯾث ﭼﮭﺎرﻣﯾن ﺑﻌد در ﺧﻠﻖ آﺛﺎر ﺟﺎه ﭘﺎ ﺑﺎز ﻧﻣوده و در ﺧﻠﻖ آﺛﺎر ھﻧری از اھﻣﯾت
ﺧﺎﺻﯽ ﺑرﺧوردار ﮔردﯾد  ،ھرﭼﻧد ﻋدهً زﯾﺎدی از ﻣردم ﺑﮫ روال ﮐﻼﺳﯾزم ﺑر اﺑﻌﺎد زﻧدﮔﯽ اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﻣﯽ ﻧﮕرﯾﺳﺗﻧد  .ﺷﮑل
ﮔﯾری ﻣدرﻧﯾزم ﺑر اﺳﺎس ﺗﻧوع  ،ﺗﺟدد  ،ﻓردﭘرﺳﺗﯽ و ﻧﻔﯽ ﺳﻧﺗﮭﺎی ﻣﺎﻗﺑل ﺧود ﻣﻧﺟر ﺑﮫ ظﮭور ﺷﯾوه ھﺎ و ﻣﮑﺗﺑﮭﺎی ﮔوﻧﺎﮔوﻧﯽ
در ھﻧر ﻏرب ﺷد ﮐﮫ ﯾﮑﯽ ﭘس از دﯾﮕری ﺷﮑل ﮔرﻓت و ھﻧرﻣﻧدان ﺑﺎ داﺷﺗن ﻧﻘش اﺳﺎﺳﯽ اﯾن ﻣﮑﺎﺗﯾب را ﭘﺎﯾﮫ ﮔذاری ﻧﻣودﻧد
 .و ﻧﺑض ﻣدرﻧﯾﺳﺗﯽ ﻣردم در ﭘذﯾرش اﯾن ﻣﮑﺗب ھﺎ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺧﺎﺻﯽ ﭘﯾدا ﮐرد  .دﻻﯾل دﯾﮕری ﻧﯾز در ﺷﮑل ﮔﯾری ﻣﮑﺎﺗﯾب
ھﻧری ﺟدﯾد در ﻏرب ﻣﺣﺳوس اﺳت ﮐﮫ ﻣﮭﻣﺗر از ھﻣﮫ ﺧواﺳت ھﻧرﻣﻧدان از ﮐﺷﺎﻧدن آﺛﺎر ھﻧرﯾﺷﺎن ﺑر ﺳﺎﺣﺎت ﻋﺎﻣﮫ ﺑﺷﮑل
ﻏﯾر ﻣوزﯾﻣﯽ و دور از ﮔﺎﻟری ھﺎ ﻣﯾﺑﺎﺷد  .دﯾدﮔﺎه و ﺧواﺳﺗﮭﺎی ﻣردم در راﺑطﮫ ﺑﮫ ﺳﻧت ھﺎ و ﭼﮭﺎر ﭼوب ھﺎی ﺗرﺳﯾم ﺷده
ﺑرای زﻧدﮔﯽ در اﺑﻌﺎد ﻣﺧﺗﻠف زﻧدﮔﯽ ﺗﻐﯾر ﮐرده و ﯾﮏ ﻧوع آرزوی ھﻣﮫ ﮔﺎﻧﯽ ﻣﺑﻧﯽ ﺑر ﺣﻧﺟﺎر ﺷﮑﻧﯽ و ﺷﮑﺳت ﭼﮭﺎرﭼوب
ھﺎی ﺑﺳﺗﮫً زﻧدﮔﯽ در آراً ﻣردم ﺑﮫ ﻋﻧوان ﺧواﺳت ھﺎی ﺑزرگ اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺷﮑل ﮔرﻓﺗﮫ ﺑود ﮐﮫ زﻣﯾﻧﮫ را ھرﭼﮫ ﺑﯾﺷﺗر ﺑرای
ﺷﮑل ﮔﯾری ھﻧر ھﺎی ﻣﻔﮭوﻣﯽ ﻣﺳﺎﻋد ﺳﺎﺧت  .ﻣﺧﺻوﺻﺎ ً ﺑﻌد از ﺟﻧﮓ دوم ﺟﮭﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺗﻠﻔﺎت ﻋظﯾم ﻣﺎدی و ﻣﻌﻧوی ﺟﺎﻣﻌﮫ
اروﭘﺎ را ﻣﺗﺎﺛر ﺳﺎﺧﺗﮫ ﺑود  ،زﻣﺎن از اھﻣﯾت ﺧﺎﺻﯽ ﺑرﺧوردار ﮔردﯾد و ﺗوﻟﯾد ﭼﯾﺳﺗﯽ ھﺎ ﺑﮫ آن ﺑﺷﺗر ﺗوﺟﮫ ﺻورت ﻣﯾﮕرﻓت
ﺗﺎ در اﻧدک زﻣﺎن ﻣﻣﮑﻧﮫ ﭼﯾﺳﺗﯽ ﻣورد ﻧظر ﺗوﻟﯾد و ﺑﮫ دﺳﺗرس ﻧﯾﺎزﻣﻧدان ﻗرار ﮔﯾرد  .ھﻧرﻣﻧدان در اﯾن دوره ﺗﻼش ﺑﮫ اﯾﺟﺎد
آﺛﺎری ﻧﻣودﻧد ﺗﺎ ﺑﺻورت ﮐوﺗﺎه ﻣدت آﺛﺎر ﻣﻔﮭوﻣﯽ ﺷﺎن ﺧﻠﻖ و در ﻣﺣﺿر ﻋﺎم ﻗرار ﮔﯾرد و ﮔﺎھﯽ ھم در ﺳﺎﻟون ھﺎی
اﺟﺗﻣﺎﻋﺎت ﻋﻣوﻣﯽ ﺑﮫ ﻧﻣﺎﯾش ﮔذاﺷﺗﮫ ﺷود  .اﯾن ﻓﻠﺳﻔﮫً دﯾد ھﻧری ﺑﺎﻋث ﮔردﯾد ﺗﺎ ﺷﯾوه و ﻣﮑﺗب ھﺎی ھﻧر ھﺎی ﻣﻔﮭوﻣﯽ ﯾﮑﯽ
ﭘس از دﯾﮕری و ﺑﮫ ﺳرﻋت اﯾﺟﺎد ﮔردد.
ھﻧر ﻣﻧدان در اﯾن ﺷﯾوه ھﻧری ﺑﯾﺷﺗر ﺗﺣت ﻓﺷﺎر ھﺎی ذھﻧﯽ ﺑﮫ ﺧﻼﻗﯾت ﻣﯾﭘردازﻧد  .ﺑﮫ ﻧﻘل از ﻣﯾﺛم ﺣﺎﺗﻣﯽ ھﻧر ھﺎی ﻣﻔﮭوﻣﯽ
)ﻧﺣوه ای از اراﯾﮫ اﺛر ھﻧری ﻣﻌﺎﺻر اﺳت ﮐﮫ در آن اﻧدﯾﺷﮫ و ﻣﻔﮭوم ﺧﺎﺻﯽ ـ ﮐﮫ ﻣﻌﻣوﻻً ﻓردی ،ﭘﯾﭼﯾده و ﮐﻠﯽ اﺳت ﺑﮫ
ﺻورت اﻧﺗزاﻋﯽ و ﻏﯾر ﻗﺎﻋده ﻣﻧد و ﺑر اﺳﺎس ﻧﻔﯽ زﯾﺑﺎﯾﯽ ﺷﻧﺎﺳﯽ ﺷﮑل ﺑﮫ وﺟود ﻣﯽ آﯾد .ھﻧر ﻣﻔﮭوﻣﯽ ﺑﺎ "ﻣﻔﮭوم" ﺑﮫ ﻋﻧوان
ﻣﺣﺗوای آﺛﺎر ھﻧری ﻣﺗﻔﺎوت اﺳت اﻣﺎ ﻣﯽ ﺗوان آن را ﺷﮑﻠﯽ اﻧﺗزاﻋﯽ از اﻧدﯾﺷﮫ ای داﻧﺳت ﮐﮫ در ذھن ھﻧرﻣﻧد از ﻣﻌﻧﺎ و اﺛر
ھﻧری ﺑوﺟود ﻣﯽ آﯾد و ﺳراﻧﺟﺎم در ﺳﺎﺧﺗﺎری ﭘﯾﺷﻧﮭﺎدی و ﺑﮫ دﺳﺗورھﺎی ﺑﺳﯾﺎر ﻣﺗﻧوع ﺑﮫ ﻧﻣﺎﯾش ﮔذاﺷﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود (.و ﯾﺎ ﺑﮫ
ﻧﻘل از داﻧﺷﻧﺎﻣﮫً وﯾﮑﯾﭘﯾدﯾﺎ )ﮔوﻧﮫای از ھﻧرھﺎی ﺗﺟﺳﻣﯽ اﺳت ﮐﮫ در آن ﻣﻔﮭوم ﯾﺎ اﯾد ٴه ﻣوﺟود در اﺛر ،ﺑر زﯾﺑﺎﯾﯽﺷﻧﺎﺳﯽ ﻣﻌﻣول
و ﻣواد ﺑﮫ ﮐﺎر رﻓﺗﮫ ﺑرای ﺧﻠﻖ آن اوﻟوﯾت دارد .در ھﻧر ﻣﻔﮭوﻣﯽ اﯾد ٴه ﯾﺎ ﻣﻔﮭوم  ،ﻣﮭم ﺗرﯾن ﺟﻧﺑ ٴﮫ ﮐﺎر اﺳت( .ﯾﮑﯽ دﯾﮕر از
ﻓﻠﺳﻔﮫ ھﻧرﻣﻧدان ھﻧر ھﺎی ﻣﻔﮭوﻣﯽ ﻧﻔﯽ ھﻧر ھﺎی ﭘﯾش از اﯾﺷﺎن اﺳت ﺑﮫ اﯾن ﻣﻌﻧﯽ ﮐﮫ ﺷﯾوه ﺧﻠﻖ آﺛﺎر ھﻧری  ،ﻣواد ﺑﮑﺎر
رﻓﺗﮫ در آﺛﺎر  ،اﺑﻌﺎد ﻣﺗﺷﮑﻠﮫً آﺛﺎر ھﻧری ﺑطور اﺧص ﺑﻌد زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ زﻧدﮔﯽ ﻣدرﻧﯾزم ﺑﮫ آن از زاوﯾﮫً ﺧﺎص ﻣﯽ ﻧﮕرد  ،را
ﻣﺑﺎﺣﺛﯽ ﺗﺷﮑﯾل ﻣﯾدھد ﮐﮫ ﺗوﺳط ھﻧرﻣﻧدان ھﻧر ھﺎی ﻣﻔﮭوﻣﯽ ﻣورد ﻧﻔﯽ ﻗرار ﻣﯾﮕﯾرد  .ھر ﭼﻧد ﻓﻠﺳﻔﮫ و دﯾدﮔﺎه ﭼﻧﯾن ﻧﻔﯽ در
راﺑطﮫ ﺑﮫ ﻧﻔﯽ ﻣوزﯾم و ﮐﺎر ھﺎی ﻣوزﯾﻣﯽ ﺷﮑل ﮔرﻓﺗﮫ ﺑﻠﮑﮫ ﺑﻌد از ﮔذر زﻣﺎﻧﯽ ﺗﻌدادی از آﺛﺎر ھﻧرﻣﻧدان ﻣدرﻧﯾﺳت ھﺎ ﻧﯾز
ﻣوزﯾﻣﯽ ﮔردﯾدﻧد .

ﭘﯾﺷﯾﻧﮫً ﺗﺎرﯾﺧﯽ
ﻣطﺎﻟﻌﮫ ﺗﺎرﯾﺦ زﻧدﮔﯽ ﺑﺷر ﺑﮫ ﮐرار ﺛﺎﺑت ﻧﻣوده ﮐﮫ ﺗﺣوﻻت ﺑزرگ ﺳﯾﺎﺳﯽ  ،اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ  ،اﻗﺗﺻﺎدی ﺑﺻورت آﻧﯽ اﻣﮑﺎن ﭘذﯾر
ﻧﺑوده ﺑﻠﮑﮫ ﻗﺑل از ﺑوﻗوع ﭘﯾوﺳﺗن  ،ﻣﯾﺑﺎﯾﺳت ﺷراﯾط ﻋﯾﻧﯽ و ذھﻧﯽ ﺗﺣول در ﺑﺳﺗر ﺟﺎﻣﻌﮫ و ﮐﻠﮑﺗﯾف اﻧﺳﺎﻧﯽ ﻣﮭﯾﺎ ﮔردد ﺗﺎ
روﺣﯾﮫ ﭘذﯾرش اﯾﺟﺎد و زﻣﯾﻧﮫ ﺗﺣول را ﻣﺳﺎﻋد ﺳﺎزد  .ﺗﺧرﯾﺑﺎت ﺷﮭر ھﺎ در اﺛر ﺟﻧﮓ ﺟﮭﺎﻧﯽ اول  ،رﮐود اﻗﺗﺻﺎدی در
ﮐﺷورھﺎی اروﭘﺎﯾﯽ ﻣﺧﺻوﺻﺎ ً ﮐﺷور ھﺎی درﮔﯾر ﺟﻧﮓ  ،ﻧﯾﺎز دوﺑﺎره ﺳﺎزی زﻧدﮔﯽ اروﭘﺎﺋﯾﺎن ﺑﻌد از ﺟﻧﮓ  ،ﻧزج ﮔﯾری
ﺟﻧﺑش ھﺎی ﻓﮑری )ﻣﻧﯾﻣﺎﻟﯾزم  ،آواﻧﮕﺎرد  ،ﻣدرﻧﯾزم و ﻣﺗﻌﺎﻗﺑﺎ ً ﭘﺳت ﻣدرﻧﯾزم(  ،اھﻣﯾت ﭘذﯾری زﻣﺎن در ﺗﻣﺎﻣﯽ ﻋرﺻﮫ ھﺎی
زﻧدﮔﯽ اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﻣﺧﺻوﺻﺎ ً اﻣورات ھﻧری  ،ظﮭور ﺗﮑﻧﺎﻟوژی ﭘﯾﺷرﻓﺗﮫ و ده ھﺎ ﭘدﯾده ﺟدﯾد ﻣﺟﻣوﻋﮫً از ﭘﯾش زﻣﯾﻧﮫ ھﺎی
ﻋﯾﻧﯽ و ذھﻧﯽ ﻣﺣﺳوب ﻣﯾﮕردد ﮐﮫ زﻣﯾﻧﮫ را ﺑرای ﺷﮑل ﮔﯾری ﻣﮑﺗب ھﻧر ھﺎی اﻧﺗزاﻋﯽ ﻣﺳﺎﻋد ﺳﺎﺧت .
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ﺟﮭت ﻣطﺎﻟﻌﮫ ﺳﯾر ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﺑوﺟود آﻣدن ھﻧر ھﺎی ﻣﻔﮭوﻣﯽ ﻧﯾﺎز ﻣﺑرم ﺑﮫ ﻣطﺎﻟﻌﮫ ﺣوادث  ،روش ھﺎی ﻓﮑری  ،طرز ﺑﯾﺎن
دﯾدﮔﺎه ھﺎی ﺳﯾﺎﺳﯽ اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و اﻗﺗﺻﺎدی ﻗرن ﺑﯾﺳت ﻣﺧﺻوﺻﺎ ً ﻧﯾﻣﮫ اول آن دارد  .ﻣدرﻧﯾزم و ﭘﺳت ﻣدرﻧﯾزم  ،اواﻧﮕﺎرد و
ﻣﻧﯾﻣﺎﻟﯾزم ﭼﮭﺎر طرز ﺗﻔﮑر و ﺟﻧﺑش ھﺎی ﻓﮑری اﺳت ﮐﮫ در ﻧﺧﺳﺗﯾن ﻧﯾﻣﮫ ﻗرن ﺑﯾﺳت در اﺛر ﺟﻧﮓ اول ﺟﮭﺎﻧﯽ و ﻗﺳﻣﺎ ً ﺟﻧﮓ
دوم ﺟﮭﺎﻧﯽ زﻣﯾﻧﮫ ﮔردﯾد ﺗﺎ ﺑﺎ ﺣرﮐت ھﺎی اﻧﺗزاﻋﯽ دوﺷﺎن ھﻧر ھﺎی ﻣﻔﮭوﻣﯽ را اﺳﺎس ﮔذاری ﻧﻣﺎﯾد  .در اﯾن ﺟﻧﺑش ھﺎی ﮐﮫ
در ﻋرض ﮐﻣﺗر از ﯾﮏ ﻗرن ﺷﮑل ﮔرﻓت ﺗﻌدادی زﯾﺎدی از ھﻧرﻣﻧدان ﺑﺻورت ﻣﺳﺗﻘﯾم و ﻏﯾر ﻣﺳﺗﻘﯾم در ﺑﯾﺎن ﻣﻔﮭوﻣﯽ آﯾده
ھﺎ و دﯾدﮔﺎه ھﺎ ﻧﻘش ارزﻧدهً داﺷﺗﮫ اﺳت .
رﺷد و اﻧﮑﺷﺎف ﺟﺎﻣﻌﮫ  ،اﻧﻘﻼب ﺗﮑﻧوﻟوژﯾﮑﯽ و ﺣوادث ﺳﯾﺎﺳﯽ اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ اﻗﺗﺻﺎدی ﻧﯾﻣﮫ اول ﻗرن ﺑﯾﺳت ﻣﺧﺻوﺻﺎ ً وﻗوع
ﺟﻧﮓ ھﺎی اول و دوم ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺑﺎﻋث ﮔردﯾد ﺗﺎ ھﻧرﻣﻧدان ﻣﻔﮭوﻣﯽ دﯾدﮔﺎه ھﺎی ھﻧری ﺷﺎن را ﺑﮫ ﺷﯾوه ھﺎی ﺟدﯾد ﮐﮫ ﺑر ﻣﺑﻧﺎی
ﻧﻔﯽ زﯾﺑﺎﯾﯽ ﺷﻧﺎﺳﯽ ﮐﻼﺳﯾزم ﺷﮑل ﻣﯽ ﮔرﻓت در اﻧظﺎر ﻋﺎﻣﮫ ﻗرار دھﻧد  ،ﺛﺑت ﺗﺻوﯾر ھﺎی ﻣﺗﺣرک ﺑﺎﻋث ﺑوﺟود آﻣدن
وﯾدﯾو آرت ﮔردﯾده  ،ﺧﻼطﮫ ﮔراﯾﺎن ﺑر اﺳﺎس اﺷﮑﺎل ھﻧدﺳﯽ و رﯾﺎﺿﯾﮑﯽ دﯾدﮔﺎه ھﺎی ﺷﺎﻧرا ﺑﺻورت ﺑﺳﯾﺎر ﺳﺎده در ﻗﺎﻟب
آﺛﺎر ھﻧری در ﻣﻘﺎﺑل دﯾد ﻣردم و ھﻧرﺟوﯾﺎن ﻗرار دادﻧد  .ﻋدهً از ھﻧرﻣﻧدان ﺑﺎ اﻧﺳﺗﺎل )ﭼﯾدن( وﺳﺎﯾل و اﺑزار ﮔوﻧﺎﮔون طرح
ھﺎی زﯾﺑﺎﯾﯽ اﻧﺗزاﻋﯽ را در ﻓﺿﺎ ھﺎی ﺑزرگ ﺑﺎﻋث اﯾﺟﺎد ﺳﺑﮏ اﻧﺳﺗﺎﻟﯾﺷن ﮔردﯾدﻧد  .در اﻧﮕﻠﺳﺗﺎن زﺑﺎن ﺑﮫ ﺣﯾث ھﻧر آﺛﺎر
ھﻧر ﻣﻔﮭوﻣﯽ را ﺑﻣﯾﺎن آورد  .دراﻣرﯾﮑﺎ ھﻧرﻣﻧدان از ﮔﺎرﮔﺎه ھﺎی ھﻧری ﺑﯾرون ﺑرآﻣده و ﺑﮫ طﺑﯾﻌﯾت رﻓﺗﮫ در ﻣزارع و دﺷت
ھﺎ ورﯾﮕﺳﺗﺎن ھﺎ آﺛﺎر ھﻧر ﻟﻧد ارت را ﺧﻠﻖ ﻧﻣودﻧد  ،ﻋدهً دﯾﮕر از ھﻧرﻣﻧدان ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده ا ز ﻣواد طﺑﯾﻌﯽ ﭼون ﺷﺎﺧﮫ ھﺎی
درﺧﺗﺎن  ،ﺑرگ  ،ﺳﺑزه  ،رﯾﮓ  ،ﺟﻐل و ﺳﺎﯾر ﻣواد طﺑﯾﻌﯽ ﺑﺎﻋث ﺑوﺟود آﻣدن ھﻧر ﻣﺣﯾطﯽ ﮔردﯾدﻧد .
اﯾن ﺟﻧﺑش ھﺎی ﻓﮑری و ھﻧری ھرﭼﻧد از ﻟﺣﺎظ ﺗرﮐﯾب و ﮐﻣﭘوزﯾﺷن ﻣواد از ھم ﻣﺗﻔﺎوت ﻣﯾﺑﺎﺷد وﻟﯽ از ﻟﺣﺎظ ﻣﺣﺗوا و
ﻣﻔﮭوم ﺑﺎ ھم ﺷﺑﺎھت ھﺎی زﯾﺎدی دارﻧد ﮐﮫ ﻣﻧﺷﺎ ﮔرﻓﺗﮫ اﺳت از ﻣﻧﺎﺳﺑﺎت اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و اﻗﺗﺻﺎدی ﺟواﻣﻊ ﻣدرﻧﯾﺗﮫ ﻏرﺑﯽ  .اﯾن
ﺳﺑﮏ ھﺎ در ﻗﺎﻟب ھﺎی ھﻧری ده ﮔﺎﻧﮫ ﺷﮑل ﮔرﻓﺗﮫ و از ﻟﺣﺎظ ﺑﺳﺗر زﻣﺎﻧﯽ ﻗرن ﺑﯾﺳت و ﺑﺻورت اﺧص ﺑﻌد از دھﮫ 1960
ﻣﯾﻼدی آﻏﺎز و ﺗﺎ اﮐﻧون ﮐﮫ اﯾن ﯾﺎدداﺷت ھﺎ ﺗﺣرﯾر ﻣﯾﮕردد  ،اداﻣﮫ دارد.
ﺟﻧﺑش ھﻧر "آزاد ﺑرای ھﻣﮫ" و وﺳﯾﻌﯽ در اواﺳط دھﮫ  1960آﻏﺎز ﺷد و ﺑﯾش از ﯾﮏ دھﮫ دوام آورد  .اﯾن ﺟﻧﺑش ﻋرﺻﮫ
ﮔﺳﺗرده و ﺑﺳﯾﺎر ﻣﺗﻧوﻋﯽ از ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎی ھﻧری را ﮐﮫ ﺑﮫ "ﮐﺎﻧﺳﭘﭼوال" " ،آﯾدﯾﺎ" ﯾﺎ "اﯾﻧﻔورﻣﯾﺷن" ﻣﺷﮭور ﺑودﻧد  ،و در ﮐﻧﺎر
آﻧﮭﺎ ﮔراﯾش ھﺎی ﻓرﻋﯽ ﻣﺷﺎﺑﮭﯽ ﭼون "ﺑﺎدی آرت" " ،ﭘرﻓورﻣﻧس آرت" "ﻧرﺗﯾو آرت" را در ﺑر ﻣﯽ ﮔرﻓت") ﺣﺎﺗﻣﯽ راﻣﺷﮫ
.(10 :2 ،
ھﻣﮫ ﻣﺣﻘﯾﻘﯾن و ھﻧرﻣﻧدان ﻣﻔﮭوﻣﯽ ﺑﮫ اﯾن ﺑﺎور اﻧد ﮐﮫ در دھﮫ  60ﻗرن ﺑﯾﺳت ﺑﻌد از ﻣﮭﯾﺎ ﺷدن رﻣﯾﻧﮫ ھﺎ  ،ھﻧر ﻣﻔﮭوﻣﯽ ﺑﺎ
روش ھﺎی ﭼﯾدﻣﺎن  ،اﺟرا  ،ﺑدﻧﯽ  ،زﺑﺎن  .....ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده و اھﻣﯾت دادن ﺑﮫ ﻣﻔﮭوم اﺻﻠﯽ ﮐﮫ در ﻧزد ھﻧرﻣﻧد ﻣﯾﺑﺎﺷد  ،ﻋرض
اﻧدام ﻧﻣوده و ﺑﺻورت ﻋﻣﻠﯽ ﭘﺎ ﺑﮫ ﻋرﺻﮫ زﻧدﮔﯽ ﮔذاﺷت.
ﻣﺎرﺳل دوﺷﺎن اوﻟﯾن ھﻧرﻣﻧد اﻧﺗزاﻋﯽ اﺳت ﮐﮫ آﺛﺎر از ﻗﺑل آﻣﺎده را ﺑﺎ ﻧﺎﻣﮕذاری ﻣﻔﮭوﻣﯽ در ﻧﻣﺎﯾﺷﮕﺎھﯽ ﮔذاﺷت  ،ھرﭼﻧد از
طرف دوﺳﺗﺎن و راه اﻧدازان ﻧﻣﺎﯾﺷﮕﺎه رد ﺷد وﻟﯽ زﻣﯾﻧﮫ را ﺑرای اﯾﺟﺎد اﺛر ھﻧری ﺗوﺳط ﻣواد ﺣﺎﺿر و آﻣﺎده در آﯾﻧده ھﺎ
ﻣﺳﺎﻋد ﺳﺎﺧت  .ﮐﺎری را ﮐﮫ دوﺷﺎن اﻧﺟﺎم داد ﮐوغ ھﺎی آﺗﺷﯾن ﺧﺎﮐﺳﺗر ﮔرﻓﺗﮫ را ﺑﺎ ﻧﺳﯾم اﻧدک ﻧﻣﺎﯾﺎن ﺳﺎﺧﺗﮫ ﻋﻼﻗﻣﻧدان را
ﻣﺗﺣﯾر و ﻣﺑﺗﮑرﯾن را واداﺷت ﺗﺎ از اﯾن ﺷﯾوه ﺟدﯾد در ﺧﻠﻖ آﺛﺎرﺷﺎن اﺳﺗﻔﺎدهً اﻋظﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾﻧد  .ﺑﮫ ﻧﻘل از ﻣﯾﺛم ﺣﺎﺗﻣﯽ ﺣرف
دوﺷﺎن اﯾن ﺑود ﮐﮫ ھﻧر ﺑﯾﺷﺗر ﺑﺎ اﻧﮕﯾزه ھﺎی ھﻧرﻣﻧد ﻣرﺗﺑط اﺳت ﮐﮫ ﮐﺎری ﮐﮫ ﺑﺎ دﺳﺗﺷﺎن اﻧﺟﺎم ﻣﯾدھد ﯾﺎ اﺣﺳﺎﺳﯽ ﮐﮫ در ﺑﺎره
زﯾﺑﺎﯾﯽ دارد  ،ﭼﮕوﻧﮫ اﺛری را ﺑﺎ ﻣﻔﮭوﻣﯽ ﺟدﯾد ﻣﯾﺗواﻧد ﺑوﺟود آرد  .ﺣﺎﺗﻣﯽ در راﺑطﮫ ﺑﮫ ﻧﻘش دوﺷﺎن در ﺷﮑل ﮔﯾری ھﻧر
ھﺎی ﻣﻔﮭوﻣﯽ ﻣﯽ اﻓزاﯾد " دوﺷﺎن در ﻣﺧﺎﻟﻔت ﺑﮫ ﺳﻧﺗﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻧﺣو روز اﻓزوﻧﯽ اﻧﺗزاﻋﯽ ﺗر و ﻓرﻣﺎﻟﯾﺳﺗﯽ ﺗر ﻣﯽ ﺷد و
ھﻧرﻣﻧدان ﻣﻌﺎﺻرش ﭼون ﭘﯾﮑﺎﺳو  ،ﻣﺎﺗﯾس  ،ﻣﻧدرﯾﺎن و ﻣﺎﻟوﯾﭻ ﺷﮑل دھﻧدﮔﺎن اﺻﻠﯽ آن ﺑودﻧد ) ﺟﻧﺑش ھﻧر ﺑرای ھﻧر( آﺛﺎر
)ﺣﺎﺿر و آﻣﺎده( ھﻧر ﺑﮫ ﻋﻧوان اﻧدﯾﺷﮫ را ﻋرض ﮐرد  ،ﯾﺎ آﻧطور ﮐﮫ ﻧوﯾﺳﻧدهً ﻧوﺷﺗﮫ اﺳت  :او اﯾن اﻋﺗﻘﺎد ھﻣﯾﺷﮫ
ﺑراﻧﮕﯾزاﻧﻧده را ﻣطرح ﮐرد ﮐﮫ از ھر ﭼﯾزی ﻣﯽ ﺗوان اﺛر ھﻧری ﺳﺎﺧت") .ﺣﺎﺗﻣﯽ راﻣﺷﮫ (3 :2 ،
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ﺑﻌد از طرح ھﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ دوﺷﺎن در ھﻧر در ﻓﺎﺻﻠﮫ ﺑﯾن دھﮫ ھﺎی  50و  60ﻣﯾﻼدی ﻗرن ﺑﯾﺳت ﺗﺣرﮐﺎﺗﯽ ھﻧری در اﻗﺳﺎ
ﻧﻘﺎط اروﭘﺎ و اﻣرﯾﮑﺎ ﺷﮑل ﮔرﻓت و زﻣﯾﻧﮫ را ﺑرای ﭘذﯾرش دﯾدﮔﺎه ھﺎی اﯾن ھﻧر ﻣﺳﺎﻋد ﺳﺎﺧت  .و اﯾن دوﺷﺎن  ،ﺣرﮐت
ﻓردی را ﺑﮫ ﺣرﮐت ﮔروھﯽ راھﻧﻣﺎﯾﯽ ﮐرد  .ﻓﮑر ھﻧر ﺑﮫ ﻋﻧوان اﻧدﯾﺷﮫً دوﺷﺎن ﺑﮫ ﻧﺎب ﺗرﯾن و ﮔﺳﺗره ﺗرﯾن زﯾﺑﺎﯾﯽ ﺧود
دﺳت ﯾﺎﻓت ﺑﮫ ﻧﻘل از ﺣﺎﺗﻣﯽ "در ﻗﺎﻟب اﻓﮑﺎر و اﻧدﯾﺷﮫ ھﺎی ﺗﺎزه ای ﭼون ھﻧر ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻓﻠﺳﻔﮫ  ،ﺑﮫ ﻋﻧوان اطﻼﻋﺎت  ،ﺑﮫ
ﻋﻧوان زﺑﺎن ﺷﻧﺎﺳﯽ  ،ﺑﮫ ﻋﻧوان رﯾﺎﺿﯾﺎت  ،ﺑﮫ ﻋﻧوان ﺷرح ﺣﺎل ﻧوﯾﺳﯽ  ،ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻧﻘد اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ  ،ﺑﮫ ﻋﻧوان ﺑﮫ ﺧط اﻧداﺧﺗن
زﻧدﮔﯽ  ،ﺑﮫ ﻋﻧوان ﺷوﺧﯽ و ﺑﮫ ﻋﻧوان داﺳﺗﺎن ﮔوﯾﯽ ﻣطرح ﺷد") .ﺣﺎﺗﻣﯽ راﻣﺷﮫ (4 :2،
ﺗﺣوﻻت ﺳﯾﺎﺳﯽ  ،اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ  ،اﻗﺗﺻﺎدی و ﺟﻧﮓ ھﺎی دوﮔﺎﻧﮫ ﺟﮭﺎﻧﯽ اﻧﺳﺎن ھﺎ را از ﺳﻧت ﮔراﯾﯽ ﺧﺳﺗﮫ ﺳﺎﺧﺗﮫ و ﺑﺻورت
اﻧﻔرادی و ﺟﻣﻌﯽ دﻧﺑﺎل ھﻧﺟﺎر ﺷﮑﻧﯽ ﺑودﻧد ﻣﺧﺻوﺻﺎ ً ﮐﮫ ﺑﻌد از ﺟﻧﮓ دوم ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺳﯾل ﻣﮭﺎﺟرت ھﺎ ﺷﮑل ﮔرﻓت و ﮐﺎﻧون
ھﺎی ھﻧری اروﭘﺎﯾﯽ  ،آﺳﯾﺎﯾﯽ و اﻓرﯾﻘﺎﯾﯽ رو ﺑﮫ اﻣرﯾﮑﺎ ﻧﮭﺎدﻧد و در اﻣرﯾﮑﺎ دﯾدﮔﺎه ھﺎ و ﺣرﮐت ھﺎی ھﻧری ﻣﻌﺎﺻر ﺷﮑل
ﮔرﻓت  .ھرﭼﻧد ﺗﻌدادی از ھﻧرﻣﻧدان ﻣﻌﺎﺻر و ﻧﮭﺎد ھﺎی ھﻧری در ﮐﺷور ھﺎی اروﭘﺎﯾﯽ ﻣﺗﺎﺛر ﺷده از ﻣﻧﯾﻣﺎﻟﺳﯾت ھﺎ و
ﻣدرﻧﯾﺳم ﻗرن ﺑﯾﺳت ﻣﺧﺻوﺻﺎ ً ﺷراﯾط ﺑﻌد از ﺟﻧﮓ ھﺎی ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺑﮫ ﺗﺣرک ھﺎی ﻧﻣﺎدﯾن ھﻧری از طرﯾﻖ ﻧﻣﺎﯾﺷﮕﺎه ھﺎی
ﻣﻔﮭوﻣﯽ دﺳت زدﻧد  ،ﻋﺑداﻟﺣﻣﯾد ﺣﺳﯾﻧﯽ راد دﺑﯾر ﻧﻣﺎﯾﺷﮕﺎه ھﻧر ھﺎی ﻣﻔﮭوﻣﯽ ﻣوزﯾم ھﻧر ھﺎی ﻣﻌﺎﺻر ﺗﮭران ﻣﯽ ﻧوﯾﺳد "ﺑﮫ
اﯾن ﺗرﺗﯾب »ھﻧر ﻣﻔﮭوﻣﯽ« ﺑﮫ ﻋﻧوان ﺟﻧﺑﺷﯽ در ﮐﻧﺎر ﺳﺎﯾر ﺟﻧﺑش ھﺎی ھﻧری دھﮫ ﺷﺻت ﮐﮫ ﺑﮫ ﻗﺻد ارج ﺷﻣردن ﻣﻔﮭوم
ﻣورد ﻧظر ھﻧرﻣﻧد ﺑر ﭼﮕوﻧﮕﯽ اراﯾﮫ آن ﻧﻣﺎﯾﺎن ﺷده ﺑود ،ﺑﺎ ﻣﻌﻧﺎﯾﯽ ﮔﺳﺗرده ﺗر ﺳﺎﯾر ﺟرﯾﺎن ھﺎی ھﻧری ھم ﻋﺻر ﺧود را
درﺑر ﮔرﻓت و ﺑر ﺑﺳﯾﺎری از ﺟﻧﺑش ھﺎی ھﻧری ﭘس از ﺧود و ﻧﺣوه اراﯾﮫ آﺛﺎر ھﻧرﻣﻧدان ﺑﮫ ﺷدت ﺗﺄﺛﯾر ﮔذارد .ﺑﮫ طوری ﮐﮫ
اﮔر ﭼﮫ ھر ﮐدام ﺑﮫ ﻧوﺑﮫ ﺧود دارای وﯾژﮔﯽ ھﺎ و ﺣﺗﯽ ﻧﺎم ﺧﺎﺻﯽ اﺳت ،اﻣﺎ در ﻣﺟﻣوع از ﻧظر زﯾﺑﺎﯾﯽ ﺷﻧﺎﺳﯽ ﺑر اﺳﺎس
ﻧﮕرش ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ در ھﻧر ﻣﻔﮭوﻣﯽ ظﺎھر ﺷد ،ﺷﮑل ﮔرﻓﺗﻧد )".ﺣﺳﯾﻧﯽ راد  ،ﻋﺑداﻟﺣﻣﯾد  ،ﻣﻘﺎﻟﮫ ھﻧر ھﺎی ﻣﻔﮭوﻣﯽ  ،در ﻣﺟﻠﮫ
اﻟﮑﺗروﻧﯾﮑﯽ ھﻧر طﺎووس(
ھﻧر ﻣﻧدان در ﻋرﺻﮫ ھﺎی ﻣﺧﺗﻠف از ھﻧر ھﺎی ﻣﻔﮭوﻣﯽ ﭘﯾﺎﻣﯽ ﮔرﻓﺗﮫ و در ﺷﯾوه ھﺎی ﻣﺧﺗﻠﻔﮫ آﺛﺎر ﺧﻠﻖ ﺷده را ﺑﮫ ﻧﻣﺎﯾش
ﮔذاﺷﺗﻧد ﮐﮫ در اﯾن ﺷﯾوه ھﺎ ﻣﻔﮭوم ﺑﮫ ﺣﯾث ﻣﺎدهً اﺻﻠﯽ آﺛﺎر ﮐﮫ در ذھن ھﻧرﻣﻧد ﺷﮑل ﮔرﻓﺗﮫ و ھﻧرﻣﻧد را وادار ﺳﺎﺧﺗﮫ ﺗﺎ ﺑر
ﻣﺣورﯾت آن دﺳت ﺑﮫ ﺧﻼﻗﯾت ﺑزﻧد و اﺛری را در اﻧدک زﻣﺎن ﻣﻣﮑﻧﮫ اﯾﺟﺎد و ﺑﺎ ﻣﺧﺎطﺑﯾن ارﺗﺑﺎط ﻗرار ﻧﻣﺎﯾد .

 .1اﻧﺳﺗﺎﻟﯾﺷن ) - : (Installationاﯾن ھﻧر ﮐﮫ از اواﯾل ﻗرن ﺑﯾﺳﺗم ﺑﻌد از ﭘﯾروزی اﻧﻘﻼب  1917ﺷوروی وﻗت ﺑﺎ
طراﺣﯽ ھﺎی ﻣﺎﻟوﯾﭻ و ﺗﺎﺗﻠﯾن ﮐﮫ ﻣﮑﺗب ﮐﺎﻧﺳﺗراﮐﺗﯾوﯾزم ﻧﯾز ﺷﮑل ﮔرﻓت  ،ھﺳﺗﮫ ﮔذاری ﺷده و ﯾﮑﯽ از ﻧﺗﺎﯾﺞ اﺻﻠﯽ ﻣدرﻧﯾﺳم
ﮐﮫ در اروﭘﺎ رو ﺑﮫ رﺷد ﺑود ﺷروع ﺑﮫ ﻓﻌﺎﻟﯾت ﻧﻣوده  ،ﺗﺎ ﺑﻼﺧره ﺑﻌد از ﺟﻧﮓ اول و دوم ﺟﮭﺎﻧﯽ ﻣﺧﺻوﺻﺎ ً دھﮫ  70ﺑﮫ
اوﺟش رﺳﯾد  .اﻧﺳﺗﺎﻟﯾﺷن ﺑﮫ ھﻧری اطﻼق ﻣﯾﮕردد ﮐﮫ ھﻧرﻣﻧد ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از اﺑزار و اﺷﯾﺎی ﺣﻘﯾﻘﯽ ﻓﺿﺎ ھﺎی ﺑزرگ را در
داﺧل ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن ھﺎ و ﻧﯾز در ﺑﯾرون از ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن ھﺎ ﻣﻔﮭوم ھﻧری داده و ﺟﻠب ﺗوﺟﮫ ھﻧر دوﺳﺗﺎن ﻧﻣﺎﯾد  .ﺑﮫ ﻧﻘل از وﯾﮑﯾﭘﯾدﯾﺎ
"اﻧﺳﺗﺎﻟﯾﺷن اﺳﺗﻔﺎده ﮐردن از ﻋﻧﺎﺻر ﻣﺧﺗﻠف اﺳت ﺑرای ﺑﯾﺎن ﺗﺟرﺑﮫ ھﻧرﻣﻧد از »ﻓﺿﺎ« ﯾﯽ ﻣﺷﺧص آﻧﭼﮫ اﯾن ھﻧرﻣﻧدان در
آن ﺷرﯾﮏ اﺳت  ،ﻧﮫ ﻣوﺿوع ﺧﺎم ،ﻣواد ﺧﺎم ،ﯾﺎ روشھﺎی ﺧﺎﮐﺎر ،ﺑﻠﮑﮫ ،ﻋﻼﻗﮫ آﻧﮭﺎ و ﺗﻌﮭدﺷﺎن ﺑﮫ دﯾدﮔﺎھﯽ ﮔﺳﺗرده ﺗر از
آﻓرﯾﻧش ھﻧری واز اﯾن راه ﮐﺷف ﺧود اﺳت" )وﯾﮑﯾﭘﯾدﯾﺎ  ،اﻧﺗرﻧت(.
از ﻣﺷﺧﺻﺎت ھﻧر اﯾﻧﺳﺗﺎﻟﯾﺷن اﯾن اﺳت ﺗﺎ ﻣﺣﯾطﯽ را در داﺧل ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن و ﯾﺎ در ﻓﺿﺎی آزاد ﺑﺎ ﮔذاﺷﺗن اﺷﯾﺎ و وﺳﺎﯾل ﻋﺎدی
روزﻣره زﻧدﮔﯽ  ،ﻣﻔﮭوﻣﯽ داده ﺗﺎ ﺑﯾﻧﻧده را ﺑﮫ ﺗﻔﮑر واداﺷﺗﮫ و ﺑﮫ زﻋم ﺧودش ﺑﮫ ﻣﻌﻧﯽ و ﻣﻔﮭوم ھﻧری ﺑرﺳد .
ﺑﮫ ﻧﻘل از وﯾﮑﯾﭘﯾدﯾﺎ "از ﺧﺻوﺻﯾﺎت ھﻧر اﻧﺳﺗﺎﻟﯾﺷن ﻓﻌﺎل ﺳﺎزی ﯾﮏ ﻣﺣﯾط ﯾﺎ ﯾﮏ ﻣﻔﮭوم ﺑﺎ ﺑرﺧوردھﺎی ظﺎھرا ً ھﻧری اﺳت
ﮐﮫ ﺑﺎﻋث ﻣﯽﺷد اﺛر ﻣﻌﻧﺎ و ﻣﻔﮭوم و ارزش ھﻧری ﭘﯾدا ﮐﻧد " )وﯾﮑﯾﭘﯾدﯾﺎ  ،اﻧﺗرﻧت(.
ﻣواد اﺳﺗﻔﺎده ﺷده در ھﻧر اﻧﺳﺗﺎﻟﯾﺷن ﺷﺎﻣل طﯾف وﺳﯾﻌﯽ از ﻣواد  ،وﺳﺎﯾل و اﺷﯾﺎی زﻧدﮔﯽ روزﻣره ﻣﯾﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﯾﺎ ﺑﺻورت
ﺗوﻟﯾدی در ﻣﺎرﮐﯾت ﻗﺎﺑل درﯾﺎﻓت اﺳت و ﯾﺎ در طﺑﯾﻌت ﺑﺻورت واﻓر در دﺳﺗرس ھﻧرﻣﻧدان ﻗرار دارد  .ھﻣﭼﻧﺎن در اﯾن ﻧوع
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ھﻧر ﻣﻔﮭوﻣﯽ از وﺳﺎﯾل ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﺗﮑﻧﺎﻟوژی ﻣدرن ﻧظﯾر ﻓﻠم  ،وﯾدﯾو  ،ﮐﺎﻣﭘﯾوﺗر و ﺑﮫ ﻧﻘل از وﯾﮑﯾﭘﯾدﯾﺎ اﻧﺗرﻧت ﻗﺎﺑل اﺳﺗﻔﺎده
ﻣﯾﺑﺎﺷد .
ھﻧر اﻧﺳﺗﺎﻟﯾﺷن از ﻧﺎﻣش ھوﯾدا اﺳت ﮐﮫ در ﮐﺎرﮔﺎه ھﺎی ھﻧر و ﺻﻧوف ھﻧری اﺟرا ﻧﺷده ﺑﻠﮑﮫ در ﻓﺿﻧﺎ ھﺎی وﺳﯾﻊ  ،ﺑﺎز ﭼﮫ
در داﺧل ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن و ﭼﮫ در ﻓﺿﺎ ھﺎی ﺑﺎز ﻋﻣوﻣﯽ در ﺧﺎرج از ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن ھﺎ اﺟرا ﻣﯾﺷود  .ﯾﮑﯽ دﯾﮕر از ﻣﺷﺧﺻﮫ ھﺎی
ھﻧر اﻧﺳﺗﺎﻟﯾﺷن اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﺑرای ﻓﺿﺎ ھﺎی ﺧﺎﺻﯽ از ﻗﺑل طراﺣﯽ ﻣﯾﮕردد  ،ﺗﺎ ﻣطﺎﺑﻖ ﺑﮫ اﻧدازه  ،ﺳﺎﯾز و ﻓﺿﺎی ﻣﺣل
ﻣورد ﻧظر ﻣطﺎﺑﻘت داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد .
اوﻟﯾن اﺛر ھﻧر اﻧﺳﺗﺎﻟﯾﺷن ھﻣﺎﻧﺎ اﺛر ﻣﺎرﺳل دوﺷﺎن اﺳت "ﺗﺻوﯾر )  "(1ﮐﮫ ﺑوﻟداﻧﯽ را ﺑﺎ ﺗﻐﯾر ﺷﮑل و واروﻧﮫ در ﻧﻣﺎﯾﺷﮕﺎھﯽ
ﺑﮫ ﻧﻣﺎﯾش ﮔذاﺷت ،ھرﭼﻧد ﻣورد اﻧﺗﻘﺎد ھﺎی زﯾﺎدی ﻗرار ﮔرﻓت وﻟﯽ ﺑﺎﻧﯽ اﻧﻘﻼب ھﻧر ھﺎی اﻧﺗزاﻋﯽ ﮔردﯾد.

ﺗﺻوﯾر ) (1اﺛر ھﻧری ﻣﺎرﺳل دوﺷﺎن )وﯾﮑﭘﯾدﯾﺎ  ،اﻧﺗرﻧت(
 .2ﻣﯾﻧﯽﻣﺎﻟﯾﺳم ) : (Minimalismﻣﯾﻧﯾﻣﺎﻟﯾﺳم ﻣﮑﺗﺑﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺑﻌد از ﺷﮑل ﮔﯾری ﻣدرﻧﯾﺳم ﺑراﯾش در زﻧدﮔﯽ اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ
ﺑﺷر ﻣﺧﺻوﺻﺎ ً ھﻧرﻣﻧدان ﺟﺎی ﭘﺎ ﺑﺎز ﻧﻣود  .ﺗﺧرﯾﺑﺎت زﻧدﮔﯽ اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ  ،اﻗﺗﺻﺎدی و ﺳﯾﺎﺳﯽ اﻧﺳﺎﻧﮭﺎ در اروﭘﺎ ﺑﻌد از
ﺟﻧﮓ ھﺎی اول و دوم ﺟﮭﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻣﺗﺣﻣل ﺧﺳﺎرات زﯾﺎد ﮔردﯾده ﺑود  ،ﻧﯾﺎز ﺑﮫ ﺗﮑﺎﻓوی ﻧﯾﺎزﻣﻧدی ھﺎ ﺑود  ،و زﻣﺎن ﺑﮫ
ﺣﯾث ﺑﻌد ﻧﮭﺎﯾت ﻣﮭم در ﺣﯾﺎت ﺑﺷر در ﮐﻧﺎر ﺗﻼش ﺑﺷر ﺑرای طﯽ ﻧﻣودن راه و ﻓﺎﺻﻠﮫ ھﺎی ﭼﻧدﯾن ﺳﺎﻟﮫ ﺑﮫ اﻧدک زﻣﺎن
ﻣﻣﮑﻧﮫ  ،ﺑﺎﻋث ﮔردﯾد ﺗﺎ ﭘروﺳﮫ ً ﺗوﻟﯾد ﻣﯽ ﺑﺎﯾد ﺧﻼﺻﮫ ﮔردد و در اﻧدک زﻣﺎن ﻣﻣﮑﻧﮫ ﻣﻔﮭوم ﻣورد ﻧظر ھﻧرﻣﻧد در
ﻗﺎﻟب ﺑﺳﯾﺎر ﺳﺎده ﺑﯾﺎن ﮔردد  .اﯾن طرز ﺗﻔﮑر و ﻓﻠﺳﻔﮫ زﻧدﮔﯽ ﺟدﯾد در ﺗﻣﺎﻣﯽ ﻋرﺻﮫ ھﺎی زﻧدﮔﯽ ﺑﺷر ﻣﺧﺻوﺻﺎ ً
اروﭘﺎﺋﯾﺎن ﮐﮫ ﻣﯾزﺑﺎن ﺟﻧﮓ ھﺎی ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺑود و اﻣرﯾﮑﺎﺋﯾﺎن ﺑﮫ ﺷدت ﻣﺣﺳوس ﺑود.
طرح ﻣﻧﯾﻣﺎﻟﯾﺳﺗﯽ در ﻋرﺻﮫ ھﺎی ﻣﺧﺗﻠف زﻧدﮔﯽ اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺑﺷر ﺳﺎدﮔﯽ را ﺟﺎﯾﮕزﯾن زرق و ﺑرق دوره ً ﻣدرﻧﯾﺳم و
ﻗﺑل از آن ﻧﻣود .
دﻟﯾل اﺻﻠﯽ اﯾﻧﮑﮫ ﭼرا ﻣﯾﻧﯾﻣﺎﻟﯾﺳم در رﺷﺗﮫ ھﺎ و زﻣﯾﻧﮫ ھﺎی ﻣﺧﺗﻠف ﻧﻔوذ ﮐرده ھﻧوز ﻣﻌﻠوم ﻧﯾﺳت اﻣﺎ ﺧﯾﻠﯽ ھﺎ آن را ﻧﻔوذ
ھﻧر ﭘﺎﭘﯾوﻻر ) ھﻧر ﺗوده ( ﯾﺎ )(pop artﻣﯽ ﻧﺎﻣﻧد  .زﯾرا ﻣﯾﻧﯾﻣﺎﻟﯾﺳم ﺑﯾﺷﺗر ﺷﺑﯾﮫ ﯾﮏ اﺻل اﺳت ﺗﺎ ﯾﮏ ﺷﯾوه ﺑﺻری  .و ﺗﺎ
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﯾﮏ اﺻل ﺑﺎﺷد ھﻣﮫ زﻣﯾﻧﮫ ھﺎ ﺣﺗﯽ طراﺣﺎن ﻣﻌﻣﺎری ﻧﻣﺎی ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن و طراﺣﺎن ﺻﻧﻌﺗﯽ ھم ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد از آن
اﺳﺗﻔﺎده و آن را ﺗوﺳﻌﮫ دھﻧد .ﮐﺎری ﮐﮫ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿر طراﺣﺎن وﺑﺳﺎﯾت و طراﺣﺎن ﺑﺻری )  ( visualدر ﺣﺎل اﻧﺟﺎم آﻧﻧد.
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ﻣﮭدﺧت ﯾﺎﻓﺗﯾﺎن در ﻣﻘﺎﻟﮫ طراﺣﯽ ﻣﯾﻧﯾﻣﺎل  ،ﺧﻼﺻﮫً ﺗﺎرﯾﺧﭼﮫ و ﻧﮑﺎت ﮐﺎرﺑردی آن ﻣﯾﻧوﯾﺳد "ﺗﺎﺛﯾر ﻣﯾﻧﯾﻣﺎﻟﯾﺳم در ھﻣﮫ رﺷﺗﮫ
ھﺎ و زﻣﯾﻧﮫ ھﺎ ،زﯾﺎد و ﭘر اھﻣﯾت اﺳت .ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﮔﻔﺗﮫ ﺷد ﻣﯾﻧﯾﻣﺎﻟﯾﺳم ﭘرزرق و ﺑرق ﻧﯾﺳت اﻣﺎ ﻧﻔوذ و ﮔﺳﺗرش زﯾﺎد
دارد" )ﯾﺎﻓﺗﯾﺎن .(2 :4 ،
ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ اﯾن ﻣوﺿوع اﯾن ﺳوال ﭘﯾش ﻣﯽ آﯾد ﮐﮫ ،ﺑﮫ ﭼﮫ طرﺣﯽ ،طرح ﻣﯾﻧﯾﻣﺎل ﮔﻔﺗﮫ ﻣﯾﺷود؟

طرح ﻣﯾﻧﯾﻣﺎل ﭼﯾﺳت؟
ﻣﮭﺪﺧﺖ ﯾﺎﻓﺘﯿﺎن  ،در ﻣﻘﺎﻟﮫ اش ﻣﯿﻨﻮﯾﺴﺪ "ﻣﯾﻧﯾﻣﺎﻟﯾﺳم ،ﯾﮏ ﺷﯾوه طراﺣﯽ اﺳت ﮐﮫ از ﻗرن  20ﻣﯾﻼدی ﺷروع ﺷده و ﺗﺎ ﺑﮫ
اﻣروز اداﻣﮫ دارد .ﺷرﮐت ھﺎی ﺑرﺟﺳﺗﮫ ای ﻣﺎﻧﻧد اﭘل و طراﺣﺎن ﮔراﻓﯾﮏ و ﺑﺻری  visualزﯾﺎدی از آن ﭘﯾروی ﻣﯽ ﮐﻧﻧد.
ﯾﮏ طرح ﻣﯾﻧﯾﻣﺎل در واﻗﻊ طرﺣﯽ اﺳت ﮐﮫ در آن ﻓﻘط ﻋﻧﺎﺻر اﺻﻠﯽ ﺣﻔظ و اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽ ﺷوﻧد" )ﯾﺎﻓﺗﯾﺎن .(2 :4 ،
ﻣﮭدﺧت ﯾﺎﻓﺗﯾﺎن ﺑﮫ ﻧﻘل از آﻗﺎی ﻟودوﯾﮓ ﻣﺎﯾس وون طراح ﻣﻌﻣﺎر در ﻣورد ﻣﯾﻧﯾﻣﺎﻟﯾﺳم ﻣﯽ ﮔوﯾد:
" ﺻﺣﺑت ﺑﺎ ﺷﻣﺎ :ﺷﻌﺎر ھﺎ و ﺳﺧﻧﺎن ﺑزرﮔﺎن در اﯾن ﻣﻘﺎﻟﮫ ﺑﮫ ﻋﻠت وﺳﻌت ﻣﻌﻧﯽ و ﻣﻔﮭوم و ﺑرداﺷت ھﺎی ﻣﺧﺗﻠف ﺧواﻧﻧده ﺑﮫ
ھﻣراه اﺻل ﺟﻣﻠﮫ ﺑﯾﺎن ﺷده اﺳت  .ﺷﻣﺎ ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد ﺑرداﺷت ﻣﺗﻔﺎوت از ﻣﻔﮭوم اﯾن ﺟﻣﻼت داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد “Less is more” .
ﺑﮫ ﻣﻔﮭوم :ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻣﺗر از ﻋﻧﺎﺻر ،ﻣﯽ ﺗوان ،ﺗﺎﺛﯾر ﺑﯾﺷﺗری اﯾﺟﺎد ﮐرد" )ﯾﺎﻓﺗﯾﺎن  .(2 :4 ،و ﺑﺎز از ﺑﺎک ﻣﯾﻧﯾﺳﺗر ﻓوﻟر
در ﻣورد ﻣﯾﻧﯾﻣﺎﻟﯾﺳم ﻧﻘل ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾد “Doing more with less” " :ﺑﮫ ﻣﻔﮭوم  :اﻧﺟﺎم ﮐﺎرھﺎی ﺑﯾﺷﺗر ﺑﺎ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﮐﻣﺗر اﺳت"
)ﯾﺎﻓﺗﯾﺎن .(2 :4 ،
"ﻣﯾﻧﯾﻣﺎﻟﯾﺳم از اواﯾل ﻗرن ﺑﯾﺳﺗم و ﺗﻘرﯾﺑﺎ در ﺳﺎل  1920ﺑﺎ ﻣﻌﻣﺎری ﺷروع ﺷد  .ﺑﻌد از ﺟﻧﮓ ﺟﮭﺎﻧﯽ ،ﻣﮭﻧدس و طراح
ﻣﻌﻣﺎر ،ﻟودوﯾﮓ ﻣﺎﯾس وون در روھﮫ ) ( Ludwig Mies van der Roheﯾﮑﯽ از اوﻟﯾن اﻓرادی ﺑود ﮐﮫ از ﻗواﻧﯾن
ﻣﯾﻧﯾﻣﺎﻟﯾﺳم در طراﺣﯽ ھﺎی ﺧود اﺳﺗﻔﺎده ﮐرد .ﻋﻠﺗﯽ ﮐﮫ طرح ھﺎی ﻣﻌﻣﺎری ﻣﯾﻧﯾﻣﺎل ﺑﮫ ﺳرﻋت ﺑﮫ ﻣﻌروﻓﯾت و ﻣﺣﺑوﺑﯾت
رﺳﯾد ،اﺳﺗﻔﺎده طراﺣﺎن از اﺑزار ھﺎی ﻣدرن ﻣﺎﻧﻧد ﺷﯾﺷﮫ  ،اﺳﺗﯾل و ﺑﺗون در ﮐﺎرھﺎﯾﺷﺎن ﺑود .در ھﻣﯾن زﻣﺎن ﺑود ﮐﮫ اﺳﺗﺎﻧدارد
ﺳﺎزی روش ھﺎی ﺳﺎﺧت و ﺳﺎز ﺷﮑل ﮔرﻓت و در اﺟرای طراﺣﯽ ھﺎی ﻣوﺛر و ﺳﺎﺧت ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن ھﺎﯾﯽ ﺑﺎ طرح ﻣﯾﻧﯾﻣﺎل،
ﮐﻣﮏ ﺑﺳﯾﺎری ﮐرد" )ﯾﺎﻓﺗﯾﺎن  .(2 :4 ،ﻣﯾﻧﯾﻣﺎﻟﯾﺳم در ﻣﻌﻣﺎری در طول ﺳﺎﻟﯾﺎن ﻗرن ﺑﯾﺳﺗم از رﺷد و اﻧﮑﺷﺎف ﻗﺎﺑل ﻣﻼﺣظﮫً
ﺑرﺧوردار ﺑوده و ﺷﮭر ھﺎی ﺟدﯾدی در ﮐﺷور ھﺎی ﻣﺧﺗﻠف ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از طرح ھﺎی ﻣﯾﻧﯾﻣﺎﻟﯾﺳم ﺑﮫ ﺷﮭر ﺳﺎزی ﭘرداﺧﺗﮫ اﻧد.
ﻧﻣوﻧﮫ ھﺎی ﺟﺎﻣﻊ اﻧﮑﺷﺎف ﯾﺎﻓﺗﮫ اﯾن ﻧوع طرح ھﺎ را در ﺷﮭر ھﺎی دﺑﯽ  ،ﻧﯾوﯾﺎرک و ﺳﺎﯾر ﺷﮭر ھﺎی اﻣرﯾﮑﺎ  ،ﮐورﯾﺎی
ﺟﻧوﺑﯽ و ﺷﮭر ھﺎی در ﮐﺷور ﭼﯾن ﻣﯾﺗوان دﯾد .
ھﻧر ﻣﯾﻧﯾﻣﺎل ﺑﮫ ﺻورت وﯾژه ای در دھﮫ  1960م در آﻣرﯾﮑﺎ رﺷد ﮐرد .اﯾن ھﻧر ﻣﺷﺎﺑﮫ ﺟﻧﺑش )  ، ( De Stijlروی ﻧﻘﺎﺷﺎن
آن دوره ﺑرای ﺑﯾﺎن ھﻧر اﻧﺗزاﻋﯽ ،ﺗﺎﺛﯾر ﮔذاﺷت و آﻧﮭﺎ در طرح ھﺎﯾﺷﺎن ﻓﻘط از اﺷﮑﺎل ھﻧدﺳﯽ اﺑﺗداﺋﯽ و ﺑدون ﺗزﺋﯾﻧﺎت و
ﻋﻧﺎﺻر اﺿﺎﻓﮫ اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽ ﮐردﻧد.
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ﺑﻼﺧره اﯾن ھﻧر و طرز دﯾدﮔﺎه آن رﺷد ﻧﻣوده و ﺑﮫ ﺷرق ﻧﯾز ﺳراﯾت ﻧﻣود  .در ﮐﺷور ﻣﺎ ﻣﺗﻠﯽ وﺟود دارد ﮐﮫ ﺑرﮔرﻓﺗﮫ از
طر ح ﻣﻧﯾﻣﺎﻟﯾﺳﺗﯽ ﻣﯾﺑﺎﺷد " .از ﮐﻣﺗرﯾن زﻣﺎن ﻣﻣﮑﻧﮫ ﺑﯾﺷﺗرﯾن اﺳﺗﻔﺎده " ﮐﮫ در ﺣﯾﺎت روزﻣره اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و اﻗﺗﺻﺎدی ﻣردم
رﯾﺷﮫ دواﻧﯾده و ﻣﻌﻣوﻻً ﮐﺎرﻓرﻣﺎﯾﺎن و ﺻﺎﺣﺑﺎن ﮐﺎرﮔﺎه ھﺎ از اﯾن طرح اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾﻧد .

 .3ھﻧر اﺟراﯾﯽ ): (Performance Art
ﺑﮫ ﻧﻘل از وﯾﮑﯾﭘﯾدﯾﺎ ) (Performance Artرا ھﻧر اﺟرا و ﯾﺎ ھﻧر ﻧﻣﺎﯾش ﺗرﺟﻣﮫ ﮐرده اﻧد و ﯾﮑﯽ از ﺷﯾوه ھﺎی ھﻧر
ھﺎی ﻣﻔﮭوﻣﯽ اﺳت ﮐﮫ ﻣﯾﺗواﻧد از ﻗﺑل طرح آن روی ﮐﺎﻏد آﻣده ﺑﺎﺷد و ﻧﯾز ﻣﯾﺗواﻧد ﺑﺻورت ﺗﺻﺎدﻓﯽ و در آن واﺣد ﺑﮫ
ﺧﺎطر ھﻧرﻣﻧد ﺑﯾﺎﯾد و روی ﺻﺣﻧﮫ اﺟرا ﮔردد  .ﺑﮫ اﯾن ﻣﻌﻧﯽ ﮐﮫ ﻣﯾﺗواﻧد ﺧودﺟوش و ذاﺗﯽ ﯾﺎ دﻗﯾﻖ و از ﻗﺑل از طرف
ھﻧرﻣﻧد طراﺣﯽ ﺷده ﺑﺎﺷد  .ھﻧرﻣﻧدان اﯾن ﺳﺑﮏ ھﻧری ﻣﻌﺗﻘد اﻧد ﮐﮫ اﯾن ھﻧر ﻣﯾﺗواﻧد از طرﯾﻖ رﺳﺎﻧﮫ ھﺎ اﺟرا ﺷود و
ﻧﯾز ﻣﯾﺗواﻧد ﺑﺻورت زﻧده و در ﻣﺣﺿر ﻋﺎم اﺟرا ﮔردد .
ﺷﮑﻠﯽ از ھﻧر ﻣﺗﺷﮑل از ﻋﻧﺎﻧﺻری از ﺗﺋﺎﺗر  ،ﻣوﺳﯾﻘﯽ و ھﻧر ھﺎی ﺗﺟﺳﻣﯽ  .اﯾن ﺳﺑﮏ ﺑﺎ ھﭘﯾﻧﯾﻧﮓ ارﺗﺑﺎط دارد )ﮔﺎه
اﯾن دو اﺻطﻼح را ﻣﺗرادف ھم ﺑﮫ ﮐﺎر ﻣﯽ ﺑرﻧد( اﻣﺎ ھﻧر اﺟراﯾﯽ )ﺑرﺧﻼف ھﭘﻧﯾﻧﮓ( ﻣﻌﻣوﻻً ﺑﺎ دﻗﺗو ﺗﺎًﻣل ﺑﯾﺷﺗری
ﺑرﻧﺎﻣﮫ رﯾزی ﻣﯽ ﺷود و ﻋﻣوﻣﺎ ً ﺑﯾﻧﻧده در آن ﻣﺷﺎرﮐﺗﯽ ﻧدارد" )ﭼﯾﻠورز،آزﺑون .(197 :1 ،
در ھﻧر اﺟراﯾﯽ ﻋﻧﺎﺻر ﭼﮭﺎر ﮔﺎﻧﮫ ﺷرط اﺳﺎﺳﯽ و اﺻﻠﯽ ﻣﯾﺑﺎﺷد  .زﻣﺎن  ،ﻣﮑﺎن  ،اﺟراﮐﻧﻧده و ﻣﺧﺎطب و ﯾﺎ ﺣﺿور
رﺳﺎﻧﮫً آن و راﺑطﮫ ﻣﯾﺎن اﺟراﮐﻧﻧده و ﺑﯾﻧﻧده  .در اﯾن ﻧوع ھﻧر ﻣﻔﮭوﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾش از ﻧوع ﻣوﺳﯾﻘﯽ  ،ﺗﺋﺎﺗر و ﺳﺎﯾر اﻧواع
ھﻧر ھﺎی ﺗﺟﺳﻣﯽ ﻧﻘش دارد .ﻧﻘش اﯾن ھﻧر ھﺎ ﺑﺎ اﻧﺟﺎم دادن ﻣرﺗﺑط ﻣﯾﺑﺎﺷد .
اﯾن ھﻧر ﮐﮫ از ﺑطن ھﻧر ﺗﺟﺳﻣﯽ ﺑﯾرون ﺷده در دھﮫ ﺷﺻت ﻗرن ﺑﯾﺳت ﻣﯾﻼدی ﺑوﺟود آﻣد  .از ﻣﺷﺧﺻﮫ ھﺎی اﯾن ھﻧر
اﺳت ﮐﮫ ﻣﯾﺗواﻧد در ھر ﺟﺎﯾﯽ و ھر ﻣﮑﺎﻧﯽ و ﺑرای ھر ﻣدﺗﯽ ﮐﮫ ﻻزم ﺑﺎﺷد اﺟرا ﮔردد  .ﺑﻧﺎ ً ﻧﺎم ھﻧر زﻧده را ﻧﯾز ﺑرای
اﯾن ھﻧر داده اﻧد  .اﯾن ھﻧر ﻣﻌﻣوﻻً ﻣﺣﺗوای ﺳﯾﺎﺳﯽ  ،اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و ﻓﻠﺳﻔﯽ داﺷﺗﮫ و از ﺷﺎﺧﮫ ھﺎی ھﻧر ﻣﻔﮭوﻣﯽ ﻣﺣﺳوب
ﻣﯾﮕردد .
ﯾﮑﯽ از ﻣﺷﺧﺻﮫ ھﺎی اﺳﺎﺳﯽ اﯾن ھﻧر اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﯾﮏ ﺑﺎر اﺗﻔﺎق ﻣﯽ اﻓﺗد و ﺗﮑرار ﻧﻣﯾﺷود  .و از ﻗﺑل طرح آن ﻣﻌﯾن
ﻧﺑوده و ﺑﻧﺎﺑر ﻧﯾﺎز زﻣﺎن و ﻣﮑﺎن ﭘﯾﺎم ھﻧرﻣﻧد ﺑﮫ ﻣﺧﺎطﺑﺎن اﻧﺗﻘﺎل ﻣﯾﮕردد  .اﯾﻧﮑﮫ ﻣﺧﺎطﺑﺎن و ﺑﯾﻧﻧدﮔﺎن از اﯾن اﺟرا ﭼﮫ
ﺑرداﺷت ﮐرده اﻧد ﻣرﺑوط ﺑﮫ آﻧﺎن ﻣﯾﺑﺎﺷد  .ھﻧرﻣﻧد ﻧﯾﺎز آﻧرا ﻧدارد ﺗﺎ در ﻣورد طرح ھﻧری اش و ﯾﺎ در ﻣورد ﻣﻔﮭوم اﺛر
ھﻧری اش  ،ﺑﻌد از اﺟرا ﺑﻧﺷﯾﻧد و ﺑﯾﺎن ﻧﻣﺎﯾد ﺗﺎ ﻣﻔﮭوم اﺛرش آﻧﭼﮫ ﮐﮫ ﺧود در ﻣﻔﮑوره دارد ﺑﯾﺎن ﻧﻣﺎﯾد .
ﺳﻣﯾﮫ رﻣﺿﺎن ﻣﺎھﯽ در ﻧوﺷﺗﮫ اﻧﺗرﻧﺗﯽ ﺗﯾﺑﯾﺎ ﻧﯾت ﻣﯾﻧوﯾﺳد " .ھﻧر ﭘرﻓﺎرﻣﻧس ﯾﮑﺑﺎر اﺗﻔﺎق ﻣﯽ اﻓﺗد و در ﺻورت ﺗﮑرار
دﯾﮕر ﭘرﻓورﻣﻧس ﻧﺧواھد ﺑود  .و در اداﻣﮫ ﻣﯾﻧوﯾﺳد ﭘرﻓورﻣﻧس آرت از ﻗطﻌﺎت ﻣﺟزا و ﻏﯾر ﻣرﺗﺑط ﺑﮫ ھم ﺗﺷﮑﯾل ﺷده
اﺳت " .او در ﻣورد ﺗﺎرﯾﺧﭼﮫ اﯾن ھﻧر ﻣﯽ اﻓزاﯾد " اﯾن ﺳﺑﮏ ھﻧری در اواﯾل دھﮫ  1970ﻣﯾﻼدی آﻏﺎز ﺷده و ﺑﺗدرﯾﺞ
ﺷﮑل ﮔرﻓﺗﮫ اﺳت  .و ﺑﺎز ھﻣﮫ آﻧﮭﺎ اﺗﻔﺎق ﻧظر دارﻧد ﮐﮫ ﭘرﻓورﻣﻧس  ،ﺧﺎﺳﺗﮕﺎه ﻧظرﯾش ﻧﻣﺎﯾش ﮔوﻧﮫ ھﺎﯾﯽ ﺑوده ﺑﮫ ﻧﺎم
)( happeningﮐﮫ اﺻوﻻً آن را ﺑﮫ )اﺗﻔﺎﻗﮭﺎی دﯾدﻧﯽ( ﺗرﺟﻣﮫ ﮐرده اﻧد " )رﻣﺿﺎن ﻣﺎھﯽ  ،اﻧﺗرﻧت  ،ﻣﻘﺎﻟﮫ ھﻧر اﻧﺗزاﻋﯽ
اﺟرا (.
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ﺗﺻوﯾر ) (2ﭘرﻓﺎرﻣﻧس آرت )ھﻧر اﺟراﯾﯽ( از ﺷﺑﮑﮫ ﺗﻠوﯾزﻧوﻧﯽ طﻠوع )ﺑرﻧﺎﻣﮫً ﺷﺑﮑﮫ ﺧﻧده(
 .4ھﻧر رواﯾﺗﯽ ) : (Narrative Artاﯾن ھﻧر ﭼﻧﺎﻧﭼﮫ از ﻧﺎﻣش ھوﯾدا اﺳت ﺑﺎزﮔو ﮐﻧﻧده ﻗﺻﮫ ھﺎ و رواﯾﺎت در ﯾﮏ ﻟﺣظﮫ و
ﯾﺎ ھم ﺑﺻورت دواﻣدار ﻣﯾﺑﺎﺷد  .ھﻧر رواﯾﺗﯽ از ﻗدرت و ﺗواﻧﺎﯾﯽ ﺗﺻوﯾر ﺑﺻری اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯾﮑﻧد ﺗﺎ ﺗﺻور و ﺗﺧﯾل را
ﺷﻌﻠﮫ ور ﺳﺎزد .
دﯾده ﺷده ﮐﮫ ﺑﻌﺿﺎ ﺗﺻﺎوﯾر ﻧﯾز از ﺣوادث ﺗﺎرﯾﺧﯽ و ﮔذﺷﺗﮫ ﺣﮑﺎﯾت ﻣﯾﮑﻧد وﻟﯽ ﺑﻌﺿﺎ دﯾده ﺷده ﮐﮫ ﺗﺻﺎوﯾر ﺑﮫ دﻟﯾل ﻋدم
ﺗﺧﺻﺻﯽ ﺑودﻧﺷﺎن داﺳﺗﺎن ھﺎ را ﺑﺻورت ﮐﺎﻣل و درﺳت راوﯾت ﻧﻣﯾﮑﻧﻧد.

 .5ھﻧر زﻣﯾﻧﯽ ) – : (Land Artاﯾن ﻧوع ھﻧر ﻣﻔﮭوﻣﯽ ﺑﯾﺷﺗر در اﻣرﯾﮑﺎ ﺷﮑل ﮔرﻓت و ھﻧر ﻣﻧدان ﺑﺎ ﻣراﺟﻌﮫ ﺑﮫ زﻣﯾن
ﻣﻔﺎھﯾﻣﯽ را ﺑﺎ ﺗﻐﯾراﺗﯽ روی زﻣﯾن ﺑﮫ وﺟود آوردﻧد ﮐﮫ ﺑﺎﻋث ﺗوﺟﮫ ﺑﯾﺷﺗر ﻣردم و ﻧﮭﺎد ھﺎی دوﻟﺗﯽ ﮔردﯾد  .اﯾن ﺣرﮐت
و ﺟﻧﺑش ھﻧری در ﺳﺎل ھﺎی ﺑﻌد از ﺟﻧﮓ دوم ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺷﮑل ﮔرﻓت در ﺳﺎل ھﺎی ﮐﮫ اﯾن ھﻧردر ﺣﺎل ﺷﮑل ﮔﯾری ﺑود
ﺗﻌدادی از ھﻧرﻣﻧدان در اﻣرﯾﮑﺎ و اروﭘﺎ ﮐﺎرﮔﺎه ھﺎی ﺧود را واﮔذاﺷﺗﮫ و ﺑرای اﺳﺗﻔﺎده از ﻓﺿﺎھﺎی ﺑزرگ و ﮐﺎر ﻣﺳﺗﻘﯾم
در طﺑﯾﻌت ﺑﮫ درﯾﺎ ،ﻣزارع ،ﺑﯾﺎﺑﺎن ھﺎ  ،ﺟﻧﮕﻼت و ﻣﮑﺎن ھﺎی دور از دﺳﺗرس روی آوردﻧد.
"ﻟﻧدآرت در ﺗﻼش ﺑرای ﺑﺎز ﭘسﮔﯾری طﺑﯾﻌت ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻓﺿﺎﯾﯽ ﻛﮫ اﺟﺎزه درك ﺣﺳﯽ را ﻣﻲدھد و در آن ارﺗﺑﺎط ﺑﺷر و
ﻣﺣﯾط دوﺑﺎره ﻣﯾﺳر ﻣﻲﺷود ،در واﻗﻊ ﭘﺎﺳﺧﯽ اﺳت ﺑﮫ ﭘرﺳﺷﮭﺎﯾﯽ ﭘﯾراﻣون ﭼﮕوﻧﮕﯽ ﺗوﺳﻌﮫ زﺑﺎﻧﯽ ﻧو در ﻟﻧداﺳﻛﯾپ .در
ﺣﻘﯾﻘت در اﯾن ﺣﯾطﮫ ،ﻟﻧدآرت ﺑﮫ ﻛﻠﻣﮫای ﻣورد ﭘﺳﻧد ﺗﺑدﯾل ﺷده اﺳت" )وﯾب ﺳﺎﯾت ھﻧر  ،ﻣﻘﺎﻟﮫ ھﻧر ﻟﻧد آرت ﭼﯾﺳت(.
ﻋدهً ھﻧرﻣﻧدان ﮐﮫ ﮐﺎرھﺎﯾﺷﺎن ﺗﺣت ﻋﻧوان  Land Artدﺳﺗﮫ ﺑﻧدی ﺷده اﺳت آﺛﺎری در اﺑﻌﺎد ﺑﺳﯾﺎر ﺑزرگ و در ﭘﮭﻧﺎی
طﺑﯾﻌت  ،ﺳﺎﺣل درﯾﺎ ھﺎ  ،ﺗﭘﮫ ھﺎ و  ...ﺑوﺟود آوردﻧد ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣرور زﻣﺎن و ﺑر اﺛر ﺗﻐﯾﯾرات طﺑﯾﻌﯽ از ﺑﯾن رﻓﺗﮫ .ﺧﻠﻖ
آﺛﺎر ﻧﺎﭘﺎﯾدار و ﻣﯾرا ﮐﮫ ﻧﺷﺎﻧﮕر ﺷور دو ﺟﺎﻧﺑﮫ ﻣﯾﺎن اﻧﺳﺎن و طﺑﯾﻌت ﺑود و در ﻋﯾن ﺣﺎل ﻧﻘش ﻣﺷﺗرک آن ھﺎ را در ﻋﺎﻟم
ھﻧر ﺑﮫ ﻧﻣﺎﯾش ﻣﯽ ﮔذاﺷت ،ﺑﺎزﮔﺷت ﺑﮫ ﺧﺎطرات اﻓﺳﺎﻧﮫ ای و اﺳطوره ھﺎی زﻧدﮔﯽ اﻧﺳﺎن در روزﮔﺎران ﺑﺳﯾﺎر دور را
ﺗداﻋﯽ ﻣﯽ ﮐرد .
آﻗﺎی آ .ﷴﯾﺎن در ﻣﻘﺎﻟﮫً ھﻧر ﻣﺣﯾطﯽ و ﺗﻔﺎوت آن ﺑﺎ ھﻧر زﻣﯾن از ھﻧر زﻣﯾن ﭼﻧﯾن ﺗﻌرﯾف ﻣﯾﻧﻣﺎﯾد " ﺗﻌرﯾف ھﻧر زﻣﯾن
در داﯾره اﻟﻣﻌﺎرف ھﻧر روز زن ﭘﺎﮐﺑﺎز ﭼﻧﯾن آﻣده اﺳت  :ﯾﮑﯽ از ﮔراﯾش ھﺎی ھﻧر ﻣﻔﮭﻣوی ﮐﮫ از اواﺧر دھﮫ  1960و
اواﯾل دھﮫ  70در اﻣرﯾﮑﺎ ﭘدﯾد ﺷد و ھدف آن ﺗﺎﮐﯾد ﺑر وﺣدت ھﻧر و طﺑﯾﻌت ﺑود ﮐﺳﺎﻧﯽ ﭼون راﺑرت اﺳﻣﯾﺗﺳون ﺑﮫ ﻣدد
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ﺗﺟﮭزﯾﺎت ﺧﺎﮐﺑرداری دﺳت ﺑﮫ ﺗﻐﯾﯾر و ﺟﺎﺑﮫ ﺟﺎﯾﯽ ﭼﺷم اﻧداز ھﺎی طﺑﯾﻌﯽ زدﻧد و آﺛﺎری در ﻣﻘﯾﺎس ﺑزرگ ﺑﮫ وﺟود
آوردﻧد ﮐﮫ ﻓﻘط ﺑﮫ وﺳﯾﻠﮫ ﻋﮑس و ﻓﯾﻠم ﻗﺎﺑل اراﺋﮫ ﺑودﻧد .ﻣﺛﻼ اﺳﮑﻠﮫ ﺣﻠزوﻧﯽ ﺑﮫ طول  450ﻣﺗر و ﻋرض  5/4ﻣﺗر در
درﯾﺎﭼﮫ ﺷور ﺑزرگ ﯾوﺗﺎ  .در اﯾن ﮔراﯾش ﭼون دﯾﮕر ﮔراﯾش ھﺎی ھﻧر ﻣﻔﮭوﻣﯽ اﯾده ی ھﻧرﻣﻧد ﺑﯾش از ﻣﺣﺻول ﮐﺎر
اھﻣﯾت دارد " )ﷴﯾﺎن  ،ﺑﮫ ﻧﻘل از ﭘﺎﮐﺑﺎز  1379ص  ، 654ﺗﻌرﯾف ھﻧر ﻣﺣﯾطﯽ از ﻧظر ﺗﺎرﯾﺧﯽ و ﺗﻌرﯾف اﻣروزی
ﺗﻔﺎوت ھﻧر زﻣﯾن ﺑﺎ ھﻧر ﻣﺣﯾطﯽ  ،وﯾب ﺳﺎﯾت ﺳﺎزﻣﺎن زﯾﺑﺎ ﺳﺎزی ﺷﮭر ﺗﮭران(
ھرﭼﻧد ھﻧرﻣﻧدان ﺑﺎ ﺧﻠﻖ آﺛﺎر ﮐﮫ ﺑﻌد از ﭼﻧدی ﺗﺧرﯾب ﺷده از ﺑﯾن ﻣﯾرﻓت  ،ﺗﺣوﻟﯽ را در ﺣﻔظ ﻣﺣﯾط زﯾﺳت ﺑﮫ ﻣﯾﺎن
آوردﻧد ﮐﮫ ﺑﻌﺿﯽ از اﯾن آﺛﺎر ﺑﺎ وﺟود اﯾﻧﮑﮫ از ﺑﯾن رﻓﺗﮫ  ،ﻣﺣل ﮐﮫ در آن اﺛر ﺧﻠﻖ ﮔردﯾده ﺑود ﺑﮫ ﺣﯾث ﺑﺧﺷﯽ از
ﻣﯾراث ﻓرھﻧﮕﯽ از طرف ﻣردم و ﻧﮭﺎد ھﺎی ﻣﺣﯾط زﯾﺳت ﺳﺎﺣﺎت ﻗﺎﺑل ﺣﻔظ اﻋﻼن ﮔردﯾده اﺳت .

ﺗﺻوﯾر ) (3ھﻧر ﻣﻔﮭوﻣﯽ زﻣﯾﻧﯽ )(Land Art
ھﻧر و زﺑﺎن ): (Art And Languageﺑﮫ ﻧﻘل از وﯾﮑﯾﭘﯾدﯾﺎ "در ﺳﺎل  1968ﮔروه ھﻧرﻣﻧدان اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ ﻣوﺳوم ﺑﮫ "ھﻧر و
زﺑﺎن " Art and Languageﺣول ﭘرﺳش از راﺑطﮫ ﻣﯾﺎن ﻧظر و ﻋﻣل در ﺧﻼﻗﯾت ھﻧری ﺷﮑل ﮔرﻓت.
اﯾن ﮔروه ھﻧری ﺑﺎ ﻧﻔﯽ ھﻧر ﺑرای ھﻧر و ﺷﯾوه ھﺎی ﺑﺎزﻣﺎﻧده از ھﻧر ﻣدرن ﺳرﭼﺷﻣﮫ ﻣﻔﮭوم در ھﻧرھﺎی ﺗﺟﺳﻣﯽ و
ﺑﺻری را زﺑﺎن ﻣﯽ داﻧﺳﺗﻧد و ﺑﮫ ھﻣﯾن دﻟﯾل در آﺛﺎر ﺧود از ﮐﻠﻣﺎت و ﺗوﺻﯾف ﻧوﺷﺗﺎری ﺑﮭره ﮔرﻓﺗﻧد .در ﮐﻧﺎر ھﻣﯾن
ھﻧرﻣﻧدان ﺑود ﮐﮫ ﺟوزف ﮐﺎﺳو  Joseph Kosuthﻣﺗوﻟد 1945ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از ﻧوﺷﺗﺎر ،ﺑﺳﯾﺎری از آﺛﺎر ﺧود را ﺑﮫ روی
ﺳطوح ﻣﺧﺗﻠف ﺑﮫ وﺟود آورد" )وﯾﮑﯾﭘﯾدﯾﺎ ھﻧر و زﺑﺎن(.
در اداﻣﮫ ﻣﯾﻧوﯾﺳد )اﻓراطﯽ ﺗرﯾن ﮔروه ﮐﺎﻧﺳﭘﭼوال ﭘﯾروان اﯾن ﻣﮑﺗب ﺑودﻧد ﮐﮫ در ﺳﺎل  1968ﺗوﺳط ھﻧرﻣﻧدان اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ
– ﺑﺎ ﺗﻔﮑر اﯾﻧﮑﮫ ﻣﻔﮭوم ھﻧر ﺑﺎ ﮐﻠﻣﺎت و ﺗوﺻﯾف ﻧوﺷﺗﺎری رﺳم ﻣﯽ ﮔردد و ﺑﯾﺎن ﻣﯽ ﺷود – ﺑﮫ وﺟود آﻣد .
ھﻧرﻣﻧدان اﯾن ﮔراﯾش ﺑﮫ ﻧﻔﯽ اﻧدﯾﺷﮫ ھﻧر ﺑرای ھﻧر راﯾﺞ در زﻣﺎن ﺧود ﭘرداﺧﺗﻧد و ﺳرﭼﺷﻣﮫ ﻣﻔﮭوم ھﻧر را زﺑﺎن ﻣﯽ
داﻧﺳﺗﻧد" ﺗﺻوﯾر )) ، (4وﯾﮑﯾﭘﯾدﯾﺎ ،ھﻧر و زﺑﺎن(.
ﻧوﯾﺳﻧده ﻣﻘﺎﻟﮫ ﺳﺎﺧﺗﺎر و ﮔراﯾﺷﺎت در ھﻧر ﻣﻔﮭوﻣﯽ در وﯾب ﺳﺎﯾت ﻣﺟﻣﺳﮫ اﯾران ﺑﮫ ﻗول ﻻرﻧس وﯾﻧر از ﺑﻧﯾﺎﻧﮕذاران اﯾن
ﺳﺑﮏ ﻣﯾﻧوﯾﺳد "ﺑدون زﺑﺎن  ،ھﻧر وﺟود ﻧدارد" )ﻻرﻧس  ،ﻣﺟﻠﮫ اﻧﺗرﻧﺗﯽ ﻣﺟﺳﻣﮫ اﯾران .(،
اﯾن ﺷﯾوه ﺳﺎﺣﮫ وﺳﯾﻌﯽ را در ﺧدﻣت ھﻧرﻣﻧدان ﺧود ﻗرار داده  .در ﮐﺷور ھﺎی ﮐﮫ ھﻧر ﻣﻔﮭوﻣﯽ در آن ﺟﺎی ﺑرای ﻧﻔس
ﮐﺷﯾدن دارد و رﺳﺎﻧﮫ ھﺎی ﭼﺎﭘﯽ در زﻧدﮔﯽ ﻓرھﻧﮕﯽ ﺟﺎﯾﯽ اﺧص دارد ﻣدﯾﺎ و رﺳﺎﻧﮫ ھﺎی ﭼون روزﻧﺎﻣﮫ  ،ﻣﺟﻠﮫ  ،ﮐﺗﺎب
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 ،دﺳﺗﮕﺎه ﮐﺎﭘﯽ و ﺳﮑﻧر ھﺎ  ،ﺗﻠﮕراف و  ...ﺟﺎﯾﮕزﯾن ﻧﻘﺎﺷﯽ و ﻣﺟﺳﻣﮫ ﺷدﻧد و ھزاران راه ﮐﺎر ﺗﺎزه ﺑرای ھﻧرﻣﻧدان آن
ﺑﺎز ﺷد  .ﻣﻘﺎﻟﮫً ﻣذﮐور در ﻣورد آﺛﺎر ھﻧری اﯾن ﺳﺑﮏ ﻣﯾﻧوﯾﺳد "زﻧدﮔﯽ  ،ﻣرگ  ،ﻣﯽ داﻧد  ،ﻧﻣﯽ داﻧد" ﻧﺎم اﺛری اﺳت
از ﺑورﯾس ﻧوﻣﺎن ﮐﮫ ﺑﺎ اﯾن اﻧدﯾﺷﮫ ﺧﻠﻖ ﮔﺷﺗﮫ اﺳت " .ﯾﮏ و ﺳﮫ ﺻﻧدﻟﯽ " اﺛر دﯾﮕری اﺳت از ﺟوزف ﮐﺎﺳوت
Joseph Kosuthﻣﺗوﻟد  1945ﮐﮫ در آن ﺑﮫ ﻧﻣﺎﯾش  3ﺻﻧدﻟﯽ ﻣﯽ ﭘردازد ؛ ﯾﮏ ﺻﻧدﻟﯽ ﭼوﺑﯽ ﺣﻘﯾﻘﯽ  ،ﯾﮏ ﺗﺻوﯾر
ﺻﻧدﻟﯽ ﻗﺎب ﺷده ﺑر دﯾوار و دﯾﮕری ﺗﻔﺳﯾر و ﺑﯾﺎن ﻧﺎم ﺻﻧدﻟﯽ ﺑرﮔرﻓﺗﮫ از داﯾره اﻟﻣﻌﺎرف  .ھر ﺳﮫ در ﮐﻧﺎر ھم واﻗﻌﯾت
ﻣﺿﻣون ﺷﯽ و اﺛر ھﻧری را ﻣورد ﭘرﺳش ﻗرار داد " )ﻻرﻧس  ،ﻣﺟﻠﮫ اﻧﺗرﻧﺗﯽ ﻣﺟﺳﻣﮫ اﯾران .(،

ﺗﺻوﯾر ) (4اﺛر ﺳﮫ ﭼوﮐﯽ ﺟوﺳف ﮐﺎﺳوت
"اﺳﺗﻔﺎده "ﻣل ﭘﺎﮐﻧر" از زﺑﺎن ﺑﮫ اﻧدازه اﺳﺗﻔﺎده ﮐﺎﺳوت از آن ﻧﺎب و ﺧﺎﻟص ﻧﺑود  ،زﯾرا ﺑﺎﮐﻧر ﺑﮫ ﺗﺟرﺑﮫ ﻣﮑﺎﻧﯽ  ،و در
ﮐﻧﺎر آن ﺗﺟرﺑﮫ ﻓﮑری ﺑﯾﻧﻧده ﻧﯾز ﺗوﺟﮫ داﺷت .و ﻟﯽ آﺛﺎر ﮐﮫ ﺑوﺟود آورد ﺑﮫ ھﻣﺎن اﻧدازه آﺛﺎر ﮐﺎﺳوت ﮐﺎﻣل و ﻣﺗﮑﯽ ﺑﮫ
ﺑرداﺷت ھﺎی ﻓﻠﺳﻔﯽ ﺑود" )ﺣﺎﺗﻣﯽ راﻣﺷﮫ .(22 :2 ،
در اﯾﻧﺟﺎ ﻧﻘش ﮐﺎﺳوت در ﺑﯾﺎن و ﻣﻌرﻓﯽ روش ﺑﯾﺎن ھﻧر ﻣﻔﮭوﻣﯽ ﺗوﺳط زﺑﺎن و ادﺑﯾﺎت ﻣورد ﺑﺣث ﻣﯾﺑﺎﺷد  .ﮐﺎﺳوت
در اﺛر ﺗﺎرﯾﺧﯽ اﺷت ﺑﮫ اﺛﺑﺎت رﺳﺎﻧﯾد ﮐﮫ زﺑﺎن ﺑﮫ ﺣﯾث ﺑﯾﺎن ﮐﻧﻧده ﺧوﺑﯽ ﺗﮑﻣﯾل ﮐﻧﻧده اﺛر اﺛر ھﻧر ھﺎی ﻣﻔﮭوﻣﯽ ﻣﯾﺑﺎﺷد .
 .6ھﻧر وﯾدﯾو ): (Video Artاراﺋﮫٴ ﯾﮏ ﻣﻔﮭوم ﺑﺎ ﺗﺻﺎوﯾر ﻣﺗﺣرک و ﺻدا
ﺗﺣوﻻت وﺳﯾﻊ در ﺟواﻣﻊ اروﭘﺎﯾﯽ و اﻣرﯾﮑﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑﺎﻋث ﮔردﯾد ھﻧر ھﺎی ﻣﻔﮭوﻣﯽ ﺷﮑل ﮔرﻓﺗﮫ و اﻧﮑﺷﺎف ﻧﻣﺎﯾد ھﻧر
وﯾدﯾو ھم در اﯾن ﺑﺳﺗر ھﻣوار ﺑﮫ دﻧﯾﺎ اﻣده ﺷﮑل ﮔرﻓت و در دھﮫ  60زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ راﺑطﮫ اﻧﺳﺎن و طﺑﯾﻌت ﻣﺟددا ﻣورد
ﭘرﺳش ﻗرار ﮔرﻓت  ،ھﻧرﻣﻧدان ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از دﺳﺗﺎوردھﺎی ﺗﮑﻧوﻟوژی ﻗرن ﺑﯾﺳت ﺑرای ﺑﯾﺎن ﻣﻔﺎھﯾم و ﻣوﺿوﻋﺎت ھﻧری
ﺧود ﺑﮫ ﺛﺑت ﺗﺻوﯾر و ﺻدا  -ﺑدون ﻣﺣدودﯾت از ﻧظر ﻗواﻋد ﺳﯾﻧﻣﺎﯾﯽ و ﻓﻠم ﺳﺎزی )داﯾرﮐت  ،ﺳﻧﺎرﯾو  ،ﻣﻧﺗﺎژ  ،ادﯾت
 ( .....ﻋﺻر ﺧود  -و ﭘﺧش آن در ﻧﻣﺎﯾﺷﮕﺎھﮭﺎ ﭘرداﺧﺗﻧد  .در اﯾن ﻓﻠم ھﺎی وﯾدﯾوﯾﯽ ھﻧرﻣﻧدان ﺧواﺳﺗﻧد ﺗﺎ ﻣﻔﺎھم را در
ﺳﺎﯾﮫ ﻣﻧﯾﻣﺎﻟﯾﺳم در ﭘﺎرﭼﮭﺎی ﮐوﺗﺎه ﺛﺑت ﻧﻣوده و در ﺑﺧﺷﯽ از ﻧﻣﺎﯾﺷﮕﺎه ھﺎ ﻧﺷر ﻧﻣودﻧد.
 .7ھﻧر ﺑدن ): (Body Artاراﺋ ٴﮫ ﯾﮏ ﻣﻔﮭوم ﺑﺎ ﺑﮫ ﮐﺎرﮔﯾری اﻧدام ﺑدن اﻧﺳﺎن  -در وﯾﮑﯾﭘﯾدﯾﺎ آﻣده "از ﺳوی دﯾﮕر ﮐﺳﺎﻧﯽ
ﻗﺎﺑﻠﯾت ھﺎی اﻧدام اﻧﺳﺎن و ﺣﺎﻻت آن را ﺑﯾش از ھر اﺑزار دﯾﮕری ﺑرای اﯾﺟﺎد ارﺗﺑﺎط ﺑﺎ ﻣﺧﺎطﺑﯾن آﺛﺎر ھﻧری ﻣﻧﺎﺳب
داﻧﺳﺗﻧد .آن ھﺎ ﮔﺎه ﺑﺎ ﺗﻠﻔﯾﻖ وﯾژﮔﯽ ھﺎی ھﻧر ﺗﺟﺳﻣﯽ و ﺣرﮐﺎت اﻧدام و ﺗواﻧﺎﯾﯽ ھﺎی ﺑﺎزﯾﮕری و ﮔﺎه ﺑﺎ اﯾﺟﺎد ﺧﺷوﻧت و
رﻓﺗﺎرھﺎی اﻧزﺟﺎرآﻣﯾز ﺑﺎ ﺟﺳم اﻧﺳﺎن – ﮐﮫ ﻣﻌﻣوﻻ" ﺧود ھﻧرﻣﻧد آن را ﺑﮫ ﻧﺣوی اﻧﺟﺎم ﻣﯽ داد ﮐﮫ ﺑﮫ ﺻورﺗﯽ ﺗﮑﺎن
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دھﻧده ﻣؤﺛر ﺑﺎﺷد ،ﻣﻔﺎھﯾم ﻣورد ﻧظر ﺧود را اﺟرا ﻣﯽ ﮐردﻧد .آﺛﺎر اﯾن ﻋده از ھﻧرﻣﻧدان ذﯾل ﻋﻧﺎوﯾن Body
 Happening ،Artو  Performanceﻧﺎﻣﯾده ﺷده اﺳت" )وﯾﮑﭘﯾدﯾﺎ  ،اﻧﺗرﻧت(.
ﮔراﯾش اﺳﺗﻔﺎده از اﻋﺿﺎی ﺑدن و از ﺑرﺟﺳﺗﮫ ﮔﯽ ھﺎ  ،ﻣوﻗﻌﯾت ھﺎ و ﺣرﮐﺎت اﻋﺿﺎی ﺑدن ﺑﮫ ﺣﯾث اﺑزار ﮐﮫ ﺑﺗوان
راﺑطﮫ را ﺑﯾن ھﻧرﻣﻧد و ﻣﺧﺎطب ﺗﺎﻣﯾن ﻣﯾﮑﻧد  ،از ﻧﯾﻣﮫ دوم دھﮫ  1960ﺑﻌد از ﺑﮫ ﻣﯾﺎن آﻣدن ھﻧر ھﺎی ﻣﻔﮭوﻣﯽ آﻏﺎز
ﮔردﯾد  .اﯾن ﺳﺑﮏ ھﻧری ﺑﯾﺷﺗر ﻣﺗﺎﺛر ﺷده از ﻓرھﻧﮓ ﺳرﺧﭘوﺳﺗﺎن و اﻗواﻣﯽ ﭼﻧد در ﮐﺷور ھﺎی اﻓرﯾﻘﺎﯾﯽ ﻣﯾﺑﺎﺷد.
اﻋﺿﺎی ﺟواﻣﻊ اﻓرﯾﻘﺎﯾﯽ ﺑﻧﺎﺑر ﻣوﻗف اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و ﻣوﻗﯾﻌت ﺧود  ،ﺻورت و ﯾﺎ ﺑﺧﺷﯽ از اﻋﺿﺎی ﺑدن ﺧوﯾش را ﺑﺎ
ﺗﺎﺳﯽ از ﻣﻔﺎھﯾم ﺳﻧﺗﯽ اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺧوﯾش ﻧﻘﺎﺷﯽ و ﯾﺎ ﺧﺎل ﮐوﺑﯽ ﻧﻣوده و در ﻣراﺳم ﺧﺎص ﺑوﻣﯽ و ﺑﻌﺿﺎ ً در ﺟﻧﮓ ھﺎ
ﺣﺿور ﻣﯾﺎﻓﺗﻧد  .اﻟﺑﺗﮫ اﻧﺗﻘﺎل ﻣﻔﺎھﯾم وﺳﯾﻊ ﺑﺎ ﺗﻧﮭﺎ ﻧﻘﺎﺷﯽ در ﺑﺧﺷﯽ از اﻋﺿﺎی ﺑدن و ﯾﺎ در ﮐل ﺑدن ﺑﺎﻋث ﮔردﯾد ﺗﺎ ﺑﻌد
از اﯾﺟﺎد ﻣﮑﺗب ھﻧری ھﻧر ھﺎی ﻣﻔﮭوﻣﯽ  ،ﻋدهً از ھﻧرﻣﻧدان را ﺑﮫ اﯾن ﺳو ﮐﺷﺎﻧﯾده ﺗﺎ ﺑﺻورت ﺳﺎده ﻣﻔﺎھﯾم ﻣورد ﻧظر
ھﻧرﻣﻧد ﺗوﺳط ﻧﻘﺎﺷﯽ ھﺎی ﮐﮫ ﺑﻧﺎم ) (tattooﯾﺎد ﻣﯾﮕردد در ﻣﺣﺿر ﻣﺧﺎطﺑﯾن ﻗرار ﻣﯾدھﻧد  .اﯾن ﺳﺑﮏ ھﻧر در اﯾن
اواﺧر ﭘﯾروان زﯾﺎدی ﭘﯾدا ﮐرده و اﻣرﯾﮑﺎ و اروﭘﺎ ﺑرای ھﻧرﻣﻧدان ﯾﮏ ﺷﻐل دراﻣد زاﯾﯽ ﺗﺑدﯾل ﮔردﯾده اﺳت .اﯾن ھﻧر
ﺑﺻورت ﺑوﻣﯽ در ﮐﺷور ھﺎی ﺟﻧوب اﺳﯾﺎ ﭼون ھﻧدوﺳﺗﺎن  ،ﺑﻧﮕﻠﮫ دﯾش  ،اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن و ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ﻧﯾز رﯾﺷﮫ دارد ﮐﮫ
ﺑﺻورت طرح ھﺎی ﮔل و ﺑرگ ﺑﺎ ﺧطوط ﻣﯾﻧﯾﺎﺗوری ﺗﻧﮭﺎ در ﮐف دﺳت ھﺎ ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از ﮔﯾﺎه ﺣﻧﺎ اﻧﺟﺎم ﻣﯾﭘذﯾرد .

ﺗﺻوﯾر ) (5ھﻧرﻣﻧد ھﻧر ﺑدن در ﺣﺎل طراﺣﯽ ﺑدن ﯾﮑﯽ از دوﺳﺗﺎران ھﻧر ھﺎی ﻣﻔﮭوﻣﯽ)وﯾﮑﭘﯾدﯾﺎ  ،اﻧﺗرﻧت(
ﺑﺎ درک ﻗﺎﺑﻠﯾﺗﮭﺎی اﻧدام اﻧﺳﺎن و ﺣﺎﻻت آن ﺗوﺳط ھﻧرﻣﻧدان اﯾن ﺳﺑﮏ  ،اﻧدام را ﺑﯾش از ھر اﺑزار دﯾﮕری ﺑﮫ اﯾﺟﺎد
ارﺗﺑﺎط ﺑﺎ ﻣﺧﺎطب ﻣﻧﺎﺳب داﻧﺳﺗﮫ و ﺣرﮐﺎت اﻧدام و ﺗواﻧﺎﯾﯽ ھﺎی ﺑﺎزﯾﮕری و ﮔﺎه اﯾﺟﺎد اﺣﺳﺎﺳﺎﺗﯽ ﭼون ﺧﺷوﻧت و
رﻓﺗﺎرھﺎی اﻧزﺟﺎر آﻣﯾز ﺑﺎ ﺟﺳم اﻧﺳﺎن را ﺑرای ﺑﯾﺎﻧﯾﮫ ھﺎی اﻧﺗﻘﺎد آﻣﯾز ﺧود از ﺷراﯾط ﺣﺎﮐم در اﺟﺗﻣﺎع و ﯾﺎ دروﻧﯾﺎت
ﺧود ﺑﮑﺎر ﮔرﻓﺗﮫ و ھﻧرﻣﻧد ﻣﻔﺎھﯾم ﻣورد ﻧظر ﺧود را ﺑﺻورت ﺗﮑﺎن دھﻧده ای ﺑﮫ اﺟرا و ﻧﻣﺎﯾش در ﻣﯽ آورد .در
ﻧوﺷﺗﮫ اﻧﺗرﻧﺗﯽ ﺑﺎدی ارت ﮐﮫ ﻧوﯾﺳﻧده آن ﻣﻌﻠوم ﻧﯾﺳت آﻣده اﺳت "ﮔر ﭼﮫ اﯾن ﮔراﯾش از ﻧﯾﻣﮫ دوم دھﮫ  60آﻏﺎز ﮔردﯾده
ﺑود وﻟﯽ ﺑﮫ ﻧوﻋﯽ رﯾﺷﮫ در ﻣراﺳﻣﺎت آﺋﯾﻧﯽ اﻗوام ﭘرﯾﻣﯾﺗﯾو داﺷت .زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ در اﻗوام ﺳرﺧﭘوﺳت ھر ﺷﺧص ﺑﻧﺎ ﺑﮫ
ﻣوﻗﻌﯾت ﺧود  ،ﺻورت و اﻧدام ﺧود را  -ﺑﺎ درک ﻣﻔﺎھﯾم از ﺧود و اﺟﺗﻣﺎع ﺧود  -ﻣﻧﻘوش و در ﻣراﺳﻣﺎت و ﺣﺗﯽ
ﺟﻧﮕﮭﺎ ﺣﺿور ﻣﯽ ﯾﺎﻓت  .رﺑﮑﺎ ھورن از ھﻧرﻣﻧدان زن آﻣرﯾﮑﺎﯾﯽ اﺳت و در اﯾن ﺳﺑﮏ  ،ﯾﮑﯽ از ﻣﺗﺧﺻﺻﯾن ﻧﻘﺎﺷﯽ
روی ﺑدن و "ھﻧر اﻧداﻣﯽ" ﻣﯽ ﺑﺎﺷد  .وی ﺑﺎ اﺿﺎﻓﮫ ﮐردن ﺗﺟﮭﯾزاﺗﯽ از ﻋﺎج و ﭼوب و ﭼرم و ﻓﻠز ﺑﮫ اﻧدام زﻧده اﻧﺳﺎن
ﺑﯾﺎﻧﮭﺎی اﺳطوره ای ﻣﯽ دھد" )اﻧﺗر ﻧت  ،ﻣﻘﺎﻟﮫً زﯾر ﻧﺎم ﺑﺎدی ارت(.
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 .8ھﻧر اﺗﻔﺎﻗﯽ ) : (Happening Artاﯾﺟﺎد ﻣﻔﮭوم ﺑﮫوﺳﯾﻠﮫٴ ﯾﮏ اﺗﻔﺎق در ﻣﺣﯾط و ﻧﺗﺎﯾﺞ آن.
ﺑﮫ ﻧﻘل از وﯾﮑﯾﭘﯾدﯾﺎ "اﯾن ھﻧر ﺑﮫ زﯾﺎن ﺳﺎده ﻋﺑﺎرت از اﺳﺗﻔﺎده از اﺷﯾﺎ ً ﺳﺎدهً ﻣﺳﺗﻌﻣل و ﺗرﮐﯾب آن ھﺎ ﺑﮫ ﺷﮑل ھﺎی
ﺟدﯾدی ﺑر ﻣﺑﻧﺎی ﻣﻔﮭوﻣﯽ ﮐﮫ ھﻧرﻣﻧد دارد  .اﯾن ھﻧر ﺑﮫ ﺣﯾث ﺷﯾوه از ھﻧر ﻣﻔﮭوﻣﯽ در ﺳﺎل ھﺎی  50و  60ﻗرن ﺑﯾﺳت
ﻣﯾﻼدی در اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده اﻣرﯾﮑﺎ ﺷﮑل ﮔرﻓت  .اﻟﺑﺗﮫ در ﺷﮑل ﮔﯾری اﯾن ﺳﺑﮏ ھﻧری ﺗﺣوﻻت ﺳﯾﺎﺳﯽ ،ﻓرھﻧﮕﯽ ،
اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و اﻗﺗﺻﺎدی ﻏرب )اروﭘﺎ و اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده( ﺑﻌد از ﺗﺣوﻻت ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺟﮭﺎن ﯾﻌﻧﯽ ﺟﻧﮓ اول و دوم ﺟﮭﺎﻧﯽ و
ﺑﻼﺧره ﻣﮑﺗب ھﻧرھﺎی ﻣﻔﮭوﻣﯽ در ﻣﺟﻣوع ﻧﻘش اﺳﺎﺳﯽ داﺷﺗﮫ اﺳت  .آﻗﺎی آﻻن ﮐﺎﭘرو )  (Allen Kaprowھﻧرﻣﻧد
اﻣرﯾﮑﺎﯾﯽ ﮐﺳﯽ ﺑود ﮐﮫ در ﺳﺎل  1950ﺳﺎﺧت ﻣﺟﻣوﻋﮫً ﺗﺣت ﻧﺎم "ﺳرھم ﺳﺎزی ھﺎ" را آﻏﺎز ﮐرد .او ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از
اﺷﯾﺎی ﻣﺳﺗﻌﻣل و ﻧﺎﺑﮑﺎر ﺗرﮐﯾﺑﯽ ﺳﺎﺧت ﺑﺎ ﻣﻔﮭوم ﺟدﯾد  .ﺑﻧﺎ ً در ﺗﺎرﯾﺦ ھﻧر ﻣﻌﺎﺻر آﻗﺎی آﻻت ﮐﺎﭘرو را ﺑﻧﯾﺎن ﮔذار
ھﻧرﻣﻔﮭوﻣﯽ اﺗﻔﺎﻗﯽ ﻧﺎم ﻣﯾدھﻧد  .از آﺛﺎر ﻣﺷﮭور اﯾن ھﻧرﻣﻧد ﺑزرگ دﯾوار ﺷﯾرﯾن اﺳت ﮐﮫ در ﮐﻧﺎر دﯾوار ﺑرﻟﯾن ﺑﺎ
اﺳﺗﻔﺎده از ﺧﺷت ھﺎی ﺷﮑﺳﺗﮫ و ﻧﺎﺑﮑﺎر و ﭘﺳﻣﺎده ھﺎی ﻏذای ﺻﺑﺣﺎﻧﮫ )ﻣرﺑﺎ و ﻋﺳل و ﻧﺎن ھﺎی ﺧﺷﮏ( ﺑﮫ ﺣﯾث ﻣﺻﺎﻟﺢ
ﺳﺎﺧﺗﻣﺎﻧﯽ دﯾواری ﺳﺎﺧت ﮐﮫ ﺑﻌد از ﭼﻧدی اﺛری از آن ﺑﺟﺎ ﻧﻣﺎﻧد اﯾن اﺛر ﮐﮫ دﻻﻟت ﺑر ﺑﮫ ﺑﯾﮭودﮔﯽ دﯾوار ﺑرﻟﯾن ﻣﯾﮑرد
در ﻧزدﯾﮑﯽ دﯾوار ﺑرﻟﯾن ﺳﺎﺧﺗﮫ ﺷده ﺑود  .و ﯾﺎ اﺛر "ﻣﺎﯾﻌﺎت" ﻣﯾﺑﺎﺷد  .اﯾن اﺛر ﮐﮫ در ﺷﮭر ﺷﯾﮑﺎﻟو طراﺣﯽ ﺷده ﺑود
طوری ﺑود ﮐﮫ ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن ھﺎی ﻋظﯾم اﻟﺟﺛﮫً ﯾﺧﯽ در ﭼﻧد ﮔوﺷﮫً از ﺷﮭر ﺑﮫ ﻧﻣﺎﯾش ﮔذاﺷﺗﮫ ﺷده و ﺗﺎ آب ﺷدن ﮐﺎﻣل ﯾﺦ ﮐﮫ
ﺟز  ،ﻗﺳﻣت ﻋظﯾﻣﯽ از آب از آن ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧد و ﻣﺣو ﮔردﯾد .ھﻧر ﺑﮫ ﻣﺛﺎﺑﮫ ﺑﺎزﺗوﻟﯾد ﻟﺣﺿﮫ ای درﺧﺷﺎن و ﻣﻧﺣﺻر ﺑﮫ ﻓرد
اﺳت ﮐﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﯾﮏ ﺑﺎر ﺑﮫ ظﮭور ﻣﯽ رﺳد و ﺷﺎﻣل اﺻوات  ،ﺣرﮐت  ،رﻧﮓ و رواﻧﺷﻧﺎﺳﯽ اﺳت " )وﯾﮑﭘﯾدﯾﺎ  ،اﻧﺗرﻧت(.
رﯾﭼﺎرد ﺷﺧﻧر در ﮐﺗﺎب اش زﯾر ﻧﺎم " ﻧظرﯾﺎﺗﯽ در ﺑﺎره اﺟرا" ﺑﮫ ﻣﻌرﻓﯽ و ﺗطﺑﯾﻖ آﺛﺎر ﮐﺎﭘرو ﭘرداﺧﺗﮫ و او را ﯾﮑﯽ از
ﺗﺎﺛﯾرﮔذار ﺗرﯾن ھﻧرﻣﻧدان ﻣﻌﺎﺻر در ﮔﺳﺗره ھﻧر ھﺎی اﺟراﯾﯽ ﻗﻠﻣداد ﮐرده اﺳت" )وﯾب ﺳﺎﯾت )(Cloob.com
ﻧوﺷﺗﺎری از اﻻن ﮐﺎﭘرو( .
از اﻗﺎی ﮐﺎﭘرو اﺛری ﺑﻧﺎم ھﻧر اﺗﻔﺎﻗﯽ  ،ھﻧر ﻣﺣﯾطﯽ ﺑﺟﺎ ﻣﺎﻧده ﮐﮫ ﻧﻘش و ﺗﺎﺛﯾر ھﻧر اﺟراﯾﯽ اﺗﻔﺎﻗﯽ را در ﺑﯾن ھﻧر ھﺎی
ﻣﻌﺎﺻر ﺑﮫ ﺷرح ﮐﺎﻣل ﮔرﻓﺗﮫ اﺳت  .اﯾن اﺛر ﮐﮫ ﺗوﺳط ﻋﻠﯾرﺿﺎ اﻣﯾرﺣﺎﺟﺑﯽ ﺗرﺟﻣﮫ ﺷده در وﯾب ﺳﺎﯾت ﺗﺎﺗر ﺑﮫ ﻧﺷر
رﺳده اﺳت .
اﻗﺎی ﮐﺎﭘرو در ﺧﻠﻖ اﺛﺎر ھﻧر ھﺎی اﺗﻔﺎﻗﯽ ﺑﮫ ﭼﻧد ﭘدﯾده ﺑﮫ ﻋﻧوان اﺑﻌﺎد ﺗﺷﮑﯾل دھﻧدهً اﺛر اﺷﺎره دارد  :وﺳﺎﯾل ﻣﺳﺗﻌﻣل و
ﻧﺎﺑﮑﺎر  ،زﻣﺎن  ،ﺗﺻﺎدف وﻓرﺻت و ﻣﻔﮭوم در اﺛر .
اﻗﺎی ﮐﺎﭘرو از ھﻧر ﻣﻔﮭوﻣﯽ اﺗﻔﺎﻗﯽ ﭼﻧﯾن ﺗﻌرﯾف ﻣﯾﻧﻣﺎﯾد " اﺛر ﯾﺎ اﺟرای اﺗﻔﺎﻗﯽ ﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﺟﺎﺑﺟﺎﯾﯽ وﺳﯾﻊ ﻣﮑﺎﻧﯽ دﺳت زده
و ﺑﮫ ﮔﺳﺗرش آن ﺑﭘردارد  .ﯾﮏ اﺟرا ﻣﻧﺣﺻر ﺑﮫ ﻓرد ﺑﺎﯾد ﻓﺿﺎی ﭘﯾراﻣون ﺧود را ﺗﺣت ﺗﺎﺛﯾر ﻗرار داده و ﺧود را از
وﺿﻌﯾﺗﯽ اﯾﺳﺗﺎ ) ( Staticﺧﺎرج ﮐﻧد در ﭼﻧﯾن ﺷﮑﻠﯽ  ،اﺟرا ﺑﮫ ﻣﺎﻧﻧد ﻋﻣﻠﯽ ﺗﺎﺗرﯾﮑﺎل واﺟد ﻣﻌﻧﺎی ﺧﺎص ﻣﯽ ﺷود ")
)وﯾب ﺳﺎﯾت ) (Cloob.comﻧوﺷﺗﺎری از اﻻن ﮐﺎﭘرو(.
او در اداﻣﮫً ﻧوﺷﺗﮫ اش در ﻣودر اھﻣﯾت زﻣﺎن در ھﻧر اﺗﻔﺎﻗﯽ ﻣﯾﻧوﯾﺳد " زﻣﺎن ﻣﺳﺋﻠﮫ ای اﺳت ﺑﺳﯾﺎر ﻣﮭم و ﻣورد ﺗوﺟﮫ
 .زﻣﺎن د رھﻧر اﺗﻔﺎﻗﯽ ﺑﺎﯾد واﻗﻌﯽ و ﻧﺎﭘﯾوﺳﺗﮫ ﺑﺎﺷد  .زﻣﺎن در ﺷﮑل طﺑﯾﻌﯽ ﺧود ﻣﯽ ﺗواﻧد ﻓﺿﺎ ھﺎی ﻣﺗﻌدد را در ﯾﮏ
ﺗواﻟﯽ )  ( Sequenceﺣﻔظ و ﺑﮫ ﻧﻣﺎﯾش ﮔذارد " ))وﯾب ﺳﺎﯾت ) (Cloob.comﻧوﺷﺗﺎری از اﻻن ﮐﺎﭘرو(.
در ﺑﮭﺎر ﺳﺎل  1395ه ش ﺗﻌدادی از ھﻧرﻣﻧدان ﻣﻔﮭوﻣﯽ در ﮐﺎﺑل ﺟﻣﻊ ﺷده و روی ﯾﮏ ﺣرﮐت ﻧﻣﺎدﯾن اﺟراﯾﯽ در ﺟﺎدهً
داراﻻﻣﺎن ﮐﺎﺑل ﺑﺎﻋث ﺧﻠﻖ اﺛری ﮔردﯾدﻧد.
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ﺗﺻوﯾر ) (6ھﻧر ﻣﻧدان اﻓﻐﺎﻧﯽ در ﯾﮏ ﻧﻣﺎﯾش ھﻧر اﻧﺗزاﻋﯽ در ﺷﮭر ﮐﺎﺑل)ﮐﻠﮑﺳﯾون ﻋﮑس ھﺎی ھﻧری ﷴ رﻓﯾﻊ ﺑﯾﺎن(
 .9ھﻧر ﻓراﯾﻧدی ) : (Process Artاراﺋﮫٴ ﯾﮏ ﻣﻔﮭوم ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از ﻣواد ﻧﺎﭘﺎﯾدار و ﺛﺑت آن ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از ﻓن ﻋﮑﺎﺳﯽ.
ﭘروﺳس آرت را ﻣﯾﺗواﻧﯾم ﯾﮑﯽ از اﻧواع و ﺷﯾوه ھﺎی ھﻧر ھﺎی ﻣﻔﮭوﻣﯽ ﺑداﻧﯾم  ,ﺑﮫ ﻧﻘل از وﯾﮑﯾﭘﯾدﯾﺎ "ھﻧر ﻓراﯾﻧدی ﯾﺎ ﭘروﺳس
آرت ﺟﻧﺑﺷﯽ ھﻧری ﺑود ﮐﮫ در اداﻣﮫ ﻣﮑﺗب ﮐﺎﻧﺳﭘﭼوال آرت ﯾﺎ ھﻧر ﻣﻔﮭوﻣﯽ در دھﮫ ھﻔﺗﺎد ﻣﯾﻼدی ﻣورد ﺗوﺟﮫ ھﻧرﻣﻧدان
ﻗرار ﮔرﻓت .ﯾﮑﯽ از ﻣﮭﻣﺗرﯾن ھﻧرﻣﻧدان اﯾن دھﮫ ،اﯾوا ھﺳﮫ ﻧﺎم داﺷت  .ﮐﮫ در ﻗﺑل از ﺟﻧﮓ ﺟﮭﺎﻧﯽ دوم از اروﭘﺎ ﺑﮫ اﻣرﯾﮑﺎ
ﻣﺣﺎﺟرت ﻧﻣوده و ﺑﺎ ﺧﻼﻗﯾت ھﺎی ھﻧری داﺷت اﯾن ﺷﯾوه ھﻧری را در ﭘﯾش ﮔرﻓﺗﮫ و ﺑﮫ اوج رﺳﺎﻧﯾد  .ﺷﯾوهً ﮐﺎری اﯾن ھﻧر
ﻣﻔﮭوﻣﯽ طورﯾﺳت ﮐﮫ ﯾﮏ ﻣﻔﮭوم ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از ﻣواد ﻧﺎﭘﺎﯾدار اﺛری را اﯾﺟﺎد ﻧﻣوده و ﺑﺎ ﻓن ﻋﮑﺎﺳﯽ ﺛﺑت ﻣﯾﮕردد" )ﻧورﺑرت
.(501 :3،

ﺗﺻوﯾر ) (7ﺗﺻوﯾری از ھﻧر ﻓراﯾﻧدی )وﯾﮑﭘﯾدﯾﺎ  ،اﻧﺗر ﻧت(
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ﻧﺗﯾﺟﮫ ﮔﯾری
ﺑﺷر در طول زﻧدﮔﯽ اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ اش ﺳﺎﯾﮫ و ھﻣﯾﺎر داﯾﻣﯽ داﺷﺗﮫ ﮐﮫ در ﺑﯾﺷﺗرﯾن اوﻗﺎت دﯾدﮔﺎه ھﺎی ﻓﻠﺳﻔﯽ  ،اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ،
اﻗﺗﺻﺎدی و ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺧوﯾش را ﺑوﺳﯾﻠﮫً آن اﺑراز ﻧﻣوده اﺳت  .ھﻧر  ،ھﻣﺳﻔر ﻗﺎﻓﻠﮫً زﻧدﮔﯽ ﺑﺷر در ﺷراﯾط ﻣﺧﺗﻠف ﺗواﻧﺳﺗﮫ ﺑﺎ
اﻟﮭﺎﻣﺎت از ﻣﺣﯾط و ﻓﻠﺳﻔﮫً دروﻧﯽ ھﻧرﻣﻧد ﻧﺎﮔﻔﺗﮫ ھﺎی دروﻧﯽ و اﻣﯾﺎل وی را در ﻣﺣﺗوﯾﺎت اﺛﺎر ھﻧری ﺗﺑﺎرز دھد  .و ﺑﮫ ﻣﺛﺎﺑﮫ
دوﺳت داﯾﻣﯽ ﺑﺷر از دﯾرﺑﺎز ھﻣﺳو ﺑﺎ ﺗﻔﮑرات اﻧﺳﺎﻧﯽ در ﺗﺣول ﺑوده و اﻣواج وار راه طوﻻﻧﯽ زﻧدﮔﯽ را در ﮐﻧﺎر اﻧﺳﺎن
طﯽ ﻧﻣوده اﺳت .
ﮔﺎھﯽ ھﻧر در ﻗﺎﻟب ﻣﻌﻣﺎری و ﮔﺎھﯽ در ﻗﺎﻟب ﻣﺟﺳﻣﮫ و ﮔﺎھﯽ در ﻗﺎﻟب ﻣوﺳﯾﻘﯽ و ﺗﯾﺎﺗر و ﮔﺎھﯽ در ﻻﺑﻼی ﺷﻌر و ادب و
ﻧﻘﺎﺷﯽ داﺷﺗﮫ ھﺎی دروﻧﯽ ھﻧرﻣﻧدان را ﺑﯾرون ﮐﺷﯾده  ،زﯾﺑﺎﯾﯽ آﻓرﯾده و ﻋطش زﯾﺑﺎﯾﯽ ﺷﻧﺎﺧﺗﯽ ھﻧر دوﺳﺗﺎن و ھﻧرﺟوﯾﺎن را
ﺳﯾراب ﻧﻣوده اﺳت  .در اﯾن ﮐﺎروان طوﻻﻧﯽ زﻣﺎن ھﻧر ﺧود ﻗﺎﻟب ھﺎ و ﭼﮭﺎرﭼوب ھﺎی دﯾده و ﭼون اﻣواج ﺧروﺷﺎن درﯾﺎ
ﮐﺎروان ﺗﻣدن ﺑﺷری را ﺑﺎ ﺳﭘری ﻧﻣودن ﭘﺳﺗﯽ ھﺎ و ﺑﻠﻧدی ھﺎ ھﻣﭼون اﻣواج درﯾﺎ ﻗﻠﻌﮫ ھﺎی رﺷد  ،اﻧﮑﺷﺎف و ﺷﮑوﻓﺎﯾﯽ را
ﭘﯾﻣوده اﺳت و ﺑﮫ ﺳﺎﺣل ﺳﯾراب ﺷدن ﻣﺧﺎطﺑﺎن رﺳﯾده اﺳت .
در ﻗﺎﻓﻠﮫ ﺗﻣدن ﺑﺷری ھﻧر دوره ھﺎی ﻣﺗﻧوﻋﯽ را ﺳﭘری و ﻣﻔﺎھﯾﻣﯽ ﺑس ﻣﺗﻔﺎوت را در ﻻﺑﻼی اﺛﺎر ھﻧری ﺧﻠﻖ ﺷده ﺗﺟرﺑﮫ
ﻧﻣوده اﺳت  ،طرز ﺗﻔﮑر ﮐﻼﺳﯾزم  ،ﻣدرﻧﯾزم و اﻧﺗزاﻋﯽ ﻣراﺣل ﺑس ﻣﮭم و ﻣﺗﻔﺎوت ﮐﮫ ﺑر اﺳﺎس ﻧﯾﺎز  ،ﺷراﯾط اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ،
اﻗﺗﺻﺎدی و ﺳﯾﺎﺳﯽ اﺟﺗﻣﺎﻋﺎت ﺑﺷری در ﻗﺎره ھﺎی ﻣﺧﺗﻠف ﺑر دوش ھﻧر ﺗﺣﻣﯾل ﮔردﯾده اﺳت .
ﺗﻣدن ﮐﻼﺳﯾزم ﮐﮫ ﻗرون ﻣﺗﻣﺎدی ﺣﺎﮐم ﺑﯽ ﭼون و ﭼرای ﻋرﺻﮫ ھﺎی ﻣﺧﺗﻠف زﻧدﮔﯽ ﺑﺷر ﺑود  ،ھﻧر را ﺑﺎ ﺗﻌﺎرﯾﻔﯽ ﻓﻠﺳﻔﯽ و
اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﮐﮫ داده ﺑود در آﻏوش ﺧود ﭘروراﻧﯾده ﺑﺎ ﮐﻠﯾﮫً زﯾﺑﺎﯾﯽ ھﺎی ﻣﻧﺣﺻر ﺑﮫ ﻓردش ﺑﮫ ﺑﺎد ﻣدرﻧﯾزم ﺳﭘرد  .اﯾن ﺗﺣول در
زﻧدﮔﯽ ﺑﺷر ﮐﮫ ھﺳﺗﮫ آن در ﺑﺗن زﻧدﮔﯽ اﻧﺳﺎن ﺷﺧم زده ﺷده و از ﺟرﯾﺎن ﺣوادث ﺳﯾﺎﺳﯽ  ،اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ واﻗﺗﺻﺎدی ﺳﯾراب
ﮔردﯾده ﺑود در ﻗرون ھﻔده و ھژده ﺳر از ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑﺷر ﺑﯾرون آورده و ﻣدرﻧﯾﺗﮫ را ﺑﮫ ﺣﯾث ﺧواﺳﺗﮕﺎه ﺟدﯾد اﻧﺳﺎن ﺑرای اﻧﺳﺎن
ﻋرﺿﮫ داﺷت .
ھﻧر ﺑﮫ ﺣﯾث ﯾﮑﯽ از ﺿﻣﺎﯾم اﺳﺎﺳﯽ و اﺻﻠﯽ ﻓرھﻧﮕﯽ زﻧدﮔﯽ ﺑﺷر ﻧﯾز دﺳت ﺧوش ﺗﺣوﻻت ﺷده و ﺑﺎ ﺗﺎﺛﯾر از ﻗﺎﻧوﻧﻣﻧدی
ﻣدرﻧﯾزم رﻧﮓ و ﺷﻣﺎﯾل ﺟدﯾد ﺑﺧود ﮔرﻓت  .ھﻧﺟﺎر ﺷﮑﻧﯽ و ﺳﻧت ﺷﮑﻧﯽ در اﺻول و ﻓﻠﺳﻔﮫ ھﻧر آﻏﺎز ﮔردﯾده و ﻣوازی ﺑﺎ
آن زﯾﺑﺎﯾﯽ ﺷﻧﺎﺳﯽ ﻧﯾز ﻣﻔﮭوم ﺟدﯾدی ﺑﺧود ﮔرﻓت  .ھﻧرﻣﻧدان در اﻗﺳﺎ ﻧﻘﺎط ﮐره ﺧﺎﮐﯽ دﺳت ﺑﮫ ﺧﻼﻗﯾت ھﺎی زدﻧد ﮐﮫ "ھﻧر
ﺑرای ھﻧر" ﭘﺎﯾﮕﺎه ھﻧری اش را ﺑﮫ ﺷﻌﺎر ﻣدرﻧﯾزم ﺳﭘرد .ﺗﺣوﻻت زﻧدﮔﯽ اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ  ،اﻗﺗﺻﺎدی و ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺟواﻣﻊ  ،ﻣﺧﺻوﺻﺎ ً
ﺟواﻣﻊ اروﭘﺎﯾﯽ و اﻣرﯾﮑﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺳرﻋت ﻏﯾر ﻗﺎﺑل ﭘﯾش ﺑﯾﻧﯽ ﺷﮑل ﻣﯾﮕرﻓت زﻣﯾﻧﮫ را ﺑرای ﺷﮑل ﮔﯾری اﺻول ﺟدﯾد
زﻧدﮔﯽ ﺑﺷر ﻣﮭﯾﺎ ﻣﯾﺳﺎﺧت  .زﻣﺎن ﺑﮫ ﺣﯾث ﯾﮑﯽ از اﺑﻌﺎد ﻣﮭم زﻧدﮔﯽ ﻣﯾرﻓت ﺗﺎ از اھﻣﯾت ﻓوق اﻟﻌﺎده ﺑرﺧوردار ﮔردد .
ﺻرﻓﮫ ﺟوﯾﯽ در اﺻول زﻧدﮔﯽ ﺟﺎی ﺗﺟﻣل ﮔراﯾﯽ را اﺧﺗﯾﺎر ﮐرد .
در اﯾن ﯾﮏ ﭼﻧﯾن اوﺿﺎع و اﺣوال ﮐﮫ ﻣﺳﯾر اﺻﻠﯽ زﻧدﮔﯽ در ﺳر ﭼﮭﺎر راه ﻗرار داﺷت  ،ﻣﺎرﺳل دوﺷﺎن ﺑﺎ ﯾﮏ ﺣرﮐت
ﻧﻣﺎدﯾن اﻧﻘﻼﺑﯽ را آﻏﺎز ﻧﻣود ﮐﮫ ھرﭼﻧد در ھﻣﺎن زﻣﺎن ﻣﺧﺎﻟﻔﯾﻧﯽ ﻧﯾز داﺷت وﻟﯽ در اﻧدک زﻣﺎن ﻣﻣﮑﻧﮫ طرﻓدران زﯾﺎدی ﺑﮫ
ﺟﻧﺑش ﻓﮑری او ﭘﯾوﺳت  .ﻧﻘش ھﻧر ﺑﺻورت ﺑﺳﯾﺎر ﺑرﺟﺳﺗﮫ در ﻣﺳﯾر ﺷﮑل دھﯽ زﻧدﮔﯽ ﺑﺷر آﺷﻔﺗﮫ ھوﯾدا ﮔردﯾد  ،ھﻧرﻣﻧدان
زﯾﺎدی از ﮔوﺷﮫ و ﮐﻧﺎر ﮐره ﺧﺎﮐﯽ ﺑﮫ دﻋوت ﻓﻠﺳﻔﮫ ﺟدﯾد ھﻧر ﻟﺑﯾﮏ ﮔﻔﺗﮫ ﺷﯾوه ھﺎی ﺑﯾﺎن دﯾدﮔﺎه ھﺎی ﺷﺎن را در ﻣﺣﺿر ﻋﺎم
ﻗرار دادﻧد  .ﺑﯾﺷﺗرﯾن ﺣرﮐت ھﺎ ﺑرای ﯾﮑﺑﺎر اﻧﺟﺎم ﺷده و ﺑﮫ ﺗﺎرﯾﺦ ﭘﯾوﺳت و ﺟز ﺗﺻﺎوﯾر و وﯾدﯾو ھﺎ ﭼﯾزی از آﻧﮭﺎ ﺑﺟﺎ
ﻧﻣﺎﻧد.
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اﯾن ﺣرﮐت ﺟدﯾد ﺑﯾﺷﺗر در ﺟواﻣﻊ اروﭘﺎﯾﯽ و اﻣرﯾﮑﺎﯾﯽ ﮐﮫ از ﺟﻧﮓ دوم ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺑﯾﺷﺗرﯾن آﺳﯾب ھﺎ را دﯾده ﺑودﻧد  ،ﻣورد
ﻗﺑول ﻋﺎﻣﮫ ﻣردم و ﺑطور اﺧص ﻗﺷر ھﻧرﻣﻧد ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ و ﺑﮫ ﺳرﻋت ﺑﺳوی ﻗﺎره ھﺎی زرد و ﺳﯾﺎه در ﺣرﮐت ﺑود ﺣﺗﯽ در
ﺳﻧﺗﯽ ﮔرا ﺗرﯾن ﻣﺟﺎﻣﻊ ﻧﯾز ﺑراﯾش ﺟﺎه ﭘﺎ ﺑﺎز ﻧﻣوده و ﺑﺻورت روزاﻓزون در اﻧﮑﺷﺎف و ﺷﮑوﻓﺎﯾﯽ ﺑود .
در ﯾﮏ دھﮫ اﺧﯾر در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﮐﮫ ھﻧوز ﮐﮫ ھﻧوز اﺳت از ﯾﮏ ﺳو ﻣردم زﯾر ﺳﺎﯾﮫ ﺷوم ﺟﻧﮓ ھﺎی داﺧﻠﯽ ﺑﮫ ﺳﺧﺗﯽ و
ﻣﺷﻘت ﺑﺳر ﻣﯾﺑرﻧد و از ﺳوی دﯾﮕر ﮐﮫ ﺳﻧت ھﺎ و ھﻧﺟﺎر ھﺎی ﻗرون وﺳطﯽ در زﻧدﮔﯽ ﻣردم ﺣﺎﮐم اﺳت  ،ﺷﺎھد ﺣرﮐت ھﺎی
ﻧﻣﺎدﯾن و اﻧﺗزاﻋﯽ ھﺳﺗﯾم ﮐﮫ ﻧﺷﺎﻧﮕر روﺣﯾﮫ ﺗﺟدد ﭘرﺳﺗﯽ  ،ﺳﻧت ﺷﮑﻧﯽ و ھﻧﺟﺎر ﺷﮑﻧﯽ ﻣردم ﻣﯾﺑﺎﺷد  .ھﻧر ھﺎی اﻧﺗزاﻋﯽ
ﭼون اﺗﻔﺎﻗﯽ  ،رواﯾﺗﯽ  ،اﺟراﯾﯽ  ،اﻧﺳﺗﺎﻟﯾﺷن  ،وﯾدﯾوﯾﯽ و ﺑدن از ﺟﻣﻠﮫ ھﻧر ھﺎی ﻣﻔﮭوﻣﯽ اﺳت ﮐﮫ در ﺷﮭر ھﺎی ﻣﮭم
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺗوﺳط ھﻧرﻣﻧدان ﺟوان ﺑﮫ ﻧﻣﺎﯾش ﮔذاﺷﺗﮫ ﺷده اﺳت  .اﯾن ﻧﻣﺎﯾﺷﺎت ﺑﺻورت طﺑﯾﻌﯽ اﻧﻌﮑﺎﺳﺎت ﻣﺗﻔﺎوﺗﯽ داﺷﺗﮫ  .ﻋدهً
از ﻣﺧﺎطﺑﯾن را ﺑﮫ اﻧﺗﻘﺎد واداﺷﺗﮫ وﻟﯽ ﻋدهً زﯾﺎدی از ﺑﯾﻧﻧده ﮔﺎن اﻧﮕﺷت ﺗﺣﺳﯾن ﺑﮫ دﻧدان ﺑرده اﻧد  .اﯾن ﺳﺑﮏ ﻧو ظﮭور در
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن رو ﺑﮫ رﺷد و اﻧﮑﺷﺎف ﺑوده و ﺑﺎ ﮔذر زﻣﺎن ﺗﻌداد ھﻧرﻣﻧدان و ھواﺧواھﺎن آن رو ﺑﮫ اﻓزاﯾش ﻣﯾﺑﺎﺷد .
ﻋﺑداﻟوﺣﯾد ﺧﻠﯾﻠﯽ ﺗﺎﺑﺳﺗﺎن  1395ه ش

ﻣﺎﺧذ:
.1
.2
.3
.4

آزﺑورن ھﺎرﻟد  ،ﭼﯾﻠرز ھﺎروﻟد و دﯾﮕران  ،ﺗرﺟﻣﮫ  ،ﮔﺷﺎﯾش  ،ﻓرھﺎد  ، 1386،ﺗﮭران  ،اﻧﺗﺷﺎرات ﻣﺎرﻟﯾﮏ
ﺣﺎﺗﻣﯽ  ،ﻣﯾﺛم راﻣﺷﮫ ،ﺗﺎرﯾﺧﭼﮫ ھﻧر ﻣﻔﮭوﻣﯽ و ھﻧرﻣﻧدان آن  ،ﻣرﮐز اﻟﮑﺗروﻧﯾﮏ ﮐﺗﺎﺑﮭﺎی ﭘﺎرس
ﻧورﺑرت  ،ﻟﯾﻧﺗن  ،ھﻧر ﻣدرن  ،ﺗرﺟﻣﮫ راﻣﯾن ﻋﻠﯽ  ، 1382 ،ﺗﮭران  ،ﻧﺷر ﻧﯽ
ﯾﺎﻓﺗﯾﺎن  ،ﻣﮭدﺧت  ،طراﺣﯽ ﻣﯾﻧﯾﻣﺎل )ﺧﻼﺻﮫً ﺗﺎرﯾﺧﭼﮫ و ﻧﮑﺎت ﮐﺎرﺑردی(  ، 1391 ،ﺗﮭران .

15

