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وا کاوی نظریهانتقــادی در گفتمــان هنــر اجتماعی-سیاســی
پستمدرن*
محبوبه طاهری ،1عفتالسادات افضل طوسی** ،2حسینعلی نوذری
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1دکتری پژوهش هنر ،دانشکده هنر ،دانشگاه الزهرا (س) ،تهران ،ایران.
2دانشیار دانشکده هنر ،دانشگاه الزهرا (س) ،تهران ،ایران.
 3استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرج ،تهران ،ایران.
(تاریخ دریافت مقاله ،96/8/3 :تاریخ پذیرش نهایی)97/9/25 :

چکیده

طرح مواضع پستمدرنیســم و نظریهانتقادی در جامعه قرن بیســتمی ،ابعاد جدیدی در رویکرد تفکر انتقادی بهوجود آورد.
تأثیری که نظریهانتقادی بر اندیشــه سیاســی ،فرهنگی و جامعهشناســی درنقد و دگرگونســاختن جامعه مطر حکرد ،موضعی
مقابل شرایط سلطه و سرکوب بود .از سویی پستمدرن ،نگرش انتقادی به مدرن در همه ابعاد است؛ این دو جریان، حرکتی
به سوی نوع جدیدی از جامعه عقالنی را ایجاد کردند .از آنجایی که هنر نمود روح دوران در جوامع است ،در دوران معاصر با
نگرشــی نقادانه ،شــیوه بازتولید هنری را در عصر پسامدرن معرفی مینماید که معرف سیر تحوالت جوامع در کنش اجتماعی
تحتعنوان هنر متعهد اســت .پژوهش حاضر با روش توصیفی-تحلیلی و با اســتناد به منابع کتابخانهای در تالش اســت تا با
هنرانتقادی که با ایجاد آ گاهی و بیــداری اجتماعی در پی عدالتاجتماعی در برابر نظام ســلطه در
ایــن فــرض کــه نمونههــای ِ
جوامع معاصر است ،هنر متعهد را با درنظرداشتن شیوه انتقادی هنر پستمدرن و نظریهانتقادی (قرائت هورکهایمر و آدورنو)
مطالعــه کنــد .بنابرایــن میتــوان نتایج را براســاس تحلیــل نمونههای هنــر در حیطه بیــان اجتماعی و سیاســی بدینصورت
هنرانتقادی در نگرش اجتماعی-سیاسی نمود بیان اعتراضی-اجتماعی هنر با ویژگیهای پستمدرن است که
تبییننمودِ :
با مطر حشدن صدای مخالف و زیر سئوالبردن ساختار قدرت ،بیانگر شکل تحققیافته نظریهانتقادی است.

واژههای کلیدی

پسامدرن ،نظریهانتقادی ،هنر اجتماعی ،هنر سیاسی.

* این مقاله برگرفته از رساله دکتری نگارنده اول با عنوان« :عدالت اجتماعی در هنر پستمدرن با رویکرد انتقادی» است که با راهنمایی نگارنده دوم و مشاوره
نگارنده سوم در دانشگاه الزهرا (س) انجام یافته است.
** نویسنده مسئول :تلفن ،09121612246 :نمابر.E-mail: Afzaltousi@alzahra.ac.ir،88035801-021 :
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مقدمه
هنــر ،رســانهای برای انتقال معناســت؛ بر اســاس شــیوه فرهنگی
در دورانهــای مختلــف ،ایــن رســانه میتوانــد ویژگیهــای فکــری
یکــه گفتمــان هنــری در
رایــج در هــر دوران را نشــاندهد ،بهطور 
عصــر حاضــر تحتعنــوان هنــر پس ـتمدرن ،نمــود بــارز خصوصیــات
پســامدرن اســت .از ســویی نگــرش انتقــادی پس ـتمدرن بــه
مــدرن ،جریانــی از آ گاهــی بــرای بازبینــی وضــع اجتماعــی را ب ـهراه
میانــدازد کــه در هنــر نمــود دارد .همچنیــن وجــه نقــد اجتماعی در
نظریهانتقادی برگرفته از مکتب فرانکفورت در جهت اصالح ســاختار
اجتماعــی اســت .بنابرایــن هــدف ایــن پژوهــش ،مطالعــه و تطبیــق
نظریهانتقــادی بــا هنــر خردهفرهنگهــای سیاســی-اجتماعی پــس
از دهــه  1960اســت کــه در هنر سیاســی-اجتماعی با مشــخصههای
پس ـتمدرن شــکلمیگیرد کــه در جهــت آ گاهیاجتماعــی مطــرح
هنرانتقادی بــا ایجاد آ گاهی و
گشــتهاند .بنابرایــن فرض بر آن اســت ِ
بیداریاجتماعــی بــرای آمــوزش در پی عدالتاجتماعی اســت .پس
ضــروری اســت جهت بازشناســی هنر بهعنــوان مقول ـهای از آ گاهی و
تأثیرگــذاری اجتماعــی ،بررس ـیگردد .ایــن نگــرش در هنــر معاصــر ،با

هنرانتقــادی بهحاشیهراندهشــدگان همچــون هنــر فمینســیتها و
ِ
سیاهان شروع و با گرایشهای آوانگاردی که با ایجاد فضای آ گاهی
و بیداری اجتماعی در پی عدالتاجتماعی هستند ،تکامل مییابد.
بــر اینمبنا ،در قدم نخســت به شــیوه توصیفی-تحلیلی به مفاهیم
اصلــی نظریهانتقــادی (قرائــت هورکهایمر و آدورنــو) و گفتمان هنری
پســامدرن پرداختهمیشود .سپس موقعیت اثر هنری در مبانی هنر
هنرانتقــادی خردهفرهنگهــا در هنــر اجتماعی
اجتماعــی و رویکــرد ِ
دنبــال میگــردد .همچنیــن مطالعــه آثــار هنــر سیاســی-انتقادی در
گفتمــان پســتمدرن بــا دو رویکــرد-1 :هنــر اعتراضــی آزدیطلــب
بــا موضوعــات منطقــهای و  -2هنــر اعتراضــی سیاســی در پیشــبرد
عدالتاجتماعی با موضوعات جهانی ،ارائه میگردد.
هنرانتقــادی 1تا کنــون بــر اســاس نظریهانتقــادی مــورد مطالعــه
ِ
قــرار نگرفتهاســت و ایــن پژوهش با ارائــه تحلیلی بــر نظریهانتقادی و
هنرانتقادی
گفتمــان هنــری متعهــد در عصر پســامدرن تــاشداردِ ،
در حیطــه اجتماعــی و سیاســی را بهعنوان ســردمدار تغییــر و آ گاهی
اجتماعی در این عصر معرفی نماید.

مبانی نظری نظریهانتقادی

2

گفتمان 3امروزه بهصورت یکی از مفاهیم کلیدی و پرکاربرد در تفکر
فلســفی ،اجتماعی و سیاســی مغرب زمین درآمده و با نقد مفاهیمی
چــون ســلطه ،زور ،قــدرت ،مهاجــرت ،نژادپرســتی ،تبعیضجنســی،
نابرابری قومی و ...عجین گشــتهاست (فرکالف .)10 ،1379 ،گفتمان
مکانــی اســت کــه در آن ،ســلطه و مقاومــت در برابــر هم میایســتند و
فضای چندصدایی بوجود میآید که کارکرداجتماعی بهخود میگیرد.
هنگامی که گستره گفتمان را در ساختاجتماعی بدانیم ،گفتمان وارد
مطالعاتفرهنگی ،سیاسی و اجتماعی میگردد و از این طریق ،شکل
انتقادی پیدا میکند که ریشه در مکتب انتقادی فرانکفورت و وارثان
مســتقیم و غیرمســتقیم آن در دهــه –1960مارکسیس ـتهای جدید،
بهویژه گرامشــی4و پیروانش ،ســاختارگرایانی چون آلتوسر5و محققان
ح میگردد که
مکتب فمنیسم -دارد و تحتعنوان نظریهانتقادی مطر 
با نقد رادیکال و ســرمایهداری در ارتباط اســت؛ چرا که نظریهانتقادی
بــا ایــن عقیــده کــه زندگــی اجتماعــی سرشــار از تعارضــات ،ســتمها و
ابهامــات اســت ،بــه دنبال"بیداری"و"رهایی" اســت و با نقــد جامعه و
فرهن��گ درآمیختهاس��ت ( ،)Rush, 2006, 9که رویکــردی اجتماعی با
هدف اصالح جامعه است .عنوان نظریهانتقادی به مقالهای با عنوان
نظریــه ســنتی و نظریهانتقــادی 6نوشــته مارکــس هورکهایمــر در ســال
یگــردد (نــوذری ،)132 ،1394 ،کــه بعدها در قالب کتابی با
 1937بازم 
7
همین عنوان منتشــر گشــت و همراه با کتاب دیالکتیک روشــنگری ،
به مانیفســت آغازین مکتب فرانکفــورت مبدلگردید .از اهداف اصلی
نظریهانتقــادی ،نشــاندادن روابــط قــدرت در چارچــوب پدیدههای

فرهنگی اســت که در اصل نقد مناسبات در اجتماع است و به سلطه
فرهنگــی و فکری بازمیگردد .یکی از این نگرشها ،رویکرد جبرگرایی
در اقتصاد است که وامدار تفکر مارکس است .مبانی نظریهانتقادی را
میتوان در-1 :نقد نظام سرمایهداری در پرتو تفکر مارکسیستی؛ -2نقد
خرد ابزاری؛ -3نقد فلسفه تحصلی؛ -4نقد فرهنگی ،دانست .میراث
فلســفی-اجتماعی مکتــب فرانکفــورت در نظریهانتقــادی در معنــای
دقیق کلمه ،عبارت است از پروژهای بینرشتهای که توسط هورکهایمر
اعــام گردید و از ســوی اعضــای مکتب فرانکفورت و جانشــینان آنها
بهکار بستهشد .نظریهانتقادی در معنای نه چندان دقیقتر ،در حال
حاضــر اصطالح عامتری اســت کــه در ســایه آن پروژههــای تحقیقاتی
در علوم اجتماعی و علوم انســانی ســعی دارند تا بین نظریه حقیقت و
کاربســت سیاســی ،وحدت ایجاد نموده و آن دو را با هم متحد سازند
انتقادی جامعه ،به توصیف وضعیت صفبندی
(همان .)129 ،نظریه
ِ
نیروها پرداخته و امیدوار است با ایجاد خودآ گاهی در میان آنها ،به
تشــدید تنشهای اجتماعی بپــردازد .در واقــع نظریهانتقادی ،نظریه
جهشاجتماعــی،9
بازســازی اجتماعــی اســت چرا کــه برایناســاس
ِ
حرکتــی به ســوی نوع جدیدی از جامعه عقالنی اســت کــه با آ گاهی از
نظام تفاوتها همراه گشتهاست .از میان اعضای مکتب فرانکفورت
و نظریهانتقادی هورکهایمر با طرح خرد عینی10و آدورنو با بســط دادن
شیءشدگی ،جایگاه رهایی انسان در جوامع معاصر را ترسیممیکنند
که با شــیوه آوانگارد سیاســی و اجتماعی هنر معاصر هماهنگ اســت.
بنابه اســتدالل هورکهایمر« ،نتیجه فوری نظریهانتقادی که خواستار
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تحول کل جامعه اســت ،تشــدید مبارزهای اســت کــه در جامعه با آن
پیونــد دارد» .11در رویکــرد نقادانــه موردنظــر هورکهایمر ،نظریــه دارای
رســالت اجتماعی اســت؛ رســالتی که نظریهپرداز را با کلیت اجتماعی
پیوند میدهد و بر تالش برای دگرگونساختن جامعه و رهایی انسان
تأ کیــد دارد (همــان .)۱۶۱ ،بنابرایــن مفاهیــم نقــادی و خــرد عینی در
اندیشــه سیاســی هورکهایمــر ،از مکانیزمهــای مهــم بــرای بازگرداندن
انسان به سوی سرشت و ماهیت حقیقی خود است؛ بازگرداندنی که
انسان را به رهایی میرساند .هورکهایمر ،همسو با نظریهنقادی ،خرد
عینی را مکانیزمی تعریفمیکند که از پیش ،هیچ هنجاری را به اشیا
و انســانها تحمیلنمیکند و همه صداهای ناهمســان را به حســاب
آورده و تفاوتها را به رسمیت میشناسد (میلر .)۴۰ ،۱۳۸۴ ،در اندیشه
هورکهایمر ،خرد عینی بهمثابه بازتابی از ماهیت راستین چیزها ،باورها
و هنجارهای جامعه را با خود تطبیقمیدهد و معیار مفاهیم اخالقی
درســت و نادرســت و خوب و بد اســت .این خرد ،با ب ه چالشکشیدن
هنجارهای قالبی و ازپیشموجود که با خواســت قدرت حا کم همسو
اســت ،بــه «تفاوت»هــا احتــرام گذاشــته و از ِاعمال الگوهای سیاســی
تمامیتخواه جلوگیری میکند .احترام به منطق"تفاوت" ،برآیند این
اســتدالل در اندیشه هورکهایمر اســت که رفتار راستین ،رفتاری است
ً
کــه بــر فضایل درونی هر فرد انســانی اســتوار باشــد؛ آرمانی کــه صرفا با
رویکــرد نقادانــه و جایگزینی خــرد عینی با خرد ذهنــی12و قالبی حا کم
بــر جامعه ابزاری مدرن میســر میشــود (رنجبر و غالمــی.)68 ،1394 ،
آدورنــو 13هماننــد دیگــر همــکاران خــود در مکتــب فرانکفــورت،
دغدغــه نیــل بــه مفهــوم رهایــی را دارد (هورکهایمــر و آدورنــو بــر تأثیــر
رهاییبخــش معینــی تأ کیــد داشــتند) .نظریهانتقــادی آدورنــو ،هــم
نقــدی اســت بــه جامعه ،و هــم نقدی اســت بــه فرهنگ پوزیتویســم
و حتــی مارکسیســم .وی بــا ترســیم وضعیــت جامعــه مــدرن در قالب
مفهوم شیءگشــتگی14همهگیر درصدد اســت تا موانع تحقق رهایی و
رجوع انسان به گوهر درونی خود را احصا کند .در بیان او ،شیءوارگی
نظریهای میشــود دربارهی جبر اجتماعی زبان و تفکر .شیءگشتگی،
وضعیتی اســت که نظام اجتماعی ،انســانها را بــه نقشهای به طور
اجتماعــی تعییــنشــده محدود و بــه نیروهای شــبه طبیعی وابســته
میکند .بدینســان در حالت شیءگشــتگی ،شــبکه ناشناخته روابط
اجتماعــی کــه هر یــک قیدوبندهــای ویژه خــود را دارنــد ،آ گاهی خود
بنیــاد فــرد را بــه بنــد میکشــند و همهچیــز و هم هکــس را در ســطحی
یکســان قرار میدهد (کوال کوفســکی .)۴۱۱ ،۱۳۸۷،از این رو به عقیده
آدورنــو ،شیءگشــتگی بــه لحــاظ خصلــت همسانســاز خــود ،فرصت
ایجاد هرگونه تفاوت و مقاومت در برابر مکانیزمها و هنجارهای کنترل
اجتماعــی را درهم میشــکند .در این وضعیــت ،ارتباط اخالقیای که
حاصــل رابطــه خالقانــه انســان بــا روح و گوهــر حقیقی خود اســت ،از
بین میرود؛ زیرا روابط میان انســانها و نیز روابط انســان با خودش،
خصلتی شــیءگونه بهخود میگیرد .آدورنو پیامد سیاسی و اجتماعی
ایــن روابــط انســانی شیءگشــته را ،نظــام سیاســی توتالیتر15میداند؛
زیــرا با تقلیل همه انســانها به عناصــر و وابســتهنمودن رفتار و کنش
آنهــا بــه نقش و کارکــرد اجتماعیشــان ،آنها را تابع معیــار عقالنیت
و ســلطهابزاری در جامعه ســرمایهداری نمودهاســت (بشیریه،۱۳۸۱ ،

 .)۱۸۷-۱۸۶از وا کنشهایی که در سطوح مختلف اجتماع برای اعالم
همراهــی یا براعت به این کنشها ارائه میگردد ،هنر اســت .آدورنو در
نظریــه زیباشــناختی خــود و دیگر آثــارش ،نظریه رهاییبخشــی هنر یا
ح میکند ( .)Bolanos, 2007, 26از نظر او،
"زیباشناسی رهایی"16را طر 
یــک اثر هنــری میتواند خود را در تقابل با شــرایط موجود ارائهدهد و
از ایــن رو حــال را رو به ســوی آینده بگشــاید ،آیندهای کــه قلمرو امید
ی نمیدهد کــه آینده بهتــر از حال
و شــادمانی اســت .امــا هنــر تضمین 
باشــد .نهایــت کاری کــه هنر میتواند انجــامدهد این اســت که به ما
علیه"شیءشدگی"تمامیتخواهی که در جامعه امروزی در حال وقوع
است ،یاریرساند (شاهنده و نوذری .)۴۲ ،۱۳۹۲ ،هنر که از اواخر قرن
بیســتم ،کارکرد اجتماعی خود را قوت بخشــید به شیوهای برای بیان
ایدههای اجتماعی مبدلگشت ،بهصورتی که روند بازتولید اجتماعی
هنر تمایزی نمادین برای تحلیل موضوعات و صورتبندی اجتماعی
فراهمآوردهاست؛ درواقع هنر با این گرایش ،تنویر وضعیت تعارضات
و چالشهــای تقســیم قــدرت در جوامــع معاصر اســت .برایناســاس
ضروریســت تا گفتمان هنری که تحتعنوان هنر پســامدرن ذیل این
رویکرد ارائهمیگردد ،بررسیشود.

گفتمان هنری در عصر پسامدرن
از زمینههــای فرهنگــی که بازتابنــده آثار و احوال جامعــه در دوران
ً
مختلف است ،آثار هنری در آن زمان است؛ چرا که اساسا هنر بهمثاب ه
رســانهای برای انتقال معنا شــناخت ه میشــود و بررســی فضای حا کم
قتــری از گفتمــان حا کــم بــر دوران را
بــر آثــار میتوانــد شــناخت عمی 
فراهــمآورد .در ایــن راســتا ،وا کاوی گفتمــان هنــر در عصر حاضــر که از
یگــردد که در
آن تحتعنــوان پســامدرن یاد میشــود ،شــامل آثاری م 
مجموع موضوعی اجتماعی-سیاسی داشته و مقابل سلطه ،بهعنوان
انتقــاد و همچنیــن بهعنــوان اهرم قــدرت17در جامعه عمــلمیکنند.
بنابرایــن گفتمان این عصر شــامل گرایش هنر متعهــد18در مقابل هنر
برای هنر19اســت؛ ســبکهای هنری پس از  ،1960ارزشهای ســنتی و
مفروضات سیاسی محافظهکار پیشینیان خود را رد کردند و اضمحالل
هنر برای هنر را اعالمنمودند .در واقع هنر پستمدرن ،بخشی از یک
جریان وســیعتری از تغییــر تکنولوژیکی ،سیاســی و اجتماعی در غرب
اســت کــه بســیاری از نگرشهــا و رفتــار جدیــد را شــاملمیشــود و بــا
استفاده از فرم هنری جدید ،معرفیمیگردد.
بنابــر کارکــرد تعهدی هنــر این عصر ،انتقاد بــر کارکردهای اجتماعی
یگــردد کــه بر پیشــرفت مــادی ،مســاواتطلبی ،اصالحطلبی
مطر حم 
و بهکارگیــری ابزارهــای بروکراتیــک تأ کیــد میکنــد .از ایــن لحــاظ،
پستمدرنیسم بر تمایز مفهومی و تاریخی آشکار با «مدرنیسم» اذعان
دارد ،چرا کــه هنــر مدرنیســم بر اشــاعه نخبهگرایی تمرکز داشــت .گفته
میشود که هنر مدرن به دلیل درهمآمیختن با بازار هنر و نهادینهشدن
تــوان بهپرســشگرفتن ،برانگیختن و
آن بهعنوان"هنــر وارســته" ،دیگــر ِ
ایجــاد ارتبــاط با اجتماعی فراتــر از عدهای معدود از نخبگان را از دســت
دادهاسـ�ت ( .)Hill, 1998, 99بنابرایــن در گفتمــان هنــری ایــن عصــر،
هنرمندان با اســتفاده از ابزارهای واســازی مانند اســتهزا ،کنایه و تأمل
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بــه خــود ،ســاختارها و قواعــد هنــری را کــه بدان اشــتغال داشــتند (آن
هــم همواره بهلحــاظ رابطه این عناصر فرمی [یعنی ســاختارها و قواعد
هنری] با ایدئولــوژی) بهصورت انتقادی مورد توجه قرارمیدهند .پس
پسامدرنیسم هنری را میتوان بهمنزله انکار-نفی آرمان استقالل هنر و
جدابودگیاشاز جهان-درنظر گرفت.بهنظربرخیمفسران،اینرویکرد
بــه معنی بازگشــت به درکی از پیوندهــای ضروری میان هنــر و قلمروی
اجتماعی و سیاسی است که مدرنیسم از آن منتزع شدهبود؛ این اتفاق
را باید حاصل رجحانبخشی تازهای به پیچیدگی در قبال خلوص ،تکثر
در قبال انسجام سبکی و تصادف یا پیوند در قبال استقالل یا خودآئینی
دانســت (کانــور .)190 ،1394،ایــن روند از بهنمایش درآمدن مســائل در
یگــردد که بــا ایجاد
حیطــه اجتماعــی و سیاســی شــامل حوزههایــی م 
تفکر چندآوایگی یا پولیفونی20و افول فراروایتها(21که لیوتار از آن سخن
میگوید) در دنیای هنر رخ مینماید .با این تعاریف ،موضوع اثر هنری
و نقــش کارکــردی آن در فضــای هنــری بهچالش کشــیدهمیشــود .در
همین راستا تغییراتی همچون ورود به مسائل اجتماعی و دغدغههای
سیاســی ،تقابلهــای دوگانه را مطــرحمیکند .این تقابلهــای دوگانه
با روش اندیشــه پســامدرن -بســیاری آن را متناقضنمــا میدانند–که
نماینــده منطــق از نــوع هــم (این)/هــم (آن) اســت ،منطبــق اســت.
پســامدرن بــا تمایــز قائلشــدن و در عین حــال پرهیــز از گزینش (طبق
منطق یادهشده) میان امور عامهپسند و نخبهپسند الگویی ارائه داد که
ما را وادار میکند تا هر دو ســوی این تقابل دوتایی (یا هر تقابل دوتایی
دیگــری) را بــه یک اندازه درنظر بگیریــم و درنتیجه تقابل ظاهری میان
دو سویه آن را باطل یا"واسازی"کنیم (ملپس و ویک.)197-196 ،1394،
این تقابلها ،ساختارهای اجتماعی هستند که معانی ضمنی سیاسی
دارنــد (وارد .)120 ،1393،طــرح معانــی ضمنــی نظــام قــدرت ،تقابل با
ل
آن و اثربخشــی از رهگــذر کارکرد آن در جوامع در بازنمایی هنری شــک 
میگیرد .در این مرحله اثر هنری بهعنوان سیستم ارتباطی ،بازنمایی را
که تا کنون ارائهمینموده بهچالشمیکشد و بهمرحلهای قدممیگذارد
که از بستر تغییرات و تحوالت مناسبات موضوعی شروع و به مانیفست
اجتماعــی مبدلمیگــردد .این گفتمــان نتیجه تغییرات ایجاد شــده از
نگرش انتقادی پستمدرن به رویکردهای اجتماعی در جامعه است که
با ایجاد تفکر چندصدایی یا پولیفونی و رویکار آمدن همه اقشار جامعه
تحتعنــوان خردهفرهنگهــا در ســطوح مختلــف اجتماعــی بهعنوان
هنــر اجتماعــی و نیز گرایشهای سیاســی برای مقابله با نظام ســلطه و
سرمایهداری در دنیای هنر رخ مینماید.

میتواند با استثمار سرمایهداری کارگران مبارزه کند و پیشرفت فاشیسم
بینالمللی را متوقفکند ،همچنین زمینهســاز چرخشی شــد که در آن
موجیاز رویدادهایهنریدنیاراپر کردوهنرمندانیباملیت،قومیتها
و فرهنگهــای گونا گــون که ســالیان ســال نادیــده گرفته شــدهبودند،
مطر حگشتند .در واقع نقد پستمدرن بود که نقاب از چهره"نابغه"مذکر
سفیدپوســت ،کــه در پــس ژســت جهانروایــی فرهنــگ فاخــر پنهــان
شــدهبود ،برگرفــت .در همینراســتا ،فمینیســتها ســلطه مــردان بــر
عالــم هنــر را به چالــش کشــیدند .در ادامه ظهور پدیــده چندفرهنگی،
مصادف شد با پایان جنگسرد و نمایشگاه جادوگران زمین22در مرکز ژرژ
پومپید23که در دوران گالسنوست طراحیشد (استالبراس-16 ،1388 ،
 .)17این پدیده مرکززدایی از مرا کز اصلی فرهنگی و هنری جهان و توزیع
حیطه هنر در مرا کز متعدد بینالمللی را برعهدهداشت و با انتخاب نیمی
از آثار از کشورهای آسیایی و افریقایی ،سعی در ارائه گفتمانی جهانیتر از
هنر را داشت که در آن ،ضمن حفظ خصلتهای بومی ،هنر را وارد گفت
وگو با زمینه وســیعتر جهانی میکرد و اهمیت ژئوپلیتیكی نمایشــگاه را
تقویتمینمود .همچنین مبادالت و مواجهههای جدیدی را در جهان
هنر آغاز كرد تا بهطور جدی در جست وجوی رویکردهای پسااستعماری
برای تعریف و تأ کید بر نیاز به یک گفتمان هنری جهانی باشد (تصویر.)1
در هنر پســتمدرن ،دیدگاه کلی دنیای هنر به این تحول خوشبینانه
است :بهطور مثال اصول خطی ،تکبعدی ،سفیدپوستانه و مردانهی
مدرنیسم سرانجام فرو پاشیده و جای خود را به فضایی متکثر ،متنوع،
چندرنگه ،چند وجهی و پیچیده با کنشها و گفتمانهای متعدد داده
اســت .بطــور مثــال رز مارتینــز ،24از کارآما25یان بینالمللی ،در پاســخ به
این پرســش که ((دوساالنه چیست؟)) گفتهاست« :دوساالنه مطلوب
ً
رویدادی است عمیقا سیاسی و معنوی که به زمان حال میاندیشد ،به
این امید که آن را دگرگون سازد» (همان،)37 ،
نظریهانتقــادی در مفهــوم امروزین آن نشــانمیدهد که همه انواع
دانــش ،ریشــه در منافعــی دارنــد که فعالیتهــای اجتماعــی و ارتباطی
ســوژههای متعلــق بــه یــک طبقــه ،جنســیت ،قومیــت و نــژاد را متأثــر
میکننــد (مکاریــک)335-334 ،1393،؛ اقشــار مختلــف اجتمــاع و
فرهنگهــای متنــوع را موضــوع کارشــان قــرار میدهنــد .از همیــن رو
برقراری دوساالنهها ،نمود انتقادی به موازین هنر نخبهگرای مدرنیسم
بــود کــه درهــم شکســته شــد و چندصدایــی همچنیــن نســبیگرایی
فرهنگــی26و تکثرگرایــی فرهنگــی27را بهارمغــانآورد؛ برایناســاس،

-1مبانی هنر اجتماعی انتقادی
هنــر اجتماعــی ،یــک رســانه هنری اســت کــه بــر تعامل انســانها و
گفتمان اجتماعی متمرکز بوده و در آن فرمهای هنری و همه محصوالت
فرهنگی در روابط پیچیدهی اجتماعی درگیر هستند .از این منظر ،هنر
بــه عنوان ابزاری برای پردهبرداشــتن از جنبههای اجتماعی ،از جایگاه
اجتماعی برخوردار میگردد مانند انگارههای زنانگی و مردانگی در تاریخ
فرهنگی (کرسمیر .)213 ،1387،بطورمثال جنبش سیاسی واقعگرایان
اجتماعی در دهه  1920-30بر این باور بودند که هنر ،یک سالح است که

تصویــر -1ارائــه  هنــر چندملیتــی ،نقاشــیهای ســنتی توســط انجمــن بومیــان در اســترالیا
('،)Yuendumuدایره سر خ زمین' ( ، )Red Earth Circleاثر ریچارد النگ (،)Richard Long
ژرژ پومپید.1989 ،
ماخــذhttp://www.contemporaryand.com/wp-content/uploads/2016/08/(:
)Yuendumu_1989.jpg
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نسبیتگراییفرهنگی،نهتنهاابزار فهمبلکهابزاریبراینقدفرهنگینیز
بهکار گرفتهشد (رشیدیان .)678،1394،در همینراستا ،فرهنگتوده و
خردهفرهنگهادر هنرپستمدرنمطرحوبهعنوانمقولهایانتقادیو
انعطافپذیربادامنهایاز کاربردهاوبرداشتهایبالقوهمتجلی گشت.
هنرانتقادی خردهفرهنگ28ها در هنر اجتماعی
-1-1رویکرد ِ
در عرصــه اجتماعــی بــا گــذار از مدرنیســم ،توجه بــه کثرتفرهنگی
و مقابلــه بــرای اعالم موجــودی فرهنگها سببشــد خردهفرهنگها،
از جایگاهــی بــرای طــرح دیــدگاه در اجتمــاع برخوردارشــوند .بنابرایــن
پس ـتمدرنها تمامی تــوان ذهنی ،فکری و فیزیکی خــود را در خدمت
جنبشهایــی نظیر فمینیســم ،29جنبشهای طرفدار محیطزیســت،
جنبــش ســبزها و جنبشهــای طرفــدار صلــح و خلعســاح هســتهای
بهکار گرفتند .کار محوری پسامدرنیســتی در اینجا عبارتاستاز نوعی
ساختارشــکنی یــا شالود هشــکنی30بهمثابه جریانــی پرس ـشبرانگیز،
نگــر ،برهمزننــده ،و
اســتفهامآمیز ،ارزیابیکننــده یــا ســنجشگر ،ویرا 
گسســت ایجادکننده (وارد .)144 ،1393،در هنر پستمدرنیســت ،این
راهبردهــا را میتــوان در خصوص مــواردی اعمال نمود؛ مــواردی چون
َ
نگاه خیرهســرانه مردان و اشــکالی از بازنماییها که به طور کامل وجوه
قابل تردید تبعیت و فرودســتی را خنثی میســازند ،یا جلوههای بارزی
ً
ً
از نمونههای ظاهرا ســاده ولی عمال فاســد از خصوصیتهای جنسی و
صفات انســانی ،و همچنین فرا گفتمانهای مربوط به شــرایط انسانی
کــه تعصبــات و جهتگیریهــای مغرضانــه کــه غــرضورزی در فحــوای
آنها مکتوم و مســتتر اســت .یکی از جهتگیریهــای خردهفرهنگها
در گفتمان پسامدرن که بهشکل جدی در سطح مداخالت اجتماعی
رخ نموده ،گرایشهای حقوقی و عدالت زنان در برابر مردان بودهاست.
جنبش فمینیســم که از جریانهای هنــری موضوعگرا در جنبشهای
هنری معاصر اســت ،هنر زنان را در عرصه عمومی مطر حکرد که مواضع
متکثــری را دربرمیگرفــت کــه در عرصــه اجتماعــی تأثیرگــذار بودهانــد.
اثــر بســیار جــدی و درعینحــال بحثبرانگیــز در ایــن حــوزه ،اثــر مــاری
کلی"31ســند پس از زایمان"32بهعنوان هنری در زیسـ ِـتاجتماعی اســت
و هــدف آن ،مشــخصکردن گفتمانهایی اســت که هویتهــای زنانه
را تعری��ف و تنظی��م میکنن��د ( :)Sandler, 1996, 400مجموعهای مرکب
از تصاویــر ،موضوعــات و مطالب مختلف ،که از طریق گســترش شــیوه

تصویــر -2ســند پــس از زایمــان ،جلیقههــای پشــمی ،مــداد ،جوهــر ،مجموعه ایلیــن نورتون،
سانتا مونیک.
ماخذ)http://www.marykellyartist.com/post_partum_document.html( :

اتوبیوگرافی33خود و اعتراض به سوژه زن خانهدار یگانهای که کل کارها را
ادارهمیکند ،به معارضه و مناقشه جدی علیه نظریه ال کان درباره رابطه
مادر فرزندی34برخاستهاست (تصویر .)2این اثر با فمینیسم و روانکاوی
شناختهشــد ه و تأثیر عمیقی بر توســعه و نقد هنر مفهومی داشتهاست
(تصویر )3که رابطه یک مادر و فرزندش ،نزدیکی اولیه آنها و جداشدن
د (لوسیاسمیت.)285،1381،
اجباریشان را نشانمیده 
برایناساس"،فمینیســم مادرانــه" بــا ترکیــب مفاهیمــی برگرفته از
حوزه فمینیســم یعنی حق فعالیت اجتماعــی زنان و مضامین مرتبط
بــا مادرانگــی ،ســعی داشــت تــا آن چــه خصلــت "مادرانــه" زن قلمداد
میشــد را به عرصه اجتماع ببرد تا به باور خود مبنیبر ضرورت حضور
خصلتهای"زنانــه"در عرصــه امــور اجتماعــی بــرای برقــراری صلــح و
رویدادهای سیاســی بهتر جامهعمل بپوشــاند .این نگاه ذاتگرایانه،
خصلتهایــی ذاتــی همچــون مادرانگــی ،صلــح ،دوســتی و آرامــش را
برای زنان متصور میشــد که از وجوه پایهای با نگرشهای رادیکالتر
فمینیســتهای اولیــه و مفاهیمی همچــون"زن جدیــد" در تضاد بود
(بوین و رطانســی .)417 ،1388 ،یکی از مهمترین این تغییرات که در
هنــر بــروز کرد ،ورکشــاپ زنان هنرمنــد متحد در ســال  ۱۹۷۲بود که به
سرپرستی مری کلی در لندن برگزار شد و ائتالف هنر آزاد زنان در سال
 ،۱۹۷۳که هر دو بر مسأله برابری در تحصیالت در زمینه هنر و برگزاری
نمایشــگاه بــرای هنرمنــدان زن تأ کیــد داشــتند .همچنیــن گروهــی
دیگــر شــامل هنرمندانــی چون مــری کلی ،مــارگارت هریســون35و کی
هانت36در اینستالیشن زنان و کار )۱۹۷۵(37که به تأثیر قانون پرداخت
حقوق برابر به گروهی از زنان کارگر در کار پرداختند ،است (تصویر.)4
بر اساس گرایشهای فمینیستی در هنر ،هویت سیاسی و اجتماعی
را نمیتــوان بــه یــک تصویــر کامــل و واحــد از یــک نظــام طبقاتــی که بر
مبنای اقتصاد شکلگرفتهاســت ،فروکاســت .جنســیت ،هویت قومی،
ســن ،گرایــش جنســی و غیــره ،همگــی ،تصویــر طبقــه را میشــکنند و
تکهتکــه میکننــد و فــرو میپاشــند (وارد ،)230 ،1393،تــا ایــن حــد که
سیاســت فرهنگی مبنی بر اینکــه گروههای اقلیت چگونه در رســانهها
ً
ارائهمیشــوند ،ظاهرا ا کنون نقش و تأثیر بیشــتری نسبت به سیاستی
دارد کــه در امتــداد خطوط ســنتی تضاد بین بورژوا و پرولتاریا38ترســیم
شدهاســت .بنابرایــن کشــمکشهای مربــوط بــه حــق مــردم در ابــراز
هویتهایجنسیوفرهنگیشانشدتیافتهاست.موضوعاتیمتنوع

تصویر -3سند پس از زایمان ،اثر از لوح سنگی و صمغ.
ماخذ)http://www.marykellyartist.com/post_partum_document.html( :
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نشریه هنرهای زیبا  -هنرهای تجسمی دوره ،۲۵شماره  ،۱بهار ۱۳۹۹

ت محیطــی ،کاهش جمعیت
مثــل حقــوق معلــوالن ،اعتراضات زیس ـ 
روســتایی و حقــوق حیوانــات ،بیــش از پیــش اخبــار داغ روز شــدهاند.
بهطــور مثال در هنــد ،گروههایی از زنان تهدیــد کردهاند که در اعتراض
بــه مســابق ه ملکــه زیبایی ،خــود را آتــش خواهنــد زد .در امریــکا ،محور
بحثهای انتخاباتی سقط جنین بودهاست .در بریتانیا ،اعضای راست
پارلمان ،خود را درگیر مباحث مربوط به اشــعار برخی از آهنگهای رپ
سیاهان امریکا کردهاند .این کشمکشها و درگیریهای متعدد ،همه
مثالهایی از سیاستفرهنگی برای اعالم هویت است .بهنظر میرسد
همــه اینهــا ،جنگ طبقاتــی را از مرکز فعالیت سیاســی بهکنــار زدهاند.
برایناســاس ،پستمدرنیســم ســه معیار سیاســت مدرن را بــه تدریج
نابــود میکند ،این ســه معیار عبارتند از :ملــت ،طبقه ،اعتقاد به تحول
ً
فرا گیر و گســترده جهان (همان)231 ،؛ این دیدگاهها مســتقیما دنیای
هنــر را دســتخوش تغییرات موضوعی میکنــد .بهعنوان نمونه جنبش
هنری که از هنر بهعنوان وسیلهای برای کنار آمدن با عدالتاجتماعی
اســتفادهمیکنند ،جنبــش هنرهــای ســیاهان39بوده کــه بــه جنبــش
زیباییشناســی ســیاه یــا  BAMمعــروف اســت کــه نمون ـهای از هنــر
اقلیتهای سیاهپوست در راستای هنر اجتماعی شناختهمیشود .این
جنبــش در دهــه  1960به آ گاهی عمومی وارد شــد که بــر توزیع نابرابری
فرهنگــی اعتــراض دارد .الزم به یادآوریاســت که یکــی از اهداف اصلی
جنبش هنرهای سیاه ،پشتیبانی از ملیگرایی سیاهان و بسیج جامعه
ً
به سمت فعالیتاجتماعی و علنا متعهد به اشاعه ایدئولوژی ملیگرایی
س این فرض پایهریزی شد که سیاهان در
فرهنگی سیاهان بود و براسا 
ایاالتمتحده ،از مجموعه ارزشهای زیباشناسانه و فرهنگی مشترکی
ی بــوده و
برخوردارنــد ،ارزشهایــی کــه مســتلزم شــیوههای درک بوم ـ 
ً
بایــد کامــا از فرهنگ سفیدپوســتانه به صــورت پیرامونی مطر حشــود
(دابــی .)252 ،1394،زیباییشناســی ســیاهان 40را کارورزان جنبــش
هنرهای ســیاهان اشاعه دادند و با اعتقاد به ضرورت بازاریابی رادیکال
ایدئولوژی زیباییشناســی غــرب ،مدعی آن بودند که برداشــت خود از
هنر ســیاهان را از زیباییشناســی آفریقایی ســنتی برگرفتهاند ،که نیت
سیاســی خود از پیشــبرد اهداف ملیگرایانه ســیاهان را تصریحمیکرد.
منتقــدان ایــن نحلــه ،بــا امتنــاع از پذیــرش ایدئولــوژی هنر بــرای هنر و
درآمیختــن زیباییشناســی بــا اخــاق ،شــکلهای هنــری را همچــون
رسان ه شفاف پیامهای اخالقی و سیاسی درنظرگرفته و تنها هنر موجه
را هنری میدانســتند که در خدمت ارتقابخشــیدن به آ گاهی فرهنگی

تصویر -4سند مربوط به بخش کار در صنعت؛ اشاره دارد به داستانهای بیش از 150زن کارگر
کــه در ایــن پــروژه شــرکت کردهاند ،داســتان خاصی که از ارتباط شــرکتکنندگان بــا محل کار و
همچنین یک بررسی کلیتر از تغییرات در کار و صنعت مطر حکردهاند.1975-1973 ،
ماخذ)http://www.tate.org.uk/art/images/work/T/T07/T07797_10.jpg( :

اجتماع سیاهان باشد (همان)319-318 ،؛ درحقیقت آنچه که لیوتار،
ابــراز روایتهای خــرد گروههای مختلف جامعه میداند و همانطور که
کونلوستنظریهپرداز افریقایی-امریکاییبهدرستی"سیاستفرهنگی
نویــن تفــاوت )۱۹۹۰("41میخوانــد (ملپــس و ویــک )204 ،1394،و ایــن
همان اشاعه کثرتگرایی در عصر پسامدرن است .لیوتار این خصوصیت
را" ،احتمــال تداوم بازی عادالنه یا منصفانه"میخواند .بنابراین بهنظر
میرســد پستمدرنیســم بینشــی آزادیبخــش و دموکراتیــک عرضــه
میکنــد (وارد)261 ،1393،؛ ایــن رونــد انتقــاد از تکصدایــی در هنــر
باعــث گفتمــان و چندآوایــی در هنر این عصــر میگردد و ایــن حضور در
عرصههای اجتماعی به ناچار با سیاست گرهمیخورد ،پس ضروریست
تــا گفتمــان هنــر در تقابلهــای سیاســی در ایــن عصــر بررســیگردد.

 -2رویکرد هنر سیاسی انتقادی
نوعی هنر اجتماعی علیه تعصبات اجتماعی که بیشتر با جنبههای
روشــنفکرانه در ارتبــاط اســت و بــا ظهــور مارکس شــکل جــدی بهخود
میگیرد و با مبارزه طبقاتی مطر حمیگردد ،هنر سیاســی اســت .به نظر
مارکــس هــر زیربنــای تولیدی ،هنر خــاص خــود را پدیدمــیآورد و در هر
شــرایط خــاص و بحرانــی ،هنر نقــش تعیینکننــده در تغییر مناســبات
اجتماعــی پیدامیکند که یا در خدمت طبقه حا کم اســت یا منتقد آن
اســت (ن.ک .ارشــاد؛ عبادیــان ،1387،کد مطلــب .)258196به دلیل
گیر هم این/هم آن در گفتمان پستمدرنیسم ،فضای ارائه
منطق فرا ِ
تفکرات در قالبهای اجتماعی با موضوعات سیاسی درگیر میشود و آن
را واسازی و نقد میکند .برایناساس ،جنبشهای مداخلهگر ،ایدههای
مشــترک اجتماعــی را موضــوع کار خــود قرارمیدهنــد .هنــر سیاســی
بازنمایــی مداخلهجویانــه جامعــهای را کــه بهنوعی درگیر یــا تحتتأثیر
شرایط اجتماعی زاویهداری است ،بازنماییمیکند .بدینترتیب برخی
از آثار بهطور مستقیم از نگرانیهای مربوط به حقوق بشر ،فساد ،توزیع
طبقــه ،ثــروت و قدرت ســخنمیگویند .برای تفســیر هنر پســتمدرن
بایــد توجه داشــت کــه معنی و مفهــوم تولیــدات یا محصــوالت فردی،
ً
اساســا و بهطــور دربســت نــه بــا شــیوههای تقلیــد و تصنــع ،42یــا طنز و
کنایه43مشخصمیشــود ،و نه با حاشــیهپردازیها ،شــرح و تفسیرها و
جلوههــای فریبنــده مفهومی44درباره مضامینــی چون"بیمعنایی،"45
"بیژرفایی" یا "بیعمقی "46و امثالهم بهدســت میآید .تفســیر و تأویل
تابــع ایــن مســئله اســت کــه چگونــه اثــری ویــژه در دل مجموعــهای از
روابط موجود بین نیات هنری ،اشــکال و صور مختلف نهادینهشــدن،
ســبکهای متنــوع تفســیر و شــیوههای متفــاوت کارکــرد جنبشهــا و
برنامههای سیاسی جای دادهمیشود (بوین و رطانسی.)410 ،1388 ،
از هنرمندانــی کــه در زمینه سیاســی هنر خود را بهصــورت نقادانه
مطر حمینماینــد ،دوریــس سالســدو 47هنرمنــدی کلمبیایــی راوی
درد ،اســت؛ چرا که خود جنگ و نژادپرســتی را تجربه کردهاســت .وی
همــدردی با بازماندگان جنگ را از طریق مجسمهســازی اجتماعی و
سیاســی بازتولیــد مینماید .وی با اثاث خانهی افــرادی که در جریان
جنگ داخلی طوالنی کشــورش مفقود شــدهاند ،مجســمه میسازد.
در برخــی آثــار سالســدو ،یــک تکــه اثاثیه به دقــت داخل تکــهای دیگر
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قرارگرفته و با آن جفت شدهاست .از همین رو مجسمههای او تبدیل
به اســتعارهایی میگردد که از یک گفتمان شــاعرانه بــرای ابراز عمیق
احساســات از کمبودها و نافرجامها بهرهمیجوید .چیدمانهایی که
ً
سالســدو ارائهمیدهد ،تقریبا انتزاعی هســتند و تماشــا گر را به ســوی
شــهود هدایتمیکننــد .آثــار وی مــا را بــه ابعــاد دیگــر زندگــی ،از غم و
اندوه ،عزاداری ،و زمان انتظار در یک محل سرد ،جایی که میزها دیگر
نقطه مرکزی آشــپزخانه خانوادگی نیســت و کابینتهایی که سیمان
را جــذب کردهانــد ،روبرو میکند (ن.ک :اســتالبراس)32-31 ،1388 ،
(تصویر .)5هنر سالسدو ،هنر وا کنش به رخدادهای سیاسی و رویکرد
فرابازنمایی "فرهنگ خشــونت" اســت که وجوه اجتماعی تأثیرگذاری
را برجای گذاشــت ه و عواقب عمیق نزاع مدنی را با ابعاد عاطفی پیوند
یزند که تحریک آ گاهی جمعی و اخالقی را در پی دارد.
م 
از دیگــر آثــار وی در ارتبــاط بــا رویدادهــای اجتماعــی و سیاســی،
یادبودی در جریان هولوکاســت اســت که صدها کفش از قربانیان در
هولوکاســت را ارائهمیدهد ،روایتی که در مورد شــکنجههای جهانی
اســت .در واقع آثار وی معطوف به بازیابی خاطرات سیاســی جمعی
در مواجهه با ســرکوب خشــونتبار سیاسی اســت (تصویر .)6همانی
که فردریک جیمســون عنوان ناخودآ گاه سیاسی48را مطر ح میکند،
مفهومی که آن را برای ارجاع به واقعیت سرکوبشده مبارزه طبقاتی
در متن فرهنگ کنونی بهکار بردهاســت (رشیدیان .)665 ،1394،در
واقع همان فرم معناداری که کالیو بل فرمالیســت ،در کتاب هنر در
ســال  1914بیانمیدارد":هنر یعنی فرم معنادار" ،یعنی کنارگذاشتن
جنبه بازنمایی در هنر (نایجل.)18 ،1387،
در این آثار ،حســی از غرقشــدن یا فرسودنی بسیار آهسته وجود
دارد ،نموداری از تأثیر خاطرههایی که با خشونت بر ذهن داغخورده،
با ســکوت و سانســور مهر و موم شــده ،و ناخواســته در رؤیاها و افکار
بیاختیار زندهمیشــود؛ و همانقــدر زجرآور در گذر ایام رنگمیبازد
(استالبراس .)31 ،1388 ،بهطورکلی فرآیند آثار این هنرمند ،رویهای
از زبــان جهانوطنـ ِـی هنــر معاصــر و نیــز وا کنــش و اظهارنظــری در
خصوص مسائل سیاسی است .در همین راستا تکیه نظریهانتقادی
نیــز بر«محتوای حقیقی» آرمانهای بورژوایی نظیر آزادی ،حقیقت،
عدالــت و ...و تعــارض آن با تجربیات وحشــتنا ک جنگ جهانی دوم
اســت کــه بــورژوازی آن را به بشــریت تحمیل کردهبــود و معطوف به
تحلیل و دگرگونی اجتماعی است (ن.ک رشیدیان.)694 ،1394،
از دیگــر آثــار معاصــری کــه رویکــردی انتقــادی دارد ،اثــر دیویــد

کرنی49اســت کــه صــدام حســین کوســه )2005( 50نــام دارد ،در واقــع
مجسمه از دیکتاتور پیشین عراق با دستان بسته و طنابی بر گردن که
در میان مایع غلیظی معلق ماندهاست (تصویر .)7صدام که در ۲۰۰۳
توسط نیروهای آمریکایی در حالی که خود را در یک حفره کوچک در
نقطهای دورافتاده مخفی کرده بود دستگیر شد ،خشم و نفرت را برای
اذهــان عمومــی مجدد ایجاد نمود .کرنی بــا ارائه این اثر بحثبرانگیز،
نگرشــی فلســفی-انتقادی را در مواجــه بــا ســمبل دیکتاتــوری مطرح
میکند .ســئواالتی از قبیل اینکه" ،آیا ســرنگونی اســتبداد در وضعیت
اســتعمار منجمد شدهاســت؟" را به ذهن متبادر میسازد .همچنین
اثر کرنی پرسشهایی در خصوص ادرا ک تاریخ ایجاد نمود؛ سئوالی که
بصورت فلسفی بیانگر این نکته است که روایت صدام حسین نمایش
تاریخ ســلطه ،نمایش تمایالت ذاتی وحشی در یک اسطوره است که
تنهــا منجمد شــده اســت و آیــا انجماد ،خــوی دیکتاتــوری را در تاریخ
معدوم کرده اســت .کرنی شــیوه اجرا و نام اثر را از مجســم ه "کوســه"در
ســال  1991اثــر دمین هرســت  ،،51هنرمند بریتانیایــی (هنرمند حیطه
بــودن فیزیکی مرگ
صنعــت هنــر و تجــارت) تحتعنــوان "غیرممکــن
ِ
در ذهـ ِـن فــردی زنــده )1991( "52درون ماده شــیمیایی فرمالدهید وام
گرفت ه اســت .شــیوه بینامتنی که رویکردی مفهومی به مرگ دارد چرا
که کوســه نماد مرگ بوده و نمایش خشــونت آن تدام حس خشــونت
در اذهان اســت (تصویر .)8اثر دیمین هرســت از مجموعهای انتخاب
شــده که حیواناتی نظیر ماهی ،کوســه ،گاو ،گوســفند و ...را با عنوان
"عــدم امــکان فیزیکی مــرگ در ذهن یک فرد زنده" ارائه نموده اســت.
ت بخشــیدن به استعارههای
روند کلی ســاخت آثار او عبارتند از عینی 
ن دهنده و رقتانگیز خود را
بصری که از این طریق اندیشــههای تــکا 
م میبخشــد .چارلز هال منتقد معاصر در نقد
به نحو ملموســی تجس ـ 
اثر نوشــت... :کوســه ماهی شــناوری که به ظاهر در تعادل و آرامش در
مخزنی که برایش ساختهشده گرفتار آمدهاست .این تجسم بصری،
انتقــاد و تمثیلــی اســت از خدشــهدار بودن هــر گونه امیــد و اعتقاد به
نظامی که مبنای آن تناز ع بقا و جنگ و تکاپویی ناعادالنه برای زنده
ماندن است .هرست ناامید از استقرار نظم در حیات زندگان ،به سوی
جاودانگــی مرگ معطــوفمیشــود :همیشــگیترین واقعیت ،قطعی
بودن مرگ است (لوسیاسمیت .)222 ،138۱ ،کرنی این اثر را به شیوه
پاستیش ارائهمیدهد تا هم بیانگر روایت خود و هم ارجاع به اثر هرست
باشد .شیوهای که کرنی استفادهنموده ،از نمونههای خوانش و تولید
اثر در عصر پســامدرن اســت کــه بهعنوان بینامتنیــت 53ارائ ه میگردد.

تصویر  -5مبلمان نامناسب" ،" dysfunctional furnitureسالسدو.1995 ،
ماخــذhttps://www.nytimes.com/2015/02/15/arts/design/doris-salcedo-( :
)whose-art-honors-lives-lost-gets-a-retrospective-in-chicago.html

تصویر -6موزه تاریخ هولوکاست ،اورشلیم.
ماخــذhttp://www.alejandradeargos.com/index.php/en/artp/466-doris-(:
)salcedo-art-as-a-scar
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این اثر ،نخســتینبار در شــهر پــرا گ به معرض نمایش گذاشتهشــد و
نمونهای از آوانگارد سیاســی در عرصه هنر مفهومی شناختهمیشــود
و ســرکوب سیاسی اثر ،طبق گفته شهردار بلژیکی ،به این خاطر است
کــه گروههــای خاصــی از جامعــه ،ایــن اثــر را"حامــی" تلقیمینمایند.
با توجه به اثر کرنی میتوان اذعان داشــت شــیوههای بازتولیدی
سیاســی در ایــن عصــر ،گفتمــان تقابلهــا را بهنمایشمیگــذارد کــه
جنکس ،با انتقادی که گاه علیه پستمدرنیسم مطر حمیشود ،مبنی
ً
ً
بر اینکه پستمدرنیســم ضرورتا گرایشی است محافظهکارانه یا صرفا
نوستالژیک ،مخالف است .او میگوید بهجای آن که پستمدرنیسم
را تکرار مقلدانه ســنت بدانیم ،میتوان آن را "التقاطگرایی رادیکال"
دانست که فعاالنه وارد گفتوگوی گذشته و حال میشود و (برخالف
افسان ه تازگی مطلق مدرنیسم) نشانمیدهد هر یک از این دو (حال
و گذشــته) در شــناخت ما از دیگری تأثیرمیگذارد (وارد)38 ،1393،
که نمود آن در اثر کرنی پدیدار میگردد .از دیگر گرایشهای مواجهه
بــا تقابلها در هنر با موضوعات سیاســی ،رویکردهــای اعتراضی هنر
است که به بیپردهترین شکل از انتقاد را به نمایشمیگذارد.
 -2-1هنر اعتراضی آزدیطلب با موضوعات منطقهای
هنــر اعتراضــی ،اصطــاح گســتردهای اســت کــه بــه آثــار خالقــی
مربوطمیشــود کــه توســط فعــاالن و جنبشهای اجتماعــی مطرح
میشــود .هنــر مقاومــت از نمونه هنر اعتراضی اســت کــه از آنجمله
میتــوان هنــر مخالــف آپارتاید در آفریقــای جنوبی را نا مبــرد که ویلی
بستر ،54یکی از بهترین هنرمندان شناختهشده در این عرصه است.
از این رو هنر اعتراضی بهعنوان بخشی از تظاهرات یا اعمال نافرمانی

تصویر -7بخشی از تصویر صدام حسین کوسه.)2005( ،
ماخذ)http://www.complex.com/style/2013/07/new-political-art/david-cerny( :

تصویر -8کوسهای مرده در محفظهای از جنس شیشه و فوالد در محلول فرمالدئید .)1991( %5
ماخذ)http://www.damienhirst.com/the-physical-impossibility-of( :

مدنی مورد استفاده قرارمیگیرد که نمونهاولیه آن به تابلوی گرنیکا
یگــردد (تصویر .)9تابلویی که در نکوهش جنگ تصویر شــده و
بــاز م 
هرج و مرج سیاسی آن دوران را بهنمایش میگذارد ،که خود نماد و
بیانهای علیه فاشیست است.
ً
55
از ســالهای  ،1960بیــان هنــر اعتراضــی اصــوال بــا هنــر گرافیتــی
شناختهمیشــود (ن.ک .کوثــری )72 ،1389 ،کــه بخشــی از هنرهای
خیابانی و از عناصر اصلی فرهنگ هیپهاپ بوده و پیامهای سیاسی،
اجتماعی و حتی فرهنگی و ژانری کامل از بیان هنری مبتنی بر سبک
نقاشــی روی دیواری با رنگپاش اســت .این شــیوه ،راهی برای بیان
عقاید و دیدگاههای گروههای سیاسی بهحاشیه راندهشده یا محروم
از امکانــات تبلیغات اســت که وجهــی زیرزمینــی دارد .بهعنوان مثال
آثار گرافیتی بنکسی ،56جهتگیریهای مشخص سیاسی و اجتماعی
دارد .وی از هنرمندانــی اســت کــه در حیطــه هنــر سیاســی بهصــورت
اعتراضــی فعالیتمیکنــد .درونمایه بســیاری از کارهــای او را مفاهیم
ضــد جنــگ ،ضــد ســرمایهداری ،ضــد فاشیســم ،ضــد امپریالیســم،
آنارشیســم ،نهیلیســم و ا گزیستانسیالیسم تشــکیلمیدهد و تصاویر
کوبنده و طعنهآمیز وی ،اغلب با شعار درهم آمیخته است (تصویر.)10
نتیجه آنکه گرایشهای سیاسی و انتقادی وی ،لحن گزندهای نسبت
به صلح و عدالتاجتماعی جهانی دارد که در آثار او نمایان است.
-2-2هنــر اعتراضــی سیاســی در پیشــبرد عدالتاجتماعــی بــا
موضوعات جهانی
هنــر بــرای عدالتاجتماعی شــامل طیــف گســتردهای از هنرهای
تجســمی و تصویری اســت کــه هــدف آن ،آ گاهی انتقــادی در جامعه
ً
و ایجــاد انگیــزه برای تغییرات اجتماعی اســت که اصــوال با جنبههای
سیاسی درگیراست .این رسانه ،نه تنها میتواند وسیلهای برای تولید
آ گاهی باشد ،بلکه میتواند بهعنوان کاتالیزور و ابزار تحلیلی برای درک
و برانگیختــن وا کنــش در برابــر بیعدالتیهــای اجتماعــی عمــل کند.
برایناساس توجه به فرهنگ عامه ،حجم عظیمی از مواضع اتخاذی
در مبحث پســتمدرن اســت که بهعنوان مکانیسم برای مشارکت در
مســائل اجتماعــی پدیدار گشتهاســت .از نقطــه نظری ،ایــن تغییر در
واقــع تغییــر جهت از ســوی بیــان فردی به مشــارکتاجتماعــی و یا "از
خودمختــاری به ســوی مشــارکتاجتماعی"را بهنمایــش میگذارد که
بهعنوان اثری خارج از گالری و سیستم موزه شکوف ا میشود.
در مــورد ایــن کــه عدالــت چیســت؟ توافــق جهانــی وجود نــدارد؛
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تعاریــف زیــادی وجــود دارد و هــر یــک از ایــن تعاریــف تنهــا در ارتباط
بــا بــازی زبانی خاصی کــه در آن قرارگرفته ،معنادار اســت .مدرنیســم
ح میکنــد« :آیــا فــان چیــز خــوب اســت؟» امــا
ایــن ســؤال را مطــر 
پستمدرنیســم میپرسد« :برای چه کســی یا برای چه چیزی خوب
اســت؟» بهنظــر میرســد معنــای ایــن ســخن در گفتمان پســامدرن
آن اســت کــه ایدههــا و ارزشهــای همــه افــراد بهطــور یکســان اعتبار
دارنــد .در نتیجه ،دلیلی ندارد فرضکنیم کــه "باورهای غربی"و"عصر
روشــنگری" بایــد هــر جهانبینی دیگــری را تحت نفوذ یا ســلطه خود
داشتهباشــند".ما" ،مبنــای اخالقــی واالیــی نداریم کــه از آن جایگاه،
اعمــال دیگــران را مــورد انتقــاد قراردهیــم .نظــرات آنها از نظــرات ما
معتبرتــر نیســتند .مــا هرگــز بــه هنجارهــا و قوانیــن پذیرفتــه و جهانی
ت نخواهیمیافت (و نباید هم برســیم ،زیرا تنها راه دســت یافتن
دس ـ 
بــه آنهــا ،زور و اجبــار اســت) .بنابرایــن معیارهــای مشــترک کنــار
گذاشتهمیشــوند و تکثرگرایــی جــای آن را میگیــرد (وارد،1393 ،
 .)261-260ایــن گفتمــان در هنــر ،مبنــای شــکلگیری اجراهــا و
پرفرمنس57هایــی در ســالهای اخیر اســت که در قالــب این موضوع
بــا طیف وســیعی از گرایشهای سیاســی و اجتماعی اجرا شدهاســت
و اهدافی همچون رســیدگی به مسائل اجتماعی و سیاسی و تشویق
مشــارکت مــردم بــرای تغییــر و آ گاهــی اجتماعــی را دنبالمیکنــد .از
جمله این نمونهها ،پرفرمنس منحصربهفرد"رقص مردگان" است که
یکــی از بهتریــن و خالقانهتریــن راهپیماییهای مفهومــی و اعتراضی
علیه نظام سرمایهداری و ترویج سیاستهای ستیزهجویانه است که
تا به امروز شــناخته شدهاســت (تصویر .)11تظاهرات صلحآمیز توسط

تصویرِ -9گرنیکا ،پابلو پیکاسو ( ۳٫۵ ،)۱۹۳۷در  ۷٫۵متر ،موزه رینا سوفیا ،مادرید.
ماخذ) https://upload.wikimedia.org/wikipedia/fa/7/74/PicassoGuernica.jpg( :

تصویر -10ســوراخ روی دیوار حائل ،دیوار حائــل کرانه باختری رود اردن ،بیتلحم .نمونهای
از گرافیتی بنکسی روی دیوار.
ما خــذhttps://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mauer-betlehem.( :
)jpg?uselang=fa

گـ�روه هنـ�ری" "GESTALTEN 1000اجــرا شــد کــه بــه اجــاس گــروه
58 G20در هامبــورگ در تاریــخ  5ژوئیه  ،2017علیه ســران کشــورهای
عضــو و سیاستهایشــان اعتــراضکردهاند (طبــق صورتبندیهای
اجتماعــی ،59در دموکراســیهای معاصــر ،اقتصادهــای ســرمایهداری
تعیینکننــده ســلطه سیاســی هســتند (مکاریــک)197 ،1393،؛ ایــن
نشست در سال مذکور بهعنوان وسیلهای برای بحث در مورد "مسائل
مهــم جهانی" متمرکز بر تجارت ،بحــران افزایش پناهندگان ،مبارزه با
تروریســم وحقــوق زنان در محل کار انجــام میپذیرد .این پرفرمنس
براســاس قســمتی از یــک موســیقی معروف به نــام رقص مــردگان که
توســط مایــکل جکســون اجــرا و خوانــده شــده ،شــکل گرفتهاســت.
صدهــا نفــر از مــردم معتــرض در راهپیمایــی نمادین ،در اعتــراض به
تأثیرات مخرب ســرمایهداری با بدنی پوشــیده از خا ک رس در انتقاد
دو ســاعته خــود در گردهمایــی  G20ابــراز انتقــاد کــرده و در نتیجــه
خواســتار انســانیت و مســئولیتپذیری بیشــتر این اجالس شدهاند.
در ایــن پرفرمنــس ،اســتفاده از اســتعار ه مفهومــی در سراســر اجــرا
دیدهمیشــود؛ اســتعارههایی همچون پوســتههای خا کستری گرد و
غبار که نمایش جامعهای اســت که حس همبستگی خود را از دست
دادهاســت و در نهایــت خــود را بــا طعــم خودخواهــی و عدمپذیــرش
آلودهمیکنــد .بــا ایــن حــال در طــول اجــرا ،بــا بیــداری یکــی از افــراد و
آ گاهکردن دیگران ،شــور و زندگی در آنها بیدارمیگردد که لباسهای
خا کســتری را از تن بیرون آورده و پوســته دوم خود را فرو میریزند که
نمادی اســت از مردمی که خود را از ســاختارهای ایدئولوژیک سفت و
ســخت آزاد کردهاند که یادآور خودانتقادی و اعتراض بر شیءگشــتگی
که نماینده نظام توتالیتر در نظریهانتقادی است (تصویر .)12بهعبارت
ی هســتند کــه بــر
دیگــر ،ایــن اســتعارهها نشــاندهنده جوامــع امــروز 
آشــفتگیهای سیاســی غلبهکــرده و در تقاضــا بــرای تحمــل بیشــتر،
انعطافپذیــری و گفتمــان ســازنده بــا یکدیگــر همــرا ه میگردنــد.
پرفرمنسی که از بیتفاوتی سیاسی انتقاد میکند و همبستگی بیشتر
و مشــارکت سیاســی برای جامعه را اینگونه بیانمــیدارد که تغییر در
جامعه از باال نیســت ،اما از هر فرد دگرگونی عظیمی ر خمیدهد و این
پیام را ابالغمیکند که «همه ما باید از خواب بیدار شویم».
از دیگر هنرمندان این عرصه ،آی وی وی 60هنرمند معاصر و از
فعاالن دموکراسی اهل چین است .وی بهعنوان یک فعال سیاسی،
بــه انتقــاد و مخالفــت از موضــع دولــت چیــن در حیطــه دموکراســی
و از منتقــدان ایــن دولــت در بحــث حقــوق بشــر محسوبمیشــود.
وی فعالیــت خــود را در اعتــراض بــه نقــض دموکراســی و ســتمهای
انســانی ارائهمیدهــد .در اینستالیشــن 61اخیــر ،وی توجــه خود را به
مســأله پناهجویان معطوف کرد و در انتقاد از سیاســت اروپا در قبال
پناهجویان (به گفته صلیبســرخ ،طی پنج ســال جنگ در ســوریه،
 16میلیون نفر برای نیاز فوری به کمکهای بشردوستانه وطن خود
را ترککردهانــد و موسســات خیریــه آن را بزرگتریــن بحــران انســانی
پــس از جنــگ جهانی دوم مینامند ،همچنیــن بیش از یک میلیون
مهاجــر و پناهنــده در ســال  2015از دریــای مدیترانــه بــه اروپــا عبــور
هنرانتقــادی خود
کردنــد کــه تقریبــا نیمی از آنها ســوری هســتند)ِ ،
را ارائــه کردهاســت .چیدمــان بحثبرانگیــز آی پیرامــون دســتگیری
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تصویر -11پرفرمنس رقص مردگان ،عکس .christian angl
ماخذ)/https://1000gestalten.de/en( :

تصویر -12پرفرمنس رقص مردگان ،عکس .christian angl
ماخذ)/https://1000gestalten.de/en( :

تصویر -13سالن کنسرت برلین.
ماخذ)ai-weiwei-covers-berlin-landmark-refugee-life-vests/15/02/2016/http://www.sbs.com.au/news/article( :

از ارزشهــای پناهجویــان و بازپسگیــری مجــدد خانوادههــا اســت.
ایــن اجــرا بــا نصــب بیــش از  14000جلیق ـ ه نجــات (گــردآوری شــده از
جزیــره یونانــی لســبوس ،62بهعنــوان نقطــه میانــی برای کســانی که
بهعنــوان پناهنده از ســرزمین خود به اروپا میآیند) ،به ســتونهای
ســالن کنســرت در برلین صورت پذیرفتهاســت که ایــن چیدمان به
مناســبت رویداد "ســینما برای صلح( "63بهترین زمــان برای نمایش
اینستالیشــن در برلین؛ چرا که ســتارگان و نخبــگان فرهنگی و هنری

در ایــن زمــان حضور داشــته و از ســویی عنــوان این رویــداد فرهنگی
و هنــری بــرای صلــح بوده اســت) ارائه شــد .جلیقههــای نجات این
چیدمــان ،نشــاندهنده مفهومــی از میزان بهخطــر انداختن زندگی
بــرای یافتــن صلــح و عدالتاجتماعــی اســت؛ زندگی بســیاری که در
تالش برای رسیدن به زمین امن از دست رفتهاست (تصویر .)13هنر
اعتراضــی آی به مســئله عدالتاجتماعــی ،از نمونههــای تغییریافته
بازنمایی در هنر است که میتوان آن را فرابازنمایی64مطرح کرد.

نتیجه
نظریهانتقادى مکتب فرانکفورت ،نقدی اســت بر ســرمایهداری،
ســرکوب فردیــت فرد و ش ـیءگونگی کــه دربرگیرنــده انتقــاد از جامعه
و نیــز نظامهــاى گونا گــون معرفتی اســت .هورکهایمــر از اعضای این
مکتــب فکــری ،بــا طــرح خــرد عینــی ،مکانیزمــی را تعریفمیکند که
هیــچ هنجاری ،نظری را بر انســان تحمیل نمیکند و همه صداهای
ناهمســان حق حضور داشــته و تفاوتها را به رســمیت میشناسد.
از ســویی گفتمــان هنر متعهــد ،در عصر پســامدرن نــگاه انتقادی به
مســائل اجتماعــی و سیاســی اســت و طرح ایــن نوع انتقاد مســتلزم

چندصدایی است که خود ساختاری از روابط در جامعه را بهنمایش
میگــذارد .در واقع ورود افراد بهحاشــیهرانده شــده در بطن جامعه،
شــکل نمادیــن تفکر خرد عینی اســت که بــرای تفاوتهــا در جامعه
ارزش قائلمیشــود .بنابرایــن توجــه بــه خردهفرهنگهــا ،حجــم
عظیمــی از مواضــع اتخــاذی در مبحــث هنــر متعهــد پســتمدرن
اســت که با ایجاد پولیفونی ،نقش ســوژه تعدیل و در مقابل جایگاه
اجتماعــی رفیعــی یافتهاســت و اصحــاب هنــر بهنحــوی پرچــمدار
جنشهای سیاســی-اجتماعی هســتند که داعیــه عدالتاجتماعی
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دارند .در واقع گفتار حا کم بر حوزه هنر متعهد در این دوران ،ریشــه
در تنشهــای جامعــه بورژوایی و ســرمایهداری دارد کــه از تقابل هم
این/هــم آن شــکلمیگیرد .رویارویــی ایــن تقابــل ،کشمکشــی از
روابــط اســت کــه نوعــی آ گاهی و تأمــل انتقــادی در هنر را نســبت به
کنشاجتماعی احترام به"تفاوت"در جامعه را بهنمایش میگذارد.
همچنیــن از انتقاداتــی کــه آدورنــو بــه جامعــه ســرمایهداری متأخــر
وارد میســازد ،نقد آ گاهی طبقاتی بورژوایی اســت .مفهوم اساســی در
اندیشــه آدورنــو ،مفهــوم همهگیرشــدن فرآیند شیءگشــتگی اســت که
در نهایــت از پیدایــش هرگونــه جنبش ،اندیشــه و نیــروی رهاییبخش
در جامعــه ســرمایهداری جلوگیریمیکنــد .وی معتقد اســت ،فلســفه
انتقادی ،با توجه به فرآیند کلی شیءگشــتگی در جامعه تنها میتواند
به زیباییشناســی و هنر بهعنوان دریچههایی به سوی آزادی و رهایی
امیــد داشتهباشــد .هنــر راســتین قابلیــت ویرانگــری و بنیانفکنــی در
مقابــل فرآینــد شیءگشــتگی جهــان را دارد .هنر راســتین از نظــر آدورنو
ً
ذاتا به ســوی جست و جوی خواستهها و حقایق راستین سو میگیرد.
بــر همیــن مبنا ،وا کنش هنر متعهــد در واقع ســازماندهی اطالعات در

فراوردههای ارتباطی اســت که پیوند میان ساختار و گفتمان بر اساس
قدرت را نشانمیدهد .برایناساس در گفتمان هنر پستمدرن ،کارکرد
هنرهای متعهد ،نقشــی مداخلهجویانه با مسائل اجتماعی و سیاسی
پیــدا میکنــد .گرایشهــای انتقــادی در گفتمــان هنــر پســتمدرن در
نگاهی وسیع ،به دنبال عدالتاجتماعی هستند ،بهصورتیکه نقدهای
اجتماعی عدالتاجتماعی که تابع دیدگاه فالسفه و اندیشمندان بود ه
ِ
بــا چرخــش پارادایمــی در آســتانه ســال  ،2000جهتگیــری نظریــات به
ســوی اصحاب هنر اســت .چنانچه دیدگاههای هنــری و الگوی فکری
ً
که خصوصا بهصورت اعتراضی در تقابل با قدرت و نظام ســلطه در این
گفتمان طر حمیگردد ،جنبه ســلبی یافته که تغییر جدی در بازنمایی
است .از سوی دیگر این روند با موضعگیری اجتماعی-سیاسی ،بهمثابه
فرمی انتقادی و در قالبهای اجرایی ،به مانیفس ـتهای اجتماعی در
مقابله با نظامهای سیاسی هژمونیک و نقد قدرت تبدیل شدهاست.
بنابرایــن هنــر متعهــد پســتمدرن بهعنــوان نماینــده نظریهانتقادی،
مجموعهای از کنشاجتماعی-سیاسی در رسیدن به معرفت در جامعه
و رهایی از نظام سلطه را به نمایشمیگذارد.
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H

owever, there are differences between postmodernism and critical theories in their origins; they seek common areas in society criticism.
The critical theory is a social theory provided in
order to criticize and transform society against the
suppression and oppression situations. In addition,
the critical theory is used to indicate the power relations in cultural framework, which attempts to reach
a self-criticism: addressing such self-criticism requires polyphony, and indicated the self-structure.
On the one hand, the postmodernism criticizes
the modernity in all aspects. The outcome of this
shared viewpoint is critically formed in postmodern
committed art, which is reflected in art with sociopolitical theme and entails marginalized areas such
as feminists and black arts. The postmodern critical
attitude toward modernity as well as critical theory
in society criticism provides a flow of consciousness to revise the social state, which is reflected in
art. Therefore, the main goal of this research is to
study and compare social criticism aspect of critical theories in Frankfort School with the socio-political subcultures art after 1960s, which is formed
in postmodern discourse, and both are addressed
in line with social consciousness. Therefore, adapting the postmodern art critical procedure to the
critical theory, it is assumed that critical art seeks
the social justice by making social awareness for
education, which is investigated by contemporary
art discourse studying. The social criticisms of social justice which follow the philosopher and scholars’ idea witnessed the dislocation in orientation of
theories toward artists based on the displacements
of paradigms in early 2000; that is, art attitudes and
thought patterns which are particularly addressed

in opposite manner with power and authorization
system varied from the 2-D imaginative arts space
of conceptual and installation arts. Therefore, it is
necessary to investigate the art recognition as a
part of social effectiveness and awareness. The
basis of critical analysis on art works in sociopolitical dimensions is the critical theory. This research
introduces critical arts in socio-political arena as
the main reason for change of social awareness in
postmodern age by providing an analysis on this
theory. The results can be explained based on art
examples analyses in social area using the sociopolitical expressions as: the critical art is the reflection of critical theory in sociopolitical attitude and
political art area following which yields the art social and contradictory expression with postmodern
characteristics among which the opposite voice via
awareness for social justice by deconstructing the
power structure in postmodern discourse can be
fully mentioned. In addition this process has been
changed to social manifests in contrast to political
hegemonic systems and power criticism by sociopolitical positions as a critical form and art in executive forms. Therefore, postmodern art is a set
of social actions among the network systems which
form awareness on society and subsystems and
are completely comparable to the critical theories
based on which the art ideas and though patterns
as particular oppositions to power and authorization
system in this discourse are formed.
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