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ایـن مقالـه سـعی دارد موضـوع ترومـا و بازنمایـی آن در هنر 
معاصـر را بررسـی کنـد. به ویـژه، این مقالـه با تحلیـل مفهوم 
ترومـا بـا منشـأ آن بـه عنـوان یـک اصطـالح در تاریخ بشـر، 
درک جامعـی از جسـم و روان انسـان بـه عنـوان موضـوع و 
محتـوای آثـار تولیـد شـده در هنرهـای تجسـمی معاصـر به 
ارمغـان خواهـد آورد. بـر این اسـاس، مقاله بحث گسـترده ای 
در مـورد بازنمایی آسـیب های جسـمی و روانـی در آثار هنری 
خواهـد بـود. در واقـع، ایـن مقالـه در حالـی کـه بـه بررسـی 
حـوزه هنرهای تجسـمی معاصـر از جمله شـیوه های مختلف 
آن ماننـد هنـر بـدن و پرفورمنـس، هنـر رسـانه هـای جدید، 
اینستالیشـن، هنـر پیشـامد و غیـره می پردازد، سـعی خواهد 
کـرد بـه تحلیـل ایـن موضـوع کـه چگونـه مضمـون تروما به 
معنـای پنهـان برخـی از آثار تبدیل شـده اسـت، بپـردازد. به 
طـور قابل توجهـی، یکـی دیگر از اهـداف مقاله بحـث در مورد 
ایـن موضـوع بـا زمینه سـازی روی شـیوه های هنر تجسـمی 
اسـت کـه توسـط هنرمنـدان زن و مرد سـاخته شـده اسـت. 
ایـن بـدان معناسـت کـه مقالـه در بررسـی موضوع بر اسـاس 
هویـت جنسـی رویکـردی انتقادی خواهـد بـود؛ بنابراین، این 
تحقیـق شـامل بحث انتقـادی در مورد تروما و هویت جنسـی 
اسـت. عـالوه بـر ایـن، ایـن مقالـه حـوزه تحلیلـی خـود را با 
مفاهیم فرهنگی و فلسـفی مانند روانکاوی، جنسـیت و سـایر 
نظریـه هـای فرهنگـی بصـری گسـترش مـی دهـد. در پایان 

این تحقیق شـامل تجربه خود نویسـنده به عنـوان هنرمندی 
اسـت کـه نزدیـک بـه پانزده سـال اسـت کـه روی موضوعات 
ترومـا و جنسـیت کار کـرده اسـت. اگرچـه این مقالـه به طور 
خـاص بـر هنر معاصـر متمرکز اسـت، اما همچنیـن اطالعات 
دوره هـای مختلـف تاریـخ هنـر را در زمینه سـازی موضوع و 

بازنمایـی آن در آثـار هنـری معاصـر ارائه مـی دهد.
»بازنمایـی ترومـا در هنرهـای معاصـر« بخشـی از تحقیقاتـی 
اسـت که نویسـنده بیش از ۱۰ سـال در کار هنری خود انجام 
داده اسـت. از ایـن حیـث، ایـن پژوهـش صرفـاً یـک پژوهش 

متنـی نیسـت، بلکـه یـک تحقیق بصری اسـت.
بررسـی مضمـون ترومـا کـه در آثار هنـری بازنمایی می شـود 
ترومـا  اوقـات  گاهـی  اسـت.  قابل بحـث  مختلـف  بـه طـرق 
می توانـد در محتـوا یـا موضوعـات آثـار بـه طـور مسـتقیم و 
غیرمسـتقیم وجـود داشـته باشـد. گاهـی اوقات بـه تاریخچه، 
پیشـینه یا زمینـه آثار مربوط می شـود که می توانـد به عنوان 
منشـأ اصلـی آن آثار وجود داشـته باشـد؛ کـه همچنین برای 
آثـار آن هـا یـک آیکونوگرافـی روانـی ارائـه مـی دهـد. در این 
پژوهش، نویسـنده آثـار را با تمرکز بر محتـوا، زمینه، موضوع، 
مـواد و همچنیـن جنسـیت هنرمندانـی کـه بـه خلـق اثر در 
ایـن زمینـه پرداخته انـد، تحلیل خواهـد کرد. در یـک مفهوم 
گسـترده، مفهـوم ترومـا بیشـتر بـه بـدن مربـوط می شـود؛ 
امـا درعین حـال، ترومـا بـا روان و موضـوع ارتبـاط معنـاداری 
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لـکان، چیـزی که فراتـر از درک یا فراتر از واقعیت اسـت حال 
به صـورت نمادیـن و یـا تخیلـی، واقعیـت خوانـده می شـود و 
آن را می تـوان ترومـا در نظـر گرفـت. ناتوانـی در درک کامـل 
یـک اتفـاق و یـا یـک رویـداد بـا مفهـوم ترومـا ارتبـاط دارد 
کـه می توانـد به نوعـی بـا مفهـوم واال مرتبـط باشـد. حوادثی 
ماننـد جنـگ و تروریسـم بـا ایـن مسـئله مواجه هسـتند که 
هـم می تواننـد بـه عنـوان قالبی متعالـی و یا شـکل دیگری از 
حضـور ترومـا ظاهر شـوند . بـه طـور قابل توجهـی، ذاتی ترین 
ماهیـت ترومـای تاریخی این اسـت کـه می توان آن را بیشـتر 
بـه آینـده نشـان داد تا به گذشـته ای که در آن رخ داده اسـت. 
واقعـه ۱۱ سـپتامبر )تصویـر ۱(  از  دریـدا هنـگام صحبـت 
ماهیـت آن را بـه عنـوان یکـی از شـخصیت های اصلـی تروما 
بیـان می کنـد. مصیبـت واقعه به عنـوان یک فاجعـه  غم انگیز 
نـه در آنچـه در حـال حاضر اتفـاق می افتد یا آنچه درگذشـته 
اتفـاق افتاده اسـت، بلکـه در نشـانه های نخسـتین آن چیزی 
اسـت کـه خطـر وقـوع آن وجـود دارد . بـرای مثـال تخریـب 
شـهر پمپئـی )تصویر ۲( ضمن اینکه خود یک آسـیب اسـت، 
بعدهـا در آثـار هنرمنـدان معاصر حسـی بصـری کـه فراتر از 
آسـیب هـای روان تنـی اسـت را ایجـاد می کند؛ بنابرایـن، این 
یـادآوری مـادی، حسـی از بیـان زیبایی شـناختی را ایجـاد 
گروملـی  آنتونـی  ماننـد  هنرمندانـی  آثـار  در  کـه  می کنـد 
)تصویر 3(، میشـل اوکا دونر )تصویر ۴(، جرج سـگال )تصویر 
۵( یافـت می شـود. در واقـع، ایـن دگرگونـی فیزیکـی، حـس 
آسـیب روحـی و جسـمی را برمی انگیـزد. عالوه بر این، سـوم 
مـاه مه )تصویـر 6( اثر فرانچسـکو گویا، کلک مدوسـا )تصویر 
۷( اثـر تئـودور ژریکـو و گرنیـکا )تصویـر 8( اثر پابلو پیکاسـو 
نمونه هایـی از شـواهد بصـری در تاریـخ هنـر هسـتند کـه از 

آسـیب هـای تاریخـی صحبـت می کنند.
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دارد. از ایـن حیـث، رویکـرد نویسـنده بررسـی وجـود ترومـا 
در آثـار هنـری در قالب هـای شـکل گرایانـه، انتزاعـی، تغییـر 
فـرم و همچنیـن مینیمالیسـم اسـت. به طـور قابل توجهی در 
هنـر معاصـر، بـدن و مفهوم بـدن بـه گفتمانی غالـب در هنر 
بازنمایـی و غیـر بازنمایـی تبدیل می شـود. در واقـع، برخالف 
هنـر یونانـی و رومی کـه از بدن به عنـوان روح الهی و متعالی 
تجلیـل می شـود، هنـر معاصر راه هـای جدیدی را بـرای درک 
و تفسـیر رابطـه جسـم - روان در بافت هـای معاصـر زندگـی 

انسـان بـه ارمغان مـی آورد.

تروما چیست؟
ایـن اصطـالح در ابتـدا در زمینـه پزشـکی در مـورد معاینـه 
بـدن اسـتفاده می شـد کـه به معنای باز کردن سـطح پوسـت 
و رفتـن بـه داخـل بدن اسـت. بـرای ریشه شناسـی ایـن واژه 
بایـد بـه تاریـخ یونـان در قـرن هفدهـم برگردیـم. جایـی که 
مفهـوم ترومـا بامعنـای زخـم یا سـوراخ کـردن جسـم و روان 
همـراه اسـت. در متـن دنیـای معاصـر، گریزلـدا پـوالک پنج 
ویژگـی تعریف کننـده بـرای ترومـا پیشـنهاد می کنـد: حضور 
ابـدی، غیبت دائمـی، غیرقابل نمایش، تأخیـر و قابلیت انتقال 
. گاهـی اوقـات ماهیـت تروما این امـکان را دارد که موضوعات 
را بـه هـم مرتبـط کنـد بـرای مثـال فـردی کـه بـا چیـزی 
ناشـناخته درگذشـته روبـرو شـده اسـت و یا جایـی که تحت 
تأثیر آن چیز ناشـناخته بوده اسـت. شـخص آسـیب دیده یک 
تاریـخ ناممکـن را در درون خـود حمل می کنـد و یا تبدیل به 
یـک نشـانه از تاریخـی می شـود کـه نمی تـوان به طـور کامل 
آن را فهمیـد و درک کـرد . بـه همین سـبب چیـزی که فراتر 
از بعـد تفکر اسـت و مواجه آن با سـوژه به صورت شـوک آمیز 
باشـد، می تواند آسـیب روانـی ایجاد کند. در مفهـوم روانکاوانه 

تصویـر ۱: مرکـز تجـارت جهانـی در شـهر نیویـورک، در ۱۱ 
سـپتامبر ۲۰۰۱، نسـخه AP، گلنـارا سـامویلووا
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حضور تروما
ایـن بخـش بـه بررسـی وجـود ترومـا در اشـکال فیزیکـی و روانی 
در آثـار هنـری اختصـاص دارد. بحـث در مـورد حضـور ترومـا در 
آثـار هنـری را در اثـری بـا عنوان مفهـوم ویـژه انتظـار )تصویر ۹( 
توسـط لوسـیو فونتانـا، آغـاز می کنیم. بحـث اصلی این گونه اسـت 
کـه ترومـا در ایـن آثـار خـاص بـه معنایـی اجتناب ناپذیـر تبدیـل 

می شـود.
در ایـن اثـر او بـه معنـای واقعـی کلمـه از فیگور در یـک صحنه ی 
ادبـی اسـتفاده نکرده اسـت، بلکه بـه طور انتزاعی، بـوم را به صورت 

مـورب زخـم می کند و به وجود آمدن سـطحی مانند پوسـت باعث 
می شـود بـا اثری با عنوان شـک در تومـاس )تصویـر ۱۰( کاراواجو 
ارتبـاط پیـدا کنـد. می تـوان گفـت به نوعی اثر لوسـیو ساده سـازی 
شـدید حضـور ترومـا در نقاشـی کاراواجو اسـت؛ بنابرایـن، معنای 
یـا  مقعـد  دهـان،  زخـم،  ماننـد  معنایـی  می توانـد  بـرش  ایـن 
همچنیـن نشـانه ای از اختـه کـردن باشـد. بـه طـور قابل توجهـی، 
اثـر، صحن هایـی از خشـونت را ایجـاد می کنـد که می توانـد تروما 
بـه ایـن طریـق نیـز حضـور پیـدا کند. عـالوه بـر ایـن، اثـر فونتانا 

8۹
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رشـد کـرده اسـت، پیونـد نزدیکـی دارد. ارتبـاط این آثار بـا تروما 
در ایـن اسـت که از سـطح ظاهـری عبور کـرده بـه درون راه پیدا 
می کننـد و ماننـد اسـتعارهایی ردپایـی از خاطـرات کودکـی او را 
نشـان می دهنـد. از ایـن حیـث، احساسـی از بـدن بـدون انـدام را 
نیـز تولیـد کرده کـه ناقص بـودن و غیبت اعضای بدن، احساسـی 
از ترومـا ایجـاد می کنـد؛ بنابرایـن بـدن بـدون انـدام توسـط یک 
عضـو نامشـخص تعریـف می شـود . در ادامـه تحقیـق بـه موضـوع 
فـرم بـدن و تاریخچـه بـه تصویـر کشـیدن جسـم در آثـار هنری 
می پردازیـم. تصـور جسـمانیت سـاختار بـدن در طـول سـال ها 
هـم ازنظـر مفهومـی و هـم ازنظـر ادراکـی تغییر کرده اسـت و در 

بـه  عنـوان یک اثـر انتزاعی این قـدرت ذاتی را دارد که احساسـی 
از جسـم را بازنمایـی کنـد؛ بنابرایـن در ایـن مرحلـه می توان گفت 
کـه ایـن اثر به معنـای واقعی کلمـه دارای دوگانگی حضـور و عدم 
حضـور ترومـا اسـت. در واقـع، آثـار میشـل اوکا دونـر )تصویـر ۴( 
بدن هایـی را نشـان می دهنـد کـه بـه طـور قابل توجهـی برافزایش 
حضـور آسـیب هـای ذهنـی و عینـی در زندگـی داللـت دارنـد. 
همچنیـن مـاده و حـس اشـکال، بیانگـر ماهیـت پیـش روی بدن 
بـه سـمت مـرگ اسـت. در واقع، بـه نظر می رسـد این پوشـش ها 
نمایشـی از ردپـای برخـی خاطـرات باشـند، در این زمینـه به ویژه 
بـا خاطـرات کودکـی او کـه بـا منطقـه جغرافیایـی کـه او در آن 

۹۰

تصویر۱۱: جنی ساویل، تکیه گاه، ۱۹۹۹تصویر۱۲: تیسین، ونوس در برابر آینه، ۱۵۵۵
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باالتریـن سـطح از بـه تصویر کشـیدن زیبایی جسـم )تصویر ۱۱( 
تـا بازنمایـی معاصـر زمختـی و شـکنندگی بـدن )تصویـر ۱۲( که 
یـک بازنمایـی فراواقعـی اسـت، می توانـد یـک روایت شـخصی از 

دگرگونـی تاریخـی رابطـه بیـن سـوژه و ابژه ایجـاد کند.
گاهـی ترومـا بـا مفهـوم معاصـر جسـم کـه بسـیار بـه واقعیـت 
نزدیـک شـده اسـت نیـز بازنمایـی می شـود که ایـن امـر می تواند 
باعـث شـوک بیننـده شـود، ماننـد اثـر گوسـتاو کوربـه )تصویـر 
۱3( کـه در یک زمـان بسـیار بحث برانگیـز در تاریـخ حضـور زنان 
رخ داده اسـت. در واقـع مقالـه آن را یـک نقطـه عطف و یـا نمادی 
از تصاویـر زن و بـدن )بـدون انـدام( می دانـد کـه می توانـد آثـار 
گذشـته و معاصـر را بـه جایـگاه خـاص خـود در تاریخ هنـر پیوند 
دهـد. به عبارت دیگـر پلی اسـت بیـن بازنمایی بدن زن درگذشـته 

حال. و 
ایـن اسـاس، نقاشـی های اخیـر آنیـش کاپـور )تصویـر ۱۴(  بـر 
حسـی از بدنـی آغشـته بـه خـون دارد و زیبایی بدن را زیر سـؤال 

می بـرد. این کـه چگونـه ایـن آثـار بـه بیانیه ترومـا تبدیل شـدند، 
بـه ایـن دلیل اسـت که او توانسـته اسـت مـواد را در جهـت ایجاد 
حـس روایـی تروما دسـت کاری کند. برخـورد او در آثارش به نوعی 
فریبنـده  الیه هـای  توسـط  کـه  اسـت  بـدن  درون  دادن  نشـان 
پوسـت پوشـانده شـده اسـت. چیـزی کـه در زیرپوسـت اغواگـر 
پنهان اسـت، درون وحشـیانه و سـیال بدن اسـت که می توان آن 
را بـه عنـوان »ترومـا« تئوریـزه کـرد یا دوبـاره مفهوم سـازی کرد.

اهمیـت بخشـیدن بـه درون بـدن با گسـترش مرزهـای واقعی آن 
ازنظـر فیزیکـی، روانـی، مفهومـی و ادراکـی اثر باعـث ایجاد حس 
ترومـا می شـود. تصویـری کـه ناقـص بـودن نمایـش داده اسـت و 
بـر آن تأکیـد می کنـد، ایـن قـدرت را دارد که بیننـده را به داخل 
نقاشـی بکشـاند. در واقع، این آثار فراتر از زمینه سـاختار جنسـی 
عمـل می کنـد؛ بنابرایـن، می تـوان ایـن چرخـش در نمایـش بدن 
را بـه عنـوان اسـتعاره ای از ترومـا خوانـد. در واقـع، بیـان کاپور از 
بـدن یـادآور آثـار آلبرتـو بوریس اسـت )شـکل ۱۵( کـه از طریق 
دگرگونـی مـواد و ترکیب هـای سـاده و پیچیده، به شـدت در مورد 

۹۱
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آسـیب صحبـت می کنـد. به عبارت دیگـر، هرج ومـرج و کنتـرل در 
آثـار او نمایـان اسـت. در واقـع، آثـار بوریـس ازایـن رو کـه او در 
زمینـه تولیـد آثـار میـان گذشـته و حـال ارتبـاط برقـرار می کند 
بـه بیانیـه ای واضـح از ترومـا تبدیـل شـده اسـت. به عـالوه تأثیـر 
حرفـه ی او بـه عنـوان یـک پزشـک در آثارش مشـهود اسـت. این 
موضـوع همچنیـن در مورد فونتانا و کار کردن او با سـطح پوسـت 

ماننـد و غیـره مؤثر اسـت.
اغواکننـده  زیرپوسـتی  کـه  گوشـتی  بـدن  مشـابه،  طـور  بـه 
پنهان شـده اسـت، در سـری کـه هنرمنـد از خـون خودسـاخته 
اسـت رونمایـی می شـود. در خودنگاره مـارک کویـن )تصویر ۱6( 
می تـوان به روشـنی فردیـت را حتـی پس از برداشـتن پوسـتی که 
ماننـد یـک سـپر محافـظ از سـاختار متصـل بـدن عمـل می کرد، 
مشـاهده کـرد. در واقـع ایـن اثـر ازنظـر مـواد و محتوایـی کـه 
به صـورت کالسـیک باهـم هماهنـگ شـده اند، واقعـی می نمایـد. 
از سـوی دیگـر، سـر مـارک کوئیـن مـا را بـه یـاد ماهیـت بصری 
تصـور فرانسـیس بیکـن از فـرم می انـدازد )تصویـر ۱۷(. از ایـن 

نظـر گاه، رویکـرد بیکـن ایـن اسـت کـه به جـای ظاهـر بیرونـی 
چهـره، ذهنیـت فـرد را بـه تصویـر بکشـد. حضـور واقعـی رنـگ 
حکایـت از حضـور و عـدم حضور فیگـور دارد. کنتـرل کردن رنگ  
در پایـه سـاختار، رنـج او را در تشـخیص فیگـور به مثابـه ترومـا 

نشـان مـی دهد.
ایـن واقعیـت کـه ترومـا تجسـم های متفاوتـی  ایـن،  بـر  عـالوه 
دارد بـا مجموعـه عکس هـای ایجادشـده توسـط آنـدره سـرانو در 
سـال ۱۹۹۲ ثابـت می شـود کـه قـادر بـه برانگیختن حـس تروما 
هسـتند. ایـن اثـر ازنظـر عنـوان و ترکیـب مـوادش به یـک تروما 
در دنیـای هنـر تبدیـل می شـود. به ویـژه صحبـت در مـورد ایـده 
بازنمایـی بـدن با اسـتفاده از مایعات بـدن به عنوان مـاده، در این 
اثـر حائـز اهمیـت اسـت. مسـیح پریشـان )تصویـر ۱8( اثر سـرانو 
یکـی از بهتریـن نمونه هـای ایـن موضـوع اسـت؛ چراکـه هنرمنـد 
مجسـمه مصلـوب شـدن عیسـی را در یـک مخـزن از ادرار خـود 
قـرار داده اسـت. رویکـرد مقالـه در ایـن مـورد خاص به اسـتفاده 
از مایـع بـدن بـرای بازنمایـی ترومـا به معنـای عدم وجـود حضور 

تصویر۱۸: آندریا رسانو، مسیح پریشان، ۱۹۹۲، ادرار هرنمند، مجسمه مصلوب 

شدن، تانک
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بـدن در اثـر اسـت، امـا هم زمـان چیـزی را نمایـش مـی دهد که 
توسـط بـدن تولیـد شـده اسـت. بـه ایـن معنـا، ترومـا چیـزی در 

بیـرون نیسـت، بلکـه در درون مـا وجـود دارد .

فقدان تروما
مقالـه  ایـن  قبلـی  بخش هـای  در  کـه  همان طـور  عـدم حضـور، 
بازنمایـی ترومـا را در  ذکـر شـد، یکـی از مفاهیمـی اسـت کـه 
آثـار هنـری شـکل مـی دهـد. ایـن متـن بـا در نظـر گرفتـن هنر 
زمینـی بـه عنـوان امتـداد ژانـر منظـره نـگاری قـرن ۱۷ )شـکل 
تفسـیرهای  و  معانـی  تولیـد  بـرای  فوق العـاده ای  ظرفیـت   ،)۱۹
جدیـد از شـرایط انسـانی دارد. آثـار مینیمالیسـتی مایـکل هایـزر 
)تصویـر ۲۰( توانسـته اند وضعیتـی از روان انسـان نشـان دهنـد. 
چهـار شـکل هندسـی منفـی )مکعب، مخـروط، مکعـب و مخروط 
کوتـاه برعکـس( کـه از فوالد فرسـوده سـاخته شـده و روی زمین 
قرارگرفتـه اسـت )اکنـون در موزه دیـاس در نیویورک( بـه معنای 

واقعـی کلمـه بـه حضـور نیسـتی تبدیـل می شـود.
همچنـان، عـدم حضـور به عنـوان یک معنـای کانونی باعـث ایجاد 
حـس تـرس، خطـر و عـدم اطمینان در تجربـه اثر می شـود. از این 
نظـر، هم نشـینی حضـور بی معنـا و اشـکال منفـی عظیم هندسـی 
اسـت. همچنیـن ایـن قـدرت را دارد کـه بیننـدگان را بـه عمـق 
زمیـن خیـره کنـد، امـا چیزی بـرای دیـدن در آنجـا وجـود ندارد 
کـه مفهـوم آسـیب روانـی را در بـردارد. شـواهد بصری آثـار هایزر 
مفهومـی از روزنـه و سـوراخ را ایجـاد می کنـد کـه هـم در بـدن و 

هـم در روان وجـود دارد. در واقـع، آن چهـار شـکل منفـی به طور 
دائـم در زمیـن حفرشـده و می توانـد بـه عنـوان محـل کاوش های 
باستان شناسـی دیـده شـود. از سـوی دیگـر، ایجـاد چاله بـا کندن 
زمیـن بـه اسـتعاره ای از مـرگ تبدیـل می شـود؛ و مشـابه اثـری 
بـا عنـوان خاسـتگاه جهـان )تصویـر ۱3(، زیـور اول )تصویـر ۲۱( 
اثـر بارنـت نیومـن دارای یـک حـس تروما اسـت کـه نه بـه عنوان 
یـک پنجـره، بلکـه بیشـتر بـه عنـوان فضایـی کـه بسـیار نزدیـک 
بـه بیننـدگان بـه نظـر می رسـد وجـود دارد. ایـن حقیقـت کـه 
نزدیکی حسـی وصف ناشـدنی از تقابـل را برای بیننـده ایجاد کند، 
نشـانه ای از ترومـا اسـت. بـا پرده بـرداری از زندگـی پنهـان در آثار 
هنـری، ناقـص بـودن و جابجایـی فـرم را می تـوان از ویژگی هـای 
بازنمایـی ترومـا خوانـد. در واقـع، فرضیـه پدیدار شـناختی شـاید 
ناکافـی باشـد زیـرا صرفـاً بـه بدن زنـده مـی پـردازد . در اینجا، به 
برخـی از آثـار آنیـش کاپـور بازمی گردیم کـه این ایـده را از طریق 
مجموعـه آثـارش بانـام حفره هـا )تصویـر ۲۲( بازنمایـی می کنـد 
و ایـن مجموعـه آثـار حـس فقـدان بـدن و ناقص بـودن را تداعـی 
می کنـد. ایـن کار همچنیـن بـا آثـار هایـزر )شـکل ۲۰( کـه در 
بخـش قبلـی ایـن فصـل موردبحـث قـرار گرفـت، پیونـد دارد. در 
واقـع بـه نظر می رسـد که ساختارشـکنی بـدن و اندام هـای آن، به 

بازنمایـی ترومـا بـه معنـای حضـوری نامشـخص می انجامد.
مجسـمه ای بـا عنـوان صندلی چربـی )تصویر ۲3( اثر جـوزف بویز 
همـان حـس را بـا ساختارشـکنی بـدن ایجـاد می کنـد. چربـی به 
معنـای واقعـی کلمـه نمایانگـر ایـده بـدن اسـت، امـا عـدم حضور 

تصویر۲۲: بارنت نیومن، زیور اول، ۱۹۴۸
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بـدن کامـل را می تـوان بـه عنـوان نمایشـی از ترومـا بـه شـکل 
دانسـت. فقدان 

ترومای جنسیتی
همان طـور کـه قبـاًل گفته شـد، ترومـا همیشـه دارای ویژگی هایی 
اسـت که حضـور آن ها بـا تأخیر اتفـاق می افتد. ترومای جنسـیتی 
در درجـه اول بر کاوش در آثار هنری خلق شـده توسـط هنرمندان 
زن متمرکـز اسـت. در ایـن مقاله، رابطه بین مفهوم هویت جنسـی 
و بازنمایـی ترومـا موردبحـث قـرار خواهـد گرفت. نکتـه قابل توجه 
ایـن اسـت که ایـن هنرمندان قـادر خواهند بود ابزارهـای جدیدی 
از زیبایی شناسـی را دررونـد خلـق هنـر خـود ارائـه دهنـد. مفهوم 
رابطـه روان-تنـی در اثـر جینـا پن عالوه بـر مضامینی کـه در آثار 

سـایر هنرمنـدان وجـود دارد، با یـک اتفاق یا رویـداد واقعی درگیر 
می شـود کـه باعث ایجاد تروما می شـود. بـرای مثال، پرفورمنسـی 
بـا عنـوان »کنش روان « )تصویر ۲۴( مفاهیم سـوژه و ابژه انسـانی 
را کنـار هـم قـرار داده اسـت. به ویژه، در مـورد آثـار او، مفهوم بدن 
و تصـور زنانـه مطـرح می شـود. درعین حـال، کنـش متقابـل بیـن 
سـوژه و ابـژه در ایـن اثر بـه یک تمایـل سادومازوخیسـتی  تبدیل 
می شـود کـه در آن ترومـا قابل انتقـال بـه نظـر می رسـد. او قـادر 
اسـت بـا زخمـی کـردن بـدن خـود، به ویـژه نـاف کـه در سـاختار 
آناتومیـک کالسـیک مرکـز بدن اسـت، بـار روانـی در تجربه کردن 
اثـرش ایجـاد کنـد. موضـوع ایـن اجـرا می توانـد مفهـوم سـنتی 
زیبایـی و انفعـال زنانگـی در تاریـخ را بـه چالـش بکشـد. در حالی 
کـه ایـن رویـداد از قبل معنـای ترومـای جسـمانی را دارد، خراش 
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دادن فیزیکـی بـدن، ترومـای روانـی را بـه فضـای بیننـده منتقـل 
می کنـد. در واقـع، در مفهـوم روانکاوانـه لکانی، این کنـش انحراف 
از موضـوع خوانده می شـود کـه فراتر از اصل لذت اسـت که در آن 
بـا لـذت و درد، ژوئی سـانس  مواجـه می شـود . بعـالوه، معنای این 
برش هـا ازنظـر شـکل گیری نمادیـن بـدن نسـبت بـه شـکل گیری 
جنسـیتی ایـن اسـت کـه درعین حـال کـه بـا ایجـاد زخم هایی به 
شـکل صلیـب در اطـراف نـاف خود )جایـی که دو بـدن از هم جدا 
می شـوند( پیامـی از رحـم و زنانگـی را منتقـل می کنـد، مفهومـی 

پیچیـده از اختگـی می آفریند.
عـالوه بـر ایـن، کار هانا ویلکـه معانـی قابل توجهـی در ایجاد حس 
ترومـا دارد. به ویـژه، مجموعه آثاری او بـر روی عنوان درون-ونوس 
انجـام داد )تصویـر ۲۵( به وضـوح موضوعاتـی ماننـد زندگی، مرگ 
و خاطـرات را بـر اسـاس یـک بیـان خودشـیفتگی روانـی بـر بدن 
خـود و تغییـرات آن بـا از دسـت دادن آن ونوس ماننـد زیبایی در 
سـیر زمانـی نشـان می دهد. ایـن کار یـک پیوند فیزیکـی و روانی 
بـاکار گذشـته او بـا عنوان »پـس به من کمـک کن هانـا« )تصویر 
۲6( کـه موضـوع آن بـدن مـادرش اسـت، ایجـاد می کنـد. این اثر 
بـا کنـار هم قـرار دادن عکسـی از خود او و عکسـی از مـادرش که 
ماسـتکتومی  انجـام داده اسـت، بـه نمایشـی از ارتبـاط ذهنی بین 
او و بـدن مـادرش تبدیـل می شـود کـه بـر آسـیب های از دسـت 
دادن زیبایـی اشـاره دارد . در واقـع، به نظر می رسـد این دو عکس 
از دگرگونـی بـدن یـک فـرد صحبـت می کننـد: زیبایـی در حـال 
تبدیل شـدن اسـت که ایـن واقعیـت به طـور قابل توجهی گذشـته 
را بـه حـال تبدیـل می کنـد و همچنیـن بـه عنـوان رویـدادی کـه 
می توانـد بـا تأخیـر در آینـده رخ دهـد. تغییـر واقعی بـدن هانا که 
بعـداً در زندگـی او اتفـاق افتاد نمونـه ای برای این امـر خواهد بود. 

در واقـع ایـن اثـر به عنوان یـک کلیت، ازنظـر ادراکـی و مفهومی، 
تبدیـل بـه بازنمایـی تروما می شـود.

ترومای بدن
عـالوه بـر ایـن، مفهـوم انزجـار را می تـوان بـه عنـوان شـکلی از 
بازنمایـی ترومـا در آثـار هنری دانسـت. جولیا کریسـتوا فرومایگی 
را چیـزی توصیـف می کنـد کـه هویـت و نظـم را برهـم می زنـد و 
قوانیـن را رعایـت نمی کنـد . از ایـن منظـر، بـا مفهـوم کالسـیک 
گرایـی در بازنمایـی مخالـف اسـت. آثـار خلق شـده توسـط رونـا 
پوندیـک ازنظـر ایجـاد تحریـف هویت بدنـی که خلق کرده اسـت، 
هویتـی از ترومـا در خـود دارد. دهـان )تصویـر ۲۷( بـه عنـوان 
یـک ساختارشـکنی و تکه تکـه شـدن بـدن بـه عنوان یـک کلیت، 
دیـده می شـود. تک تـک اعضـا احسـاس ترومـا را القـا می کننـد و 
در کل همه چیـز غیرعـادی بـودن را نشـان مـی دهـد؛ بنابرایـن، 
ایـن چیدمـان، زمینـه  حضـور و فقـدان ترومـا و تکـرار آن را ایجاد 

می کنـد.
آثـار کیکـی اسـمیت به نوعـی این قـدرت رادارنـد که معانـی تروما 
را تولیـد کننـد. اثـری بـا عنـوان »قصـه« )تصویـر ۲8( بـدن زن 
زانـوزده را بـا داسـتانی بسـیار طوالنـی نشـان مـی دهـد. ترکیـب 
داسـتان و بـدن انسـان ازنظـر ادراکـی و مفهومـی بسـیار قدرتمند 
اسـت. در کنـار هـم قـرار گرفتـن ایـن عناصـر به نوعـی بـر حـس 
آسـیب پذیری  پیونـد،  ایـن  برقـراری  می کنـد.  تأکیـد  آشـفتگی 
بدن هـا،  رویارویـی  دهـد.  مـی  نشـان  حاضـر  حـال  در  را  بـدن 
جنسـیت ها و روان هـای مختلـف بـه طـور غیرمنتظـره و حتـی در 
یـک زمینـه خـاص می توانـد ترومـا ایجـاد کنـد. اجـرای بـا عنوان 
»هنرمنـد حاضـر اسـت« )تصویر ۲۹( توسـط مارینـا آبراموویچ که 
در مـوزه هنرهـای مـدرن نیویـورک، ایاالت متحـده برگـزار شـد، 
ازنظـر محتـوای اثـر، حسـی از ترومـا را برمی انگیـزد. ایـن فقـط 
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یـک پرفورمنـس اسـت کـه در آن هنرمنـد چندین سـاعت در روز 
روی یـک صندلـی می نشـیند و در چشـم های کسـی کـه روبـرو 
او می نشـیند خیـره می شـود. در ایـن اجـرا عمـل خاصـی انجـام 
نـگاه  در  آگاهانـه  بـرای مـدت طوالنـی  اساسـاً  بلکـه  نمی شـود، 
یکدیگـر خیـره می شـوند؛ بنابرایـن، نـگاه کـردن بـه یکدیگـر در 
حالـی کـه هیـچ کاری انجـام نمی شـود، حـس سـنگینی از وجـود 
نیسـتی را ایجـاد می کنـد. ایـن واقعیـت کـه هـم مخاطـب و هـم 
می گیرنـد،  قـرار  غیرقابل تحمـل  سـکوت  تأثیـر  تحـت  هنرمنـد 

ازنظر پدیدار شـناختی و روان شـناختی ثابت شـده اسـت. درنتیجه، 
شـرایطی کـه از پیـش آن را نمی شناسـیم و بـرای مـا ناشـناخته 
اسـت باعـث ایجـاد ترومـا می شـود، همان طور کـه در ایـن اجرا با 
واکنـش بـدن مخاطبـان مشـخص می شـود. به عنوان مثـال، گریه، 

اشـک ریختـن و غیره.

تروما و من
ایـن بخـش عمدتـاً مربوط به آثار هنری خودم اسـت که بر اسـاس 
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موضـوع ترومـا شـکل گرفته اند. رویکـرد مـن بـه موضـوع ترومـا 
مبتنـی بـر تجربیـات شـخصی و اجتماعـی و همچنیـن تالش من 
بـرای مفهوم سـازی مجـدد آن تجربیـات با زبان نقاشـی اسـت. کار 
مـن تحـت تأثیـر دو رویـداد مهـم اسـت: خاطـرات دوران کودکی 
من از جنگ داخلی و تروریسـم که در سـریالنکا از سـال ۱۹۷۹ تا 
سـال های ۱۹88-۱۹8۹ رخ داد و مـرگ پـدرم. درعین حـال، تأثیر 
سـرمایه داری متأخـر در چارچوب پسااسـتعماری در درک شـرایط 
و روابـط انسـانی در چنیـن زمینـه ای قابل توجـه اسـت. عـالوه بـر 
ایـن، مفاهیمـی مانند خانـواده، هویـت، جنسـیت و ذهن گرایی در 
آثـار مـن بازنمایـی می شـوند که حسـی از آسـیب هـای تاریخی و 

شـخصی را نیـز برمی انگیزد .
 نقاشـی بـا عنـوان »تروماتیسـم« )تصویر 3۰( بر اسـاس داسـتانی 
واقعـی اسـت که من از زبان مادرم شـنیدم که در جـاده ای نزدیک 
بـه شـهری کـه مـن در آن زندگـی می کردم، سـرهای بریده شـده  
جوانـان بی شـماری را دیـده اسـت. صحبت هـای مـادرم در مـورد 
حادثـه تأثیـر عمیقـی بـر من گذاشـت و باعث شـد تصـور عمیقی 
از شـرایط واقعـی داشـته باشـم؛ بنابرایـن نقاشـی  سـرهای بریـده 
کـه بـا خودنگاره هایی در زمینی نامشـخص نشـان داده می شـوند، 
منعکس کننـده آن آسـیب روانـی هسـتند. ایـن نقاشـی عالقه من 
بـه بازنمایـی بی رحـم گوشـت بـدن را نشـان مـی دهـد کـه در 
فصل هـای قبـل موردبحـث قـرار گرفـت. تکـرار نشـانه های بریدن 
سـر بـه طـور قابل توجهـی در ایـن اثـر نشـان داده شـده اسـت. در 
واقـع مازوخیسـم چیـزی اسـت که مـن عالقه منـد بـه کار بر روی 
آن بـوده ام. ایـن بیشـتر در مـورد بازنمایی یک عمل یـا یک رویداد 
اسـت تـا شـرایط ایجادشـده پـس از سـانحه. نقاشـی بـا عنـوان 
»مازوخیسـم« )تصویـر 3۱( بـه دلیل بریدن سـر اشـاره ای ضمنی 
بـه نقصـان اسـت. در واقـع، ایـن بدن زخمی بـه داللتـی از اختگی 

تبدیـل می شـود کـه می توانـد بـه عنـوان نشـانه ای از زنانگـی نیـز 
تعبیـر شـود . عالوه بـر این، عالمـت تاریخی ترومای زخـم )تصویر 

۱۰( بـه عمـد در بـدن به تصویر کشـیده شـده اسـت.
نقاشـی معنـی زن-مـرد... )تصویـر 3۲(، نشـان دهنده زنی نشسـته 
در فضایـی گل دار و دارای حـس درد و لـذت و زیبایـی و زشـتی 
اسـت؛ بنابراین، این نقاشـی مـا را به یاد تاریخ نقاشـی های نمادین 
بیزانـس در قـرن دوازدهـم می انـدازد کـه ازنظـر طراحـی متقارن 
هسـتند. مـن عالقه منـد بودم کـه وضعیـت غیرقابل توصیـف تروما 
را آشـکار کنـم )تصویـر 33(. در واقـع، مـن در اثـر دیگـر خـودم 
تـالش کـردم بـا نشـان دادن سـربریده شـده و آلـت تناسـلی در 
حـال رشـد کـه در پس زمینـه مشـخص هسـتند مفهـوم ترومـا را 
بازنمایـی کنـم. در کارم سـعی می کنـم بـا تکه تکـه کـردن بـدن 
و نشـان دادن ناقـص بـودن آن، حسـی را برانگیـزم کـه در زبـان 
قابل بیـان نیسـت. درعین حـال، وقتـی در حـال خلـق آثار هسـتم، 
به عنوان مثـال،  می کنـم.  فکـر  خیلـی  خـودم  شـمایل نگاری  بـه 
آلـت تناسـلی یـک عنصـر غالـب در آثـار مـن اسـت که بـه عنوان 
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اسـتعاره ای از غیبـت پـدر اسـت و مسـتقیماً بـه مرگ پـدر خودم 
ارتبـاط دارد. اثـری بـا عنـوان »مـرگ پـدر« )تصویـر 33( باهدف 

تولیـد ایـن معنا خلق شـده اسـت.
یکـی از حقایـق مهمـی کـه در خلـق آثـارم عمیقـاً بـه آن توجـه 
می کنـم، وضعیـت وصف ناشـدنی ترومـا اسـت کـه در مواجهـه بـا 
آن وجـود دارد. بـه همیـن دلیل، به شـدت نگـران سـاخت ادراکی 
و مفهومـی آثـار هسـتم. تکرار حضور، نمای جلوی اجسـام و اشـیا 
در آثـار مـن بـا مفهـوم ترومـا رابطه بصـری دارد. مجموعه اجسـاد 
تکه تکـه شـده در اثـری بـا عنـوان هجدهـم مـاه مـی و خاطـرات 
جنـگ مردانـه )تصویـر 3۴( بـه بیانیـه و واکنـش شـخصی من به 
جنـگ و به اصطـالح بـاور پایـان یافتـن آن در سـری النکا در مـی 
۲۰۱۰ تبدیـل می شـود. سـلف پرتـره خـودم را در مرکـز ترکیـب 
قـراردادم تـا نشـان دهنده وجـود ترومـا باشـد. در واقـع کار من به 
یـک معنـا اتوبیوگرافـی  اسـت. مـن اعضـای خانـواده ام )همسـرم، 
مـادرم و مـن و اخیـراً دختـرم( را در چارچـوب غیبـت پـدرم در 
کارم قـرار می دهـم. نقاشـی با عنـوان »ادیـپ در بحـران« )تصویر 
3۵( بـه طـور قابل توجهـی حضور همیشـگی ترومـا را در زمینه ای 
بینـا ذهنـی نشـان می دهـد. عالوه بـر این، اثـری با عنـوان »چند 
شـکل« )تصویـر 36( بازنمایـی یـک موضـوع یا یک شـی نیسـت، 
بلکـه حسـی از اختـالل تروماتیـک را برمی انگیـزد. ایـن تصویـر به 
از ترومـا تبدیـل می شـود. همان طـور کـه از عنـوان  اسـتعاره ای 
آن پیداسـت، ترومـا تجسـم های متفاوتـی دارد کـه در ایـن تصویر 
نشـان داده شـده اسـت. بعـالوه، مجموعـه ای از آثـاری کـه مـن بـا 
ایـن موضـوع خلـق کردم ازنظـر رنـگ و بافت ازنظر بصـری جذاب 
هسـتند. مـن می خواسـتم بـا اسـتفاده از چنیـن ترکیـب رنگـی 
پرجنب وجوشـی بیـن لـذت و درد بـازی کنـم، زیـرا تعالی شـامل 

درد و لـذت اسـت.
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