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چکیده
این مقاله، با استفاده از روش تحلیلی-تفسیری به مجموعۀ رّد خون: خانوادۀ بزرگ اثر هرنمند معارص 
چینی، جانگ شائوگانگ پرداخته و این موضوع را با نظری بر آثار دیگر هرنمندان معارص چینی، به 
بحث می گذارد. تالش شده است روندی از فعالیت هایی هرنی شائوگانگ توضیح داده شود. چگونگی 
تأثیر تحوالت تاریخ معارص چین، به ویژه دورانی که تحت لوای حزب کمونیسم قرار داشت، بر آثار این 
هرنمندان تأثیرگذار بوده. در این مقاله تالش شده تا با بررسی وقایع مربوط به این انقالب که در نظام 
فرهنگ و سیاست رخ داده است، خوانش هرنمند از تاریخ و شکستی که تحول سیاسی مذکور در اسلوب 
جمع گرایی و جمعیتی پدید آورد، بررسی شود. خوانش رویدادهای انقالب فرهنگی به  شکلی انتقادی از 
سوی شائوگانگ مطرح شده است. او آن چه را که حزب کمونیسم از خانواده و جمع گرایی متصور بود، 
مورد واکاوی قرار داده و این تردید در اثر منتخبی از مجموعۀ مذکور، رّد خون: خانوادۀ بزرگ به مرحلۀ 
شناسایی و توضیح رسیده است. هرنمند در قالب عکس هایی که صورتی بسیار مشابه با عکس های آلبوم  
خانوادگی دارند، و انتظار می رود این عکس ها در تناسب با خاصیتی که در خاطره و عرف جامعه منادی 

از لحظات خوش و تکرارناپذیر باشند، شکستگی و خبث پنهان انسان ها را به تصویر کشیده است.

واژه های کلیدی
جانگ شائوگانگ، رّد خون: خانوادۀ بزرگ، انقالب فرهنگی چین، عکس های  خانوادگی.
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مقدمه
اوضاع سیاسی و اجتامعی چین در دوران مائو از نظر تلقین و 
یکسان سازی فرهنگی و اجتامعی رشایط ویژه ای را پدید آورد. 
اعامل  نوعی  یکسان سازی  این  گفت  می توان  که  به طوری 
قدرت بر اعامل و افکار شهروندان به شامر می رفت که انقالب 
و دگرگونی در جامعه پدید آورد. برخی هرنمندان چینی به این 
برهه ی تاریخی در آثارشان پرداخته اند. می توان گفت مجموعۀ 
شائوگانگ2  جانگ  اثر  بزرگ1  خانوادۀ  خون:  رّد  نقاشی 
نشانه های بارزی از دوران انقالب فرهنگی چین3 دارد. در این 
مجموعه استعاره ها و ارجاع هایی وجود داشته که مهم ترین 
آن منایش تحوالت درون خانواده هاست که در آن زمان وجود 
داشته است. شائوگانگ این مجموعه را به اقتباس از عکس های 
آلبوم های خانوادگی از سال 1993 پدید آورده است. این طور 
فرض می شود که این هرنمند از انقطاع و شکستگی می گوید 
نام خانواده، در چیِن معارص و  به  نهادی اجتامعی  که در 
به خصوص پس از انقالب رخ داده است. او این برهۀ تاریخی را 
درآوردن  نقاشی  شکل  به  یا  عکس ها،  بازمنایی  طریق  از 
عکس های یک خانوادۀ بزرگ، به مخاطب توضیح می دهد. 
خانواده ای که این هرنمند خطاب می کند و خانواده ای که رهرب 
مفهوم  دو  می برد،  نام  دوران  آن  در  چین  خلق  جمهوری 
متفاوت دارند. هدف اصلی این پژوهش این است که خانوادۀ 
مورد نظر رهرب سیاسی، مائو و خانوادۀ چینی که شائوگانگ به 
آن پرداخته را مقایسه و تعریف کند. هرنمندان چینی دیگری 
نیز به رویدادهای تاریخی معارص چین پرداخته اند. شامری از 
آنان معرفی و تعدادی از آثار ایشان، که در ارتباط با رسنوشت 
این  تاریخی مردم معارص چین هستند، ترشیح شده است. 
هرنمندان به شکاف هایی در توضیح و تعریف تاریخ می پردازند 
که امروز مخاطبان شان از آن آگاهی اندکی دارند. لحن انتقادی 
و توضیحی نسبت به رویدادهای مهم تاریخ معارص عالوه بر  
مین یون  یو  از  آثاری  در  بزرگ  خانوادۀ  خون:  رّد  مجموعۀ 
]مین جون[4، سیا لو5، بای ییلو6 و مجموعه  عکس های شائو 
می رسد  به نظر  می شود.  مشاهده  نیز  شن8  مو  و  یینونگ7 
شائوگانگ و هرنمندان دیگری مثل او، در آثارشان به حقایقی 
می پردازند که در واقعیت وجود داشته، اما در پِس مالحظات 
سیاسی پنهان شده و ناگفته باقی مانده است. از نکات نگارشی 
مائو  نام رهرب جمهوری خلق چین،  قابل ذکر آن است که 
به چشم  منابع  در  زدونگ  مائو  به صورت  گاه  تسه تونگ9 
می خورد. نگارنده این نام را به صورت مائو تسه تونگ استفاده 
کرده است. اما نام هرنمندان چینی همچون نام هرنمند مذکور 

)URL 7( 2007 ،تصویر 4. بخشی از چیدمان درازکشیدن روی تخت بیمارستان

در عنوان این مقاله ، چون در منابع فارسی به شکلی یکسان 
نوشته نشده، از شکل نگارش جانگ شائوگانگ استفاده شد.

پیشینه پژوهش
در شناخت و بررسی آثار هرنمندان معارص چینی پایان نامه ای 
مینو  است:  درآمده   نگارش  به  ارشد  کارشناسی  مقطع  در 
عامدی، »نقاشی فیگوراتیو )پیکره منا( معارص چین )از 1960 
تا کنون(«، پایان نامۀ کارشناسی  ارشد، رشته نقاشی، دانشکده 
هرنهای تجسمی، دانشگاه هرن، 1390. این پژوهش دانشگاهی 
به بررسی آثار هرنمندان مورد نظر خود پرداخته و تأثیرپذیری 
آن ها را از وقایع تاریخی بدون مترکز بر هرنمندی خاص، بیان 
می کند. می توان پژوهش دانشگاهی مذکور را معرفی برخی از 

هرنمندان معارص چین برآورد کرد. 

در بررسی منابع غیرفارسی که به آثار هرنمند مورد نظر این 
منابعی  نگارنده  باشد،  پرداخته  شائوگانگ  جانگ  پژوهش، 

یافت که دربارۀ این هرنمند هستند:
Jonathan Fienberg and Gary G. Xu; )2015(, Zhang 
Xiaogang: Disquieting Memories, first edition, Pub-
lished by Phaidon Press. 

تنها چند صفحه از منت و چکیده کتاب، به صورت الکرتونیک 
دسرتسی وجود داشت. کتاب مذکور کارنامۀ هرنی شائوگانگ 
و عکس هایی که منبع نقاشی های مجموعۀ رّد خون: خانوادۀ 
بزرگ بوده اند، را معرفی می کند. از دیگر منابع غیرفارسی 

می توان به این اثر اشاره کرد:
Lu Peng; )2017(, Bloodlines: The Zhang Xiaogang 
Story, edited by Bruce Doar & Rosa Maria Falvo, 
first edition, U.S.A: Schiffer.

به این کتاب هیچ گونه دسرتسی وجود نداشت. مقاله ای نیز 
دربارۀ هرن معارص چین وجود دارد که شائوگانگ را در زمره 

هرنمندان تأثیرپذیر از دوران پسین مائو برشمرده است. 
Joshua Jiang; )2005(, “Mao and His People in Post-
Mao Art”, University of Central England in Bir-
mingham, issue 4, pp37-67.

در صفحات 55-56 این مقاله به اثری از مجموعۀ رّد خون: 
پرداخته  است،   2001 سال  به  مربوط  که  بزرگ  خانوادۀ 
از  آثاری  که  ا  ست  بخشی  تنها  صفحه  دو  این  شده است. 
شائوگانگ را مورد بررسی قرار داده است. باقی منت مربوط 
به آثار دیگر هرنمندان چینی است که هرنشان پسا-مائویی 

محسوب می گردد.
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روش پژوهش
روش این پژوهش مقایسه ای و تحلیلی و اطالعات از طریق 
منابع کتابخانه ای فراهم شده است. برای متمرکز بودن این 
پژوهش، بر چند اثر از مجموعۀ رّد خون: خانوادۀ بزرگ، تأکید 
خواهد شد تا یافته های پژوهشی در قالب این آثار بیان گردد.

جانگ شائوگانگ عضوی از خانوادۀ بزرگ
جانگ شائوگانگ، یکی از نقاشان مهم چین به شامر می رود. 
را  هرنمند  این  آثار  اصلی  بخش  و  اصلی  موضوع  آن چه 
دربرمی گیرد، رشایط سیاسی و فرهنگی  است که در دورۀ 
نقاشی  را  او  آثار  عمده  گرچه  آمد.  پدید  فرهنگی  انقالب 
دربرمی گیرد، در میان آثار او رسدیس10 نیز به چشم می خورد. 
هر چند او خود این آثار را مجسمه ندانسته و معتقد است 
عمده   .)URL 7( می شوند  محسوب  نقاشی  نیز  آثار  این 
شهرت وی محصول مجموعۀ رّدخون: خانوادۀ بزرگ است. 
در سال 1993، نخستین پرتره های مجموعۀ خانواده  را کار 
کرد. این آثار با رنگ و روغن سیاه-سفید بودند و به ندرت 
آثار  این   .)URL 8( داشتند  را  رنگ ها  دیگر  از  تأللویی 
نقاشی های هستند که با الهام از عکس های خانوادگِی مربوط 
شده اند. رشایط  تسه تونگ ترسیم  مائو  حکومت  دوران  به 
تاریخی  حوادث  بازتاب  و  مائو  دوران  فرهنگی  و  سیاسی 
چین موضوع اصلی برخی از هرنمندان معارص چین است. 
در کنار شائوگانگ می توان از دیگر هرنمندان معارص چین 
نام برد که ایشان نیز بخش هایی از تاریخ معارص چین را در 
آثارشان بازتاب داده اند: مین  یون، سیا لو، بای ییلو، مو شن، 
شائو یینونگ و وانگ گوانگ یی11. این هرنمندان نیز مانند 

شائوگانگ به تاریخ معارص چین پرداخته اند.

آرمان های انقالب کمونیستی چین امروزه در آثار هرنمندان 
به نظر  تأییدشده  چندان  که  می شود  بازمنایی  شیوه ای  به  
 1950 دهۀ  کمونیستی  حکومت  آثار  هنوز  زیرا  منی رسد. 
در چین وجود دارد. حزب کمونیست12 چین به رهربی مائو 
تسه تونگ، رسامً در 1949 قدرت سیاسی و نظامی را به دست 
نارضایتی  دهه  سه  دو،  پس   .)URL 3, 2018: p11( آورد 
عمومی پس از مرگ مائو به ویژه در دهۀ 1980 ابراز می شود. 
برای  او  داشت.  سال   18 حدوداً  شائوگانگ  سال 1976،  در 
آموزش های کارگری به منطقه ای دورافتاده اعزام شد. در همین 
زمان بود که مائو درگذشت و پس از یک سال انقالب فرهنگی 
به پایان رسید، دانشگاه های کشور دوباره باز شدند و جانگ در 

مؤسسه هرنهای زیبا سیچوان13 ثبت نام کرد )URL 9(. انقالب 
فرهنگی وضعیتی بود که در پِی اِعامل سیاست های اجتامعی 
و فرهنگی حزب کمونیست، به اجرا گذاشته شد. شواهد بر آن 
است که در آن دوران وضعی غیرعادی و رسکوب گرانه برای 
شهروندان چینی وجود داشته است. عمر دموکراسی حکومت 
مائو کوتاه بود و با ظهور یک دیکتاتوری دموکراتیک، امیدها 
و آرزوهای انقالبیون نقش بر آب شد )شون چی، 1381: 84(. 
چندان که پیداست در دورۀ انقالب فرهنگی، مفهوم خانواده به 
شکل سنتی، دچار تغییرات اساسی شد. به نظر می رسد مفهوم 
جمع یا جمعیتی مانند خانواده، در جمهوری خلق چین یک 

زیربنا برای ساخت مالکیت  اشرتاکی بود.

مفهوم جمع گرایی، وسیله ای برای باورپذیرکردِن سهم داشنت در 
زندگی یکدیگر عنوان شد. فکر پشتوانۀ این تغییرات، مالکیت 
اشرتاکی بود. مالکیت اشرتاکی زمانی رخ می داد که همۀ افراد 
با حقوق یکسان در زمین های دولتی کار کنند.  تشکیل کمون  ها 
مبتنی بر جامعۀ اشرتاکی بوده که در آن خانواده های کوچک 
می بایست به یک خانوادۀ بزرگ مبدل شوند. همه در کنار 
هم غذا می خوردند و لباس های متحدالشکل به تن می کردند. 
لذت خلوت و  از  نبودند  این وضعیت مردم حارض  در  اما 
آزادی های خصوصی خود چشم بپوشند. مائو مثل همیشه 
برای اجرای برنامه های خود به زور متوسل شد )بامداد، 1363: 
167(. نظارت بر اجرای سیاست های انقالبی را نهادی با نام 
گارد رسخ14 برعهده گرفت. هدف اصلی این نهاد یکسان سازی 
و تخریب عنارص سنتی و تاریخی فرض می شد، مانند نهاد 
خانواده. اقدامی که مائو در جداسازی افراد خانواده به هدف 
انجام کار و زندگی اشرتاکی انجام داد، به نظر می رسد موجب 
جدایی و از هم گسیختگی  در این نهاد گشت. در 1966 گارد 
رسخ موزه ها، آثار فرهنگی و ابنیۀ تاریخی را تخریب کرد. 
آن ها در گروه های 10، 20 نفری در کوچه ها راه می رفتند و 
مردان و زنانی که لباس  غربی به تن داشتند مورد اهانت قرار 
می دادند. به خیاطان اخطار شد که جز لباس سادۀ مائویی 
رنگ  حق دوخنت لباس دیگری را ندارد )هامن: 185-186(. 
رسخی که شائوگانگ در آثارش برای نوزادان و برخی کودکان 
خردسال به کار برده، به نظر می رسد ارجاعی به تربیت رسبازان 

گارد رسخ داشته باشد.

پیش از آن که مائو سیاست هایی در جهت پیرشفت و تحول 
اقتصاد اعامل کند، در حدود سال 1957 به شناسایی مخالفان 
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بگذار صد گل  امنیتِی  برآمد. سیاست  و منتقدان حکومت 
بشکفد در 1957 اعالم شد. مائو برای شناسایی مخالفانش این 
پیام سیاسی را اعالم کرد تا به مردم آزادی عمل دهد اما پس 
از چند ماه بین 1957 تا 1958 حدود دو میلیون نفر را به جرم 
عقاید ضدانقالبی دستگیر کرد )پیرتوزا، 1385: 36(. در سال 
1966 سیاستی برای اعتباربخشی به مفاهیم برحق انقالبی 
شکل گرفت که انقالب فرهنگی نامیده شد. به طور رسمی 
انقالب فرهنگی چین، در 16 می 1966 آغاز شد؛ هنگامی 
که چند مقام عالی رتبه از رئیس حزب کمونیست، مائو تسه، 
 .)Bendini, 2016: 4( طرف داری نکردند و پاک سازی شدند
این تحول فرهنگی چنان وسیع و گسرتده بود که هم زمان در 
قلمرو تعمیم و آموزش نیز قرار گرفت. شائوگانگ در کاوش 
خاطرات خود از نفوذ رسبازان رسخ میان مردم می گوید که 
تقریباً هر شب مردم به خانۀ ما می آمدند و از مادر و پدرم 
می خواستند که به اشتباهاتی که قبالً انجام داده اند، اعرتاف 
کنند )URL 9(. این قبیل اقدامات که در آن زمان بین مردم 
باب شده بود، از همه گیری وظیفۀ پاک سازی، تهذیب و این 
عقیده که فرد فرد جامعه باید انقالبی باشند، نشأت می گرفت.

تأثیرات هرنمند از رشایط انقالبی و تحصیل هرن
این دوره دست خوش  در  افراد  اجتامعی  موقعیت  و  شغل 
تغییر شد. تغییراتی در اقتصاد و کشاورزی پدید آمد. برای 
بازآموزی و آشنایی با زندگی خلق و فراگرفنت تواضع انقالبی، 
می شدند  اعزام  معادن  و  روستاها  به  غیرروستایی  افراد 
)بامداد، 1363: 172(. زمین های کشاورزی عمومی شده بودند 
و مردم به طور یکسان از غذا و مواد اولیه زندگی استفاده 
می کردند. پدر و مادر جانگ برای کار به حومۀ شهر فرستاده 
شدند. با رفنت آن ها، مراقبت از او و سه برادرش برای چند 
سال به عمه شان سپرده شد. بخش عمده نقاشی های دوران 
کودکی اش از این دوره است )URL 8(. می توان سفر والدین 
شائوگانگ به حومۀ شهر برای کارگری، را ادغام و یکسان سازی 
برای   1958 سال  در  دانست.  تحصیل کرده  با  کارگر  طبقۀ 
پیرشفت اقتصادی چین سیاستی اعامل گردید که متحول کننده 
بود و به شکل فراگیری، کار و زندگی همۀ افراد جامعه را 
تحت نفوذ خود درمی آورد. مائو سال 1958 برنامه اقتصادی 
به پیش16 جهش بزرگ  نام  به   تندروانه ای را رشوع کرد که 

 مشهور است. 

بر  کارشناسان  داشت.  پی  در  سختی  عواقب  سیاست  این 

این نظرند که بین 27 تا 30 میلیون چینی در نتیجه قحطی 
باختند )پیرتوزا، 1385:  جان  از جهش بزرگ به پیش  ناشی 
سیاست ها،  این  این که  دلیل  به  می رسد  به نظر   .)43-41
کارشناسانه برنامه ریزی نشده بود، نتوانست مثره ای مفید در 
اقتصاد و کشاورزی داشته باشد. برنامۀ جهش بزرگ به پیش 
شعارهای گوناگونی از مبارزه با رسمایه داری گرفته تا شعارهای 
مضحکی از قبیل مبارزه با آفت موش، پشه، مگس و گنجشک 
را دربرمی گرفت )بامداد، 1363: 144(. پس از شکست این 
سیاست های اقتصادی و امنیتی، طرح انقالب فرهنگی اعامل 
پیش،  چین 50 سال  انقالب فرهنگی  به طور رسمی  گردید. 
در 16 می 1966 آغاز شد. در پی مرگ مائو تسه بازنگری 
رسمی در این دوره  به وسیلۀ حزب در 1981 رخ داد. دهۀ 
آشفتگی و خشونت به تدریج ناپدید و نادیده انگاشته شد، هم 
Bendi- )از گفتامن های عمومی و هم از کتاب های مدرسه 
ni, 2016: 4(. در ادامه، این جدال سیاسی و انقالب فرهنگی 
مالحظات سخت گیرانه ای به فرهنگ عمومی اعامل شد که 

می توان آن را یکسان سازی اجتامعی نامید.

یکسان سازی طوری اعامل می شد که در اندازه موها و دوخت 
در  فرهنگی  یکسان سازی  می شد.  دولتی  دخالت  لباس ها 

.)URL 23( 2002 ،تصویر 2. شائو یی نونگ و مو شن، ثبت خانوادگی

تصویر 1. یو مین یون، بادبادک ها، 1993، 248 در 180 سانتی مرت، رنگ روغن روی 
.)URL 22( بوم
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مجموعۀ رّد خون بازمنایی شده است. هیچ کدام از پیکره  ها 
چاق نیستند. قد و قواره ها تقریباً یکی ا ست. همچنین اجزای 
صورت چون پلک، مردمک چشم، بینی و لب ها نیز از همین 
هیچ یک  در  گریه  یا  خنده  حالت  می کنند.  پیروی  قاعده 
مخاطب  برابر  حالت،  یک  در  نشده است. همگی  بازمنایی 

ظاهر گشته اند.

در استفادۀ هرنمند از عکس های خانوادگی، به نظر می رسد 
هم حافظۀ کودکی هرنمند و هم ویژگی های این مقوله )عکس 
 خانوادگی( حائز اهمیت است. »عکس خانوادگی انسانی ترین 
عکس هاست. همچنین عکس خانوادگی به معنای جست وجو، 
درک و بازیافت زمان سپری شدۀ کودکی است« )امیرابراهیمی، 
1394: 31(. می توان گفت که مفهوم انسانیت در تعریفی 
اخالقی، در خانواده و امکانات حضور در آن، بهرت بیان می شود. 
شائوگانگ دوران خردسالی اش را در اردوگاه ها به رس می برد. 
او می گوید که در طول انقالب فرهنگی، ما در ساختامنی 
چهارطبقه که برای کادر حکومتی بود، زندگی می کردیم. بیرون 
از ساختامن، ارتش رسخ هر روز با مسلسل بدون هدف به 
ساختامن شلیک می کرد. کمی بعد، همۀ پنجره ها را با آجر 

از چراغ  ما فقط می توانستیم  بپوشانند. همه جا سیاه شد. 
نفتی استفاده کنیم. مادر و پدرم هم بعداً به آن جا آمدند. نه 
مدرسه ای، نه مشقی. هر روز با دوستانم در آن کلبۀ سیاه براق 
بازی می کردم. عجیب این که آن موقع رشایط برایم سخت 
نبود )URL 10(. هم زیستی گروهی از کودکان و رسبازانی 
که تیر مشقی به رسپناه آنان می زنند، عجیب و ناامن به نظر 
می رسد. شاید تزلزلی که در نگاِه پیکرهاِی مجموعۀ رّد خون: 
باشد.  ناامنی  همین  به  ارجاعی  دارد  وجود  بزرگ  خانوادۀ 
در عکس های قدیمی که شائوگانگ آن ها را بازمنایی کرده، 
انفکاک نسبت های خانوادگی وجود دارد. زیرا  پراکندگی و 
لبخند یا حالت های صمیامنه ای مثل در آغوش گرفنت یکدیگر 
یا دست هم را گرفنت، در این عکس ها بسیار نادر است. با این 
حال کنار هم قرارگرفنت این افراد می تواند نشانه ای از حضور 

منجی وار خانواده فرض شود. 

بازتاب تاریخ در آثار برخی هرنمندان معارص چین
هرنمندان  دیگر  با  شائوگانگ  تصویری  زبان  در  پیوندی 
چینی  هرنمندان  برخی  شده  باعث  که  آن چه  دارد.  وجود 
اهمیت  فرهنگی  انقالب  به  مائو  دوران  حوادث  میان  در 
بیشرتی بدهند، از آن روست که می توان گفت در این تحول 
فرهنگی، به شکلی ریشه ای نهادهای اجتامعی مورد هدف 
قرار گرفته بود. از نظر بازمنایی فضای مائوئیستی در نقاشی 
می توان به وانگ گوانگ یی و زوج هرنمند شائو یینونگ و مو 
ِشن اشاره کرد. بای ییلو نیز هرنمندی  است که از عکس های 
پرسنلی متکرث از مردم چین در آثار چیدمان17 خود استفاده 
آثاری  در  چین  معارص  تاریخ  تحوالت  بازنگری  کرده است. 
از ویسا لو نیز به چشم می خورد. هرنمند دیگر یو مین یون 
است. مین یون، هرنمند چینی که با ترسیم متکرثی از خنده ها، 
شناخته می شود، یا این خنده ها تضاد مطلِق انسانیت را از 
 .)URL 11( می کند  ترسیم  جنون آمیز  خندۀ  شکل  طریق 
تحوالت  با  ارتباط  در  گاه  وی  آثار  در  متجسم  پیکره های 
تاریخی چین معارص قرار گرفته اند. برای مثال در تصویر 1 
پیکره ها به شکل افقی روی آسامن میدان تیان آن من18 معلق 
چین  معارص  مهم  اجتامعات  عمده  که  میدانی  مانده اند 
در آن شکل گرفته است. این پیکره ها گاه چنان غرق خندۀ 
مستانه اند که قدرت بینایی شان نیز سلب گشته است. تکرث و 
یکسان سازی آثار مین یون را می توان تکرث ذهنی نامید. یعنی 
تکرثی برخالف آن چه در آثار شائوگانگ، در صورت هامهنگ 
لباس ها، روپوش ها و موها دیده می شود. به نظر می رسد آثار 

.)URL 13( 2007 ،تصویر 3. بای ییلو، دراز کشیدن روی تخت بیامرستان

)URL 7( 2007 ،تصویر 4. بخشی از چیدمان درازکشیدن روی تخت بیامرستان
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مین یون وابستگی مستقیمی با واقعیت ندارند. به بیانی دیگر 
آثار مین یون بازتعریف تاریخ هستند و آثار شائوگانگ در 
مجموعۀ مذکور بازمنایی تاریخ. بازمنایی شائوگانگ قرابتی با 
اثر ثبت خانواده19 اثر زوج هرنمند شائو یینونگ و مو شن نیز 
دارد. این اثر کتابی تصویری20 است که برخی از عکس های 
آن را دو هرنمند نام برده با بازسازی پوشش مردم در انقالب 

فرهنگی چین ترتیب داده اند )تصویر 2(.

در این عکس ها، پیکره ها تنها در قسمت باالتنه از روپوش 
و قوانین آرایشی دوران انقالب فرهنگی تبعیت کرده اند. این 
اثر، ثبت  خانواده، مجموعه عکس هایی را دربرمی گیرد که دو 
هرنمند، یینونگ و ِشن، با بازساری عکس های دوران انقالب 
حتی  و  مردان  و  زنان  باالتنۀ  تنها  آورده اند.  پدید  فرهنگی 
کودکان با روپوش مائویی پوشانده شده است. این اثر در قالب 
 .)URL 12( کتاب بوده و در سال 2002 به چاپ رسیده است
تجربیاتی که هرنمندان در کشف و منایش تاریخ داشته اند، 
نشان می دهد: گرچه از آن زمان و وقایع وابسته به آن فاصله 
گرفته ایم، هرنمند نه در مقام تاریخ دان که در مقام یک بینندۀ 
حساس از فاصلۀ تاریخی کاسته و آن را آشکارتر می سازد. بای 
ییلو، هرنمند چینی دیگری ا ست که به نظر می رسد با استفاده 

از عکس به بیان موضوعی پرداخته که می توان آن را شناسایی 
و بیان رسنوشت مردم معارص چین دانست. او چیدمانی را 
در سال 2007 به منایش گذاشت. این اثر در گالری ساعتچی 
کشیدن  دراز  نام  با  چیدمانی  درآمد:  منایش  به  ]ساچی[21 
)روی تخت بیامرستان(22. تنۀ درختی روی تخت بیامرستانی 
قرار داده شد و هرنمند پوسته و سطح این تنه را با حدود 
2000-3000 عکس  پرسنلی از شهروندان چینی پوشاند . تنۀ 
درخت منادی از شکل زندگی، ملیت، فرهنگ و مردم است. 
هرنمند با استفاده از این تنۀ درخت توخالی با هزاران عکس 
کارت شناسایی پوشانده و مومیایی شده، افول مکرری را به 
تصویِر چهرۀ  اثر  این  در   .)URL 13( گذاشته است  منایش 
هزاران نفر، تنگاتنگ یکدیگر روی تنۀ درخت و روی تخت 

بیامرستان قرار دارد.

این چیدمان نگرانی از افول و اضمحالل را تداعی می کند. 
به نظر می رسد بای ییلو با عکس های پرسنلی متکرث از مردم 
چین، هویت و رسنوشتی یکسان برای همۀ آن افرادی که 
و   3 )تصاویر  کرده است  فرض  هستند،  تصاویر  این  درون 
بوده است  درخت  شاخه های  برآمدگی  که  نقاطی  در   .)4
حفره هایی ایجاد کرده تا تنۀ درخت بودن آن قابل شناسایی 

.)URL 26( تصویر 5. جانگ شائوگانگ، شبح میان سیاهی و سپیدی: مکامله ا یی بین دو روح، 1984، 13.8 در 19 سانتی مرت، طراحی روی کاغذ
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دیده  درخت  تنۀ  در  طبیعی  به طور  که  پیچ وتابی  باشد. 
می شود نیز در آن وجود دارد. از سوی دیگر، قرارگرفنت این 
تنه با متعلقاتش روی تخت بیامرستانِی متاماً سفید، جلوه ای 

از نابودی و مرِگ آدمی  است. 

هرنمند دیگری به نام ویسا لو که پیشرت نامش ذکر گردید، 
در برخی آثارش به بررسی و بازنگری تحوالت تاریخی چین 
پرداخته است. او تنها زن هرنمندی ا ست که در منایشگاه هرن 
اجرا  هرن  آثارش در حوزۀ  پیش روی چین23 حضور داشت و 
24قرار می گیرد. مضمونی که در اجراهایش دنبال می کند، در 

ارتباط با تاریخ چین است. مرکب سیاه، قلم مو و پارچه عنارص 
اصلی اجراهای این هرنمند است. در اجرایی که او در سال 
برگزار کرد، واقعه ای سیاسی مربوط  لین25  2011 در گالری 
به سال 1919 را با 92 تکه پارچه بازمنایی کرد. در ارتباط با 
این اجرا گفته شده: »تاریخ و قلب های ما مرتبط هستند؛ و 
Jie- )هامن طور که پیش می رویم، تاریخ آشکار خواهد شد« 
رابطۀ  از  این هرنمندان  به نظر می رسد   .)hong, 2008: 89
تنگاتنگ و منفعل انسان معارص با تاریخ سخن می گویند. 
هدف از یکسان ساخنت پوشش ها در دورۀ انقالب این بود که 
همۀ جذابیت ها و امیال انسانی رسکوب گردد و متام فکر و 
وقت مردم مرصوف کار شود )بامداد، 1363: 211(. کنار هم 
قراردادن عکس های آن دوره و گردآوری افرادی با نسبت های 
خانوادگی، مانند گردآوری تاریخ و رّدی ا ست که گمشده است.

تحول هرنی چین در دهۀ 1980
تحمیل  بر هرن  در چین  اواخر دهۀ 1970  در  که  رشایطی 
 گشت، در دهۀ 1980 پیامدهایی داشت. در مقابل اجبارهای 

آموزشی که در دهه های 1960 و 1970 پدید آمد، در دهۀ 
گروه  از جمله  1980 جریان های آزادی خواهی رسبرآوردند. 
هرنی ستارگان26 که در 1979 پدید آمد. ایشان به دنبال به دست 
فعالیت های  و  هرن  در  بیان  آزادی  و  فردگرایی  آوردن 
اجتامعی شان بودند )URL 14(. این جنبش هرنی تا چند سالی 
پس از این منایشگاه دوام آورده و سپس با دیگر جنبش های 
هرنی ادغام گردید. عمده علت برخاسنت این تحوالت هرنی آن 
از شکست  پس  مائو  رژیم  در  ایدئولوژی27 مسلط  که  بود 
جوانان   1980 دهۀ  در  شد.  تزلزل  دچار  فرهنگی،  انقالب 
نهضت هایی را به راه انداختند که در پی طغیان و مقابله با 
رسکوب فردیت های انسانی بود. در اوایل دهۀ 1980 ترجمۀ 
آثار ادبی افزایش یافت. این موضوع باعث تحول و رشد ذهنی 
جوانان گردید )URL 1, 2017: 3(. از جمله خواسته های نسل 
جدید، بازگشت به تعادل های سنتی و شکوفایی آزادی بیان 

بود.

 

مفاهیمی که در دهه های 1950 و 1960 حتی ابراز آن ها 
غیرممکن بود. اما حال پس از مرگ مائو و شکست انقالب 
فرهنگی جوانان فرصتی یافته بودند که در مقابل رسکوب گری 
رژیم وقت اقداماتی انجام دهند. هنگامی که شائوگانگ در 
1982از دانشگاه فارغ التحصیل شد، انتظار داشت بتواند در 
آن مؤسسه به تدریس بپردازد اما این امکان برای وی فراهم 
نشد. در سال های 85-1982 به افرسدگی مبتال شد. چندی 
بعد برای امرار معاش به شغل کارگری ساختامن روی آورد 
از این وضعیت،  )URL 15(. در این دوره اضطراب ناشی 
موجب آسیب روحی او شد. آثار او در اوایل دهۀ 1980، 
در  هستند.  هرنمند  شخصی  ذهنیات  بازتاب دهنده   اغلب 
تصویر 5 چین وشکن پارچه ها و جمجمه هایی که نقاش ترسیم 
کرده، گویای مواجهۀ او با فضای بیامرگونه و رشایط بسرتی 
ا ست. در 1986 با همکاری چند هرنمند دیگر گروه هرنی 
جنوب غربی28 را تشکیل داد. در این گروه هرنمندانی چون 
مائو شوهوی29، پن ِدِهی30 و ِی یونگ کویینگ31 و 80 هرنمند 
دیگر با شائوگانگ همکاری داشتند. شائوگانگ در مصاحبه ای 
دربارۀ این گروه هرنی گفته است: »در بین ما مائو شوهوی 
از همه بیشرت کتاب می خواند ]…[ به نظر من نگرش همۀ 
هرنمندان جنوب غربی درون گرایانه و ذهنی  است، به همین 
 URL 2,( »اسم ما شد »جنبش جریان زندگی خاطر بعداً 
2009(. آن طور که هرنمند نیز اذعان می دارد، این گروه هرنی 
و  فهم ذهنیات  و  توضیح  به دنبال  اواسط دهۀ 1980،  در 

تصویر 6. گنگ جیان یی، دولت دوم: شادی دوبرابر رسخ بزرگ، 1987، 199.1 در 
.)URL 25( 148.6 سانتی مرت، رنگ روغن روم بوم
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درونیات خود بودند.

با مقایسه آثار قدیم تر و جدید شائوگانگ به نظر می آید در 
اواخر دهۀ 1980 هر چند شائوگانگ توانسته استطاعت و 
نگرش خود را در آثارش گسرتده تر کند، هنوز گرانیگاهی در 
نقاشی نیافته است. در 1989 در منایشگاهی که آثاری پیش رو 
در آن به منایش درآمده بود، رشکت کرد. در این منایشگاه برای 
نخستین  بار آثار هرنمندان چینی که به هرن مدرن می پرداختند، 
این منایشگاه  دربارۀ  شائوگانگ  به منایش گذاشته شده بود. 
بود، چون شام می توانستید  »بسیار هیجان انگیز  می گوید: 
آثاری کامالً متفاوت از آثار خودتان را ببینید، مثل آثار گروه 
هرنی شاملی32، چیزی که تا پیش از آن ندیده بودم، مثل رسها 
اثر گِنگ جیان ییURL 2, 2009( »33(. اثری که شائوگانگ به 
آن اشاره کرده در تصویر 6 قابل مشاهده است. جیان یی در 
این اثر رسی را ترسیم کرده که حالتی بین خنده و فریاد دارد.

زندگی  فضای  بازتاب دهندۀ  دهۀ 1980  در  شائوگانگ  آثار 
او  لته ای  اثر سه  شخصی و تجربیات خصوصی اوست. در 
که در تصویر 7 آمده، بازتاب زندگی شخصی مشهود است. 
به تصویر  را  با رسوم قدیمی چین  ازدواج  از  نقاش روایتی 

کشیده است. »این اثر تجلیل از آداب و رسوم و آرمان های 
خانوادگی  است« )URL 1, 2017: 4(. پس از این تجربیات، 
در آثار شائوگانگ واقع گرایی بیشرتی رخنه می کند. شائوگانگ 
در سال 1989 منایشگاهی با گروه هرنمندان جنبش موج نوی 
چین34 برگزار می کند. رویدادهایی که در میدان تیان آن من رخ 
داد و اوج آن در 3 ژوئن 1989 به وقوع پیوست، در توجه 
بود.  تأثیرگذار  سیاسی  و  اجتامعی  واقعیت های  به  هرنمند 
ژوئن 1989،  در  اصالحات،  با  دولت چین  مخالفت  پی  در 
اوج مقابلۀ  این میدان شورش کردند.  صدهزار دانشجو در 
و  گلوله  آتش  داد.  رخ  ژوئن   3 در  تظاهرکنندگان  با  ارتش 
تانک بر تظاهرکنندگان گشوده شد و هزاران نفر کشته شدند 
)پیرتوزا، 1385: 225-227(. پس از رویداد میدان تیان آن من 
تغییری در زبان تصویری شائوگانگ ایجاد شد. وی از بیان 
پیدا  سوق  سیاسی  انتقاد  به  شخصی  ذهنیات  و  روحیات 
کرد. شائوگانگ پس از کسب تجربیاتی در زبان هرنِی خود، 
فرصت  جدی تری برای مطالعۀ هرن مدرن می یابد. در این زمان 
می تواند با مطالعۀ آثار هرنمندان غربی به شناخت هویت 
 هرنی خود نیز بپردازد. »جانگ یک دعوت از دانشگاه کاسل35
 برای مطالعۀ کوتاه مدت دریافت کرد و در ماه مه 1993 به 
آملان رفت« )URL 17(. در این فرصت مطالعاتی، در طول 

چند ماه به مطالعۀ آثار هرنمندان غربی پرداخت.

تکمیل هویت هرنی
مجموعۀ رّد خون: خانوادۀ بزرگ پس از سفر هرنمند به اروپا 
شکل می گیرد. زمانی که هرنمند می تواند دریافت های خود 
را از هرن غربی با تجربیات شخصی و هرنی اش مقایسه کند. 
»واقعاً شانس آوردم. سال 1993، خانۀ والدینم بودم و داشتم 
عکس های قدیمی آن ها را می دیدم. آن وقت بود که تصوراتی 
پیدا کردم و فکرکردن دربارۀ مجموعۀ رّد خون برایم رشوع شد. 
حس کردم از راه خانواده، به ویژه خانوادۀ چینی، این عکس ها 
جامعۀ بزرگ تری را بازتاب می دهد. ما همه در خانواده ای 
بزرگ زندگی می کنیم« )URL 18(. به نظر می رسد شائوگانگ 
با مجموعۀ رّد خون: خانوادۀ بزرگ، در جهت سبک هرنِی 
پایداری قرار می گیرد. وی با تأثیر از منابعی چون آلبوم های 
وقایع  توانست  اروپایی  هرنی  سنت  مطالعۀ  و  خانوادگی 
اجتامعی و خانوادگی که در انقالب فرهنگی چین رخ داده، 
که دغدغۀ شناخت  شائوگانگ  بازگو کند.  را برای مخاطب 
هویت هرنی اش را داشت پس از بازگشت از اروپا، دو اثر 
نسبتاً متفاوت از دیگر آثارش را در نخستین دوساالنۀ هرنهای 

تصویر 8. جانگ شائوگانگ، بخشی از 
سدۀ جدید- تولد جمهوری خلق چین 
2، 1992، 119.5 در 149.3 سانتی مرت، 

.)URL 25( ترکیب مواد روی بوم

تصویر 9. جانگ شائوگانگ، بخشی از 
سدۀ جدید- تولد جمهوری خلق چین، 

1992، 119.5 در 149.3 سانتی مرت، 
.)URL 26( ترکیب مواد روی بوم

تصویر 7. جانگ شائوگانگ، عشق همیشگی ماندگار، 1989، رنگ روغن 
.)URL 27( روی بوم
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جانگ شائوگانگ، رّد خون: خانوادۀ بزرگ شامره.2، 1995.

جانگ شائوگانگ، رّد خون: خانوادۀ بزرگ شامره 1، 1993.
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 ،،،،،،،،، ،،،، .10 ،،،،،
 ،،،، ،،،،،،، :،،، ،،،

 ،،،، ،،، ،1998 ،17.،،،،،
.)URL 30( ،،، ،،،

جانگ شائوگانگ، رّد خون: خانوادۀ بزرگ، شامره 3، 1995، رنگ روغن روی بوم، 229 در 179 سانتی مرت.

جانگ شائوگانگ، رّد خون: خانوادۀ بزرگ، شامره 4، 2007، رنگ روغن روی بوم، 300 در 229 سانتی مرت.
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زیبا دهۀ 1990 در شهر گوانگ ژو36، مربوط به سال 1992 به 
منایش گذاشت37. هرنمند در این اثر عکس هایی قدیمی در 
پس زمینۀ تصویر قرار داده است. در تصویر 8 مشاهده می شود 
که مقابل این عکس ها یک نوزاد زردپوست به کتابی که دسِت 
بی مرجع رسخ به صفحات آن اشاره کرده، چشم دوخته است. 
عکس های پس زمینه مربوط به رویدادهای اجتامعی  است 
که در دورۀ مائوئیستی در چین رخ داده است. با توجه به 
عکس هاِی پس زمینه و کتاِب پیش زمینه، به  نظر می رسد نقاش 
می خواهد روایتی از عقاید جدیِد چین ارائه  دهد. در تصویر 9 
نوزاد اندکی بالغ تر گشته و با چشامن گشوده تری به مخاطب 
خیره شده است. پوست او از رنگ زرد عاری و رسارس رسخ 

شده است. 

این بار عکس های پس زمینه متکرثتر شده اند. در دو اثر نام برده 
هرنمند برای نخستین  بار نوزادان را در غالب رنگ های زرد 
و قرمز به فضای نقاشی خود وارد کرده: »این نخستین  بار 

است که نوزادان در حالتی نیمه-نشسته و خیره به مخاطب 
تصویر می شوند، اما با بیانی ناآشکار، در پِس حسی مبهم از 
کنجکاوی یا شگفتی« )URL 16(. این دو اثر را می توان مقدمۀ 
سبکی  دانست که در مجموعۀ رّد خون: خانوادۀ بزرگ بارز 
می گردد. می توان گفت شائوگانگ با مطالعۀ آثار هرنمندانی 
که در سفر اروپا با آنان مواجه شد، توانست زبان تصویری 
خود را تا حدی بیابد و به نظر می رسد از گردهارد ریشرت38 
تأثیر گرفته است. زیرا تعامل او با عکس بر آثار شائوگانگ 
اثر گذاشته است. شائوگانگ دربارۀ این هرنمند گفته است که 
از  ریشرت کمی تحت  تأثیر چین بود. در گذشته هرنمندان 
عکس ها استفاده می کردند، اما هنگامی که اکسپرسیونیسم39 
بر هرنمندان آملانی غالب شده بود، او ]ریشرت[ عکس را نه 
به شیوۀ گذشتگان، که مانند ابزاری برای دیدِن تاریخ، فرهنگ 
 .)URL 19( زیباشناسی و فهم معانی پِس عکس استفاده کرد
تناسبی که او در آثار ریشرت بین عکس، تاریخ و زیباشناسی 
یافته بود به او کمک کرد تا به معانی پنهان عکس ها توجه 

.)URL 30( تصویر 10. جانگ شائوگانگ، رّد خون: خانوادۀ بزرگ، شامره 17، 1998، رنگ روغن روی بوم
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کند. عالوه  بر این تأثیرپذیری، شیوۀ نقاشی او وام دار سنت 
نقاشی اروپایی نیز هست. فکر الهام شده به وسیلۀ عکس های 
خانوادگی دورۀ انقالب فرهنگی، تا حدی سنت های هرنی 

اروپایی مثل سوررئالیسم40 را در خود دارد. 

نهفتگی حقایق تاریخی
در  مثال  برای  می یابد.  تغییراتی  شائوگانگ  نقاشی  شیوۀ 
تصویر 10 مشاهده می شود که ترسیم پیکره ها تغییر می کند. 
دربارۀ ترکیب بندی مرکزگرا و رنگ های یکنواخت و ماتی که 
هرنمند در این اثر به کاربرده، می توان گفت وی به دورافتادگی 
هویتی این چهار پیکره اشاره دارد. این نقاشی به طور نهفته و 
زیرپوستی، منونه ای از روابط انسانی و خانوادگی را که درون 
جمعیتی به نام خانواده قرار دارد، نشان می دهد )تصویر 10(. 
چنان که کودک خردسال رسخ نشان می دهد، عنرصی از گارد 
رسخ در مرکز نقاشی و در قلب جمعِ خانواده در حال رشد و 
پرورش است. چشامن درشت کودک و معلق ماندن او در فضا، 
او را موجود غریبی نشان می دهد. کودکی که گویا به زودی 

عضوی از گارد رسخ می گردد. 

منونه ای از الگوبرداری شائوگانگ از عکس های خانوادگی و 
تطابق آن با نقاشی های وی در تصاویر 11 و 12 مشاهده 
می شود: بازمنایی یک خانوادۀ جوان. شایان ذکر است که در 
زمان مائو مقابل نرش اخبار داخلی به جهانیان، دولت موانع 
خربنگاران  فعالیت  ساخنت  محدود  داده بود.  قرار  بسیاری 
بود.  شدید  چین  در  خربی  آژانس های  تعطیلی  و  خارجی 
به شدت  دنیای خارج هم  و  چین  بین  مکاتبات  و  تلگراف 
تحت کنرتل قرار گرفت و دنیا از فجایعی که در چین جریان 
داشت به کلی بی خرب ماند )بامداد، 1363: 150-149(. ارتباط 

زمان اصطالح  آن  این کشور محدود شد و جراید  با  جهان 
دیوار آهنین را برای آن به کار می بردند. برای مثال در سال 
1345ه.ش )1966م.( در مقاله ای در ایران این اصطالح به کار 
رفته: »رژیم حاکم چین با متام نیرو و امکانات خود از دیوار 
آهنینی که به دور این کشور کشیده است، پاسداری می کند« 
)آزاده، 1345: 9(. در آن دوره امکان نرش اخبار و وقایع چین 
با محدودیت همراه بوده و به تعبیری این انتشار قطره چکانی 

صورت می گرفت. 

انقالبی رهرب جمهوری خلق چین پس  رشایط و آرمان های 
اداره  دهۀ 1990  حوالی  در  شد.  کمرنگ  وی  درگذشت  از 
تبلیغات کمونیست های حاکم در چین، دستوری صادر کرد که 
مطابق با آن هر گونه بازاندیشی یا یادبودی از فاجعۀ انقالب 
فرهنگی ممنوع است. برای آن که مردم چین آن دهه تباه شده 
را باالخره به فراموشی بسپارد )ما، 1385: 20(. به نظر می رسد 
اینک راویان آن تاریخِ پر تب وتاب، هرنمندانی هستند که با 
روایت هایی از خاطرات کودکی یا تصاویر آلبوم های خانوادگی 
به گزارش این بخش از تاریخ کشور چین می پردازند. هویت و 
رسگذشت برای متام زنان، مردان و کودکانی که شائوگانگ در 
مجموعۀ رّد خون: خانوادۀ بزرگ به تصویر کشیده، متزلزل و 
پراکنده گشته است. آن ها تصویر انسان هایی هستند که در 

تاریخ گم گشته و با خود بیگانه شده اند.

در آثار هرنمندانی مانند شائوگانگ که تجربۀ انقالب فرهنگی 
چین را دارند، به نظر می رسد امروز نیز تحریف تاریخ و گزارش 
وقایع تاریخی در چین وجود دارد. شائوگانگ دربارۀ اطالع نسل 
جوان چین از دوره  انقالب فرهنگی می گوید: »امروز وقتی 
از دخرت 22 ساله ام می پرسم که دربارۀ انقالب فرهنگی چه 
می دانی؟ او شگفت زده می پرسد: یک چیزی قبل از 1949بود؟ 
او چیز بیشرتی منی داند. ببینید که آموزش حزب کمونیست ما 
چقدر موفق بوده؛ آموزشی که تاریخ را از یاد مردم می برد« 
)URL 20(. به نظر می رسد نامی که این هرنمند بر مجموعه  
آثار خود گذاشته و به نرش و تکثیر تیپ های آن زمان اشاره 
دارد، بازتعریف تاریخی ا ست که او نگران فراموشی آن است. 
چنان که هرنمند دخرت خود را مثال می زند تا فراموشی تاریخ را 
هشدار دهد. نام مجموعه رّد خون: خانوادۀ بزرگ تذکری  به 
این نکته است که در کاوش تاریخ رّد خون ها به کجا می رسد. 
به اضمحالل و فروپاشی رشایط روانی خانواده های چینی که 
در زمان انقالب فرهنگی از هم جداافتاده و بیگانه بودند. 

تصویر 11. برادر ارشد جانگ شائوگانگ به همراه پدر و مادر هرنمند، عکسی به 
.)URL 19( مناسبت صدمین روز تولد نوزاد
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انتقاد شائوگانگ از آموزش دادِن فراموشِی تاریخی، حکومت 
فعلی چین را نشانه می گیرد. زیرا جوانانی همچون دخرت 22 
ساله او، فرزندان حکومت جدیدی هستند که وظیفۀ روایت 

تاریخ را برعهده دارد.

شائوگانگ چهره ها را چنان به تصویر درآورده که متایز اندکی 
میان آن ها می توان یافت. شباهت چهره ها در این مجموعه، 
از نوع شباهتی نیست که دیگر افراد به چهرۀ فردی از خطۀ 
رشق دور داشته باشد. این تشابه با متهیداتی که نقاش در 
ترسیم پیکره ها به کار برده، قابل شناسایی  است. این ویژگِی 
حذف متایزات انسانی در آثار مین یون شدت و غلظت بیشرتی 
دارد. این متایز یادآور رشایط تحمیلی  است که در آن دوران 
وجود داشته است. شغل یا طبقه اجتامعی افراد قابل تشخیص 
نیست. در اثری که در تصویر 10 مشاهده می شود، نگاه افراد 
چنان بهت زده و ناشناخته است که مخاطب کنجکاو می شود 
رابطۀ تصنعی بین آنان را کشف کند. در لباس و چهرۀ آن ها 
هیچ عنرص تزئینی دیده منی شود و عاری از عنارص تزئینی 

هستند و این خود به پرسش برانگیز شدِن شخصیت های درون 
تصویر، دامن می زند. این پرسش به ذهن مخاطب می رسد 
که چرا آن ها -اگر خانواده هستند و در کنار هم-لبخندی 
ندارند و این قدر کرخت و نگران به نظر می آیند. زنان، مردان و 
بچه ها آن چنان رسد و عبوس به نظر می آیند گویی جز کنار هم 
قرارگرفنت شان، واقعیت دیگری وجود ندارد تا خانواده بودن شان 
را نشان دهد. از سوی دیگر خوانش و فهم آثار این مجموعۀ 
نقاشی به یکدیگر وابسته است یعنی از کنار یکدیگر قرارگرفنت 
این مجموعه مخاطب به یک دستی پوشش ها، تشابه نزدیک 
چهره ها و بی لبخند بودن و بهِت چهره های آنان پی می برد. 
گویا شائوگانگ این موضوع را بیان می کند که این پیکره ها 
اعضای یک خانوادۀ بزرگ هستند؛ خانواده ای که در تقدیِر 

تاریخی با یکدیگر اشرتاک دارند.

نتیجه گیری
انقالب  تأثیر  جانگ شائوگانگ  این که  با فرض  این پژوهش 
فرهنگی بر نهاد خانواده را بازمنایی کرده است، به شناخت 

.)URL 6( تصویر 12. جانگ شائوگانگ، رّد خون: خانوادۀ بزرگ شامره 9، 1996، 189.2 در 148.7 سانتی مرت، رنگ روغن روی بوم
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و بررسی دیدگاه نقاشانۀ او در مجموعۀ رّد خون: خانوادۀ 
بزرگ پرداخت. مفهوم جمع گرایی که در خانواده وجود دارد با 
مفهوم جمع گرایی دوران حکومت مائو متفاوت است. منظور 
سیاست مدار نام برده از جمع گرایی، در نوعی سلب مالکیت و 
تحول آن به مالکیت اشرتاکی پدید آمد. اما شائوگانگ خانواده 
را با نگاهی انتقادآمیز به جمع گرایی دوران انقالب فرهنگی 
یکنواخت  و  زیرا چنان که چهرۀ رسد  نشان می دهد.  چین، 
انسان هایی  می دهد،  نشان  آن ها  مبهوت  نگاه  و  پیکره ها 
در تزلزل و تحمیل رشایط ناخواسته ای فروشکسته اند. افراد 
گرد هم آمده و مقابل دوربین عکاسی ایستاده اند، اما هنوز 
این  در  نشده اند.  رها  سیاسی  احکام  کرختی  و  از خشکی 
مجموعه نقاشی مادر و پدرانی دیده می شوند که فرزندان 
خردسال خود را در آغوش دارند، اما هیچ کدام منی خندند. گویا 
عکس خانوادگی گرفنت، جزئی از وظایف سیاسی آنان است. 
فضای اطراف پیکره ها مغموم و ناپیداست. عنرص توضیحی 
در پس پیکره ها دیده منی شود. برای درک افرادی که درون 
تابلو به مخاطب زل زده اند، باید به تاریخ و رسنوشت محول 
بر آن ها نگریست. روابط انسانی و خانوادگی موجود در یک 
عکس خانوادگی در این نقاشی ها به چیزی تبدیل گشته که 
می توان آن را از خودبیگانگی نامید. در راستای این پژوهش، 
مشاهده شد که نه تنها شائوگانگ که هرنمندان دیگری در هرن 
معارص چین با نگاهی منتقدانه به تاریخ معارص کشورشان 

نگریسته اند.

عکس های خانوادگی را می توان منادی از صمیمت و لحظات 
دریچۀ  از  شائوگانگ  کرد.  تعبیر  خانواده  جمعِی  خوش 
عکس هایی که قرار است یادآور لحظات خوش و به یادماندنی 
باشد، وضعیت حقیقی خانواده چینی را بیان می کند. وی با 
مطالعه و درک کاربرد عکس، توانست به زبانی دست یابد 
دوری  و  عکس ها  از  استفاده  ا ست.  تاریخی  واقع منایی  که 
هستند.  سبکی  عزیمت  این  از  نشانه هایی  منادپردازی  از 
به نظر می رسد رشح و بیان دو مفهوم متناقض از خانواده، 
در مجموعۀ رّد خون: خانوادۀ بزرگ، از مفاهیم اصلی مورد 
نظر هرنمند بوده است. در مجموعۀ رّد خون: خانوادۀ بزرگ 
چین  مردم  که  می کند  اشاره  بزرگی  خانوادۀ  به  شائوگانگ 
هستند. این رشایط در آثار هرنمندانی که ذکر نام و آثارشان 
رفت، بازمنایی شده است. از آثار این هرنمندان نوعی تذکار 
تاریخی دریافت می شود. تذکاری که گویا به عمد خود را 
پوشیده و ضمنی نگه می دارد. به نظر می رسد هرنمندان در 

پی ایجاد انگیزه هایی در مخاطب هستند تا او به رساغ تاریخ 
برود. در آثار این مجموعه  هرنمند از انفکاک و شکست هستۀ 
وجودی خانوادگی سخن می گوید که از کودکی تا آستانۀ جوانی 
تجربه کرده است. جمع گرایی در دوران مائو، زدودن رسزندگی 
و تعهدات خانوادگی و جایگزینی آن ها با تعهدات کارگری و 
سیاسی بود. این موضوع در پس احساس از هم پاشیده شدۀ 
افرادی که همچون پیکره های خشکیده و میخکوب شده در 
مجموعۀ رّد خون: خانوادۀ بزرگ به تصویر کشیده شده اند، 

قابل درک است.
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Abstract
Zhang Xiaogang is one of the notable painters in the contemporary China. The article takes 
an analytic-interpretive study, considers Bloodline: Big family series by Xiaogang comparing. 
Zhang Xiaogang is one of the notable painters in China. The political and cultural circumstances 
that occurred during the cultural revolution in China, are both the main subject and spectrum 
of his artwork. Xiaogang precisely declares the cultural revolution and its impacts on fracturing 
the human and family identities. This article tries to study the perception of an artist from 
history and the fracture that caused the inception of the aforementioned political changes 
through pluralism and collectivism by investigating and redefining the incidents of the revolution 
that took place in the cultural and political system. Incidents of the revolution that took place 
in the cultural and political system. The system that was so important in the Chinese contemporary. 
There are several other artists who have undertaken the contemporary historic incidents in 
China. They are introduced and several works that have gone through the historic destiny of 
Chinese contemporary people are described. Besides, it could be hard to perceive these works 
unless the contemporary politics of China is taken into consideration. Therefore, sufficient explanations 
about political incidents like Communistic Revolution will be proposed. Considered the works 
by these artists that undertake the reaction to the unsaid history. The perception and the representation of 
the incidents of the cultural revolution is critically stated by Xiaogang. He puts what the communists 
and his leader, Mao, imagined for family and pluralism under scrutiny. Such criticism is recognizable 
in a selection of Bloodline: Big family series. Having been similar to a family album and the fact 
that people normally believe that the picture is the symbol of delighted memorable moments 
depicting the fracture and hidden villainy of human being.
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