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چکیده
گروهی دیگر، با نگاهی فرازمانی، به  در تعریــف واژه ی معاصــر، برخــی تنها وجه امروزی بودن )درزمانــی( را مورد نظر قرار داده و 
که آیا  تعریف آن در نســبت با اجتماع پرداخته اند. هدف از این پژوهش، رســیدن به پاســخی برای این پرســش بنیادی اســت 
دوره معاصــر شــامل بــازه زمانــی خاصــی از هنر یک ســرزمین، با تمامی آثار مربوط به آن دوره اســت و یا ایــن واژه، تنها بر آثاری 
گاه از جنبه نو بودن فراتر رفتــه و دایره تعلقات این واژه  که  کــه بــا مصادیــق آن هم خوانی دارند، قابل اطالق اســت؛ مصادیقی 
را دگرگــون می کنــد. روش تحقیــق در این پژوهش به شــیوه توصیفی_ تحلیلی بوده و جمع آوری اطالعات با اســتفاده از اســناد 
کتابخانه ای انجام شــده اســت. بنا بر نتیجه، آنچه بیش از ســایر دیدگاه ها می تواند به عنوان تعریفی نســبتًا دقیق از  و منابع 
کن شدن در ظرف زمانی و مکانی  معاصریت قلمداد شود، دیدگاه بازمانی است. بر مبنای این دیدگاه، آثار هنری با وجود سا
گذر زمان، با زمینه های هنری آینده خود همایند شوند. در نتیجه معاصریت  معین، به آن محدود نگردیده و ممکن است با 
که مربوط به تولید اثر هنری اســت،  در قطــب دوم اثــر هنــری، یعنــی مخاطب، ظرف زمــان را می پذیرد ولی در قطــب اول آن، 

پذیرای ظرف و محدوده زمانی نیست.
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مقدمه
واژه ی »معاصــر« در تبییــن معنــای خــود تــا به امــروز، جوهر قلم 
بسیاری از نظریه پردازان را به اتمام رسانده اما هنوز رنگی از معنای 
کلمه معاصــر در اســتفاده  قطعیــت بــه خــود نگرفتــه اســت. امــروزه 
روزمــره خــود، بــه معنــای مــدرن و جدیــد اســت. امــا پیــش از قــرن 
خ می نمــود، در مفهــوم  بیســتم، تنهــا بــه آنچــه در زمانــی یکســان ر
“در زمانــی”، قابــل اطــالق بود. مثاًل ونگــوک معاصر با پیســارو و پل 
کاربرد روزمــره، معاصر  روبنــس معاصــر بــا آنتونــی وان دیک بــود. در 
در هــر دو مفهــوم خــود )تــازه و نــو و درزمانی( و همچنیــن در مفهوم 
کاربرد دارد و این مساله سبب سردرگمی در  ارزشــی خود )فرازمان(، 
کاربــرد و درک صحیــح ایــن واژه، در متون هنری و ادبی اســت. این 
که معاصر عالوه بر معانی بیان شده،  ســردرگمی آنجا بیشتر می شود 

کار رفته اســت. در مفهوم “با زمان” به 
گسترده ای از معنا  به نظر می رسد در تعریف واژه معاصریت، طیف 
کــه می تــوان با تفکیک ایــن معانی از هــم و ارائه مصادیق  وجــود دارد 
مرتبــط بــه هر معنــا، نحــوه به کارگیــری واژه معاصــر را تدقیق نمــود. با 
گان، تعاریــف آغاز به روشــن شــدن می نمایند.  اســتفاده درســت از واژ
بنابر فرض پژوهش، برای اطالق واژه معاصر به یک اثر هنری می توان 
فراتــر از معنــای درزمانی یا هم زمانی اثر را مورد بررســی قــرار داد. با این 
گــردد؛ لزومًا  که هــم عصر مخاطب امــروزی خلق  فــرض، هــر اثر هنری 
کشــف رابطه دقیق تر میان  کی از هنر و  معاصر با او نیســت. چنین ادرا
معاصریت و هنر در چینش زمانی، می تواند در شناخت ما از چیستی 
کاربرد واژه معاصر  این واژه راه گشــا باشــد. در این پژوهش، با توجه به 
در متون مختلف، سه معنای در زمانی، بازمانی و فرازمانی برای آن در 
که در این پژوهش  گرفته شده و به تعریف هریک، بنا بر مفهومی  نظر 

گان، مورد نظر است، پرداخته می شود. از هریک از واژ
کاربــرد واژه معاصــر بــه معنــای هم زمانــی یا در زمانــی، تمامی   در 

که در زمان حاضر خلق می شــوند، معاصــر تلقی می گردند. در  آثــاری 
این مفهوم، دیگر محتوا تاثیر بالقوه خود در معاصریت آثار را از دست 
داده و تنها صرف بودن )شکل( حائز اهمیت خواهد بود. اما هنگامی 
کــه از معاصــر در مفهوم با زمانی )همگام با زمانه( اســتفاده می کنیم، 
که قادر به ثبت و بیان مولفه های امر حاضر باشد، معاصر  همه آنچه 
است. در این حالت دیگر صرف بودن )شکل( اهمیت بنیادین خود 
را از دســت داده و محتوای اثر و بینش و نحوه ارایه هنرمند می تواند 
کنونی ســازد. با پذیرش این  آثار را در هر دوره زمانی، معاصر با زمان 
مفهــوم از معاصــر، دیگــر هم زمانی تنها اصل اساســی نبــوده و به نظر 
که یکسانی طرز فکر هنرمند با آیین واره های هنر و همزبانی  می رسد 
کنونی، اثــر را بدون توجه به زمان  آن بــا زمینه هــای اجتماعی دوران 
شکل گیری آن، معاصر با زمان حال می کند؛ و این همان مفهومی از 
کاربردی ترین معنا مورد  که در ایــن پژوهش به عنــوان  معاصر اســت 
نظــر اســت. در اینجــا زمان در یــک وجه خود، یعنــی مخاطب دارای 
اهمیت بوده و در وجوه دیگر خود یعنی هنرمند و اثر هنری، قابلیت 
بازگشــت بــه دوران هــای مختلــف را داراســت. نــگاه دیگر بــه مفهوم 
که در آن، زمان دیگر اهمیتی نداشــته  معاصر نگاهی فرازمانی اســت 
و اهــداف و رســالت های اجتماعــی هنرمنــد و همنوایــی وی بــا ایــن 
اهــداف، او را بــا واژه معاصریت پیوند می زند. با توجه به آنکه مفهوم 
معاصریت در هنر، موضوع این پژوهش اســت، قبل از هرچیز مروری 
کوتــاه بــر تاریخ هنر معاصــر از دید تاریــخ نگاران و پژوهشــگران تاریخ 
که  هنــر خواهیــم داشــت. این بررســی به ایــن دلیل صــورت می گیرد 
گردیــده و در معرفی معاصر  مولفه هــای امــر حاضر تا حدودی معرفی 
از دیــدگاه بازمانــی بتوان مصادیــق آن را تعیین نمــود. روش تحقیق 
در این پژوهش به شیوه توصیفی – تحلیلی بوده و روش جمع آوری 

کتابخانه ای است.  اطالعات به صورت 

کلمهمعاصر ریشهشناسی

مفهــوم معاصریت در هنر، با تمام ســادگی در برداشــت نخســت، 
کــه بــر هــر ســمت آن دســت زنــی،  همچــون فیلــی در تاریکــی اســت 
که به این  برداشتی فردی از آن ارائه خواهی داد. در هر یک از آثاری 
مقوله پرداخته اند، از مفهوم معاصر، بنابر نظر نویسنده آن، معنایی 
متفاوت لحاظ شــده است و چیستی معنای دقیق این واژه هنوز در 
که بــه این مقوله پرداخته  هالــه ای از ابهام قــرار دارد. از جمله آثاری 
کتاب نظریات هنر  و این پژوهش از آرا و نظریاتشان بهره برده است، 
کوفســکایا۲ )۲۰۰۳( تحت  ککلن۱، مقاله ورا چایا معاصــر)۲۰۰۷( اثــر آن 
عنــوان:  جســتجوی انســان در هنــر معاصر،کتاب هنر معاصــر، تاریخ 
کتــاب هنر بعد از ۱۹6۰ اثــر مایکل آرچر۴،  کاترین میه۳،  و جغرافیــا اثــر 
کتــاب معاصر چیســت؟  کتــاب معاصــر چیســت؟ اثــر ریچــارد مایــر5 ، 
گامبن6 و مقاله هانس اولریش اوبریســت۷ تحت  )۲۰۰۹( اثر جورجیو آ

گرویس۸ تحت عنوان:  عنوان: مانیفست هایی برای آینده، و بوریس 
رفقای زمانه ما، می باشد.

کلمه  کوتاه به ریشــه  که نگاهی  پیش از آغاز بحث، ضروری اســت 
کلمه التین Tempus به معنی  معاصر contemporary داشته باشیم. 
زمــان بــوده و شــکل دیگــر آن به صــورت Temporis و ریشــه های آن 
که از التین tempus مشتق شده اند،  کلماتی  Temp و Tempor است. 
کلمه Con بــه معنای "همراه  بــه انجــام چیزی در زمان اشــاره دارند. 
با" بوده و  temporarrius به معنای متعلق به زمان یا از زمان اســت. 
به عقیده هانریش اولریش اوبریســت، آنچه این معنا پیش می کشد، 
کثرتــی از تجارب و  کثرتــی از زمان مندی هــا در سرتاســر مکان اســت، 
که تا امروز و در مقیاسی حقیقتًا جهانی  مسیرهایی از خالل مدرنیته 
گرویس در  ادامــه یافته انــد )گنجــی و مهتــدی، ۱۳۹۱، ۱۴۷(. بوریــس 
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مقاله خود تحت عنوان: رفقای زمانه ما، به تبارشناســی این واژه در 
  zeitgenossisch زبــان آلمانی پرداخته اســت: معاصر به زبان آلمانــی
می شــود و Genosse  معادل اســت با رفیق و بنابراین معاصر بودن-
که با زمان  کســانی  zeitgenossisch- را می توان رفیق زمان فهمید- 
همــکاری دارند و وقتی مشــکل یا معضلی دارد، به دادش می رســند 

)همان،۲۳-۲۲(.

نگاهیگذرابهدورانمعاصرازدیدگاهدرزمانی

بــه معنــای  کاربــرد واژه معاصــر  گردیــد، در  بیــان  کــه  همانطــور 
خلــق  حاضــر  زمــان  در  کــه  آثــاری  تمامــی  درزمانــی،  یــا  هم زمانــی 
می شــوند، معاصــر تلقــی می گردند. هنــر معاصر در برداشــت تاریخی 
کمی تردید در پذیــرش تاریخی دقیق،  خــود و در دیــدگاه عمومی، با 
گردید، اطالق می شود.  که در سال های ۱۹6۰ به بعد تولید  به هنری 
کــه هم زمــان با جنبــش هنر مفهومــی و اصالت ایــده و ظهور  دورانــی 
تکنولوژی هــای نوین در خلق اثر در تقابل با اندیشــه های مدرن بود 
که نتیجه آن ظهور  و خواســت خود را با پذیرش جامعه چند هویتی 
کثرت گرایی بود، به ظهور رساند. آثار هنری فیگوراتیو  با حضور دوباره 
انســان در تصاویر، بار دیگر به ارزش تبدیل شــد و بازگشــت به سنت 
گذشــته تاریخــی ســبک ها رواج یافــت.  و ســرنمون های فرهنگــی و 
به دلیل ظهور عقاید پست مدرن در اوایل نیمه دوم قرن بیستم، 
بسیاری از نظریه پردازان هنر، در تعریف خود از دوران معاصر، دوران 
پســت مدرن را همــان دوران معاصــر منظــور می کنند. مــارک فومالی 
که هنر مدرن هنری اســت ســاخته و پرداخته در  خ، معتقــد بود  مــور
پاریس و در اوایل قرن بیســتم؛ حال آنکه هنر معاصر عبارت اســت از 
تغییر مســیر همان هنر مدرن، از ســال های دهه ۱۹6۰ به دســت بازار 
امریکایــی! ) میــه،۱۳۹۰، ۴۱(. ایــن نحوه اطــالق واژه معاصــر، بر این 
که تمامی آثار خلق شده در دوران اخیر، معاصر محسوب  مبنا است 
که  می گردنــد. در ذیــل به طور اجمالی به چیســتی هنر پســت مدرن 

مبنای نظر هنر معاصر در دیدگاه درزمانی است، پرداخته می شود.
دوران پســت مدرن، بیش از هرچیز با تردید در پروژه های مدرن، 
انــکار باورهــای راســخ آن و بی اعتقادی بــه مانیفســت هایی در بیان 
گذشــته و حال، پیونــد خورده  توانایــی آینــده در تحقــق وعده هــای 
است و بنابر نظر مایکل آرچر، در این زمان »هنر آزاد بود تا منبع الهام 
کند.« آثار پسامدرن، سرگردان کننده اند،  خود را از هر جایی جستجو 
که خواننده یــا بیننده به آنها  قواعــد را زیــر پــا می گذارند و مقوالتــی را 
عادت کرده، مغشوش می کنند و در خود آثارشان این پرسش را پیش 
می کشند که هنر چیست؟ و واقعیت چیست؟ )مالپاس، ۱۳۸۸، ۷۴(. 
این تمرکززدایی از معنا، در اندیشه ی برخی فالسفه همچون فرانسوا 
لیوتــار۹، از نظریه پــردازان پســت مدرن، از ویژگی های هنــر دوران معاصر 
که یک قانون قاطع  کثرت گرایی بر این عقیده بودند  است. نمایندگان 
کنــد، وجود ندارد.  و یــک الــزام حتمی که همگان را بر اجرای آن مکلف 
گونی در موضوع و  گونا بلکــه وجود اصول و باورهای اخالقی متفــاوت و 
سبک و روش و محتوا، تکثری از قوانین را پیشنهاد می کند که هریک در 
گاه تنیده در هم، قابل پذیرش است.  کنار یکدیگر و  گاه در  جای خود و 

کانســپچوال آرت و ارایــه هنر به مثابه  بــا ظهور ســبک هایی چون 
کنشــی انقالبی در مقابل دیدگاه شــکل گرای دوران  که حاصل  ایده، 
مــدرن بــود، بیش از پیــش به ایــن چندمعنایی دامن زده شــد. این 
شیوه هنری، با ایجاد شک و تردید در ذهنیت ما، این سواالت را به 
که هنر واقعی چیست و عملکرد هنرمند در ارایه اثر  کرد  ذهن متبادر 
و نقــش مخاطــب در ارتباط با اثر و تفســیر آن چیســت. از نظر جوزف 
کاســوت۱۰، هنرمند برجســته جریــان هنر مفهومی، هنــر زنده، هنری 
که ذات و ماهیت هنر را به چالش و پرســش بگیرد. او در سال  اســت 
۱۹6۹ در مصاحبه ای چاپ شــده در شــماره ۴۳ آرتز مگزین می گوید: 
کــه جدایــی بیــن  خیلــی ســال پیــش متوجــه ایــن حقیقــت شــدم 
گرچه  ایده های یک نفر و اســتفاده اش از مــاده، برای بیان آن ایده، ا
گر با  که تماشــا کار خیلــی هــم واضح و عمیق نباشــد، موقعی  در آغــاز 
آن روبه رو می شــود، به طور نابیان گرانه ای بیشــتر می شود. بنابراین 
 .)Wild, 2007,120( می خواهــم این فاصله بین ماده ومعنا را بردارم
گذر  بــا وجــود این نگاه مطلقًا ایده گرا در ارائه اثــر، در هنر مفهومی، با 
زمــان و در دهه ۱۹۷۰ و با تجربیات پســا مفهومــی زمینه برای عبور از 

آن و ورود به اشکال متنوعی از چیدمان فراهم شد۱۱. 
که در خصوص هنر دوران معاصر باید مورد توجه قرار  نکته مهمی 
که بــر خالف دوران مــدرن، معاصر، توجــه به مخاطب  گیــرد آن اســت 
گفته می شــود چیســتی هنر  که  کار خود قرار داد. »زمانی  را در دســتور 
که  کــه واقعیتی  مــدرن ریشــه در انســان زدایی دارد، منظــور آن اســت 
تــوده مردم از اشــیا در ذهــن دارند، فاصله اش با آنچــه هنرمند در هنر 
که دیگــر درک آن هنر برای  خــود پیــاده می کند، زیاد می شــود، آنگونه 
که هنر نقــش بازنمایی دنیای بیــرون را از  توده ســخت می شــود، چــرا 
که  گاه تغییر فرم و شکل اشیا منجر به آن می شود  دســت داده اســت. 
Ortega y Gas-( اثــر هنــری از واقعیت دیدگان مخاطــب دور می شــود
set, 1976,10(. امــا در پایــان هزاره دوم، هنرمنــدان نه تنها مردم را به 
ســمت هنــر معاصر جذب می کننــد، بلکه تالش می کنند آنها را بیشــتر 
در هنر شرکت دهند. در این زمان، بیننده برای یک ارتباط فراخوانده 
کنش متقابل با اثــر )دومــزون روژ، ۱۳۸۹، ۸(. در این  می شــود، یــک وا
کتشــاف و  که درباره اثرش توضیح دهد. ا دوران، هنرمند الزم نیســت 
که اثر، یک  دیدن بر عهده مخاطب اســت. این مســاله سبب می گردد 
تعریف مشخص و ورود و خروج از پیش تعیین شده نداشته و به جای 
آن، یک گفتمان بی انتها و ناپایداری و چندپارگی معنا جایگزین  شود. 
گر نیست، بلکه تجربه گر است و تاویل  بیننده در اینجا تنها یک تماشا
گفتمان خود را خواهد داشت. دیگر دوره هنرمند آواره و بی خانمان  و 
تمــام شــده، هنرمندان همــراه با زمانــه و تکنولوژی عصر خــود زندگی 
می کنند. آنها دیگر اجبارًا به دنبال یک روش شخصی خاص خود "یک 
ضربه قلموی غیرقابل تقلید" نیســتند، بلکه ابزارهای زندگی روزمره را 

کار می گیرند )همان، ۳۰(.  به 

معاصرازدیدگاهبازمانی

در بخش پیشین بطور اجمالی به معرفی شاخصه های هنر دوران 
پســت مــدرن پرداختیــم. اما بــدون تردید آنچــه به عنــوان تفکر غالب 
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در هــر دوره تاریخــی یــا هنــری محســوب می گــردد، ریشــه در تفکــری 
گذشــته خــود دارد. زمانــی مارســل دوشــان۱۲، هنرمنــد نقــاش و  در 
گفته بــود: در مجموع،  مجسمه ســاز برجســته نیمــه اول قرن بیســت 
که اثــر را به  کســی اســت  هنــر، محصولــی با دو قطب اســت؛ قطب اول 
که آن را تماشــا می کند.  کســی اســت  وجــود آورده اســت و قطب دیگر 
که به خالق  که تماشــا می کند همانقدر بها می دهــم  کســی  مــن به آن 
اثر )دومزون روژ،۱۳۸۹، ۱۷(. دوشــان با ارایه آثاری ساختارشکن، تفکر 
کشــید. چنین به  قــراردادی نهادهــای هنــری روزگار خود را به چالش 
که هایدگر در حوزه فلسفه با نقد به متافیزیک  که آنچه را  نظر می رسد 
صــورت داد، در حــوزه هنر با حاضرآماده های دوشــان به منصه ظهور 
رســید. "دوشان در طول ده سال )۱۹۱۲-۱۹۲۲(، سریع ترین پیشروی 
را در نایــل شــدن بــه نقطــه بحرانــی ایده هــا در نظــام هنــر داشــت. در 
واقعیــت، تبدیل نقطه بحرانی ایده به خاســتگاه هنــر، مطابق با رویه 
رمانتیســم زدایی و سابجکتیویســم زدایــی )بدیــو، ۱۳۹۱ ،۴5-۴۳(. 
کار هنری برای تکمیل مفهوم،  که  که دوشــان پیشــنهاد داد  هنگامی 
گر اســت؛ هرگز نمی دانســت در پایان این قرن )قرن  وابســته به تماشــا
بیستم(، برخی از آثار هنری مانند فیلم های تعاملی، به معنای واقعی 
کردن، بلکــه برای  کامــل  گرند؛ نه تنها بــرای  کلمــه وابســته بــه تماشــا

آغازکردن و محتوا بخشیدن به اثر )راش، ۱۳۸۹، ۱۴۹(.
که آثــار او در زمان خلق، مــورد اقبال  نکتــه مــورد توجه آنجاســت 
چندانی واقع نشد."مارســل دوشــان در سال ۱۹6۸ درباره یکی از آثار 
که  گفته بــود: فرامــوش نکنید  خــود )چشــمه - زمــان خلــق ۱۹۱۷م( 
کســب نکرده بود  این اثر تا همین اواخر، خیلی اخیر، هیچ موفقیتی 

)بدیو، ۱۳۹۱، ۴5(.
کتــاب خــود تحــت عنــوان: نظریه های هنــر معاصر،  ککلــن در  آن 
بــه شــیوه خــود، به معرفی ایــن هنرمنــد پرداخته اســت. او در آغاز با 
تفکیــک قایــل شــدن میــان هنر مــدرن و هنــر معاصر، عصر مــدرن را 
همســو بــا آییــن مصــرف و دوران معاصر را هم ســو با آییــن ارتباطات 
بــا  را در ۱۸6۰ میــالدی و هم زمــان  مــدرن  آغــاز دوران  او  می دانــد. 
کرده و معتقد است در این زمان، هنرمندان  کادمی منظور  انحطاط آ
کوچک، با افزایش اختیارات و  گروه های  به شکل انفرادی یا در قالب 
که به طور معمول، غیر عادی،  آزادی های خود، وجهه ای را رقم زدند 
غریب، طرد شده و تبعیدی می نمود. در این زمان، میان هنرمندان 
کنندگان(، شکافی ایجاد شد  )تولیدکنندگان( و عموم مردم )مصرف 
ج  کــه ترمیــم آن از عهــده منتقدان )واســطه ها- توزیع کننــدگان( خار
بــود. پــس در دوران مــدرن با ســاختاری خطــی شــامل تولید کننده، 
توزیع کننــده و مصرف کننــده مواجــه هســتیم. امــا در عصــر معاصــر، 
آییــن ارتباطــات جایگزیــن آییــن مصــرف می شــود و در ایــن آییــن، 
ح می شــود. اما نکته  "شــبکه" بــه عنــوان عامل اساســی ارتباط مطــر
که با  ککلن اعتقــاد دارد  که، آن  کلیــدی و مرتبــط بــا بحث این اســت 
گسســت میــان دو آیین مصرف و ارتباطــات در دوران مدرن و  وجود 
دوران معاصر، اشاره ها و نشانه های وقوع وضعی متفاوت از آنچه در 
مفهــوم عــام آن مدرن خوانده می شــد، در همــان دوران مدرن قابل 
مشــاهده اســت. وی از آن تحــت عنــوان مولفه هــای پیوســتی۱۳ نام 
که از آنجایی کــه ما خود به  می بــرد و بــه ارایه ایــن توضیح می پــردازد 

دوران معاصــر تعلــق داریم، خواســته یا ناخواســته دوران مــدرن را از 
کرد و در نتیجه به بررســی  گذشــته تلقی خواهیم  نظــر زمانی، دوران 
گذشــته در شــرایط یا فضــای زمان حــال خواهیم  عوامــل متعلــق به 
ح عوامــل یــا عناصــری  پرداخــت. در ایــن شــیوه می توانیــم بــه شــر
که به لحاظ زمانی به دوره مدرن تعلق داشته، اما به منزله  بپردازیم 
گی های بنیادیــن هنر معاصر، با  مولفه های پیوســتی و ارجــاع به ویژ
که  دوره معاصــر نیــز مرتبط هســتند. او از ســه شــخصیت نــام می برد 
بــه رغم تعلق بــه دوران مــدرن از تمامی خصیصه هــای ذاتی جامعه 
ارتباطی معاصر برخوردار بوده و با ارایه و اجرای اغلب مناســک آیین 
ارتباطات، از بانیان هنر معاصر محســوب می شوند. یکی از این افراد 
هنرمنــد شــاخص قــرن نوزدهــم، مارســل دوشــان اســت. از نظــر آن 
ککلــن، "قرابــت مذکور، بیــش از آنکه بــه مضمون و محتــوای زیبایی 
شناختی آثار او مربوط باشد، با طرز فکر و به تبع آن، طرز برخورد او با 
آیین واره های هنر و در پی آن نوع و نحوه اشــاعه و انتشــار آثار هنری 

درون این آیین واره ها در ارتباط است )ککلن، ۱۳۹۴، ۱۴۳(.
ککلــن، آیین دوشــان به لطــف شــبکه های ارتباطی و  بــه عقیــده 
توســط مبلغین و مفسرین این شبکه ها هرگز در پی این نبوده است 
که طبق روال معمول، تاریخ مناســک و شــعائر خود را آنگونه معرفی 
کــه انــگار تنهــا آداب و عــادات ممکــن هنــری همین ها هســتند  کنــد 
گرایــش عموم مردم بــه این آییــن هم همین  و الغیــر. و شــاید دلیــل 
که از این پس حوزه هنری با عموم  گســترده آن باشــد. چرا  گیری  فرا
مــردم از در ناســازگاری در نیامــده و هرگــز به رد یا طرد شــدن از طرف 
کارهای  که تک تک ساز و  آنها نمی بالد، بلکه اتفاقًا در پی این است 
گذاشــته و در  خــود را، بــه واضح تریــن شــکل ممکن با آنــان در میان 

ح و بیان آنها بپردازد )همان،۱۷۰(.  صورت لزوم به شر
شــاید بتوان نمونه ای دیگر از این مولفه های پیوســتی را در آرای 
کــرد. امروزه ریشــه های هنر اجــرا را در بیانیه های  مارینتی مشــاهده 
می داننــد.  فتوریســت  شــاعر  مارینتــی۱۴  تومــازو  فیلیپــو  فتوریســتی 
کتــاب خــود تحت عنــوان: هنــر اجرا: از  گلدبــرگ۱5 در بخشــی از  رزلــی 
گذشــته  فتوریســت تــا زمــان حال، به بررســی ریشــه های هنــر اجرا از 
تــا امــروز پرداخته اســت. هنــر اجرا از آغــاز دهه ۷۰ میــالدی به عنوان 
رســاله مســتقل بیان هنری پذیرفته شــد. اما طلیعه آن در دهه اول 
قرن بیســتم )۱۹۰۹( در اجراهای نمایشــی متفاوت فتوریست ها بود. 
کــه مجموعــه هنرهــا را در شــیوه های اجرایی  مارینتــی می خواســت 
گرد هــم آورد. او در باب نحوه ی اجــرا، قوانینی را تدوین  کامــاًل نویــن 
گذاشــت. با پیشــرفت تکنولوژی و  نمــود و در نمایش هایــش بــه اجرا 
ظهــور وســایلی چــون رادیــو و هواپیما، او اصــول خــود را در رادیو نیز 
کار بســته  کار بســت و این اصول در دوران پســت مدرن دوباره به  به 
گلدبرگ، نقاشــان فتوریســت به منظور فشار به  شــد. به عقیده رزلی 
مخاطبانشــان بــرای توجــه بــه عقایــد خود بــه عنوان مســتقیم ترین 
ابــزار بــه اجــرای نمایــش روی آوردنــد. بــرای مثــال بوچونی نوشــت: 
که  نقاشــی بیش از این صحنه ای بیرونی نیســت، صحنه آرایی است 
صحنــه تماشــایی تاتری اســت. به همین ترتیب سوفیســی نوشــت: 
کنــد... نمایش،  کنش نقاشــی شــده زندگی  گر باید در وســط  تماشــا
کــردن بی تفاوتی توده مــردم بود .  مطمئن تریــن ابــزار برای متالشــی 
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اجرا به هنرمندان مجوزی می داد تا آفرینندگان اثر هنری )خود( هم 
گسترش فرمی نوینی از هنرمندان تاتری بدل شوند و هم اهداف  به 
هنــری در فــرم نوین. آنان میان هنرشــان بــه عنوان شــاعر، نقاش یا 

گر جدایی قایل نبودند )گلدبرگ، ۱۳۸۸، ۳۰(. اجرا
فتوریســت ها جدایــی میــان هنر خــود به عنــوان شــاعر، نقاش یا 
کــه امــروز جدایی میــان روش ها و  گــر قایــل نبودنــد، همانگونــه  اجرا
ســبک های هنــری بی معناســت. آنها می خواســتند هنــر را به زندگی 
نزدیک تر سازند و از این رهگذر، جنبش و حرکت را بن مایه ی زندگی 
می دانســتند . نزدیکــی هنــر بــه زندگــی روزمــره از مولفه هــای دوران 
معاصــر اســت. "همچنین آنــان از نخســتین مدافعان مفهــوم جدید 
کنند  گونه ای مجسم  فضای تصویری بودند و می کوشیدند فضا را به 
کباز، ۱۳۸6 ، ۳۷۷(.  کند" )پا که ناظر، خود را در مرکز تصویر احساس 
انتقــال یــک معنا، مشــارکت دادن مخاطــب در فراینــد اجرا برای 
گذشــته، همراهی  واداشــتن وی به تفکر، محتوا و اجرایی متفاوت از 
که حدود  بــا تکنولــوژی روز، همــه و همــه از جملــه مصادیقی بودنــد 
گرفته  کار  هفتــاد ســال بعــد، در دوران پســت مدرن در هنــر اجرا  بــه 
شــد و بــه دیگــر ســخن، بــذر هنــر اجــرا در دوران فتوریســم، بــه تنه و 
ســاقه های هنــر اجــرا در دوران پســت مــدرن ختــم شــد و همچنــان 
شــاخه های آن در حال رشــد و انشــعاب اســت. این تاثیــر را می توان 
گرایش هایی همچون هنر  در برخورد هنرمندان معاصر با مخاطب و 
گرایش های جدید،  کنشــی )تعاملی( مشــاهده نمــود. در ایــن  میان 
مخاطــب آزادانــه با اثر هنــری مواجه می شــود و می توانــد آن را تغییر 
داده و یا در اجرای بخشــی از اثر با هنرمند مشــارکت داشــته باشد. با 
آنکــه در هنر جدید، ایده اولیه در دســت هنرمند باقی می ماند، »اما 
آنچه شــرکت کننده ها با این محتوا صورت می دهند، تنوع بیشــتری 
دارد« )راش، ۱۳۸۹، ۲۴۸(. در ایــن شــیوه هنــری، چندگانگــی معنــا 
بیش از پیش به چشم می خورد و وجود رمزگان فرهنگی و اجتماعی 
متفــاوت در هــر یــک از مخاطبیــن و شــرکت کنندگان در اجــرای اثــر، 
که  گفتمانی متفاوتی را ایجاد می نماید. چنین به نظر می رسد  فضای 
هنر جدید و اندیشه ورز، دیگر تنها به ارضای حسی و بصری مخاطب 
بســنده نکرده، بلکه بیشــتر معطوف به اندیشــه و اعتالی آن اســت.
کــه در ابتــدای امــر بیــان نمودیــم معاصــر، در مفهــوم  همانطــور 
بازمانــی، بــه همه ی آنچه قادر بــه بیان مولفه های امر حاضر باشــد، 
کمیــت مطلق خود  اطــالق می گــردد. در ایــن تعریف، دیگر شــکل حا
گاه بر آن سایه  را از دســت داده و محتوا  با آن شــانه به شــانه شــده و 
گردیده،  می افکنــد. در ایــن حالــت، دیگر هر آنچــه در زمان ما خلــق 
لزومــًا معاصــر نبــوده و معاصریــت عــالوه بر ســاختار، به زبــان امروزی 
نیازمند است. عالوه بر این دو مولفه، طرز فکر هنرمند و نوع برخورد 
وی بــا آیین واره هــای هنــر او را معاصــر با زمــان حاضر می ســازد. این 
که متعلق به این زمان نبوده  که حتی آثاری  مســاله ســبب می گردد 
امــا بــا زبــان و بیــان امــروزی مطابقــت دارند، خــود را معاصر بــا زمان 
که در هر  گیرد آن اســت  که باید مورد نظر قرار  کنونی ســازند. نکته ای 
دوره ای، معاصر، زبان و بیان خاص خود را داراســت و ممکن اســت 
کــه امــروز معاصر بــا زمان ما پنداشــته می شــوند در آینده دور،  آثــاری 
بــه دلیل تغییــر در نگرش و ارزش هــای اجتماعی و ظهور شــیوه های 

جدید هنری، این جنبه خود را از دست داده و آثار دیگری جایگزین 
کار آمــدن  گردنــد. بنــا بــر مســتندات تاریخــی، هــر دوران بــا روی  آن 
خــود، پایــان و مرگ بســیاری از پدیده های پیشــین را اعــالم می کند. 
کار آمدن پســت مــدرن، بــا مــرگ ایدئولوژی،  کــه بــا روی  همانگونــه 
مرگ مولف و در نهایت پایان مدرنیسم مواجه شدیم. در این زمان، 
کهنــه و منســوخ و بــه بیانی دیگــر زباله های  آنچــه توســط مدرنیســم 
گردیده  هنری نامیده می شــد، بار دیگر بــه ارزش های بصری تبدیل 
و ارزش هــای مدرن به زباله دان تاریخ ســپرده شــدند. در این میان، 
گاه برخــی از هنرمندان به دلیل تفکری پیشــرو پایه های هنر آینده را 
در زمیــن می کارنــد تا ســال ها بعد بنایی بر آن افراشــته شــود. به نظر 
کــه دیگــران قــادر به  کــه ایــن دســته از هنرمنــدان، آنچــه را  می رســد 
که  دیدن آن نیستند، مشاهده نموده و مرئی می سازند. هنرمندانی 

گاه در زمان خود مورد طرد جامعه هنری واقع می شوند. 

معاصرازدیدگاهفرازمانی

هنــگام بررســی آرای نظریه پــردازان در بــاب مفهــوم معاصریــت، 
کــه برخی از آنــان، به معنــای دیگری از  متوجــه ایــن نکته می شــویم 
کــه در نظر ایشــان، معاصر، صــرف نظر  گویــا  واژه معاصــر نظــر دارنــد. 
گــر آثار به  کیفیتــی درونــی نیز دارد. به نظر می رســد ا از بعــد تاریخــی، 
نحــو خاصــی ارایه شــده باشــند، معاصرنــد و در صــورت همخوانی با 
مصادیــق معاصریــت، برچســب معاصر بر آنها می چســبد. همســانی 
ایدئولــوژی و هنر، هنر به منزله تولید اجتماعی، مداخله سیاســی در 
حــوزه هنر، التزام و تعهد اجتماعی هنر و مواردی این چنینی در نگاه 

گروه، برای تعریف واژه معاصر به چشم می خورد.  این 
کتابی  که برداشــت های خــود را در  از نظریه پــردازان ایــن عرصــه، 
گامبن، فیلسوف  تحت عنوان: "معاصر چیست" ارایه نموده، جورجو آ
ایتالیایی است. او با الهام از نیچه، امر معاصر را نابه هنگام می داند و 
که به راســتی به عصر خویش تعلق دارد؛ یک معاصر  معتقد اســت آن 
که به تمامی، هم آیند با زمانه خویش نیســت و  کســی اســت  واقعی، 
که او  بــه تظاهــرات و ادعاهای آن نمی چســبد؛ این بدین معناســت 
خــود را نابه هنگام معرفی می کند، اما دقیقًا به همین دلیل، و دقیقًا 
که او در  به واســطه همین شــکاف و همین ناهم زمانی تاریخی است 
قیاس با دیگران، اســتعداد بیشــتری برای درک و به چنگ انداختن 
که  گامبن، انسان معاصر، انسانی است  زمانه خویش دارد... از نظر آ
که  بــه خودش فرصت می دهد بــه اندازه ای از تاریخش فاصله بگیرد 
گرفتن از نظم متداول،  گسست و فاصله  بتواند آن را ببیند. عالوه بر 
گسست ها و زل زدن به تاریکی و  گزیدن در شکستگی زمانه و  سکنی 
مقهور نشــدن در روشنایی، از دیگر نشــانه های انسان معاصر است. 
کاماًل  که نه  کســانی اند  کــه حقیقتًا متعلق بــه این زمان اند،  "آنهایــی 
بــا ایــن زمان تقــارن دارند و نه خــود را با خواســت های آن هماهنگ 
کنونی هستند. لیکن دقیقًا  می ســازند، بر این اســاس آنها در مقام نا
بــه دلیل همیــن موقعیت و از خــالل این ناپیوســتگی و نابه هنگامی 
کــه این افراد، بیــش از دیگران قادر بــه درک و فراچنگ آوردن  اســت 
گامبن با این معنا به نوعی  گامبن، ۱۳۸۹، 5۴(. آ زمــان خویش اند )آ

خوانشی در باب معاصریت در هنر
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گوشــزد می نماید و این ســخنان، یادآور  رســالت اجتماعی هنرمند را 
کتاب خود تحت عنوان: ضرورت هنر در  ســخنان ارنســت فیشــر۱6 در 
روند تکامل اجتماعی اســت. ارنســت فیشــر به تعریفی از هنر معاصر 
که هنر اصیل، همــواره از محدودیت های  نپرداختــه، امــا معتقد بود 
ایدئولوژیکــی زمانــه خود فراتــر رفته و شــناختی از واقعیت هــا را برای 
انســان فراهم می سازد. از نظر فیشر، جامعه به هنرمند، این جادوگر 
کــه از نقش ویژه  واالمرتبــه نیازمنــد اســت و حــق دارد از وی بخواهد 
گاه باشــد... مجسمه موســای میکل آنژ فقط تصویر  اجتماعی خود آ
گاه  هنرمندانــه انســان دوران رنســانس و تجســم شــخصیت خــودآ
جدیــد، در قالــب ســنگ نبــود، بلکــه مضافــًا فرمانــی بــود، در قالــب 
که: این اســت شــخصیتی  ســنگ، بــه معاصران و مشــوقان میکل آنژ 
که ما در آن زندگی می کنیم،  که شــما باید همانندش باشید؛ عصری 
کــه مــا شــاهد تولــد آنیــم، نیازمند به اوســت  او را می طلبــد. جهانــی 
)فیشــر،۱۳۸6، 65(. فیشــر در ســتایش ونگوک چنین می نگارد: وی 
نقش مایه هــای خــود را از " قلب مردم" برمی گزید. تحوالت اجتماعی 
عظیــم آینــده را احســاس می کــرد، پیــش از طوفــان بزرگ می زیســت 
ک  گاهــی تلــخ بــر اینکــه زنــده نخواهــد بــود تا شــاهد آن فضــای پا و آ

به روزی پس از طوفان بزرگ باشد )همان، ۱۹۴-۱۹۳(.
گامبــن و  ارنســت فیشــر، معاصــر را  مــا در اســتنتاج از ســخنان آ
معــادل اصیــل قــرار می دهیم؛ در نتیجــه هنر معاصر در این شــکل از 
که  تعریف خود، هنر اصیل می شود. شاید تاثیر همین سخنان است 
که برای رســیدن  پژوهشــگر روس، ورا چایکوفســکایا را بر آن می دارد 
بــه چیســتی هنر معاصر، به تصویر انســان در دنیــای معاصر بپردازد. 
او در مقالــه خــود تحت عنوان: جســتجوی انســان در هنــر معاصر، با 
که چه هنری را می توان معاصر تلقی  کلیدی آغاز می کند  این ســوال 
ک او برای ایــن ارزیابی، تصویر انســان در هنر امروز اســت.  کــرد؟ مــال
چایکوفســکایا در مقالــه خــود، هنرمنــدان را در دو دســته متفــاوت 
گــروه )هنرمنــدان پیشــرو ســنت گرا(،  تقســیم بنــدی می کنــد: اولیــن 
گرایش مشــخصی تعلق ندارند  که بــه  هنرمندانــی منفــرد ولــی خالق 
و عناصری بیگانه از جهان پیرامونند و جهان را پیوســته انســان مدار 
می بیننــد. از نظــر وی، ایــن هنرمنــدان بیــرون از عالقــه عموم اند. او 
که همواره در  از هنرمندانــی نظیــر رامبرانــت و روبلیوف مثال می زنــد 
کــه او در مقاله خود از  گــروه دوم،  محیــط خــود تنهــا بوده اند. در آثار 
گسســت انســان در مفهوم  آنان با عنوان "هنرمندان نو" نام برده، با 
کلمه مواجه می شــویم. از نظر وی تنهــا در تجربه های هنری  وســیع 
بســیار انــدک در دوران اخیــر می تــوان از تصویر انســان در هنر معاصر 
که هنرمند به خویشــتن و فردیت  گفت و آن هم زمانی اســت  ســخن 
کســب می کنــد تا تصویر  خــالق خــود وفــادار می ماند و این توانایی را 
کلیشه و چند شگرد عجیب  روح خود را به بیننده ارایه دهد، نه چند 
را. او در ســتایش هنرمندان پیشرو ســنت گرا، در انتهای مقاله خود، 
چنیــن بیــان می کنــد: هنرمنــدان مذکــور )پیشــرو ســنت گرا( بــر آنچه 
بــه ظاهر آشــنا اســت و قباًل هــزاران بــار دیده ایم، نوری نــو می افکنند 
کــه  و بدین گونــه تصویــری نــو می آفریننــد؛ و ایــن بــدان علــت اســت 
چنین هنرمندانی هنوز از دیدن جهان شــگفت زده می شــوند. مثال 
کوزمــا پتــروف ودکین۱۷ اســت.  او از چنیــن هنرمنــدی نقــاش روســی 

کــی و طیــف رنگ هایش از  از نظــر وراچایکوفســکا او بــا آن بینــش افال
گشوده.  که جهان را منسجم می خواهند نه ساخت  هنرمندانی بود 
کیهانی، پدیده های طبیعی،  که از رنگ های عناصر  او هنرمندی بود 
کمان، آسمان و زمین و ... تقلید می کرد. او در پاسخ پرسش  رنگین 
ابتــدای بحــث درباره چیســتی معاصریــت می گوید: به نظــر من خود 
ایــن مفهــوم تــا حــدی مشــروط اســت. هنــر اصیــل همــواره معاصــر 
کالســیک اند و در  اســت... مظاهر اصیل هنر زمانه ما به تعریف خود 
که در آنها نگهداری می شــوند دیده و  همــان مجموعه هــای موزه ای 

ج نهاده می شوند )چایکوفسکایا، ۱۳۸5، ۱5۰-۱۴۹(.  ار
که تعریف ما از یک واژه مشــروط می شــود، سردرگمی برای  زمانی 
که با تاویل های متعدد  رســیدن به معنا آغاز می گردد. در اینجاســت 
معنایی مواجه شــده و راه برای قرائت های بی شمار هموار می گردد. 
که به خوبی با دوران  کسانی  گامبن،  گردید از نظر آ که بیان  همانطور 
گره خورده اند، معاصران  خود در تطابق و ســازگاری هســتند و به آن 
آن زمــان نیســتند. در ایــن تعریــف، واژه معاصر دارای یــک تناقض و 
ناهم خوانی است. کسی را معاصر می دانیم که از دوران خود گسست 
کاماًل بر  گامبن از معاصریت،  داشــته و با آن در تقابل اســت. تعریف آ
که بگوییم: مرد آن اســت  مبنــای ارزش هــا بــوده و همانند آن اســت 
کاماًل مشــخص  که جوانمرد باشــد. مرد بودن در زبان علمی، تعریفی 
داشــته و در صــورت تجانــس شــاخصه های آن بــا افــراد، صفــت مرد 
بودن بر آنها الحاق می شــود. قرار دادن پیش شــرط برای مرد بودن، 
گامبن برای تعریف از معاصریت به دست  که آ همانند شیوه ای است 
گامبن روشن تر می شود.  می دهد. با اطالق صفتی بر معاصر، تعریف آ
کــه ما در مثــال خود می توانســتیم بگوییم: مــرد خوب آن  همانطــور 
که در  که جوانمرد باشد. در این صورت، معاصر اصیل آن است  است 
گسست با زمانه خود باشد. این گسست از زمانه و این روحیه انقالبی 
که همیشــه در تضاد بــا ایدئولوژی های روز جامعه  در معاصــر اصیل، 
اســت، هنرمنــد انقالبــی هربرت رید۱۸ را به شــکلی منعکــس می کند.
کتــاب خــود تحــت عنــوان: فلســفه هنــر معاصر،  هربــرت ریــد، در 
در  انقالبیــون  خــالف  بــر  کــه  می بــرد  نــام  انقالبــی  هنرمندانــی  از 
که  کســانی  سیاســت، هیچ گونــه قانــون اساســی در جیب نداشــتند. 
کــم بر زمــان خود باور داشــتند،  کادمیک حا بــه پوســیدگی قوانیــن آ
امــا هیــچ اندیشــه ی پیــش پنداشــت های دربــاره معیارهــای نویــن 
نداشــتند. "این هنرمندان، خود را به دنیای ناشــناخته ها افکندند، 
کــردن  کــرد و بــرای پیــدا  نمی دانســتند چــه چیــزی پیــدا خواهنــد 
کار اصیــل هنــری بر مــدرک عینــی حواسشــان تکیه  راهــی بــه ســوی 
می کردنــد" )ریــد، ۱۳۸۷، 56(. هنرمنــد انقالبــی وی، بــه دنیایــی از 
کــه  کلیشــه ها، تصویرهــا و عالمت هــای پیش پا افتــاده پــا می گــذارد 
از  گاهــی نمی کننــد.  بیــان واقعیــت، هیــچ رخنــه ای در خودآ بــرای 
کاملــی  ایــن رو نمادهــای تــازه ای ابــداع می کنــد و شــاید مجموعــه 
میــدان  بــه  پــا  کادمیســین ها  آ آنــگاه  تــازه می پــردازد.  نمادهــای  از 
می گذارنــد و می کوشــند نمادهــای او را تعمیــم دهنــد، بــه صــورت 
کنند )همــان، 5۷(.   میثــاق درآورنــد و بــرای تمــام زمان ها ســودمند 
کروا )آزادی پیشــاپیش  بــی تردید آثــار هنرمندانــی چــون اوژن دال
گویــا )فجایــع جنــگ( و آثــار هنرمنــدان مکزیکی  مــردم(، فرانسیســکو 
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که بازتابی از شــرایط اجتماعی  کلمنته اروزکو  چــون دیگو ریورا و خوزه 
و نمایشــی از فســاد ثروتمنــدان در برابــر معصومیــت فقــرا اســت، در 
کلــی خود، بــا مصائب انســان امــروزی مترادف اســت. پس  مضمــون 
بــا نگاهــی فرازمانــی به مفهــوم معاصــر، می توان تمامــی این آثــار را به 
دلیل شــباهت با زمینه های اجتماعی امــروزی در محتوا معاصر تلقی 
که این آثار، قادر به نمایش وحشــت و  کــرد امــا چنین به نظر می رســد 
کشــتار میلیونی انســان ها در فجیع ترین  مصائب جنگ های مدرن با 
شــکل ممکــن نبــوده و زبــان اثــر با زبــان امــروزی هم خوانی نــدارد. به 
گوشزد کردن رسالت اجتماعی  کلی نگاه ارزشــی به هنر و به نوعی  طور 
کــه معاصر  گامبن وقتی  هنرمنــد یــا انســان معاصر، چــه در ســخنان آ
که  کالم هربــرت ریــد  گسســت بــا زمانــه خــود می بینــد، و چــه در  را در 
کادمیک روز  کــه در تضاد با قوانیــن آ کســی می داند  هنرمنــد واقعی را 
خــود اســت؛ همگی به نوعــی در حال خلق یک مانیفســت اجتماعی 
گوشــزد می نماینــد.۱۹ اما  هســتند و بــه نوعــی تعهــد هنر بــه جامعــه را 
اینگونه به نظر می رسد که در دوران جدید، حرکت هنر از بعد تصویری 
به اندیشــه، ســبب فاصله گیری هنرمند، از رابطه مســتقیم با مسایل 
اجتماعی شده و رهیافت اجتماعی هنر، چیرگی خود را از دست داده 
که  اســت. اعتبار این مانیفســت های آشــکار در ســتایش هنــر اصیل، 
زندگــی هنرمنــدان و نویســندگان و در مجموع انســان هایی انقالبی را 
می ستایند که برای آینده کار کرده اند، از نظر انسان امروزی خدشه دار 
کالســیک، بــه توانایــی  گرویــس، مدرنیتــه  شــده اســت.  بــه عقیــده 
گذشــته و حال باور داشــت؛ حتــی پس از  آینــده در تحقــق وعده هــای 
کتاب  کــرد و در  که نیچه فیلســوف آلمانی ضرب  مــرگ خــدا. )عبارتــی 
گفت زرتشــت، آن را به عنوان تمثیلی  حکمت شــادان و بعدها چنین 
که برای  کار بــرد.( اما چنین به نظر می رســد  از وضعیــت آن دوران بــه 
کارهای ما را  که ماحصل  هنرمند پست مدرن، این وعده آینده ابدی، 
در خود حفظ می کند، امکانیت خویش را از دست داده است. موزه ها 
کلکســیون های دایمی باشــند،  دیگر به جای اینکه مکان هایی برای 
بــدل بــه مکان هــای نمایشــگاه های موقــت شــده اند. تغییــر مــداوم 
مدهــا و رویه هــای فرهنگــی، موضــوع وعــده آینــده ای بــا ثبــات بــرای 
گذشــته  کارهــای هنری یا پروژه ای سیاســی را محال ســاخته اســت و 
نیز دایمًا در حال بازنویســی اســت )گنجی و مهتدی، ۱۳۹۱، ۱۸-۱۷(.

گانهدربــابمفهوم تحلیــلدیــدگاههایســه
معاصریت

کــه همــواره برخوردهای  گردید  گذشــت مشــخص  بر اســاس آنچه 
گونــی با مفهــوم معاصریت صورت می پذیرد. شــاید در ابتدای امر  گونا
که مفهــوم معاصــر در معنــای درزمانــی، از دیگر  چنیــن بــه نظر برســد 
معانی بیان شده، قابل قبول تر باشد. دیدگاهی که هنر معاصر را مقارن 
با شــاخصه های پســت مدرن می داند. زیرا همچنان در دایره معنایی 
که مفاهیم پست  کلمه معاصر قابل تعریف است. اما سوال اینجاست 
مدرن و مولفه های آن -که در بخش اول اشاره مختصری به آن شد- 
را می تــوان همیشــه و بی قیــد و شــرط به عنوان شــاخصه های مفهوم 
کامل بین این دو جایز  کرد؟ و آیــا ایجاد همانندی  معاصریــت قلمداد 

که امروزه خلق می شوند، با سبک و  است؟ و دیگر آن که آیا همه آثاری 
سیاق و مولفه های پست مدرن همخوانی دارند؟

گفته شــده، هنر مدرن، هنر معاصر نیســت؛ نه صرفًا  می گوییــم و 
بــه خاطــر آن کــه دوره زمانــی آن تمام شــده،که چه بســا خیلــی افراد 
هنــوز بــا رویکرد مدرنیســتی به هنــر، فعالیــت می کنند. این ناشــی از 
ح در آن هنر،  که مفاهیم و ارزش هــای مطر درک ایــن واقعیت اســت 
کاربرد و نمودی ندارند. پس  دیگر در جامعه امروزی و مناســبات آن 
که در ایسم هایش  شاخصه های هنر مدرن با تمام محدودیت هایی 
نمود داشــت، با خواســت انســان امروزی قرابــت و هم خوانی ندارد. 
کالسیک یا مدرن خلق  گر امروزه اثری با مولفه های دوران  بنابراین ا
شود، الزامًا به دلیل آفرینش آن در زمان کنونی، معاصر تلقی نمی شود. 
همچنین با استفاده از همین دریافت اثبات شده در باب دوران های 
کلیدی تریــن نکتــه مفهــوم معاصریت بیــش از پیش پی  هنــری، بــه 
کــه معاصریــت اثــر هنــری، هماننــد پلی اســت بــرای ارتباط  می بریــم 
یــک اثر یا رخداد فکری، به آنچه زندگی امروز بشــر را شــکل می دهد. 
کــه در ابتدای بحث بیان شــد، هنر پســت مــدرن، هنر  همانطــور 
گونی هــا و تجربه هــای نــو اســت و تناقــض اصلــی ایــن مســاله در  گونا
که مرزهای  گستره هنر پست مدرن، از آنجا  همینجا آشــکار می شود. 
متعیــن قبلی را نمی شناســد و تغییر خود را مــدام با زیرکی در زیر پر و 
گونه ای خود را باز تعریف نموده  بــال معنایــی خود هضم می کند، به 
کــه انگار ســرآمدنی بــرای آن وجود ندارد. همه تحــوالت در لوای هنر 
پســت مدرن قابل تعریف اســت. این هنر، هنر متغیر و در حال زایش 
و دگرگونــی اســت و ذات زایش هــای آن بــا تحــوالت اجتماعــی پیش 
که داســتان تغییر و تغیــر آن همچنان ادامه  کنیم  مــی رود. امــا فرض 
گستره پســت مدرن همه تغییرات را در صد  داشــته باشد و همچنان 
ســال آینده، زیر ســیطره خود جای دهد، آیا انســان صد ســال آینده 
خ داده در زیر لوای  می بایســت تمامی جریانات هنری ریز و درشــت ر
کــه احتمااًل بســیاری از آنهــا در صد ســال آینده  هنــر پســت مــدرن را 

کند؟ نقض خواهند شد، همچنان معاصر با خود قلمداد 
ایــن پرســش راه را بــرای تفکیــک مفهــوم معاصــر از پســت مدرن 
که  بــه ما نشــان می دهــد. معاصر، صفت قابــل ذکر برای اثری اســت 
کنش هــای فکری روز  تمــام قد با زبان روز ما قرابت داشــته باشــد، با 
که بستر جریان های هنری  کنون بگوییم  انسان مقارن باشد. شاید ا
کلیــت اجتماعــی انســان امــروزی در قرابتنــد. پس  خ داده هنــوز بــا  ر
همچنان پســت مدرن تا امروز با مفهوم معاصر شــانه به شانه است. 
گر بپذیریم پســت مدرن  کنیم: حتی ا در جواب به دو نکته اشــاره می 
از ابتدا تا امروز، آینه تمام نمای بشــر امروز اســت، باز نافی آن نیســت 
که به ســبب ایجاد تحوالت مفهومی در اندیشــه پســت مدرن، عقاید 
کنند. در حالی که هنوز  هنری امروز، ارتباطشــان را با بشــر آینده قطع 

پست مدرن به قوت خود باقی است.
که همچنان در مورد  دوم آنکه اشــکال اساســی و بزرگ اینجاست 
میزان رواج مکتب پست مدرن برای نقاط جغرافیای فرهنگی تفاوت 
کنش های انسان غرب  نظر وجود دارد. یعنی جوامع غیر غربی هنوز 
را بــرای بازنمایانــدن پست مدرنیســم تجربه نکرده و یــا ناقص تجربه 
کرده انــد. امــا در اســتدالل مــا، معاصــر همچنــان با تعریف مشــخص 

خوانشی در باب معاصریت در هنر
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که هنر معاصر، هنری  خــود می تواند راه خود را بیابــد. تکرار می کنیم 
کنش ها و خواص بشــر امروزی قرابت داشته باشد.  که با تمام  اســت 
گامبن  کنیم- چونان آ الزم نیست خیلی پیچیده تر از این قلمدادش 
کــه از آن توشــه ای بــرای رهیافــت متعالی انســان امروز ســاخته بود و 
که  کنیم  الزم نیســت با پیچیدگی های ذاتی پســت مدرن همگامش 

جز سرگردانی در دریایی از سبک ها چیز بیشتری به بار نمی آورد. 
که در مفهوم فرازمانی از معاصر، سبک و تکنیک  به نظر می رسد 
در خدمت دیدگاه های اجتماعی و سیاســی قرار می گیرد. این همان 
کــه از آن تحــت عنــوان "تعهــد هنری" یاد می شــود.  مقولــه ای اســت 
یعنی هنر باید در خدمت تهذیب مخاطب و عاملی جهت پیشــرفت 
و بهبــود شــیوه زندگــی او و بدین طریــق بهبود اوضاع جامعه باشــد. 
کنــد و  هنرمنــد متعهــد بایــد همچــون وجــدان بیــدار جامعــه عمــل 
هنــر او در خدمــت مردم باشــد. هنــر متعهد بــه مقوله هنر بــرای هنر 
بی اعتنــا بوده و در ارزش گــذاری آثار، دیدگاه جهت دار خود را دخیل 
که  مــی دارد. دیگر اشــکال وارده بر این مفهوم از معاصریت آن اســت 
که زبــان اثر و نحوه ارائه آن بــا زبان امروزی  ایــن احتمــال وجود دارد 
که در زمــان خلق، بنا بــه تعریف معاصر  قرابــت برقــرار نکرده و آثــاری 
از دیــدگاه فرازمانــی، معاصر تلقــی می گردیدند در ارتبــاط با مخاطب 

امروزی جنبه امروزی بودن را در خود ملحوظ نداشته باشد.
که مفهوم معاصر  گیرد آن اســت  که باید مورد توجه قرار  نکتــه ای 
دینامیک دارد اما سرگردان نیست. دینامیک مفهوم معاصر آنجاست 
کوچک تــر جوامــع  کــه می توانــد در قبــال ارتبــاط بــا مجموعه هــای 
انســانی، در هر نقطه از اقلیم فرهنگی دنیا شــاخصه های محدودتر و 
جزیی تر داشــته باشد. اینکه اجازه داشته باشیم بگوییم هنر معاصر 

که با  ایران، بی آنکه نگران باشــیم هنری را معاصر ایرانی دانســته ایم 
که  وجــوه پســت مدرن قرابت ندارد. هنــر معاصر ایران، هنری اســت 
ذیــل مفاهیــم جهانــی، شــاخصه های امــروزی از جامعه ایرانــی را در 
خــود جــای می دهد. پــس می توانیم ابتــدا با ســنجش الگوواره های 
کنونی و با خیالی آســوده  فرهنگــی و اجتماعــی بشــر ایرانــی در زمــان 
بگوییم هنر معاصر ایران این اســت و آن نیســت. آری این اثر معاصر 
ایرانی است اما لزومًا پست مدرن نیست. این همان برخورد محلی با 
که جایز است در متون و نظریه ها مشخص شود  مفهوم معاصر است 

که مفهوم معاصر محلی مد نظر است یا جهانی.
آنچــه در مورد مفاهیم جهانی معاصر مشــخص اســت این اســت 
کــه هنــوز بســیاری از شــاخصه های پســت مدرنیســم معــرف آخریــن 
حضــور فکــری و هســتی شــناختی بشــر اســت. بنابرایــن بســیاری از 
ح شــده در بخش ابتدایــی در تعریف تاریخی هنر  شــاخصه های مطر
کــی در تعریــف جهانــی معاصریــت قــرار  معاصــر، هنــوز می تواننــد مال
کمیت تفکر پست  بگیرند. حتی بنا بر الگوواره های جهان معاصر با حا
مدرن، همه جوامع می توانند وفادار به الگوهای هنری خود باشند، 
گردیــد از شــاخصه های تفکر  کــه پیــش از ایــن بیــان  زیــرا همان طــور 
پســت مدرن، اعتنا به تفســیرهای خــرد و توجه به تفکــرات الگوهای 
که در دوران جدید،  منطقه ای، بومی و غیرجهانی اســت؛ به شــکلی 
قرائت ها و الگوهای متنوع منطقه ای، مذهبی و غیره در عرصه های 
متفــاوت توجه می گردد بر این اســاس قرار نیســت همه مردم جهان 
همچــون دوران مــدرن بــه پیروی از یک الگو و روایــت واحد بپردازند 
کشــوری می تواند بر اســاس فرهنــگ و پارادایم هــای غالب  بلکــه هــر 

خود، به زندگی پرداخته و آثار هنری خود را خلق نماید.  

را  معاصــر  مفهــوم  از  موجــود  ســه گانه  برداشــت های  بی تردیــد 
کوشیده شد، اقوال  نمی توان انکار و دور انداخت؛ اما در این نوشتار 
و نظریه هــای مختلــف را بیان و از مفاهیم مســتتر در آنها شــیوه های 
برخــورد بــا ایــن واژه و مفاهیــم مســتتر در آن را دســته بندی نمــود. 
گرفته منجر به بیان ســه معنا برای واژه معاصریت  اســتتنتاج صورت 

گردید: در زمانی، با زمانی، فرازمانی.
ح شده در باب هر  برای تبیین معنای دقیق تر این واژه، آرای مطر
گی  گرفت. در دیدگاه درزمانی، نمی توان از ویژ معنا مورد تحلیل قرار 
کــرد ولــی ایــن روش عمومــی، همیشــه بــا  عمومــی آن چشم پوشــی 
که  اشکاالت خود همراه است و اتفاقًا به دلیل همین اشکاالت است 
بسیاری از نظریه پردازان، سعی در بازتولید مفهوم معاصر داشته اند. 
کــردن نقطــه عطف  کــه در ایــن نــگاه مشــکل اصلــی پیدا  گفتــه شــد 
تاریخــی برای آغاز دوره زمانــی اخیر-که مبنای اطالق واژه معاصریت 
کنونی  اســت- می باشــد و ایــن تعریف تمام آثار خلق شــده در زمــان 
را معاصــر با زمــان خویش می داند و این دیــدگاه مبنای اختالف نظر 
اســت. البته این مفهوم همچنان در ادبیات و حاشــیه متون هنری 

جــاری و ســاری خواهــد بود زیــرا در چنیــن متونی، قصد بر اشــاره به 
هم زمانی با دوران اخیر است و نه مفهومی فراتر.

در دیــدگاه فرازمانــی، فرمــول بازتولیــد مفهوم معاصریــت، ماهیتًا 
ارزش مــدار اســت. اینکه آثار حامــل یک ارزش خاص– بــا هر تعریفی 
گوینده از ارزش برای خود دارد و ممکن اســت با دیگری در تضاد  که 
و افتراق باشــد- شایســتگی اطــالق مفهوم معاصر بــودن را دارند. در 
ایــن بیــان نیز فرمــول مشــخصی تولید نمی شــود. زیرا این دیــدگاه از 
کلمه معاصر برای جداســازی  کلمــه معاصر فراتر مــی رود و از  معنــای 
کار  کــم ارزش و بی ارزش )بنا بر دیدگاهی شــخصی( به  آثــار بــا ارزش از 
مــی رود و در نتیجــه نمی تواند فرمولی جامع بــرای تعیین معاصریت 

به دست دهد.  
آنچه بیش از ســایر دیدگاه ها می تواند به عنوان مکانیســم علمی 
و دقیق از معاصریت قلمداد شــود، دیدگاه بازمانی اســت. دیدگاهی 
کــه بیشــتر طــرز فکــر هنرمند، نحــوه ارایه اثــر و محتــوای آن را مد نظر 
قرار داده و نه ظرف تاریخی اثر را. این دیدگاه بین چیستی اثر هنری 
بــا واقعیــات جــاری جامعه و مناســبات آن، میــزان تطابــق را ارزیابی 

نتیجه
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می کنــد و پــس از آن در صــورت وجود ایــن تطابق، اثر هنــری مزبور را 
واجــد صفــت معاصــر میداند. معاصر بــه دلیل حرکت دایمــی و رو به 
جلــو، فضایــی ناپایــدار را اشــغال می کنــد و بی تردیــد بــه یــک لحظــه 
گاه )به دلیل رســیدن  تاریخــی خــاص خود را محدود ننموده و حتی 
گذشته خود پیوند برقرار می کند. با این تعریف،  به زبانی مشترک( با 
کن شــدن در ظــرف زمانــی و مکانــی معین،  آثــار هنــری بــا وجود ســا
گــذر زمان  که با  بــه آن محــدود نمی گردنــد و ایــن امکان وجــود دارد 
بــا زمینه هــای اجتماعــی آینــده خــود همایند شــوند. به زبانــی دیگر 
که آثار هنــری، توانایی خم کردن زمان برای رســیدن  گفــت  می تــوان 
به زمینه های مناســب ظهور و بیان خود را دارا هســتند و این همان 
کــه باید  معنــای معاصریــت در مفهــوم »بازمانی« اســت. اینجاســت 
بگوییــم معاصریــت در قطــب دوم اثر هنــری، یعنــی مخاطب، ظرف 
که مربوط به تولید اثر هنری  زمان را می پذیرد ولی در قطب اول آن، 

است، ظرف و محدوده زمانی را نمی پذیرد.
که هــر آنچــه در ایــن دوران صورت  بــا ایــن تعریــف بایــد پذیرفــت 
می پذیرد، لزومًا معاصر نیســت. زیرا معاصر بودن عالوه بر هم زمانی، 
گاهی و شناخت در نســبت با جهان، زمان، جامعه و خود  مســتلزم آ

اســت و در ایــن میــان، ایــده و تفکر هنرمنــد بیش از عامــل درزمانی، 
معرف معاصر بودن اوســت. بی تردید بیان و اندیشــه پنهان در پس 
کــه اثــر در تغییــر نــگاه مخاطــب بــه جهــان پیرامونش  فــرم و تاثیــری 
گشــته تــا آثــاری بــه عنوان میــراث هنــری یک  داشــته اســت، ســبب 

جامعه، حفظ شده و آثاری دیگر به فراموشی سپرده شوند. 
بنــا بــه تعریــف مــا، واژه معاصــر پویاســت امــا ســرگردان نیســت. 
کــه مــی توانــد در قبــال ارتبــاط با  پویایــی مفهــوم معاصــر آنجاســت 
اقلیــم  از  نقطــه  هــر  در  انســانی،  جوامــع  کوچک تــر  مجموعه هــای 
فرهنگی دنیا، شاخصه های محدودتر و جزیی تر داشته باشد. بطور 
مثــال هنرمنــد ایرانــی دوران جدیــد، همچــون هر هنرمنــد دیگر، در 
کجــای دنیــا، زاده دوران خویش اســت و زبان اثر او بایــد با زبان  هــر 
امروزی قرابت و نزدیکی داشــته باشــد، و این مهم حاصل نمی شود 
مگر آنکه هنرمند به میزانی از دانش و شــناخت دوران خود رســیده 
باشــد، تــا بتواند بر مبنــای مقتضیات زمــان و با اســتفاده از فنآوری 
روز، بــه خلــق آثــاری برانگیزاننــده بپــردازد تــا بــه وســیله آن دانش و 
گاهــی مخاطــب خود را ارتقــا داده و او را به اندیشــه وا دارد؛ چنین  آ

اثری هنر معاصر خواهد بود.
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t seems that providing a comprehensive defini-
tion of contemporaneity, despite the multiplicity 

of meaning in a multi-dimensional world, is a vague 
subject. In defining this word, some researchers 
contemplate only being present, (belonging to or 
occurring in the present or a person or thing living 
or existing at the same time as another) and the 
other group transcends of this definition with a dif-
ferent definition of contemporary, and defines con-
temporaneity in the concept of extra time. Addition 
of contemporaneity to artwork requires, above all, 
the answer to the fundamental question whether 
the contemporary period is essentially a certain 
time period of the art of a land, with all the works 
related to that period, or the contemporary word, 
only on works which are consistent with its exam-
ples. Sometimes the implications of the new as-
pect are transcended and the circle of belongings 
transforms the word. In the use of the word of con-
temporary with means of (at a time) all the works 
created at the present time are considered contem-
porary. But when we use contemporary with means 
of (with time), everything that is capable of record-
ing and expressing the components of the present 
is contemporary. In this case, the mere existence 
of the form loses its fundamental importance, and 
the content of the work, insight and manner of pre-
sentation by the artist can make the work in any 
contemporary period of time with the current time. 
Here, time is important in one aspect, in the audi-
ence, and in other aspects, the artist and the work 
of art, are capable of returning to different periods 
And this is the concept of contemporary, which is 
considered as the most practical meaning in this re-
search. Another look at the contemporary notion is 
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an attentive look that at the time no longer matters, 
and the goals and missions of the artist and his co-
operation with these goals, connects him with his 
contemporary word. If we consider art as contem-
porary to be capable of expressing the components 
of the present in today’s language, then perhaps a 
component of the time is no longer the only pillar 
and other components are replaced. The study of 
the theme of various ideas about contemporary and 
the presentation of a more precise understanding 
of this unconventional concept, in three semantic 
interpretations of time (at the time, with time, ex-
tra time) in this study are discussed. The research 
method in this study is descriptive-analytic and the 
method of data collection is library. According to 
the results of the research, which, more than other 
perspectives can be regarded as a rather precise 
definition of contemporaneity, is the reciprocal view. 
Based on this view, art works are not limited to be-
ing inhabited within a given time frame and may be 
adapted to the future with their artistic backgrounds. 
As a result, contemporaneity at the second pole of 
the work of art, that is, the audience, accepts time, 
but on its first pole, which relates to the production 
of the work of art, it does not embrace the time and 
space.

Keywords
Contemporaneity, Postmodern, at the Time, with 
Time, Extra Time.
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