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چکیده
کوتاه می باشد، عکاسی، ابزار مهمی به منظور  که یکی از شاخه های هنر جدید است،  که عمر و پایداری اثر در هنر زمینی  از آنجا 
حفظ اثر هنری به شــمار می رود. در هنر زمینی، عکس ها تنها شــاهدان آثار بوده و به اندازه ی آنها اهمیت می یابند. هدف از 
نگارش این مقاله، پرداختن به نقش عکس در آثاِر هنرمندان هنر زمینی و اثبات اهمیت آشنایی زدایی و بیگانه سازی در ذات 
که عکس و بیگانه سازی، در هنر زمینی چه نقشی داشته اند؟  ح می شود این است  که مطر این شاخه ی هنری است. پرسشی 
کتابخانه ای بوده است.  گردآوری اطالعات با استفاده از اسناد و منابع  این پژوهش به روش توصیفی- تحلیلی انجام شده و 
گرفتن آنها در محیط  گالری ها و قرار  ج از  از یافته های این پژوهش می توان به مواردی چون:  بزرگی آثار، میرا بودن، اجرای خار
که از آثار مطروحه حاصل می شــود عبارت اســت از: اهمیــت "نقش عکس" به منظور  کــرد. همچنین نتیجه ای  طبیعــی اشــاره 
بقــای اثــر و "ضــرورت ساختار شــکنی به منظور بیگانه ســازی" با روش هایی چون شــکل گیری ابهام در معنی اثــر، از میان بردن 
ج از گالری، دگرگون کردن ماده ی اثر هنری و ادغام آن در محیط.   عادت های دیداری، تغییر در اندازه ی آثار، اجرای اثر هنری خار
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پژوهش حاضر به بررســی اهمیت نقش عکس و بیگانه ســازی در 
هنــر زمینــی می پردازد. هنر زمینی جنبشــی بود در اعتــراض به نظام 
کــه در اوایل دهه ی 70 میالدی در آمریکا شــکل  ســرمایه داری غــرب 
گالری ها  گرفت. هنرمندان این شاخه ی هنری، آثار خود را از موزه و 
کــرده و در محیط طبیعــی به معرض نمایش می گذاشــتند. از  ج  خــار
گالری ها به اجرا  ج از مــوزه و  کــه این آثار هنری در محیطی خار آنجــا 
درآمــده و مــواد تشــکیل دهنــده ی آنها، عناصــر طبیعــی بودند، عمر 
کوتاهــی داشــته و در طبیعــت از بیــن می رفتنــد. از ایــن رو عکس ها، 
نقــش مهمــی در ثبت آنها داشــته و تنها شــاهدان اجرای اثــر بودند. 
بدیــن منظــور، مقالــه ی حاضــر بــه اهمیــت نقش عکــس در آثــار هنر 
زمینــی می پــردازد. تفاوت هــای بنیادی این شــاخه ی هنری با دیگر 
شــاخه های هنــری، در مــواد اولیــه، انــدازه ی آثــار، عمــر اثــر و از همه 
که نــه تنها  مهم تــر، مفهــوم پیچیــده ایــن نتیجــه را حاصــل می کنــد 
ساختار شــکنی و آشــنایی زدایی در ذات ایــن شــاخه ی هنری نهفته 
اســت، بلکــه از اهمیــت زیادی نیــز برخوردار اســت. به ایــن ترتیب با 

کوبسن2"  مطالعه اندیشــه ی ساختارگرایانی چون "شکلوفسکی1"، "یا
و همچنیــن نظریه پردازانــی در زمینــه عکاســی، هنــر معاصــر و هنــر 
زمینــی چــون "فیلیــپ دوبــوآ3" و "لیالچ4"، تــالش پژوهشــگران  بر آن 
که پــس از معرفی آثار برخــی از هنرمندان هنر زمینی و بررســی  اســت 
نقش عکس، شباهت ها و تفاوت های آن با هنر زمینی، به چگونگی 
کــه در شــکل گیری ایده و اجــرای این آثــار هنری نقش  بیگانه ســازی 
هنرمنــدان  آثــار  از  منظــور  بدیــن  بپــردازد.  نیــز،  داشــته اند  مهمــی 
ح شده در این  غیرایرانی و ایرانی اســتفاده شــده است. سواالت مطر

که در نتیجه گیری به آنها پاسخ داده می شود عبارتند از: پژوهش 
کــرده و  1- هنرمنــدان هنرزمینــی بــه چــه منظــور از آثــار عکاســی 

عکس ها چه نقشی در آثار هنر زمینی داشته اند؟
2- ساختارشــکنی و بیگانه ســازی در آثــار هنــری زمینــی چگونــه 

شکل می گیرد؟
3- چــه شــباهت و تفاوت هایی بین عکاســی و هنــر زمینی دیده 

می شود؟

مقدمه

پیشینه پژوهش

آنچه اهمیت و ضرورت نگارش این تحقیق را روشن می سازد، نبود 
که در زمینه موضوع مقاله ی حاضر، به رشته ی  کتب یا مقاالتی است 
تحریــر درآمــده و به چاپ رســیده باشــند. بنابراین، نظــر به تحقیقات 
که  گــر چــه نویســندگان اندکــی بوده اند  گفت ا انجــام شــده، می تــوان 
کنون پژوهشــی در زمینه ی بررســی  بــه هنر زمینــی پرداخته اند، اما تا 
اهمیــت عکــس و چگونگی بیگانه ســازی در آثار هنر زمینــی به صورت 
جدی شــکل نگرفته اســت. مقاله ی حاضر، به منظور بررسی اهمیت 
و نقــش عکــس و بیگانه ســازی در هــر زمینــی، به معرفــی برخی آثــار از 
هنرمندان این شاخه، دالیل آنان جهت استفاده از عکس، و چگونگی 

آشنایی زدایی و ساختار شکنی در آثارشان می پردازد. 

بررسی هنر زمینی از منظر تاریخ

گرایش هــای هنر مفهومی اســت،  کی5، یکــی از  هنــر زمینــی یــا خا
کــه از اواخــر دهــه 1960 و اوایــل دهــه 1970، در آمریــکا پدیــدار شــد و 
کســانی چــون  کیــد بــر وحــدت هنــر و طبیعــت بــود.  هــدف از آن، تأ
ک  برداری، دســت به تغییر و  رابرت اسمیتســن، به مدد تجهیزات خا
جا به جایی در چشم  اندازهای طبیعی زدند و آثاری در مقیاس بزرگ 
که فقط به وســیله عکــس و فیلم قابل ارائــه بودند.  بــه وجــود آورنــد 
کانســپچوآل آرت-، ایده ی  گرایش های  گرایش - چون دیگر  در ایــن 

کباز، 1390، 654(. کار او اهمیت دارد )پا هنرمند بیش از محصول 
در اوایل دهه ی هفتاد، هم زمان با بهتر شــدن وضعیت اقتصادی 
که در اثر  دولت، تعدادی از هنرمندان به فضاهای محیطی و طبیعی 

پیشــرفت های تمدن فراموش شــده و از بین رفته بود، روی آوردند. از 
گالری هــا، اثر هنری را  کــه تا پیش از ایــن، مــوزه  داران و صاحبان  آنجــا 
کرده بودند، بسیاری از هنرمندان برای  کاالیی برای فروش تبدیل  به 
مخالفت با این امر، به اجرای اثر در محیط طبیعی روی آوردند تا با این 
کار، هنرمند و مخاطبانش را در تماس با جهان قرار  دهند. هنرمندان 
محیطی، ایفای نقش های مستقیم در طبیعت را برگزیده اند: زیستن، 
کنش متقابل با آن، و نه فقط نمایش آن. در نتیجه، عالقه ی  تجربه و 
واقعی این افراد در کل، »روند« آفرینش هنری است، نه فقط محصول 

گوال،3۸3،13۸1(. تمام شده اش” )اسما

بیگانه سازی از منظر تاریخ

کاربردی در نظریات نقد هنری و   بیگانه  سازی6، از جمله مفاهیم 
که اولین بار توسط ویکتور شکلوفسکی در سال 1919  ادبی می باشد 
ح شد. بر طبق این مفهوم، هدف هنر، انتقال حس چیزهاست  مطر
کــه دانســته می شــوند؛  ک می شــوند، نــه آن ســان  کــه ادرا آنگونــه 
ک، از آنهــا  از ایــن رو هنــر بــا افــزودن بــر دشــواری و زمــان فراینــد ادرا
آشــنایی زدایی می کند )مکاریک، 1393، 13(. "به نظر فرمالیست ها، 
کشــف شــگردها بود.  بــه جــای جســتجوی "مفهوم اثــر"، باید در پی 
گفته ی ویکتور شکلوفسکی نظریه پرداز بزرگ دیگر  این است معنای 
که "هنر همان شــگرد است". برای شــناخت این شگرد  فرمالیســت، 
کردن مــاده ی اثــر هنری را  بایــد نــوع "از شــکل انداختــن" و دگرگــون 
کرد. به عنوان مثال در شــعر: ماده ی شــعر چیست؟ زبان.  مشــخص 
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کاربرد زبــان"، یعنی شــکل نامتعارف و  مــا از راه بررســی "شــکل دیگــر 
کــه همــان زبــان شــاعرانه باشــد، می توانیــم به  کاربــرد زبــان،  غریــب 

دنیای شعر راه یابیم" )احمدی، 1393، 307(.

نقش عکس و بیگانه سازی در هنر زمینی 

که  که در تعاریف اشــاره شــد، هنر زمینی هنری اســت  همان طور 
در محیــط طبیعــی اجرا شــده، و بــه دلیل اســتفاده از مــواد و عناصر 
کوتاه بوده و در طبیعت  نیــز از بین می رود.  از آنجا  طبیعــی، عمــر اثــر 
گرفته  کار  کــه در هنــر زمینی، همه ی عناصر و مواد از خود طبیعت به 
می شــود، لذا یکی از مشــخصه های این آثار، ناپایداری آنها اســت؛ از 
این رو تنها راه ماندگاری و نمایش آثار با اســتفاده از دوربین عکاســی 
گــی نمایــش واقعیــت، به پایــداری و  اســت. عکــس بــا دارا بــودن ویژ

کمک می کند. ماندگاری اثر 
گی ممتاز  گــر چه در ابتدای اختراع دوربین عکاســی، همیــن ویژ ا
ثبــت واقعیــت و مکانیکــی بــودن دوربیــن، حربــه ای بــرای مخالفان 
این رشــته به شــمار می رفت تــا از آن برای جنبــه ی غیر هنری عکس 
و جدا کردنــش از ســایر رشــته های هنری، اســتفاده شــود، اما همین 
گــی، یکی از اصلی  ترین دالیل اســتفاده هنرمنــدان هنر زمینی در  ویژ
که تمایل و سعی عکاسی همیشه  کار است. "بر خالف قرن نوزدهم، 
کند، در قرن بیســتم این هنر بود  بر آن بود تا هنر بودن خود را ثابت 

.)Dubios, 1987, 233( "که از منطق عکاسی استفاده می برد
"اخیراً توجه بســیاری به رســانه ی عکاســی معطوف شده اســت. 
تمامی این زمینه  های جدید، غالبًا با شکل  های متنوعی از چیدمان 
و هنر محیطی نیز مرتبط هســتند. امــروز نظریه پردازان هنر درباره ی 
شــرایط  را  آن  روزالیندکــروس7  زمانــی  کــه  می کننــد  گفتگــو  چیــزی 
»پسا رســانه ۸« هنرهای تجســمی خواند. مفهوم این تلقی جدید آن 
کــه دیگر نــه تنها رســانه برتــری وجود نــدارد، بلکه اصــواًل نوع  اســت 
گرفته می شــود، چندان  که بــرای بیان هنری بکار  رســانه و  یــا ابزاری 

حائز اهمیت نیست")لوسی اسمیت، 15،13۸6(.
وجود شــباهت در آثار هنری، موجب یکنواختی شده و از دقت و 
توجــه ما در نگریســتن بــه محیط و آثار هنری می کاهــد. "بودلر، چند 
گفتــه بــود: زیبایــی همواره شــگفت آور  دهــه پیــش از فرمالیســت ها 
است". او پس از نمایش آثار هنری شرق دور در پاریس به سال 1۸۸5 
که راز هنر، یافتن زبانی است" شخصی"، ناآشنا و به شدت  گفته بود 
فردی و درونی. شکلوفســکی در مورد این راز بســیار ســاده و روشــن 
کــرده اســت. او می نویســد در زندگی هــر روزه ی مــا، همه چیز  بحــث 
متعارف و آشنا می شوند، و منش خودکار می یابند. چون تازگی خود 
کرده  ایم. صدای امواج دریا به  را از دست داده  اند، و ما به آنها عادت 
گوش ساحل نشینان نمی رسد، شگرد هنری، همین آشنایی زدایی 
کارکرد زیبایی شناسانه، یعنی  ک بیان.  اســت، یعنی دشوار کردن ادرا
گفته ی مشــهور شکلوفســکی،  کردن. به  قالب هــای بیانــی را دشــوار 
ک حســی اســت، چون فراشــد  "هــدف"  افــزودن بــه مدت زمان ادرا
ک حسی، در خود هدف و غایت زیبایی شناسی است، پس باید  ادرا
طوالنی و دشــوار شــود. در هنر خوِد موضوع اهمیتــی ندارد، نکته ی 

مهــم، تجربــه ی " هنری بودن" موضوع اســت. بیان هنری، یا هنری 
کردن مهم است و نه آنچه به بیان در می آید. هر هنرمندی، دانسته 
کار می گیــرد )احمدی،  و نادانســته، شــگردهای آشــنایی زدایی را به 
قواعــد  بــا شکســتن  زمینــی،  و 30۸(. هنرمنــدان هنــر   309 ،1393
از پیــش تعریــف شــده در هنــر و بــه و جود آوردن شــکل تــازه ای از آن 
کــردن اندازه ی آثار  همچــون: اجرای آثــار در محیطی طبیعی و بزرگ 
هنری، به بیگانه سازی دست زده و  تعریف جدیدی از هنر و زیبایی 

کردند. ارائه 

کارگیــــری ساختار شــــکنی و  شیـــــــــــــوه های بــــه 
بیگانه سازی در آثار هنرمندان هنر زمینی

کردن ماده ی اثر هنری و ادغام آن در محیط 1- دگرگون 
کردن بعد  کی را با اضافه  کارل آندر9 مفهوم حکا در آغاز دهه 60 ، 
جدیــدی بــه نــام جدا شــونده، تقســیم شــونده10 توســعه داد. او این 
کنــار هم قرار  کرد یا  اصــالح را از معانــی "آیــا می تــوان اینها از هم جــدا 
داد؟ و تکه های شکســته یا از قبــل حاضر، دریافت". یک روش افقی 
کار می تواند جای جزء دیگر قرار  که هر جزء  برای خلق یک  مجسمه 
کالرادو12، یکی از مقاصد اســکی  بگیرد، به وجود آورد. در آســپن11 در 
معــروف آن زمــان در آمریــکا، آنــدره یــک ســری از شــاخه های چوبی 
کف جنگل قرار داد )تصویر1(.  سنگین و بریده شده را مستقیمًا روی 
گرفته  بیســت و یک شــاخه فوق هر یک به اندازه نیم متر طوری قرار 
کــه بــه هم وصــل نبودند و بخشــی از ناهمواری هــای طبیعی  بودنــد 
کارل آنــدر در یک مصاحبه  که  زمیــن به نظر می رســیدند. همانطــور 
کــرده اســت، تکه های چوب بــه جای تقابل بــا طبیعت، با آن  بیــان 
کارل آندر دیگر وجود  هماهنگ شــده اند. تکه های الــوار )196۸(، اثر 
گرفتــه شــده توســط ادم برتــون13 دیده  نــدارد و تنهــا در عکس هــای 
کار به خاطر چاپ های متعدد  ح این  می شوند. با این حال، یک طر
کتاب هــا و مجــالت و نمایش عکس ها در نمایشــگاه ها، تبدیل به  در 
یک اثر هنر زمینی شــده اســت. زیرا عقیده قدرتمند مجسمه ســازی 
ویژه مکان و نقش جدید هنرمند را در جامعه نشان می دهد. از نظر 
کارکردن در استودیو جای سوال داشت، زیرا در آنجا یک شخص  او، 
کار را بــرای نمایــش دادن در یــک مکان و بافت دیگــر طراحی و  یــک 
کارل آنــدر بــه صــورت نمادیــن روبــروی عــکاس قرار  آمــاده می کنــد. 
گالری هــا، و موزه ها رها  گرفــت تــا اثر خــود را از ســود مجموعــه داران، 
کارل انــدر، با دگرگون کردن  کنــد )Lailach, 2007, 26(. بدیــن ترتیب 
اثر هنری، به شــکل جدیدی از مجسمه ســازی می رسد و این همان 
که مد نظر فرمالیست هاســت. هدف هنر، احســاس  مفهومی اســت 
ک  ادرا بــه  کــه  گونــه  بــدان  اســت  اشــیاء  بی  واســطه ی  و  مســتقیم 
که شــناخته شــده و مألوفند )ســلدن،  گونه  حســی درمی  آیند نه آن 
13۸7، 50(. آثار هنر زمینی، با نقش زدن، ســاختن و شــکل دادن در 
طبیعــت بــه وجود می آید. یک محیط طبیعی با عوامل طبیعی آن و 
گفته فیلیپ دوبوا:  که هنرمند آن را نظم خواهد داد و به  ســاختاری 
"ایــن نــوع هنرها جایی مابین معماری در طبیعت و مجسمه ســازی 
کوچک و ساده  در طبیعت قرار می گیرند و شامل پروژه های مختلف 
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.)Dubios, 1987, 241( "تا پروژه عظیم می شوند

2- ادغام مکان و زمان
که می تــوان برای ادغــام اثر در محیــط طبیعی نام  از دیگــر آثــاری 
برد، حلقه های خورشــید اثر نانســی هولت14 اســت )تصویر2(. پس از 
ح  جســتجوهای طوالنی، نانســی هولت یک جای مناســب برای طر
که در آنجا 4 لوله سیمانی بزرگ  کرد. یک زمین 16 هکتاری  خود پیدا 
را، هریــک بــه طــول تقریبی 6 متر قطر 3 متر و بــه وزن چند تن، در 2 
کند. سوراخ های ایجاد شده بر  ردیف قرار داد تا شکل X باز را درست 
روی این تونل ها با اندازه های مختلف، این تونل ها را آراســته بودند 
و وضعیت قرارگیری آنها نسبت به هم شبیه به قیاس 4 صورت فلکی 
بود: در طول روز نور خورشید از داخل این سوراخ ها به داخل تونل ها 
که  می تابد و یک شکل جالب را از دایره ها در داخل آن ایجاد می کند 
با یکدیگر ادغام می شــوند. این لوله های ســیمانی، دید منظره و نور 
کار، درک بیننده را از چشــم  انداز به ظاهر  را متمرکــز می کنــد و با ایــن 
بی  انتهــای صحــرا قوی  تــر می کنــد. "مــن قصــد دارم تا فضای وســیع 
صحــرا را بــه مقیاس انســان برگردانم". وی این عبــارت را در توصیف 
گفــت: "من قصد  کــرد و در ادامه  کارش در مجلــه میزگــرد هنــر15 بیان 
ساختن یک بنای خرسنگی را نداشتم". دید پانورامیک )گنبد رنگی 
کاری  گرفتن از منابع بصری،  کمک  و پــر نقش و نگار( منظــره، بدون 
کمرنگ می شود  طاقت فرساست. در هنگام دید این مناظر، دید ما 
به جای اینکه قوی  تر باشــد. از طریق این تونل ها، بخشــی از منظره 
وارد یک قاب می شود و قابل تمرکز می گردد. "با داخل شدن به این 
تونل هــای ســیمانی دیــد شــما محدودتر می شــود و شــما خــود را در 

که توسط سوراخ هایی با شکل صور  میان بازی سایه ها و رنگ هایی 
فلکی ســاخته شــده اند، می یابید. ســیمان به عنوان ترکیب ســخت 
شــده ای از ماســه و ســیمان- با منظــره صحراها هماهنگ اســت. از 
نظر هنرمند، اثر قابل جداسازی از مکان نیست، زیرا تجربیات وی از 
کل اثر  زمــان و فضــا در صحرا و همچنین از نقشــه  برداری های محلی 
را با تمام جزئیات شکل داده است." ایده تونل های خورشید وقتی 
که در حــال طلوع و غــروب بود،  کــه خورشــید را  بــه ذهــن من رســید 
تماشــا می کردم. تونل خورشــید تنها در یک مکان خاص امکان  پذیر 
است. این اثر در مکان خود محو شده است. نوشته ها و عکس های 
اثر تنها یادگاری های ماندگاری از اثر هســتند و نه هنر. بهترین روش 
اســتفاده از آنهــا برای مســتند کردن اثــر به منظور تشــویق مردم برای 
تماشــای این اثر می باشــد. من می خواهم فضای وسیع صحرا را، به 

.)Lailach, 2007, 58(مقیاس انسانی برگرادنم
زمان و مکان، جدایی ناپذیرند. زمان، عنصری ناهمگن و تقریبًا 
کند، به  بیان  ناپذیر است. وانگهی، زمان می خواهد مکان را سیال  تر 
که زمان به مفهوم نســبیتی آن، بــه تمثیلی ممکن برای این  طــوری 

گونه زمان تبدیل می شود) لچت، 1392، 22(.
که هنــر ناب و  دســتاورد مهــم نظریــه ی بیگانه ســازی ایــن اســت 
ادبیــات، بــر ســر راه مخاطــب خــود مانع می گــذارد و بر خــالف برخی 
نظریــات، مفاهیم را آســان و قابل درک نمی ســازد. چــون وقتی مانع 
کرد و  کندتر می گردد و در هر مقطعی باید مکث  سر راه باشد، حرکت 
کی دیگــر و دید و تجربه ای  که خواننده، به ادرا در ایــن هنگام اســت 

تازه از زندگی دست می یابد )نفیسی، 136۸، 35(.
که در آن نگاه  گاســتون باشــالر 16در فلسفه ی َنه نوشــت: "مکانی   
که در آن  می کنیم، در آن بررســی می کنیم، از نظر فلســفی، با مکانی 
که مکانی  می بینیم، بســیار متفاوت اســت". دلیل این امر آن اســت 
که در آن می بینیم، همیشه مکان بازنمایی شده است و خود مکان 

واقعی نیست )لچت، 1392، 24(.
کــه مــورد عنایــت  در اوایــل دهــه ی 70، شــماری از هنرمنــدان 
گیــر  گشــاده دســت امــا بــه شــدت مشــکوك ارزش هــای فرا اقتصــاد 
کار بــا فضاهای محیطی،  هنــری و فرهنگی قــرار می گرفتند، از طریق 
اثــر  کــه در  گی هــای بدیــع هنــر  کشــف دیگربــاره ی برخــی از ویژ بــه 
گماشــتند. اینها با  پیشــرفت های تمــدن مدفون شــده بــود، همــت 
گرایش هــای مــادی غالــب در آثار  رد خونســردی، عقالنیــت صریــح و 
دهه شــصت، تعریف مجدد شــکل بیرونی و ارزش درونی هنرشــان را 
کــه انگیزه اولیه آفرینــش هنری نه در  کردند. همه باور داشــتند  آغــاز 
کسب مقام و مال، بلکه در فعالیت پرمعنایی  گذرا یا  تزیین، سرگرمی 
که هنرمند و مخاطبانش را از راه هایی خاص در تماس با  ریشه دارد 

گوال، 13۸1، 3۸3(. جهان قرار می دهد )اسما
که از  کــه از طریــق پیوند دو مفهــوم  یــک ایده، اندیشــه ای اســت 
پیش با یکدیگر نامربوطند، برانگیخته می شود. هم  کناری، الگوهای 
جدیــد و رابطه هــای جدیــدی را تشــکیل می دهــد و روش جدیــدی 
بــه عنــوان ایجــاد  از مشــاهده اشــیاء ایجــاد می کنــد. ایــن پدیــده، 
ناآشنای آشنا و آشنای نا آشنا، توصیف شده است. یک ایده خالق، 
دربرگیرنــده یــک ایــده ی ذهنی اســت. به جــای بدیهــی دیدن، یک 

تصویر 1- تکه های الوار، کارل آندره، مکان: آسپن کالرادو، 1968.
)Lailach, 2007, 26( :مأخذ
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گونه ای متفــاوت و از زاویه دیگری نگاه می کند )ولز  ایــده ی خالق به 
و دیگران، 13۸3، 459(.

گروهی کار   3-  هنر مشارکتی و 
که در هنرزمینی دیده می شــود: هنر مشــارکتی  از جملــه مواردی 
گروهــی و دســته  جمعی اســت. همچنیــن برخــالف هنرهایــی  کار  و 
کــه تجربــه  همچــون موســیقی، تئاتــر، رقــص، معمــاری یــا ســینما، 
گروهــی و جمعــی در آنها بســیار رایج اســت، منحصــر به فرد  کارهــای 
بــودن و بحــث از خالقیت هــا و نبــوغ شــخصی در هنرهــای بصــری، 
گذشــت و تا  کنار آن به ســادگی  که بتوان از  کوچکی نیســت  مســئله 
خ داده، بر پایه ی  که در این زمینه ر به امروز نیز بیشتر آفرینش هایی 
همین رویکردهای شخصی بوده است. اما امروزه خود هنر مشارکتی 
که هنرمندان  به یکی از انواع دلخواه و پرقدرت هنر معاصر بدل شده 
کنــار یکدیگــر به تجربــه ای جدید وا مــی دارد. از جمله  مختلفــی را در 
گــودرزی، عاطفه  که توســط تارا  ایــن موارد می توان به اثر فرش ســبز 
خــاص، محمــود مکتبــی و راحله زمردی  نیا در ســال ۸۸ انجام شــد، 
کــرد )تصویــر 3(. در ایــن اثر، هنرمنــدان از خزه هــا و برگ های  اشــاره 
کنــار آن می ایســتند و برای  کــرده و در آخــر  روی زمیــن، فرشــی تهیــه 
حفــظ و جاودانه  کــردن اثــر خــود، عکــس می گیرنــد. ایــن نــوع هنــر، 
ارتبــاط مســتقیمی با عکس برقــرار می کند. پس از اتمــام اثر، هنرمند 
نیــز هماننــد مخاطب، رو بــه روی اثر هنری می ایســتد و با آن ارتباط 
ح ها در هنر زمینی، همانند عکاســی  برقــرار می کند. موضوعات یا طر
معمــواًل از زندگــی روزمــره نشــأت می گیرنــد. در اینجا بازیگــر یا همان 
گر نیــز هســت. پی یــر بوردیو، از جملــه دالیل  ســازنده ی اثــر، تماشــا
کــه منجر به ارضــای صاحب عکس می شــود را چنین  گرفتــن  عکــس 

گذشــت زمان، برقراری ارتبــاط با دیگران  می دانــد: مقاومــت در برابر 
گریز  و ابــراز احساســات، خودشناســی، اعتبــار اجتماعی، ســرگرمی یا 
“هرچنــد   .)26  ،13۸6 )بوردیــو،  روزمــره  ذهنــی  آشــفتگی های  از 
کار هنــری تقریبًا منســوخ شــده اســت،  گروهــیِ  تشــکیالت رســمی و 
تصــور هنرمنــد در مقــام آفریننــده ی یگانه ی یک اثر، بــر این واقعیت 
که هنر همچنان یک فراورده ی جمعی بوده است”  ســایه می افکند 

)رامین،13۸7، 159(.

۴. تبدیل هنری یک ماده ی غیر هنری 
کلود1۸،  کــه بــه همــراه همســرش ژان  کریســتو17 هنرمنــدی اســت 
کــه  مکان هــای مختلــف را بســته بندی می کنــد.  وی معتقــد اســت 
"هنــرش، در تقابل با نیروهای سیاســی، اجتماعــی و اقتصادی عصر 
کمتر سیاســی، اجتماعی  کریســتو، هــر چقدر هنــر  می باشــد. بــه نظر 
کمتــر امــروزی اســت)Lailach, 2007, 20(. آثــار  و اقتصــادی باشــد، 
کریســتو بیشــتر مانند )رویدادهای( مجسمه ســازی عمــل می کند، و 
که موقتی است،  که برای تکمیل اثر  کارگر اســت  شــامل شمار زیادی 
کنند، و وقتی ســاخته شــد، آن را بر می دارد و پشــت ســر خود  کار می 
کار و خاطرات تجربــه  اش را باقی  ح هــای  فقــط مقــداری عکــس و طر
که از طریق درگیرساختن  کریستو اصرار می ورزد  می گذارد )تصاویر4(. 
شمار فراوانی از مردمان، به متفاوت  ترین روش ممکن، هنر همگانی 
کــه تالش هــای جمعــی بســیاری از مــردم را  ح هــا  می ســازد. ایــن طر
کــه به همــه ی مــا ارتبــاط دارد، متمرکز   ســبب می شــود، بر مســائلی 
که جوامــع آن به هم وابســته  اســت: نقــش فــرد در جهانــی پیچیــده 
است، حدود و مراقبت های فن  آوری و اثرات قانون و دولت بر زندگی 
کلیشه ها، قالب ها  گرایش به فرارفتن از  گوال،13۸1، 3۸7(.  ما )اســما
و طبقه  بندی هــای مبتنی بر باورهای رایج جهان شــموِل بی  چون و 
که در  چرا پذیرفته شــده و در نتیجه، آشــکار ساختن رابطه ی قدرتی 
واقعیــت اجتماعــی بر زمینه ای اجتماعی نقش بســته اســت) لچت، 
گاهی  گر چه  که"عادت، ا 1392، 7۸(. بوردیو به این نکته می پردازد 
گرفته می شــود یا با  با برخی عادت های جاری زندگی روزمره اشــتباه 
جامعه پذیــری مترادف دانســته می شــود، در واقع جزئــی از نظریه ی 

تصویر 2- حلقه های خورشید، نانسی هولت، 2007، در صحرای یوتا. 
)Lailach, 2007, 58( :مأخذ

گودرزی، عاطفه خاص ، محمود مکتبی و راحله زمردی نیا، 1388،  تصویر 3- فرش ســبز، تارا 
مکان: جنگل ماشلک در نوشهر.

مأخذ: )آرشیو موزه هنرهای معاصر(

نقش عکاسی و بیگانه سازی در هنر زمینی



9۸
نشریه هنرهای زیبا - هنرهای تجسمی  دوره24، شماره  1، بهار 139۸

بوردیو درباره ی عمل و بیان خلق و خوها در مکان اجتماعی است. 
مکان نیز میدانی اجتماعی است، زیرا مواضع آن، نظامی از روابط را 
که معنادار  که بر ســتون هایی )قدرت( مبتنی انــد  تشــکیل می دهند 
و مــورد تقاضــای اشــغال  کنندگان مواضــع مــکان اجتماعی هســتند. 
گاهانــه ی( اشــغال  کنندگان  عــادت، نوعــی بیــان ســرمایه گذاری )ناآ
مــکان اجتماعی در ســتون های قدرت اســت )همــان، ۸1(. انتقاد از 
که جزء موضوعات ادبی نیست- محرکی هنری دارد  نظام سیاسی- 
گنجانده می شــود. در وهلــه ی اول به نظر  کامل در روایت  و بــه طــور 
کید شــده  ک جدید تأ که در این برداشــت، بر محتوای ادرا می رســد 
اســت )"هراس" در "جنگ" و "کشــمکش طبقاتی"(. اما در واقع آنچه 
برای توماشفسکی جالب است، تبدیل هنری یک "ماده ی غیر هنری" 
کنش ما را در مقابل جهان  اســت. بیگانه ســازی یا آشــنایی  زدایی، وا
ک هــای معمول ما  کار را فقط با تســلیم ادرا تغییــر می دهــد، امــا این 
بــه فرایندهــای قالــب ادبــی انجــام می دهــد )ســلدن، 13۸7، 50(. 

۵- اجرای اثر در محیطی نامتعارف و دور از دسترس 
هاچینســون 19معتقــد اســت در دوره هــای جغرافیایــی مختلــف، 
فرود شهاب  سنگ ها، سیل، طوفان و فرسایش به طور مداوم سطح 
زمین را ساخته، خراب کرده، چاله ایجاد کرده، هموار کرده و یا شکل 
به آن بخشــیده اســت. فن هنر از نظر او عبارت اســت از ترکیب سطح 
گل های  که توســط وقایــع طبیعی اتفاق افتاده. در پــروژه  ای،  زمین 
کرد )تصویر 5(. هاچینسون، گل ها را روی سطح  زیر دریایی را درست 
گل ها  کاشــت  کاشــت. او هدف خود را از  کــف اقیانوس  مثلــی شــکل 
کســی تعلق ندارد، خواند.  که به  کف دریا، اســتفاده از فضای آزاد  در 
گل وجود  کف دریا  که در  ساختارشکنی در این اثر به این شکل است 
کف دریا  که در  ندارد. هاچینسون عکس های رنگی و بزرگی را از اثری 

گالری بــه نمایش می گذارد. وی "عکاســی را پنجره ای به  ســاخته در 
.)Lailach, 2007, 62(  "کار تمام شــده و انجام شــده می داند ســوی 
هنرمند با استفاده از مواد طبیعی، به اجرای اثری غیر قابل دسترس 
در محیط طبیعی دست می زند. به این ترتیب از صحنه های هنری 
که اعمال انســان بر زمینه- هم  زمینه ی  رایــج می گریزد. "همان قدر 
انســانی و هــم  زمینــه ی طبیعــی- تأثیر می نهــد، زمینه هم بــر اعمال 
انسان اثر می گذارد")لچت، 1392، 143(. هنرمندان محیطی، ایفای 
کنش  نقش های مستقیم در طبیعت را برگزیده اند: زیستن، تجربه و 
متقابــل بــا آن، و نه فقط نمایش آن. در نتیجــه، عالقه ی واقعی این 
کل »رونــد« آفرینــش هنری اســت، نــه فقط محصــول تمام  افــراد در 
گوال، 13۸1، 3۸3(. شــگرد ادبــی یــا ادبــی ســاختن  شــده اش )اســما
کردن،  زبــان، یعنــی نامتعارف  کــردن، غیر معمولــی نمایاندن، ناآشــنا 
و خالصــه آنچه خود فرمالیســت ها "بیگانه ســازی یا آشــنایی زدایی" 
نامیده انــد. ابهــام، از میــان بــردن عادت هــای دیــداری بــا تغییــر در 
عناصــر محیطــی، صحنه  پــردازی، بزرگ  نمایــی و موقتــی بــودن، اثــر 
نمونه هایــی هســتند از "تکنیــک" آشــنایی زدایی و بیگانه ســازی در 
که ذهن  هنــر زمینــی. اهمیت آشــنایی زدایی از آنجا شــروع می شــود 
را از عــادت زندگی دور می کند )رضایی هفتادر و دیگران،1392، 70(. 
ک حســی، عبارت اســت از بیگانه ســازی  صناعــت هنــری فرایند ادرا
موضوعــات، دشــوار کردن قالب هــا، افزایــش دشــواری و مــدت زمــان 

کریستو، 2007، مکان: ساحل شمالی سیدنی در استرالیا. تصویر ۴- ساحل بسته  بندی شده، 
)Lailach, 2007, 20( :مأخذ 

.Tobago کف دریا در گل های زیردریایی، 2007، هاچینسون، مکان:  تصویر ۵- 
)Lailach, 2007, 62( :مأخذ
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غایــت  یــک  نفســه  فــی  ک حســی،  ادرا فراینــد  زیــرا  ک حســی.  ادرا
زیبایی شناســانه اســت و بایــد طوالنــی شــود. هنــر، شــیوه ای اســت 
کــه هنری بودن یک موضوع بــه تجربه درآید. خود موضوع  بــرای آن 
 .)50  ،13۸7 )ســلدن،  شکلوفســکی(  از  کیــد  )تأ نــدارد  اهمیتــی 

                                       
کید بر نظم طبیعی: رابرت اسمیتسون 6- تأ

اسکله ی مارپیچ نیز نمونه شناخته شده   ای از رابرت اسمیتسن20 
گل و  کــه بــا اســتفاده از ســنگ های مرمــر، تختــه ســنگ ها،  اســت 
کریســتال نمــک و خزه هــا، در دریاچــه بزرگ نمک یوتا  ســاخته  الی، 
شــد)Lailach, 2007, 88(. “اســکله ی مارپیچ، شــیفتگی اسمیتسن 
گســترده ی او از آنتروپــی ) میــزان  کــن جغرافیایــی و تعبیــر  را بــه اما
بی نظمــی، یــا تصــادف در یــک منظومــه( به هــم می آمیزد تــا اثری با 
گیــرا بیافرینــد )تصویر6(. شــکل مارپیچ،  معنــای پیچیــده و زیبایــی 
کــه مدام به ســوی بیرون  نمــادی قدرتمنــد از خــود زندگی می شــود 
کاســته می شــود.  کــه هم زمــان از درون  گســترش می یابــد، در حالــی 
که تعداد انگشت شماری ممکن است  اسمیتســون با این تشخیص 
کار  کــه از رونــد  کننــد، خواســت تــا فیلمــی بســازد  از آن محــل دیــدار 
گران در میــان بگذارد”  ســندی فراهــم آورد و عقایــد خود را با تماشــا
گوال،13۸1، 40۸(. این مجسمه ی بزرگ بین سال های 1972  )اســما
تــا 1993 در آب فــرو رفــت )Lailach, 2007, 88(. عده ی اندکی موفق 
کویر،  بــه دیدن اثر مزبور شــدند و با توجه به دورافتادگــی آن در قلب 
کامل به زیــر آب نرفته  که اســکله به طور  حتــی در خــالل چند ســالی 
بود نیز امکان محدودی برای تماشــای آن از نزدیک وجود داشــت. 
که همگان دیده  اند، تنها به تصاویر و مســتندات این  در واقــع آنچــه 
کثــر منابع تاریخ هنر  که در ا پــروژه عظیــم و عکس معروفی از فــراز آن 
معاصــر چــاپ شــده، امــکان پذیــر اســت )ســمیع آذر، 1391، 212(. 
ک می شوند، نه  که ادرا هدف هنر، انتقال حس چیزهاست آن سان 
که دانسته می شوند. هنر با ایجاد اشکال غریب و با افزودن  آن سان 
ک، از اشــیاء آشــنایی زدایی می کنــد  بــر دشــواری و زمــان فراینــد ادرا
فرمالیســت  از  دفــاع  در  کوبســن،  یا رومــن   .)13  ،1393 )مکاریــک، 
که  کوشــیده  ایم نشــان دهیم این اســت  کــرد: آنچــه ما  روســی اعــالم 

که با  هنــر، جــزء جدایی  ناپذیــری از ســاختار اجتماعی اســت، جزئی 
کنش متقابل دارد و خود تغییر می پذیرد، زیرا هم  تمام اجزای دیگر، 
قلمرو هنر و هم رابطه ی آن با دیگر اجزای تشکیل دهنده ی ساختار 
اجتماعــی، در ســیالن دیالکتیکــی پیوســته قرار دارند. آنچــه ما از آن 
کارکرد زیبایی شــناختی  دفاع می کنیم، نه جدایی هنر، بل اســتقالل 

است )لچت، 1392، 137(.
کارهای زمینی رابرت اسمیتســون، تفکراتی اســت درباره ی زمان 
زمین شناســی و تاریخ مدفون در درون الیه های زمین. اسمیتســون 
کات تازه ای را درباره ی چشم انداز معاصر و چگونگی ارتباط ما با  ادرا
گوال،13۸1، 3۸5(. آثار  آنها به روشــی مثبت ممکن می ســازد" )اســما
هنر زمینی با شــیوه هایی چون بسته بندی فضاها و اجرا در محیطی 
کند شــدن و طوالنی کــردن  نامتعــارف، محدودیــت زمــان نمایــش، 
ک معنــی بــه بیگانه ســازی و آشــنایی زدایی می پردازنــد. "ایــن  ادرا
شگرد تأخیر و طوالنی  کردن اعمال، ما را وادار می کند مناظر و حرکات 
ک خودکاری از آنها نداشــته باشــیم، و  کــه ادرا گونــه ای بنگریم  را بــه 

بدین ترتیب آنها را "غریب شده" ببینیم )سلدن، 13۸7، 50(.

7. جابه جایی و تغییرمکان
کنــش بــه توجهــات مادی و خأل معنــوی، مایــکل هایزر21 به  در وا
عنــوان راهــی برای خروج از این بن بســت، به فضا و صحرا بازگشــت. 
که  در قطعــه ی جــا بــه جــا شــده، هایــزر یــک رشــته قطعــه ســاخت 
ک را در فواصل  جا به جایــی یــا انتقــال مقدار وســیعی از صخــره و خــا
گوال، 13۸1، 416و 420(. او اثر خود را در  بعید شــامل می شــد )اســما
گــذارد )تصویــر 7(. "این صحــرا، به دلیل  صحــرای نــوادا به اجــرا می 
قرارگیــری در نزدیکــی الس وگاس و در واقــع تضــاد محیــط مــدرن 
و شــلوغ و ســکوت صحــرا، از اهمیــت زیــادی برخوردار اســت. پس از 
که در نزدیک اثر قرار داشــت، افزایش  اجــرای اثــر، قیمت زمین صحرا 
گالری به  کرد. و همچنین بعدها عکس های آن در  چشــم گیری پیدا 
که در قطعــه ی جا به جا شــده، این  فــروش رســید. "او ادعــا می کنــد 
کاپرو22  که به فروش رســیده نه هنر. در ســال 1971، آلن  زمین اســت 
کارهــای هنری - و  کــه تمام  کند  مجبــور شــد بــا حالت اســتعفا بیان 
گروه مستثنی  تکه های جا به جا شــده/ دوباره جا ســازی شده از این 
که ایــن آثار بر  نبــوده- خیلــی دیــر یا زود تســلیم مؤسســات فرهنگی 
خــالف نظــر آنهــا ســاخته شــده اند، خواهند شــد. ضــد هنر در ســال 
 Lailach,( "گرفتــه شــد 1969، در هــر حالتــی بــه عنــوان هنــر در نظــر 
52 ,2007(. جــا بــه جایــی یا عمــل تغییر رویدادهــا و روابط به طوری 
کــه هــر یــک بتوانــد جــای دیگــری را بگیــرد، فراینــدی مهــم )در هنــر 
زمینــی( به شــمار مــی رود )ُاســولیوان و دیگــران، 13۸5، 409(. تغییر 
که در هنر زمینی موجب ساختارشکنی  مکان، از دیگر مواردی است 
که در  و آشــنایی زدایی می شــود. "بــه عقیــده ی موناری23، شــخصی 
کســی را بر  گــر در اتاق خویش باشــد، تعجب  تخــت خــود خوابیــده، ا
کلیســای شهر همراه با تختخواب، میزی  گر در میان  نمی انگیزد اما ا
کوچــک و ســاعت شــماطه دار، قالیچــه زیــر تخت خــواب و دمپایــی در 
حالتی خوابیده در میان عبور و مرور عابرین مشــاهده شــود، در این 
کنــد )مونــاری، 13۸1، 103(.  کســی بــه او توجه  صورت ممکن اســت 

تصویر 6- اسکله حلزونی، رابرت اسمیتسون، 1392، مکان: دریاچه نمک یوتا.
مأخذ: )لچت، 1392، 137(

نقش عکاسی و بیگانه سازی در هنر زمینی
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گســترده ی آن، متضمــن حرکت از  بــه عبــارت دیگر، مجــاز در مفهوم 
یــک عنصــر، در یک زنجیــره یا بافت، به عنصری دیگر اســت. اساســًا 
مجــاز بــرای عملکرد خود به یک بافت نیاز دارد، و هم از این روســت 
کوبســن، واقع گرایــی را در پیوند بــا مجاز قرار می دهد )ســلدن،  کــه یا

.)150 ،13۸7
کــه اغلــب آثــار زمینــی در صحــرا و دیگــر مناطــق دور از   از آنجــا 
کــه واقعــًا یــک اثــر زمینــی را بــه  جمعیــت ایجــاد می شــوند، افــرادی 
چشــم دیده باشند، بسیار اندک هســتند، هرچند هایزر، موثر بودن 
عکس هــا را بــرای دنبال  کــردن هــر جنبــه ی مهمــی از آثــارش مــردود 
می داند، مستند سازی این آثار برای عرضه به بینندگان بیشتر نقش 
که عکس هــا به هیچ  قابــل مالحظــه ای دارد. هنرمنــد معتقد اســت 
وجــه نمی توانند تجربه ی بودن در مــکان را به همراه بیاورند. با این 
همه، عکس های مســتند از راه تأییــد موجودیت آثار زمینی و روایت 
که آنها را آفریده، در راه تبدیل آنها به شمایل های  روندهای سترگی 

گوال، 13۸1، 420(.  معاصر، ضمیمه هایی با اهمیت شده اند )اسما

کردن ارزش های بومی و مذهبی 8-زنده 
گروهی از  گمشــده، بــه همــراه  کفشــچیان مقدم نیــز در دیــار  اصغــر 
دانشجویانش در سفری زیارتی/ سیاحتی/ هنری، به دیدار تپه سالم 
در حوالی مشهد می رود )تصویر ۸(. هنرجویان با پای پیاده به سمت 
که تپــه را رویــت می کنند، ســنگ های  تپــه ســالم رهســپارند و هــر جــا 
کار،  مســیر خود را با رنگ عالمت گذاری می کنند. وســایل، لباس های 
دســتگاه های رنگ پــاش و چنــد آلبــوم از عکس هــای مربــوط بــه ایــن 
که فیلم ویدئویی این ســفر را پخش می کند،  کنار تلویزیونی  ســفر، در 

که حاصل این ســفر هــم تبدیل به  قــرار داده شــده. بــه نظــر می رســد 
گزارش خبری شــده اســت. این اثر در نمایشــگاه هنر جدید موزه  یک 
گــروه آمده اســت: “در پنج  گــزارش این  ســال ۸1 اجــرا شــده اســت. در 
کیلومتری مشــهد، دو صخره به هم چســبیده اند به ارتفاع تقریبی 110 
متر در حاشــیه ی جاده به نشــانه حریم حرم، زائرین را سالم می گوید. 
ایــن، محــِل وقــوف، قصد، نیــت و عــرض ارادت زائــر اســت. اینجا تپه 
گر با اتوبوس به مشهد  سالم است و قدیمی ها این را خوب می دانند. ا
گنبــد نما در این منطقه  گرفتن مژدگانی  که  کنیــد، خواهید دید  ســفر 
کمک راننده های قدیمی مرسوم است و به محض روایت این  توسط 
ُکرنش اســت به جــا آورده و قصد  که همانا ســالم و  تپــه، رقص زیارت را 
کــه تالش دارد  گمشــده«، طرحی اســت  خــود را اعالم می دارند. »دیار 
ارزش هــای بومــی، مذهبــی یک فرهنگ را بــه زبانی نو در ســطحی به 
کیلومتر به نمایش بگذارد. بدین منظور 60 نقاش و هنرجو  وسعت 60 
گروه هــای دو نفری با پمپ هــای رنگ از منطقه امان آباد در فاصله  در 
کرده و مســیر فوق را  کیلومتری مشــهد در روز 4 و 5 مهرماه حرکت   36
که تپه سالم را رویت  گروه در فواصلی  گذر،  پیاده طی می کنند. در این 

می کنند، مسیر خود را رنگین می نماید” )دانش پژوه،13۸1(.
 “آدمــی بــه حکــم نیازهــای انســانی اش، حالــت انفعــال ]در برابر 
طبیعت[ را پشــت ســر می گذارد، و فعالیت ]و ابتکار[ الزمه ی هســتی 
او می شــود. ولــی فعالیــت او، فعالیــت یــک موجود ســاده ی طبیعی 
نیســت. او دیگــر بــه مثابه یک انســان، سرســپرده و مجذوب اشــیاء 
نیســت...آدمی بر اثر نیازهای انســانی اش، در مقــام موجودی فعال 
که  تشخص می یابد، و فعالیت او همانا آفریدن جهانی انسانی است 
بــه خــودی خود و مســتقل از او وجود ندارد” ) رامیــن،13۸7، 143(. 
کرده  گیرنده هــای پیــام بارهــا تجربــه  در ایــن روش، بــه جــای آنچــه 
اســت و با آن آشناســت، فرســتنده، نشــانه ها را به شــیوه ای نامنتظر 
گام نخســت، شــناخت موضوع ناممکن  که در  کار می برد. چنان  بــه 
و یا بســیار دشــوار شــود. اما هدف اصلی، شــناخت به شــیوه ای تازه 
ک حسی را  است و نه انکار ضرورت شناخت. هنر، دشواری های ادرا
گویی برای نخســتین  که  افــزون می کنــد و موضوع را چنان می نماید 
که هدف تصویر، دیگر نزدیک  کردن معنا  بار به چشــم می آید. تا آنجا 
گســتره ی شناخت مخاطب نخواهد بود بلکه ایجاد شکلی تازه از  به 

تصویر 7- تکه های جا به جا شده، دوباره بازسازی شده، مایکل هایزر، مکان: صحرای نوادا.
)Lailach, 2007, 52( :مأخذ
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که با  گسترش دادن امکان شــناخت مخاطب. چنان  ک اســت:  ادرا
گســترده  تر شــده و معانی جدیدی  آفرینــش تصاویــر، دامنه ی تأویل 

نیز آفریده خواهد شد )معنوی راد و عنبر دباغیان، 1392، 34(.
مــا،  امــروز  جامعــه  ســیمای  اصلــی  تصویرگــر  مقــام  در  عکاســی 
جایگاهــی عمــده و اساســی را بــه خــود اختصــاص داده اســت. ایــن 
رســانه بــرای همگان آشــنا بــوده و در عین حــال از حیث فنــی، پهنه 
وســیعی از امکانــات متنوع را بــه کار  می گیرد. یکــی از دالیل موفقیت 
کنون  کــه این هنــر، ا هنــر عکاســی در نیــل بدیــن موقعیت آن اســت 
کمکی صرف  راه و روش خــود را بــه تثبیــت رســانده و دیگــر یک ابــزار 
بــرای روش هــا ی تصویرســازی قدیمی تر، همچون طراحی و نقاشــی 

محسوب نمی شود” )لوسی اسمیت، 63،13۸6 (.

برخی شــباهت ها و تفاوت های عکاســی و هنر 
زمینی

هــر چنــد در ابتــدا عکاســان بــرای اثبــات هنر بــودن عکاســی، به 
که در نقاشــی به چشــم می خورد، اما  تقلید از موضوعاتی پرداختند 
کردنــد از امکانات دوربین  کرده و ســعی  به تدریج مســیر خود را جدا 
گی هــای عکــس مبنــی بــر ثبت دقیــق واقعیــت، ادعــای خود را  و ویژ
گران قرن نوزده، خود  که “عکاســی برای تماشــا کنند. تا آنجا  اثبــات 
که هیچ یک از ســایر اشــکال هنرهای بصری بدان  کیفیتی رســید  به 
کــه عکس ها  دســت نیافتنــد. از نظــر عمــوم، ایــن بــه ایــن معنــا بــود 
کی ها نیز  کــه نقاشــی ها، طراحی هــا و حکا بــه حــدی دقیــق هســتند 

.)Robertson, 2005, 14( "نمی توانند هرگز به پای آن برسند
ســوال چگونگــی ارتبــاط در هنر محیطی و عکاســی نیــز همچنان 
کــه در دهه 70 میــالدی در اروپــا و 70 ه.ق در  پابرجاســت. شــیوه ای 
ایران، خوش درخشید. در هنر زمینی، اثر با استفاده از مواد و عناصر 
طبیعی شــکل می گیرد، اما در عکاســی، از عناصر طبیعی با اســتفاده 
گرته برداری می شــود و مکان نمایش آن دو متفاوت است. در  از نور، 
هنر زمینی، در نهایت با سه بعد و در همان طبیعت رو به رو هستیم 
کاغذ دو بعدی  که در عکاســی، با نمایش طبیعت بر روی  در صورتی 
که در عکاســی تحت  ج از محیط طبیعی مواجهیم. همان قدر  و خار
کادربنــدی، زاویه و دید عکاس بــه موضوع می نگریم، در برخی از آثار 
هنرمندان هنر زمینی هم تحت تأثیر زاویه و دید خاص هنرمند با اثر 
که نانسی هولت(. رو به رو می شویم )همانند اثر حلقه های خورشید 
در هنــر زمینــی، مخاطــب بــا ایــده هنرمند روبــه روســت؛ ایده ای 
که در عکاســی ســاخت روایت  کــه برایــش روایــت می ســازد. در حالی 
بــه مخاطــب آن بســتگی دارد. در هــر دو  ی ایــن هنرهــا؛ فراینــد اثر و 
کنــش هنری به چشــم می خورد. در هنر زمینی، عکاســی وســیله ای 
کنــش در هنر  کنــش و فراینــد اســت. هرچنــد زمــان ایــن  بــرای ثبــت 
گفته ی دوبووا، ردی  زمینی طوالنی تر اســت و عکاســی در نهایت بــه 
گر چه  از اثــر اســت. در هنــر زمینی، ماده شــکل  دهنده واقعی اســت ا
در عکاســی ایــن مــاده لزوم ًا طبیعی نیســت ولــی در عکاســی، تقابل 

موضوع و مکان نمایش اثر به چشم می خورد.
در هنــر زمینــی، بــا اســتفاده از مــواد واقعــی در لحظــه ای واقعــی، 

واقعیت دیگری ساخته می شود، حال آنکه عکاسی از واقعیت نمونه -
برداری می کند؛ البته بدون هیچ تغییری و این یکی از دالیل استفاده 
از عکــس درکار هنرمنــدان زمینی اســت. در هنر زمینی، چه در مراحل 
کنــش و فراینــد اثر و چه در نتیجه، شــما با واقعیــت در طبیعت مواجه 
کارگردانی شــده اســت. اما  هســتید و فقــط نتیجه اثــر عملی هدایت و 
که  کار تغییــر نمی کنــد. این در حالی اســت  در هــر صــورت محــل ارائــه 
در عکاســی، محــل ارائــه واقعیــت با خــود آن متفاوت اســت. اندازه ی 
کار هنرمندان  زمــان و مکان از دیگر تفاوت های این دو هنر اســت. در 
زمینی، زمان از حرکت باز نمی ایستد ولی محدودیت زمانی وجود دارد 
که در عکس، زمان ثابت اســت ولی محدودیت زمانی وجود  در حالی 
کاغذ دو بعدی است ولی در  ندارد. از طرفی در عکاسی، محل اجرا یك 
که چندین هزار برابر  هنــر زمینــی ، اثر روی یك قطعه از محیط طبیعی 
کالم اثر هنــری در هنر زمینی،  گذاشــته می شــود.  کاغذ اســت، به اجرا 
طول زمانی ثابتی دارد ولی در عکس این طور نیست و این طول زمانی 

کوتاه در هنر زمینی، به وسیله ی عکاسی شکسته می شود. ثابت 
در هنر زمینی، مخاطب در درون اثر قرار می گیرد ولی در عکاســی 
رو به روی آن )پس عظمت اثر در هنر زمینی مخاطب را بیشتر تحت 
تأثیــر قــرار می دهــد(. محــل ارائــه ی عکس هــا، نمایشــگاه و یــا آلبــوم 
کــه در هنــر زمینی زمین محــل اجرای هنر اســت. در  اســت در حالــی 
عکــس، مخاطــب با خود خلوت می کند و بــا تصویر موجود در عکس 
به خیال پناه می برد و در هنر زمینی، مخاطب با واقعیتی خیال  انگیز 
که در زمان حال تجربه می شود، در  رو به روست. عکس چیزی است 
گذشته است. در  آینده نگریســته می شــود و یادگار و یادآور چیزی در 
گاه برای  که  که هنر زمینی، در حال، تجربه و نگریسته می شود  حالی 
گرفته و امید به  گذشته صورت  که در  اعتراض نسبت به چیزی است 

بهتر شدن شرایط در آینده را دارد.
لت هــای معنایــی مواجــه هســتید و هــر  در عکــس، شــما بــا دال
ج از خودش دارد و در هنر  نشــانه ای در عکــس، ارجاع به چیزی خــار
گرفته شــده. شاید این مفهوم  لت ها از خود محیط  زمینی، تمام دال
گذشــته وجود داشــته، به  که در  کــه عکــس یادآور مرگ چیزی اســت 
هنر زمینی نزدیك باشــد. در هنر زمینی، مرگ واقعی صورت می گیرد 
ولــی عکس، خبــر از مرگ واقعیــت می دهد. از دیگــر تفاوت های این 
کــه بافت در عکــس معنایی نــدارد. در  دو، قابــل لمــس بودن اســت 
که  هنــر زمینــی، هنرمند زمان و انرژی زیادی صــرف می کند در حالی 
کوتاهی  می دانــد ایــن اثر ماندگار نیســت. در عکاســی، انرژی و زمــان 
کــه می دانیــم ارزش عکس به مانــدگاری و  صــرف می شــود در حالــی 
ادعای حضور چیزی در گذشته و سند بودن آن است. پی یر بوردیو، 
کــه منجر بــه ارضای صاحــب عکس  گرفتــن  از جملــه دالیــل عکــس 
گذشــت زمان، برقراری  می شــود را چنین می داند: "مقاومت در برابر 
ارتباط با دیگران و ابراز احساســات، خودشناســی، اعتبار اجتماعی، 
گریز از آشفته گی های ذهنی روزمره" )بوردیو،13۸6، 26(. سرگرمی یا 
ح می کنــد و بــه صورت  در هنــر زمینــی، هنرمنــد ســؤاالتی را مطــر
عینیتــی  بــا  مخاطــب  عکاســی  در  امــا  می رســد.  جــواب  بــه  عینــی 
ح می کند  کــه برای دریافــت معنا برای خود ســؤال مطــر رو به روســت 
و بــرای رســیدن بــه جواب، به خیــال و ذهنیت خود پنــاه می برد. در 

نقش عکاسی و بیگانه سازی در هنر زمینی
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نتیجه

که به تحلیل شــرایط اجتماعی و هنر می پردازد، هنرمند  هنــر زمینی 
با تجربه ی زیسته مواجه است و مخاطب نیز می تواند در این تجربه 
که ســاخت عکس،  کنــد. ایــن در حالــی اســت  بــا هنرمنــد همــکاری 
گذاشــته می شــود. در  کــه نتیجه بــه نمایش  تجربــه ای فــردی اســت 
که اجرای هنر زمینی را "معمواًل نمی توان با تکیه به یک عامل  حالی 
کرد؛ بلکــه باید برای توصیــف آن، بــه عناصر جمعی  فــردی توصیــف 

تکیه نمود" )باستید،1974، 4۸(.
که  در آغاز اختراع عکاســی، سرشــت مکانیکی دوربین باعث شــد 
که نیاز به مهارت دستی  عکاســی از هنرهای ســنتی ای مثل نقاشــی 
که  داشــتند، جدا انگاشــته شــود. با این وجود زمان زیادی نگذشت 
کــه هنرمندند و عکــس نیز اثر هنری به شــمار  کردند  عکاس هــا ادعــا 
مــی رود, )Giues, 1998, 52(. “بنابر ایــن، بین عکاســی و تجربه  های 
که  هنــری مختلف،  یک ارتباط اساســی وجــود دارد، ارتباط اولیه   ای 
هــم بنیادین اســت و هم اصولــی. البته عالوه بر پیوســتگی بنیادی، 

که هر  ارتباط  های خاص تر و صوری تری نیز وجود دارد؛ به این معنی 
گونی از  گونا یک از تجربیات هنری به طرق مختلف، دالیل و اهداف 

.)Dubios, 1987, 241( "عکاسی استفاده می کنند
کلی را در چنین پروژه هایی  در نگاه اول، عکاســی نقشــی ســاده و 
کار  کــه همانند عکس یــادگاری در محیــط و  ایجــاد می کنــد. تأثیــری 
کــه بیشــتر ایــن  ســاخته شــده باقــی می مانــد. ایــن در حالــی اســت 
پروژه ها، در مکانی دور از دســترس همگان شــکل می گیرد و به خاطر 
اجــرای آن در محیــط از دوام زیــادی برخوردار نیســت. لذا عکاســی، 
گالری  گاه عکــس اثر در  کرد و  اثــری میــرا و زودگــذر را جاودانه خواهد 
بــه فروش می رســد. امروزه تمامی آثار هنــر زمینی را به طور عمده به 
که از آنها تهیه شده، می شناسیم،که تصاویر،"رد  وسیله عکس هایی 
کرده اند  ولی به هیچ وجه  به جا مانده" از هنرمندان را منتشر و تکثیر 
نقــش عکاســی در ایــن مرحله پایــان نمی پذیرد. این مســئله بســیار 
که به دور از اینکه عکاســی صرفًا به عنوان ابزاری  ســریع آشــکار شــد 
ک  بــرای ثبــت اثــر هنری به وجــود آمده باشــد، از همان ابتــدا به ادرا
گونه ایســت  ک به  کمــک می کند. میزان این ادرا و تکمیــل اثــر هنری 
که در تحلیل نهایی، تعداد بســیاری از تولیدات هنر محیطی به طور 
گی های خاص عکاســی بهــره برده اند )همان،  بنیادیــن از برخــی ویژ
کــه عکاســی میــدان عمــل  240(. امــروزه، تجربه هــای تجســمی ای 
کــه ممکن اســت هم نقاشــی  ح می کننــد  آنهاســت، مســائلی را مطــر
باشــد و هم پیکره ســازی و هم حتی مســائل صحنه پردازی. عکاسی 
کاربســت های هنری در  که تقریبًا تمامی  نوعی چهارراه شــده اســت 

آن تالقی می کنند" )میه، 13۸۸، 296(.

جدول 1- نمایش برخی شباهت ها و تفاوت های عکاسی و هنر زمینی.

عکاسیهنر زمینی

*تجربه زیسته

لت معنایی **دال

*ساخت روایت

**فراینداثر هنری

**تقابل موضوع و مکان نمایش اثر

*محدودیت زمان و مکان

*ماندگاری ودوام اثر

کردن  دگرگون 
ماده ی  اثر هنری و 
ادغام آن در محیط

ادغام مکان 
و زمان

هنر مشارکتی 
گروهی کار  و 

تبدیل هنری 
یک ماده ی 
غیر هنری 

اجرای اثر در 
محیطی نامتعارف 

و دور از دسترس

کید بر نظم  تأ
طبیعی

جا به جایی 
و تغییر 

مکان

کردن  زنده 
ارزش های 

بومی و مذهبی

**کارل اندر، تصویر 1

****نانسی هولت، تصویر 2
گــودرزی، عاطفــه   تــارا 
خاص، محمود مکتبی 

و راحله زمردی نیا
تصویر 3

**

**کریستو، تصویر 4

**هاچینسون، تصویر 5
رابرت اسمیتسون، 

*****تصویر 6

*****مایکل هایزر، تصویر 7

***کفشچیان، تصویر ۸

گون آشنایی زدایی در عکس های مورد مطالعه پژوهش. گونا جدول 2- روش های 
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مهم تریــن جســتار این مقاله، پرداختن بــه اهمیت نقش عکس 
که  و چگونگــی بیگانه ســازی در آثــار هنــر زمینی اســت. همــان طور 
مشــاهده شــد، بــه دلیل میرا بــودن آثار هنــر زمینی، عکاســی نقش 
مهمــی در مانــدگاری و ثبــت آثــار دارد. از طرفــی هنرمنــدان زمینــی 
کردن مــاده ی اثر هنری  بــا به  کار گیــری شــیوه هایی چون: "دگرگــون 
کــه بخشــی از خود  کارل انــدر  و ادغــام آن در محیــط"، هماننــد اثــر 
طبیعت اســت، به شــیوه و شــکلی جدیــد از مفهوم مجسمه ســازی 
دســت می یابند. یا از طریق "ادغــام مکان و زمان اثر" در حلقه های 
خورشید اثر نانسی هولت، فضای وسیع صحرا را به مقیاس انسانی 
گروهی"  کار  بر می  گرداند. همچنین این رویکرد از طریق"مشارکت یا 
کــه در آن هنرمنــد، همان مخاطب اســت، به  گــودرزی،  در اثــر تــارا 
تبدیــل هنــری یک اثر غیــر هنری پرداخته اســت. همچنیــن نمونه 
کریســتو با استفاده  بارز تبدیل یک شــیء غیر هنری به هنری در آثار 
از بســته بندی قابل مشــاهده است. از طرف دیگر هنرمندانی چون 
کارگیــری متخصصیــن بــه منظــور ایجــاد  رابــرت اسمیتســون بــا بــه 
کیــد بر نظم طبیعــی دارد و یا هنرمندانی چــون هایزر با  کــه تأ اثــری 

جابه جایــی ماده ی غیر هنری و تبدیل آن به اثر هنری، به تفکرات 
که در اثــرش، به ارزش های  کفشــچیان  زمین شناســی می پردازنــد. 
بومی و مذهبی اشــاره می کند، به بیگانه ســازی در اجرای اثر هنری 
می پــردازد. در تمــام ایــن آثار، هنرمنــد با توجه بــه صحنه پردازی و 
کــردن مــاده ی اثــر هنــری، تغییر در انــدازه ی آثــار و اجرای  دگرگــون 
و  آشــنایی زدایی  بیگانه ســازی،  بــه  نامتعــارف،  محیطــی  در  آنهــا 
شــکل گیری ابهــام در دریافــت معنــای اثــر هنــری دســت می زنــد تــا 
مخاطــب را بــه شــیوه ای نویــن در ارتبــاط با جهــان قــرار داده و راه 
گرفتن  کند. این دشواری در بیان یا  رسیدن به معنی اثر را طوالنی 
کار  ک دارد. همانند  گاه در مــواردی بــا آثــار دیگــر اشــترا معنــی اثــر، 
که عالوه بر ادغــام مکان و زمان، مــواردی چون هنر  نانســی هولــت 
کارگروهــی، تبدیــل یــک مــاده ی هنــری بــه غیر هنــری  مشــارکتی، 
)ســیمان و...(، اجــرای اثــر در محیطی نامتعارف و دور از دســترس 
را هم شــامل می شــود. این تداخل در آثار دیگر هم قابل مشــاهده 
کــه آثار هر هنرمند دربر  اســت. بــه این منظور در جدول 2، مواردی 

دارد، با ســتاره مشخص شده است.
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