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لودویــگ ویتگنشــتاین4 در اواخــر ســال های 1930 
شــروع بــه نوشــتن در مــورد »بازی هــای زبانــی«5 
ــان  ــادی زب ــه اشــکال بنی ــه مثاب ــا را ب کــرد، او آنه
کــه در ارتبــاط متناظــر بــا اشــکال ســاده زندگــی 

هســتند در نظــر گرفــت.6
ویتگنشــتاین بــر ایــن گمــان بــود کــه ایــن بازی هــا 
همچــون »شــکل ابتدایــی بکارگیــری زبــان توســط 
ــه اســتفاده از  ــازه شــروع ب ــه ت ــی اســت ک کودکان
ــی وی ]ویتگنشــتاین[ از آنهــا  ــان می کننــد« ول زب
]بازی هــای زبانــی[ بــه عنــوان ابــزاری جهــت 
تحلیــل آنچــه در تبــادل زبانــی روی می دهــد 
ــاده  ــکال س ــن اش ــه ای ــی ب ــرد. »وقت ــتفاده ک اس
زبــان توجــه می کنیــم، ابهامــی کــه زبــان هــر روزه 

ــود.«   ــو می ش ــت، مح ــرده اس ــه ک ــا را احاط م
ــی  ــازی زبان ــی از ب ــفی7 مثال ــای فلس در پژوهش ه
ذکــر می کنــد بیــن بنــا و دســتیارش. آنهــا از 
ــن  ــامل ای ــا ش ــه تنه ــد ک ــتفاده می کنن ــی اس زبان

ــه8.  ــت، نیم ــته، تخ ــته، راس ــت: درس ــات اس کلم
می گویــد  بنــا  اســت:  صــورت  بدیــن  بــازی 
ــس  ــی آورد. پ ــت را م ــتیارش تخ ــت« و دس »تخ
عــالوه بــر واژگان، بــازی شــامل امــر )»تخــت« بــه 
ــی  ــت( و اجابت ــاور« اس ــت بی ــم تخ ــای »برای معن
ــان آوردن  ــه زب ــد. ب ــان نمی آی ــه زب ــه ب ــود ک می ش
کلمــه »تخــت« همان قــدر یــک اقــدام در بــازی زبانی 
ــی  ــای زبان ــن بازی ه ــه آوردن تخــت. بنابرای اســت ک

متشــکل انــد از کلمــه و عمــل.
آثــار زیــادی از نومــن شــامل »صــدور اوامــر« 
ــرات  ــود نظ ــه می ش ــه گفت ــی ک ــت و از آنجای اس
ویتگنشــتاین در بــاب زبــان بــر نومــن مؤثــر 
ــه  ــن ب ــار نوم ــن برخــی آث ــد، در نظــر گرفت بوده ان
عنــوان آثــاری کــه چارچــوب و منطــق بازی هــای 
ــا مخاطــب  ــد راهگشاســت؛ چــون م ــی را دارن زبان
ــی  ــام پاســخ عمل ــد در مق ــر هســتیم بای ــن اوام ای
برآییــم )بایــد در برابــر آثــار نومــن کاری کنیــم( ایــن 
شــیوه در تقابــل اســت بــا آثــاری کــه صرفــاً حــس 
ــن  ــار نوم ــد. آث ــا برمی انگیزن ــناختی را در م زیباش
ــی طراحــی شــده اند، از  ــه شــکل بازی هــای زبان کــه ب
ــازند.  ــک شــرکت کننده می س ــده ی ــا بیشــتر از بینن م
مشــاهده آثــار نومــن، در ســطحی فراتر از تمجیــدش به 

عنــوان اثــر هنــری، بــه منزلــه تعامــل بــا آن اســت.
بیاییــد بــا نــوع بــه خصوصــی از امــر کــردن 
ــه محــض  ــم، نوعــی کــه »دســتیار« ب شــروع کنی
ــن  ــدارد )ای ــرپیچی از آن را ن ــوان س ــش ت فهمیدن
ــاال  ــه در ب ــتاین ک ــی ویتگنش ــای زبان ــا بازی ه ب
ذکــر شــد متفــاوت اســت زیــرا در بــازی ذکــر شــده 
دســتیار، هرچنــد کــه احتمالــش در ایــن بازی هــای 
ابتدایــی کــم اســت، می توانــد بگویــد ولــم کــن بابــا 
و شــغلش را تــرک کنــد( مثــاًل در بــازی بیــس بــال 
اعتصــاب نوعــی بــازی نکــردن اســت. مــن در واقــع 
دارم،  مدنظــر  را  اعتصــاب  غیرقابــل  بازی هــای 
ــارت »ادراک  ــاره ای از عب ــه فیلســوفان ق ــی ک جای
ــی  ــد و خیل ــتفاده می کنن ــر«9 اس ــش حاض از پی
ــرای رد تقاضایــی کــه از فــرد شــده.  ــر اســت ب دی
»ایــن جملــه را بخــوان!« مــوردی اســت کــه نشــان 
می دهــد: خوانــدن جملــه معــادل اســت بــا فراهــم 
کــردن شــرایط اطاعــت از دســتور جملــه. در کنــار 
ایــن جمــالت دســتوری، جمالتــی داریــم کــه بطــور 
منطقی غیر-غیرقابل سرپیچی هســتند مانند : »نبین!« 
) آخ خیلــی دیــر گفتــی( »ایــن جملــه را نخــوان!« )مثل 
ــتوری  ــا جمــالت دس ــن دســت جمــالت ب ــی(. ای قبل
کــه بطــور روزمــره بــا آن مواجهیــم متفاوت انــد ماننــد 
»پنجــره را بــاز کــن«. مخاطــب ایــن جملــه بجــز صرف 
فهمیــدن جملــه، بایــد عملــی در راســتای ســرپیچی یا 

فرمانبــرداری از ایــن دســتور انجــام دهــد.
ــه  ــل ســرپیچی«10 را ب ــن »دســتورهای غیرقاب نوم
ــش  ــه هواداران ــد ک ــل می کن ــری  تبدی ــی هن فرم
ــورت  ــد ص ــه چن ــن!« ب ــه ک ــتایند : »توج می س
آمــده اســت. یــک لیتوگــراف »توجــه کــن مادربــه 

خطــا«11 )تصویــر 1( کــه در آن هــر کلمــه در یــک 
خــط آمــده بــه طــور پشــت و رو. در مــورد آن اثــر 
جــان یائــو12 منتقــد می گویــد: بــا توصیــف تجربــه 

مترجم: پگاه زرگر3

1  درباره  نتو ز آرتور دا یادداشــتی ا
 2 بـــــروس نومــن

Pay Attention

تصویر2: کالژ- دستورهای غیرقابل سرپیچی نومن

تصویر1: لیتوگراف- دستورهای غیرقابل سرپیچی نومن

https://www.publishersweekly.com/9-14082-262-0-978

https://www.artbasel.com/catalog/artwork/70826/Bruce-
Nauman-Pay-Attention  دانشجوی کارشناسی ارشد پژوهش هنر، دانشگاه تهران. 3

زیبا
ی 

ها
هنر

ت 
لعا

طا
م

99
ـز 

ــ
پایی

مه
ــ

جـ
ــر

ت
ش

ــ
ــ

بخ

78



79

لودویــگ ویتگنشــتاین4 در اواخــر ســال های 1930 
شــروع بــه نوشــتن در مــورد »بازی هــای زبانــی«5 
ــان  ــادی زب ــه اشــکال بنی ــه مثاب ــا را ب کــرد، او آنه
کــه در ارتبــاط متناظــر بــا اشــکال ســاده زندگــی 

هســتند در نظــر گرفــت.6
ویتگنشــتاین بــر ایــن گمــان بــود کــه ایــن بازی هــا 
همچــون »شــکل ابتدایــی بکارگیــری زبــان توســط 
ــه اســتفاده از  ــازه شــروع ب ــه ت ــی اســت ک کودکان
ــی وی ]ویتگنشــتاین[ از آنهــا  ــان می کننــد« ول زب
]بازی هــای زبانــی[ بــه عنــوان ابــزاری جهــت 
تحلیــل آنچــه در تبــادل زبانــی روی می دهــد 
ــاده  ــکال س ــن اش ــه ای ــی ب ــرد. »وقت ــتفاده ک اس
زبــان توجــه می کنیــم، ابهامــی کــه زبــان هــر روزه 

ــود.«   ــو می ش ــت، مح ــرده اس ــه ک ــا را احاط م
ــی  ــازی زبان ــی از ب ــفی7 مثال ــای فلس در پژوهش ه
ذکــر می کنــد بیــن بنــا و دســتیارش. آنهــا از 
ــن  ــامل ای ــا ش ــه تنه ــد ک ــتفاده می کنن ــی اس زبان

ــه8.  ــت، نیم ــته، تخ ــته، راس ــت: درس ــات اس کلم
می گویــد  بنــا  اســت:  صــورت  بدیــن  بــازی 
ــس  ــی آورد. پ ــت را م ــتیارش تخ ــت« و دس »تخ
عــالوه بــر واژگان، بــازی شــامل امــر )»تخــت« بــه 
ــی  ــت( و اجابت ــاور« اس ــت بی ــم تخ ــای »برای معن
ــان آوردن  ــه زب ــد. ب ــان نمی آی ــه زب ــه ب ــود ک می ش
کلمــه »تخــت« همان قــدر یــک اقــدام در بــازی زبانی 
ــی  ــای زبان ــن بازی ه ــه آوردن تخــت. بنابرای اســت ک

متشــکل انــد از کلمــه و عمــل.
آثــار زیــادی از نومــن شــامل »صــدور اوامــر« 
ــرات  ــود نظ ــه می ش ــه گفت ــی ک ــت و از آنجای اس
ویتگنشــتاین در بــاب زبــان بــر نومــن مؤثــر 
ــه  ــن ب ــار نوم ــن برخــی آث ــد، در نظــر گرفت بوده ان
عنــوان آثــاری کــه چارچــوب و منطــق بازی هــای 
ــا مخاطــب  ــد راهگشاســت؛ چــون م ــی را دارن زبان
ــی  ــام پاســخ عمل ــد در مق ــر هســتیم بای ــن اوام ای
برآییــم )بایــد در برابــر آثــار نومــن کاری کنیــم( ایــن 
شــیوه در تقابــل اســت بــا آثــاری کــه صرفــاً حــس 
ــن  ــار نوم ــد. آث ــا برمی انگیزن ــناختی را در م زیباش
ــی طراحــی شــده اند، از  ــه شــکل بازی هــای زبان کــه ب
ــازند.  ــک شــرکت کننده می س ــده ی ــا بیشــتر از بینن م
مشــاهده آثــار نومــن، در ســطحی فراتر از تمجیــدش به 

عنــوان اثــر هنــری، بــه منزلــه تعامــل بــا آن اســت.
بیاییــد بــا نــوع بــه خصوصــی از امــر کــردن 
ــه محــض  ــم، نوعــی کــه »دســتیار« ب شــروع کنی
ــن  ــدارد )ای ــرپیچی از آن را ن ــوان س ــش ت فهمیدن
ــاال  ــه در ب ــتاین ک ــی ویتگنش ــای زبان ــا بازی ه ب
ذکــر شــد متفــاوت اســت زیــرا در بــازی ذکــر شــده 
دســتیار، هرچنــد کــه احتمالــش در ایــن بازی هــای 
ابتدایــی کــم اســت، می توانــد بگویــد ولــم کــن بابــا 
و شــغلش را تــرک کنــد( مثــاًل در بــازی بیــس بــال 
اعتصــاب نوعــی بــازی نکــردن اســت. مــن در واقــع 
دارم،  مدنظــر  را  اعتصــاب  غیرقابــل  بازی هــای 
ــارت »ادراک  ــاره ای از عب ــه فیلســوفان ق ــی ک جای
ــی  ــد و خیل ــتفاده می کنن ــر«9 اس ــش حاض از پی
ــرای رد تقاضایــی کــه از فــرد شــده.  ــر اســت ب دی
»ایــن جملــه را بخــوان!« مــوردی اســت کــه نشــان 
می دهــد: خوانــدن جملــه معــادل اســت بــا فراهــم 
کــردن شــرایط اطاعــت از دســتور جملــه. در کنــار 
ایــن جمــالت دســتوری، جمالتــی داریــم کــه بطــور 
منطقی غیر-غیرقابل سرپیچی هســتند مانند : »نبین!« 
) آخ خیلــی دیــر گفتــی( »ایــن جملــه را نخــوان!« )مثل 
ــتوری  ــا جمــالت دس ــن دســت جمــالت ب ــی(. ای قبل
کــه بطــور روزمــره بــا آن مواجهیــم متفاوت انــد ماننــد 
»پنجــره را بــاز کــن«. مخاطــب ایــن جملــه بجــز صرف 
فهمیــدن جملــه، بایــد عملــی در راســتای ســرپیچی یا 

فرمانبــرداری از ایــن دســتور انجــام دهــد.
ــه  ــل ســرپیچی«10 را ب ــن »دســتورهای غیرقاب نوم
ــش  ــه هواداران ــد ک ــل می کن ــری  تبدی ــی هن فرم
ــورت  ــد ص ــه چن ــن!« ب ــه ک ــتایند : »توج می س
آمــده اســت. یــک لیتوگــراف »توجــه کــن مادربــه 

خطــا«11 )تصویــر 1( کــه در آن هــر کلمــه در یــک 
خــط آمــده بــه طــور پشــت و رو. در مــورد آن اثــر 
جــان یائــو12 منتقــد می گویــد: بــا توصیــف تجربــه 

مترجم: پگاه زرگر3

1  درباره  نتو ز آرتور دا یادداشــتی ا
 2 بـــــروس نومــن

Pay Attention

تصویر2: کالژ- دستورهای غیرقابل سرپیچی نومن

تصویر1: لیتوگراف- دستورهای غیرقابل سرپیچی نومن

https://www.publishersweekly.com/9-14082-262-0-978

https://www.artbasel.com/catalog/artwork/70826/Bruce-
Nauman-Pay-Attention  دانشجوی کارشناسی ارشد پژوهش هنر، دانشگاه تهران. 3
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و شــرایط وجــودی مــا ، »توجــه کــن...« آگاهــی و 
ادراکمــان را در هــم ادغــام می کنــد. مــا بــه آنچــه 

ــم.  ــل می کنی ــم عم می بینی
ــر اســت  ــه مالیم ت ــر ک ــن اث ــری از ای صــورت دیگ
بــه ایــن شــکل اســت »لطفــا توجــه کــن، لطفــا«13 
ــورد  ــکل کالژ. در م ــه ش ــار ب ــن ب ــر 2( ای )تصوی
ایــن اثــر رابــرت ســتور14 کیوریتــور می گویــد: »بــا 
ــود  ــه خ ــود ب ــرد خ ــن کالژ ف ــات ای ــدن کلم خوان
خواهــش ســوزناک آن جملــه را بــرآورده می کنــد. 
بســیاری از آثــار نومــن بیننــده را بــه درون ســاختار 
ــه  ــد چگون ــن می کن ــر تعیی ــرد و اث ــرو می ب ــر ف اث
ــا  ــری ی ــا توســط شــاهکارهای ام تحلیــل شــود، ی
ــا محــدود کــردن حــرکات بیننــده.«  ــا ب تخیلــی ی
ــد:  ــور می نویس ــیمل15 کیوریت ــال ش ــور پ همین ط
ــرل،  ــویم، کنت ــکار می ش ــا ش ــن م ــار نوم ــا آث ب
کســل، عصبانــی و ترســیده می شــویم، مــورد 
ــورد خطــر و آزمایــش  ــم، م ــرار می گیری ــن ق توهی
قــرار می گیریــم، مــا بیننــدگان آثــارش مــورد 
دســتکاری قــرار می گیریــم تــا آثــارش را آن گونــه 
کــه برایمــان تعییــن کــرده تجربــه کنیــم، معنــای 

ــد«. ــا می کن ــا م ــه ب ــر کاریســت ک اث
اســتفاده مــداوم از واژه »بیننــده«16 در ایــن متــون 
ــه  ــده ب ــون واژه بینن ــد، چ ــر می کن ــن را متحی م
ــی  ــود ول ــالق می ش ــوزه اط ــول در م ــه معم تجرب
ــد  ــط می دهن ــن واژه را بس ــای ای ــتره داللت ه گس
می برنــد،  کار  بــه  وســیعی  حــوزه  در  را  آن  و 
ــتور های  ــا آن »دس ــن ب ــار نوم ــورد آث ــاًل در م مث
ــود.  ــتایش می ش ــش س ــه بابت ــرا« ک ــون و چ بی چ
بــه یــاد داشــته باشــید مــا »آنچــه می بینیــم 

انجــام می دهیــم«. و ایــن انجــام دادن مــا »معنــی 
ــه ای از  ــط مرحل ــدن« فق ــس »دی ــت. پ ــر« اس اث
ــوف  ــد فیلس ــن فرآین ــه ای ــا ادام ــت، ب ــخ ماس پاس
ــه رخ داده  ــم آنچ ــراف کنی ــد اعت ــان می کن وادارم
ــف  ــی خفی ــد فعل ــت. هرچن ــوده اس ــل ب ــک فع ی
اثــر  بــا  مواجهــه  ولــی در  اســت،  و ســطحی 
ــم.  ــه کردی ــا توج ــم. م ــش ندهی ــم انجام نمی توانی
بــه طــور معمــول در تاریــخ هنــر، امیدواریــم آثــار 
صرفــاً موجــب اغنــای حــس زیباشناســی نشــوند و 
ناظــران را متأثــر کننــد. مثــاًل دلیــل خلــق آثــار در 
هنــر کلیســایِی بــاروک ایــن بــود: موجــب تقویــت 
ــدان  ــه هنرمن ــس ب ــوند. پ ــران ش ــان در ناظ ایم
ســفارش می دادنــد کــه مســیح و شــهیدان را 
ــه  ــی اســت ک ــد، و منطق ــی کنن ــذاب بازنمای در ع
بیانگــری17 فوق العــاده ایــن بازنمایی هــا را کاری 
حســاب شــده بدانیــم. ایــن آثــار حــس همــدردی 
همــدردی  می کردنــد،  ایجــاد  بیننــده  در  را 
بــا زجرکشــیدگان، تحقیرشــدگان و مصلوبــان. 
ــع  ــی، در واق ــده را آوردم، ول ــداً واژه بینن ــن عم م
تأثیراتــی کــه هــدف خلــق ایــن آثــار بــوده اســت 
ــا  ــت و آنه ــیحیان اس ــه مس ــه متوج ــش از هم بی
ــاز  ــه نم ــی از جمل ــض مذهب ــام فرای ــگام انج هن
خوانــدن در برابــر ایــن نقاشــی های محرابــی قــرار 
ــاخته  ــوری س ــی ط ــر محراب ــک اث ــد. ی می گرفتن
ــا  ــه درگاهــش دع ــه ب ــن قدیســی ک ــه بی شــده ک
می شــود و مؤمــن ارتبــاط مؤثرتــری ایجــاد شــود. 
ــن  ــه ای ــوده ب ــر ب ــدر مؤث ــه چق ــن روی ــه ای اینک
ــه  ــا چ ــاروک ت ــی ب ــه روانشناس ــت ک ــته اس وابس
حــد دقیــق بــوده و هنرمنــدان بــاروک تــا چــه حــد 

قابلیــت شــکل دهی بــه افــکار عمومــی را داشــتند. 
ــی  ــر مذهب ــه هن ــت ک ــدی اس ــان امی ــن هم ای
آرزویــش  همــواره  سیاســی  هنــر  و  معمــوالً 
ــی  ــی دگرگون ــب نوع ــر موج ــدن اث ــد: دی می کن
شــود. قطعــاً ایــن دگرگونــی در اکثــر مواقــع 
روی می دهــد طــوری کــه فقــط در مخالفــت 
ــرش  ــه ذک ــت ک ــتی اس ــی فرمالیس ــا زیباشناس ب
ــار هنــری  ــا آث ــه عنــوان بیننــده ب می کنیــم. مــا ب
مواجــه می شــویم ولــی بصــورت موجوداتــی تغییــر 
ــر  ــن تغیی ــه ای ــم، چ ــرک می کنی ــا را ت ــه آنه یافت
در آنهــا محاســبه شده باشــد چــه نــه. در هــر 
ــر حتمــی  ــر نیســت: تغیی ــر ناگزی ــن تغیی حــال ای
ــان و  ــاده فرم ــا افت ــش پ ــازی پی ــد ب ــت. مانن نیس
فرمانبــرداری18 کــه امــکان ســرپیچی در آن وجــود 
دارد، روح هــم می توانــد ســرپیچی کنــد و ]بــه اثــر 
هنــری[ پاســخ نگویــد: اثــر ممکــن اســت باورپذیــر 
ــش  ــا حس ــد،... ی ــی روح باش ــی ب ــا خیل ــد، ی نباش

ــویم. ــر ش ــت متأث نیس
چــه  بــاروک  دوران  آثــار  ســفارش دهندگان 
ــا  ــه ب ــه ای مواجه ــر گون ــد اگ ــتقبالی می کردن اس
اثــر وجــود داشــت کــه صــرف دیــدن اثــر موجــب 
ــت  ــرد می توانس ــد ف ــد، هرچن ــرد می ش ــر ف تغیی
قابــل  هیچوقــت  مقاومــت  و  کنــد  مقاومــت 

نیســت. پیش بینــی 
دیــدن »توجــه کــن« باعــث می شــود توجــه 
کنیــم. ولــی مســئله ایــن اســت کــه بجــز مغلــوب 
ــی چــه چیــزی حاصــل  ــازی زبان شــدن در یــک ب
ــم؟  ــه می کنی ــزی توج ــه چی ــه چ ــا ب ــود؟ م می ش
بــه یــک دســتور و دیگــر هیــچ. زمانــی کــه مــا بــه 

ترتیــب حــروف توجــه می کنیــم، کــه آیــا حــروف 
ــتور  ــا دس ــه آی ــرونده، ک ــا پس ــد ی ــش رونده ان پی
ــت التمــاس کــردن دارد،  ــا حال ناپســندی اســت ی
در خدمــت دســتورالعمل نیســتیم بلکــه صرفــاً 
یــک ناظــر می شــویم بــه همــان صــورت کــه آثــار 
هنــری را در گالری هــا نظــاره می کنیــم، مــا خــارج 
ــس  ــم. پ ــرار می گیری ــی ق ــای زبان ــق بازی ه از اف
ــدن  ــل خوان ــت، مث ــز اس ــد ناچی ــتاورد هنرمن دس
نوشــته »ببیــن« وقتــی چیــزی بــرای دیــدن وجــود 

نــدارد بــه جــز فرمانــی کــه داده شــده اســت.
ــه  ــد ک ــر از آن می نمای ــری ناچیزت ــن اث ــه ک توج
ــا  ــم ام ــادی کنی ــان نق ــوردش چن ــم در م بخواهی
حروف چینی هــای  تمــام  نماینــده  می توانــد 
ــه ور و خشــونت بار  نومــن باشــد. غیرمنتظــره، حمل
اســتفاده می کنــد  ادبیاتــی گســتاخ  از  اســت؛ 
ــتر  ــم پوس ــت(؛ ه ــراف اس ــه لیتوگ ــوردی ک )در م
اســت هــم اثــر هنــری اســت )در مــوردی کــه کالژ 
اســت( – مثــاًل می توانــد تذکــری بــر دیــوار کارگاه 
ــع  ــان را جم ــگام کار حواسش ــراد هن ــا اف ــد ت باش
ــناختی  ــواالت هستی ش ــد س ــم می توان ــد- ه کنن
کــه از زمــان دوشــان19 بــا ماســت را مطــرح کنــد؛ 
ــه  ــتار ک ــر و نوش ــن تصوی ــرز بی ــری در م قرارگی
خــود تعیین کننــده یکــی از ژانرهــای هنــری بــوده 
ــورد کالژ(  ــت )در م ــیاء زش ــتفاده از اش ــت؛ اس اس
ــت ها  ــش مینیمالیس ــه جنب ــی ک ــواد بی ارزش و م
ــرد.  ــن می ک ــان را معی ــای متنوعش و ایدئولوژی ه
ایجــاد  تناظــری  بــی ارزش  مــواد  از  اســتفاده 
کــرد بیــن هنــر آمریــکا در اواخــر دهــه 60 و 
ــز20  ــر ناچی ــد هن ــا مانن ــری اروپ ــای هن جنبش ه
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و شــرایط وجــودی مــا ، »توجــه کــن...« آگاهــی و 
ادراکمــان را در هــم ادغــام می کنــد. مــا بــه آنچــه 

ــم.  ــل می کنی ــم عم می بینی
ــر اســت  ــه مالیم ت ــر ک ــن اث ــری از ای صــورت دیگ
بــه ایــن شــکل اســت »لطفــا توجــه کــن، لطفــا«13 
ــورد  ــکل کالژ. در م ــه ش ــار ب ــن ب ــر 2( ای )تصوی
ایــن اثــر رابــرت ســتور14 کیوریتــور می گویــد: »بــا 
ــود  ــه خ ــود ب ــرد خ ــن کالژ ف ــات ای ــدن کلم خوان
خواهــش ســوزناک آن جملــه را بــرآورده می کنــد. 
بســیاری از آثــار نومــن بیننــده را بــه درون ســاختار 
ــه  ــد چگون ــن می کن ــر تعیی ــرد و اث ــرو می ب ــر ف اث
ــا  ــری ی ــا توســط شــاهکارهای ام تحلیــل شــود، ی
ــا محــدود کــردن حــرکات بیننــده.«  ــا ب تخیلــی ی
ــد:  ــور می نویس ــیمل15 کیوریت ــال ش ــور پ همین ط
ــرل،  ــویم، کنت ــکار می ش ــا ش ــن م ــار نوم ــا آث ب
کســل، عصبانــی و ترســیده می شــویم، مــورد 
ــورد خطــر و آزمایــش  ــم، م ــرار می گیری ــن ق توهی
قــرار می گیریــم، مــا بیننــدگان آثــارش مــورد 
دســتکاری قــرار می گیریــم تــا آثــارش را آن گونــه 
کــه برایمــان تعییــن کــرده تجربــه کنیــم، معنــای 

ــد«. ــا می کن ــا م ــه ب ــر کاریســت ک اث
اســتفاده مــداوم از واژه »بیننــده«16 در ایــن متــون 
ــه  ــده ب ــون واژه بینن ــد، چ ــر می کن ــن را متحی م
ــی  ــود ول ــالق می ش ــوزه اط ــول در م ــه معم تجرب
ــد  ــط می دهن ــن واژه را بس ــای ای ــتره داللت ه گس
می برنــد،  کار  بــه  وســیعی  حــوزه  در  را  آن  و 
ــتور های  ــا آن »دس ــن ب ــار نوم ــورد آث ــاًل در م مث
ــود.  ــتایش می ش ــش س ــه بابت ــرا« ک ــون و چ بی چ
بــه یــاد داشــته باشــید مــا »آنچــه می بینیــم 

انجــام می دهیــم«. و ایــن انجــام دادن مــا »معنــی 
ــه ای از  ــط مرحل ــدن« فق ــس »دی ــت. پ ــر« اس اث
ــوف  ــد فیلس ــن فرآین ــه ای ــا ادام ــت، ب ــخ ماس پاس
ــه رخ داده  ــم آنچ ــراف کنی ــد اعت ــان می کن وادارم
ــف  ــی خفی ــد فعل ــت. هرچن ــوده اس ــل ب ــک فع ی
اثــر  بــا  مواجهــه  ولــی در  اســت،  و ســطحی 
ــم.  ــه کردی ــا توج ــم. م ــش ندهی ــم انجام نمی توانی
بــه طــور معمــول در تاریــخ هنــر، امیدواریــم آثــار 
صرفــاً موجــب اغنــای حــس زیباشناســی نشــوند و 
ناظــران را متأثــر کننــد. مثــاًل دلیــل خلــق آثــار در 
هنــر کلیســایِی بــاروک ایــن بــود: موجــب تقویــت 
ــدان  ــه هنرمن ــس ب ــوند. پ ــران ش ــان در ناظ ایم
ســفارش می دادنــد کــه مســیح و شــهیدان را 
ــه  ــی اســت ک ــد، و منطق ــی کنن ــذاب بازنمای در ع
بیانگــری17 فوق العــاده ایــن بازنمایی هــا را کاری 
حســاب شــده بدانیــم. ایــن آثــار حــس همــدردی 
همــدردی  می کردنــد،  ایجــاد  بیننــده  در  را 
بــا زجرکشــیدگان، تحقیرشــدگان و مصلوبــان. 
ــع  ــی، در واق ــده را آوردم، ول ــداً واژه بینن ــن عم م
تأثیراتــی کــه هــدف خلــق ایــن آثــار بــوده اســت 
ــا  ــت و آنه ــیحیان اس ــه مس ــه متوج ــش از هم بی
ــاز  ــه نم ــی از جمل ــض مذهب ــام فرای ــگام انج هن
خوانــدن در برابــر ایــن نقاشــی های محرابــی قــرار 
ــاخته  ــوری س ــی ط ــر محراب ــک اث ــد. ی می گرفتن
ــا  ــه درگاهــش دع ــه ب ــن قدیســی ک ــه بی شــده ک
می شــود و مؤمــن ارتبــاط مؤثرتــری ایجــاد شــود. 
ــن  ــه ای ــوده ب ــر ب ــدر مؤث ــه چق ــن روی ــه ای اینک
ــه  ــا چ ــاروک ت ــی ب ــه روانشناس ــت ک ــته اس وابس
حــد دقیــق بــوده و هنرمنــدان بــاروک تــا چــه حــد 

قابلیــت شــکل دهی بــه افــکار عمومــی را داشــتند. 
ــی  ــر مذهب ــه هن ــت ک ــدی اس ــان امی ــن هم ای
آرزویــش  همــواره  سیاســی  هنــر  و  معمــوالً 
ــی  ــی دگرگون ــب نوع ــر موج ــدن اث ــد: دی می کن
شــود. قطعــاً ایــن دگرگونــی در اکثــر مواقــع 
روی می دهــد طــوری کــه فقــط در مخالفــت 
ــرش  ــه ذک ــت ک ــتی اس ــی فرمالیس ــا زیباشناس ب
ــار هنــری  ــا آث ــه عنــوان بیننــده ب می کنیــم. مــا ب
مواجــه می شــویم ولــی بصــورت موجوداتــی تغییــر 
ــر  ــن تغیی ــه ای ــم، چ ــرک می کنی ــا را ت ــه آنه یافت
در آنهــا محاســبه شده باشــد چــه نــه. در هــر 
ــر حتمــی  ــر نیســت: تغیی ــر ناگزی ــن تغیی حــال ای
ــان و  ــاده فرم ــا افت ــش پ ــازی پی ــد ب ــت. مانن نیس
فرمانبــرداری18 کــه امــکان ســرپیچی در آن وجــود 
دارد، روح هــم می توانــد ســرپیچی کنــد و ]بــه اثــر 
هنــری[ پاســخ نگویــد: اثــر ممکــن اســت باورپذیــر 
ــش  ــا حس ــد،... ی ــی روح باش ــی ب ــا خیل ــد، ی نباش

ــویم. ــر ش ــت متأث نیس
چــه  بــاروک  دوران  آثــار  ســفارش دهندگان 
ــا  ــه ب ــه ای مواجه ــر گون ــد اگ ــتقبالی می کردن اس
اثــر وجــود داشــت کــه صــرف دیــدن اثــر موجــب 
ــت  ــرد می توانس ــد ف ــد، هرچن ــرد می ش ــر ف تغیی
قابــل  هیچوقــت  مقاومــت  و  کنــد  مقاومــت 

نیســت. پیش بینــی 
دیــدن »توجــه کــن« باعــث می شــود توجــه 
کنیــم. ولــی مســئله ایــن اســت کــه بجــز مغلــوب 
ــی چــه چیــزی حاصــل  ــازی زبان شــدن در یــک ب
ــم؟  ــه می کنی ــزی توج ــه چی ــه چ ــا ب ــود؟ م می ش
بــه یــک دســتور و دیگــر هیــچ. زمانــی کــه مــا بــه 

ترتیــب حــروف توجــه می کنیــم، کــه آیــا حــروف 
ــتور  ــا دس ــه آی ــرونده، ک ــا پس ــد ی ــش رونده ان پی
ــت التمــاس کــردن دارد،  ــا حال ناپســندی اســت ی
در خدمــت دســتورالعمل نیســتیم بلکــه صرفــاً 
یــک ناظــر می شــویم بــه همــان صــورت کــه آثــار 
هنــری را در گالری هــا نظــاره می کنیــم، مــا خــارج 
ــس  ــم. پ ــرار می گیری ــی ق ــای زبان ــق بازی ه از اف
ــدن  ــل خوان ــت، مث ــز اس ــد ناچی ــتاورد هنرمن دس
نوشــته »ببیــن« وقتــی چیــزی بــرای دیــدن وجــود 

نــدارد بــه جــز فرمانــی کــه داده شــده اســت.
ــه  ــد ک ــر از آن می نمای ــری ناچیزت ــن اث ــه ک توج
ــا  ــم ام ــادی کنی ــان نق ــوردش چن ــم در م بخواهی
حروف چینی هــای  تمــام  نماینــده  می توانــد 
ــه ور و خشــونت بار  نومــن باشــد. غیرمنتظــره، حمل
اســتفاده می کنــد  ادبیاتــی گســتاخ  از  اســت؛ 
ــتر  ــم پوس ــت(؛ ه ــراف اس ــه لیتوگ ــوردی ک )در م
اســت هــم اثــر هنــری اســت )در مــوردی کــه کالژ 
اســت( – مثــاًل می توانــد تذکــری بــر دیــوار کارگاه 
ــع  ــان را جم ــگام کار حواسش ــراد هن ــا اف ــد ت باش
ــناختی  ــواالت هستی ش ــد س ــم می توان ــد- ه کنن
کــه از زمــان دوشــان19 بــا ماســت را مطــرح کنــد؛ 
ــه  ــتار ک ــر و نوش ــن تصوی ــرز بی ــری در م قرارگی
خــود تعیین کننــده یکــی از ژانرهــای هنــری بــوده 
ــورد کالژ(  ــت )در م ــیاء زش ــتفاده از اش ــت؛ اس اس
ــت ها  ــش مینیمالیس ــه جنب ــی ک ــواد بی ارزش و م
ــرد.  ــن می ک ــان را معی ــای متنوعش و ایدئولوژی ه
ایجــاد  تناظــری  بــی ارزش  مــواد  از  اســتفاده 
کــرد بیــن هنــر آمریــکا در اواخــر دهــه 60 و 
ــز20  ــر ناچی ــد هن ــا مانن ــری اروپ ــای هن جنبش ه
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ــاره  ــن در ق ــتقبال وســیعی از نوم ــه موجــب اس ک
اروپــا شــد )توجــه کــن برگرفتــه از یــک مجموعــه 

ــوده(.  ــی در MoMA ب ایتالیای
ــز  ــن در مرک ــد نوم ــب ش ــوارد موج ــن م ــام ای تم
ــان را مســحور  ــارش مخاطب ــرد. آث ــرار گی توجــه ق
هنــری  جامعــه  اســتقبال  موجــب  و  می کنــد 
اســت. چهــار نفــر از کیوریتورهــای برجســته بــا او 
همــکاری کرده انــد. امــا منتقــدان در نقــد آثــارش 
ــاری از نومــن  رویکــرد یکســانی نداشــتند. مــن آث
دیــده ام کــه بــه نظــرم فوق العــاده بودنــد مثــل اثــر 
ــر  ــزرگ انســان/ جامعــه: انســان/ جامعــه21 )تصوی ب
ــش داده  ــال 1991 در MoMA نمای ــه در س 3( ک
شــد، در آن ســر یــک مــرد کچــل و جــدی در ابعاد 
ــش  ــور نمای ــط پروژکت ــف توس ــای مختل و جهت ه
ــرر و  ــنا22 مک ــبک هاراکریش ــه س ــه ب ــد ک داده ش
ــد  ــرار می کن ــودش تک ــا خ ــان ب ــع، همزم الینقط
»بخــوردم بــده/ بخــور مــرا/ انســان شناســی. کمکم 
کــن/ اذیتــم کــن/ جامعه شناســی23.«  ایســتادن در 
آن گالــری بــزرگ در میــان ایــن ســرهای ســخنگو، 
ــرد،  ــرد ایجــاد می ک ــی را در ف ــر و ناتوان حــس تأث
ــه طــور جنــون آمیــزی ایــن ســخنان از  ــگار ب و ان

دهــن ابنــا بشــر بــود. 
ــزار  ــری برگ ــش دیگ ــن نمای ــکان نوم ــان م در هم
کــرد از آثــاری بــر روی کاغــذ بــه نــام تمثیل هــای 
ــاژی  ــامل فتومونت ــه ش ــر 4( ک ــم24 )تصوی مدرنیس
ــرای  ــی ب ــام مدل ــه ن ــی ب ــای حیوان ــود از  فرم ه ب
هــرم حیوانــی دو و نقاشــی از یــک حیــوان زیبــا و 
نحیــف در حــال زجــر کشــیدن، بــه تأثــر  برانگیــزی 
انســان/ جامعــه. در کاتالوگ این نمایشــگاه عکســی 

از هــرم حیوانــی اســت، حیوان هایــی کــه بــه 
شــکل حــرکات آکروبــات روی هــم قــرار گرفته انــد 
ــتفاده  ــن کار اس ــرای ای ــیدرمی ب ــن از تاکس )نوم
می کــرده اســت( بــه طــوری کــه در پایــه اش چنــد 
آهــو قــرار دارنــد و بــاالی آنهــا حیوانــات کوچکتــر. 
ــا  ــم ام ــر را نمی دان ــن اث ــاِن ای ــوِن پنه ــن مضم م
ــای  ــه مبن ــد ک ــل می کن ــادار را منتق ــی معن حالت
تمجیــد مــن از کارهــای نومــن اســت. بــه مناســبت 
جایــزه ای کــه می خواســتند بــه نومــن عطــا کننــد 
نوشــتم : نومــن هنرمنــد پیشــتاز )آوانــگارد( دوران 
ــت و  ــر اس ــع بش ــارش وض ــوای آث ــت. محت ماس
ــا و  ــا را از محدودیت ه ــه م ــت ک ــن اس ــش ای هدف

ــد.  نیازهایمــان آگاه کن
شــاهکار نومــن در MoMA اثــر شــکنجه دلقــک25 
)تصویــر 5( اســت کــه در ســال 1987 برگزار شــد و 
ماننــد انســان/ جامعــه از تعــدادی تصویــر ویدیوئــی 
شــکل گرفتــه اســت هرچنــد کــه محتــوای بســیار 
ــان  ــی را نش ــا دلقک های ــو ه ــی دارد.  ویدی متفاوت
ــد،  ــک بازی ان ــام دلق ــال انج ــه در ح ــد ک می دهن
ــارو در  ــوب ج ــا چ ــز را ب ــی قرم ــگ ماه ــاًل تُن مث
ــروصدا  ــراه س ــته اند هم ــه داش ــقف نگ ــاور س مج
ــد،  ــام می دهن ــه انج ــر آنچ ــیار. ه ــوی بس و هیاه
ــس »تکــرار«  ــد، پ ــاره تکــرار می کنن ــاره و دوب دوب
ــه در انســان/  ــان طــور ک ــر اســت هم ــوای اث محت
جامعــه بــود. میــان ایــن صداهــای مغشــوش 
ــرار  ــی تک ــه دلقک ــنویم ک ــزه می ش ــی بی م جوک
ــر  ــه اث ــک ب ــوک نزدی ــن ج ــق ای ــد، منط می کن
ــن  ــرار روی پرچی ــگار و تک ــن اســت؛ » ن توجــه ک
نشســته بودنــد، نــگار میُافتــه، کــی میمونــه؟ تکرار. 

تصویر 3: ویدئو آرت، سرهای بزرگ در اتاق تکرار می کنند: بخوردم بده/ بخور مرا/ انسان شناسی- کمکم کن/اذیتم کن/ جامعه شناسی

تصویر 4: فتومونتاژ برای هرم حیوانی دو- نقاشی از حیوان زجر کشیده
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ــاره  ــن در ق ــتقبال وســیعی از نوم ــه موجــب اس ک
اروپــا شــد )توجــه کــن برگرفتــه از یــک مجموعــه 

ــوده(.  ــی در MoMA ب ایتالیای
ــز  ــن در مرک ــد نوم ــب ش ــوارد موج ــن م ــام ای تم
ــان را مســحور  ــارش مخاطب ــرد. آث ــرار گی توجــه ق
هنــری  جامعــه  اســتقبال  موجــب  و  می کنــد 
اســت. چهــار نفــر از کیوریتورهــای برجســته بــا او 
همــکاری کرده انــد. امــا منتقــدان در نقــد آثــارش 
ــاری از نومــن  رویکــرد یکســانی نداشــتند. مــن آث
دیــده ام کــه بــه نظــرم فوق العــاده بودنــد مثــل اثــر 
ــر  ــزرگ انســان/ جامعــه: انســان/ جامعــه21 )تصوی ب
ــش داده  ــال 1991 در MoMA نمای ــه در س 3( ک
شــد، در آن ســر یــک مــرد کچــل و جــدی در ابعاد 
ــش  ــور نمای ــط پروژکت ــف توس ــای مختل و جهت ه
ــرر و  ــنا22 مک ــبک هاراکریش ــه س ــه ب ــد ک داده ش
ــد  ــرار می کن ــودش تک ــا خ ــان ب ــع، همزم الینقط
»بخــوردم بــده/ بخــور مــرا/ انســان شناســی. کمکم 
کــن/ اذیتــم کــن/ جامعه شناســی23.«  ایســتادن در 
آن گالــری بــزرگ در میــان ایــن ســرهای ســخنگو، 
ــرد،  ــرد ایجــاد می ک ــی را در ف ــر و ناتوان حــس تأث
ــه طــور جنــون آمیــزی ایــن ســخنان از  ــگار ب و ان

دهــن ابنــا بشــر بــود. 
ــزار  ــری برگ ــش دیگ ــن نمای ــکان نوم ــان م در هم
کــرد از آثــاری بــر روی کاغــذ بــه نــام تمثیل هــای 
ــاژی  ــامل فتومونت ــه ش ــر 4( ک ــم24 )تصوی مدرنیس
ــرای  ــی ب ــام مدل ــه ن ــی ب ــای حیوان ــود از  فرم ه ب
هــرم حیوانــی دو و نقاشــی از یــک حیــوان زیبــا و 
نحیــف در حــال زجــر کشــیدن، بــه تأثــر  برانگیــزی 
انســان/ جامعــه. در کاتالوگ این نمایشــگاه عکســی 

از هــرم حیوانــی اســت، حیوان هایــی کــه بــه 
شــکل حــرکات آکروبــات روی هــم قــرار گرفته انــد 
ــتفاده  ــن کار اس ــرای ای ــیدرمی ب ــن از تاکس )نوم
می کــرده اســت( بــه طــوری کــه در پایــه اش چنــد 
آهــو قــرار دارنــد و بــاالی آنهــا حیوانــات کوچکتــر. 
ــا  ــم ام ــر را نمی دان ــن اث ــاِن ای ــوِن پنه ــن مضم م
ــای  ــه مبن ــد ک ــل می کن ــادار را منتق ــی معن حالت
تمجیــد مــن از کارهــای نومــن اســت. بــه مناســبت 
جایــزه ای کــه می خواســتند بــه نومــن عطــا کننــد 
نوشــتم : نومــن هنرمنــد پیشــتاز )آوانــگارد( دوران 
ــت و  ــر اس ــع بش ــارش وض ــوای آث ــت. محت ماس
ــا و  ــا را از محدودیت ه ــه م ــت ک ــن اس ــش ای هدف

ــد.  نیازهایمــان آگاه کن
شــاهکار نومــن در MoMA اثــر شــکنجه دلقــک25 
)تصویــر 5( اســت کــه در ســال 1987 برگزار شــد و 
ماننــد انســان/ جامعــه از تعــدادی تصویــر ویدیوئــی 
شــکل گرفتــه اســت هرچنــد کــه محتــوای بســیار 
ــان  ــی را نش ــا دلقک های ــو ه ــی دارد.  ویدی متفاوت
ــد،  ــک بازی ان ــام دلق ــال انج ــه در ح ــد ک می دهن
ــارو در  ــوب ج ــا چ ــز را ب ــی قرم ــگ ماه ــاًل تُن مث
ــروصدا  ــراه س ــته اند هم ــه داش ــقف نگ ــاور س مج
ــد،  ــام می دهن ــه انج ــر آنچ ــیار. ه ــوی بس و هیاه
ــس »تکــرار«  ــد، پ ــاره تکــرار می کنن ــاره و دوب دوب
ــه در انســان/  ــان طــور ک ــر اســت هم ــوای اث محت
جامعــه بــود. میــان ایــن صداهــای مغشــوش 
ــرار  ــی تک ــه دلقک ــنویم ک ــزه می ش ــی بی م جوک
ــر  ــه اث ــک ب ــوک نزدی ــن ج ــق ای ــد، منط می کن
ــن  ــرار روی پرچی ــگار و تک ــن اســت؛ » ن توجــه ک
نشســته بودنــد، نــگار میُافتــه، کــی میمونــه؟ تکرار. 

تصویر 3: ویدئو آرت، سرهای بزرگ در اتاق تکرار می کنند: بخوردم بده/ بخور مرا/ انسان شناسی- کمکم کن/اذیتم کن/ جامعه شناسی
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تصویر 5: ویدئو آرت از دلقک در حال تکرار افعال مختلف

https://wsimag.com/hamburgkunsthalle/artworks/105761

https://wsimag.com/hamburgkunsthalle/artworks/105761

https://www.theblock.art/shows/bruce-nauman-
disappearing-acts-at-schaulager

https://www.ar t forum.com/
print/201808/on-the-art-of-
bruce-nauman76749-

https://www.mediamatic.net/en/page/ 
40330/clown-torture-video-still-bruce-
nauman

Anthro Socio/ Anthro Socio

Allegories of Modernism

Clown Torture

زیبا
ی 

ها
هنر

ت 
لعا

طا
م

99
ـز 

ــ
پایی

مه
ــ

جـ
ــر

ت
ش

ــ
ــ

بخ



8485

ــگار  ــد، ن ــگار و تکــرار روی پرچیــن نشســته بودن ن
ــرار...«26 ــه؟ تک ــی میمون ــه، ک می اُفت

جــوک بــه جایــی ختــم نمــی شــود یــا شــاید ختــم 
می شــود بــه جایــی ختــم نشــدن ، ولــی دلقــک هــا 
یــاد نمی گیرنــد. اگــر آنهــا را بــه مثابــه تمثیلــی از 
وضــع بشــر در نظــر بگیریــم، زندگــی انســان بــدون 
تغییــر اســت و مــدام تکــرار می شــود و مــا هرگــز 
یــاد نمی گیریــم. در ایــن اثــر صــدای دیگــری 
ــت  ــه پش ــه ب ــت ک ــی اس ــه از دلقک ــنویم ک می ش
دراز کشــیده، پاهایــش رو بــه ماســت و آن را تنــد 
تنــد تــکان می دهــد و جــوری ضجــه می زنــد 
ــه!  ــه! ن ــه! ن ــت، »ن ــکنجه اس ــرف ش ــگار در ش ان
نــه! نــه! نــه!...« و قســمت آخــر »دلقکــی در حــال 
ــو اســت از  ــوع کــردن« اســت. نمایشــگاه ممل مدف
ســر و صــدا و عجــز و البــه و تکــرار مکــررات کــه 
ــوند. ــش داده می ش ــی نمای ــات مختلف روی صفح

در مــورد آیکونوگرافــی تصویــر دلقــک روی توالــت 
مطمئــن نیســتم، هرچنــد اثــر صدهــا نفــر زندگــی 
می کننــد و می میرنــد27 می توانــد راهنمایمــان 
بــا  جبــری  نوشــته  صــد  از  متشــکل  باشــد؛ 
ــن  ــاوب روش ــه تن ــه ب ــت ک ــی اس ــای نئون المپ ه
ــه  ــا دو جمل ــان آنه ــوند و در می ــوش می ش و خام
ــن  ــوع ک ــن« و »مدف ــی ک ــن و زندگ ــوع ک »مدف
و بمیــر« وجــود دارد )ســایر نوشــته ها شــامل 
ــه  ــزن و بمیــر«، »بخنــد و بمیــر«، »گری »حــرف ب
ــی از اعمــال  ــه کامل ــر« اســت( مجموع کــن و بمی
اولیــه انســانی ســمت چــپ قــرار دارنــد، »بمیــر« و 
»زندگــی کــن« بــه طــور متنــاوب ســمت راســت. 
ــاوب  ــم و تن ــا می میری ــم، م ــی می کنی ــا زندگ م

ــر تفــاوت بیــن مــرگ  اعمــال گوارشــی مــا در براب
ــه  ــی ک ــد تناوب ــد، مانن ــر نمی کن ــی تغیی و زندگ
در ســایر اعمــال ماســت؛ خــوردن، نوشــیدن، 

ــقه و...  ــدن، معاش خوابی
بطــور کلــی آنچــه از صدهــا نفــر زندگــی می کننــد 
ــدی  ــا ح ــت ت ــت اس ــل برداش ــد قاب ــی میرن و م
ــیمان  ــی پش ــر ازدواج کن ــت: »اگ ــوردی اس کرکگ
پشــیمان  هــم  نکنــی  ازدواج  اگــر  می شــوی، 
ــی در  ــا ازدواج نکن ــی ی ــر ازدواج کن ــوی، اگ می ش
هــر دو حالــت پشــیمان می شــوی، چــه ازدواج 
کنــی چــه ازدواج نکنــی در هــر دو صورت پشــیمان 
ــت«.  ــاً بی معناس ــن مطلق ــی م ــوی«. »زندگ می ش
راوی در یــا ایــن/ یــا آن28 در برابــر مــرگ و زندگــی 
اعــالم می  کنــد کــه هرآنچــه انجــام می دهیــم 
ایــن هــدِف  بــه  بی معناســت. چیــزی شــبیه 
ــا  ــر صده ــه در اث ــت ک ــی اس ــتقیِم وردهای غیرمس
نفــر... بیــان شــده اند. رابــرت ســتور می گویــد 
ــه  ــر بالفاصل ــر، دو دخت ــا اث ــن مواجــه اش ب در اولی
ایــن دو جملــه را در اثــر می خواننــد: »بــا احســاس 
بــاش و بمیــر، بی احســاس بــاش و زندگــی کــن«.

ــه  ــت ک ــیری اس ــن تفس ــاید ای ــر ش ــرف دیگ از ط
بــاال  دســت  زیــادی  را  مســتراح  روی  دلقــک 
ــی  ــود زمان ــه ب ــتور گفت ــه س ــن ب ــرد. نوم می گی
کــه تولیــد اثــر هنــری ســخت اســت بســیار 
ــم.  ــت داری ــه یبوس ــت ک ــی اس ــه زمان ــبیه ب ش
ــه در  ــی ک ــر دلقک ــس تصوی ــتور می نویســد: »پ س
حــال مدفــوع اســت )نــه در یــک توالــت خانگــی، 
ــد  ــی اســت مانن در ســرویس بهداشــتی های عموم
توالت هــای فــرودگاه و پمــپ بنزیــن؛ اماکنــی کــه 

فضــای خصوصــی در آنهــا مهــم یا در معــرض خطر 
ــا همــان ]وضعیــت هنرمنــد[  اســت( هــم راســتا ب
ــم؟  ــتایی بپردازی ــن هم راس ــه ای ــه ب اســت.« چگون
آیــا بایــد ایــن طــور فکــر کنیــم کــه مقصــود نومــن 
ــوده  ــکالت ب ــل مش ــد از ح ــری بع ــر هن ــاد اث ایج
اســت؟ پرســیدن ســوال بــه طــور اســتفهام انــکاری 

ــی اســت.  ــازی زبان ــک ب ــم ی ه
ــه  ــت ک ــوردی نیس ــر م ــن تناظ ــال ای ــر ح ــه ه ب
ــه  ــدی ک ــی هنرمن ــم. ول ــرده باش ــار ک ــن اظه م
ــرای خشــکیدن جوهــر  ــه اش ب ــورد عالق ــر م تصوی
ــه  ــبت ب ــری نس ــه نظ ــد چ ــت باش ــری یبوس هن
آثــار خــودش دارد؟ نوعــی پیوســتگی ناپختــه بیــن 
ــی  ــت و عکس های ــتعاری اس ــه اس ــر ک ــن تصوی ای
ــه  ــودش گرفت ــن از خ ــه نوم ــصت ک ــه ش در ده
وجــود دارد. در ایــن عکس هــا نومــن در حــال 
انجــام دادن بــازی پانتومیــم29 اســت و جــواب 
معمــای هــر عکــس بــا یــک ضــرب المثــل اســت.  
ــا ِگل پوشــانده »پــای گلــی«30  مثــاًل پاهایــش را ب
ــد را  ــر هنرمن ــال دیگ ــوی کفششــه(. مث )ریگــی ت
نشــان می دهــد در حــال خــوردن قطعاتــی از نــان 
ــده  ــته ش ــی نوش ــکل حرف ــه ش ــه ب ــر قطع ــه ه ک
بصــورت ک-ل-م-ه »کلماتتــو بخــور« )حرفــت رو 
پــس بگیــر( در ســال 1967 نومــن از دســت، بــازو، 
ــب  ــه اش قال ــمتی از چان ــردن و قس ــمتی از گ قس
ــه  ــن«31 را ب ــا ده ــت ت ــوان »از دس ــت و عن گرف
ــای  ــی بازی ه ــم ویژگ ــار ه ــن آث ــر داد. ای ــن اث ای
زبانــی را دارنــد یــا نوعــی بــازی بــا کلمات انــد کــه 
ــم.  ــر را می فهمی ــی تصاوی ــا معن ــا ضــرب المثل ه ب
ســتور دربــاره »کلماتتــو بخــور« می نویســد: »یــک 

عبــارت پیــش پــا افتــاده را بــه یــک َمَثــل تأثیرگذار 
ــرم  ــه نظ ــا ب ــن مبدل ه ــا ای ــد.« ام ــل می کن تبدی
آبکــی و احمقانه انــد. ارائــه جنــاس تصویــری بــرای 
عبــارت »از دســت تــا دهــن« چــه نتیجــه ای دارد؟ 
معنایــش بــه عنــوان یــک اصطــالح انجــام حرکــت 
ــک طــرف دســت  کششــی نیســت، طــوری کــه ی
باشــد و یــک طــرف دهــن،  بلکــه اشــاره دارد بــه 
ــش  ــت و دهن ــه دس ــردی ک ــودی ف ــت وج وضعی
ــت  ــال اس ــدری بی ح ــه ق ــون ب ــد چ در تماس ان
کــه فقــط تــوان گذاشــتن غــذا در دهانــش را دارد. 
ــن اصطــالح آورده از  ــرای ای ــن ب ــه نوم ــی ک معادل
بخشــی از معنــای ایــن اصطــالح غفلــت کــرده یــا 

ســعی کــرده تغییــرش دهــد. 
ــگاه  ــار ن ــن آث ــه ای ــری ب ــه دیگ ــم از زاوی می توانی
کنیــم، نظریــات دیگــری در بــاب زبــان کــه 
ویتگنشــتاین  زبانــی  بازی هــای  از  قدیمی تــر 
ــت: ــده اس ــد آم ــواب فروی ــیر خ ــتند. در تفس هس

ــت از  ــد دو روای ــوا همانن ــکار و رویا-محت  رویا-اف
ــه  ــا عرض ــر م ــف ب ــان مختل ــه دو زب ــی ب موضوع
شــبیه  رویا-محتــوا  درســت تر،  می شــوند.یا، 
ــری  ــان دیگ ــرز بی ــه ط ــکار ب ــتی از رویا-اف رونوش
ــا  ــوی اش را م ــِن نح ــا و قوانی ــه ویژگی ه ــت، ک اس
ــه،  ــی و ترجم ــن اصل ــه مت ــذر مقایس ــد از رهگ بای
ــه  ــر ب ــوی دیگ ــوا از س ــم... رویا-محت ــف کنی کش
ــود،  ــان می ش ــتی عی ــی تصویرنگاش ــورت خط ص
ــان  ــه زب ــک ب ــد تک ت ــای آن می بای ــه ویژگی ه ک

ــود32. ــه ش ــکار ترجم رویا-اف
معمــوالً در تفســیر کالســیک خــواب، فــرد از رویــا-
ــه  ــرطی ک ــه ش ــد ب ــوا می رس ــه رویا-محت ــکار ب اف
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ــگار  ــد، ن ــگار و تکــرار روی پرچیــن نشســته بودن ن
ــرار...«26 ــه؟ تک ــی میمون ــه، ک می اُفت

جــوک بــه جایــی ختــم نمــی شــود یــا شــاید ختــم 
می شــود بــه جایــی ختــم نشــدن ، ولــی دلقــک هــا 
یــاد نمی گیرنــد. اگــر آنهــا را بــه مثابــه تمثیلــی از 
وضــع بشــر در نظــر بگیریــم، زندگــی انســان بــدون 
تغییــر اســت و مــدام تکــرار می شــود و مــا هرگــز 
یــاد نمی گیریــم. در ایــن اثــر صــدای دیگــری 
ــت  ــه پش ــه ب ــت ک ــی اس ــه از دلقک ــنویم ک می ش
دراز کشــیده، پاهایــش رو بــه ماســت و آن را تنــد 
تنــد تــکان می دهــد و جــوری ضجــه می زنــد 
ــه!  ــه! ن ــه! ن ــت، »ن ــکنجه اس ــرف ش ــگار در ش ان
نــه! نــه! نــه!...« و قســمت آخــر »دلقکــی در حــال 
ــو اســت از  ــوع کــردن« اســت. نمایشــگاه ممل مدف
ســر و صــدا و عجــز و البــه و تکــرار مکــررات کــه 
ــوند. ــش داده می ش ــی نمای ــات مختلف روی صفح

در مــورد آیکونوگرافــی تصویــر دلقــک روی توالــت 
مطمئــن نیســتم، هرچنــد اثــر صدهــا نفــر زندگــی 
می کننــد و می میرنــد27 می توانــد راهنمایمــان 
بــا  جبــری  نوشــته  صــد  از  متشــکل  باشــد؛ 
ــن  ــاوب روش ــه تن ــه ب ــت ک ــی اس ــای نئون المپ ه
ــه  ــا دو جمل ــان آنه ــوند و در می ــوش می ش و خام
ــن  ــوع ک ــن« و »مدف ــی ک ــن و زندگ ــوع ک »مدف
و بمیــر« وجــود دارد )ســایر نوشــته ها شــامل 
ــه  ــزن و بمیــر«، »بخنــد و بمیــر«، »گری »حــرف ب
ــی از اعمــال  ــه کامل ــر« اســت( مجموع کــن و بمی
اولیــه انســانی ســمت چــپ قــرار دارنــد، »بمیــر« و 
»زندگــی کــن« بــه طــور متنــاوب ســمت راســت. 
ــاوب  ــم و تن ــا می میری ــم، م ــی می کنی ــا زندگ م

ــر تفــاوت بیــن مــرگ  اعمــال گوارشــی مــا در براب
ــه  ــی ک ــد تناوب ــد، مانن ــر نمی کن ــی تغیی و زندگ
در ســایر اعمــال ماســت؛ خــوردن، نوشــیدن، 

ــقه و...  ــدن، معاش خوابی
بطــور کلــی آنچــه از صدهــا نفــر زندگــی می کننــد 
ــدی  ــا ح ــت ت ــت اس ــل برداش ــد قاب ــی میرن و م
ــیمان  ــی پش ــر ازدواج کن ــت: »اگ ــوردی اس کرکگ
پشــیمان  هــم  نکنــی  ازدواج  اگــر  می شــوی، 
ــی در  ــا ازدواج نکن ــی ی ــر ازدواج کن ــوی، اگ می ش
هــر دو حالــت پشــیمان می شــوی، چــه ازدواج 
کنــی چــه ازدواج نکنــی در هــر دو صورت پشــیمان 
ــت«.  ــاً بی معناس ــن مطلق ــی م ــوی«. »زندگ می ش
راوی در یــا ایــن/ یــا آن28 در برابــر مــرگ و زندگــی 
اعــالم می  کنــد کــه هرآنچــه انجــام می دهیــم 
ایــن هــدِف  بــه  بی معناســت. چیــزی شــبیه 
ــا  ــر صده ــه در اث ــت ک ــی اس ــتقیِم وردهای غیرمس
نفــر... بیــان شــده اند. رابــرت ســتور می گویــد 
ــه  ــر بالفاصل ــر، دو دخت ــا اث ــن مواجــه اش ب در اولی
ایــن دو جملــه را در اثــر می خواننــد: »بــا احســاس 
بــاش و بمیــر، بی احســاس بــاش و زندگــی کــن«.

ــه  ــت ک ــیری اس ــن تفس ــاید ای ــر ش ــرف دیگ از ط
بــاال  دســت  زیــادی  را  مســتراح  روی  دلقــک 
ــی  ــود زمان ــه ب ــتور گفت ــه س ــن ب ــرد. نوم می گی
کــه تولیــد اثــر هنــری ســخت اســت بســیار 
ــم.  ــت داری ــه یبوس ــت ک ــی اس ــه زمان ــبیه ب ش
ــه در  ــی ک ــر دلقک ــس تصوی ــتور می نویســد: »پ س
حــال مدفــوع اســت )نــه در یــک توالــت خانگــی، 
ــد  ــی اســت مانن در ســرویس بهداشــتی های عموم
توالت هــای فــرودگاه و پمــپ بنزیــن؛ اماکنــی کــه 

فضــای خصوصــی در آنهــا مهــم یا در معــرض خطر 
ــا همــان ]وضعیــت هنرمنــد[  اســت( هــم راســتا ب
ــم؟  ــتایی بپردازی ــن هم راس ــه ای ــه ب اســت.« چگون
آیــا بایــد ایــن طــور فکــر کنیــم کــه مقصــود نومــن 
ــوده  ــکالت ب ــل مش ــد از ح ــری بع ــر هن ــاد اث ایج
اســت؟ پرســیدن ســوال بــه طــور اســتفهام انــکاری 

ــی اســت.  ــازی زبان ــک ب ــم ی ه
ــه  ــت ک ــوردی نیس ــر م ــن تناظ ــال ای ــر ح ــه ه ب
ــه  ــدی ک ــی هنرمن ــم. ول ــرده باش ــار ک ــن اظه م
ــرای خشــکیدن جوهــر  ــه اش ب ــورد عالق ــر م تصوی
ــه  ــبت ب ــری نس ــه نظ ــد چ ــت باش ــری یبوس هن
آثــار خــودش دارد؟ نوعــی پیوســتگی ناپختــه بیــن 
ــی  ــت و عکس های ــتعاری اس ــه اس ــر ک ــن تصوی ای
ــه  ــودش گرفت ــن از خ ــه نوم ــصت ک ــه ش در ده
وجــود دارد. در ایــن عکس هــا نومــن در حــال 
انجــام دادن بــازی پانتومیــم29 اســت و جــواب 
معمــای هــر عکــس بــا یــک ضــرب المثــل اســت.  
ــا ِگل پوشــانده »پــای گلــی«30  مثــاًل پاهایــش را ب
ــد را  ــر هنرمن ــال دیگ ــوی کفششــه(. مث )ریگــی ت
نشــان می دهــد در حــال خــوردن قطعاتــی از نــان 
ــده  ــته ش ــی نوش ــکل حرف ــه ش ــه ب ــر قطع ــه ه ک
بصــورت ک-ل-م-ه »کلماتتــو بخــور« )حرفــت رو 
پــس بگیــر( در ســال 1967 نومــن از دســت، بــازو، 
ــب  ــه اش قال ــمتی از چان ــردن و قس ــمتی از گ قس
ــه  ــن«31 را ب ــا ده ــت ت ــوان »از دس ــت و عن گرف
ــای  ــی بازی ه ــم ویژگ ــار ه ــن آث ــر داد. ای ــن اث ای
زبانــی را دارنــد یــا نوعــی بــازی بــا کلمات انــد کــه 
ــم.  ــر را می فهمی ــی تصاوی ــا معن ــا ضــرب المثل ه ب
ســتور دربــاره »کلماتتــو بخــور« می نویســد: »یــک 

عبــارت پیــش پــا افتــاده را بــه یــک َمَثــل تأثیرگذار 
ــرم  ــه نظ ــا ب ــن مبدل ه ــا ای ــد.« ام ــل می کن تبدی
آبکــی و احمقانه انــد. ارائــه جنــاس تصویــری بــرای 
عبــارت »از دســت تــا دهــن« چــه نتیجــه ای دارد؟ 
معنایــش بــه عنــوان یــک اصطــالح انجــام حرکــت 
ــک طــرف دســت  کششــی نیســت، طــوری کــه ی
باشــد و یــک طــرف دهــن،  بلکــه اشــاره دارد بــه 
ــش  ــت و دهن ــه دس ــردی ک ــودی ف ــت وج وضعی
ــت  ــال اس ــدری بی ح ــه ق ــون ب ــد چ در تماس ان
کــه فقــط تــوان گذاشــتن غــذا در دهانــش را دارد. 
ــن اصطــالح آورده از  ــرای ای ــن ب ــه نوم ــی ک معادل
بخشــی از معنــای ایــن اصطــالح غفلــت کــرده یــا 

ســعی کــرده تغییــرش دهــد. 
ــگاه  ــار ن ــن آث ــه ای ــری ب ــه دیگ ــم از زاوی می توانی
کنیــم، نظریــات دیگــری در بــاب زبــان کــه 
ویتگنشــتاین  زبانــی  بازی هــای  از  قدیمی تــر 
ــت: ــده اس ــد آم ــواب فروی ــیر خ ــتند. در تفس هس
ــت از  ــد دو روای ــوا همانن ــکار و رویا-محت  رویا-اف
ــه  ــا عرض ــر م ــف ب ــان مختل ــه دو زب ــی ب موضوع
شــبیه  رویا-محتــوا  درســت تر،  می شــوند.یا، 
ــری  ــان دیگ ــرز بی ــه ط ــکار ب ــتی از رویا-اف رونوش
ــا  ــوی اش را م ــِن نح ــا و قوانی ــه ویژگی ه ــت، ک اس
ــه،  ــی و ترجم ــن اصل ــه مت ــذر مقایس ــد از رهگ بای
ــه  ــر ب ــوی دیگ ــوا از س ــم... رویا-محت ــف کنی کش
ــود،  ــان می ش ــتی عی ــی تصویرنگاش ــورت خط ص
ــان  ــه زب ــک ب ــد تک ت ــای آن می بای ــه ویژگی ه ک

ــود32. ــه ش ــکار ترجم رویا-اف
معمــوالً در تفســیر کالســیک خــواب، فــرد از رویــا-
ــه  ــرطی ک ــه ش ــد ب ــوا می رس ــه رویا-محت ــکار ب اف
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جناســی را کــه ســبب می شــود یکــی بــه دیگــری 
ــا  ــط ب ــه فق ــوری ک ــه ط ــد، ب ــود بیاب ــل ش تبدی
ــا  ــش معن ــاس رویای ــوی جن ــر دو س ــدن ه فهمی

می دهــد. 
ــی دوره  ــت وقت ــه می گف ــم ک ــکاوی می شناس روان
آموزشــی اش را در آلمــان می گذرانــده، یکــی از 
همکارانــش خــواب مراجعــش را کــه یــک »ُرز تازه« 
بــوده بــه »اعصــاب« تفســیر کــرده. چــه ارتباطــی 
ــان آلمانــی  بیــن ایــن دو وجــود دارد؟ فقــط در زب
ــی  ــن neue rose و neurose )اول ــاس بی ــن جن ای
ُرز نــو، دومــی اعصــاب( وجــود دارد. جناس هــا 
همــواره در زبانــی جناس انــد کــه بــرای هــر 
ــردی  ــر ف ــد اگ ــک تلفــظ دارن ــاس ی دو ســوی جن
فرانســوی زبــان خــواب »ُرز تــازه« ببینــد خوابــش 
تفســیر دیگــری دارد. فرویــد و لــکان رویاهــا را بــه 
ــد.  ــی می کنن ــری بررس ــای تصوی ــازل ه ــه پ مثاب
ــورت  ــن  ص ــه همی ــن ب ــر نوم ــمه ها و تصاوی مجس
تفســیر دارنــد امــا یــک تفــاوت دارنــد: حــل کــردن 
ــن:  ــه ک ــاند. توج ــی نمی رس ــه جای ــا را ب ــا م آنه

راه حــل راهگشــا نیســت.
ارزیابــی فــوق قابــل تعمیــم اســت بــه نــوع 
ــاهدیم.  ــن ش ــار نوم ــه در آث ــت ک ــری از بدوی دیگ
متفکــران سانســکریت در دوران باســتان ســعی 
داشــتند راز چیــز هــا را بــا واکاوی کلمــات کشــف 
ــوی  ــای لغ ــار از بازی ه ــادها سرش ــد. اوپانیش کنن
دیوانــه وار اســت مثــاًل معــادل ســرود در آن َســَمن 
ــی  ــث( و ama یعن ــی او )مون اســت شــامل sa یعن
ــرود ها  ــود س ــه خ ــور ک ــت همانط ــر( اس او )مذک
قــرار اســت زنــان و مــردان را بهــم برســاند. طــوری 

اســتنتاج می کننــد کــه از شــکل حــروف بــه 
حقیقتــی کیهانــی دســت یابنــد. َســَمن همچنیــن 
ــر اســت  ــای براب ــه معن شــامل sama اســت کــه ب
و در اوپانیشــادها ســرود معــادل جهــان اســت. 
ــان  ــا ســرود یکــی می شــود، جه ــه ب »آن کــس ک
ــه اوســت«. اوپانیشــادها ایــن طــور ادعــا  متعلــق ب
ــا  ــه اســت. ام ــد کــه کشــفی صــورت گرفت می کنن
 She مثــل ایــن اســت کــه بگویــم چــون در کلمــه
کلمــه He وجــود دارد پــس در زنانگــی وجهــی از 
ــوی  ــادوی لغ ــک ج ــن ی ــود دارد. ای ــی وج مردانگ
ــه  ــد ک ــد بودن ــان معتق ــا حکیم ــت ام ــی اس قدیم
ــن کلمــات در دل کلمــات و اشــیاء در دل  ــا یافت ب
ــن  ــم از ای ــن ه ــد. نوم ــه ای دریافته ان ــیاء نکت اش
ــاًل در واژه DEATH کلمــه  ــرد. مث روش اســتفاده ک
ــود  ــروته می ش ــه EROS س ــا کلم ــت ی EAT را یاف

ــکالی  ــارات اش ــا عب ــات ی ــکل کلم SORE. او در ش

ــد  ــه می ده ــا ارائ ــه م ــوری ب ــا را ط ــد و آنه می یاب
ــر  ــه یکدیگ ــکال ب ــل اش ــی ورای تبدی ــگار معنای ان
ــی  ــم نئون ــارش عالئ ــای آث ــی از ژانره ــد. یک دارن
اســت. )تصویــر 6( مثــاًل در اثــری که ســال 1981م 
ارائــه داد بایــد همــراه او بــه دنبــال ارتباطی باشــیم 
ــا ارتباطــی  ــن Violins ,Violence ,Silence . آی بی
وجــود دارد؟ بــه جــز شــباهت تلفــظ ایــن کلمــات 

ــد؟ ــی دارن ــای معنای ــی در افق ه ــا ارتباط آی
اثــری متعلــق بــه ســال 1988م از نومــن بــا عنــوان 
ــر راک   ــا )درام ــده موش ه ــه ش ــِی آموخت درماندگ
انــد رول(33 )تصویــر 7( ارائــه شــد کــه ویدیویــی از 
موش هــا درون یــک هزارتــو و یــک درامــر نمایــش 
می دهــد. مفهــوم »درماندگــی آموختــه شــده« 

تصویر 6: المپ های نئونی با صد عبارت جبری که جفت های متضاد در کنار هم قرار گرفته اند
https://www.jimonlight.com/28/02/2013/one-hundred-live-and-die-from-bruce-nauman

One Hundred Live and Die

 Learned Helplessness in Rats
((Rock and Roll Drummer

تصویر 7: ماکت هزارتو و ویدیو از موش ها و درامر
https://ph.asiatatler.com/life/basel-ny-announce-bruce-nauman-
retrospective-for2018-

http://mindcontrol-research.net/documents/dossier-17-psychic-
driving/
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داشــتند راز چیــز هــا را بــا واکاوی کلمــات کشــف 
ــوی  ــای لغ ــار از بازی ه ــادها سرش ــد. اوپانیش کنن
دیوانــه وار اســت مثــاًل معــادل ســرود در آن َســَمن 
ــی  ــث( و ama یعن ــی او )مون اســت شــامل sa یعن
ــرود ها  ــود س ــه خ ــور ک ــت همانط ــر( اس او )مذک
قــرار اســت زنــان و مــردان را بهــم برســاند. طــوری 

اســتنتاج می کننــد کــه از شــکل حــروف بــه 
حقیقتــی کیهانــی دســت یابنــد. َســَمن همچنیــن 
ــر اســت  ــای براب ــه معن شــامل sama اســت کــه ب
و در اوپانیشــادها ســرود معــادل جهــان اســت. 
ــان  ــا ســرود یکــی می شــود، جه ــه ب »آن کــس ک
ــه اوســت«. اوپانیشــادها ایــن طــور ادعــا  متعلــق ب
ــا  ــه اســت. ام ــد کــه کشــفی صــورت گرفت می کنن
 She مثــل ایــن اســت کــه بگویــم چــون در کلمــه
کلمــه He وجــود دارد پــس در زنانگــی وجهــی از 
ــوی  ــادوی لغ ــک ج ــن ی ــود دارد. ای ــی وج مردانگ
ــه  ــد ک ــد بودن ــان معتق ــا حکیم ــت ام ــی اس قدیم
ــن کلمــات در دل کلمــات و اشــیاء در دل  ــا یافت ب
ــن  ــم از ای ــن ه ــد. نوم ــه ای دریافته ان ــیاء نکت اش
ــاًل در واژه DEATH کلمــه  ــرد. مث روش اســتفاده ک
ــود  ــروته می ش ــه EROS س ــا کلم ــت ی EAT را یاف

ــکالی  ــارات اش ــا عب ــات ی ــکل کلم SORE. او در ش

ــد  ــه می ده ــا ارائ ــه م ــوری ب ــا را ط ــد و آنه می یاب
ــر  ــه یکدیگ ــکال ب ــل اش ــی ورای تبدی ــگار معنای ان
ــی  ــم نئون ــارش عالئ ــای آث ــی از ژانره ــد. یک دارن
اســت. )تصویــر 6( مثــاًل در اثــری که ســال 1981م 
ارائــه داد بایــد همــراه او بــه دنبــال ارتباطی باشــیم 
ــا ارتباطــی  ــن Violins ,Violence ,Silence . آی بی
وجــود دارد؟ بــه جــز شــباهت تلفــظ ایــن کلمــات 

ــد؟ ــی دارن ــای معنای ــی در افق ه ــا ارتباط آی
اثــری متعلــق بــه ســال 1988م از نومــن بــا عنــوان 
ــر راک   ــا )درام ــده موش ه ــه ش ــِی آموخت درماندگ
انــد رول(33 )تصویــر 7( ارائــه شــد کــه ویدیویــی از 
موش هــا درون یــک هزارتــو و یــک درامــر نمایــش 
می دهــد. مفهــوم »درماندگــی آموختــه شــده« 

تصویر 6: المپ های نئونی با صد عبارت جبری که جفت های متضاد در کنار هم قرار گرفته اند
https://www.jimonlight.com/28/02/2013/one-hundred-live-and-die-from-bruce-nauman

One Hundred Live and Die

 Learned Helplessness in Rats
((Rock and Roll Drummer

تصویر 7: ماکت هزارتو و ویدیو از موش ها و درامر
https://ph.asiatatler.com/life/basel-ny-announce-bruce-nauman-
retrospective-for2018-

http://mindcontrol-research.net/documents/dossier-17-psychic-
driving/
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مرکــز

ــرایطی دردآور و  ــت ش ــه تح ــه آنچ ــاره دارد ب اش
ــه  ــد. ب ــا می آی ــر موش ه ــر س ــاب ب ــل اجتن غیرقاب
موش هــا شــوک وارد می شــود طــوری کــه راهــی 
ــول  ــا در ط ــد. موش ه ــاب از آن ندارن ــرای اجتن ب
ــده می شــوند، برعکــس گروهــی  ایــن مــدت درمان
از موش هــا در شــرایطی قــرار می گیرنــد کــه 
امــکان دخالــت و تغییــر در محیــط برایشــان فراهم 
می شــود در نتیجــه یــاد می گیرنــد چگونــه از 
شــوک ها اجتنــاب کننــد. در آزمایش هــای بعــدی 
ــای  ــر از موش ه ــی دیرت ــده خیل ــای درمان موش ه
ــان  ــترویید خونش ــطح اس ــد و س ــر می آموزن دیگ
ــد. چنــد ســال پیــش »درماندگــی  افزایــش می یاب
ــی  ــی روان ــم آسیب شناس ــده« در عل ــه ش آموخت
بــه آســیب هایی اطــالق می شــد کــه نتیجــه 
ناتوانــی انســان در کنتــرل محیــط زندگــی اش 
ــی اش  ــط زندگ ــر محی ــه در براب ــردی ک ــد ]ف بودن
هیــچ قدرتــی نــدارد دچــار آســیب هایی مــی 
ــده اند[  ــه ش ــی آموخت ــوع درماندگ ــه از ن ــود ک ش
مثــاًل افســردگی در برخــی افــراد نوعــی درماندگــی 
آموختــه شــده اســت و ایــن راهــکاری بــرای درمان 

ــد. ــه می ده ارائ
مخاطبــان نومــن از جهتــی دچــار درماندگــی 
ــوک هایی  ــت ش ــا تح ــوند، م ــده می ش ــه ش آموخت
قــرار می گیریــم کــه غیرقابــل اجتناب انــد بــه 
جــز اینکــه برخــالف موش هــای آزمایشــگاهی 
می توانیــم محــل را تــرک کنیــم34 درماندگــی 
ــد  ــتعاره ای باش ــد اس ــا می توان ــده م ــه ش آموخت
از وضعیــت انســان مثــل اثــر صدهــا نفــر زندگــی 
ــت  ــت حال ــاه جف ــه پنج ــد ک ــد و می میرن می کنن

ــا  ــار ماســت، ب ــا تحــت اختی ــه آن حالت ه دارد، ک
وجــود ایــن زندگــی و مرگ را بســان مــواردی باقی 
می گــذارد کــه دســت مــا نیســت. پــس نمایشــگاه 
نومــن می توانــد معنایــی فلســفی و جامــع داشــته 
ــس  ــه ح ــد ک ــاری باش ــاً آث ــه صرف ــا اینک ــد ت باش
ــن فقــط  درماندگــی را ایجــاد می کننــد، هرچنــد ای
ــونت بار و  ــن خش ــگاه نوم ــت. نمایش ــر اس ــک نظ ی
ــت،  ــتاخ آمیز اس ــراش و گس ــت، گوش خ ــده اس زنن

ــر اســت.  ــدادی موث ــه اســت و روی احمقان

1 .Arthur Danto 
2 . Bruce Nauman 
4 . Ludwig Wittgenstein 
5 . Language Games  
»پژوهشــهای . 6 خــود  متآخــر  کتــاب  در  ویتگنشــتاین 

ــان توجــه می کنــد ایــن  ــردی زب ــه جنبــه کارب فلســفی« ب
ــان قــرار می گیــرد.  ــی زب ــر مفهــوم معمول برداشــت در براب
ــه ی از  ــورت مجموع ــه ص ــان آن را ب ــی زب ــوم معمول مفه
ــازی  ــوم ب ــل آن مفه ــد و در مقاب ــی می کن ــانه ها تلق نش

ــد. ــه می کن ــان توج ــردی زب ــه کارب ــه جنب ــی ب زبان
7 .Philosophical Investigations 
ایــن اصطالحاتــی اســت کــه بنایــان هنــگام چیــدن دیــوار . 8

ــرای  ــاند ب ــا برس ــه آنه ــر را ب ــد آج ــه بای ــری ک ــه کارگ ب
ــات  ــی از تجربی ــد ناش ــد و الب ــر می گوین ــوع آج ــن ن تعیی
ــه کار  ــه ب ــتند ک ــتاین هس ــفی ویتگنش ــرت فلس دوره فت

ــی، 1398: 30( ــود. )فاطم ــغول ب ــاختمان مش س
 Always Already ترجمــه کلمــه بــه کلمــه ایــن . 9

ایــن  عبــارت می توانــد »همــواره پیشــاپیش« باشــد. 
ــه  ــاره ای ب ــفه ق ــی از فلس ــای مختلف ــارت در زمینه ه عب
کار رفتــه اســت. آلتوســر، از فیلســوفان مارکسیســت، 
ذکــر می کنــد ســوژه همــواره پیشــاپیش یــک ســوژه 
اســت چــون نقــش و هویتــش توســط ایدئولوژی هــا 
ــه دنیــا نیامــده اســت.  تعیــن یافتــه حتــی وقتــی هنــوز ب
ــه کار  ــارت را در تبییــن وجــود ب ــن عب پدیدارشــناس ها ای

می برنــد: وجــود همــواره پیشــاپیش داده شــده.  
10 .non-disobeyable commands 
11 .*******PAY ATTENTION MOTHER 
12 .John Yau  
13 .PLEASE PAY ATTENTION PLEASE  

14 . Robert Storr 
15 .Paul Schimmel 
16 .Viewer 
17 .expressiveness 
18 .Command and Obey 
19 .Marcel Duchamp 
20 .Arte Povera
21 .Anthro Socio/ Anthro Socio
نوعــی ذکــر گویــی مــداوم در رســم بهاکتــی بــرای بیــدار کــردن . 22

روح
23 . Feed me/Eat me/Anthropology. Help me/  

.Hurt me/Sociology
24 .Allegories of Modernism  
25 .Clown Torture  

26 .

27 .One Hundred Live and Die 
28 .Either/Or by Kierkegaard 
29 .Shrade  
30 .Feet of Clay  
31 .From Hand to Mouth 
  برگرفتــه از تفســیر خــواب ترجمــه شــیوا رویگریــان . 32

)296  :1396(
33 . Learned Helplessness in Rats )Rock and Roll 

)Drummer
اشــاره دارد بــه جملــه ای از نورمــن: یــک اثــر هنــری خــوب . 34

بایــد جــوری باشــد کــه بــا دیدنــش بخواهیــد اتــاق را تــرک 
. کنید

 Pete and Repeat were sitting on a fence.
Pete fell off.  Who was left?  Repeat
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ــه  ــد. ب ــا می آی ــر موش ه ــر س ــاب ب ــل اجتن غیرقاب
موش هــا شــوک وارد می شــود طــوری کــه راهــی 
ــول  ــا در ط ــد. موش ه ــاب از آن ندارن ــرای اجتن ب
ــده می شــوند، برعکــس گروهــی  ایــن مــدت درمان
از موش هــا در شــرایطی قــرار می گیرنــد کــه 
امــکان دخالــت و تغییــر در محیــط برایشــان فراهم 
می شــود در نتیجــه یــاد می گیرنــد چگونــه از 
شــوک ها اجتنــاب کننــد. در آزمایش هــای بعــدی 
ــای  ــر از موش ه ــی دیرت ــده خیل ــای درمان موش ه
ــان  ــترویید خونش ــطح اس ــد و س ــر می آموزن دیگ
ــد. چنــد ســال پیــش »درماندگــی  افزایــش می یاب
ــی  ــی روان ــم آسیب شناس ــده« در عل ــه ش آموخت
بــه آســیب هایی اطــالق می شــد کــه نتیجــه 
ناتوانــی انســان در کنتــرل محیــط زندگــی اش 
ــی اش  ــط زندگ ــر محی ــه در براب ــردی ک ــد ]ف بودن
هیــچ قدرتــی نــدارد دچــار آســیب هایی مــی 
ــده اند[  ــه ش ــی آموخت ــوع درماندگ ــه از ن ــود ک ش
مثــاًل افســردگی در برخــی افــراد نوعــی درماندگــی 
آموختــه شــده اســت و ایــن راهــکاری بــرای درمان 

ــد. ــه می ده ارائ
مخاطبــان نومــن از جهتــی دچــار درماندگــی 
ــوک هایی  ــت ش ــا تح ــوند، م ــده می ش ــه ش آموخت
قــرار می گیریــم کــه غیرقابــل اجتناب انــد بــه 
جــز اینکــه برخــالف موش هــای آزمایشــگاهی 
می توانیــم محــل را تــرک کنیــم34 درماندگــی 
ــد  ــتعاره ای باش ــد اس ــا می توان ــده م ــه ش آموخت
از وضعیــت انســان مثــل اثــر صدهــا نفــر زندگــی 
ــت  ــت حال ــاه جف ــه پنج ــد ک ــد و می میرن می کنن

ــا  ــار ماســت، ب ــا تحــت اختی ــه آن حالت ه دارد، ک
وجــود ایــن زندگــی و مرگ را بســان مــواردی باقی 
می گــذارد کــه دســت مــا نیســت. پــس نمایشــگاه 
نومــن می توانــد معنایــی فلســفی و جامــع داشــته 
ــس  ــه ح ــد ک ــاری باش ــاً آث ــه صرف ــا اینک ــد ت باش
ــن فقــط  درماندگــی را ایجــاد می کننــد، هرچنــد ای
ــونت بار و  ــن خش ــگاه نوم ــت. نمایش ــر اس ــک نظ ی
ــت،  ــتاخ آمیز اس ــراش و گس ــت، گوش خ ــده اس زنن

ــر اســت.  ــدادی موث ــه اســت و روی احمقان

1 .Arthur Danto 
2 . Bruce Nauman 
4 . Ludwig Wittgenstein 
5 . Language Games  
»پژوهشــهای . 6 خــود  متآخــر  کتــاب  در  ویتگنشــتاین 

ــان توجــه می کنــد ایــن  ــردی زب ــه جنبــه کارب فلســفی« ب
ــان قــرار می گیــرد.  ــی زب ــر مفهــوم معمول برداشــت در براب
ــه ی از  ــورت مجموع ــه ص ــان آن را ب ــی زب ــوم معمول مفه
ــازی  ــوم ب ــل آن مفه ــد و در مقاب ــی می کن ــانه ها تلق نش

ــد. ــه می کن ــان توج ــردی زب ــه کارب ــه جنب ــی ب زبان
7 .Philosophical Investigations 
ایــن اصطالحاتــی اســت کــه بنایــان هنــگام چیــدن دیــوار . 8

ــرای  ــاند ب ــا برس ــه آنه ــر را ب ــد آج ــه بای ــری ک ــه کارگ ب
ــات  ــی از تجربی ــد ناش ــد و الب ــر می گوین ــوع آج ــن ن تعیی
ــه کار  ــه ب ــتند ک ــتاین هس ــفی ویتگنش ــرت فلس دوره فت

ــی، 1398: 30( ــود. )فاطم ــغول ب ــاختمان مش س
 Always Already ترجمــه کلمــه بــه کلمــه ایــن . 9

ایــن  عبــارت می توانــد »همــواره پیشــاپیش« باشــد. 
ــه  ــاره ای ب ــفه ق ــی از فلس ــای مختلف ــارت در زمینه ه عب
کار رفتــه اســت. آلتوســر، از فیلســوفان مارکسیســت، 
ذکــر می کنــد ســوژه همــواره پیشــاپیش یــک ســوژه 
اســت چــون نقــش و هویتــش توســط ایدئولوژی هــا 
ــه دنیــا نیامــده اســت.  تعیــن یافتــه حتــی وقتــی هنــوز ب
ــه کار  ــارت را در تبییــن وجــود ب ــن عب پدیدارشــناس ها ای

می برنــد: وجــود همــواره پیشــاپیش داده شــده.  
10 .non-disobeyable commands 
11 .*******PAY ATTENTION MOTHER 
12 .John Yau  
13 .PLEASE PAY ATTENTION PLEASE  

14 . Robert Storr 
15 .Paul Schimmel 
16 .Viewer 
17 .expressiveness 
18 .Command and Obey 
19 .Marcel Duchamp 
20 .Arte Povera
21 .Anthro Socio/ Anthro Socio
نوعــی ذکــر گویــی مــداوم در رســم بهاکتــی بــرای بیــدار کــردن . 22

روح
23 . Feed me/Eat me/Anthropology. Help me/  

.Hurt me/Sociology
24 .Allegories of Modernism  
25 .Clown Torture  

26 .

27 .One Hundred Live and Die 
28 .Either/Or by Kierkegaard 
29 .Shrade  
30 .Feet of Clay  
31 .From Hand to Mouth 
  برگرفتــه از تفســیر خــواب ترجمــه شــیوا رویگریــان . 32

)296  :1396(
33 . Learned Helplessness in Rats )Rock and Roll 

)Drummer
اشــاره دارد بــه جملــه ای از نورمــن: یــک اثــر هنــری خــوب . 34

بایــد جــوری باشــد کــه بــا دیدنــش بخواهیــد اتــاق را تــرک 
. کنید

 Pete and Repeat were sitting on a fence.
Pete fell off.  Who was left?  Repeat
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