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 فست هنرتازه یمان
 باوند بهپور

 ۹۸دی 

 

 است رینظیب جهان امروز مان دریشکل زندگ ان ازصورت ویرانیا مای تینارضا. ۱

نصب  برگردن خود رای لیف سر ،هندی ی شاههمچون گان ایم یاصورت م فاقدیکنیاحساس می گاه.۲

 .میاکرده

 نگرانی ما صرفا   .مانیهاصورت ختن گوشتی: فرورمینیبیمی معرض جذام فرهنگ در را خود. ۳

چشم و دهان و بینی و  :قرار دارند های حیاتی ما درونِ این صورتارگان افتادگی ظاهرمان نیست.شکلاز

 ایم.حسبیو  کور و کر و الل، صورت بدونمان. گوش و پوست

خطر مشخصا  این  ییمفرهنگی معناگرا ی زادهبرای مایی که . رودیان میم مان ازیمعنا ،صورت بدون. ۴

 .میازنده صرفا  م،یکنینم یگرزندگیم دیستن نداشته باشیزی برای اگرصورت: استمرگ 

همان  شناخته شدن،ی . برابدان بشناسند را که مای ظاهرظاهرسازی نیست:  ن صورت،یخلق اهدف از  .۵

توان در ینمچنین صورتی را . کندمان را حمل یاست که بتواند معنای ن صورتیا .کندیت میل کفایف سر

 . روحی ذهن است و هندسه سامانی : نوعاندازدید اما بر ظاهرمان نقش مینه دیآ

 .شدهفراموشی افهیوظ ن صورت، کار هنرمند است؛یساختن ا. ۶

ی دستورالعمل این کاری برابسازیم. باید خود را خود صورت . خود را قرض بگیریم سرتوانیم ما نمی. ۷

توانیم از دیگران بیاموزیم و این را نمی .بتوانند به یکسان به کار بگیرندها فرهنگ یوجود ندارد که همه

ی یک فرهنگ بر غلبهدر قالب جهانی شدن، خصوص که آخرین صورت جهان را برچهره بگذاریم. به

 .هاآنی همههمگرایی  ، نهظاهر شده هاسایر فرهنگ

استفاده خود یا دیگران  ی اکنون یا گذشتهمربوط به  یاز هر فرم ساخت این صورت،در ما آزادیم . ۸

 . نخواهد شدو بدل به چهره و گوشت  خورد، بدان پیوند نمینشیندی ما نمیکنیم اما هر نقابی بر چهره

از  هاتوان تجربه کرد: راهاین را صرفا  میشان کنیم. هایی احتیاج داریم که بتوانیم زندگیما به صورت. ۹

د نآیرا سفارش داد یا به دیگران تکلیف کرد. اما هنگامی که پدید  هاتوان آن، نمیندقبل مشخص نیست

 دهیم.تشخیص میبا مغز استخوان را  هاآندرستی 

اگر . نداهایی نامناسب برای نامیدن چنین وضعیتینامها ی تقابل سنت و مدرنیته نیست. این. این مسئله۱۰

خود سنت به غالبا  را سنت نه دو چیز:  ،هایی را معنادار بدانیم باز با چهار چیز طرفیمهم چنین تقابل
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 . راآوریم و نه سنت دیگری را پیش چشم میحال دیگری. نه حال خود  را به و مدرنیتهکنیم اطالق می

و نه معنایمان معنای است بوده و نه حال ما حال دیگری دیگری ی گذشتهما  ی اگر نه گذشته. ۱۱

 دو نفر با سر یکسان، یک نفرند نه دو نفر. ؟ باشدبا او یکی مان صورتچه طور ممکن است  دیگری،

نخواهد بود و یکی هم  نماتفاوت باشد آیندهمما  ی روانی آرزو کردن و هندسهاگر شیوه. ۱۲

با هر میزان تغییر باز  بریم.ما در حال خود به سر می به کارمان نخواهد آمد.عینا   راندیگهای صورت

 هرگز پاریس نخواهد شد. تهران شویم.بدل به دیگری نمی

در این دوره ی فرهنگ ایران به آینده هرچند تحویل گذشته. ما باید حال خود را به رسمیت بشناسیم. ۱۳

به . دورانی است ما برای زیستنگذار نیست، دورانی است  اندورصرفا  ی ما دورهباز  ستمای عهده بر

ی گذشتگان و آیندگان حق حیات ی همهما به اندازه: برای زندگی معتبری دیگر هر دورهی اندازه

  . را داریم شانو تغییری متناسب با آن هاتولید صورتو فرهنگی 

 گشوده نیست؛تماما  درِگذشته به رویمان بسته شده و درِ آینده  :در کار نیستبازگشتی به گذشته . ۱۴

ها با ما و سایر فرهنگ ی مایند و با درهای دیگران یکی نیستند.، درهادرها که این دانیممیضمنا  

   مواجه نیستیم.یکسانی ی مسئله

های ما برای ای از گزینههنر مدرن ایران مجموعه .روییمما اولین نسلی نیستیم که با این مسئله روبه. ۱۵

در تداوم ما قضاوت  اشی میزان موفقیتهنر مدرن ایران را باید از زاویه .است مواجهه با این وضعیت

  .اندیگری گذشتهنه در قیاس با  کرد

تا به ی تالش فرهنگی چندین نسل، نگاه ما به جهان و تداوم و پیوستگی شعور ما قطع نشده به واسطه. ۱۶

 کنیم.ی صفر شروع نمییتیم نیستیم و از نقطهاز لحاظ فرهنگی ما امروز رسیده است. 

آن. اهالی  حقیقتیا واقعیت لزوما   نه مان نشانگان بیماری است،احساس ما از وضعیت فرهنگی. ۱۷

ی اضمحالل کردند و قاجاریان خود را در دورهخود را در حضیض تاریخ ایران احساس می مشروطه

 مطابقتها آنخود فرهنگ ایشان با احساس و ی هنر درباره ینیافتند. قضاوت امروزفرهنگی می

  .کندنمی

از یم و امهمبسیار  ینسلدر روند تحول فرهنگ در ایران ما آید که ها چنین برمیاز تمامی نشانه. ۱۸

  ماست.دستان در  جهانکردن و احساس  یدنفهم اصلی مکاتبیکی از ، برآییم یا نه عهده

که رضایت  یهایصورتبه دهی در شکلهمچنین ما  ،ایران در ی اهمیت تاریخی فرهنگبه واسطه. ۱۹

تاریخی نابسامان اما در ما در شرایط مؤثریم. پنداریم چه میبیش از آنزنند ما را از زندگی رقم می

 کنیم.فرهنگی قدرتمند، چسبناک، سمج و دیرپا زندگی می
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 . ما از هنر جهان راضی نیستیم۲۰

مان گلچین ما بر حسب سامان روانیهای ما با هنر جهانی صرفا  از جنس ناهمزمانی نیست. سؤتفاهم. ۲۱

ایم. برطرف کردن برخی از د خود خواندهی دیایم و همواره آن را از زاویهخود را از هنر جهان داشته

های روانی ما دارد ترین زیرساختترین و دیرینه«ها نیاز به ویران کردن برخی از عمیقاین »سؤتفاهم

 ایم.شان را در دو قرن گذشته در سطح جمعی برنتافتهکه تحول

آرزوی ما برای جهان و قرن گذشته بر وفق خواست و . سیر عمومی هنر و فرهنگ جهانی در نیم۲۲

کنیم جهان فرهنگ به خواست دیگری ساخته و ما در مان در آن نبوده است. احساس میی بودنشیوه

 شویم.آن فشار داده می

و بدل  نشستن تصویر به جای واقعیتحذف عمق و شمایلی شدن تصویر، ی تصویر، این . در حیطه۲۳

ترین طفه و نهایتا  چیرگی آرزو بر آرزومندی، با مهماش به هدفِ آرزو، برتری مطلق عقل بر عاشدن

 های روانی و دستاوردهای تمدن ما در تضاد بوده است.زیرساخت

حد به ازشیبیا  .یبا معن رد و باطن رایگیم که هنر امروز، ظاهر را با صورت اشتباه مین باوریبر ا. ۲۴

ا ید اشکال نو یتولی م و دغدغهیشویم ازاندازه در درون غرق شیبدر واکنش به آن، ا یم ییگرایرون میب

رفتارمان ی برای صورت و  معناستبیکنیم کارمان احساس مینهایتا  . کندیمان مکسان سرگشتهیکهنه به 

 . مانیشکل دادن به معنای برا ی اقهیا سلیم یندار

شخم مشکلی روانی بلکه  «حل»نه در معنای  ؛روانکاوی  بها یکشد میی ظاهرسازیا به کارمان  تا  ینها. ۲۵

را حل ی ام و مسئلهییبگشای کسی برای اکه راه تازهآن ی . به جاقابل ارائهبرای یافتن چیزی  درون زدن

م که اگر مشکل یبریاد میاز  م؛یکنینمی گران کاریدی . برامیکنیمیی را بازنما م، صورت مسئلهیکن

 .سازدیم م که معنا را جمعیکنیفراموش م. میاگران را هم حل کردهیدی مسئلهم یحل کن خود را

وند یگران پیاز درون با د اند و و ظاهر و باطن ما به هم متصلی که صورت و معن ایماز یاد برده. ۲۶

 . میدار

 .شویممی آورترم ماللیفشاریپامشتر یبی . هرچه بر نوآورمیکنید میکه مالل تول نیاش انشانه. ۲۷

کهنه ی کهنه و خانهی . ما نگارهییبود، نه نوی . هدفش تازگز داشتیران همواره از مالل پرهیهنر ا. ۲۸

م شعر را یکردیت مان بدعت نبود اما تالش می. اولومیساختیو فرش کهنه و خط کهنه و شعر کهنه نم

 . میانداختیدرم م و نقوش تازهیخواستیزه م. نگاره و فرش را تامیسیو خط را مرطوب بنو مییتر بگو

: ء استیدر خودِ شی تازگ اری. اما معدهدیگران معنا میاس با دی( در قی)برخالف تازگیی نو. ۲۹

خود با ی سهیمقا ازنیازی نداریم تازه،  ی هنردهی به شکلی . برانوی هاوهیم نه میخریتازه می هاوهیم

 . کنیمشروع گران ید
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گر یبدعت دی ها و مرزهاتیقابل اند اماانیپای. هرچند اشکال نو بستیگر نو نیجهان امروز، نو ددر . ۳۰

ی نو معادللفظ ی مان براماست که در زبانی ارین از بختی، ایطیشرا نی. در چناندآور شدهمشخص و مالل

 . «یتازگ»: هنوز خرج نشده ست و ینمترادف گر با نو یدی هازبان که در هست

نو ی که ظاهر و باطننیا م نهیابیتازه بیی معنای تازه برا ید صورتی. بامیاتازهی ما خواهان هنر. ۳۱

لزوما  در اشکال ی همراه خواهد آورد و نه تازگ بهی د تازگی. نه آن ظاهر و باطن جدمیوپا کندست

 .خواهد افتاد منجمد گذشته اتفاق 

د همه ی. بامیتازه کن د خود راین کار بایای . برامیخود را تداوم دهنیاز داریم تکرار خود ی به جا. ۳۲

د یماست که بای . مهم معنا با تحول و بدعتی و اقتباس باشدی با دزدخواه . میکنی م تا زندگیکار کن

 . زنده بماند

نه زنده  ،میستن بدهیت را به زید اولوی. بامیرا در خود خاموش کنی گرید چشم دیبابرای این کار، . ۳۳

د ی. باستیء مرده نیصفتِ ش وند دارد؛یبا جان پی . تازگمیاتازهی هاصورتازمند ین ،ن کاریای . برابودن

 . میخواهی: ما هنر جاندار ممیت بدهیبه جان اولو

حفاظت از هدف : ماندگاری ظاهربه ی بخشجاندار است؛ نه استحکامی ها، تداوم صورتیزندگ. ۳۴

 .رسدیاز مرده به ارث م راثی. منیستی فرهنگراث یم

جهان امروز، جشن گرفتن  صورت از معنا دریی م جداییمعناگرای فرهنگی دهییکه زایی مای برا. ۳۵

. اگر به مید اتفاقا  از جمع و از معنا شروع کنی. باانجامدنمی یتازگبه لزوما   مانتیتمرکز بر فرد و  ندارد

ست. مامیان  ای مشترکن هندسهیم؛ ایابیب روان خود رای آن است که هندسهی برا م یرو یدرون خود م

 .میگردیما در درون خود به دنبال جمع م

شاعری »کار«  ،که در جهان امروز شاعرانگی خریدار نداردبرای ما خبری خجسته نیست . این ۳۶

زبان خود را برای درک جهان گسترش باید ای از اندیشیدن نیست. ما و شعر شیوه، شودمحسوب نمی

 کنیم. دهیم، زبان دیگران را اختیار نمی

. ما هنر جهانپذیرفته شدن توسط همین ما آرزوی دیگری برای جهان داریم، نه صرفا  آرزوی . ۳۷

ی امروز از آرزو کردن برحذر داشته دازههرچند هرگز به انی آرزومندی خودیم، نیازمند صیانت از شیوه

 ایم.نشده

 ماست. روانی  ی حیاتالزمهمعنای ما و ست، ضرورت تداوم یک انتخاب نیما هنر ی امروزه برا. ۳۸
 


