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نقاشی اتودیکس با تکیه بر آرای نیچه

تجلی رنج انسان مدرندر آثار
بیتا بهرامی قصر

*1

دکتری فلسفه هنر ،استادیار دانشگاه سوره ،گروه نقاشی.

نیچه و مدرنیته :

«فرزانهتریــن مــردان روزگاران دربــارهی زندگــی یکســان داوری
کردهانــد؛ زندگــی اصــا خــوب نیســت ...همیشــه و همــه جــا همیــن
آواز از دهانشــان شــنیده شــده اســت ،آوایــی آکنــده از شــک و انــدوه
از خســتگی از زندگــی از ایســتادن در برابــر آن .ســقراط هــم هنــگام
مــرگ گفــت“ :زندگــی یعنــی بیمــاری دور دراز” .من به آســکولپیوس
شــفا بخــش یــک خــروس بدهــکارم ســقراط نیــز از زندگــی ســیر
بود»(نیچــه :1387،قطعــه اول).
مدرنیتــه یــک پدیــده اســت .پدیــدهای نتیجــه از عقــل بــاوری
انســان اروپایــی اســت .کالن روایتــی کــه بــه کل جهــان راه خــود
را بازنمــود .ســرآغاز مدرنیتــه را میتــوان از تاریــخ دو هــزار ســاله
ســقراطی -افالطونــی تفکــر انســان اروپایــی ردیابــی کرد.ریشــههای
ایــن شــکل از تفکــر در ســقراط و ســپس توســط افالطــون ســاختار
اساســی بــه خــود گرفــت و در ادامــه از طریــق آرای ارســطو در مبانی
فکــری مســیحیت نفــوذ کــرد و در اندیشــة هگل بــه اوج خود رســید.
در ایــن میــان فلســفه بــا یــک پرســش آغــاز شــد و آن پرســش از
چیســتی هســتی بــودو پاســخ آن بــر عهــده عقــل گذاشــته شــد و
غرایــز انســانی بــه نفــع عقــل انســانی نفــی گردیــد .بــا ظهــور آرای
دکارت و گــزارة فلســفه ســاز «مــن فکــر میکنــم ،پــس هســتم» در
اصــل  Cogitoدکارت ،تفــوق مــن انســانی ( ) Human egoبطور کلی
ملحــوظ و بنیــاد نهاد شــده اســت ،کــه با آن انســان مقــام تــازهای در
هســتی مییابــد (پازکــی .)1379:174،اعتبــار ســوژه بــودن از خــدا
بــه انســان انتقــال پیــدا کــرد و همــه چیــز نســبت بــه انســان جایگاه
ســوژه پیــدا نمــود .بــا ظهــور دکارت فلســفة مدرن شــکل گرفــت و با
پیمــودن مســیر جریــان عقــل بــاوری از ایــده و آرای متفکــران بزرگی
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چــون الیبنیتــس ،کانــت و هــگل بــه نیچــه رســید .نیچــه در مقابــل
باورهــای عقلــی ایســتاد و بــه یکبــاره زیــر پــای عقــل را خالــی نمود.
در واقــع او عقــل را متهــم بــه رنــج آفرینــی بــرای انســان کــرد و
مســیر حرکــت او را از ســرآغاز افالطونــی مــورد انتقــاد خود قــرار داد.
نیچــه ،مدرنیتــه و پیامدهــای آن را دلیــل اهمیــت و جایــگاه بیــش
عقــل میدانســت .او بــا اعــام مــرگ خــدا از فرآینــدی

از انــدازه
تاریخــی ســخن میگویــد کــه پیــش از او آغــاز شــده بــود .مــرگ
خــدا یعنــی مــرگ ارزشهــای بریــن ،مــرگ ارزشهــای متافیزیکــی
ـه پذیــر بــود .بــا مــرگ خــدا تفکــر
کــه رنــج انســان بــا آنهــا توجیـ 
متافیزیکــی از اعتبــار افتــاده و خالئــی را ایجــاد کــرده اســت کــه علم
و عقــل قــادر بــه پرکــردن آن نبودنــد .بــه همیــن دلیــل نیهیلیســم
دامــن غــرب را گرفــت .ایــن انحطــاط در ســیرعقالنیت غربــی از
افالطــون تــا مدرنیتــه ریشــه دارد .نیچــه بــا تبیین مفهوم نیهیلیســم
جوهــر مدرنیتــه را آشــکار میســازد .بــا مــرگ خــدا انســان خــود را
ـرطی آزاد میپندارد(باالخــص اخــاق) .نیچــه
از بنــد هــر قیــد و شـ 
مســیر تفکــر را از ســرآغاز بــه خوبــی مــورد بررســی قــرار میدهــد و
بــا تأکیــد بــر ســیر خطــی تفکــر غــرب از بیمــاری چهــره بــر میگیرد
کــه انســان غربــی بــدان مبتــا شــده اســت .پاســخی کــه نیچــه بــه
چیســتی آن میدهــد ،ایــن اســت کــه «واالتریــن ارزشهــا خــود را
بــیارزش میســازند»(نیچه .) 64: 1376،ایــن بــیارزش شــدن او را
ـاری بــا نــام نیهیلیســم دچــار کــرده اســت .انســان مــدرن
بــه بیمـ 
اروپایــی از درد بیمعنایــی و پیــدا نکــردن پاســخی مناســب بــرای
پرس ـشهای خــود دربــاره هســتی توســط دیــن ،اخــاق و فلســفه
در رنــج پوچــی بــه ســر میبــرد .هــر چنــد نیچــه در پــی ارائــه
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راهــی بــرای درمــان ایــن بیمــاری اســت امــا انســان معاصــراش از این
مســئله در رنــج اســت .مدرنیتــه انســان را مســخ و بیهویــت کــرده
اســت و ایــن بیهویتــی اســت کــه او را رنــج میدهــد .نیچــه در
پــی یافتــن راهــی بــرای عبــور از ایــن بیمــاری اســت و ســعی دارد تا
بــا گــزاره « اراده معطــوف بــه قــدرت» از نیهیلیســم عبــور کنــد .بــه
نظــر نیچــه الزمــة خواســت قــدرت ،دریافــت متفاوتــی از رنــج اســت.
بنــا بــه تعریــف نیچــه رنــج احساســی اســت کــه آدمــی در برابــر
برخــورد بــا مانــع تجربــه میکنــد .انســان در برابــر موانــع اســت کــه
از قــدرت خویــش آگاه میشــود .بنابرایــن وجــود رنــج یــک مانــع
الزم اســت تــا خواســت چیــره شــدن بــر مانــع در آدمــی حســی از
شــادکامی پدیــد آورد .بــه ایــن ترتیــب رنــج ،ســختی ،مانع بــه عنوان
جزئــی الینفــک از خواســت قــدرت ارزش مییابــد .نیچــه در ســال
 1900پــس از ده ســال تحمــل بیمــاری درگذشــت .امــا آرای او در
ســالهای پــس از مــرگاش ،مــورد توجــه بســیاری از مــردم جهــان
بخصــوص آلمانیهــا قــرار گرفــت .هشــدار نیچــه دربــارة نتایــج ســیر
نزولــی تفکــر در غــرب و تأثیــر آن بــر فرهنــگ اروپــا و ســقوط نظــام
فرهنگــی خــود را بــه شــکل جنــگ بــه نمایــش گذاشــت .بــا برهــم
خــوردن موازنــه بیــن فرهنــگ و تمــدن تجربـهای تلــخ و خاطــرهای
فرامــوش ناشــودنی از رنــج را بــرای انســان غربــی بــه یادگار گذاشــت.

پــس از شکســت تحقیــر آمیــز آلمــان در جنــگ اول آثــار متعــددی
جهــت ترمیــم غــرور شکســته خــورده ملــی آلمــان و نقــد هنــری
بــا مضمونــی از میهــن پرســتی و غــرور ملــی بــه نمایــش درآمــد.
اتودیکــس یکــی از مشــهورترین و بدنامتریــن هنرمنــدان کشــور در
دوره وایمــار بــود .تابلــو ســه لــت معــروف «جنــگ »(تصویــر  )1بــه
همــراه پنجــاه اثــر نقاشــی او از صحنههــای جنــگ جهانــی اول در
حالــی کــه عــدة زیــاده از هنرمنــدان به ســبک ســنتی و زیباشناســی
گذشــته بــاز گشــته بودنــد ،بــه عنــوان وســیلهای در جهــت اعتــراض
بــه سیاسـتهای دولــت در نمایشــگاهی اعــان حضــور کــرد .تابلوی
ســه لــت جنــگ باعــث شــهرت و جنجــال آفرینــی بــرای اتودیکــس
شــد.

مدرنیته و مدرنیسم هنری:
مدرنیســم و مدرنیزاســیون دو مدخلــی بودنــد کــه از دل مدرنیتــه
خــارج شــدند .مدرنیســم در «فرهنــگ و سیاســت» و مدرنیزاســیون
در«صنعــت» .در ایــن میــان مدرنیســم نیــز بــا آنکــه خــود از دل
مدرنیتــه متولــد شــده بــود امــا یکــی از منتقــدان پــرو پــا قــرص تصویر .1تابلوی سه لت«جنگ» اتودیکس1294
آن بــود ( ایــن مســئله بــه جریــان خــود انتقــادی مدرنیتــه بــاز
میگــردد) .در ایــن زمــان هنــر و فرهنــگ مدرنیســتی در برگیرنــده دیکــس پنــج مرتبــه در طــی عملیاتهــای مختلــف جنگــی
ســربازی در جبهههــای شــرقی و

مفهــوم نیهیلیســم نیچــه در برابــر نیــای خــود یعنــی مدرنیتــه قــرار زخمــی شــده بــود .او در طــول
گرفــت .از دیــدگاه نیچــه هنــر مــدرن نیســتانگار بــود چــرا کــه غربــیجنــگ و هــم در توپخانههــای ســنگین بــه عنــوان گروهبــان
هنــر عــاری از حقیقــت اســت و در قــرن نوزدهــم پایــگاه متافیزیــک حضــور داشــت و بــه علــت اصابــت ترکــش بــه دریافــت مــدال افتخار
خــود را ازدســت داده و جایــگاه مناســبی بــرای آن یافــت نشــوده نائــل شــد .او حتــی پــس از بارهــا زخمــی شــدن مجــددا داوطلــب
ـی شــد تــا بــه عنــوان کارآمــوز ایــن بــار جنــگ را از فراز
اســت (خاتمــی .)62:1386،ظهــور مکاتــب مختلــف هنــری کــه هــر نیــروی هوایـ 
یــک بــرای نقــض و نقــد جریــان فرهنگــی در هنــر از ســایر تمــدن آســمانها ببینــد .بــا ایــن همــه او پــس از جنــگ از طریــق نقاشــی
هــای غیــر اروپــای الهــام گرفتــه شــد نیــز تأییــدی بــر ایــن امــر بود .کشــیدن از صحنههــای جــان دادن ســربازان ،اجســاد پوســیده و تکه
فروپاشــی نظــام فرهنگــی بــا آغــاز قــرن بیســتم و شــروع جنــگ تکــه شــده ،و گاهــی نمایــش اتفاقــات پشــت صحنــه جنــگ ( حضور
جهانــی اول حجــاب از چهــره ســیر نزولــی تاریــخ تفکــر غــرب ســربازانی کــه بــرای اســتراحت در شــهر بــه قمــار خانــه و روســپی
برگرفــت و بــه تمامــی خــود را بــه نمایــش عمــوم گذاشــت.
خانههــا در رفــت و آمــد بودنــد) بــه نقــد سیاســتهای دولــت و
جنــگ پرداخــت .او بــه تصویــر کشــیدن ســربازان و افســران درجــه
اتودیکس ،نقاش رنجهای انسان مدرن:
دارآلمانــی کــه بــرروی صــورت و بدنهایشــان آثــار جنــگ مانــدگار
جنــگ آغــاز شــد .فراخــوان دعــوت جوانــان بــه شــرکت درجنــگ شــده بــود پرداخــت .اتودیکــس رنــج تحمیــل شــده جنــگ را بــر
منتشــر شــد .آلمانیهــای جــوان دســته دســته و گــروه گــروه بــا پیکــر انســان آلمانیهــا بــدون هیــچ گونــه سانســوری بــه نمایــش
خــوش بــاوری نســبت بــه پیــروزی خــود در جنــگ بــه ایــن دعــوت گذاشــت(تصویر3و .)2ســرهای بــزرگ بازیکنــان در اثــر «ورق بــازان»
پاســخ مثبــت دادنــد .در میــان جوانــان عــازم بــه جبهــه جنــگ ،نقــد اتودیکــس را بــه عقــل بــاوری اروپایــی پیــش از جنــگ و متهــم
جوانــی از مدرســة ســدن نیــز حضــور داشــت او نقــاش جنجالیترین کــردن سیاســتگذاران بــه خالــی بــودن مغزهایشــان بــا نمایــش
و بــد نامتریــن اثــر ضــد جنــگ ( جهانــی اول ) بــود.
عجیــب فــرم ســر ،تراشــیدن مــو هــا و حجیــم نشــان دادن کلههــا
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بــه تمســخر گرفتــه اســت .نمایــش زخمهایــی کــه بــا بیانــی اغــراق
آمیــز اتودیکــس را در گــروه هنرمنــدان جنبــش هنــری عینــت نــو «
 »new objectivityمعرفــی مینمایــد .هــر چنــد بعدهــا بــه آثــار او
لقــب «هنــر منحــط» داده شــد .حاکمیــت وقــت ( حــزب نــازی )
دســتور داد تــا چیــزی بیــش از بیســت هــزار اثــر را بــا ایــن عنــوان
از داخــل موزههــا جمــع آوری کننــد آثــار دیکــس نیــز در بیــن ایــن
مجموعــه قــرار داشــت .پــس از آن توســط دولــت نمایشــگاهی بــا
عنــوان هنــر منحــط جهــت بازدیــد عمــوم برگــزار و بــه تمســخر این
آثــار پرداخــت( تصویــر  .)4در پــی سیاســت ترغیــب مــردم بــه جنگ
بــرای بــاز پسگیــری غــرور ملــی شکســته شــده دولــت تعــدادی از
آثــار هنــر منحــط را ســوزاند.
آثــار اتودیکــس بــه عنــوان یــک شــاهد زنــده از رنــج و مــرگ انســان
در جنــگ و همــه در جهــت نفــی سیاسـتهای دولــت بــرای ادامــة
جنــگ بــود .منتقــدان هنــری مدافــع منافــع دولــت کــه بــه مســئلة
غــرور ملــی اهمیــت بســیاری میدادنــد ،دیکــس را بــه عنــوان
یکــی از جانبــازان ســرخورده و ناامیــد جنــگ مــورد قضــاوت قــرار
دادنــد .در حالیکــه او یکــی از داوطلبــان جنــگ بــود کــه پــروژه
جنــگ را آزمونــی بــرای یــک تجربــة عمیــق و قــوی در دریافــت
شــجاعت و قــدرت مردانــه میپنداشــت .بــه گفتــة دیکــس« او بــه
دنبــال یافتــن ارزشهــای نجــات بخــش در رویــداد آخــر زمانــی
بــود»).(Murray:2021,3
«بــا شــروع جنــگ ،ســیل عظیمــی از مــردم خواســتار آثــار نیچــه
شــدند ،در فاصلــة  1917-1914بیــش از  165هــزار جلــد از «چنیــن
گفــت زرتشــت» بــه فــروش رفــت و تنهــا در ســال  1917چهــل هزار
جلــد از ایــن کتــاب خردیــداری شد»(اریگســن .)94:1390،نیچــه و
کالمــش محبوبیــت فــوق العادهــای یافت(اریکســن .)94:1390،در
ایــن میــان دیکــس نیــز یکــی از خواننــدگان آثــار نیچــه بــود او در

تصویر 3نقاشی « ورق بازان» اتودیکس 1920
اتودیکس 1922

تصویــر .4یــوزف گوبلــس( .وزیــر تبلیغــات آلمــان نــازی) در حــال بازدیــد از
نمایشــگاه هنــر فاســد در ســال۱۹۳۸

میانــة جنــگ بــا اثــر «حکمــت شــادان» نیچــه آشــنا شــده بــود .آثار
نیچــه تآثیــر عمیقــی بــر افــکار دیکــس گذاشــت و بــا مطالعــة آثــار
نیچــه هماننــد او بــر ایــن عقیــده بــود کــه پــس از ویرانــی (جنــگ)
آبــادی در راه اســت( گــزارة مهــم اراده معطــوف بــه قــدرت) .توجــه به
ـه ویرانــی و نابــودی ارزشهــای کهنــه و میــان تهــی(
رأی مهــم نیچـ 
ـان) و خلــق ارزشهــای جدیــد کــه نیــاز
بنگریــد بــه.ک .غــروب بتـ 
انســان معاصــر را پاســخی درســت خواهــد داد .ارزشهایــی جدیــدی
کــه اروپــا بــه ویــژه آلمــان را از انحطــاط و فروپاشــی نجــات دهــد
و شــاید بــه تعبیــر بهتــر یافتــن ارزشهــای نجــات بخــش بــرای از
نــو ســازی فرهنــگ و تمــدن آلمــان کــه بــدان محتــاج بود«جنــگ
چیــز وحشــتناکی بــود ،امــا چیــز فــوق العــادهای درون آن وجــود
ـت» (Murray:2021,3).امــا چنیــن حاصــل نشــود .دیکــس بــه
داشـ 
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تصویر .5نقاشی « فلج های جنگی»اتودیکس1920
اعتقــاد نیچــه بــه اصــل آفرینــش از طریــق ویرانــی موافــق و همفکــر
بــود؛ امــا در ادامــة جنــگ متوجــه عــدم تحقــق ایــن آرمــان شــد
و بعدهــا در آثــار خــود هیــچ امیــدی بــه بهبــود اوضــاع نداشــت.
ویرانیهــا بــه حــدی زیــاد و شــدید بــود کــه دیگــر امیــد بهبــود در
او مبــدل بــه ناامیــدی شــده بــود.
دیکــس عالقمنــد بــه فلســفة اگزیستانسالیســتی نیچــه بــود «تجربه
عمیــق زندگــی» از طریــق رویــدادی کــه همــان زمــان وحشــتناک
و فــوق العــاده مینمــود .نقاشــی دیگــر او کــه تکدیگــری ســرباز
جانبــاز آلمانــی را بــا لبــاس نظامــی بــه نمایــش میگذاشــت ،یــا در
اثــر دیگــرش رژه رفتــن ســربازان جانبــاز بــا پــای چوبــی و لباسهایی
کــه بــا مــدال آهنیــن تزییــن شــده اســت ،ذهــن منتقــدان را بــه
خــود جلــب کرد(تصویــر .)5
جنــگ بــا پیمــان ورســای بــه پایــان رســید و حکومــت شاهنشــاهی
آلمــان بــه جمهــوری فــدرال تغییــر شــکل داد.آثــار دیکس خشــونت
جنــگ و وحشــت جنــگ را بــا جزئیــات بــه ســبک گروتســک بــه
نمایــش گذاشــت.رنجی کــه در ایــن جنــگ تاریخــی بــر پیکر انســان
تحمیــل شــد حاصــل عقــل بــاوری بــود نــه تنهــا نیچــه بــدان اشــاره
نمــوده بــود ،بلکــه مــورخ و فیلســوف تاریــخ آلمانــی در کتــاب «
انحطــاط غــرب»( )1918نیــز بــه دالیــل تاریخــی آن در ایــن کتــاب
پرداختنــد .نیچــه بــا تأکیــد بــر «تــن» تــاش نمــود تــا نــگاه بــا
تکلیــف انســان را از آســمان بــه روی زمیــن برگردانــد .جایــگاه عقــل

را متزلــزل کنــد تــا بــه انســان برقــراری موازنــه بین عقــل و غریــزه را
بیامــوزد .ازدیــدگاه نیچــه رنجــی کــه انســان اروپایــی متحمــل شــد،
ناشــی از پــس زدن غریــزه ،بــزرگ پنــداری عقــل و بــر هــم زدن
موازنــه بیــن ایــن دو نیــرو انســانی اســت او مفصــل بــا اشــاره بــه
اســطورههای پیشاســقراطی ،دیونیســوس و آپولــون و بــا تفســیر
زندگــی پیشاســقراطی در پــی خلــق ارزش جدیــدی بــرای زیســت
انســان بــود .نیچــه فیلســوف زندگــی بــود .دیکــس نیــز در آٍثــار
نقاشــی خــود نتایــج بــزرگ پنــداری عقــل را بــا نمایــش تکــه تکــه
شــدن بــدن انســان در جنــگ پــر رنــج و خانمــان بــر انــداز بــه نقــد
کشــید .در واقــع اتودیکــس نقــاش نتایجــی بــود کــه نیچــه پیــش تر
جامعــه غــرب را بــدان هشــدار داده بــود.
پی نوشت:
نیهیلیســم « بــی ارزش شــدن ارزش هــای واال» بــه زبــان فارســی بــه
معنــای پوچــی ،نیســت انــگاری ترجمه شــده اســت.

New objectivity

ایــن تجربیــات ماکــس بکمــان ،اتودیکــس و گــروس را بــر آن داشــت
تــا بــه نشــانه اعتــراض ،بــی عدالتــی و خانمــان ســوزی جنــگ را
بــا واقــع گرایــی تنــدی بــه تصویــر کشــند .در ایــن تــاش نوعــی از
رئالیســم سوسیالیســت (واقــع گرایــی اجتماعــی) در نقاشــی آلمــان
بــه ظهــور رســید کــه «عینیــت نــو» خوانــده شــد.
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