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 و دانشگاھی بخش ھای ھنر و فلسفھ یھنر بر اساس نیاز جامعھمقالھ این 
 بعد از تحقیق دو ماھھ )Conceptual Artدر رابطھ بھ ھنر ھای مفھومی (

 گردیده است. ره ش تحری 1395در تابستان سال 

 

 روش ھای بیان ھنر ھای مفھومی

 مقدمھ
نوعی از ارائیھ اثر ھنری است کھ  در خلق اثر ذھن ھنرمند بیشتر اھمیت میگیرد تا چشم ھنرمند ، در این ھنر مفھومی 

روش ھنری ھنرمند اثرش را بر اساس نفی زیبایی شناسی ، روی عدم قاعده گرایی و روی اساسات سنت شکنی ھنر 
معموالً ھدف ھنرمند در ایجاد و خلق اثر کھ زد . سا مشغولکالسیزم پیریزی مینماید تا ذھن تماشاچی را بیشتر از چشمش 

بصورت انتزاعی و ھنجار شکنی بھ میان می آید ، میتواند برای زمان کوتاه ، موقتی و گذرا و یا بصورت دایمی و 
ومی متناسب بھ این ترتیب اثر ھنر مفھماندگار باشد کھ البتھ بھ شیوهً بیان اثر تعلق می گیرد تا خواست ھنرمند و یا بینندهً . 

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 مجدداً مورد پرسش و تردید 

 قرار میگیرد.

ثار ھنری آ سعی بھ خرچ داده اند تابعمل خواھد آمد ، ن تذکار آشیوه ھای متنوعی کھ بعداً از  مفھومی بھھنر ھنرمندان 
متناسبی معنی کنند . آنھا در حقیقت طبیعیت ھنر را بھ روش صریح و توصل بھ ارائیھ مفھوم اشیاً  شان را با زیبای شناسی

 .کل ذھنی و صورت خیالی اثر اھمیت داده شود بھ شکل ھای مختلف مورد سوال قرار میدھند ، بدون این کھ بھ ش

ردی رابطھ ھنرمند با مخاطب و اثر ھنری دگرگون میشود . بھ این معنی کھ ھنرمند تکیھ بھ منطق ف یدر این سبک ھنر
 کھ نقطھ مرکزی خلق اثر را مفھوم اثر و توانایی ھای ھنریش در خلق اثر استفاده مینماید خودش و با استفاده از امکانات

م ھنری ھای کالسیزم منتفی گردیده و مفھوم زیبایی شناختی با مفھو .کھ در ذھن ھنرمند پرورانیده شده ، تشکیل میدھد
بیننده و ھنرمند زیبایی اثر ھنری را در  زیبایی شناسی نیز ھمانند خلق آثار ھنری متحول شده بھ مفھوم اثر تمرکز مینماید .

 جسمی اثر .مفھوم اثر میبینند تا در محتویات ت

، نھ این شیوه ھنری در جوامعی پیریزی میگردد کھ اصول مدرنیزم در زندگی اجتماعی انسان ھا برایش جای پا بازنموده 
فرار از اصول و قواعد نجار شکنی و زندگی گردیده و اصول سنت شکنی ، ھباز نموده بلکھ پارهً از اصول  جاه پا تنھا

در جوامع سنتگرا این ھنر از اھمیت کمتری  .میباشد حاکم و یا در بیشترین ساحات زندگی  بودهکالسیزم در حال گسترش 
ھرچند نیاز ھای زندگی اجتماعی در  برخوردار بوده و بھ مشکل و دیر بھ کاروان نیاز ھای مدرنیسم خواھند پیوست .

تا ھنرمندان با خلق  می نمایداشد ضرورت احساس کھ بر اصول جوامع قرون اسطی بھ پیش میرود ،  جوامع سنت گرا 
نیاز دارد زندگی اجتماعی بخاطر تغیر بھ آن آثار ھنری کھ در کمترین زمان و اندک ھزینھ ممکنھ مفھومی ترین مفاھیم کھ 

 ی مناسبی را برای اجتماع برساند تا ھمین مفاھیم تحول و تغیر بنیادی را باعث گردد .، پیام ھا

ینش جدید در بین ھنرمندان صادی در اروپا باعث یک بتحوالت سیاسی ، اجتماعی و اقت 20 قرنھای  در آغازین دھھ
شیوه ھنری بینش جدید و شکل گیری این در بود کھ مخرب و ویران کنندهً . جنگ اول جھانی بزرگترین پدیدهً  وردبمیان آ
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از اھمیت ر ھنری اخلق آثجاه پا باز نموده و در ر بازی کرد . بعد زمان بھ حیث چھارمین بعد در خلق آثا برجستھنقش 
شکل .  ھرچند عدهً زیادی از مردم بھ روال کالسیزم بر ابعاد زندگی اجتماعی می نگریستند ،گردید  رخاصی برخوردا

ه ھا و مکتبھای گوناگونی نتھای ماقبل خود منجر بھ ظھور شیوگیری مدرنیزم بر اساس تنوع ، تجدد ، فردپرستی و نفی س
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 . دالیل دیگری نیز در شکل گیری مکاتیب 

شکل بثار ھنریشان بر ساحات عامھ  آکھ مھمتر از ھمھ خواست ھنرمندان از کشاندن ھنری جدید در غرب محسوس است 
سیم شده مردم در رابطھ بھ سنت ھا و چھار چوب ھای تر خواستھایدیدگاه و غیر موزیمی و دور از گالری ھا میباشد . 

ار شکنی و شکست چھارچوب تغیر کرده و یک نوع آرزوی ھمھ گانی مبنی بر حنجزندگی لف برای زندگی در ابعاد مخت
ھای بستھً زندگی در آراً مردم بھ عنوان خواست ھای بزرگ اجتماعی شکل گرفتھ بود کھ زمینھ را ھرچھ بیشتر برای 

جنگ دوم جھانی کھ تلفات عظیم مادی و معنوی جامعھ  مخصوصاً بعد ازشکل گیری ھنر ھای مفھومی مساعد ساخت . 
از اھمیت خاصی برخوردار گردید و تولید چیستی ھا بھ آن بشتر توجھ صورت میگرفت  اروپا را متاثر ساختھ بود ، زمان

ھنرمندان در این دوره تالش بھ ایجاد تا در اندک زمان ممکنھ چیستی مورد نظر تولید و بھ دسترس نیازمندان قرار گیرد . 
و گاھی ھم در سالون ھای  گیرد ثار مفھومی شان خلق و در محضر عام قرارآتا بصورت کوتاه مدت  نمودندثاری آ

این فلسفھً دید ھنری باعث گردید تا شیوه و مکتب ھای ھنر ھای مفھومی یکی  . گذاشتھ شوداجتماعات  عمومی بھ نمایش 
 .پس از دیگری و بھ سرعت ایجاد گردد

ثم حاتمی ھنر ھای مفھومی بیشتر تحت فشار ھای ذھنی بھ خالقیت میپردازند  . بھ نقل از می یھنر مندان در این شیوه ھنر
نحوه ای از ارایھ اثر ھنری معاصر است کھ در آن اندیشھ و مفھوم خاصی ـ کھ معموالً فردی، پیچیده و کلی است بھ (

بھ عنوان  "مفھوم"صورت انتزاعی و غیر قاعده مند و بر اساس نفی زیبایی شناسی شکل بھ وجود می آید. ھنر مفھومی با 
محتوای آثار ھنری متفاوت است اما می توان آن را شکلی انتزاعی از اندیشھ ای دانست کھ در ذھن ھنرمند از معنا و اثر 

.) و یا بھ ھنری بوجود می آید و سرانجام در ساختاری پیشنھادی و بھ دستورھای بسیار متنوع بھ نمایش گذاشتھ می شود
شناسی معمول  است کھ در آن مفھوم یا ایدهٴ موجود در اثر، بر زیبایی ھنرھای تجسمی ای از نھگونقل از دانشنامھً ویکیپیدیا (

یکی دیگر از   .)مھم ترین جنبھٴ کار است، ا مفھوم یدارد. در ھنر مفھومی ایدهٴ  لویتکار رفتھ برای خلق آن او  و مواد بھ
، مواد بکار  یثار ھنرآفلسفھ ھنرمندان ھنر ھای مفھومی نفی ھنر ھای پیش از ایشان است بھ این معنی کھ شیوه خلق 

ا ربھ آن از زاویھً خاص می نگرد ، ثار ھنری بطور اخص بعد زمانی کھ زندگی مدرنیزم آثار ، ابعاد متشکلھً آرفتھ در 
چنین نفی در  اهھ و دیدگفسلفچند ھر  . نفی قرار میگیرد وسط ھنرمندان ھنر ھای مفھومی موردکھ ت تشکیل میدھدمباحثی 

ثار ھنرمندان مدرنیست ھا نیز آ تعدادی ازبعد از گذر زمانی  کھو کار ھای موزیمی شکل گرفتھ بل مرابطھ بھ نفی موزی
 .  ندگردیدموزیمی 

 

 پیشینھً تاریخی
مطالعھ تاریخ زندگی  بشر بھ کرار ثابت نموده کھ تحوالت بزرگ سیاسی ، اجتماعی ، اقتصادی بصورت آنی امکان پذیر 

مھیا گردد تا  و کلکتیف انسانی نبوده بلکھ قبل از بوقوع پیوستن ، میبایست شرایط عینی و ذھنی تحول در بستر جامعھ
تخریبات شھر ھا در اثر جنگ جھانی اول ، رکود اقتصادی در و زمینھ تحول را مساعد سازد .   روحیھ پذیرش ایجاد

ره سازی زندگی اروپائیان بعد از جنگ ، نزج گیری کشورھای اروپایی مخصوصاً کشور ھای درگیر جنگ ، نیاز دوبا
ً  جنبش ھای فکری (منیمالیزم ، آوانگارد ، مدرنیزم و اھمیت پذیری زمان در تمامی عرصھ ھای  پست مدرنیزم) ، متعاقبا

 ً امورات ھنری ، ظھور تکنالوژی پیشرفتھ و ده ھا پدیده جدید مجموعھً از پیش زمینھ ھای زندگی اجتماعی مخصوصا
 عینی و ذھنی محسوب میگردد کھ زمینھ را برای شکل گیری مکتب ھنر ھای انتزاعی مساعد ساخت .

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%86%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%AA%D8%AC%D8%B3%D9%85%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%86%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%AA%D8%AC%D8%B3%D9%85%DB%8C
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ھنر ھای مفھومی نیاز مبرم بھ مطالعھ حوادث ، روش ھای فکری ، طرز بیان جھت مطالعھ سیر تاریخی بوجود آمدن 
پست مدرنیزم ، اوانگارد و  ست مخصوصاً نیمھ اول آن دارد . مدرنیزم ودیدگاه ھای سیاسی اجتماعی و اقتصادی قرن بی

منیمالیزم چھار طرز تفکر و جنبش ھای فکری است کھ در نخستین نیمھ قرن بیست در اثر جنگ اول جھانی و قسماً جنگ 
در این جنبش ھای کھ  دوم جھانی زمینھ گردید تا با حرکت ھای انتزاعی دوشان ھنر ھای مفھومی را اساس گذاری نماید .

یده و غیر مستقیم در بیان مفھومی آ زیادی از  ھنرمندان بصورت مستقیمرن شکل گرفت تعدادی تر از یک قدر عرض کم
 . دیدگاه ھا نقش ارزندهً داشتھ است ھا و

و حوادث سیاسی اجتماعی اقتصادی نیمھ اول قرن بیست مخصوصاً وقوع رشد و انکشاف جامعھ ، انقالب تکنولوژیکی  
بھ شیوه ھای جدید کھ بر مبنای شان را  یید تا ھنرمندان مفھومی دیدگاه ھای ھنرباعث گردجنگ ھای اول و دوم جھانی 

مدن آ، ثبت تصویر ھای متحرک باعث بوجود  در انظار عامھ قرار دھندنفی زیبایی شناسی کالسیزم شکل می گرفت 
ت بسیار ساده در قالب رت گردیده ، خالطھ گرایان بر اساس اشکال ھندسی و ریاضیکی دیدگاه ھای شانرا بصورآویدیو 

طرح  (چیدن) وسایل و ابزار گوناگون عدهً از ھنرمندان با انستال . دادندثار ھنری در مقابل دید مردم و ھنرجویان قرار آ
ثار زبان بھ حیث ھنر آ گردیدند . در انگلستانایجاد سبک انستالیشن  باعثدر فضا ھای بزرگ  انتزاعی راھای زیبایی 

تھ در مزارع و دشت مده و بھ طبیعیت رفدان از گارگاه ھای ھنری بیرون برآ. درامریکا ھنرمن وردآان ھنر مفھومی را بمی
ثار ھنر لند ارت را خلق نمودند ، عدهً دیگر از ھنرمندان با استفاده ا ز مواد طبیعی چون شاخھ ھای آھا وریگستان ھا 

 مدن ھنر محیطی گردیدند .آبوجود باعث و سایر مواد طبیعی  ، سبزه ، ریگ ، جغلبرگ  ،درختان 

فکری و ھنری ھرچند از لحاظ  ترکیب و کمپوزیشن مواد از ھم متفاوت میباشد ولی از لحاظ محتوا و  یاین جنبش ھا
. این  غربیمدرنیتھ جوامع د کھ منشا گرفتھ است از مناسبات اجتماعی و اقتصادی نمفھوم با ھم شباھت ھای زیادی دار

 1960سبک ھا در قالب ھای ھنری ده گانھ شکل گرفتھ و از لحاظ بستر زمانی قرن بیست و بصورت اخص بعد از دھھ 
  ادامھ دارد.کھ این یادداشت ھا تحریر میگردد ، میالدی آغاز و تا اکنون 

آورد . این جنبش عرصھ آغاز شد و بیش از یک دھھ دوام  1960جنبش ھنر "آزاد برای ھمھ" و وسیعی در اواسط دھھ 
گسترده و بسیار متنوعی از فعالیت ھای ھنری را کھ بھ "کانسپچوال" ، "آیدیا" یا "اینفورمیشن" مشھور بودند ، و در کنار 

چون "بادی آرت" ، "پرفورمنس آرت" "نرتیو آرت" را در بر می گرفت"( حاتمی رامشھ آنھا گرایش ھای فرعی مشابھی 
 ،2 :10.( 

قرن بیست بعد از مھیا شدن رمینھ ھا ، ھنر مفھومی با  60و ھنرمندان مفھومی بھ این باور اند کھ در دھھ  ھمھ محقیقین
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.

است کھ آثار از قبل آماده را با نامگذاری مفھومی در نمایشگاھی گذاشت ، ھرچند از  انتزاعی مندمارسل دوشان اولین ھنر
طرف دوستان و راه اندازان نمایشگاه رد شد ولی زمینھ را برای ایجاد اثر ھنری توسط مواد حاضر و آماده در آینده ھا 

اندک نمایان ساختھ عالقمندان را  نسیماد کوغ ھای آتشین خاکستر گرفتھ را با کاری را کھ دوشان انجام د . مساعد ساخت
بھ نقل از میثم حاتمی حرف  نمایند .  یعظمادر خلق آثارشان استفادهً جدید متحیر و مبتکرین را واداشت تا از این شیوه 

ستشان انجام میدھد یا احساسی کھ در باره دوشان این بود کھ ھنر بیشتر با انگیزه ھای ھنرمند مرتبط است کھ کاری کھ با د
گیری ھنر . حاتمی در رابطھ بھ نقش دوشان در شکل ، چگونھ اثری را با مفھومی جدید میتواند بوجود آرد  زیبایی دارد

شد و و روز افزونی انتزاعی تر و فرمالیستی تر می حدوشان در مخالفت بھ سنتی کھ بھ ن "ھای مفھومی می افزاید 
ن بودند ( جنبش ھنر برای ھنر) آثار آون پیکاسو ، ماتیس ، مندریان و مالویچ شکل دھندگان اصلی معاصرش چ ھنرمندان

نطور کھ نویسندهً نوشتھ است : او این اعتقاد ھمیشھ آماده) ھنر بھ عنوان اندیشھ را عرض کرد ، یا آ(حاضر و 
 )3: 2،  رامشھ حاتمی( ."اختبرانگیزاننده را مطرح کرد کھ از ھر چیزی می توان اثر ھنری س
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میالدی قرن بیست تحرکاتی ھنری در اقسا  60و  50بعد از طرح ھای انقالبی دوشان در ھنر در فاصلھ بین دھھ ھای 
حرکت دوشان ، و زمینھ را برای پذیرش دیدگاه ھای این ھنر مساعد ساخت . و این  شکل گرفتنقاط اروپا و امریکا 

را بھ حرکت گروھی راھنمایی کرد . فکر ھنر بھ عنوان اندیشھً دوشان بھ ناب ترین و گستره ترین زیبایی خود  فردی
در قالب افکار و اندیشھ ھای تازه ای چون ھنر بھ عنوان فلسفھ ، بھ عنوان اطالعات ، بھ "نقل از حاتمی  بھدست یافت 

رح حال نویسی ، بھ عنوان نقد اجتماعی ، بھ عنوان بھ خط انداختن عنوان زبان شناسی ، بھ عنوان ریاضیات ، بھ عنوان ش
 )4: 2رامشھ ، (حاتمی ."شد حو بھ عنوان داستان گویی مطر زندگی ، بھ عنوان شوخی

ھ و بصورت تحوالت سیاسی ، اجتماعی ، اقتصادی و جنگ ھای دوگانھ جھانی انسان ھا را از سنت گرایی خستھ ساخت
بعد از جنگ دوم جھانی سیل مھاجرت ھا شکل گرفت و کانون کھ نجار شکنی بودند مخصوصاً ھ انفرادی و جمعی دنبال
شکل  اصری معو در امریکا دیدگاه ھا و حرکت ھای ھنرھادند نسیایی و افریقایی رو بھ امریکا آھای ھنری اروپایی ، 

ایی متاثر شده از منیمالسیت ھا و در کشور ھای اروپاز ھنرمندان معاصر و نھاد ھای ھنری  تعدادیچند گرفت . ھر
ادین ھنری از طریق نمایشگاه ھای از جنگ ھای جھانی بھ تحرک ھای نم مدرنیسم قرن بیست مخصوصاً شرایط بعد

ھ بمفھومی دست زدند ، عبدالحمید حسینی راد دبیر نمایشگاه ھنر ھای مفھومی موزیم ھنر ھای معاصر تھران می نویسد "
ج شمردن مفھوم ش ھای ھنری دھھ شصت کھ بھ قصد اربھ عنوان جنبشی در کنار سایر جنب» ھنر مفھومی«این ترتیب 

خود را  صرده تر سایر جریان ھای ھنری ھم عمورد نظر ھنرمند بر چگونگی ارایھ آن نمایان شده بود، با معنایی گستر
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 

، عبدالحمید ، مقالھ ھنر ھای مفھومی ، در مجلھ ( حسینی راد ".ل گرفتندنگرش ھایی کھ در ھنر مفھومی ظاھر شد، شک
 )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 
ن ھنرمند شکل گرفتھ و ھنرمند را وادار ساختھ تا بر کھ در این شیوه ھا مفھوم بھ حیث مادهً اصلی آثار کھ در ذھگذاشتند 

 .با مخاطبین ارتباط قرار نماید  ومحوریت آن دست بھ خالقیت بزند و اثری را در اندک زمان ممکنھ ایجاد 

 

با  شوروی وقت 1917بعد از پیروزی انقالب کھ از اوایل قرن بیستم  این ھنر - :  (Installation) انستالیشن .1
و یکی از نتایج اصلی مدرنیسم  ھستھ گذاری شده کل گرفت ، طراحی ھای مالویچ و تاتلین کھ مکتب کانستراکتیویزم نیز ش

ً دھھ ، تا  بالخره بعد از جنگ اول و دوم جھانی  شروع بھ فعالیت نمودهکھ در اروپا رو بھ رشد بود  بھ  70مخصوصا
با استفاده از ابزار و اشیای حقیقی فضا ھای بزرگ را در  گردد کھ ھنرمندبھ ھنری اطالق میانستالیشن  اوجش رسید .

بھ نقل از ویکیپیدیا داخل ساختمان ھا و نیز در بیرون از ساختمان ھا مفھوم ھنری داده و جلب توجھ ھنر دوستان نماید . 
یی مشخص آنچھ این ھنرمندان در » فضا«از عناصر مختلف است برای بیان تجربھ ھنرمند از کردن استفاده انستالیشن "

تر از   ھای خاکار، بلکھ، عالقھ آنھا و تعھدشان بھ دیدگاھی گسترده ، نھ موضوع خام، مواد خام، یا روشاست  آن شریک
 ).، انترنت" (ویکیپیدیا کشف خود استآفرینش ھنری واز این راه 

این است تا محیطی را در داخل ساختمان و یا در فضای آزاد با گذاشتن اشیا و وسایل عادی  ھنر اینستالیشن مشخصاتاز 
 . برسدمعنی و مفھوم ھنری  داده تا بیننده را بھ تفکر واداشتھ و بھ زعم خودش بھروزمره زندگی ، مفھومی 

فعال سازی یک محیط یا یک مفھوم با برخوردھای ظاھراً ھنری است  از خصوصیات ھنر انستالیشنویکیپیدیا "بھ نقل از 
 .)انترنت " (ویکیپیدیا ، شد اثر معنا و مفھوم و ارزش ھنری پیدا کند کھ باعث می

میباشد کھ یا بصورت  استفاده شده در ھنر انستالیشن شامل طیف وسیعی از مواد ، وسایل و اشیای زندگی روزمره مواد
تولیدی در مارکیت قابل دریافت است و یا در طبیعت بصورت وافر در دسترس ھنرمندان قرار دارد . ھمچنان در این نوع 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%86%DB%8C%D8%AF%D9%85%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%86%DB%8C%D8%AF%D9%85%D8%A7%D9%86
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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 .

ا ھای وسیع ، باز چھ نھنری اجرا نشده بلکھ در فض صنوفھنر انستالیشن از نامش ھویدا است کھ در کارگاه ھای ھنر و 
اجرا میشود . یکی دیگر از مشخصھ ھای  در داخل ساختمان و چھ در فضا ھای باز عمومی در خارج از ساختمان ھا 

طراحی میگردد ، تا مطابق بھ اندازه ، سایز و فضای محل ھنر انستالیشن این است کھ برای فضا ھای خاصی از قبل 
 مورد نظر مطابقت داشتھ باشد .

کھ بولدانی را با تغیر شکل و وارونھ در نمایشگاھی )" 1"تصویر ( اولین اثر ھنر انستالیشن ھمانا اثر مارسل دوشان است 
 د.یگرد انتزاعینقالب ھنر ھای بھ نمایش گذاشت، ھرچند مورد انتقاد ھای زیادی قرار گرفت ولی بانی ا

 

 )(ویکپیدیا ، انترنت اثر ھنری مارسل دوشان) 1تصویر (

مینیمالیسم مکتبی است کھ بعد از شکل گیری مدرنیسم برایش در زندگی اجتماعی   : (Minimalism) مالیسم مینی .2
بعد از  اقتصادی و سیاسی انسانھا در اروپازندگی اجتماعی ،  تخریباتبشر مخصوصاً ھنرمندان جای پا باز نمود . 

و زمان بھ زیاد گردیده بود ، نیاز بھ تکافوی نیازمندی ھا بود ،  متحمل خساراتجنگ ھای اول و دوم جھانی کھ 
ای چندین سالھ بھ اندک زمان راه و فاصلھ ھ نحیث بعد نھایت مھم در حیات بشر در کنار تالش بشر برای طی نمود

رمند در ھ ، باعث گردید تا پروسھ ً تولید می باید خالصھ گردد و در اندک زمان ممکنھ مفھوم مورد نظر ھنممکن
این طرز تفکر و فلسفھ زندگی جدید در تمامی عرصھ ھای زندگی بشر مخصوصاً  قالب بسیار ساده بیان گردد .

 اروپائیان کھ میزبان جنگ ھای جھانی بود و امریکائیان بھ شدت محسوس بود.

 مدرنیسم و  ًطرح منیمالیستی در عرصھ ھای مختلف زندگی اجتماعی بشر سادگی را جایگزین زرق و برق دوره 
 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 
زیرا مینیمالیسم بیشتر شبیھ یک اصل است تا یک شیوه بصری . و تا  . می نامند (pop art)ھنر پاپیوالر ( ھنر توده ) یا

ھ یک اصل باشد ھمھ زمینھ ھا حتی طراحان معماری نمای ساختمان و طراحان صنعتی ھم می توانند از آن زمانی ک
 .در حال انجام آنند ( visual ) و طراحان بصری سایتاستفاده و آن را توسعھ دھند. کاری کھ در حال حاضر طراحان وب

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C%E2%80%8C%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%B3%D9%85
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تاثیر مینیمالیسم در ھمھ رشتھ "  ات کاربردی آن مینویسدخالصھً تاریخچھ و نک مھدخت یافتیان در مقالھ طراحی مینیمال ،
ش زیاد نفوذ و گسترھا و زمینھ ھا، زیاد و پر اھمیت است. ھمانطور کھ گفتھ شد مینیمالیسم پرزرق و برق نیست اما 

 ).2: 4(یافتیان ،  "دارد

 ؟میشودگفتھ با توجھ بھ این موضوع این سوال پیش می آید کھ، بھ چھ طرحی، طرح مینیمال 

 طرح مینیمال چیست؟

میالدی شروع شده و تا بھ   20 یک شیوه طراحی است کھ از قرنمینیمالیسم، "مھدخت یافتیان ، در مقالھ اش مینویسد 
زیادی از آن پیروی می کنند.  visual امروز ادامھ دارد. شرکت ھای برجستھ ای مانند اپل و طراحان گرافیک و بصری

 ).2: 4" (یافتیان ، طرحی است کھ در آن فقط عناصر اصلی حفظ و استفاده می شوند یک طرح مینیمال در واقع

 :ر مورد مینیمالیسم می گویددطراح معمار ون وآقای لودویگ مایس مھدخت یافتیان بھ نقل از 

اننده بھ صحبت با شما: شعار ھا و سخنان بزرگان در این مقالھ بھ علت وسعت معنی و مفھوم و برداشت ھای مختلف خو "
 ”Less is more“   .ھمراه اصل جملھ بیان شده است . شما می توانید برداشت متفاوت از مفھوم این جمالت داشتھ باشید

  باک مینیستر فولرو باز از   .)2: 4" (یافتیان ، بھ مفھوم: با استفاده کمتر از عناصر، می توان، تاثیر بیشتری ایجاد کرد
ت" کارھای بیشتر با امکانات کمتر اسانجام  بھ مفھوم : ”Doing more with less“" : نمایدمی نقل مورد مینیمالیسم در 

 .)2: 4(یافتیان ، 

با معماری شروع شد . بعد از جنگ جھانی، مھندس و طراح  1920مینیمالیسم از اوایل قرن بیستم و تقریبا در سال "
یکی از اولین افرادی بود کھ از قوانین  (Ludwig Mies van der Rohe ) ون در روھھومعمار، لودویگ مایس 

مینیمالیسم در طراحی ھای خود استفاده کرد. علتی کھ طرح ھای معماری مینیمال بھ سرعت بھ معروفیت و محبوبیت 
استاندارد رسید، استفاده طراحان از ابزار ھای مدرن مانند شیشھ ، استیل و بتون در کارھایشان بود. در ھمین زمان بود کھ 

سازی روش ھای ساخت و ساز شکل گرفت و در اجرای طراحی ھای موثر و ساخت ساختمان ھایی با طرح مینیمال، 
قابل مالحظھً ). مینیمالیسم در معماری در طول سالیان قرن بیستم از رشد و انکشاف 2: 4" (یافتیان ، کمک بسیاری کرد

ختلف با استفاده از طرح ھای مینیمالیسم بھ شھر سازی پرداختھ اند. برخوردار بوده و شھر ھای جدیدی در کشور ھای م
کوریای  و سایر شھر ھای امریکا ،نمونھ ھای جامع انکشاف یافتھ این نوع طرح ھا را در شھر ھای دبی ، نیویارک 

 جنوبی و شھر ھای در کشور چین میتوان دید .

، روی نقاشان  ( De Stijl ) آمریکا رشد کرد. این ھنر مشابھ جنبشدر م  1960ھنر مینیمال بھ صورت ویژه ای در دھھ 

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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لی وجود دارد کھ برگرفتھ از یت نمود . در کشور ما متق نیز سرابالخره این ھنر و طرز دیدگاه آن رشد نموده و بھ شر
طر ح منیمالیستی میباشد . "از کمترین زمان ممکنھ بیشترین استفاده " کھ در حیات روزمره اجتماعی و اقتصادی مردم 

 ریشھ دوانیده و معموالً کارفرمایان و صاحبان کارگاه ھا از این طرح استفاده می نمایند .

 

  (Performance Art) :ھنر اجرایی .3

را ھنر اجرا و یا ھنر نمایش ترجمھ کرده اند و یکی از شیوه ھای ھنر   )Performance Artبھ نقل از ویکیپیدیا (
مده باشد و نیز میتواند بصورت تصادفی و در آن واحد بھ آھای مفھومی است کھ میتواند از قبل طرح آن روی کاغد 

ز قبل از طرف . بھ این معنی کھ میتواند خودجوش و ذاتی یا دقیق و ا خاطر ھنرمند بیاید و روی صحنھ اجرا گردد
معتقد اند کھ این ھنر میتواند از طریق رسانھ ھا اجرا شود و  یمند طراحی شده باشد . ھنرمندان این سبک ھنررھن

 اجرا گردد . عامنیز میتواند بصورت زنده و در محضر 

دارد (گاه شکلی از ھنر متشکل از عنانصری از تئاتر ، موسیقی و ھنر ھای تجسمی . این سبک با ھپینینگ ارتباط 
این دو اصطالح را مترادف ھم بھ کار می برند) اما ھنر اجرایی (برخالف ھپنینگ) معموالً با دقتو تاًمل بیشتری 

 ).197: 1برنامھ ریزی می شود و عموماً بیننده در آن مشارکتی ندارد" (چیلورز،آزبون ، 

یا حضور مخاطب و مکان ، اجراکننده و  اشد . زمان ،در ھنر اجرایی عناصر چھار گانھ شرط اساسی و اصلی میب
در این نوع ھنر مفھومی نمایش از نوع موسیقی ، تئاتر و سایر انواع  رسانھً آن و رابطھ میان اجراکننده و بیننده .

 ھنر ھای تجسمی نقش دارد. نقش این ھنر ھا با انجام دادن مرتبط میباشد .

شصت قرن بیست میالدی بوجود آمد . از مشخصھ ھای این ھنر ن ھنر تجسمی بیرون شده در دھھ طاین ھنر کھ از ب
است کھ میتواند در ھر جایی و ھر مکانی و برای ھر مدتی کھ الزم باشد اجرا گردد . بناً نام ھنر زنده را نیز برای 

محسوب  داشتھ و از شاخھ ھای ھنر مفھومی یاین ھنر داده اند . این ھنر معموالً محتوای سیاسی ، اجتماعی و فلسف
 . میگردد

ھای اساسی این ھنر این است کھ یک بار اتفاق می افتد و تکرار نمیشود . و از قبل طرح آن معین  ھیکی از مشخص
اینکھ مخاطبان و بینندگان از این اجرا چھ  وده و بنابر نیاز زمان و مکان پیام ھنرمند بھ مخاطبان انتقال میگردد .بن

برداشت کرده اند مربوط بھ آنان میباشد . ھنرمند نیاز آنرا ندارد تا در مورد طرح ھنری اش و یا در مورد مفھوم اثر 
 نچھ کھ خود در مفکوره دارد بیان نماید .آھنری اش ، بعد از اجرا بنشیند و بیان نماید تا مفھوم اثرش 

نیت مینویسد . "ھنر پرفارمنس یکبار اتفاق می افتد و در صورت تکرار  ماھی در نوشتھ انترنتی تیبیاسمیھ رمضان 
ا و غیر مرتبط بھ ھم تشکیل شده ینویسد پرفورمنس آرت از قطعات مجزدیگر پرفورمنس نخواھد بود . و در ادامھ م

میالدی آغاز شده و بتدریج  1970وایل دھھ او در مورد تاریخچھ این ھنر می افزاید " این سبک ھنری در ا است ".
شکل گرفتھ است . و باز ھمھ آنھا اتفاق نظر دارند کھ پرفورمنس  ، خاستگاه نظریش نمایش گونھ ھایی بوده بھ نام 

)happening (رمضان ماھی ، انترنت ، مقالھ ھنر انتزاعی  " )کھ اصوالً آن را بھ (اتفاقھای دیدنی) ترجمھ کرده اند
 .)اجرا 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%86%D8%B1_%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%86%D8%B1_%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C
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 )خنده شبکھبرنامھً ( طلوع تلویزنونی شبکھ از) اجرایی ھنر( آرت پرفارمنس) 2تصویر (

در یک لحظھ و ھنر چنانچھ از نامش ھویدا است بازگو کننده قصھ ھا و روایات  این (Narrative Art) : روایتی ھنر .4
ھنر روایتی از قدرت و توانایی تصویر بصری استفاده میکند تا تصور و تخیل را  میباشد .یا ھم بصورت دوامدار 

 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 

 راویت نمیکنند.تخصصی بودنشان داستان ھا را بصورت کامل و درست 

 

این نوع ھنر مفھومی بیشتر در امریکا شکل گرفت و ھنر مندان با مراجعھ بھ زمین  – (Land Art) : ھنر زمینی .5
این حرکت  مفاھیمی را با تغیراتی روی زمین بھ وجود آوردند کھ باعث توجھ بیشتر مردم و نھاد ھای دولتی گردید .

 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 

 مکان ھای دور از دسترس روی آوردند.  و ، جنگالت در طبیعت بھ دریا، مزارع، بیابان ھا

دھد و در آن ارتباط بشر و  گیری طبیعت بھ عنوان فضایی كھ اجازه درك حسی را مي لندآرت در تالش برای باز پس"
شود، در واقع پاسخی است بھ پرسشھایی پیرامون چگونگی توسعھ زبانی نو در لنداسكیپ. در  محیط دوباره میسر مي

  .)ھنر ، مقالھ ھنر لند آرت چیست" (ویب سایت ای مورد پسند تبدیل شده است ، لندآرت بھ كلمھحقیقت در این حیطھ

دستھ بندی شده است آثاری در ابعاد بسیار بزرگ و در پھنای  Land Art کھ کارھایشان تحت عنوانھنرمندان  عدهً 
 خلق. ھر اثر تغییرات طبیعی از بین رفتبوجود آوردند کھ بھ مرور زمان و ب، ساحل دریا ھا ، تپھ ھا و ... طبیعت 

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. دمحمیان در مقالھً ھنر محیطی و تفاوت آن با ھنر زمین از ھنر زمین چنین تعریف مینماید " تعریف ھنر زمین 
و  1960ایش ھای ھنر مفھموی کھ از اواخر دھھ ریکی از گ زن پاکباز چنین آمده است : در دایره المعارف ھنر روز

در امریکا پدید شد و ھدف آن تاکید بر وحدت ھنر و طبیعت بود  کسانی چون رابرت اسمیتسون بھ مدد  70اوایل دھھ 

https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%87%D9%86%D8%B1_%D8%B1%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%AA%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%86%D8%B1_%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%86%D8%B1_%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C
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ود جتجھزیات خاکبرداری دست بھ تغییر و جابھ جایی چشم انداز ھای طبیعی زدند و آثاری در مقیاس بزرگ بھ و
متر در  4/5متر و عرض  450بھ وسیلھ عکس و فیلم قابل ارائھ بودند. مثال اسکلھ حلزونی بھ طول  آوردند کھ فقط

بیش از محصول کار  دریاچھ شور بزرگ یوتا . در این گرایش چون دیگر گرایش ھای ھنر مفھومی ایده ی ھنرمند
از نظر تاریخی و تعریف امروزی ، تعریف ھنر محیطی  654ص  1379(دمحمیان ، بھ نقل از پاکباز  "اھمیت دارد 

 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 
کھ در آن اثر خلق گردیده بود بھ حیث بخشی از آوردند کھ بعضی از این آثار با وجود اینکھ از بین رفتھ ، محل 

 میراث فرھنگی از طرف مردم و نھاد ھای محیط زیست ساحات قابل حفظ اعالن گردیده است .

  

 ) Land Art) ھنر مفھومی زمینی (3تصویر (

ھنر و "بھ گروه ھنرمندان انگلیسی موسوم  1968در سال "بھ نقل از ویکیپیدیا  (Art And Language) :ھنر و زبان
 .حول پرسش از رابطھ میان نظر و عمل در خالقیت ھنری شکل گرفت" Art and Language زبان

این گروه ھنری با نفی ھنر برای ھنر و شیوه ھای بازمانده از ھنر مدرن سرچشمھ مفھوم در ھنرھای تجسمی و 
نوشتاری بھره گرفتند. در کنار ھمین بصری را زبان می دانستند و بھ ھمین دلیل در آثار خود از کلمات و توصیف 

بھ روی با استفاده از نوشتار، بسیاری از آثار خود را  1945متولد Joseph Kosuth ھنرمندان بود کھ جوزف کاسو
 ).ھنر و زبان" (ویکیپیدیا سطوح مختلف بھ وجود آورد

توسط ھنرمندان انگلیسی  1968سال  افراطی ترین گروه کانسپچوال پیروان این مکتب بودند کھ دردر ادامھ مینویسد (
  . بھ وجود آمد –با تفکر اینکھ مفھوم ھنر با کلمات و توصیف نوشتاری رسم می گردد و بیان می شود  –

ھنرمندان این گرایش بھ نفی اندیشھ ھنر برای ھنر رایج در زمان خود پرداختند و سرچشمھ مفھوم ھنر را زبان می 
 ).دیا ،ھنر و زبان) ، (ویکیپی4تصویر ( "دانستند

بھ قول الرنس وینر از بنیانگذاران این نویسنده مقالھ ساختار و گرایشات در ھنر مفھومی در ویب سایت مجمسھ ایران 
  )." (الرنس ، مجلھ انترنتی مجسمھ ایران ،"بدون زبان ، ھنر وجود ندارد سبک مینویسد 

کشور ھای کھ ھنر مفھومی در آن جای برای نفس  در. قرار داده وسیعی را در خدمت ھنرمندان خود  ساحھ شیوهاین 
وزنامھ ، مجلھ ، کتاب چون رکشیدن دارد و رسانھ ھای چاپی در زندگی فرھنگی جایی اخص دارد مدیا و رسانھ ھای 

https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%87%D9%86%D8%B1_%D9%88_%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%87%D9%86%D8%B1_%D9%88_%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86&action=edit&redlink=1
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دان آن ، تلگراف و ... جایگزین نقاشی و مجسمھ شدند و ھزاران راه کار تازه برای ھنرمن و سکنر ھای اپ، دستگاه ک
"زندگی ، مرگ ، می داند ، نمی داند" نام اثری است  ثار ھنری این سبک مینویسد آمقالھً مذکور در مورد  باز شد .

  از بوریس نومان کھ با این اندیشھ خلق گشتھ است . "یک و سھ صندلی " اثر دیگری است از جوزف کاسوت
Joseph Kosuth  می پردازد ؛ یک صندلی چوبی حقیقی ، یک تصویر  صندلی 3کھ در آن بھ نمایش   1945متولد

واقعیت  صندلی قاب شده بر دیوار و دیگری تفسیر و بیان نام صندلی برگرفتھ از دایره المعارف . ھر سھ در کنار ھم
 .(الرنس ، مجلھ انترنتی مجسمھ ایران ،)"  مضمون شی و اثر ھنری را مورد پرسش قرار داد

 

  جوسف کاسوتاثر سھ چوکی ) 4تصویر (

استفاده "مل پاکنر" از زبان بھ اندازه استفاده کاسوت از آن ناب و خالص نبود ، زیرا باکنر بھ تجربھ مکانی ، و در "
و لی آثار کھ بوجود آورد بھ ھمان اندازه آثار کاسوت کامل و متکی بھ  کنار آن تجربھ فکری بیننده نیز توجھ داشت.

 ). 22: 2رامشھ ، برداشت ھای فلسفی بود" (حاتمی 

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 .

 ارائھٴ یک مفھوم با تصاویر متحرک و صدا (Video Art) :ھنر ویدیو .6

کھ باعث گردید ھنر ھای مفھومی شکل گرفتھ و انکشاف نماید ھنر تحوالت وسیع در جوامع اروپایی و امریکایی 
طھ انسان و طبیعت مجددا مورد رابزمانی کھ  60در دھھ ویدیو ھم در این بستر ھموار بھ دنیا امده شکل گرفت و 

نری برای بیان مفاھیم و موضوعات ھ قرن بیست استفاده از دستاوردھای تکنولوژی ھنرمندان با ،ش قرار گرفت پرس
و فلم سازی (دایرکت ، سناریو ، منتاژ ، ادیت بدون محدودیت از نظر قواعد سینمایی  -تصویر و صدا  ثبت بھخود 

در این فلم ھای ویدیویی ھنرمندان خواستند تا مفاھم را در  . و پخش آن در نمایشگاھھا پرداختند -..... ) عصر خود 
 در بخشی از نمایشگاه ھا نشر نمودند. سایھ منیمالیسم در پارچھای کوتاه ثبت نموده و

ز سوی دیگر کسانی در ویکیپیدیا آمده "ا -  کارگیری اندام بدن انسان  ارائھٴ یک مفھوم با بھ (Body Art) :ھنر بدن .7
قابلیت ھای اندام انسان و حاالت 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 

کھ معموال" خود ھنرمند آن را بھ نحوی انجام می داد کھ بھ صورتی تکان  –انزجارآمیز با جسم انسان  رفتارھای

https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%87%D9%86%D8%B1_%D9%88%DB%8C%D8%AF%DB%8C%D9%88&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%87%D9%86%D8%B1_%D9%88%DB%8C%D8%AF%DB%8C%D9%88&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%87%D9%86%D8%B1_%D8%A8%D8%AF%D9%86&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%87%D9%86%D8%B1_%D8%A8%D8%AF%D9%86&action=edit&redlink=1
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 Body دھنده مؤثر باشد، مفاھیم مورد نظر خود را اجرا می کردند. آثار این عده از ھنرمندان ذیل عناوین
Art، Happening و Performance انترنت" (ویکپیدیا نامیده شده است ، .( 

توان گرایش استفاده از اعضای بدن و از برجستھ گی ھا ، موقعیت ھا و حرکات اعضای بدن بھ حیث ابزار کھ ب
بعد از بھ میان آمدن ھنر ھای مفھومی آغاز  1960تامین میکند ، از نیمھ دوم دھھ  رابطھ را بین ھنرمند و مخاطب

و اقوامی چند در کشور ھای افریقایی میباشد. بیشتر متاثر شده از فرھنگ سرخپوستان  یگردید . این سبک ھنر
اعضای جوامع افریقایی بنابر موقف اجتماعی و موقیعت خود ، صورت و یا بخشی از اعضای بدن خویش را با 

ً در جنگ ھا و یا خال کوبی  نقاشیتاسی از مفاھیم سنتی اجتماعی خویش  نموده و در مراسم خاص بومی و بعضا
اعث گردید تا بعد شی از اعضای بدن و یا در کل بدن بتقال مفاھیم وسیع با تنھا نقاشی در بخالبتھ ان حضور میافتند .

از ایجاد مکتب ھنری ھنر ھای مفھومی ، عدهً از ھنرمندان را بھ این سو کشانیده تا بصورت ساده مفاھیم مورد نظر 
رار میدھند . این سبک ھنر در این ) یاد میگردد در محضر مخاطبین قtattooھنرمند توسط نقاشی ھای کھ بنام (

این ھنر اواخر پیروان زیادی پیدا کرده و امریکا و اروپا برای ھنرمندان یک شغل درامد زایی تبدیل گردیده است. 
بصورت بومی در کشور ھای جنوب اسیا چون ھندوستان ، بنگلھ دیش ، افغانستان  و پاکستان نیز ریشھ دارد کھ 

 با خطوط مینیاتوری تنھا در کف دست ھا با استفاده از گیاه حنا انجام میپذیرد . بصورت طرح ھای گل و برگ

 

 (ویکپیدیا ، انترنت)ھنرمند ھنر بدن در حال طراحی بدن یکی از دوستاران ھنر ھای مفھومی) 5تصویر (

ابزار دیگری بھ ایجاد با درک قابلیتھای اندام انسان و حاالت آن توسط ھنرمندان این سبک ، اندام را بیش از ھر  
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 

در  .مورد نظر خود را بصورت تکان دھنده ای بھ اجرا و نمایش در می آوردخود بکار گرفتھ و ھنرمند مفاھیم 
آغاز گردیده  60چھ این گرایش از نیمھ دوم دھھ نوشتھ انترنتی بادی ارت کھ نویسنده آن معلوم نیست آمده است "گر 

ھر شخص بنا بھ  بود ولی بھ نوعی ریشھ در مراسمات آئینی اقوام پریمیتیو داشت .زمانی کھ در اقوام سرخپوست
منقوش و در مراسمات و حتی  -با درک مفاھیم از خود و اجتماع خود  -موقعیت خود ، صورت و اندام خود را 

ربکا ھورن از ھنرمندان زن آمریکایی است و در این سبک ، یکی از متخصصین نقاشی .  جنگھا حضور می یافت
تجھیزاتی از عاج و چوب و چرم و فلز بھ اندام زنده انسان روی بدن و "ھنر اندامی" می باشد . وی با اضافھ کردن 

 .(انتر نت ، مقالھً زیر نام بادی ارت) "بیانھای اسطوره ای می دھد
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 .وسیلھٴ یک اتفاق در محیط و نتایج آن ایجاد مفھوم بھ : (Happening Art)  ھنر اتفاقی .8

ً سادهً مستعمل و ترکیب آن ھا بھ شکل ھااز ویکیپیدیا " بھ نقل ی این ھنر بھ زیان ساده عبارت از استفاده از اشیا
قرن بیست  60و  50مند دارد . این ھنر بھ حیث شیوه از ھنر مفھومی در سال ھای جدیدی بر مبنای مفھومی کھ  ھنر

گیری این سبک ھنری تحوالت  سیاسی ،فرھنگی ، . البتھ در شکل  میالدی در ایاالت متحده امریکا شکل گرفت
اجتماعی و اقتصادی غرب (اروپا و ایاالت متحده) بعد از تحوالت سیاسی جھان یعنی جنگ اول و دوم جھانی و 

) ھنرمند Allen Kaprowبالخره مکتب ھنرھای مفھومی در مجموع نقش اساسی داشتھ است . آقای آالن کاپرو ( 
ساخت مجموعھً تحت نام "سرھم سازی ھا" را آغاز کرد. او با استفاده از  1950ر سال امریکایی کسی بود کھ د

ً در تاریخ ھنر معاصر آقای آالت کاپرو را بنیان گذار  اشیای مستعمل و نابکار ترکیبی ساخت با مفھوم جدید . بنا
کھ در کنار دیوار برلین با  از آثار مشھور این ھنرمند بزرگ دیوار شیرین است اتفاقی نام میدھند .ھنرمفھومی 

استفاده از خشت ھای شکستھ و نابکار و پسماده ھای غذای صبحانھ (مربا و عسل و نان ھای خشک) بھ حیث مصالح 
د از چندی اثری از آن بجا نماند این اثر کھ داللت بر بھ بیھودگی دیوار برلین میکرد عساختمانی دیواری ساخت کھ ب

شیکالو طراحی شده بود کھ در شھر میباشد . این اثر  "مایعات"ختھ شده بود . و یا اثر در نزدیکی دیوار برلین سا
طوری بود کھ ساختمان ھای عظیم الجثھً یخی در چند گوشھً از شھر بھ نمایش گذاشتھ شده و تا آب شدن کامل یخ کھ 

ھنر بھ مثابھ بازتولید لحضھ ای درخشان و منحصر بھ فرد قسمت عظیمی از آب از آن باقی ماند و محو گردید. ، جز 
 ).انترنت(ویکپیدیا ، است کھ تنھا یک بار بھ ظھور می رسد و شامل اصوات ، حرکت ، رنگ و روانشناسی است " 

 در کتاب اش زیر نام " نظریاتی در باره اجرا" بھ معرفی و تطبیق آثار کاپرو پرداختھ و او را یکی ازریچارد شخنر 
) Cloob.comویب سایت (" (ره ھنر ھای اجرایی قلمداد کرده استتتاثیرگذار ترین ھنرمندان معاصر در گس

 . )نوشتاری از االن کاپرو

از اقای کاپرو اثری بنام ھنر اتفاقی ، ھنر محیطی بجا مانده کھ نقش و تاثیر ھنر اجرایی اتفاقی را در بین ھنر ھای 
این اثر کھ توسط علیرضا امیرحاجبی ترجمھ شده در ویب سایت تاتر بھ نشر  معاصر بھ شرح کامل گرفتھ است .

 رسده است .

ثار ھنر ھای اتفاقی بھ چند پدیده بھ عنوان ابعاد تشکیل دھندهً اثر اشاره دارد : وسایل مستعمل و اقای کاپرو در خلق ا 
 نابکار ، زمان ، تصادف وفرصت و مفھوم در اثر .

اثر یا اجرای اتفاقی باید بھ جابجایی وسیع مکانی دست زده  ھومی اتفاقی چنین تعریف مینماید "اقای کاپرو از ھنر مف
و بھ گسترش آن بپردارد . یک اجرا منحصر بھ فرد باید فضای پیرامون خود را تحت تاثیر قرار داده و خود را از 

 (اتریکال واجد معنای خاص می شود "ت ) خارج کند  در چنین شکلی ، اجرا بھ مانند عملی Staticوضعیتی ایستا (
  .)) نوشتاری از االن کاپروCloob.com(ویب سایت (

او در ادامھً نوشتھ اش در مودر اھمیت زمان در ھنر اتفاقی مینویسد " زمان مسئلھ ای است بسیار مھم و مورد توجھ 
ود می تواند فضا ھای متعدد را در یک . زمان د رھنر اتفاقی باید واقعی و ناپیوستھ باشد . زمان در شکل طبیعی خ

 .)) نوشتاری از االن کاپروCloob.com((ویب سایت ( ) حفظ و بھ نمایش گذارد " Sequenceتوالی ( 

ه ش تعدادی از ھنرمندان مفھومی در کابل جمع شده و روی یک حرکت نمادین اجرایی در جادهً  1395در بھار سال 
 داراالمان کابل باعث خلق اثری گردیدند. 

https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%87%D9%86%D8%B1_%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%87%D9%86%D8%B1_%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%DB%8C&action=edit&redlink=1
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  بیان) عدمحم رفی (کلکسیون عکس ھای ھنریھنر مندان افغانی در یک نمایش ھنر انتزاعی در شھر کابل) 6تصویر (

 . ن با استفاده از فن عکاسیارائھٴ یک مفھوم با استفاده از مواد ناپایدار و ثبت آ :  (Process Art) ھنر فرایندی .9
ھنر فرایندی یا پروسس بھ نقل از ویکیپیدیا " , ھنر ھای مفھومی بدانیم و شیوه ھایروسس آرت را میتوانیم یکی از انواع پ

در دھھ ھفتاد میالدی مورد توجھ ھنرمندان یا ھنر مفھومی کانسپچوال آرت  مکتببود کھ در ادامھ ھنری  جنبشیآرت 
کھ در قبل از جنگ جھانی دوم از اروپا بھ امریکا  . داشت نام ایوا ھسھ از مھمترین ھنرمندان این دھھ، یکی قرار گرفت.

شیوهً کاری این ھنر  محاجرت نموده و با خالقیت ھای ھنری داشت این شیوه ھنری را در پیش گرفتھ و بھ اوج رسانید .
 نوربرتسی ثبت میگردد" (نموده و با فن عکا اثری را ایجادمفھومی طوریست کھ یک مفھوم با استفاده از مواد ناپایدار 

،3 :501.( 
 

 
 )(ویکپیدیا ، انتر نت تصویری از ھنر فرایندی) 7تصویر (

 
 
 

https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%87%D9%86%D8%B1_%D9%81%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%87%D9%86%D8%B1_%D9%81%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DB%8C&action=edit&redlink=1
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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 ، 
ابراز نموده است . ھنر ، ھمسفر قافلھً زندگی بشر در شرایط مختلف توانستھ با بوسیلھً آن اقتصادی و سیاسی خویش را 

و بھ مثابھ  ھای درونی و امیال وی را در محتویات اثار ھنری تبارز دھد .الھامات از محیط و فلسفھً درونی ھنرمند ناگفتھ 
دوست دایمی بشر از دیرباز ھمسو با تفکرات انسانی در تحول بوده و امواج وار راه طوالنی زندگی را در کنار انسان 

 طی نموده است . 

ی و تیاتر و گاھی در البالی شعر و ادب و گاھی ھنر در قالب معماری و گاھی در قالب مجسمھ و گاھی در قالب موسیق 
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 طوالنی زمان ھنر خود قالب ھا و چھارچوب ھای دیده و چون امواج خروشان دریا 

تمدن بشری را با سپری نمودن پستی ھا و بلندی ھا ھمچون امواج دریا قلعھ ھای رشد ، انکشاف و شکوفایی را کاروان 
 پیموده است و بھ ساحل سیراب شدن مخاطبان رسیده است .

در البالی اثار ھنری خلق شده تجربھ ای متنوعی را سپری و مفاھیمی بس متفاوت را ھدر قافلھ تمدن بشری ھنر دوره 
کالسیزم ، مدرنیزم و انتزاعی مراحل بس مھم و متفاوت کھ بر اساس نیاز ، شرایط اجتماعی ،  طرز تفکر ده است ،نمو

 اقتصادی و سیاسی اجتماعات بشری در قاره ھای مختلف بر دوش ھنر تحمیل گردیده است .

، ھنر را با تعاریفی فلسفی و کھ قرون متمادی حاکم بی چون و چرای عرصھ ھای مختلف زندگی بشر بود  کالسیزم تمدن
سپرد . این تحول در منحصر بھ فردش بھ باد مدرنیزم اجتماعی کھ داده بود در آغوش خود پرورانیده با کلیھً زیبایی ھای 

زندگی بشر کھ ھستھ آن در بتن زندگی انسان شخم زده شده و از جریان حوادث سیاسی ، اجتماعی واقتصادی سیراب 
ھفده و ھژده سر از جامعھ بشر بیرون آورده و مدرنیتھ را بھ حیث خواستگاه جدید انسان برای انسان  گردیده بود در قرون

 عرضھ داشت .

دی نھنر بھ حیث یکی از ضمایم اساسی و اصلی فرھنگی زندگی بشر نیز دست خوش تحوالت شده و با تاثیر از قانونم
آغاز گردیده و موازی با سنت شکنی در اصول و فلسفھ ھنر مدرنیزم  رنگ و شمایل جدید بخود گرفت . ھنجار شکنی و 

بخود گرفت . ھنرمندان در اقسا نقاط کره خاکی دست بھ خالقیت ھای زدند کھ "ھنر  یمفھوم جدیدنیز زیبایی شناسی آن 
تحوالت زندگی اجتماعی ، اقتصادی و سیاسی جوامع ، مخصوصاً  .مدرنیزم سپردشعار بھ پایگاه ھنری اش را ی ھنر" برا

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 
یادی بھ نمادین انقالبی را آغاز نمود کھ ھرچند در ھمان زمان مخالفینی نیز داشت ولی در اندک زمان ممکنھ طرفدران ز

ھویدا گردید ، ھنرمندان جنبش فکری او پیوست . نقش ھنر بصورت بسیار برجستھ در مسیر شکل دھی زندگی بشر آشفتھ 
زیادی از گوشھ و کنار کره خاکی بھ دعوت فلسفھ جدید ھنر لبیک گفتھ شیوه ھای بیان دیدگاه ھای شان را در محضر عام 

ر انجام شده و بھ تاریخ پیوست و جز تصاویر و ویدیو ھا چیزی از آنھا بجا قرار دادند . بیشترین حرکت ھا برای یکبا
 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 
د و سیاه در حرکت بود حتی در قبول عامھ مردم و بطور اخص قشر ھنرمند قرار گرفتھ و بھ سرعت بسوی قاره ھای زر

 . بودسنتی گرا ترین مجامع نیز برایش جاه پا باز نموده و بصورت روزافزون در انکشاف و شکوفایی 

دھھ اخیر در افغانستان کھ ھنوز کھ ھنوز است از یک سو مردم زیر سایھ شوم جنگ ھای داخلی بھ سختی و  در یک
و ھنجار ھای قرون وسطی در زندگی مردم حاکم است ، شاھد حرکت ھای  مشقت بسر میبرند و از سوی دیگر کھ سنت ھا

ھنر ھای انتزاعی  نمادین و انتزاعی ھستیم کھ نشانگر روحیھ تجدد پرستی ، سنت شکنی و ھنجار شکنی مردم میباشد .
شھر ھای مھم چون اتفاقی ، روایتی ، اجرایی ، انستالیشن ، ویدیویی و بدن از جملھ ھنر ھای مفھومی است کھ در 

افغانستان توسط ھنرمندان جوان بھ نمایش گذاشتھ شده است . این نمایشات بصورت طبیعی انعکاسات متفاوتی داشتھ . عدهً 
این سبک نو ظھور در از مخاطبین را بھ انتقاد واداشتھ ولی عدهً زیادی از بیننده گان انگشت تحسین بھ دندان برده اند . 

 نکشاف بوده و با گذر زمان تعداد ھنرمندان و ھواخواھان آن رو بھ افزایش میباشد .افغانستان رو بھ رشد و ا

 ه ش 1395خلیلی تابستان عبدالوحید                                                                                                   
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