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 نويسنده: دوميث كوالسِكارا 

 2مترجم: ستاره نصری

 ، تهران، ایران.دانشجویِ مقطع دكتری پژوهش هنر، دانشگاه هنر

    

بازنمودِ آن در    و  "تروما"  ةیمااین مقاله در تالش است تا درون

مفهوم    رسیِبرّبا    جا،در اینهنر معاصر را مورد واكاوي قرار دهد.  

شناختی جامع    سعی شده تا  بشر،  در تاریخِ  این واژه  شةریتروما و  

  میِ هنرهاي تجسّ  به عنوان سوژه و محتوايِ  ،از بدن و روانِ آدمی

  در   مبسوطبحثی    نوشتارِ حاضر،  . براین اساس،ق یابدتحقّ  ر،معاص

خواهد    روانی و جسمانی در آثار هنري  هايِبابِ بازنماییِ آسیب

كار رفتنِ  هتحلیلی از چگونگیِ ب ةارائ  در جهتِبود. در واقع متن، 

  هنرهايِ   ةدر حوز  یبا كنكاشدر آثار،    مایهغیرمستقیمِ این درون

،  3هاي متنوع آن از جمله هنرهاي تنانیمیِ معاصر و جریانتجسّ

...    و7، هنر تصادفی6، هنر چیدمان5هاي نوهنر رسانه،  4هنرِ اجرا

د. هدف دیگر این  ادخواهد    را در فضایی گفتمانی قرار  موضوعاین  

بابِ  ،نوشتار  در  مفهوم  بحث  گرفتنِ  این  نظر  در    هايِ زمینه  با 

آن در نزد هنرمندان زن و مرد است. به این معنا كه   گیريِشكل

انتقادي  ،متن نحوي  درو  ،به  هویّناین  با  نسبتِ  در  را  تِ مایه 

رسی خواهد كرد و بحثی انتقادي را حولِ محور تروما  جنسی برّ

كند. همچنین این مقاله بخشِ تحلیلیِ خود  میت مطرح  و جنسیّ

ب روانكاوي،    يِواسطه ه  را  همچون  فرهنگی  و  فلسفی  مفاهیم 

  بخش انتهاییِ دهد.  می بسط میتجسّ  هايِت و دیگر نظریهجنسیّ

كه به عنوان    ،نویسنده  شخصیِ  ةنوشتار مشتمل است بر تجرب  این

هنرمند حدود    ،یك  جنسیّ   15براي  و  تروما  مفهوم  بر  ت  سال 

متن به طور    كه تمركزِ  اگرچه  عالوه بر این،متمركز بوده است.  

-زمینه  از طریق نگاهِ  وجود  با این  قرار دارد،  خاص بر هنر معاصر

  ، شناختی و بازنمایی آن در آثار هنر معاصر   مایهدرونمحور به این  

 آورد. تاریخ هنر فراهم می  هايِدر باب سایر دوره  نیز  را
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3 Body art 

در     معاصر  بازنماییِ"واكاوي  هنرهاي  در  از  "تروما  بخشی   ،

هنرمندِ این  به عنوان  ،سال  10پژوهشی است كه براي بیشتر از 

از این جهت، ایدر حال كاركردن بر آن بوده  حوزه،   مقاله ن  ام. 

پژوهشی  باید آن را  نیست بلكه    "متن محور"  یك پژوهشِ  صرفاً

بازنمایی تروما در آثار    چگونگیِدر    كنكاشِ  .دانست  "اثر محور"

می طُهنري،  به  با   رقِتواند  مرتبط  گاه،  گیرد.  مختلفی صورت 

  مستقیماً تواند  میتروما    در این حالت، حضورِ  كهاثر    ةمحتوا یا سوژ

زمینه  با تاریخ و پیش  پیوندِدر  و گاه    صورت پذیردیا غیرمستقیم  و  

كه یك  در آن،    عواملِ نهفته  به عنوانِ  ،اثر   گیريِبسترِ شكلیا  

در    .خواهد داشتدر پی    اثر  را نیز براي8كاوانهنگاريِ روانشمایل

با    ،آثار  از  این دسته  ی ازتا تحلیل  آن است  براین پژوهش قصد  

اثر، موضوعات، مواد و    گیريِشكل  ة، زمینهاي آنحتوا بر م  زِتمركّ

طور    به  جنسیِ هنرمند صورت پذیرد.  تِمتریال و همچنین هویّ

ارتباطی عمیق    "بدن"تروما با    مفهومِرسد كه  می  نظر  به  كلی،

حال عین  در  باشد.  مشخّرابطه  "تروما"  ،داشته  روانِ  اي  با  ص 

  به  رو، پیشنتیجه، رویكردِ متنِدر  دارد.نیز  موضوعِ اثرو  9آدمی

 گاه  است، حضوري كه  ما در آثار هنريوتر وجودِ   رسیِسوي برّ

فرم بازنمایاندر  گاههاي  و  و  ه  اشكالِ    انتزاعی  قالبِ  در  حتی 

 . كندبروز میمینیمالیستی    هايِو همچنین شیوه  مستحیل

از آن  ، هنر معاصرموجود در    يِهادر شیوه به   ،بدن و پنداشتِ 

  بازنمایانه و غیربازنمایانه تبدیل شده   گفتمانی غالب در هنرهايِ

كه بدن به عنوان    یونان و روم باستان،هنر    در واقع، برخالفِ  ت.اس

گرفت،  آدمی مورد ستایش قرار می  امري واال و وجه روحانیِ روانِ

 4 Performance 
 5New media art 
 6installation 
 7Happening art 
 8Psycho-iconography 
 9The psyche 

 1بازنمود تروما در هنر معاصر
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در  را  روان  -بدن  ةهایی نو در فهم و تفسیرِ رابطمعاصر شیوههنرِ 

 دهد.بافتارِ زندگیِ بشرِ معاصر ارائه می  بطنِ

 تروما چيست؟ 

 ةبا معاین  طب و در رابطه  ة بار در حوز  تروما براي نخستین  ةواژ

پوست شكافته شود و به درون    كار رفت. به نحوي كه سطحِبدن به

یونان در قرن    ما را به تاریخِ  واژه،این    شناسیِشود. ریشه  ذبدن نفو

كه مفهوم تروما در پیوندِ با مفهومِ  رداند. جاییگمی  میالدي بر  17

و   شدن  به    و  بدن  جراحتِیا  سوراخ  گریزلدا  آسیبِ  بود.  روان 

  پنج دوران معاصر    بسترِتروما در    هومِفبا تجزیه و تحلیلِ م10پوالك

،  12فقدانِ ابدي  ،11پایی؛ دیركندمی  تروما را بیان  اصلیِ  ةصمشخّ

تِ تروما  گاه ماهیّ  .16بودن15پذیر و سرایت   14خیرأت،  13ناپذیريبیان

اي  اي كه در آن با واقعهانسانی به گذشته  ةشود تا سوژموجب می

متصّ شده،  مواجه  شود.  ناشناخته  پیشین آسیب  فردِل    ة دیده، 

هایی  كشد و یا خود، تبدیل به نشانهرا بر دوش می  يناخوشایند

ر باشد و  كه ورايِ ابعادِ تفكّچنین امري  . 17شودآن گذشته می زا

تواند یك  باشد، می   ناگهانیآن با سوژه همراه با یك شوكِ  ةمواج

  18لكانی، امري  ةروانكاوان  نايِعدر م روحی را ایجاد كند.  ترومايِ

واقعیّ یا  و  ادراك  وراي  واقعكه  امر  باشد،  می  19ت    ، شود نامیده 

توان  ( كه می21مر نمادینو ا20امر خیالین  سوي  آن)یعنی امري  

  كاملِ   تروما در نظر گرفت. ناتوانی در دركِ  یك آن را به نوعی

دارد.    22رخداد، ارتباطی با مفهوم تروما و همچنین با امر واال  یك

-مواجهه  ،كه رخدادهایی همچون جنگ و تروریسم  ابه این معن

مفهوم واالیی و هم در قالب    هایی خواهند بود كه هم در قالبِ

  ماي و تِ ترترین ماهیّاصلی . 23دند نمود یابن تواننوعی از تروما می

در گذشته   كه  بیش از آن  تاریخی، این است كه  حاصل از وقایعِ

و زمانی كه رخ داده است مجال بروز یابد، در آینده خود را آشكار  

  ة دریدا تجرب  ،(1تصویرسپتامبر )  11  ةواقع  با  ةدر مواج  سازد.می

حادثه این  ویژگی  جانكاهِ  بارزترین  از  یكی  می  هايِرا    داند. آن 

 
  10Grisellda Pollock 
 11Perpetual presentness 
 12Permanent absence 
 13irrepresentibility 
 14belatedness 
 15transmissibility 
 16Grisellda Pollock, After Affect - After Image: 

trauma and aethetic transformation in 

the virtual museum (New York: Manchester 

University, 2013), 2. 
 17Differencing the Canon; Feminist Desire and the 

writing of art Hisotries 108. 

 18The thing 

 19The real 

  رخدادش در گذشته   دلیلِ  به  تنها  مصیبتِ وارد آمده از حادثه، نه

كه ممكن است در آینده رخ    آنچه  ، بلكه به دلیلِزمانِ حال   و یا

 . شود، امري تراژیك محسوب میدهد

نفسه یك تروما  كه فی  ،(2تصویرشهر پمپی )  نابوديِ  ،براي مثال

را در اختیار    24روان-به بدن  تجاوزِ  نوعی، مفهومِ بصريِ  باشدمی

. در واقع این دهدقرار می  هاي خلقِ آثارشهنرمندِ معاصر و شیوه

آورد كه  را فراهم می  سانهشناتنانی، نوعی از بیانِ زیبایی  یادبودِ

آثار هنرمندانی چون  می (، 3)تصویر    25آنتونی گروملیتوان در 

آُكر كرد4)تصویر  26دونرمیشل  مشاهده  ای .(  واقع،  گونه  ندر 

-روانی را برنیز  حسی از تروماي جسمانی و    ،جسمانی  ةتحالاس

اثر  می همچنین  می"انگیزد.  ماه  فرانسیس  "سوم    27گویا  كواز 

گواهی بر   28( اثر پابلو پیكاسو6صویر  ت)  "رنیكائگو"و    (5)تصویر  

 تروماهاي تاریخی در جریانِ تاریخ هنر هستند. نمودِ  

 تروما حضور ِ

برّ به  آثار هنري   رسیِاین بخش  ، چه در قالبی  حضورِ تروما در 

در چه  و  روانی،  جسمانی  باب    بُعدي  در  بحث  دارد.  اختصاص 

( آغاز  7)تصویر    29فونتانا  چیولو   كاري ازرا با    در اثر  تروماحضورِ 

خاص    ناپذیر و حتمی در این اثرِكنیم كه تروما معنایی اجتنابمی

 دارد. 

 نبسته  كار   به به شكلِ متعارفِ آن  را    بدناو    (،9)تصویر  جا  در این

جراحت بر سطحی  یك    ، با ایجادِاي آبستره شیوه به    بلكهاست،  

پوستِ  هم با  بهآدمی،    چون  پیوندي  ایجاد  ناباوريِ  "  اثر  دنبالِ 

قدیس است.  (  8)تصویر    30كاراواجو  از  "توماس    واقع   دربوده 

اشی  ود در نقّاز تروماي موج   نگاري()چكیده  فونتانا تلخیصی اثرِ 

شكافی    سازد،نمایان میكاراواجو است. پس آنچه كه این جرح  

مقعد و یا    اي به یك زخم، دهان،اشاره   آن را  توانمی  است كه

توان مفهومی از خشونت  جا می. در ایندانستاي از اختگی  نشانه

 20imaginary 
 21symbolic 
 22sublime 
 23Chritine Battersby, The Sublime, Terror and     

Humnan Difference (New York: 

Routledge, 2007), 194 
 24Body- psyche 
 25Anthony Gromely 
 26Michale Oker Doner 

 27Third of may, Francisco Goya 
 28Pablo Picasso, Guernica, 1937 . 
 29Lucio Fontana 
 30Doubting Thomas by Caravaggio. 
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اثر، مشاهده كرد. همچنین اثر    خلقِ  فرایندِ  ةنتیج  و تروما را در

پذیريِ جسم  نمایشِ آسیب  تواناییِفونتانا به عنوان اثري آبستره،  

غیر    اي از حضورِرا دوگانه   اثر ويتوان  آدمی را دارد. در نتیجه می

و    ةبازنمایان نحوي    تروما  حضورِ  عدمِحال،    درعینِتروما  به 

 بازنمایانه دانست. 

( اشاره شد،  4میشل اوكا دونر )تصویر    تر به اثرِطور كه پیشهمان

به   شود كههایی به نمایش گذاشته میبدندر این مجموعه آثار، 

شده    ها در طول زمانِ حیات تعدّيآنابژكتیوِ  و  تِ سابژكتیو  ماهیّ

،  كار بسته شده  بهاست. این نوعِ خاص از متریال و اشكالِ خاصِ

استحال سَماهیّ  ةبیانگر  به  بدن  ا  متِتِ  این  مرگ  واقع  در  ست. 

برها  هتكّ است  موردِ خاص،    داللتی  این  در  و  خاطراتِ گذشته 

جغرافیایی كه او در آن   ةدر پیوندِ با منطق  وخاطراتِ كودكیِ وي  

اثراین    رشد كرده است. بحثی كه بر سرِ ،  وجود دارد   مجموعه 

پوست و نفوذِ به درون    ةالقاي حسِ تروما از طریقِ عبورِ از الی

ي  اي از وقایعِ گذشته و پیوندِ دوباره كه در حكم استعارهبدن است  

مجموعه،    این  شود. همچنینهنرمند با این خاطرات محسوب می 

  ي حضور   داللتی بر تروما و  بدنی بدون عضو است كه  ةالقاكنند 

ی بدون اعضاي  م. بدیهی است كه بدنِ آداستمعیوب    وناكامل  

تروما    يِمایهدر واكاويِ درون.  31باشدمیآن، ارگانی تعریف نشده  

جسمِ  بازنماییِ  بدن،  به  وابسته  و  تنانی  اشكالِ  با  آثاري  در 

این بافت كه   .رنگ در تاریخ هنر دارد( آدمی نقشی پُر32)گوشت

هم  متمادي،    سالیانِ  طی  در،  پوشانداسكلت و ساختارِ بدن را می 

تغییراتی بنیادین شده  لحاظ مفهومی و هم ادراكی دستخوشِ  به  

ل گرفته تا بازنماییِ  آهبا باالترین حدِ از زیباییِ اید  جسمی. از  است

كه    ،پذیر و احشاییدر هنر معاصر به نحوي آسیب  همان جسم

بژه  و اسوژه    ةالتِ تاریخیِ رابطقادر است روایتِ خود را از تحوّ

 كند.   ارائه

، به  همخوانی دارد  "جسم"اصر از  عم  كه با مفهومِمایی  وپس تر

  این )  "جهان  خاستگاهِ"  همچون  اثري  ةگرایانواقع  بازنماییِ  نسبتِ

 هنر تاریخ هايبخش ترینپرمجادله  از یكی  در اثرِ گوستاو كوربه

  تر تواند بسیار نزدیكمی  ،(گرفته است  شكل  زن   بازنماییِ  بابِ  در

اثر را دچار یك   مخاطبِ  قادر خواهد بودباشد و    33واقع  امرِ  به

  ة توان به عنوانِ نقط می  اثر كوربه را  شوك ناگهانی سازد. در واقع

دانست كه قادر    اعضا(  زن و بدن او )بدونِ  تصویرِ  ةارائ  در  یعطف

 
 31Gilles Deleuze, Francis Bacon; The logic of 

Sensation (Mineapolis: University of 

Minnesota Press, 2004), 41 
 32Flesh 
 33The Real 
 34Anish Kapoor, Installation, 2013 

اي از تاریخ هنر به هم آثار گذشته و هنر معاصر را در نقطه بوده

توان همچون پلی  پس این اثر را )خاستگاه جهان( می  پیوند زند.

 زن دانست.   ةبین گذشته و حالِ بازنماییِ پیكر

اساس،   این  ازبر  كاپور   اثري    و   نمناك  میجسكه      6134آنیش 

زیباییِ جسم   ةلأمس  پرسش از  رسد،نظر میه  ب  آغشته به خون

وما  به بیانی از تر  ي،آثار  چنینكه چگونه  برانگیزد. اینرا    آدمی  

با مهارت و استادي    هنرمنداي است كه  د، در شیوه ن شوتبدیل می

خود را به روایتی از   كار برده و اثرِ  هاي خود بهدر برابرِ متریال

  جسمِ آدمی اي با درون  . آثار او مواجههكرده استتروما تبدیل  

زیر الیه پنهان    هايِاست كه همواره  امرِ پنهانِ    .شودمیپوست 

بدن  الِ درونِ  ناخوشایند و سیّ   تِماهیّ،  هااین الیه  رزینهفته در  

شده   نگریسته  آن  به  35ماي حقیقیوتواند به عنوانِ تركه میاست  

بازاندیشی قرار گیرد. توجه به درونِ بدن از طریقِ بسط و    موردِ  و

لحاظِ جسمانیتمحدودیّ  گسترشِ به  آن  واقعیِ  و    روانی  ،هاي 

داللتی بر مفهوم تروما    ،آثارت از  این دس  در  ادراكی و مفهومی

  كمال   كیدي بر ناقص بودن و عدمِأ كه ت  ،قطعه شدنقطعه  است.

اثر ایجاد می  را  قدرتی،  در جسم است كند تا مخاطب را به  در 

  تی جنسیّ  فراتر از ساختارِ  ايزمینهدر واقع  بخواند.    درونِ خود فرا

اي  ن استعارهتوادارد و این بازگشتِ به درون را می  در اثر وجود

آثار آلبرتو    ، به نوعی یادآور36ِاز تروما دانست. روایتِ كاپور از جسم

از طریقِ دگرگونی در مواد و    آشكارا،است كه    (9تصویر    (37بوري

و همنشین باب   متریال  پیچیدگی در كنارِ  سادگی، در  كردنِ 

گوید. به بیانی دیگر، بی نظمی و كنترل در آثار تروما سخن می

ب آثار  واقع  در  هستند.  هم  با  همنشینِ  از  واو  پیوندِ ري    طریقِ 

حال  و  سر،  گذشته  بیانی  است.    به  شده  بدل  تروما  از  راست 

مشیِ قاب   همچنین  نیز  آثارش  در  پزشك،  یك  عنوان  به  ل  او 

  ه با پوست و طمشاهده است. این موضوع در آثار فونتانا نیز در راب

 . شود... دیده می

 تروما  غياِب

غیاب  همانطور كه در بخشِ   اشاره شد،  آن  به  یا  و  )  38پیشین 

تروما در آثار هنري    تواند نمایانگرِفقدان( مفهومی است كه می

  ه ب  39هنر خاكی  هايِباشد. بر این اساس، با در نظر گرفتنِ شیوه

 35Real- trauma 
 36The flesh 
 37Alberto Burri 
 38Absence 
 39Land Art 
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-قتی خار(، ظرفی11ّ)تصویر    17قرن    نگاريِمنظره  ةادام  عنوانِ

در     آدمینو از شرایطِي  لعاده در خلقِ معناهاي جدید و تفاسیرا

می دیده  آثار  هایزرشوداین  میشل  مینیمالیستیِ  آثار   .40  

.  باشندروحی و روانی آدمی    بیانی از شرایطِتا    ( قادرند12)تصویر

كه   فوالدین  هايِشده از تخته ساختهالیِختو  هندسیِ  چهار فرمِ

در   42دیا  ةدر موز  41اند )هم اكنون این اثرمین حفر شدهزبر روي  

و نیستی تبدیل   "عدم"نمودي از    ، بهشود(نیویورك نگهداري می

حسی از    ،. غیاب به عنوانِ معناي اصلی و مركزيِ این اثرشوندمی

یعنی  ) انگیزدمیت را در مخاطبِ آن بر قطعیّ ترس، خطر و عدمِ

آسا و حضور  ی غولِهم قرار گرفتنِ اشكالِ هندسیِ توخالِ  دركنارِ

اثر این قدرت را دارد كه نگاهِ مخاطا(.  هآن ب را به اعماقِ  این 

  ی دال  ،ترو سازد و این موقعیّهروب "هیچ"را با  اوا خود بكشاند امّ

با اشكالِ حفره مانندش،  ،  این اثر.  استبر تروماي روحی و روانی  

.  باشد او    روانِ  نیزتنِ آدمی و    هايِتواند داللتی بر سوراخمیهم  

به    نتواشده در زمین را می  حفر  توخالیِ  ن چهار فرمِهمچنین ای

باستاناريعنوانِ مكانِ حفّ  از سویی  هاي  پنداشت.  نیز  شناسانه 

اي  هایی در درون آن، استعارهحفره  حفركردن زمین و ایجادِ  ،دیگر

هست. نیز  مرگ  نام    از  با  نیومن  بارنت  از    "43زینت"اثري 

بیش   نزدیكیِ  لحاظِاز    است ومفهومِ تروما    آورِپیامنیز  (  13)تصویر

اثر  خنگاهِ م اثر به    عنصرِ موجود در  از حدِ اطب، شباهتی نیز با 

 كوربه دارد.   "نِخاستگاهِ جها"

ایجاد    تغییراتِنیز    و  اشكالِ ناقصپنهانِ پشتِ آثار هنري،    تِماهیّ

د. در  نتروما در نظر گرفته شو  نمایانگرِد  نتوانمی  ها،فرم  شده در

و    مدآشاید ناكار  له،أین مسباب ا   پدیدارشناسانه در  پنداشتِواقع  

كار بسته   به  در این آثار  زندهنی  بدبه ندرت  زیرا    باشد.  ناكافی

مجموعشودمی كاپور    ة.  تمِ  آنیش  اساسِ  بر  شكل    "فرهحُ"كه 

بربا  ،    44(14گرفته است )تصویر   در    موجود  هايِحفره  داللتی 

را نمایان    غیبتِ بدن و یا نقصِ آن  ةبدن به عنوان یك نقصان، اید

تا حدودي  ( نیز  12)تصویر  با كار هایزر    هاین مجموع سازد.می

هاي آن، بازنمودي غیر   بدن و ارگانواسازيِدر واقع    پیوند دارد.

 . تروما است  حضورِ  مستقیم از

 
 40Michael Heizer 
 41Michael Hazier, North, East, South and West, 

1967 – 2000 
 42The Diaʼs museum in New York 
 43Barnett Newman, Ornament I, 1948 
 44Anish Kapoor, Pink Onyx, 2013 

 45Joseph Beuys, the Fat Chair, 1964-85, Wood, 

Glass, Metal, Fabric, 

Paint, Fat and Thermometer 

  "45صندلی فربه"  مربوط به اثري از جوزف بویز با عنوانِ  15یر  تصو

سامان، چنین معناي مشابهی را  هبا ایجادِ جسمی نابشود كه  می

كه همواره یادآورِ بدنِ آدمی است، به   "فربه" ةكند. واژتولید می

مخاطب با غیابِ بدن )در معناي متعارفِ آن(، بیانی    ةدلیلِ مواجه

 . باشدمیاز تروما  

 مای جنسيتي ترو

گفته شد، تروما همواره مختصاتی را با    اینور كه پیش از  ط همان

اول بر   ةت، در درجخود به همراه دارد؛ تروماي وابسته به جنسیّ

-كز میشده توسط هنرمندانِ زن متمرّ  خلق  واكاويِ آثار هنريِ

ت جنسی و بازنماییِ  هویّ  بینِ  ةشود. در این قسمت از نوشتار، رابط

 آثاري كه قادر هستند تاگرفت.    رسی قرار خواهدتروما مورد برّ

نوینی  رویكرد زیبایی  راهاي  جهتِ  جینا  شناسی  از  دهند.  ارائه 

عالوه بر موضوعِ اثر، عمل    روان-ي بدندر بابِ مفهومِ رابطه   46ینپ

كار    شود بهتروما می  دِكه منجر به ایجانیز    یا رویدادي واقعی را

برايمی عنوان    بندد.  با  پرفورمنسی    به   "47نشكُ-روان"مثال، 

بابِ بدن و زنانگی است.    انسانی و در  ةسوژه و ابژ  نشینیِهمنوعی  

به داللتی بر   ،اثرهمچنین پیوند و تعاملِ بین سوژه و ابژه در این  

شود. او با این اثر توانسته است  سادومازوخیستی تبدیل می میلِ

  به عنوانِ   اش،48دِ زخمی بر روي نافایجا  ةروانی را در نتیجي  بار

این    . موضوعِد كندایجا  مركزِ بدن در ساختار آناتومیكِ كالسیك،

انفعالِ زنانگی در طولِ  اجرا، قادر است مفهوم سنّ و  تیِ زیبایی 

ها بر بدن، هرچند كه  تاریخ را به چالش بكشد. ایجاد این جراحت

این  با  از یك آسیبِ  حال    نشانگرِ آسیبی جسمانی است  حسی 

ي  سازد. در معناي روانكاوانه به مخاطب منتقل می  نیز  روحی را

راي  وتوان تمایلی انحرافی به سمتِ امري  لكانی، این كنش را می

 ت رخمان با درد و لذّأاي تواصلِ لذت دانست كه در آن، مواجهه 

ژوئی  49دهدمی یعنی  این  50سانس؛  معناي  این،  بر  عالوه   .

كه از  در حالی ،اختگی ةبه عقدباشد  اي اشاره  تواند می هاجراحت

برش جداییِ  طریقِ  محل  كه  )جایی  ناف  اطرافِ  متقاطعِ  هاي 

كند.  ایجاد می  نیز  كودك و مادر است(، معبري به سمت زهدان

  كاري  ،تروما را مشاهده كرد عمیقاًتوان اثر دیگري كه در آن می

وایك  ازاست. مجموعه   51ساز هانا   نِ  عنوا  تحتِاو    كارهايِ  اي 

 46Gina Pane 
 47Action psyche 
 48the naval 
 49Dylan Evans, An Introdutory Dictionary of 

Lacanian Psychoanalysis (London: 

Routlede, 1996), 139. 
 50jouissance 
  51Hanna Wilke 
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 1400، پاییز 1دوره اول، شماره
 طالعات هنر و زیباشناسیفصلنامه علمی م

“Intra venus”    به وضوح موضوعاتی همچون زندگی، مرگ

همچنین    وار از بدنِ خود واساسِ بیانی خودشیفته  و خاطرات را بر

  گونه تغییرات آن در طول زمان و از دست دادنِ آن زیباییِ ونوس

می  را مشخّدهد.  نشان  ارتباطی  اثر  این  واقع  با    صدر    اثرِ را 

كه در    52"پس به من كمك كن هانا"با عنوانِ    و،تري از ا قدیمی

كند.  و جسمانی ایجاد می  یاوست، به لحاظ روان   ررابطه با بدنِ ماد

از   بعد  مادرش  از  عكسی  و  خود  از  عكسی  قراردادنِ  هم  كنارِ 

، این اثر را به بازنمودي از پیوندِ بدن او و  53جراحیِ ماستكتومی

فقدان و از دست   از  ناشی  ترومايِ   بر  حال  در عین  ر ودبدن ما

رسد  نظر میهگونه باینواقع    در.  54كندمی  تبدیل  تجذابیّ  دادنِ

واحد سخن    یك شخصِ  بدنِ  هاياز دگرگونی  ،این دو عكسكه  

و    است  دگرگونی  كه در حالِ  واريد؛ زیباییِ خودشیفتهنگویمی

متعاقبِ  زند و  گذشته را به حال پیوند می  مشخصاًالت  این تحوّ

التِ طبیعیِ بدنِ هانا كه در  پیوندد. تحوّ در آینده به وقوع می آن

باشد.    تواقعیّتواند گواهی بر این می دهد،میطولِ حیات او رخ  

طور كلی این اثر به نحوي ادراكی و مفهومی بیانگرِ مفهومِ تروما  به

 است. 

 تروما  - بدن

می  54نابجكشمفهومِ   نیز  را  هنري  آثار  در    نشانگرِ توان  )طرد( 

  ة زنند را امري برهم  "56طرد"مفهوم    55تروما دانست. ژولیا كریستوا

و نظمِ  كه داند  ت مینظم و هویّ -ه نمیموجود صحّ  به قوانین 

  با مفهومِ كالسیكِ   توان آن را در مخالفتِ. از این نظر می57گذارد

 با تحریفِ  58گرفت. آثار هنري كه رونا پاندیكنظر    بازنمایی در

-كار می  را بهتروما    گونهاینآدمی خلق كرده،    ت و بدنِدر هویّ

توان نوعی ساختارشكنی و  ( را می 16)تصویر    59"دهان". اثر  بندد

موهوم و    و در عینِ حال  واحد  تیكلّیّ  به عنوان  ،در بدن  گسستِ

مفهوم تروما است. در    بیانگرِه از آن نیز هر تكّ دانست كهعجیب 

حال  نشینیِ خاص از عناصر، به حضور و در عینِاین هم  ،نتیجه

ها و  تصادمِ بدن.  غیابِ تروما و تكرار آن در اثر كمك كرده است

، به نحوي غیرمنتظره و یا حتی در   آدمیتِروح و روان و جنسیّ 

ساختارِ  قادر  مشخّیك  استص،  تروما  مفهوم  القاي  .  به 

 
  52Hanna Wilkes, So help me for Hannah, 

photograph, 1978-81 
های درمان سرطان پستان است که در طِی  ماستکتومی یکی از روش 53

 دشوآن بافِت پستان برداشته می
 54Amelia Jones, Body art Performing the subject 

(University of Minnesota, 1998), 188. 
 54The abjection 
 55Julia Kristiva 
 56abject 

( اثر مارینا  17)تصویر    "60هنرمند حضور دارد"رمنسی با نامِ  پرفو

ه اجرا  هنر مدرن نیویورك در ایالت متحدّ  ةكه در موز  61آبراموویچ

محتواي اثر، حسی از تروما را برانگیخت. در این    شد، به لحاظِ

براي ساعت روز  هر  هنرمند  روي یك صندلی میاجرا،  بر  -ها 

.  گرفت قرار مینشست و در برابر او نیز فردي بر صندلی مقابل او  

د بلكه  اد خاصی رخ نمی  در این پرفورمنس، هیچ عمل و كنشِ

تی طوالنی و  راي مدّاین دو فرد به یكدیگر ب  62نگاهِ  ةواسطهبتنها  

خیره به    . این نگاهِگرفتفرایندِ اثر شكل می  ،به نحوي آگاهانه 

این    ةهیچ عملی، فشاري سخت را در نتیج  انجامِ  یكدیگر بدونِ

هنرمند و   ة. یعنی مواجهكرددو فرد ایجاد می بر هر  "63نیستی"

صندلی  فردِ بر  مفهومِ    ،نشسته  نحوي "حضور"با  به   ،  

این سكوتِ تحمّثّتأكه م،  پدیدارشناختی و روانشناختی از  -لر 

قرار  ذناپ  آن  معرض  در  نتیجگرفتند مییر  در  شرایطِ    ة.  چنین 

-واكنش  جادر این  .سازدخود را آشكار میناپذیري، تروما  توصیف

فردِ  هاي ریختن،    جسمانیِ  اشك  همچون  صندلی  بر  نشسته 

اثر     اجرايفرایندِ  ةدر نتیج  تروما   كردن و ... گواهی بر حضورِگریه

 است. 

 ( دوميث كوالسِكارا) تروما و من 

شخصی من است كه    هنريِ  ةاین بخش از مقاله در ارتباط با شیو

این    تروما شكل گرفته است. رویكردِ  ةمایبراساس درون من به 

و تالشم براي  ام  شخصی و اجتماعی  كی بر تجربیاتِموضوع، متّ

از آثاربانِ نقّبازآفرینیِ این تجارب به ز م، اشی است. این دسته 

كودكی    خاطراتِ  ،نخست  اند؛شكل گرفتهم  مهّ  ةر از دو واقعثّأمت

در    1989تا    1988هاي  كه در سالی  من از جنگ و تروریسم

تجرب  سریالنكا دیگري  و  داد  پدر  ةرخ  عین.  مرگ  حال،    در 

دركِ  جریان پسااستعماري، در  بطنِ  ر در  خّأداريِ متسرمایهثیرِ أت

مفاهیمی  ،  ت است. عالوه بر این حائز اهمیّ  شرایطاین    ترِعمیق

هویّ خانواده،  جنسیّهمچون  من،    و   تت،  آثار  در  سابژكتیویته 

شخصی همچنین  تاریخی و    یبازنمودي از حس تروما در وجه

 .  64است

 57Thomas McLerran and Jennifer Pattin, Art Words 

(New York: Routledge, 1997), 1. 
 58Rona Pondick 
 59The mouth 
 60the Artist is present, 2010 
 61Marina Abramovic 
 62The gaze 
 63nothingness 
 64Dumith Kulasekara, The Symbolical 

Impossibility of Disavowing Trauma; 
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  صلِ واقعی كه حا  براساس یك روایتِ  65اثر من با عنوان تروماتیسم

-اي مبتنی بر سربریدهي مادرم بود، شكل گرفت. تجربهتجربه

جادّ كنار  در  جوانانی  آن هشدنِ  در  كه  شهري  نزدیكیِ  در  اي 

می واقعهزندگی  از  مادرم  روایت  و  كردیم.  بود  داده  رخ  كه  اي 

ت من،  ذهنِ  در  آن  عمیق  أ بازسازيِ  این ثیري  بازآفرینیِ  در 

ها را  توان آنایجاد كرد. پس بازنماییِ این سرها كه می  66تواقعیّ

ص دانست، نمایانگرِ  اي موهوم و نامشخّهایی بر زمینهسلف پرتره

مرا    ةعالقمن بود. اثر،    ذهنِگرفته در   شكلتروماي روحیِ  همان

بیانِ بی  67به جسم واقع    در سازد.از آن نمایان میاي  رحمانهو 

كید  أسربریدن ت به نحوي واضح بر عملِ شدهتكرارِ سرهاي بریده

مازوخیستی  و    كندمی امري  به  كه  پرداختن  است  موضوعی 

اثر بیش از آنكه بر یك    جادر این   .امهمواره به آن عالقمند بوده 

كید دارد. أخاص ت  بر یك عملِ  ،كید كندأپساتروماتیك ت  تِموقعیّ

به    .كید داردأت  بر نقصان  ،  "68مازوخیسم"با عنوان    يدیگر ی  نقاش

شود  به داللتی بر اختگی تبدیل می  ،این معنا كه این اعضاي بدن

میك نشانهه  باشد تواند  زنانگی  از  این69اي  در  همچنین  به .  جا 

دنده در   ةاي به جراحت موجود در ناحیدي نیز اشارهنحوي تعمّ

 ( كاراواجو دارد.  8)تصویر    اثرِ

-مبا آن، یكی از مهّ  ةمواجه  يِیرذناپ و بیان  ناپذیريِ تروماتوصیف

و    مورد نظر بوده است  است كه در آثار من عمیقاً  مفاهیمیترین  

  ادراكی و مفهومیِ   ساختارِ  در رابطه با   متعاقبِ چنین دیدگاهی،

ها از نماي  بدن  نمایشِ.  امخرج داده  به  تیّت حساسآثارم به شدّ

تكه  تكه  اعضايِا مفهوم تروما دارد.  باي بصري  نزدیك نیز رابطه 

واكنش و    70"ماه می و یادبود جنگ مردان  هجدهمِ"  شده در اثرِ 

  هجدهمِ پایانِ آن در    بیانِ شخصیِ من از جنگ سریالنكا و نهایتاً

پرتره  2010می   سلف  دادنِ  قرار  با  كه  این  است  مركز  در  اي 

محصولِ  اثر،    ن. در واقع ایام داللتی داشته  ترومابر  بندي  تركیب

آن  كه در نهایت،  این موضوع است    هاي بصري من حولِواكاوي

اتوبیوگرافیك اثري  به  اعضاي    نیز  71را  من  است.  كرده  تبدیل 

در  خانواده دخترم(  اخیر  آثار  در  و  خود  مادرم،  )همسرم،  را  ام 

اثر    در این میان،  ام.بستري كه پدر در آن غایب است ارائه كرده

 
Catalogue of the second solo exhibition (Colombo: 

Exhibition catalogue), (The 

Pradiseroad Gallery). 
 65Dumith Kulasekara, Traumatism, 2006 
 66The Real 
 67The flesh 
 68Dumith Kulasekara, Masochism, 2006 

به طور قابل توجهی حضورِ دائمی مفهوم    نیز  "72ادیپ در تردید"

 دهد.  االذهانی نشان میاي بینتروما را در زمینه

  یك   یا  و  سوژه  یك  بازنماییِ،  "73مورفسپُلی"اثر    این،  بر  عالوه

  حسِ   يبرانگیزاننده   و همچنین  بارخفت  نمودي  بلكه  نیست،  شی

  تروما  از اياستعاره تصویر، این . است آورعذاب آشوبی  و پریشانی

آید و در تصویر نیز بازنمایی  طور كه از عنوان اثر بر می . هماناست

مجموعه    در   كلی می چندگانه دارد. به طورما تجسّوتر  شده است،

از  بصري را    نوعی زیباییِ  ،امكارهایی كه با این موضوع كار كرده

رنگی    . استفاده از چنین پالتِامكار بسته   رنگ و بافت به  جهتِ

همزمان  كه    به این منظور بوده است  (درخشان و زندههایی  )رنگ

لذّ درد  به  و  همانت  شود.  واالیی    هگونپرداخته  مفهوم  كه 

  نیز بینِ این آثار    ،مان استأي تونحوت به  درد و لذّ  ةد دربرگیرن

  .هستند  ت و درد در نوسانلذّ  تِدو كیفیّ
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