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چکیده
بیان مسئله: موازی با رویارویی شرق با غرب در حوزه های مربوط به جهان بینی و فلسفه، جذب رویکردها 
و جنبش های هنری معاصر نیز پیچیدگی های مخصوص به خود را دارد. در این میان، هنر مفهومی به علت 
ویژگی های ذاتی و نوع نگاهش به زیباشناسی، رسانه، مخاطب و نهادها از جمله بحث برانگیزترین موضوع ها در 
عالم هنر محسوب می شود. موضوعی که به واسطۀ ماهیتش مستقیماً با مقولۀ زبان در ارتباط است. اکنون این 

سؤال مطرح می شود که در هنر مفهومی ایران چه ارتباطی میان زبان و هنر وجود دارد؟ 
هدف پژوهش: هدف از پژوهش حاضر شناخت عمیق تر هنر مفهومی در ایران است تا بتوان نقاط ضعف و قدرت 

ارتباط هنر و زبان را در این جنبش بهتر واکاوی نمود و در صورت امکان راهکارهایی برای آینده متصور شد.
روش پژوهش: در این پژوهش سعی شد که در قدم اول، هنر مفهومی با پرداختن به پیش زمینه ها و طیف 
مربوط به آن بررسی شود. در قدم دوم تالش بر این بود که ارتباط هنر و زبان، مستقل از هنر مفهومی و بعد در 
بطن هنر مفهومی با تکیه به آرای هنرمندان، جریان ها و آثار تحلیل شود و مؤلفه ها و اصول آن استخراج شود. 
در قدم سوم، سیر هنر مفهومی ایران و رابطۀ هنر و زبان در این جنبش هنری نوپا مطالعه شد و آثار بر اساس 
مؤلفه ها و اصول نام برده واکاوی شدند. در این پژوهش هدف اصلی این بود که با خوانش رابطۀ هنر و زبان در 
هنر مفهومی، نقاط ضعف و قوت فرایند درک، جذب و کنش هنر مفهومی در ایران با نگاهی انتقادی شناخته و 

تحلیل شوند. 
نتیجه گیری: با مطالعۀ ارتباط زبان و هنر در هنر مفهومی ایران می توان نتایج را در  دو بعد خالصه کرد. اول 
اینکه سه مؤلفه شکل گیری هنر مفهومی در غرب با زمینۀ تکوین و جذب آن در ایران به میزان زیادی متفاوت 
است. دوم اینکه این تفاوت باعث ایجاد ارتباط ضعیفی میان زبان و هنر در هنر مفهومی ایران شده که با دو اصل 
مستخرج از هنر مفهومی غرب مغایر است. به نظر می رسد این دو بعد را باید در کنار نقطۀ قوت این جریان یعنی 

دغدغه مندی قرار داد.
واژگان کلیدی: هنر، زبان، هنر مفهومی، هنر معاصر ایران. 

مقدمه
خود  به  فکرکردن  مضامین  اساسی ترین  از  یکی  زبان 
و  روانکاوان  فیلسوفان،  تأکید  شاید  است.  دیگری  و 

زبان، خود شاهدی  مقولۀ  بر  نقد  نظریه پردازان حوزه های 
به  زبان دو حیطۀ  انسان و  باشد که شناخت  این مدعا  بر 
غایت درهم تنیده هستند. وقتی صحبت از مواجهۀ شرق با 
غرب می شود نیز تمامی موضوعات مربوط به زبان برجسته 
می شوند؛ به طوری که نمی توان از واردشدن نوع خاصی از 
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جهان بینی غربی در شرق سخن گفت و به زبانی که حامل 
می بخشد  شکل  آن  به  هم زمان  و  است  تفکر  از  نوع  این 
تفکر جهان غربی که کشورهای  ابعاد  از  ماند. یکی  بی اعتنا 
با آن روبه رو هستند، هنر  ایران خواه ناخواه  شرق، از جمله 
بتوان برای هنر در غرب  و نظریات مربوط به آن است. اگر 
هنر  این  هم  که  معنی  این  به  شد،  قائل  اساسی  جنبۀ  دو 
و  تفکر غرب  را تجلی گاه  آثارشان(  و  )هنرمندان، جنبش ها 
نظر گرفت، مشاهده  تفکر غرب در  نحوۀ  بر  موثر  هم عامل 
متفکران  دغدغه های  با  غربی  هنر  ادراک  فرایند  می شود 
ندارد. فاصلۀ چندانی  و شرق  غرب  ارتباط  پیرامون  ایرانی 

و  تمامی جنبش ها  میان  از  زمان حاضر،  در  می توان گفت 
هنرمندان  اغلب  ذهن  که  رویکردی  آخرین  هنری،  مکاتب 
است.  مفهومی  هنر  کرده،  مشغول  به خود  را  غرب  معاصر 
فرایند  بررسی  آمد،  باال  در  که  نکاتی  درنظرگرفتن  با  پس 
به  ضروری  ایران  در  مفهومی  هنر  کنش  و  جذب  ادراک، 
نظر می رسد. جدای از این، در این موضوع، تأکید بر مقولۀ 
زبان، عالوه بر نقش آن در شناخت غرب، اهمیت و ضرورتی 
مضاعف به خود می گیرد؛ به این معنی که در هنر مفهومی 
یکی از محورهای اساسی و پربسامد، بازاندیشی مکرر در باب 
زبان و کاربرد آن است. سؤال اصلی پژوهش این است که در 
هنر مفهومی ایران چه ارتباطی بین هنر و زبان وجود دارد؟ 
و سؤال فرعی اینکه روند این ارتباط در غرب چه بوده است؟ 
با این دو سؤال مطرح می شود این  فرضیه ای که در ارتباط 
پویایی  ارتباط  ایران  مفهومی  در هنر  و هنر  زبان  که  است 
برای ساخت شیوه ای جدید از بیان هنری و ایجاد امکان نوع 
بدیعی از فکرکردن هنرمند و مخاطب )دو اصل مستخرج از 
ارتباط هنر و زبان در هنر مفهومی( ندارند که می توان دلیل 
آن را ضعف در پیش زمینه های نظری و از طرف دیگر فقدان 
متعاقباً  که  دانست  ارتباط  این  ایجاد  برای  الزم  مؤلفه های 

بررسی خواهد شد.
اول  این فرضیه در بخش  نادرستی  یا  واکاوی درستی  برای 
پیش زمینه های  قسمِت  سه  در  مفهومی  هنر  موضوع  به 
تاریخی و نظری هنر مفهومی، طیف مربوط به هنر مفهومی 
در  پرداخته می شود.  مفهومی  اساسی هنر  و درون مایه های 
بخش دوم، سعی می شود تا نگاهی به رابطۀ هنر و زبان در 
گذر نظریه های متفاوت مربوط به هنر و رابطۀ زبان و هنر در 
هنر مفهومی ارائه شود. هدف از این دو بخش این است که 
ارتباط پویای هنر و زبان در هنر مفهومی  مؤلفه ها و اصول 
استخراج شوند. در بخش سوم با درنظرگرفتن دو نقطۀ عطف 
در تاریخ هنر مفهومی ایران، جریان تحوالت، آثار و رویدادها 
بر اساس مؤلفه ها و اصول مربوط تحلیل می شوند. تمرکز این 
مطالعه روی آن دسته از آثاری است که به نوعی به ارتباط 

هنر و زبان مربوط می شوند.

محدودیتی که پژوهش حاضر با آن روبه رو شد فقدان منابع 
کافی در باب هنر مفهومی دهۀ نود در ایران بود که به علت 
هنر  در  زبان  و  هنر  غربی  جنبه های  به  پرداختن  به  نیاز 
از تحقیقات میدانی میسر نشد، که  امکان استفاده  مفهومی 
باشد.  بعدی  این موضوع خود می تواند موضوع پژوهش های 
نوع این پژوهش بنیادی-نظری، روش گردآوری اطالعات در 
پردازش اطالعات، توصیفی-تحلیلی  آن کتابخانه ای و روش 
است. همچنین اثبات یا رد فرضیه از طریق استقرای منطقی 
ممکن است که در بخش سوم، آثار بر اساس مؤلفه ها و اصول 
به سؤال  پاسخ  برای  بتوان  تا  تحلیل می شوند  این روش  با 
را  تفسیرات الزم  و  توضیحات  فرضیه  رد  یا  اثبات  و  اصلی 

گردآوری کرد.

پیشینۀ تحقیق
تحقیقات  اخیر  دهه های  در  ایران  مفهومی  هنر  باب  در 
جامع و منسجم اندکی انجام شده است. یک نمونه با عنوان 
مقاومت مطالعه  مفاهیم هنر  »کارکردهای هنر مفهومی در 
موردی: باغ موزۀ دفاع مقدس« است که بیشتر به بالقوگی های 
هنر  پیشینۀ  از  و  می پردازد  مقاومت  هنر  در  مفهومی  هنر 
و  بازخوردها  در  می گوید.  سخن  کمتر  ایران  در  مفهومی 
نقدهایی که به صورت کوتاه از نمایشگاه های هنر مفهومی در 
ایران نوشته شده اند نیز نمی توان انسجام و سازماندهی کافی و 
موردنیاز را مشاهده کرد )بنگرید به فاطمی و مرسلی توحیدی، 
1394، 61(. اکثر منابع فارسی در حوزۀ هنر مفهومی مربوط 
به تاریخ این جنبش در غرب و تشریح ویژگی های اساسی آن 
است. در بین کتاب های غیرفارسی تنها کتابی که به صورت 
ارتباط دارد کتاب  به موضوع پژوهش حاضر  کاماًل مستقیم 
نوشتۀ »ایو کالیوا« است.  »تصویر و متن در هنر مفهومی« 
البته که مقاالت و کتب متعددی در زبان های غیرفارسی به 
صورت غیرمستقیم به این موضوع پرداخته اند که در متن بارها 
به آنها استناد خواهد شد. در آخر باید به پایان نامه ای با عنوان 
اشاره  ایران«  معاصر  هنر  در  مفهومی  هنر  »بررسی جایگاه 
کرد که از بسیاری جهات برای تحلیل سیر هنر مفهومی در 
ایران مفید و راهگشا محسوب می شود اما به خاطر جامعیت 
مفهومی  هنر  به  مربوط  از مسائل جزئی تر  بسیاری  موضوع 
احمدوند، 1388،  به  )بنگرید  ناگفته می ماند  آن  زبان در  و 
4-1(. پژوهش حاضر در تالش است که با پرداختن دقیق تر 
به این موضوع اساسی، هنر مفهومی ایران را از این نقطه نظر 
تحلیل کرده و نقاط ضعف و قدرت آن را واکاوی کند. برای 
این منظور ابتدا باید یک بار فارغ از بعد زبانی به پیش زمینه ها، 
طیف و درونمایه های هنر مفهومی غرب پرداخت تا در گام های 
بعدی، داللت های ارتباط زبان و هنر در هنر مفهومی روشن تر 

و واضح تر بیان شود.
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هنر مفهومی
پیش زمینه های هنر مفهومی   

تعریف چیزی که به میزان قابل توجهی ریشه در خود مفهوم 
از  اساساً  مفهومی  هنر  است1.  بسیار مشکل  دارد  »تعریف« 
آن  نهایی  »محصول«  و  می شود  تشکیل  مفاهیم  و  ایده ها 
بیشتر به عنوان سند تلقی می شود تا یک شیء مصنوع. زبان 
از هر چیزی  نظری  به طور  اما  است  ویژه  رسانه ای  کالمی 
بصری  جاذبۀ  فاقد  آنکه  بر  مشروط  کرد،  استفاده  می توان 
به سود طرح واره،  را  ایده  مادی  مفهومی تجسم  باشد. هنر 
که  این هدف  با  کنار می گذارد،  و دستورالعمل ها  نوشته ها 
مخاطب را به تفکر یا عمل وادارد )پاکباز، 1395، 1093( و 
همچنین به جنبه های سوداگرانه و سودجویی های اقتصادی 
مشهور  اثر  به  هنر  این  آغاز  نقطۀ  می گوید.  نه  معاصر  هنر 
برمی گردد   )1917( به »چشمه«3  موسوم  دوشان2  مارسل 
که یک آبریزگاه با حداقل تغییر در آن است؛ در واقع »آنچه 
کنش  و  پیوستگی  داشت،  توجه  آن  به  عمیقاً  دوشان  که 
تماشاگر  به  نسبت  نیز  و  یکدیگر  به  نسبت  اشیا  واکنش  و 
را پدید  از خالقیت هنری  اندیشه ها بستری جدید  این  بود. 
آورد که بعد هنر مبتنی بر تصور ذهنی یا هنر مفهومی نام 
گرفت« )لوسی اسمیت، 1381، 181(. نزدیکی و در بعضی 
موارد هم پوشانی آن با مکاتب، جنبش ها و رویکرد های دیگر 
پیچیده تر می کند4. عالوه  را  مفهومی  هنر  پیرامون  صحبت 
بر این، بدیهی است که هنرمندان کانسپچوئال آرت در تمام 
دوران زندگی شان پایبند به مسیری یکسان نبودند. در واقع 
یک  آن  معنای  وسیع ترین  به  مفهومی  هنر  گفت  می توان 
سرش به هنر اجرا می رسد و سر دیگرش به ایده هایی که در 
)هریسون،  ارائه می شوند  و عکس  نمودار  قالب متن، طرح، 
فلینت5،  هنری   ،1961 سال  در  بار  اولین   .)7  ،1393
نظریه پرداز آمریکایی و هنرمند جنبش فلوکسوس6، از »هنر 
مفهوم« استفاده کرد و بعدها در سال 1963، آن را توضیح 
داد )آزبورن، 1391، 14؛ وود، 1383، 11(. در این توضیح 
زبان  با  و کار داشتن  ویژگی متمایزکنندۀ هنر مفهومی سر 

است7 )مارزونا، 1396، 8(.
با  لویت8، که در سال های 1967 و 1969  نوشتۀ سول  دو 
کانسپچوال آرت و جمالتی در  درباره  پاراگراف هایی  نام های 
باب کانسپچوال آرت منتشر شد، سرآغازی اساسی برای درک 
درون مایۀ هنر مفهومی است9. نقطۀ شروع هنر مفهومی و 
این جمله ها  به مکاتب معاصرش در  جهت گیری آن نسبت 
مشهود است10. آنچه هنر مفهومی در پی آن بود، در واکنش 
با فرمالیسم به معنای عام کلمه معنا می گرفت.  و در تقابل 
ایده و مفهوم را کم  افراط، معنی، محتوا،  با  فرمالیسمی که 
به رابطۀ هنر و زبان،  از پرداختن  اهمیت می دانست11. قبل 
شود.  اشاره  کانسپچوئال آرت  بر  حاکم  کلی  فضای  به  باید 

طیفی که از تندیس های انتزاعی و مینی مالیست تا هنر بدنی 
و هنر زمینی گسترده است. 

طیف هنری مربوط به هنر مفهومی   
معاصر،  زمینه های جهان  و  از مسائل  بسیاری  با  ارتباط  در 
صحبت از طیف به جای تقسیم بندی های ریز با استثناهای 
بسیار، کارسازتر و دقیق تر است. در واقع مجموعه آنتی تزهای 
انتزاعی« شکل گرفت،  مقابل »مدرنیسم هنر  هنری که در 
بدون  و  هم  از  جدا  کاماًل  زمینه های  و  رشته ها، جنبش ها 
تونی  مینی مال آرت،  پیشگامان  از  یکی  نبوده اند.  ارتباط 
اسمیت12، پس از مدتی که در سبک اکسپرسیونیسم انتزاعی 
نظر می رسد  به  آورد13.  روی  به مجسمه سازی  کرد  نقاشی 
سؤال  زیر  حاضر  بحث  در  مینی مال آرت  ویژگی  مهم ترین 
ایجاد  و  انتزاعی  اکسپرسیونیسم  علیه  آن  عصیان  و  بردن 
هنر  به  فکرکردن  آن  بدون  شاید  که  است  صفری  نقطۀ 

مفهومی امکان نداشت.
و فضا و همچنین هنرمندان  نور  با درنظرگرفتن هنرمندان 
پیش درآمد جنبش های  غیرمستقیم  به صورت  که  اُپ آرت 
بعدی بودند، پرداختن به هنر زمینی14 مهم به نظر می رسد. 
و  از زمین، صخره ها، خاک  استفاده  با  یا هنری که  لندآرت 
مداخله  با  بازنمایی طبیعت،  به جای  کار،  مادۀ  غیره چون 
بوم شناختی،  آگاهی های  اجرا در محیط طبیعی،  یا  در آن 
بر می انگیزاند15؛ هنری که در ذات  را  اجتماعی  و  فرهنگی 
در  همچنین  و  بود  منطقی  یا طرحی  ایده  به  متصل  خود 
مینی مال آرت،  مفهومی،  هنر  با  ناپایداری اش  و  سادگی 
دیگری  نوع  داشت.  نزدیک  پیوندی  پرفورمنس  و  هپنینگ 
که در ارتباطی نزدیک با هنر مفهومی قرار دارد، هنر بدنی16 
است. در این هنر غالباً هنرمند دست به کنشی خودویرانگر 
)چیزی  یا شیء  ابژه  با حذف  که  او تالش می کند  می زند. 
سوداگری  به  گالری ها  و  موزه ها  در  یا  می شود  مبادله  که 
با  با وضعیت کلی که هنر معاصر  هنر جدید دامن می زند( 
)لینتن، 1393،  برخیزد  و ستیز  مقابله  به  است،  آن درگیر 
بقیۀ  همانند  رادیکال،  گرایش  این  می رسد  نظر  به   .)374
جنبش هایی که هم زمان با هنر بدنی در حال فعالیت بودند، 
تأثیرپذیری مستقیمی از وضعیت سیاسی و اجتماعی حدود 

دهۀ 60 میالدی داشته است17. 
درونمایه های هنر مفهومی   

دانشنامۀ فلسفۀ استنفورد پنج درونمایۀ فلسفی هنر مفهومی 
و  هنر، هستی شناسی  تعریف  می کند:  مشخص  این گونه  را 
رسانه های هنر، ارزش زیباشناسانۀ هنر، تفسیر هنر و ارزش 
شناختی هنر )شلکنز و هلیپینن، 1396، 52-29( در اینجا 
این درون مایه ها، هنر مفهومی  تمامی  این است که در  ادعا 
زیرسؤال  را  یا موضوعی  سعی داشته که سؤالی مطرح کند 
برد یا نظریۀ جدیدی ارائه دهد. برای مثال گفته شد که هنر 
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و  برد  زیر سؤال  را  از هنر  تعریف کالسیک  مفهومی چگونه 
تغییر داد. از طرف دیگر مطرح شد که رسانه در هنر مفهومی 
از قالب گالری ها و موزه ها بیرون آمد و این موضوع به همراه 
زیبایی  از هنر شکل گرفت. دیگر زیباشناسی و  مادی زدایی 
درگیری  و  فکر  ایده،  مثل  مقوله هایی  بلکه  نبود  مطرح  اثر 
ذهنی با مضمون اثر پر رنگ شد. عالوه بر این در تفسیر هنر، 
هنر مفهومی در بین دو دیدگاه رایج قرار دارد که یکی توجه 
به قصد هنرمند و دیگری توجه به برداشت شخصی مخاطب 
است. آن چیزی که برای هنر مفهومی در حوزۀ تفسیر مهم 
از  این درک می تواند  و  است  ایده  برای درک  است، تالش 
بگیرد  به مخاطب شکل  بدیع مخصوص  و  نو  مسیری کاماًل 
)همان، 47(. در آخرین درون مایه یعنی ارزش شناختی هنر 
این موضوع مطرح می شود که هنر مفهومی در درجۀ اول به 

دنبال کسب ارزش شناختی است نه ارزش زیباشناسانه.

ارتباط زبان و هنر در هنر مفهومی
زبان و هنر   

زبان و هنر تا حدود زیادی دو مقولۀ در هم تنیده و نزدیک 
به هم هستند. زبان به علت اینکه می توان آن را از منظری 
به هنر ساختار و جنبه های  ارتباط بین فردی خواند،  روش 
تولید  بستر  زبان در  این،  از  فراتر  اما  اجتماعی می بخشد18. 
نقش  نیز  مخاطب  توسط  آن  درک  و  نمایش  و  هنری 
تعیین کننده ای دارد. امکان اینکه گفته شود اثر چگونه خلق 
تجربۀ  اینکه  فهمیده شود،  و  درک  اثر چگونه  اینکه  شده، 
رویارویی با اثر و ارتباط با خالق آن در میان گذاشته شود؛ 
اینها می توانند در زیرمجموعۀ تارهایی که زبان و هنر  همۀ 
را به هم وصل می کنند قرار گیرند. مسیری که می توان برای 
واکاوی ارتباط هنر و زبان پیمود، در طول تاریِخ نظریه های 
بازنمایی گرفته تا نظریۀ نهادی معنا می گیرد  از نظریۀ  هنر 
که در ادامه به این موضوع به صورت خالصه پرداخته خواهد 

شد. 
سیر رابطۀ هنر و زبان از افالطون تا نگاه بیان گرانه به هنر، 
سیری نزدیک شونده است (Kayla, 2016, 16). مسیری که 
انقالب روشنگری در تاریخ هنر بشر پیموده شد مسیری  تا 
است که در آن هنر به مثابۀ تقلید از طبیعت به هنر به مثابۀ 
زبانی برای بیان تبدیل شد. زمینۀ نظرکردن به هنر به مثابۀ 
مدرن  دورۀ  در  زبان  و  هنر  به جدایی  تمایل  نوعی  و  فرم 
نظر  در  بشر  تفکر  در  کانت  تأثیرات  را می توان در منظومۀ 
گرفت و به نظر می رسد سنت گرینبرگِی نگاه به هنر ریشه 
در همین مفهوم دارد (ibid., 17-19). این صحیح است که 
هنر و زبان بعد از شروع جنبه های فرمالیستِی جریان تاریخ 
)وود،  گرفته اند  فاصله  یکدیگر  از  تدریجی  صورت  به  هنر 
این  هنر  فرمالیستی  نظریۀ  در  ایده آل جاری   .)38  ،1383

به زندگی نامۀ  برای مثال تمام صحبت های مربوط  است که 
براساس  هنری  اثر  نمادین سازی های  و  معناها  هنرمند، 
ملغی  اجتماعی  شرایط  و  جو  براساس  و  هنرمند  ذهنیات 
شود و تمامی موضوعات به فرم خود اثر هنری متکی باشد. 
این موضوع بدیهی است که نمی توان زبان را به کلی حذف 
مثال، همین صحبت  برای   .(Harrison, 2001b, 59) کرد 
اما  زبان است،  نیازمند  نیز خود  اثر هنری  ناب  فرم  باب  در 
آن چیزی که اساسی است این میل و این گرایش به حذف 
رویکردهای زبان محور در باب هنر است. در بطن همین انبوه 
نظریات است که نظریۀ نهادی مطرح می شود. درواقع اهمیت 
نظریۀ دانتو در این است که توجه را از نظریات فرمالیستی 
از  تاریخی  و ضدتاریخی کیفیت هنری گرفته و روی دانش 
شبکه های اجتماعی هنر متمرکز کرده است. در این بخش، 
نظریۀ  پیرامون  را  دیکی  ادامه  در  و  دانتو  نظریات  می توان 
نهادی، در کنار گرایش کلی تری بررسی کرد که شاید بتوان 

به آن نوعی انقالب زبان شناختی گفت.
نظر  در  نیز  را  دیگر  دو حوزۀ  باید  دو موضوع  این  کنار  در 
گرفت تا به درک روشن تری از ارتباط هنر و زبان در زمان 
معاصر رسید. اولی گرایش کلی هنر برای هنر گرینبرگی که 
فرمالیستی می گویند  مدرنیسم  بحران  آن  به  اصطالحی  به 
(Newman & Bird, 1999, 49 )؛ و دومی وضعیت سیاسی 
 Godfrey, 1998,) و اجتماعی سال های دهۀ شصت هستند
192-187). تمامی این چهار حوزه در کنار هم، راه را برای 
نوع جدیدی از ارتباط زبان و هنر در هنر مفهومی گشودند. 
در  هنر  و  زبان  رابطۀ  مطالعۀ  که  اینجاست  اصلی  نکتۀ 
نظریۀ  روی  فقط  توجه  و  تمرکز  اگر  سال های دهۀ شصت، 
نهادی هنر باشد، به دیدی ناکامل منجر خواهد شد. بدیهی 
چهار  این  به  مربوط  عناصر  تمامی  میزان  چه  تا  که  است 
به  بعدی مشخصاً  حوزه در هم گره خورده اند19. در قسمت 
پیچیدگی های مربوط به ارتباط هنر و زبان در هنر مفهومی 

پرداخته می شود.
زبان و هنر مفهومی   

یکی از مهم ترین ویژگی های هنر مفهومی استفادۀ مستقیم 
مفهومی  هنر  است20.  زبان  و  فلسفه  از  آن  غیرمستقیم  و 
معاصر  جهان  در  هنر  وضعیت  خود،  به  معطوف  نگاهی  با 
قالب  در  زبان، چه  از  استفاده  اصل،  در  واکاوی می کند.  را 
نام گذاری باشد چه در قالب گزاره ها و عبارت ها به مقولۀ هنر 
هنرمندان مفهومی   .(ibid., 350)بحرانی می بخشد جنبه ای 
تحلیل  را  می شود  تولید  هنر  زمینۀ  در  معنا  چگونه  اینکه 
از  زنجیره ای  می توانند  آثار هنری  اینکه چگونه  و  می کنند 
معانی را دستکاری کنند و معنی را فراتر از آن زمینۀ هنری 

ببرند21.
را  کار  این  و  بخشید  رنگ  شیء  به  زبان  دوشان  برای 
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طریق  از  و  غیرنقاشی  فرم های  و  بصری  تجربۀ  ترکیب  با 
محتوای نشانه ای آنها )با تغییر روابط شناخت ما به فرم های 
بصری مختلف و پیچیده( انجام داد. حاضرآماده های مارسل 
بصری«  »بی تفاوتی  ایجاد  برای  ابزار  نوعی  واقع  در  دوشان 
از  رهایی یافتن  برای  تالش  نوعی  هستند،  شیء  به  نسبت 
»زیبایی گرایی«. دوشان تولید این حاضرآماده ها را به تعداد 
habit-« اندکی انجام داد تا از آن چه »داروی عادت آور« یا

forming drug« مخاطب می نامید، بپرهیزد. اما او نتوانست 
را  به موزه ها  آثارش  و ملحق شدن  آنها  زیباشناختی  حالت 
در  باید  را  موضوع  این   .)36  ،1391 )آزبورن،  کند  متوقف 
کنار نام گذاری ها و نوعی لحن آیرونی دار دوشان گذاشت که 
در آثارش، تغییراتی که در حاضرآماده هایش اعمال می کرد 
و مهم تر از همه در نقدها و نوشته هایش گذاشت که از همان 
تقویت  را  هنر  در  زبان  مقولۀ  به  متفاوت  نگاه  نوعی  ابتدا 
می کرد )وود، 1383، 20-19(. اگر نقل قول مشهور کاسوت 
در باب دوشان را که »بعد از دوشان، هنر ذاتاً مفهومی است« 
دوشان  پرسشگر  و  برنده  سؤال  زیر  جنبه های  به  قسمی 
زبان  به کاربرد  مربوط  بدانیم، قسم دیگرش مطمئناً  مربوط 

نزد دوشان خواهد بود. 
مفهومی  هنر  در  زبان  و  هنر  به  مستقیم  واردشدن  برای 
و  تمام زمینه ها  با در نظر گرفتن  دهه های شصت و هفتاد، 
انشعابات هنر مفهومی که در قسمت قبل به آن پرداخته شد، 
می توان به دو جریان اشاره کرد. اولین جریان مجلۀ معروف 
»هنر و زبان« است که در سال 1968 توسط اعضای اصلی 
بینبریج  دیوید  اتکینسون،  تری  بالدوین،  مایکل  یعنی  آن 
هنرمندان  این  بین  مشترکی  فعالیت  برای  هارل  هرولد  و 
تاسیس شد. آنها در بهار سال بعد نخستین شمارۀ نشریۀ هنر 
و زبان را در کاونتری منتشر کردند. مل رمزدن نیز هنرمندی 
انگلیسی است که در اواخر دهۀ 1960 در نیویورک فعالیت 
تا  استرالیایی که  برن، هنرمند  یان  و  او  می کرد. در 1970 
داشتند  یکدیگر همکاری  با  گروه  این  از  این جدا  از  پیش 
به »هنر و زبان« پیوستند. در تابستان 1969، از کاسوت به 
عنوان هنرمندی آمریکایی برای دبیری »هنر و زبان« دعوت 
شد. او با آنکه مستقل کار می کرد، روابطش را با گروه »هنر 
ماجرایی  دنبال  به   1976 در  اینکه  تا  کرد  زبان« حفظ  و 

حقوقی از گروه جدا شد )هریسون، 1393، 8-9(.
این گروه با استفاده از روش های فلسفه و زبان شناسی دست 
به  را  خود  تحلیل های  و  تحقیقات  نتایج  تا  شدند  کار  به 
تناقضات منطقی  به  آنها در آغاز  طرق مختلف نشان دهند. 
متفاوت  نظام های  پرداختند،  مینی مالیستی  زیباشناسی 
ایدئولوژیک  بعدها، شرایط  و  کردند  بررسی  را  معنا  ساخت 
به بحث کشیدند.  انتقادآمیزی  به طور  را  نهادینه سازی هنر 
گفتگوها، کالس ها، فلسفه و نقد هنری بخشی از گفتمان باز 

بود، که در آن زمان خود به مثابۀ هنر دانسته می شد. بین 
تغییر  بار  گروه چند  این  و 1975، هیئت  سال های 1969 
کرد و هنرمندان جدیدی به آن پیوستند، درحالی که بعضی 
از بانیان گروه به سبب اختالفات سیاسی از این جمع فاصله 
نسبتاً  را،  خود  جایگاه  مفهومی  هنر  که  هنگامی  گرفتند. 
سریع، در بازار هنر تثبیت کرد، از اواسط دهۀ هفتاد تاریخ 
گرفت  قرار  زبان  و  هنر  نظری  تأمالت  کانون  مفهومی  هنر 
)مارزونا، 1396، 20(. عالوه بر این باید به این موضوع اشاره 
کرد که ثمرۀ پروژۀ هنر و زبان در سال های 1968 تا 1972 
گنگ و نامشخص بود و اینکه در مورد نتایج این پروژه عموماً 
هم  هنر  نیست،  بصری  و  تصویری  همان طورکه  می گفتند 
 Harrison,) است  هنر  با  متخاصم  موضعی  و حتی  نیست 

.(2001a, 59
با  که  است  از هنرمندان  به گروهی  مربوط  دوم  اما جریان 
نیویورک شراکت  در  گالری  و صاحب  بانی  ست سیگالب، 
از  دوباره ای  نظری روی شالوده سازی  گرایشی  با  و  داشتند 
هنر کار می کردند. این چهار هنرمند، رابرت باری، داگالس 
هوبلر، جوزف کاسوت و الرنس واینر نام داشتند. آن چیزی 
وحدت  هم  کنار  در  گروه  این  آثار  به  اول  گام های  در  که 
می بخشد، ادراک سیگالب از نقض تمایز بین اطالعات اولیه 
و ثانویه بود که سبب شد کاتالوگ های نمایشگاه بر خود آثار 
از  این مضمون  باب  در  نظر سیگالب  باشند.  داشته  اولویت 
قول خودش این است که »هنگامی که هنر دیگر وابستگی ای 
به شکل ظاهری خودش نداشته باشد و به یک امر انتزاعی 
کاتالوگ تحریف  یا  قالب کتاب  را در  آن  نمی توان  دربیاید، 
نمود یا تغییر داد. در این صورت به اطالعات اولیه در می آید، 
درحالی که تکثیر هنر مفهومی در کتاب ها و کاتالوگ ها لزوماً 
جزو اطالعات ثانویه است. وقتی اطالعات از نوع ثانویه باشند، 
کاتالوگ می تواند یک نمایش باشد و یک کاتالوگ هم برای 
تکمیل آن وجود داشته باشد« )آزبورن، 1391، 38(. الورنس 
واینر تا قبل از تشکیل این گروه روی تصاویر مینی مالیستی 
آثار  اندازه های  تعیین  و  رنگ آمیزی  معموالً  او  کار می کرد. 
هنری را به اختیار خریداران و مشتریانش می گذاشت و سعی 
نقاشی هایش  از  را  بیانگر  آثارش عناصر  با تک رنگی  می کرد 
حذف کند. او آثارش را امضا نمی کرد و حتی این ایده را نیز 
زیر سؤال برد که هنرمند باید اثرش را به نمایش بگذارد22. 
در کتابی که مجموعه ای از مصاحبه های هنرمندان مفهومی 
را گرد هم آورده است وقتی مصاحبه گر از واینر می پرسد که 
نظرش در باب زبان چیست او پاسخی می دهد که به میزان 
زیادی ما را با روحیات او آشنا می کند: »من به زبان عالقۀ 
هرچیز  از  بیشتر  زبان  ابهام  است.  مبهم  دارم چون  زیادی 
و در  ایستا است  مثال، یک عکس  برای  مرا جذب می کند. 
هر زمانی آنجا یک عکس است )...( وقتی زبان را می خوانید 
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یا وقتی زبانی را به زبانی دیگر ترجمه می کنید، که در اصل 
قسمتی از کاری است که االن مشغول انجام دادن آنم، شما 

.(Alberro, 2001, 107) »به ابهام آن می افزایید
نیز  هابلر  داگالس  و  باری  رابرت  رویکرد  بررسی  واینر،  کنار  در 
هنرمندان  این  سۀ  هر  مشترک  نقطۀ  دارد.  فراوانی  اهمیت 
که  است،  واقعیت  به یک  مربوط  رویکردشان  است که  این 
را  اشیا  عرضۀ  و  نمی شود،  درک  حواس  طریق  از  همواره 
دریافت حسی  با  فوراً  آنها  زیرا کیفیات  کنار می گذارد،  نیز 
از  استفاده  در عوض،  هنرمند،  این سه  فرد درک می شود. 
زبان را پیش گرفتند. از این رو اظهار نظر رسمی گرینبرگ 
در  کردند.  تکذیب  است،  بصری  ضرورتاً  هنر  تجربۀ  که  را 
با  و هر یک  بیان شده است  زبان  از  برداشتی  هر مفهومی، 
برای  )مارزونا، 1396، 19(.  تفاوت چشمگیری دارد  دیگری 
گازهای  با  که  آثاری هستند  باری  آثار  معروف ترین  مثال، 
نامرئی اجرا شده است و کل عادت های زیباشناختی و هنری 
مخاطب را به چالش می کشند. از آن طرف نقل قول معروف 
هابلر مبنی بر »دنیا پر از اشیای کم و بیش جالب است؛ من 
او  آثار  و مجموعه  بیفزایم.«  آن  به  نمی خواهم چیز دیگری 
باری  اثر  نقشه ها و عکس هایش همچنین  از جمله مجموعه 
که   1969 در سال  »کنسپسیون-کانسپشن«  نمایشگاه  در 
برای من  این مضمون است که »چیزی که  با  حاوی متنی 
و »چیزی که  اثر می گذارد.«  اما روی من  است،  ناشناخته 
به لحاظ زمانی و مکانی بسیار به من نزدیک است، اما هنوز 
به  همگی   ،)18 و   21 )همان،  است.«  ناشناخته  من  برای 
بر دوش زبان گذاشته و سعی  را  بار نفی شیء  نحو ویژه ای 
این  تمامی  دارند.  هنر  در  آن  قابلیت های جدید  در کشف 
دارند.  فلسفه  ابعاد گوناگون  با  نزدیکی  بسیار  پیوند  تفکرات 
از پدیدارشناسی هوسرل که تأکید بر نوعی بازگشت به خود 
تا  پیش فرض هاست  تمامی  انداختن  تعویق  به  با  پدیدارها 
بازی های  و  زبان  کاربرد  معنا،  ویتگنشتاین که  زبان  فلسفۀ 

زبانی را واکاوی می کند.
از  یکی  می رسد  کاسوت  جوزف  به  صحبت  وقتی  اما 
سه  و  »یک  اثر  یعنی  مفهومی  هنر  تصاویر  آیکونیک ترین 
صندلی« )1967( به ذهن می آید. این اثر در کنار مجموعه 
ایده«  به مثابۀ  با عنوان »عنوان گذاری شده/ هنر  آثاری که 
از برجسته ترین آثار تاریخ هنر مفهومی هستند. باید تمامی 
نکات شروع  از جزئی ترین  و  گذاشت  کنار  را  پیش فرض ها 
است  و سه صندلی«  اثر »یک  نام  اینکه  مثال،  برای  کرد، 
نه یک یا سه صندلی. این اثر بیشتر از آنکه در پی پاسخ و 
تأثیرو بیان باشد در حال سؤال پرسیدن است و اتفاقاً سادگی 
و تصویری  پیچیده  اثر  از هر  بیش  به آن  سؤال های مربوط 
مخاطب را شوکه می کند. واقعاً کدام یک از این سه صندلی 
است؟ کدام یک به مفهوم و حقیقت صندلی نزدیک تر است؟ 

آیا می توان به گفتۀ ویتگنشتاین با تصور یک چیز از طریق 
کلمات یا تصویر، به حقیقت آن چیز میل کرد؟ اگر جهان ما 
و زبان ما مجموعه ای از آجرهایی باشد که روی هم گذاشته 
و  زیربنایی ترین  است که  اثری  اثر  این  باال می رود،  و  شده 
پایین ترین آجر ممکن را زیر سؤال می برد و انسان را به فکر 
نیست«  پیپ  »این یک  بود  گفته  ماگریت  اگر  می برد.  فرو 
قناعت  کلمه  و  تصویر  مغایرت  دلهرۀ  به  اینجا  در  کاسوت 
بنا شده  زبان  پایۀ  بر  که  را  ما  زیستۀ  تجربۀ  بلکه  نمی کند 
است با تکان دادن کوچکی و با سؤال هایی که خود مخاطب 

از خودش می پرسد فرو می ریزد.
منسجم  و  یک جا  صورت  به   1 تصویر  در  که  همان طور 
و  هنر  رابطۀ  مطالعۀ  از  که  را  مؤلفه هایی  است،  مشخص 
هنر  به  مربوط  دو جریان  مفهومی، مخصوصاً  هنر  در  زبان 
تقسیم  قسمت  سه  به  می توان  می شود  استخراج  زبان  و 
فلسفۀ  و  هنر  اتصال  نقطۀ  اجتماعی،  پیش زمینه های  کرد: 
گفته  همان طورکه  هنری.  جریان  سیر  همچنین،  و  معاصر 
شد قسمتی از ریشه های رابطۀ هنر و زبان در هنر مفهومی 
را باید در سیر تاریخی و وضعیت اجتماعی آن زمان دانست 
که بازگشت به مقولۀ زبان را در بستر جامعه توجیه می کند. 
همچنین نقطۀ اتصال هنرمندان با متون فلسفی افرادی مثل 
ویتگنشتاین امری الزم و ضروری بود تا ارتباط زبان و هنر 
در هنر مفهومی به این شکل تبدیل شود. نکتۀ آخر هم به 
قدرت هنر مفهومی در پاسخ گویی به جریان های هنری رایج 
قبل از آن باز می گردد که بدون درنظرگرفتن سیر و جریان 

هنری ممکن نمی شد. 
همچنین اصولی که به اصالت و پویایی ارتباط زبان و هنر در 
هنر مفهومی صحه می گذارند دو اصل کاماًل به هم پیوسته 
هستند که در موارد گفته شده شاهد آن بوده ایم. اول اینکه 
این ارتباط در هنر مفهومی باید به خلق شیوه ای کاماًل جدید 
و نو از نوعی بیان هنری بینجامد و دوم اینکه این ارتباط باید 
هنری  فعالیت  رایج  شیوه های  به چالش کشیدن  با  درون  از 
امکان هایی برای تفکر هنرمند و مخاطب ایجاد کند که قبل 

از آن شاهدش نبودیم.
• ارتباط زبان و هنر در هنر مفهومی ایران

با  ایران  مفهومی  هنر  باب  در  نمی توان  می رسد  نظر  به 
نظر  اظهار  مشخص  و  قطعی  نقطه عطف های  و  مرزبندی 
این است که وقتی مشکالت گفته شده  کرد. مهم ترین علت 
هنر  جریان های  وارد  غرب  در  مفهومی  هنر  تاریخ  مورد  در 
می گیرد.  خود  به  پیچیده تری  الیه های  می شود  ایران 
چه  و  است  مفهومی  اثری  چه  اینکه  تشخیص  مثال،  برای 
سلیقه ای  حدی  تا  و  مشکل  بسیار  نیست  مفهومی  اثری 
به  واکنش ها  یا  اثر  خود  مضمون  با  نام ها  و  ادعاها  است، 
یکپارچه ای  و  منسجم  منبع  آخر،  در  و  نمی خوانند  اثر  آن 
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نیست. موجود  ایران  در  مفهومی  هنر  نظریه پردازی  برای 
شاید بتوان برای بررسی زبان و هنر در هنر مفهومی ایران، 
اولین  و  ایران  اسالمی  انقالب  را  عطف  نقطه های  مهم ترین 
از 2 مرداد  نمایشگاه هنر مفهومی در موزۀ هنرهای معاصر 
تا 19 مهر سال 1380 در نظر گرفت و بر مبنای آن بررسی 
تأثیرگذاری  و  اهمیت  انتخاب،  این  برد. مالک  پیش  را  آثار 
است،  ایران  مفهومی  هنر  جذب  مسیر  در  رویداد  دو  این 
هنر  جذب  جریان  اسالمی  انقالب  از  بعد  که  نحو  بدین 
معاصر غرب در جهتی متفاوت با قبل از انقالب پیش رفت. 
همچنین نمایشگاه »هنر مفهومی« موزۀ هنرهای معاصر در 
تأثیرگذار  بسیار  رخدادی  ایران  در  جنبش  این  درک  سیر 
می کند.  تقسیم  خودش  از  بعد  و  قبل  به  را  وقایع  که  بود 
باید گفت که در  این پژوهش  آثار در  انتخاب  باب نحوۀ  در 
قدم اول در هر قسمت از مسیر هنر مفهومی ایران، مهم ترین 
آنها  میان  از  سپس  شدند.  انتخاب  آثار  پربازخوردترین  و 
ارتباط  در  زبان  مقولۀ  با  نحوی  به  که  بود  آثاری  بر  تأکید 
هستند. این آثار مفهومی مربوط به زبان در ابتدا به صورت 
و  قبلی  قسمت  در  مطرح شده  اصول  و  مؤلفه ها  از  مستقل 
این  امکان  نهایت  در  تا  شدند  تحلیل  آنها  اساس  بر  سپس 
شود. داده  پاسخ  پژوهش  سؤال  به  که  باشد  داشته  وجود 

قبل از انقالب اسالمی   
در این دو دهه مجموعه ای از هنرمندان مانند کامران طباطبایی 
مقدم،  وزیری  گریگوریان، محسن  مارکو  نازی عطری،  دیبا، 
تولید  آثاری  تناولی  پرویز  و  ممیز  مرتضی  الخاص،  هانیبال 
کردند که اگرچه در ابتدا به عنوان هنر مفهومی معرفی نشد، اما 
بعدها تحت عناوینی مثل لندآرت یا هنر زمینی، هپنینگ آرت 

یا پرفورمنس آرت و هنر مفهومی از آنها صحبت شد. در هنر 
دهه های چهل و پنجاه این گرایش کلی وجود داشت که حجم 
عظیمی از به روزرسانی ها باید در مدت کمی شکل می گرفت و 
این مسئله به نوعی شور و شوق و انرژی مضاعف در آزمودن 
مضامین  از  عمیق  اطالع  بدون  یا  با  سبک ها،  و  گرایش ها 
تئوریک و فلسفی آنها انجامید )پاکباز، 1396، 205-204(. 
به نظر می رسد برای بررسی اولین نمونه های گرایشات هنر 
جدید در ایران که به نحوی با زبان و هنر مفهومی در ارتباط 
بوده باید تا زمانی عقب رفت که این هنرها شروع به شکل 
گرفتن کردند این برآورد با دقتی تقریبی می تواند از حدود 
سال 1344 شروع شود. در این سال اثر چند رسانه ای »آب باز 
به  دیبا  طباطبایی  کامران  اثر  گالری سیحون  در  زبردست« 
و  پانل ها  از  چیدمانی  نمایشگاه  این  شد.  گذاشته  نمایش 
جعبه های بزرگ بود که روی آن پیکرهای تمام قد آدمی به 
به جای  روی سکوها  جا  به  جا  و  نقاشی شده  واقعی  اندازۀ 
به  لوله کشی  ابزار  و  اتصاالت  شیر،  آبرسانی،  لوازم  مجسمه، 
گفتاری  اینها  همۀ  بر  افزون   )...( بود  شده  گذاشته  نمایش 
بود،  سروده  نو  شعر  شیوۀ  به  را  آن  دیبا  که  آب  دربارۀ  نیز 
ناشناس  زن  یک  و  تناولی  پرویز  شدۀ  ضبط  صدای  با 
پخش  نمایشگاه  فضای  در  تکرار  به  و  پیوسته  نوار،  روی 
.)8  ،1388 احمدی وند،  از  نقل  به   1386 )رضایی،  می شد 

کامران طباطبایی  که  است  این  آثار  این  باب  در  مهم  نکتۀ 
دیبا این آثار را به عنوان هنر مفهومی معرفی نکرده است. اما 
خصوصیات ویژۀ این آثار به گونه ای بسیار کم رنگ، به پیوند 
هنر و زبان مربوط می شود. بازی زبانی جاری در آثار او که با 
کمک واژه و موضوع آب جمالتی مثل »آب از سرم گذشت« 

تصویر 1. مؤلفه ها و اصول ارتباط زبان و هنر در هنر مفهومی با تأکید بر دو جریان مربوط به زبان و هنر. مأخذ: نگارندگان.
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هنر  بین  تالقی  نقطۀ  گام های  نخستین  از  می کند  تولید  را 
اقتصادی و  با دغدغه های عینی، اجتماعی،  و زبان است که 
 Earth« گذشته،  این  از  می شود.  برجسته تر  زیست محیطی 
یا   )1356( نیاوران  فرهنگسرای  در  او  sculpture«های 
»نمازخانه«اش در موزۀ فرش )1356( با هنر زمینی در ارتباط 
است. او به علت ارتباط مستقیمش با جریان های هنری معاصر 
جهان سهم بزرگی در پیشرفت و به روز رسانی هنر ایران بازی 
هنرهای  موزۀ  نقش  به  غیرمستقیم  شاید  اینها  تمام  و  کرد 
معاصر ارجاع داشته باشد که بی شک در شناساندن و پیشبرد 
گرایش های هنر معاصر ایران نقش بسیار مهمی داشته است.

مارکو گریگوریان در دو اثر »نان« و »دیزی«، سال 1355، 
جنبه هایی از هنر چیدمان را می آزماید. با این همه نقدهایی 
به این دو اثر شده که در اصالت هنری آن تردید وارد می کند. 
این نقدها را می توان با این نقل قول خالصه کرد: »فکر آن 
نیستیم که هنر یک بیان جهانی است و مرزوبوم نمی شناسد 
از میان  اینکه هنرمند در چه محیطی زندگی می کند،  ولی 
تغذیه  فرهنگی  پشتوانۀ  کدام  از  و  برخاسته  جامعه ای  چه 
راه تجربه کردن  باید در نظر گرفته شود. در  نیز  کرده است 
گاه ممکن است تجربه گر به سبک یا شیوۀ هنرمند دیگری 
نزدیک شود و یا ناآگاهانه از فرآورده های کار و اندیشۀ دیگری 
تأثیر بگیرد. این مسئله تا هنگامی که در حال تجربه هستیم 
می تواند مورد قبول واقع شود ولی همین که اثری به نمایش 
گذاشته شد، منتقد هنر تاروپود اثر مزبور را می شکافد و منابع 
الهام گیری یا میزان اصالت آن را ارزیابی می کند. مسئله این 
است که اندیشۀ سازندۀ اثر تا چه پایه منحصر به خود اوست« 
.)20  ،1383 افراسیابی،  از  نقل  به   1356 مقدم،  )وزیری 

شیشه گران  کوروش  پوستر  دست  این  از  دیگری  نمونۀ 
است که در آن خیابان شاهرضا به عنوان اثر هنری معرفی 
تأثیردرس های محسن وزیری مقدم  از طرف دیگر  می شود. 
باید در نظر گرفت که به جریان و  الخاص را نیز  و هانیبال 
نظر گرفت  در  باید  ولی  منجر شد.  از هنرمندان  تازه  نسلی 
به آن رشد،  ایران  انقالب هنوز هنر مفهومی  از  قبل  که در 
و  شخصی  مضامین  که  بود  نرسیده  خالقیت  و  شکوفایی 
کند. آثار  وارد  را  هنرمندان  یا  هنرمند  به  منحصر  ایده های 

اما موضوع مهمی که مطرح می شود، مولفۀ اول یا همان جو 
تاریخی-اجتماعی آن زمان است. به این معنا که شور و شوق 
انقالبی آن سال ها و دغدغه های سیاسی در بطن جامعه در 
جریان بود. »از یک سو رژیم به سمت دیکتاتوری و استبداد 
حرکت می کرد و از سوی دیگر مبارزان دالیل و اشتیاق بیشتری 
می یافتند تا برای آزادی و رهایی از چنگ استبداد خشن تالش 
نمایند. آنچه فضای کلی دهۀ چهل را می پوشاند تضاد دائمی 
.)46  ،1386 )رنجبر،  است«  استبداد  و  آزادی خواهی  میان 

عالوه بر این، ضعف منابع فلسفی و هنری، یعنی مولفۀ دوم 

نقطۀ اتصال هنر و فلسفه را نیز باید در نظر گرفت که اجازه 
نمی داد موضوعاتی مثل زبان به صورت فعال وارد هنر شده 
یا از آن برای خلق ایده های جدید استفاده شود، چون آثار 
متفکران و هنرمندان این حیطه در غرب هنوز در داخل ایران 
خوانده یا ترجمه نشده بود. در اثر نان و دیزی عالوه بر ضعف 
در کنش هنری این خأل نیز احساس می شود. انگار که هنر و 
تفکری که آن را ساخته به طرز مطلوبی باهم منطبق نیست.

هنری  جریان  یعنی  سوم  مولفۀ  به  مربوط  آخر  موضوع  اما 
است که با سیر هنر غرب تفاوت عمده ای دارد. همان طورکه 
مشاهده می کنیم مثاًل در »آب باز زبردست« هنرمند خود را 
ملزم نمی داند به گرایشی جاافتاده یا پیشینه ای عملی واکنش 
نشان دهد چون در واقع نقاشی آبستره همزمان با رویکردهای 
که  است  حالی  در  این  است.  شده  ایران  وارد  آن  از  پس 
هنرمند مفهومی غرب ضروری می داند که به نحوی با کاربرد 
جامعه اش  هنری  جریان  پیشینۀ  به  دیگر  ابزارهای  یا  زبان 
واکنش نشان دهد. نقل قولی از مرتضی ممیز می تواند برای 
ایران مفید باشد: »فکر می کنم  جمع بندی این دوره از هنر 
که تنها خواست مشترکی که داشتیم آن بود که می خواستیم 
رها  را  مرسوم  مجسمه سازی  و  نقاشی  یکنواخت  روال  آن 
)...( اشکال کار در  بیاوریم  را بوجود  تازه ای  کنیم و حرکت 
از ذهنیات و دیدگاه ها و  ما بدون آگاهی کامل  بود که  این 
گرد  دوستانه  و شور  به خاطر شوق  و صرفاً  یکدیگر  اهداف 
به  متفکرانه  و  اصولی  جهت گیری  بدون  و  شدیم  جمع  هم 
راه افتادیم )...( بعد از یکی دو نمایشگاه اولیه، توان گروه از 
هماهنگی بیرون آمد )...( ازهم پاشیدگی گروه بیشتر ناشی از 
عاملی درونی بود تا بیرونی )...( « )نامی، 1375، 38-40(. 
از هنر در هر  اینکه مؤلفه های جذب و تکوین هر شکلی  با 
این  از  نمونه  برای  اثری که  اما در سه  مکان متفاوت است، 
دوره انتخاب شده است تا میزان زیادی ارتباط مستقیمی بین 
زبان و هنر به مفهوم غربی آن برقرار نیست. با اینکه در اثر 
آب باز زبردست رگه هایی از این ارتباط دیده می شود و با اینکه 
نام گذاری یک خیابان به مثابۀ اثر هنری، خالقانه است )مثل 
جملۀ معروف هابلر: »دنیا پر از اشیای کم وبیش جالب است؛ 
من نمی خواهم چیز دیگری به آن بیفزایم« )مارزونا، 1396، 
و  نکرده  فراهم  را  جدیدی  بیان  شیوۀ  تالش،  این  اما   ،)18
برای هنرمند و مخاطب امکان متفاوتی برای تفکر خلق نکرده 
است و در نتیجه با دو اصل ارتباط پویای بین هنر و زبان در 
آثار فوق را می توان  این منظر،  از  هنر مفهومی مغایر است. 
نظر  در  هنری  جدید  واردکردن سبک های  ابتدایی  گام های 
گرفت و نه کاربرد اصیل ارتباط هنر و زبان در هنر مفهومی.

بعد از انقالب اسالمی تا سال 1380 )اولین نمایشگاه    
هنر مفهومی(

سال های  در  مقدس،  دفاع  دوران  و  اسالمی  انقالب  از  پس 
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1371، 1377 و 1378 سه رویداد با مضمون و قالبی مشابه 
رخ داد که شاید بتوان آن را پیش زمینه ای برای هنر مفهومی 
قالب  این  نظر گرفت. صحبت کردن دربارۀ  بعد در  سال های 
که همان استفاده از یک خانۀ کلنگی به عنوان عنصر مکانی 
آثار است باید با دقت بیشتری صورت بگیرد، چون این قالب 
ریشه هایی بسیار نزدیک به فرهنگ و دغدغه مندی هنرمند 
ایرانی دارد. فکرکردن به مکانی ازدست رفته و در شرف تخریب 
و قراردادن آثار هنری که زاییدۀ ذهن هنرمندان هستند، با 
دانستن اینکه مدتی بعد کل این مکان با آثارش از بین خواهد 
رفت، زمینه ای بسیار خالق و دغدغه مند است که در نمایشگاه 
»کودکان آبی، آسمان سیاه« استفاده شده است. همچنین این 
موضوع را می توان از نقاط قوت آثار این دوره در نظر گرفت.

در سال 1371، علی دشتی و شاهرخ غیاثی، ساسان نصیری، 
فرید   ،1377 سال  در  و  دشتی  مصطفی  و  جهانگیر  فرید 
و  فیاضی  بیتا  زاده،  نصیری، خسرو حسن  جهانگیر، ساسان 
عطااهلل هاشمی نژاد و همچنین در سال 1378، در نمایشگاه 
»کودکان آبی، آسمان سیاه«، صادق تیرافکن، مازیار بهاری، 
بیتا فیاضی، خسرو حسن زاده به معضل آلودگی هوای تهران 
پرداختند. با تمام نوبودن این تجربه و ارزشمندبودن بعضی 
آثار این نمایشگاه، گرایش نوآورانه ای به رابطۀ زبان و هنر در 
آن دیده نمی شود. شاید بتوان این را به عنوان نقطه ضعف در 
نظر گرفت که فضای آثار بیش از حد احساسی است و بیشتر 
مصرف  یا  جدید  تجربه های  طریق  از  حس  برانگیختن  به 
شیوه های غربی گرایش دارد تا موضعی خودنگر که تا مراحلی 
هستی شناسانه به خود مقولۀ هنر با پیش زمینه های فلسفی 
می پردازد. است23،  مفهومی  هنر  ذات  واقع  در  که  نظری  و 

داد،  و 1379 رخ  رویداد دیگر که در سال های 1378  سه 
گام های رو به جلویی برای تجربۀ عمیق تری از هنر مفهومی 
اثر افشان کتابچی در گالری برگ یکی از این   Y2K .بودند
سه رویداد بود. در اینجا به مناسبت هم زمانی با سال 2000 
تاریخ بشریت سخن گفت.  با  از مواجهه ای  میالدی می توان 
تاریخ  مهم  رویدادهای  آهن  از  نواری  آن  در  یک سالن که 
را یکی پس از دیگری به نمایش می گذارد و مخاطب را به 
مقدم  ماندانا  اثر  رابطه  می کند.  دعوت  تاریخ  این  در  تفکر 
به طرز  رویدادهاست که  این  از  دیگر  یکی  در سال 1379 
مستقیم تری شرایط یک چیدمان را احراز کرده و مخاطب را 
در مورد ناممکن بودن ارتباط حقیقی در عصر حاضر به فکر 
فرو می برد. اولین دوساالنه نقاشان جهان اسالم هم سومین 
رویدادی است که تمامی تالش ها را در دومین بخش مورد 
مطالعه یعنی دهۀ 60 و 70 به انتها می رساند. دو اثر وجود 
اثر  دو  کتابچی،  افشان  از  اربعه  عناصر  و  نادعلیان  احمد  از 
چیدمانی است که با اینکه هنوز ردی از ارتباط مستقیم زبان 
و هنر مفهومی در آن دیده نمی شود، در نوع خودش تجربۀ 

بدیعی از چیدمان و نزدیک شدن به دغدغه های شخصی خود 
از  بستری  در  نزدیک شدن  این  می آید.  به حساب  هنرمند 
هماهنگی بین فرم و محتوا باید رخ می داد که در اواخر دهۀ 
هفتاد شاهد روند روبه رشدش هستیم؛ در واقع این هماهنگی 
و هنر  زبان  پویای  ارتباط  برقراری  زمینۀ  است که می تواند 

باشد.
شکل گیری  برای  نیاز  مورد  مؤلفه های  زمانی  بازۀ  این  در 
وجود  مفهومی  هنر  آثار  در  هنر  و  زبان  بین  پویای  ارتباط 
سال ها  آن  سیاسی  و  اجتماعی  وضعیت  طرفی  از  ندارد. 
)دغدغۀ  نمی داد  را  ارتباط  این  ایجاد  اجازۀ  اول(  )مولفۀ 
موضوعات  به  بیشتر  از جنگ  پس  سال های  در  هنرمندان 
در  تفکر  و  بود  معطوف  بیرون  جهان  واقعی  مشکالت  و 
)پاکباز،  نبود(  اولویت  در  آن  بیان  زبان  و  هنر  خود  باب 
آسمان  آبی،  کودکان  نمایشگاه  در  مثاًل   .)1992  ،1395
سیاه وجه دغدغه مندی راجع به فضای خارج از هنر بسیار 
رسانه  زبان،  در  بازاندیشی  مثل  مسائل  دیگر  از  پررنگ تر 
مثل  هنرمندان،  آثار  در  مهم تر  آن  از  است.  هنر  مفهوم  یا 
و  فلسفه  بین  اتصال  نقطۀ  از  قدرتمندی  نشانۀ   ،Y2K اثر 
هنر دیده نمی شود )مولفۀ دوم( و تمرکز هنرمند بر جذب 
فرم )در این اثر چیدمان( است. این دو مسئله را باید کنار 
از  این موضوع گذاشت که جریان هنری بیشتر به استفاده 
از  کاماًل  و  داشت  تمایل  هنری  برای خلق  ابزارهای جدید 
فضای نظری و مربوط به هنر و زبان دور بود. تنها اثر رابطه 
است که از طریق تعمق در ارتباط بین دو فرد )و نه زبان(، 
دغدغه های زبان شناختی مربوط به عدم امکان درک کامل 

دال ها را به صورت کلی مطرح می کند.
هنر  به  مربوط  مؤلفه های  از  فارغ  می بینیم،  همان طورکه 
منظر  از  توجهی  قابل  رشد  نام برده شده،  آثار  در  مفهومی، 
خانۀ  انتخاب  در  می شود.  مشاهده  برشمردیم،  که  اصولی 
وجود  رابطه،   ،Y2K آثار،  نمایش  مکان  مثابۀ  به  کلنگی 
فرم  لحاظ  از  تفکر  و  بیان  در شیوۀ  تحولی  اربعه  عناصر  و 
کاربست  و  راستای کشف  در  تحول  این  اما  دیده می شود، 
فرم در  به معنای کلی  یا  دغدغه مند مدیوم جدید چیدمان 
هنر مفهومی است و نه ارتباط زبان و هنر یا به چالش کشیدن 
و  زبان  مقولۀ  باب  در  تعمق  و  تفکر  با  سابق  شیوه های 

پیش زمینه های نظری.
از     و پس  مفهومی(  هنر  نمایشگاه  )اولین  سال 1380 

آن
می توان با اطمینان گفت یکی از مهم ترین اتفاقات پیرامون 
هنر مفهومی در ایران نمایشگاه مرداد تا مهر سال 1380 در 
بود.  مفهومی  هنر  نمایشگاه  عنوان  با  معاصر  هنرهای  موزۀ 
نمایش گذاشته شدند که  به  نمایشگاه  این  آثار متنوعی در 
آثار سه  این  میان  از  نیست.  به همۀ آن ها ممکن  پرداختن 
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مورد هست که از نظر دغدغه مندی و تالش برای ایجاد نوعی 
هنر خالص مربوط به خود ایران قابل توجه است. اولین اثر 
اثر کفشچیان مقدم است که یک تابوت با کبوتران محبوس 
در  پرواز  به  پرنده ها  تابوت  در  بازکردن  با  که  است  آن  در 
»بر  می گوید:  اثر  این  باب  در  مقدم  کفشچیان  می آمدند. 
اساس یک ایدۀ مکانی زمانی محدود و با بهره گیری از تابوت، 
پرچم، 169 پالک رزمندگان، 160 کیسه کوچک آبی رنگ، 
کبوتر   160 و  اشعار حافظ  از  بیت   160 فرمانده،  نام   160
یک پرفورمانس را به اجرا درآوردم. این اثر تالش داشت سه 
گروه مخاطب را تحت تأثیر قرار دهد. گروهی که حاضر در 
گذر  که  آزاد  مخاطبان  دیگر  گروه  بودند،  افتتاحیه  مراسم 
کبوتران توجه آنها را جلب می کرد و باالخره مخاطبانی که 
کبوتران قاصد به دست می آوردند که حامل کیسه ای بودند. 
بود که مخاطبان می بایست  بیت شعری  و  نام  کیسه شامل 
)کفشچیان  دریابند.«24  ذهنی  کنکاش  در  را  آنها  رابطۀ 
مقدم، 1381، 38(. اگر این اثر به صورت واضحی به مفاهیم 
پیرامون شهادت اشاره داشته باشد و بر اساس اعداد و شعر 
اثر به دغدغه های  ارتباط باشد، دومین  با زبان در  به نحوی 
زیست محیطی مربوط است؛ »رودخانه هنوز ماهی دارد« اثر 
احمد نادعلیان در واقع نشان دهندۀ امری ملموس است که 
توسط هنرمند ادامه پیدا کرده و بازخوردهای جهانی داشته 
است. اثر سوم اما به دغدغه های مربوط به روزمرگی و مسئلۀ 
زن مربوط می شود. اثر افشان کتابچی با عنوان وجه مشترک 
به وضعیت  انتقادی  و  فضایی طنزآلود  اورالیا  و  رودابه  من، 
درنظرگرفتن مسئولیت  و  دارد25. دغدغه مندی  امروزی  زن 
به حساب  آنها  قوت  نقاط  از  آثار  این  در  اجتماعی هنرمند 

می آید.
به  مستقیم  به صورت  که  اثری هست  نمایشگاه  این  در  اما 
پیرامون هنر و زبان مربوط  تجربه های جهانی هنر مفهومی 
می شود. این اثر کار گروهی به نام 30+ است که در آن سعی 
نقطه نظرهای  از  صندلی  مثل  ساده  جسم  یک  که  می شود 
نوعی  به  و  شود  کنکاش  و  بررسی  ماهیتی  و  ذاتی  متفاوت 
به  هدف  این  کند.  روبه رو  شک  نوعی  با  را  مخاطب  ادراک 
انحای گوناگونی مانند کاربست نور و تغییر شکل و کارکرد 
با  شد.  عملی  دیگر  چیزهای  اضافه کردن  و  صندلی  دادن 
جوزف  صندلی  سه  و  یک  اثر  تداعی  موجب  اثر  این  اینکه 
کاسوت در ذهن می شود، اما نمی توان آن را برداشتی عمیق 
از موضوعات زبانی هنر مفهومی در غرب خواند. اول به این 
علت که در این اثر جدیت و چندالیگی آثار هنرمندان حیطۀ 
با  ارتباط کمی  این نظر که  از  زبان غایب است. دوم  و  هنر 
نقطه نظر خودجوش خود هنرمند دارد یا به عبارتی دیگر این 
است که  این موضوع  دانست.  بازسازی  نوعی  را می توان  اثر 
اثر را از دو اصل مربوط به ارتباط زبان و هنر دور می کند26. 

موزۀ  در   1381 سال  در  مفهومی  هنر  نمایشگاه  دومین 
هنرهای معاصر ترتیب داده شد. با اینکه این نمایشگاه در دو 
ایران  حوزۀ بسیار اساسی گام های رو به رشد جامعۀ هنری 
محسوب می شوند، اما نمی توان گفت از نظر رابطۀ هنر و زبان 
در آن یک سال تغییر چندانی رخ داده باشد. این دو حوزۀ 
و  تکلف  و  اطناب  به  ترجیح مختصرگویی  پیشرفت،  اساسی 
ترجیح مطالعات تئوریک بیشتر به تعجیل و کارهای بی ریشه 
هستند. اما چیزی که به نظر جالب توجه می رسد این است 
که می توان گفت هنرمندان در مواجهه با جنبشی تازه بیشتر 
تمایل به برداشت از جنبه های تکنولوژیک آن جنبش دارند تا 
جنبه هایی که بیشتر به نظریه، فلسفه و متعاقباً به زبان مربوط 
است. استفادۀ انبوه از ویدئوآرت و تعدد و تکثر این گونه آثار 
نشان دهندۀ این بعد از نسخۀ ایرانی هنرهای جدید هستند.

این موضوع فضایی برای تحلیل آثار دورۀ سوم هنر مفهومی 
می گشاید.  هنری  جریان  یعنی  سوم  مولفۀ  منظر  از  ایران 
اول هنر مفهومی، مثل  نمایشگاه  نمونۀ  اثر  هنرمندان چهار 
سیر  در  که  می دانند  ملزم  را  خود  دوم  نمایشگاه  دیگر  آثار 
جریان هنری به رویکردهای سابق جامعۀ خود واکنش نشان 
می توان  آثار  این  فرم  و  محتوا  باب  در  اندیشیدن  با  دهند. 
پی برد که واکنش هنرمندان به خاطر متفاوت بودن پیشینۀ 
هنری ایران و غرب27، بیشتر در فضای مدیوم و تکنولوژی رخ 
می دهد و نه در فضای پیش زمینه های نظری و اندیشیدن در 
باب زبان. به بیان دیگر، واکنش هنرمندان به جریان هنری 
رایج، مثال در مورد اثر گروه 30+، در فضای فرم اتفاق می افتد 
و در باب محتوای اثر و بازاندیشی در باب مقولۀ زبان حرف 
بر  هنرمندان  تمرکز  این  شاید  نیست.  گفتن  برای  جدیدی 
فرم و تکنولوژی متأثر از خاصیت واردکردن جریان هنری و 
دوره ای باشد که در آن زندگی می کنیم. دوره ای که نیازمند 
غربی  جریان  چون  و  است  هنری  اثر  فرمی  ابعاد  بر  تمرکز 
هنر در فاصلۀ کوتاهی وارد ایران شده است، هنرمند در باب 
پیش زمینه های نظری و زبانی آن نمی تواند واکنشی نشان دهد. 
و  هنر  بین  تماس  نقطۀ  یعنی  دوم،  مولفۀ  در  موضوع  این 
دورۀ  آثار  در  می گیرد.  خود  به  برجسته تر  جنبه ای  فلسفه 
نادعلیان  کفشچیان،  به  متعلق  اثر  سه  در  مخصوصاً  سوم، 
مالحظه ای  قابل  پیشرفت  که  می کنیم  مشاهده  کتابچی،  و 
به  آثار  این  در  است. هنرمندان  داده  مؤلفه رخ  این  باب  در 
طرز پخته ای مفاهیم نظری و عملی را باهم ترکیب کرده اند.

 اما جهت این ترکیب، همان طورکه در آثار مشاهده می کنیم 
آن  به  مربوط  دغدغه های  و  هنر  از  خارج  جهان  سمت  به 
به  زبان  از  اینکه  با  کفشچیان  به  متعلق  اول  اثر  در  است. 
است،  شده  استفاده  منظور  انتقال  برای  وسیله ای  عنوان 
است  زبان  از  خارج  مفاهیمی  باب  در  کاربست  این  اما 
به  ندارد.  موشکافانه  نگاهی  هنر  خود  به  یا  زبان  خود  به  و 
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هنر  آثار  این  در  هنر  و  زبان  ارتباط  که  است  علت  همین 
رخ  زبان  و  هنر  از  خارج  مفاهیمی  القای  برای  یا  مفهومی 
پخته  چندان  نه  کاربردی   +30 گروه  اثر  مثل  یا  است  داده 
غربی  شکل  با  هنوز  و  است  غرب  مفهومی  هنر  مفاهیم  از 
این ارتباط در آثار افرادی مثل جوزف کاسوت فاصله دارد28.

اما در باب مولفۀ اول، یعنی پیش زمینه های اجتماعی، گرایش 
است،  توجه  قابل  ایران  مفهومی  بررسی هنر  در  دیگری که 
گرایش به مفاهیم ایدئولوژیک، مذهبی و انقالبی است. برای 
شاهد   1386 خرداد  در  پایداری  پرواز  نمایشگاه  در  مثال 
شهادت  و  مقدس  دفاع  جنگ،  پیرامون  آثاری  مجموعه 
رو  گامی  نظری-زبانی  گرایش های  نظر  از  شاید  که  هستیم 
باید  دارد.  نیز  قوتی  نقاط  نظر می رسد  به  اما  نباشد  به جلو 
نظری-زبانی  گرایش های  رسانی  روز  به  در  زمان  عنصر  به 
موضوع  این  درک  درواقع  داد29.  اهمیت  ایران  جدید  هنر 
از  هنر  مقولۀ  بردن  سؤال  زیر  مثال،  برای  که  است  اساسی 
طریق تفکر در باب زبان یا دیدی مطلقاً »هنر برای هنری« 
اجتماعی-اقتصادی-سیاسی  شرایط  از  ویژه  نوعی  مستلزم 
است30. به نظر می رسد، در دورۀ سوم با تحلیل آثاری مثل 
یا نادعلیان در نمایشگاه اول بر اساس مؤلفه ها،  اثر کتابچی 
نسبی  آرامش  تمام  با  که  برد  نکته  این  به  پی  می توان 
برقرارشده در جامعه، پس از سال های انقالب و جنگ، زندگی 
در منطقۀ غرب آسیا نمی تواند در کوتاه مدت از دغدغه های 
و  بگیرد  فاصله  غیره  و  زیست  محیط  زنان،  مثل  اجتماعی 
باشد. هنر  حقیقت  یا  زبان  خود  مثل  مفاهیمی  بر  متمرکز 

اصل مستخرج  دو  دورۀ سوم  آثار  که  می توان گفت  آیا  اما 
کرده اند؟  احراز  را  مفهومی  هنر  در  زبان  و  هنر  رابطۀ  از 
ایجاد  بیان هنری  از  نویی  آثار شیوۀ  این  آیا می توان گفت 
مخاطب  و  هنرمند  تفکر  برای  بدیعی  امکان  یا  کرده اند 
گشوده اند؟ پاسخ این دو سؤال تا میزان زیادی منفی است. 
دارد  ماهی  هنوز  رودخانه  اثر  مثل  سوم  دورۀ  آثار  اکثر 
کرد  ادعا  می توان  آن ها  در  که  هستند  خوبی  نمونه های 
دغدغۀ هنرمند به صورتی هارمونیک و پخته  در شیوۀ جدید 
هنری اجرا شده است. این موضوع گام مهمی است که برای 
است  کافی  کرده اند.  تالش  زیادی  هنرمندان  عملی شدنش 
تا مشاهده  آثار چند سال قبل مقایسه کنیم  با  را  آثار  این 
شود دغدغه و فرم جدید هنری به صورت همگن تری بیان 
می شود  قلمداد  مثبتی  روند  امر  این  اینکه  با  است.  شده 
ارتباط زبان و هنر نمی توان ادعا کرد که شیوۀ  اما در باب 
از بیان هنری به وسیلۀ تفکر در باب زبان و خود  جدیدی 
هنر رخ داده است. همچنین مخاطب و هنرمند در مواجهه 
یا  زمینه  و  دارد  کار  و  سر  جدید  مدیومی  با  بیشتر  اثر  با 
پیش زمینه های  به چالش کشیدن  با  متفاوتی  تفکر  امکان 
است.  نشده  مهیا  برایش  گذشته  هنری  پیشینۀ  و  نظری 

نتیجه گیری
پژوهش حاضر در دو بخش اول به تحلیل هنر مفهومی غرب 
و رابطۀ زبان و هنر در آن اختصاص داشت که از طریق آن دو 
اصل و سه مؤلفه در باب ارتباط زبان و هنر در هنر مفهومی 
استخراج شد. این ارتباط در هنر مفهومی رابطه ای پویا و عمیق 
است که هنرمند به وسیلۀ آن و دانش نظری خود سعی دارد 
پیش فرض های مرسوم را زیر سؤال برده و برای بیان هنری و 
تفکر خود و مخاطب شیوه ای نو ایجاد کند. با توجه به تحلیل 
آثار )بر اساس اصول و مؤلفه ها(، در ارتباط زبان و هنر در هنر 
مفهومی ایران، این دو اصل با درنظرگرفتن برخی پیشرفت ها، 
ریشه یابی  برای  که  بوده  روبه رو  ضعف  با  زیادی  حدود  تا 
ارتباط در غرب رجوع کرد.  این  به مؤلفه های رشد  باید  آن 
از طرفی انقالب اسالمی، دفاع مقدس و مشکالت اجتماعی و 
اقتصادی سال های بعد از آن، فضای اجتماعی کاماًل متفاوتی 
نسبت به آن چیزی که در غرب شاهدش بودیم در ایران ایجاد 
بر اساس  آثار  به نظر می رسد، همان طورکه در تحلیل  کرد. 
نمی توانست  دوران  این  در  هنرمند  است،  مشخص  مؤلفه ها 
)جنگ،  هنر  از  خارج  جهان  دغدغه های  به  توجه  بدون 
هنر  ماهیت  از  سؤال کردن  به  صرفاً  غیره(  و  زیست  محیط 
یا تعمق در باب زبان بپردازد )مؤلفۀ اول(. از طرف دیگر، با 
درنظرگرفتن مسیر هنر مفهومی، بررسی ابعاد مختلف رابطۀ 
آثار داخلی در دهه های  با  آن  مقایسۀ  و  زبان در آن  و  هنر 
زبان  و  رابطۀ هنر  نتیجه رسید که  این  به  گذشته، می توان 
در ایران، نه به خاطر فقدان خالقیت یا دغدغۀ هنری، بلکه 
ارتباط  فلسفی،  و  نظری  پیش زمینه های  در  ضعف  علت  به 
نسبتاً ضعیفی بوده که می توان آن را در برخی از آثاری که 
مشاهده   )+30 گروه  اثر  )مثل  شده اند  اجرا  ناپخته  طرز  به 
هنر  پیشبرد  برای  مسئله،  این  از  جدای  دوم(.  )مؤلفۀ  کرد 
که  است  نیاز  قدرتمندی  هنری  جریان  ایران،  در  مفهومی 
در  رایج  روش های  به چالش کشیدن  برای  مفهومی  هنرمند 
و  زبان  ارتباط  از  پیشین  رویکردهای  بردن  سؤال  زیر  و  آن 
کم رنگی  نسبتاً  ایران خطوط  در وضعیت  کند.  استفاده  هنر 
مواقع  بیشتر  در  شاید  و  می شود  مشاهده  جریان  این  از 
انعکاسی از آنچه در غرب )چند دهه قبل تر( رخ داده به گوش 
اشاره  آثار  تحلیل  در  همان طورکه  دیگر،  طرف  از  می رسد. 
به  شد، پیشینۀ هنری چندین دهه ای غرب، در طول زمان 
مراتب کمتری، باید توسط جریان هنری ایران جذب و درک 
می شد و این موضوع توان تفکیک و واکنش خودجوش نشان 
دادن هنرمند ایرانی را با مشکل روبه رو می کرد )مولفۀ سوم(. 
با تمام اینها، رویدادهای هنری سال های پیشین در باب هنر 
نشان  قبل  به دهه های  نسبت  را  معنادار  پیشرفتی  مفهومی 
می دهند. این پیشرفت با چالش های متعددی روبه روست که 
یکی از مهم ترین ابعاد آن همین زبان و پیش زمینه های نظری 
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و فلسفی است. از طریق قوی تر شدن در این دو بعد است که 
به سؤاالت و  یا  به پختگی در فعالیت هنری رسید  می توان 
موضوعات هنر مفهومی جنبه ای خودجوش داد. همان طورکه 
ابعاد  به  پرداختن  به  نیاز  علت  به  حاضر  پژوهش  شد  ذکر 
مؤلفه ها،  و  اصول  استخراج  و  غرب  مفهومی  هنر  مختلف 
استفاده  نود،  دهۀ  باب  در  مخصوصاً  میدانی،  تحقیقات  از 
موضوع  این  در  بعدی  پژوهش های  می شود  پیشنهاد  نکرد. 
بپردازند. منتقدان  و  گالری دارها  هنرمندان،  با  مصاحبه  به 

پی نوشت
1. »شاید از یک نظر هنر مفهومی تأملی باشد پیرامون نقش فرهنگی تعریف؛ 
نقشی الگویی و نه انحصاری در تعریف چیزی به نام »هنر«. هرچه که باشد، هنر 
مفهومی بیش از هرچیز هنر سؤاالت است و سؤاالت بسیار زیادی را در رابطه با 

خودش به همراه دارد« )آزبورن، 1391، 14(.
Marcel Duchamp .2

Fountain .3
4. هنر مفهومی در واقع در تالش است آنچه تمایل داریم مفروض و مقرر در 
نظر بگیریم را زیر سؤال برد. این برانگیختن مناقشه و بحث در ذات هنر مفهومی 
وجود دارد. شیوۀ خاصی که هنر مفهومی به کندوکاو می پردازد پرسشگری در 
این خصوص است که قلمرو امر هنری کجا پایان می یابد و قلمرو سودمندی کجا 
آغاز می شود. درواقع به تعبیر جوزف کاسوت هنر مفهومی »هم وظایف منتقد را 
به خود منضم می کند و هم واسطه را غیر ضروری می سازد«. اثر در اینجا روند 
است نه شیئی مادی. این ادعا نه تنها هستی شناسی اثر هنری مفهومی را تحت 
تأثیرقرار می دهد، بلکه با نشاندن هنرمند در جایگاه متفکر و نه سازنده شیء 

نقش وی را نیز عمیقاً تغییر می دهد )شلکنز، 1396، 15-23(.
Henry Flynt .5

 Fluxus .6
7. »از آنجا که مفاهیم وابسته به زبان هستند، هنر مفهوم هنری است که مادۀ 
اصلی آن زبان است.« جالب توجه است که لوسی لیپارد می گوید تعریف فلینت 
با  ارتباطی  بود هیچ  برآمده  فلوکسوس  فعالیت های گروه  از  از هنر مفهوم که 
برداشت او از فعالیت های پیش گامان هنری در اواسط و اواخر دهۀ 1960 در 
از آن خبر  به ندرت  آنها سر و کار داشتم  با  ندارد: »هنرمندانی که  نیویورک 
به   ،)12  ،1383 )وود،  بود.«  »مفهوم«  از  دیگری  نوع  حال  هر  به  و  داشتند، 
شنیده ها  و  گفته ها  تمام  اینکه  تصور  که  شد  پرداخته  نکته  این  به  علت  این 
حالت صفر و یکی دارند و اگر چیزی در آن سال ها چاپ شده، پس همه آن را 
خوانده اند و تأثیرگرفته اند، تا میزان زیادی می تواند گمراه کننده و نادرست باشد. 

Sol LeWitt .8
از  و  مینی مال  آرت  شاخص  هنرمند  لویت،  سول  نظریات  و  زندگی  آثار،   .9
با  مفهومی  هنر  نزدیکی  نشان دهندۀ  کانسپچوئال آرت،  نظریه پردازان  نخستین 
مینی مال آرت و همچنین پیچیدگی های درون خود هنر مفهومی است. لویت 
در آغاز کارش با تأثیرپذیری از باوهاوس  و کونستروکتیویسم آثاری سه بعدی 
با فرم های هندسی می ساخت. بعدها با آثاری که در آن سازه های قفس مانند، 
به  بودند،  هم  کنار  در  تکرارشونده  و  پیچیده  صورت  به  مکعبی  و  شبکه ای 
مینی مال آرت و متعاقباً هنر مفهومی نزدیک تر شد. دگرگونی سه بخشی از سه 
سه  هزار خط  ده  و   )1972( مدولی  مکعب  دو   ،)1967( مختلف  مکعب  نوع 
اینچی )1972( از جمله آثار اوست. او در واقع نقطۀ اتصال بین مینی مال آرت و 

هنر مفهومی بود )پاکباز، 1395، 1286(.
10. پنج جملۀ ابتدایی نوشتۀ سول لویت در »جمالتی در باب کانسپچوال آرت« 
برای دنبال کردن سیر هنرمندان این نوع از هنر اساسی است. او در جملۀ اول 
می گوید »هنرمندان مفهومی بیشتر از آن که منطقی باشند عارف  هستند.« در 
جملۀ دوم می گوید »قضاوت های منطقی، قضاوت های منطقی را تکرار می کند.« 
نو  تجربه های  به  غیرمنطقی،  »قضاوت های  که  می دهد  ادامه  سوم  جملۀ  در 
ضرورتاً  فرمال  »هنر  می گوید  پنجم  و  چهارم  جملۀ  در  و  می شوند.«  منجر 
منطقی است« و »افکار غیرمنطقی باید به صورت کامل و منطقی دنبال شوند.« 

.(LeWitt, 1969, 1)
اولین  در  لویت  سل  نوشته های  که  است  اساسی  نکته  این  درنظرگرفتن   .11

این مجله  از مقدمه در مجلۀ هنر و زبان چاپ شد. عنوان فرعی  بعد  قسمت 
مجلۀ هنر مفهومی بود )مارزونا، 1396، 9( و نیز در همان سال 1969 بود که 
جوزف کاسوت اعالم کرد »تمام هنر [پس از دوشان، ذاتاً،] مفهومی است، زیرا 

.(Kosuth, 1969, 11)  ».هنر تنها به صورت مفهومی وجود دارد
Tony Smith .12

13. در مورد مجسمه های بزرگ خود که در فضاهای باز قرار می گیرند و مردم 
می توانند از میان آنها عبور کنند می گوید: »می خواهم مجسمه هایم فضا و نور 
از حد سمت گیری در  به سرعت  آمریکایی  ماده.« هنر مینی مال  نه  و  بسازند 
فعالیت یک هنرمند خاص فراتر رفته و جمع وسیعی از هنرمندان را شامل شد: 
کارل آندره، دان فالوین، رابرت موریس، سول لویت، جان مک کراکن از جملۀ 
این هنرمندان هستند. اما شاخص ترین چهرۀ این جنبش هنری دانالد جاد بود 

)لوسی اسمیت، 1381، 190(.
Land Art .14

در  موازی  سفید  خط  دو  با  دماریا  والتر  زمینی  هنرمندان  مشهورترین   .15
صحرای نوادا و اتاقی که پر از خاک کرده بود، مایکل هایزر با دو منفی )1970( 
که دو گودال عظیم در صحرای نوادا بود، رابرت اسمیتسون با اسکلۀ حلزونی 

)1970( و در آخر، ریچارد النگ با یک دایره در آالسکا )1977( هستند.
Body Art .16

17. بدون درنظرگرفتن این زمینه های سیاسی و اجتماعی بدون شک، کنش های 
بادی آرت، ماهیتی صرفاً تعجب برانگیز و خودنما خواهند داشت.

18. البته می توان به زمان های بسیار دور فکر کرد و اینگونه حدس زد که این 
ارتباط تا حدود زیادی نزدیک هنر و زبان، در میان انسان هایی که برای اولین 
بار از تصویر به صورت عملی استفاده کردند به هم پوشانی و یکی بودن تبدیل 
می شود. نقاشی کردن و ارتباط برقرار کردن در آن زمان در واقع یک چیز بودند. 
شاید جنبه های کاربردی و در واقع جادویی این تصویر کلی از گذشته را نیز 
بتوان به این ارتباط یا هم پوشانی افزود. در طی مراسم و آیین های مردم آن 
»روح«  همان  یا  تصویر  به  و حمله کردن  نقاشی کردن  مراسم  کل  در  یا  زمان 
حیوان مورد نظر و ترسناک و قوی در نظر مردم غارنشین، ما شاهد آنیم که در 
اولین قدم های بشر در باب تصویر و ارتباط، زبان به معنای کلی آن و هنر به 
معنای کلی آن فاصلۀ زیادی باهم ندارند )گامبریج، 1393، 31؛ مرزبان، 1396، 

1 و کالینر، 1394، 38(.
19. ذکر این موضوع که تا چه میزان تمامی عناصر مربوط به این چهار حوزه در 
هم گره خورده اند خالی از لطف نیست. یکی از نمونه های پیوند بین فضای پست 
مدرنیستی زبان بعد از ساختارگرایان و پساساختارگرایان با وضعیت سیاسی و 
اجتماعی، مقالۀ دیوید مک نالی، استاد علوم سیاسی دانشگاه یورک در تورنتوی 
کانادا است. در این مقاله به شرایط بغرنج زبانی که در آن هستیم اشاره می شود 
انقالب زبان شناختی فکرکردن  تأثیرات  از زبان و  انگاشت ما  به دلیل  اینکه  و 
به نوعی رهایی و مقاومت در برابر بی عدالتی ناممکن به نظر می رسد )پارسا، 
1380، 72-71(. مک نالی در این مقاله به ضرورت متعادل کردن این برداشت از 
زبان و فعال کردن نوعی نگاه عملی در حوزۀ میان رشته ای فلسفه-سیاست تأکید 
دارد. درواقع این وسواس شدید پیرامون زبان و دغدغه های انسان دوستانه بسیار 
درهم تنیده هستند. به همین شکل، نمی توان هنر نیویورکی بعد از جنگ جهانی 
نمی توان  البته  و  کرد.  نهادی جدا  نظریۀ  از  را  فرودهایش  و  فراز  تمام  و  دوم 
جزئیات نظریه های هنری و آثار و جنبش های هنرمندان را از وضعیت سیاسی، 
اجتماعی و اقتصادی حاکم بر دهۀ شصت منفک دانست. به نظر می رسد تمامی 
جنبه های این چهار حوزه به صورت دیالکتیکی هنر معاصر را ملزم به شکل دهی 
نوع جدیدی از ارتباط بین زبان و هنر کردند که ما امروزه از آن با عنوان هنر 

مفهومی یاد می کنیم. 
کرد.  اشاره  هنری  فعالیت  در  فلسفه  از  منفی  برداشت  نوعی  به  می توان   20
این نکته مشخص است که نمی توان در مدتی کوتاه به درک دقیقی از عمق 
فلسفۀ زبان رسید، اما این موضوع نوعی توهم شناخت یا بی اعتنایی نسبت به 
مسائل نظری را توجیه نمی کند که به نوعی زیربنای رویکردهای هنری معاصر 
محسوب می شوند. روی دیگر این بی اعتنایی نوعی برخورد کلیشه محور است. 
به این مفهوم که برای توصیف نظریات یک متفکر غالباً به یک یا چند اصطالح 
استفاده شده توسط او بسنده می شود. در اینجا به چند نقل قول از جمله های 
خود ویتگنشتاین اشاره می شود تا در قدم اول نوعی نگاه دقیق تر، انضمامی تر 
و خارج از گرایشات معمول فلسفۀ هنر پیشنهاد شود. اما در قدم دوم، هدف 
از اشاره به این موضوع این است که بدون درک و رویارویی با متون و فلسفۀ 
و  به صورت کامل  زبان در هنر مفهومی  و  ویتگنشتاین فهم رویکردهای هنر 
منسجم ممکن نخواهد شد. این موضوع در مورد هنرمندانی مثل جوزف کاسوت 
اهمیتی مضاعف به خود می گیرد: »هرگز واقعاً ندیده ام که لکه ای سیاه به تدریج 
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روشن تر تا در نهایت سفید شود، بعد سفید پیوسته سرخ فام تر تا در نهایت سرخ 
)ویتگنشتاین،  کنم.«  تصورش  می توانم  است، چون  ممکن  می دانم  ولی  شود. 
صندلی  یک  دیدن  که  کنم  تصور  نمی توانم  بگوید:  کسی  »اگر   ،)75  ،1384
چگونه چیزی است، مگر درست وقتی آن را دارم می بینم، چه؟ آیا او محق است 
که این را بگوید؟« )ویتگنشتاین، 1384، 77(، »ما تمایل داریم بگوییم که وقتی 
احساسی را به دیگری ابراز می کنیم، در آن سر قضیه چیزی روی می دهد که ما 
هرگز نمی توانیم بدانیم. تمام آنچه ما می توانیم از او دریافت کنیم نیز یک بیان 

.)Kosuth, 1969, 4 است.« )ویتگنشتاین، 1385، 300؛
21. پیشگامان هنر مفهومی از همان ابتدا تالش داشتند الگوهای زبانی و عبارات 
کالمی را جایگزین تصویر و بیان بصری سازند، تا هنر از ورطۀ توهم و خیال آزاد 

شده و بر بال اندیشه و خرد به پرواز درآید )سمیع آذر، 1396، 87(.
22. در سال 1968 او گزارۀ سه بخشی مشهور خود را نوشت که در محتوای 
آن بسیار شبیه جمالت لویت در جمالتی در باب هنر مفهومی است: »هنرمند 
ممکن است اثر را ایجاد کند. اثر ممکن است جعل شده باشد. اثر الزم نیست 
با نیت هنرمند همخوانی  با دیگری یکسان است و  ساخته شده باشد. هریک 
به شخص دریافت کننده در موقع  بگیرد،  انجام  اینکه کدام یک  دارد. تصمیم 

دریافت بستگی دارد« )مارزونا، 1396، 17(.
23. سؤال بسیار مهمی که مطرح می شود این است که در فضای مخاطبان هنر 
و خود هنرمندان دو دهۀ پیش یعنی دهۀ هفتاد، تا چه میزان آثار اصلی و متون 
مربوط به پیش فرض های آن خوانده و ترجمه می شد؟ جواب دادن به این سؤال 
بسیار مشکل است چون حتی در صورت جواِب »تا میزان کافی« نمی توان این 
»کافی« را تعریف کرد. حتی نمی توان مطمئن بود که هنرمندی که سال ها در 
غرب تحصیل کرده از تمام پیش زمینه های تئوریک و فلسفی هنر مفهومی و 

ارتباط آن با زبان آگاه است.
24. همان طورکه در ادامه توضیح خواهیم داد این اثر از زبان استفاده می کند 
برای  اثر  این  در  زبان  نیست.  زبان  مقولۀ  باب  در  تفکری  هنری  بیان  این  اما 
واسطه  به عنوان  ازجان گذشتن  و  شهادت  به  مربوط  دغدغه های  بازگو کردن 
انتخاب می شود، اما این وساطت تعمقی در باب خود زبان یا به چالش کشیدن 

مفهوم هنر نیست. 
25. در این دو اثر تالش هنرمند برای بیان دل مشغولی پیرامون مسائل محیط 
زیستی و موضوع زن در جهان امروز است. با اینکه در این دو اثر به طرز همگن 
و پخته ای از هنر مفهومی برای بازگوکردن استفاده شده است، اما آن وجه از 
هنر مفهومی که در باب خود هنر سؤال می پرسد و زیر سؤال می برد یا وجه 

تعمق در باب راه های بدیع بیان از طریق زبان غایب است. 
اثر  این  آیا  نداشت  وجود  کاسوت  جوزف  اثر  اگر  که  اینجاست  سؤال   .26
می توانست دغدغۀ خود مربوط به زبان را بازگو کند؟ پاسخ این سؤال به احتمال 
زیاد منفی است، چون اثر در باب زبان و هنر ایدۀ جدیدی ارائه نمی دهد و نقطه 

ضعف اصلی آن فقدان بداعت است. 
27. این تفاوت به طور واضح به این معناست که برای مثال برای غرب پروسۀ 
زیر سؤال بردن هنر فیگوراتیو و ظهور نقاشی آبستره چندین دهه طول کشید. 
از طرف دیگر واکنش نشان دادن به این برداشت فرمالیستی از هنر هم حداقل 
دو دهه ذهن هنرمندان را به خود مشغول کرد. این در حالی است که در جریان 
هنری ایران در طول یک یا دو دهه به صورت سریع باید تمامی این سیر تاریخ 

هنر جذب و درک می شد. 
28. هنر مفهومی بیشتر از دیگر گرایش های هنر معاصر در فلسفه، فکر، نظریه 
به روز رسانی زبان فارسی و واردکردن  بر  و در آخر، زبان تنیده است. عالوه 
منظومۀ فکری غرب، باید جنبه های واالتری از هنر و زبان به زبان فارسی به 
معنای واقعی کلمه »ترجمه« شود. مراد از ترجمه در اینجا فقط تبدیل متنی از 
زبان اروپایی به زبان فارسی نیست. بلکه منظور فرآیند چندبعدی جذب، درک، 
اینها مشکل  انتقال و قابلیت بسط و کار خالقه مطرح است که بدون  توانایی 
بتوان هنری بر مبنای دغدغه های خالص و اصیل تولید کرد که بازتاب ملی یا 

جهانی داشته باشد.
29. این انتظار که مجموعه ای در هم تنیده از عقب افتادگی های حوزۀ فلسفه 
مسئله  این  نابجاست.  انتظاری  شود  جبران  سال  چند  طول  در  هنری  و 
هنرمندان  و  متفکران  از  زیادی  تعداد  مستمر  تالش  بسیار  سال های  مستلزم 
»دغدغه«  بعد  دو  در  را  ایران  معاصر  هنر  فرآیند  منظری  از  بتوان  اگر  است. 
هنر  در  دغدغه  عنصر  به حاشیه بردن  کرد،  نظری« خالصه  و »پیش زمینه های 
معاصر ایران تا حدود زیادی قابل توجیه نیست. زندگی در منطقۀ غرب آسیا 
موازی با شرایطی پیچیده و در مواردی مخصوص به خود در زمینه های اقتصاد، 
سیاست و اجتماع روبه روست و شاید در بیشتر جاها ادعای هنرمند بر جداکردن 

هنر از این سه زمینه به نتایج ضعیف تری از وضعیت برعکس آن برسد.

30. در هنر مفهومی ایران با موضوع های مربوط به مسائل محیط زیست، زنان، 
کودکان کار، عدالت و فداکاری روبه روییم. آیا می توان گفت این گرایش کلی 
به کارهایی مثل گروه 30+ ارجحیت دارند؟ آن چیزی که  دغدغه مند نسبت 
اینکه  اول  است.  اساسی  سؤال  دو  می دهد  قرار  تردید  مورد  را  ارجحیت  این 
تا  و  است  هنرمند  خود  دغدغۀ  به  مربوط  هنر  از  دسته  این  میزان  چه  تا 
نوعی  و  دولتی  نهادهای  حمایت  به  مربوط  بازار  قوانین  جهت  در  میزان  چه 
دومین  داد؟  تشخیص  را  این  می توان  چگونه  و  است  غیرخالصانه  خودنمایی 
سؤال این است که آیا در انبوه اطالعات جهان معاصر، بازنمایی »دغدغه مند« 
با  اثر هنری بدون پرداختن به جزئیات »پیش زمینه های نظری« مساوی  یک 
همان عدم بازنمایی نیست؟ از طریق این دو سؤال و رابطۀ میان »دغدغه« و 
»پیش زمینه های نظری« در هنر مفهومی دهه های پیشین ایران است که نیاز 
به تعمق بیشتر در موضوع هنر و زبان مطرح می شود. در واقع این موضوع هم 
مجالی است برای اندیشیدن چندالیه در باب هنر معاصر ایران و هم چالشی 

برای قوی کردن پل های ارتباطی زبانی بین هنر غرب و ایران.
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