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هنر آبستره و حﺬف روایت

*

ویدا فرهمند** ،1سعید حقیر
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1کارشناس ارشد پژوهش هنر ،پردیس هنرهای زیبا ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران.
 2استادیار دانشکده معماری ،پردیس هنرهای زیبا ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران.
(تاریخ دریافت مقاله ،92/11/12 :تاریخ پذیرش نهایی)93/2/14 :

چکیده

به نظر مي رســد در راستاي دوراني که زبانشناسي و ادبیات تطبیقي نبﺾ مباحﺚ انتقادي را در دست مي گیرند ،مسیر
تجســم به خلقي روایت گریز متمایل می شــود که در خالل آن تصویر به سکوت و خلق آبستره به نوعي زبان بصري از فرم
ميگراید .تصمیم هن ِر آبســتره به سکوت و واردسازي تجســم به قلمروي انحصاري بصري و دفاع از آن در برابر سخن و در
همین راســتا وســواس هنرمن ِد مدرن براي حذف عناصر ادبي و روایي ،خود معرف این گرایش در تجسم است .اما از طرف
دیگر ،هنرمند مدرن بیش از هر دورهای وابســته به ایدئولوژیهای مدرن و نظریات ادبی و زبانشناسانه حاکم بر زمانه است
و این با نفس حذف روایت در تضاد است .در مقاله حاضر پس از بررسی روند حذف روایت و قیاس از تجسم و تغییر تناسب
میــان بازنمایی و روایت و همچنین تحلیل بار روایی در چند اثر منتخب ،میزان موفقیت این گرایش در حذف عناصر روایی
مورد بررسی قرار خواهد گرفت که براساس آن میتوان مدعی شد که گرایش آبستره نه تنها در تالش برای پرهیز از روایت
و کمینهگرایی روایی در نهایت از خو ِد اثر تهی شد ،بلکه وابستگی آشکار به نظریات زمانه نیز کام ً
ال در تضاد با این مدعا بود.

واژههای کلیدی

هنر مدرن ،آبستره ،روایت ،سکوت بصری ،انتزاع ،قیاس ،بازنمایی.
*این مقاله برگرفته از پایان نامه کارشناسی ارشد نگارنده اول تحت عنوان" :تحلیل بینامتنی هنر آبستره" می باشد که به راهنمایی نگارنده دوم به انجام
رسیده است.
**نویسنده مسئول :تلفکس.E-mail: veeda.far@gmail.com ،021-88790326 :
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مقدمه
در اهميت هنر آبستره همين بس که مهمترين معماهاي هنر
مدرن پيرامون اين گرايش مطرح شــدهاند .در تعريف هنر آبستره
بايد گفت که تقريباً تمامی هنر به نوعي آبســتره اســت؛ اين در
صورتي اســت که ما معناي انتزاع را فرآيند الها ِم برداشت شده از
شــکل ،رنگ و بافت ابژه در نظــر بگيريم .با در نظرگرفتن تعريف
فوق ،ميتوان مدعي شــد که تمام هنرمنــدان در طول تاريخ در
فرآيند خلق اثر ،خود را از جهان پيرامون خود «منتزع» ساختهاند.
با اين حال ،در اوايل قرن بيســتم بود که فرآيند انتزاع خود تبديل
به يک «هدف» ش��د .هنر آبســتره تا اندازهای گویای ایدئولوژی
دوران مدرن و پاســخگوی تئوریهای حاکم بر آن دوره است که
شــاید اغراق نباشــد اگر دوران مدرن را «دوران انتزاع» نامید .از
طرفــی در دوران مدرن ،در نقش زبان تا اندازهاي اغراق ميشــود
که نظريهپردازان معاصر ،ســوژه را مخلوق و معلول زبان ميدانند.
همان طور که روالن بارت 1ميگويد« :اين زبان اســت که ســخن
ميگويد نه نويســنده ...نوشتن ،رســيدن به نقطة مورد نظر زبان
است نه نویسنده» ( .)Barthes, 1977, 143ساختارگرایاني مانند
سوسور 2عقيده داشتند که زبان ،نظامي است که بر گوينده مقدم
اســت و بنابراين گوينده محصور در محدوديت هاي زبان خواهد
بود .همچنين بنابر علم نشانهشناسي ،جايگاه هنرمند پيش از آنکه
تصميم به خلق اثر بگيرد ،توسط نظامهاي نشانهاي و به خصوص
نظام زبان ،تعيين شده است.
در چنان شــرايطي ،عجيب نيست که هنرمند براي نشان دادن
هدفِ خالص هنري خود به سکوت ميگرايد .معنايي که خو ِد هنرمند
تملکي نسبت به آن احساس نکند و اطميناني از حقيقت آن نداشته

باشد ،همان بهتر که به مخاطب انتقال داده نشود و در خود بيانگري
اثر محبوس گردد .بنابرايــن ،همان طور که کلمنت گرينبرگ 3نيز
معتقد است ،هن ِر آبستره هنري خلوصگراست که بر حذف ادبيات
و موضوع 4پافشاري ميکند ( .)Mitchel, 1995, 216در مجموع
مدرنيسم در هنرهاي تجســمي شامل نوعي مقاومت در برابر زبان
اســت تا هنري خالص و ساکت ارائه کند .البته حذف عنصر روایی
تنها مختص رسانة نقاشی نیست ،بلکه در پرهيز از روايتگري ،هن ِر
مدرن به جايي ميرسد که جان کيج 5معروفترين قطعة موسيقي
خود را با عنوان « 4دقيقه و  33ثانيه »6ميسازد که در واقع چيزي
نيست جز سکوت .اين اثر بدون شک يکي از جسورانهترين تالشها
در جهت پرهيز از روايتگــري و خودبيانگري اثر هنري و ناديده
گرفتن نقش مخاطب بود.
اما ســوال مهمی که به ذهن میآید این است که حذف روایت از
تجسم تا چه اندازه میسر شد؟ در تحقیق پیش رو ،پس از بررسی روند
حذف عناصر روایی/زبانی از هنر نقاشی در دوران مدرن بوسیله تغيير
نــگاه هنرمند به طبيعت و قياس طبيعي و تالش در جهت پرهيز از
بازنمايي سنتي ،به منظور روشنتر ساختن موضوع ،حذف بار روایی
در چند اثر برگزیده آبستره بررسی خواهد شد.
در مورد پیشینه تحقیق میتوان گفت شاید مهمترین کاری که در
این زمینه انجام شده توسط دبلیو.جی .تی .میشل 7در کتاب تئوری
تصویر  8باشــد که اولین بار در سال  1994به چاپ رسید و موضوع
آن عمدتاً تقابل ادبیات و هنرهای تجسمی است؛ بااینحال تحقیقی
تخصصی در زمینه هنر آبســتره و حذف روایت و تحلیلی در زمینه
میزان موفقیت این گرایش در جدال با روایت صورت نگرفته است.

-1تﻐییردیدبهطبیعت9وپرهیزازﻗیاسطبیعﯽ
گــذار به تجرید در هنر مدرن به نوعي نشــانة بیگانه شــدن
از واقعیت به معناي ســنتي آن اســت .حتي پیــش از آغاز قرن
نیز نظریهپــردازان و هنرمندان همواره هنــر را برتر از حقیقت
مينشــاندند و از «هنر تقلید زندگي اســت» به «هنر تقلید هنر
اســت» و ســﭙس «زندگي تقلید هنر اســت» گذر کرده بودند.
جنبشها و گرایشهایي که در قرن بیستم اهمیت یافتند ،صرفاً
در یک چیز اشتراك داشتند و آن روگرداني از نمودهاي طبیعي
بود؛ البته همة نقاشان این دوره خواهان چنین گسستي نبودند،
ولي اکﺜریت هنرمندان اعتقاد داشتند که صرفاً با فاصلهگیري به
تمام معنا و ریشــهاي از سنت و طبیعت ميتوان زمینة پیشرفت
را مهیا ســاخت .این که به نظر ميرســد در دورهاي از مدرنیسم
نه هنرمند طبیعت را ميســازد و نه طبیعت او را به نوعي نتیجة
حذف عنصر روایي و قیاسي در برابر طبیعت است.
در دوراني که شــرایط اجتماعي ،اقتصادي و سیاسي در حال
تغییر مداوم اســت ،وســایل بازنمایي هنري نیز خود مداوم باید

تغییر کنند تا مردم را وادارند که ارزیابي تازهاي از زندگي شان به
عمل آورند .بنابر گفتة برتولت برشت« :10رئالیسم صرفاً بحﺚ فرم
نیســت .با رونوشت برداري از این رئالیستها ]اونوره دو بالزاك و
لیو تولستوي[ خود ما دیگر رئالیست نخواهیم بود .زمان به پیش
ميرود ...مسایل تازهاي شــعله ور ميشوند و تکنیکهاي تازهاي
ميطلبند .واقعیت عوض ميشــود؛ براي بازنمایي آن ،وســایل
بازنمایي نیز باید عوض شوند .از هیﭻ ،چیزي پدید نميآید؛ نو از
کهنه مي جوشــد؛ اما همین است که آن را نو ميکند» (Brecht,
.)1975, 424-5
در چنین دورانی ،نقاشــي مدرن نیز دیگر نميخواست مردم
را بفریبــد و به جاي اینکه ادعــا کند که روایت یا پنجرهاي روبه
جهان دیگر اســت توجه مردم را به این واقعیت جلب ميکرد که
همة این نقاشيها جز سطوحي تخت و رنگین برروي بوم چیزي
بیش نیستند .نقاشــي ،در کمال موفقیت ،ماهیت منحصربه فرد
خود را مشخص کرد .در نتیجه ،دیگر مجبور نبود خود را توجیه
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ﮐند .ﺣاﻻ دیگر نﻘاشﯽ ،هﻤﭽون ﻃﺒیعﺖ ]و بدون نیاز به آن[ ﺧود
دلیﻞ ﺣﻘانیﺖ ﺧویﺶ بود.
بﯽ شــﮏ ،یکﯽ از دﻻیﻞ تعیین ﮐننده در تﻐییر دی ِد هنرمند
به ﻃﺒیعﺖ ،آمدن رﻗیﺒﯽ بود به نام ﻋکاﺳــﯽ .با وﺟود آنکه هدف
نﻘاشﯽ تا ﭘیﺶ از اﺧتراع ﻋکاﺳﯽ نیﺰ هﻤواره شﺒیهﺳازي واﻗعیﺖ
نﺒوده ،اما ﭘیوند با ﻃﺒیعﺖ نوﻋﯽ تکیهگاه براي هنرمند مﺤســوب
مﯽشــده اﺳــﺖ .ﻏیرمﻤکن بودن رﻗابﺖ با رﺋالیتهي ﻋکاﺳــﯽ،
اﺛري معکوس بر نﻘاشــﯽ گﺬاشــﺖ و ﺣتﯽ باﻋﺚ شد ﮐه ﺻفﺖ
»ﻋکاﺳــﯽوار« به ﺻفتﯽ تﺤﻘیرﮐننده بدل شود .در هﻤین راﺳتا،
یکی از مکتﺐهای مدرن ﮐه نگرشی ﺟدید به ﻃﺒیعﺖ مطرح ﮐرد،
مکتﺐ ﺳﻤﺒولیسﻢ 11بود .ﺳﻤﺒولیسﺖها ﮐه به بیان ﻏیرمستﻘیﻢ،
رویــا و ﺧیــال و الﻬام معتﻘــد بودند وﺟوه مﺸــترك فراوانﯽ با
ﺟﻤالگرایان 12داشــتند و نیﺰ هنر را نوﻋﯽ گریﺰ از مﻼل واﻗعیﺖ
انسان مﯽدانستند نه بازتاب زندگﯽ بﻠکه ﻋﻘﺐ نﺸستن از زندگﯽ.
ﺳﻤﺒولیســﻢ را مﯽتوان واﮐنﺸﯽ دانسﺖ ﻋﻠیه ﺳیستﻢﺳازي هاي
ﭼارلــﺰ داروین 13و ﮐارل مارﮐس 14و نیﺰ تﻬﯽ شــدن رﺋالیســﻢ.
بعﻼوه ،نﻤیتوان نﻘﺶ افرادي مانند آلﺒرت اینﺸــتاین 15را نادیده
گرفﺖ .اینﺸتاین ادﻋا ﮐرد ﮐه هیﭻ ﻗانون فیﺰیکﯽ ای ﮐام ً
ﻼ موﺛﻖ
نیسﺖ ،بﻠکه ﺟایگاه ناﻇر هﻤواره بر نتیﺠه تﺄﺛیرگﺬار بوده و نتیﺠه
را نسﺒﯽ و اﺣتﻤالﯽ ﺧواهد ﺳاﺧﺖ )ﭼایﻠدز .(78 ،1382 ،ﻃﺒیعﺖ
بعد از تﺌوري اینﺸــتاین بﯽتعین شــد .با هﻤین دیدگاه نســﺒﯽ
به ﻃﺒیعﺖ بود ﮐه ﮐوبیســﻢ تولید شــد ﮐه به موﺟﺐ آن اگر از
ﺟاهاي مﺨتﻠﻒ نگاه ﮐنیﻢ ،هرﭼه دیده مﯽشــود بســته به ﺟاي
دیدن ،ﺟنﺒﮥ نســﺒﯽ دارد و بنابراین روایﺖ نیﺰ ﺟنﺒﮥ نسﺒﯽ ﭘیدا
مﯽﮐنــد )هﻤان(83 ،؛ بنابراین ،ﮐﻢ ﮐﻢ روایﺖ هنري به ﺳــﻤتﯽ
ﭘیﺶ مﯽرود ﮐه رمﺰگﺸایﯽ آن نیازمند هﻤکاري ﺧالﻖ و مﺨاﻃﺐ
مﯽگردد نه ﻗیاس ﻃﺒیعﯽ با ابﮋههاي از ﭘیﺶ موﺟود.
هنرمند مدرن به منﻈور دﺳــتیابﯽ به ﺣداﮐﺜر توانایﯽ ﻻزم در
مﺒارزه با روایﺖ در تﺠســﻢ ﺳــعﯽ مﯽﮐند هر نوع ﻗیاس 16را نیﺰ
از هنر ﺧود ﺣﺬف ﮐند؛ بدین معنی ﮐه ابﮋه را هر ﭼه بیﺸــتر به
ﺻورت ذهنی ﺧود نﺰدیﮏ و از ﻃﺒیعﺖ دور ﺳازد .ﻗیاس از ﺟنس
»ﺳازه« اﺳــﺖ؛ هﻤان ﺳازهای ﮐه بارت از آن بارها و بارها ﺳﺨن
به میان میآورد .بارت در مورد ﻗیاس مینویسد:
»بﻼي ﺟان ﺳوﺳــور ﺳرشﺖ اﺧتیاري )ي نﺸانه( بود .بﻼي
ﺟان او ﻗیاس 17اﺳــﺖ .هنرهاي »ﻗیاﺳــﯽ« )ﺳینﻤا ،ﻋکاﺳﯽ(،
روشهاي ﻗیاﺳــﯽ )براي مﺜــال ،نﻘادي آﮐادمیــﮏ( ،اﻋتﺒاري
ندارنــد .ﭼرا؟ زیرا ﻗیاس نﻤودي از ﺳرشــﺖ یا »ﻃﺒیعﺖ« را به
نﻤایﺶ مﯽگﺬارد :ﻗیاس امر ﺳرشــتﯽ یا »ﻃﺒیعﯽ« را در مﻘام
ﺳرﭼﺸــﻤﮥ ﺣﻘیﻘﺖ مﻘرر مﯽﺳــازد؛ و آنﭽه مــﻼزم این بﻼي
ﻗیاس مﯽشود این واﻗعیﺖ اﺳﺖ ﮐه ﻗیاس روندي مﻬارناشدنﯽ
اﺳﺖ .به مﺤﺾ آنکه شــکﻠﯽ مﯽبینیﻢ این شکﻞ را باید شﺒیه
ﭼیﺰهایﯽ دیگر بیانگاریﻢ :بﺸریﺖ ﻇاهرا ً مﺤکوم به ﻗیاس ،یعنﯽ،
در نﻬایﺖ ،مﺤکوم به ﺳرشــﺖ و ﻃﺒیعﺖ اﺳﺖ .تﻼش نﻘاشان و
نویســندگان براي گریﺰ از آن نیﺰ از هﻤینرو اﺳــﺖ .ﭼگونه؟ با
دو افراطِ متضاد ،یا بــه تعﺒیري با دو ﻃنﺰي ﮐه »ﻗیاس« را به

ﺳﺨره مﯽگیرند :یا با ﺟعﻞ یﮏ ﺟنﺒﮥ به لﺤاظ دیداري مسطﺢ
)این هﻤان ﮐﭙﯽبرداري اﺳــﺖ ،ﮐه از ﻗید ﻗیاس مﯽرهد( و یا با
منﻈﻢ-بر ﺣسﺐ انتﻈاماتِ  -موﺿوع مورد مﺤاﮐات )این
تﺤریﻒ
ِ
هﻤان "ﮐﮋ دیسﯽ" اﺳﺖ(« )بارت.(55 ،1388 ،
دریدا نیﺰ در مﺤاﮐات فرمایﺸی 18در مورد ﻗیاس مﯽگوید» :ﻃﺒﻖ
ﻗیاس ،این ﻃﺒیعﺖ اﺳﺖ ﮐه ﺣدود آزادي را در هنر تعیین مﯽﮐند.
نﺒوغ هنري نیﺰ تﺤﺖ فرمان ﺣکﻢ ﻃﺒیعﯽ باﻗﯽ مﯽماند .بنابر ﻗیاس،
هنر ﻗوانین ﺧود را از ﻃﺒیعﺖ اﺧﺬ مﯽﮐند« ).(Derrida, 1975, 4
بنابراین ،مﯽتوان گفﺖ ﮐه مﺒناي هر نوع ﻗیاﺳﯽ برﻗراري نوﻋﯽ
ارتﺒاط با ﻃﺒیعﺖ 19به مﺜابﮥ منﺒﻊ »از ﭘیﺶ موﺟودها« ﺳﺖ .ﻗیاس
نوﻋﯽ »ﺟعﻞ« و در بﻬترین ﺣالﺖ آن »تﻘﻠید« اﺳــﺖ و اتکاي آن
بر شــﺒاهﺖ دال و مدلول اﺳﺖ .هﻢ ﺳازهاي ﮐه بارت از آن ﺳﺨن
به میان مﯽآورد نداي ﻃﺒیعﺖ اﺳﺖ و ﭘرهیﺰ از آن در هنر آبستره
تﻼشﯽ اﺳﺖ هرﭼه بیﺸتر در ﺟﻬﺖ ﺣﺬف ﻋنصر روایﯽ از تﺠسﻢ
و ﭘاﺳﺦ به نداي ناﺳازهوار ذهن مضطرب هنرمند مدرن.
بارت به ﻋنوان منتﻘد هن ِر »هﻤسازهوار« ،در ﮐتاب روﻻن بارت
نوشته روﻻن بارت ،مﯽ نویسد:
»او نﻤﯽتوانســﺖ از بند این فرض ناگوار برهد ﮐه ﺧﺸونﺖ
واﻗعﯽ ﺧﺸونﺖ امر بدیﻬﯽ اﺳــﺖ :آنﭽه بدیﻬﯽ و ﺧودﭘیداﺳﺖ
ﺧﺸونﺖ بار اﺳﺖ ،ﺣتﯽ اگر این بداهﺖ با مﻼیﻤﺖ ،آزادمنﺸانه،
و به ﺻورتﯽ دموﮐراتیﮏ مطرح شود؛ آنﭽه ناﺳازهوار اﺳﺖ ،آنﭽه
از ﺧود تﺒعیﺖ نﻤﯽﮐند ،ﮐﻤتر ﭼنین وﺟﻬهاي دارد ،ﺣتﯽ اگر به
ﺻورتﯽ ﺧودﺳرانه تﺤﻤیﻞ شود :مستﺒدي ﮐه ﻗوانین نامعﻘولﯽ
را وﺿﻊ مﯽﮐرد در ﮐﻞ ﮐﻤتر از تودهاي ﺧﺸونﺖ به ﺧرج مﯽداد
ﮐه آمادة اﻋﻼم آنﭽه بدیﻬﯽ اﺳﺖ ،آنﭽه از ﺧود تﺒعیﺖ مﯽﮐند،
بود :ﺧﻼﺻــه اینکه ،امر "ﻃﺒیعﯽ" نﻤاینــدة ﺣد اﻋﻼي تعدي
اﺳﺖ« )بارت.(110 ،1388 ،
یکــﯽ از تﻼشهاي دیگري ﮐه هنرمند مدرن در ﺟﻬﺖ ﭘرهیﺰ
از روایﺖگري مﯽﮐند ،ﺣﺬف تدریﺠﯽ ﺳــﺒﮏ اﺳﺖ .هﻤانطور ﮐه
ارنسﺖ گامﺒریﺞ 20در ﮐتاب تاریﺦ هنر می نویسد:
»از زمانﯽ ﮐه نﻘاشــان به مفﻬوم "ﺳــﺒﮏ" ﺣساﺳیﺖ ﭘیدا
ﮐردند ،نســﺒﺖ به ﻗراردادهاي ﺳنتﯽ دﭼار شﮏ و تردید شدند
و اﺳــتادي و مﻬارت مﺤﺾ ]از منﻈر ﻗراردادها[ برایﺸان امري
ﺛﻘیﻞ گردید .ﺧواهان آن گونه هنر نﻘاشــﯽ شدند ﮐه از فوت و
فن و شــگردهاي آموﺧتنﯽ و مکتﺒﯽ فارغ باشــد ،و شیوهاي را
ﻃﻠﺐ ﮐردند ﮐه آنﻬا را از بند "ﺳﺒﮏ" آزاد ﮐند و به آنﻬا امکان
ابراز شــور و هیﺠان و اﺣساﺳات انســانﯽ را بدهد« )گامﺒریﺞ،
.(529 ،1385
بارت نیﺰ در مورد ﺳــﺒﮏ مﯽگوید» :ﺳــﺒﮏ به گونهاي آﻏاز
نوشتار اﺳﺖ :ﺳــﺒﮏ ،هر ﻗدر هﻢ مﺤتاﻃانه ،با واداشتن ﺧود به
ﻋﻈیﻢ بازیافﺖ ،گﺸایندة ﻋرﺻﮥ ﺣکﻢرانﯽ دال
ﭘﺬیرش مﺨاﻃرات
ِ
مﯽشــود« )بارت(98 ،1388 ،؛ بنابرایــن از نﻈر بارت ،تن دادن
بــه ﺧﻠﻖ اﺛر هنری ذیﻞ یﮏ ﺳــﺒﮏ ﺧاص هنرمنــد را به ناﭼار
وارد فرآیند بازیافﺖ ]تکرار مﺸﺨصات ﺳﺒکی[ ﺧواهد ﮐرد .شاید
بتوان مدﻋی شــد ﮐه به هﻤین دلیﻞ آبستره نوﻋی گرایﺶ هنری
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تصویر  -1وﺿعیت سوژه و ابژه در دوره رنسانﺲ.

تصویر  -2وﺿعیت سوژه و ابژه در امﭙرسیونیسم.

به شــمار میآید نه ســبک؛ زیرا داللتگریزی مفرط آن ،امکان
گنجاندهشدن ذیل هیﭻ سبکی را فراهم نخواهد کرد.

 -2بازنمایﯽ و روایت
شاید بهترین تعریف در روند تغییر میان بازنمایی و بار روایی
اثر را ارنســت گامبریﭻ در کتاب تاریخ هنر ارائه داده باشــد .به
گفته وی:
"در ابتدا قرار نبود هنرمند «آنچه را ميبیند» نقاشــي کند.
براي مﺜال نقاشان اولیه ] [...به جاي دیدههاي خود ،دانستههاي
خود را به تصویر ميکشــیدند .نقاشان رومي و یوناني به کالبد
این شکلهاي طرحوار جان دمیدند؛ مجددا ً در قرون وسطي از
روایات داستانهاي مقدس براي ابراز اندیشهها بهره جستند .تا
آن زمان هیﭻ کس از نقاش نخواســته بود آنچه را که ميبیند
نقاشي کند .سرانجام در دوران رنسانس بود که این نگرش طلوع
کرد .در آغاز همــه چیز بر وفق مراد پیش ميرفت .ژرفنمایي
علمي ،محوســازي تدریجي رنگها و خطها ،21حرکت و بیان
حالت ،ساز و کار نقاش را براي بازنمایي جهان پیرامونش غني
ســاختند .ولي همچنان هر نســلي از نقاشان کشف ميکردند
که هنوز منطقههاي تسلیم نشــده و از نظر دورماندهاي وجود
دارند ،یعني قراردادهاي ریشــهداري که نقاشان را وا ميداشت
تا بیشتر ،نه از دیدههاي واقعي خود ،بلکه از شکلها و فرمهاي
فراگرفتة خویش اســتفاده کنند .هنرمندان قرن نوزدهم برآن
شــدند که همة این قراردادها را یکســر محــو و نابود کنند؛ و
بدین ترتیب یکي پس از دیگري مشــمول این پاکسازي شدند
تا سرانجام امﭙرسیونیستها اعالم کردند که سبک کار آنان به
نقاش این امکان را ميدهــد که هرآنچه را که ميبیند با دقت
علمي بر بوم آورد" (گامبریﭻ.)550-549 ،1385 ،
امــا روند بازنمایی با ﻇهور هنر آبســتره وارد مرحلة جدیدی
میشــود .در تفســیر هنر آبســتره ،به دو دیدگاه کام ً
ال متضاد
اوج
برميخوریم؛ یک دیدگاه مدعي اســت که این گرایش هنري ِ
بازنمایي است و دیدگاه دیگر مدعي از بین رفتن کامل بازنمایي
در هنر آبستره است .به نظر نگارندگان تمامي گرایشهاي پیش
از گرایش آبســتره سعي در «توســعه»ي حقیقت داشتند و به
دلیل همین توســعه بود که در نهایت اثري از ابژه به جا ميماند؛

تصویر  -3وﺿعیت سوژه و ابژه در آبستره.

اما گرایش آبســتره جهت دیگري را برميگزیند .اگر بتوان مدل
تجسم را فضایي سه بعدي تجسم کرد ،گرایش آبستره قصد دارد
وارد بعد چهارم شود که در آن اص ً
ال حقیقتي وجود نداشته باشد
که هنرمند بخواهد از آن پرهیز کند.
در نهایت ،تﺄثیري که بازنمایي بر روي نزدیک شدن به حقیقت
ميگذارد به خاطر ارجاع به یک مدل واقعي نیست ،بلکه به خاطر
تکرار ســنتهاي بازنمایي است که مهمترین این سنتها ،سنت
«روایي» اســت .بنابراین ،مهمترین چیزي که در گرایش آبستره
اهمیت پیدا ميکند ،حذف عنصر روایي به نفع دســتیابي به فرم
ناب بصري است.
اگر بخواهیم ســیر بازنمایي و روایت را از نسبت میان سوژه و
اوج بازنمایي
ابــژه توضیﺢ بدهیم ،ميتوانیم بگوییم که در دوران ِ
یعني دورة رنســانس ،سوژه و ابژه هر دو با حفﻆ ماهیت فردي و
به کمک عنصر روایي به اوج وجودي خود ميرســند (تصویر،)1
در امﭙرسیونیسم نوعي تداخل ایدهآل و متعالي میان این دو رخ
ميدهد (تصویر] )2که به نظر نویسنده اوج تجسم همین تداخل
است[ و هنر آبســتره نیز هنگامی خلق میشود که سوژه و ابژه
وارد یک همپوشاني کامل میشوند مانند یک کسوف (تصویر.)3
نکتهاي که در همپوشــاني ســوژه و ابژه باید در نظرگرفته شود
این اســت که این همپوشاني نه تنها به توسعة این دو مفهوم منجر
نميشود ،بلکه در نتیجة آن هم سوژه و هم ابژه به نوعي اضمحالل
و نابودي ميرســند که دلیل آن هم حــذف عنصر روایي به عنوان
عنصر واسط میان سوژه و ابژه است .هنر آبستره هنگامي خلق شد
که ســوژه و ابژه وارد یک همپوشاني شدند و آن هنگامي است که
ِ
خواســت سوژه و انگیزة سوژه نیز نیل به
موجودیت ابژه وابسته به
نهایت توانایي در تفسیر بصري ابژه ميشود .به همین دلیل ،در هنر
آبستره «اثر» با ناممکن بودن «خوانش» برابر مينماید زیرا در پرهیز
کامل عناصر اصلي خود یعني رنگ
از روایتگري هن ِر نقاشي تا حذف ِ
و فرم پیش ميرود .نقاشي آبستره «فعل» ندارد .یعني فاعل و مفعول
وجود دارد ولي «فعل»ي براي قطعي کردن رابطة میان آندو وجود
ندارد .ماهیت رابطه براي همیشــه «باز» و «ناتمام» خواهد ماند .در
هن ِر آبستره همة عناصر سبکي از ح ِد معمول فراتر رفتهاند .بنابراین
کل
مــا نه خالق داریم و نه مخاطب ،نه ســوژه و نه اُبژه تنها با یک ِ
بصري مواجهیم .گویي دی ِد سوژه با بازتابِ اُبژه بر هم منطبق شده و
مانند دو آینة روبروی هم تصاویري هزارتو ميسازند.

19
هنر آبستره و ﺣﺬف روایﺖ

تﺼﻮیر  -4ژرژ براك ،ﻇرف میﻮه و ﻟیــﻮان ،1912 ،ﮐاﻏﺬ دیﻮاری و مداد ،مجمﻮﻋه
ﺧﺼﻮﺻی.
ماﺧﺬ) :ویکیﭘدیا(

تﺼﻮیر  -5هنري ماتیﺲ ،ﭘردهی زرد ،1915 ،رنﮓ روﻏﻦ روی بﻮم ،مﻮزه
هنرهاي مدرن نیﻮیﻮرك.
ماﺧﺬ) :ویکیﭘدیا(

 -3تﺤلیﻞ بار روایی در آﺛار منتﺨﺐ
به منﻈور نﻤایﺶ ﺳــیر ﺣﺬف روایﺖ ﭼند اﺛــر از هنرمندان
برﺟستﮥ آبستره با ﺣفﻆ ترتیﺐ زمانﯽ انتﺨاب شده اﺳﺖ.
یکﯽ از ﭘیﺸــروان گرایﺶ آبستره ژرژ براك 22اﺳﺖ .وي مانند
دیگر ﮐوبیســﺖها تﺤﺖ تﺄﺛیر ﺳﺰان و نوآوريهاي مسطﺢ ﺳازي
وي بــود .در اﺛرﻇرف میوه و لیوان )تصویر  (4براك ﺳــعﯽ دارد
ﻋناﺻر روایﯽ مانند ﭘرﺳــﭙکتیو ]ناشﯽ از ﻗیاس ﻃﺒیعﯽ[ را از اﺛر
ﺧود ﺣﺬف ﮐند؛ اما هﻤﭽنان ما مﯽتوانیﻢ دانههاي انگور ،ﮐیفیﺖ
ﭼوبﯽ فضا ]ﮐه اشــاره به بار دارد[ و ﺣتﯽ ﺧو ِد ﮐﻠﻤﮥ بار را در اﺛر
مﺸاهده ﮐنیﻢ ﮐه هﻤگﯽ بار روایﯽ دارند.
هنري ماتیس 23نیﺰ از ﺟﻤﻠه هنرمندانﯽ بود ﮐه در شکﻞگیري
تﺤوﻻت ﭼﺸــﻤگیر هنــري در ﻗرن بیســتﻢ نﻘﺶ داشــﺖ .اﺛر
ﭘردهیزرد ماتیــس )تصویر  (5را مﯽتوان یکــﯽ از آﺛار ابتدایﯽ
آبستره دانسﺖ .الﺒته نامگﺬاري اﺛر ﺳعﯽ دارد ﺣﺬف ﻋناﺻر روایﯽ
را در اﺛــر ﺟﺒران ﮐند .یعنﯽ اگر ما نام اﺛر را نﻤﯽدانســتیﻢ فکر

مﯽ ﮐردیﻢ ﮐه ﭘردة مورد نﻈر ﻗرمﺰ و زرد اﺳــﺖ و نه ﮐام ً
ﻼ زرد؛
اما اگر ﮐﻤﯽ بیﺸــتر در اﺛر دﻗﺖ ﮐنیﻢ مﯽبینیﻢ ﮐه گویﯽ ﻗسﻤﺖ
ﭘﺸتﯽ ﭘرده یعنﯽ رنﮓ زرد در آﺳﻤان بیرون ﭘنﺠره منعکس شده
اﺳﺖ .یعنﯽ آن ﻗسﻤﺖ از ﭘرده مد نﻈر نﻘاش بوده ﮐه به ﻃﺒیعﺖ
نﺰدیﮏتر و از ﺧانه دورتر اﺳــﺖ .یا شاید هﻢ این ﺧورشید اﺳﺖ
ﮐه بر ﭘردة ﻗرمﺰ ﺧانه نور زرد ﭘاشیده و آن را تﺒدیﻞ به ﭘردة زرد
ﮐرده اﺳﺖ .در هر ﺻورت مﺸﺨﺺ اﺳﺖ ﮐه ارتﺒاط میان هنرمند
و ﻃﺒیعﺖ در این اﺛر ﺣفﻆ شــده و ﺣتﯽ مورد تکریﻢ ﻗرار گرفته
اﺳﺖ .شــاید بتوان مدﻋﯽ شد ﮐه این اﺛر بینامتن ﻃﺒیعﺖ و دی ِد
هنرمند ﺧﻠﻖ شده اﺳﺖ.
یکﯽ از اولین و اﺻﻠﯽترین هنرمندان آبســتره ﮐه ﺳعﯽ در به
ﺣداﻗﻞ رﺳــاندن ﻋناﺻر روایﯽ فرم و رنﮓ در اﺛر نﻤود ،ﮐازیﻤیر
مالویﭻ 24بود .وي با ﺧﻼﺻه ﮐردن نﻘاشــﯽ به یﮏ ﺳطﺢ تﺨﺖ و
تکرنﮓ ،هنر را وارد ﻋرﺻﮥ ﺟدیدي از ﺧﻠوص بصري و ﺳکوت مﯽﮐند.
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تصویر  -6سفید روي سفید ،1918 ،رنﮓ روغن روی بوم ،موزه هنرهای مدرن.
ماخﺬ) :ویکی پدیا(

تصویر  -7مربﻊ سیاه 1913-15 ،رنﮓ روغن روی بوم ،موزه مسکو.
ماخﺬ) :ویکی پدیا(

آثارسفید روی سفید (تصویر )6و مربع سیاه (تصویر  )7در حذف
عناصر روایي از زمان خود بسیار فراتر بودند.
اما اولین آثار آبستره را به واسیلي کاندینسکي نسبت مي دهند.
بااینکه اولین آثار وي خاصیتي فوویســتي و پوآنتیلیستي دارند،
کاندینســکي به تدریج اهمیت بیشــتري بــراي فرم ،بخصوص
فرمهاي نقطه و خط قائل ميشــود و همین امر باعﺚ ميشــود
که او در مدرســة باوهاوس تئوري رنگ و روانشناسي فرم درس
دهد .اثر زرد -قرمز -آبیکاندینســکي (تصویر ،)8مسیري جدید
به قلمروي بصري آبستره معرفي ميکند .با در نظر گرفتن اینکه
کاندینســکي خود از نظریهپردازان اولیه و اصلي هنر آبستره بود،
شــاید بتوان آثار او را به عنوان آثار اصیل آبستره در نظر گرفت.
اگر کمــي به اثر دقت کنیم متوجه ميشــویم که عناصر روایي
پیرامون ترکیبي که مانند
هنــوز در کارند :براي مﺜال فضاي آبي
ِ
سر انسان است و خورشیدي که انگار در کسوف به سر مي برد.
البتــه نباید فراموش کنیم که رنگ و فرم نیز بار روایي مهمي
در نقاشي و بازنمایي دارند .فرمهاي قابل شناسایي در این تصویر
بســیارند :دایره ،مربع و خط .بنابراین ،به نظر ميرســد در اوایل
ﻇهور گرایش آبســتره ،هنرمندان اهمیت بیشتري براي این دو
عامل قائل بودند زیرا هنوز دغدغة رســاندن اثر به سکوت کامل
را در سر نداشتند.

پنج ســال پس از خلــق زرد -قرمز -آبی ،در ســال 1930
میالدي پیــت موندریان ،25ترکیببندی قرمز ،آبی و زرد (تصویر
 )9را خلق ميکند .خلوص بصري در این اثر به اوج خود ميرسد؛
اما باز هم روایت رنگ و فرم ادامه دارد .ترتیب رنگها در نام اثر،
ترتیب ســهم آنها را در تصویر روایت ميکند .این اثر را ميتوان
اوج روایت رنگ و فرم دانست.
ِ
امــا دغدغة اصلــي جنبش هنــر مدرن یعني ســطﺢگرایي
و رنگمداري با ﻇهور اکسﭙرسیونیســم انتزاعي ســمت و سوي
جدیدي ميگیرد .اکسﭙرسیونیسم انتزاعي براساس پدیدة مکالمه
خلق ميگردد؛ مکالمهاي شــخصي میان نقش و نقاش .در عین
حــال زبان از وصف این نوع خلق که در آن موضوع با خو ِد عمل
برابري ميکند ،قاصر اســت .در این گرایش هنري ،یک گفتگوي
دراماتیک میان نقاش و بوم نقاشــي در حال وقوع است .هنرمن ِد
بنام این جنبش یعني جکســون پاالك ،26شــیوة کار خود را در
مصاحبه با مجلة چنین معرفي ميکند:
«مــن ترجیﺢ ميدهم بوم را روي دیوار یا زمین بچســبانم .به
مقاومت یک سطﺢ ســخت نیاز دارم تا بتوانم هرچه بیشتر به اثر
نزدیک شوم .در این حالت ميتوانم دو ِر نقاشيام راه بروم و حتي به
داخل آن بروم ...این روش شبیه نقاشان سرخﭙوست است که روي
ماسه نقش ميکشند .وقتي که داخل نقاشيام ميشوم دیگر متوجه
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نیستﻢ ﮐه ﭼه ﮐار مﯽﮐنﻢ ...در نﻘاشﯽ زندگﯽ ﺟریان دارد من فﻘﻂ
اﺟازه مﯽدهﻢ این زندگﯽ به اﺛر وارد شود .در نﻘاشﯽهایﻢ هارمونﯽ
ﮐامــﻞ ﺟریــان دارد« ).(1947 Cited Emmerling, 2003, 65
بنابراین ،تفاوتﯽ ﮐه میان اﮐسﭙرﺳیونیســﻢ انتﺰاﻋﯽ و دیگر آﺛار
انتﺰاﻋﯽ مدرن وﺟود دارد ،این اﺳــﺖ ﮐه بوم نﻘاشــﯽ به ﺟاي آنکه
ﺳطﺤﯽ انفعالﯽ در نﻈر گرفته شود ،هﻤتاي فعال هنرمند مﯽگردد.
هنر آبستره در نﻬضﺖ اﮐسﭙرﺳیونیسﻢ انتﺰاﻋﯽ به ﮐاتارﺳیس ﺧود
رﺳید؛ ﭼون مﺠددا ً مانند تﻤامﯽ ﺟنﺒﺶها و ﺳﺒﮏهاي ﭘیﺸین ﮐه
در نﻘطهاي از اﺻول ﺧود ﺳرﭘیﭽﯽ مﯽﮐنند و بدین ترتیﺐ افول ﺧود
را ﺳﺒﺐ مﯽشوند ،اﮐﭙرﺳیونیسﻢ انتﺰاﻋﯽ نیﺰ اهﻤیﺖ »موﺿوع« را به
ﻋﻤﻞ نﻘاشﯽﮐردن،
ﮐنار گﺬاشﺖ و شیوهاي را معرفﯽ نﻤود ﮐه در آن ِ
بر موﺿوع ،مﺤتوا و ﺣتﯽ تکنیﮏ نﻘاشﯽ تﻘدم مﯽیابد .بنابراین مساﺋﻞ
مربوط به فرم و ادراك بصري ﻃﺒیعتاً به ﺣاشــیه رانده مﯽشوند .در
این ﺳــﺒﮏ ،هر دریافتﯽ از فعﻞ نﻘاشــﯽﮐردن و به ویﮋه هر شیوة
ﮐاربسﺖ رنﮓ مﺠاز شــﻤرده مﯽشود به ﻏیر از رﺋالیسﻢ واﻗﻊنﻤایانه
و شــکﻞگرا .در واﻗﻊ تتﻤﮥ شﺒاهﺖ ﺳــﺒکﯽ میان گرایﺶ آبستره و
ﺳﺒﮏهاي ﭘیﺸین مانند امﭙرﺳیونیسﻢ ،فوویسﻢ ،فوتوریسﻢ و ﮐوبیسﻢ
توﺳﻂ ﻇﻬور ﺟنﺒﺶ اﮐﭙرﺳیونیسﻢ انتﺰاﻋﯽ از بین مﯽرود .ﮐﻠﻤنﺖ
گرینﺒرگ با رویکردي ﮐام ً
ﻼ فرمالیســتﯽ به آﺛار نﻘاشــان ﮐنﺸﯽ و
به ﺧصوص ﺟکســون ﭘاﻻك ﻋنوان مﯽﮐند ﮐه »اﮐسﭙرﺳیونیسﻢ
انتﺰاﻋﯽ فرﺟام شیوههاي ﭘیﺸین هنر مدرن و ﻏایﺖ راهﯽ اﺳﺖ ﮐه
توﺳﻂ نﻘاشان مدرنیسﺖ نسﻞ ﭘیﺶ آﻏاز شده بود« )Greenberg,
 .(1955, 225در هر ﺣال ﺟنﺒﺶ هنر مدرن ﮐه با امﭙرﺳیونیسﺖها
شروع شده بود با اﮐسﭙرﺳیونیســﻢ انتﺰاﻋﯽ به ﭘایان ﺧود مﯽرﺳد.
تابﻠوي مه ارﻏوانی ﭘاﻻك )تصویر ،(10بدون شﮏ یکﯽ از شاهکارهاي
ﺧﻠﻖشده توﺳﻂ وی اﺳــﺖ ﮐه در آن ﭘیﭽیدگﯽهای ﺧطﯽ از ﺣد
فراتر رفتهاند .شاید بتوان مدﻋﯽ شد ﮐه اگر هنرمندان آبستره فضایﯽ
آبستره در ذهن داشــتند ،ﭘاﻻك به این فضا ﺳفر ﮐرده و در آن به
گﺸــﺖ و گﺬار مﯽﭘرداﺧﺖ .در این اﺛر بوم نﻘاشﯽ به تطﻬیر رﺳیده
ذهن نﻘاش با نﻘاش/نﻘاش با ذهن،
اﺳﺖ .مه ارﻏوانﯽ گفتگوي میان ِ
نﻘاش با بوم /بوم با نﻘاش و ﭼﺸــﻢ بیننده با بوم/بوم با ﭼﺸﻢ بیننده
اﺳــﺖ .بنابراین ،این اﺛر به نوﻋﯽ اوج روایﺖ و گفتگوي بصري اﺳﺖ.
هﻤﺰمان با ﺟنﺒﺶ اﮐسﭙرﺳیونیسﻢ انتﺰاﻋﯽ ،روند ﺧﻠﻖ روایﺖگریﺰ
ادامه داشــﺖ .براي مﺜال ،بومهاي ﺳفید راشــنﺒرگ ،28بر مﺒناي
ﻃرد ﮐامﻞ روایﺖگريهاي ذهنﯽ-اﺣساﺳــﯽ و ﺧودبیانگريهاي
اﮐسﭙرﺳیونیســﻢ انتﺰاﻋﯽ ﺧﻠﻖ شده اﺳــﺖ .نام تصویر  11یعنﯽ
نﻘاشــی ﭘاكشــده دﮐونینﮓ ،ﺧود ﮐنایهاي اﺳﺖ از اینکه نﻘاشﯽ
ﺣتﯽ به اﺛر نیﺰ بﯽ نیاز اﺳﺖ.
شــاید بﻬترین نﻤود هن ِر تﻬﯽ از روایــﺖ را بتوان در آﺛار ﭘیرو
مانﺰونﯽ 29مﺸــاهده ﮐرد .وي ﺻراﺣتاً ﻋنوان ﮐــرد ﮐه به دنﺒال
تصاویر مطﻠــﻖ اﺳــﺖ) .(Manzoni, 1957, 16تصاویري ﮐه به
اﻋتﻘــاد وي نیازي به نﻘاشــﯽﮐردن ندارنــد .در تعریﻒ »تصویر
مطﻠﻖ« مانﺰونﯽ ﭼنین توﺿیﺢ مﯽدهد:
»ﺣوزهاي بکر و دﺳــﺖ نﺨورده ﮐه در آن اولین تصاویر ﺧود
را ﺟســتﺠو مﯽﮐنیﻢ .تصاویري ﮐه تا ﺣد مﻤکن مطﻠﻖ و ﮐامﻞ

تﺼﻮیر-8واسیلﯽ ﮐاندینسکﯽ ،زرد -ﻗرمﺰ -آبی،1925 ،
رنﮓ روﻏﻦ روی بﻮم ،مﻮزه ملی هنرهای مدرن ﭘاریﺲ.
ماﺧﺬ(www.wassilykandinsky.net) :

تﺼﻮیر  -9ﭘیت مﻮندریان ،ترﮐیﺐبندی ﻗرمﺰ ،آبی ،زرد.1930 ،
ماﺧﺬ) :ویکیﭘدیا(

تﺼﻮیر -10ﺟکســﻮن ﭘاالك ،مه ارﻏﻮانی ،1950 ،رنﮓ روﻏﻦ روی بﻮم ،ﮔاﻟری ملی
هنر ،واﺷنگتﻦ.
ماﺧﺬ(www.jacksonpollock.com) :
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تصویر  -11رابرت راشنبرگ ،نقاشی پاكشــده دکونینﮓ ،1953 ،موزه هنرهای
مدرن ،نیویورك.
ماخﺬ) :ویکیپدیا(

تصویر  -12پیرو مانزونﯽ ،اکروم ،1959 ،موزه هنرهای معاﺻر ،نیویورك.
ماخﺬ) :ویکیپدیا(

هســتند و نه براي آنچه که نشان ميدهند یا توصیف ميکنند،
بلکه به دلیل آن که «هســتند» ،ارزشمند هستند :تصویر ،بیان
واقعیت وجود است ،نه تحمیل پندارها به بیننده»(.)Ibid
بنابراین ،مانزونی به دنبال کشــف ارزش حتی پیش از خلق
اثر است .قرار نیســت روایتی (ایدهای) به مخاطب منتقل گردد
بلکه اثر به صرف بودن و هســتی داشتن و بدون در نظر گرفتن
بار روایی آن ارزشمند است؛ بنابراین حتی میتوان مدعی شد که
از نظر مانزونی هر نوع روایتی اثر را از هستی و مبدأ خویش دور
میسازد .همانطور که علیرضا سمیع آذر در کتاب مینویسد« :از
نظر او ،وجود هرگونه تصویر ،اعم از شکلي و انتزاعي ،ذهن مخاطب
را به فضاي تخیلي نقاشــي سوق داده و مانع از توجه به واقعیت
فیزیکي بوم ميشود .اکرومها ،یا تابلوهاي بيشکل و بيرنگ ،این
کیفیت اگزیستانسیالیســتي را به خوبي نشان ميدهند» (سمیع
آذر)142،1389 ،؛ و در ادامــه« :به عقیــدة مانزوني ،هیﭻ گفتار
اســتعارهاي ،بیان خاطره ،شــرح حال کودکي ،و یا تصویرسازي
احساســي نباید در اثر هنري پدیدار شــود» (همان) .بر همین
اساس بومهاي مانزوني بازهم از روایت تهيترشده و کمینهگراتر
ميشود.
بنابراین ،به نظر ميرســد در پایان هنــر مدرن اهمیت دیگر
خلق اثر
نه روي فرم اســت و نــه روي محتوا بلکه روي خــو ِد ِ
اســت .هدف دیگر ،دستکاري حقیقت ]یا طبیعت[ براي نیل به
خلق
حقیقتي ]یا طبیعتي[ نو و تﺄثیرگذاري بیشــتر نیست ،بلکه ِ
ام ِر طبیعي و حقیقي اســت .اثر هنري آفرینندة هنرمند است و

دیگر هیﭻ .این دیدگاه اگزیستانسیالیستي مانزوني نسبت به هنر
به خوبي در گفتة زیر مشهود است:
«یک نقاشــي ،تنها در تمامیت خود ارزشمند است .نیاز به
گفتن چیزي نیست ،به جز وجود داشتن .دو رنگ ترکیب شده،
یــا دو فام از یک رنگ ،براي خلق یک رابطه و تﺄکید بر اهمیت
سطحي که بيهمتا ،نامحدود و پویاست ،کام ً
ال کافي است .ازلي
بودن و بينهایت بودن در تک رنگي اســت ،یا بهتر است بگویم
در بيرنگي است .یک تابلوي تکرنگ که فاقد همة رنگهاست،
در حقیقت آزاد از رنگهاســت .آنها که نقاشــي را از رنگ پر
ميکنند ،در واقع به سطﺢ نقاشي نوعي وابستگي و محدودیت
را تحمیل ميکنند» (.)Manzoni, 2003, 723
اگــر این دیدگاه را در نظــر بگیریم ،در هنر نقش روایتگري
به کل از بین خواهد رفت .اما در واکنش به ســکوت هنر آبستره،
نقاشــي فیگوراتیو سﭙس با هنرمندي به نام ایو کلین 30به عرصة
تجسم بازميگردد این بار نه به صورت سنتي .براي مﺜال او فیگور
مورد نظر خود را روي بوم قرار ميداد و با اســﭙري اطراف آن را
رنگپاشــي ميکرد .در هر حال این عمل بازنمایي عیني نیست.
دیگر قلم مو وسیلة بازنمایي نیست .ابژه خود سوژة اثر ميگردد؛
ابژه خودش را خلق ميکند .دیگر هیﭻ واســطهاي میان انســان
و نقاشــي وجود ندارد و همین ســرآغاز هن ِر اجرا ميگردد .ثبت
نشــانههاي واقعي بدن به روي بــوم (تصویر ،)13به جاي عناصر
تجســمي همچون خط و رنگ و به دور از اشــارات غیرواقعي و
تخیلي ،نوعي کیفیت مستند و موثق به هنر ميبخشد.
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تﺼﻮیر -13ایﻮ ﮐﻼیﻦ ،انساننگاری ،1961 ،رنﮓ روﻏﻦ روي بﻮم ،مجمﻮﻋه ي ﺷﺨﺼﯽ.
ماﺧﺬ) :ویکیﭘدیا(

اما با وﺟود ﮐﻤینهگرایی روایی و ﻏایﺖ روایﺖگریﺰ هنر آبستره،
تنﻬا ﭼیﺰي ﮐه موفﻖ به ﺣﺬف آن نﻤﯽشود ،تﺄﺛیر نﻈریات مدرن
اﺳــﺖ .ﺣتﯽ مﯽتوان مدﻋﯽ شــد ﮐه هنر آبستره روایتﯽ اﺳﺖ از
تﺌوريهاي مدرنیته زیرا در ﺣﻘیﻘﺖ مﺨاﻃﺐ بدون شناﺧﺖ و باور
به تﺌوريهــاي مدرنیته ﻗادر به درك این گرایﺶ هنري نﺨواهد
بود .ﺣتﯽ ما هنرمندانﯽ داریﻢ ﮐه آﺛارشــان تصویر مانیفسﺖهاي
نﻈري ﺧو ِد این هنرمندان اﺳــﺖ؛ نﻘاشــانﯽ مانند ﮐاندینسکﯽ،
مالویــﭻ و موندریان .هنر ﭼگونه مﯽتواند در ﭼنین شــرایطﯽ از
نﻈریه و زبان مﺤفوظ بﻤاند و هنرمند ﭼگونه مﯽتواند هن ِر ﺧود را
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وفادار به ارزشهاي بصري معرفﯽ نﻤاید؟ هﻤانطور ﮐه تام ولﻒ
در ﮐتاب ﮐﻠﻤهی نﻘاشی شده 32مﯽنویسد:
»ﺳــالها من مانند بسیاري از افراد دیگر مﻘابﻞ آﺛار ﭘوﻻك،
ِد ﮐونینﮓ ،نیومانﺰ ،روتکو ،راشنﺒرگ ،ﺟادز ... ،مﯽایستادم ،ﺧﻢ
مﯽشــدم ،ﭼﺸﻤانﻢ را از ﺣدﻗه درمﯽآوردم ،ﺟﻠو مﯽرفتﻢ ،ﻋﻘﺐ
مﯽرفتــﻢ و ﺧﻼﺻه منتﻈر بودم تا ﭘیامــﯽ از تابﻠو برﺧیﺰد و به

ﭼﺸﻢ من برﺳــد .تﻤامﯽ این ﺳالها گﻤان مﯽﮐردم ﺣداﻗﻞ در
هنر ،دیدن ،ایﻤان آوردن اﺳــﺖ .اما ﮐامــ ً
ﻼ موﺿوع را برﻋکس
درك ﮐرده بودم .ﺣاﻻ فﻬﻤیده ام ﮐه دیدن ،ایﻤان آوردن نیسﺖ
بﻠکه ایﻤان آوردن ،دیدن اﺳﺖ! نﻘاشﯽ مدرن تنﻬا بازتاب ایﻤان
مدرن اﺳﺖ« ).(Wolfe, 1975, 6-7
و در ﺟایﯽ دیگر مﯽگوید» :این روزها نﻤﯽتوانﻢ نﻘاشﯽ را بدون
درك تﺌوري ﭘﺸــﺖ آن بﺒینﻢ« ) .(Ibid, 4بنابراین ،میان ادﻋاي
هنر آبستره به ﺣﺬف زمان و درگیر شدن آن با تﺌوريهاي زمانه
نوﻋﯽ تناﻗﺾ وﺟود دارد .شــدت تنوع نﻈریههاي مدرن به ﺣدي
اﺳــﺖ ﮐه هنرمند را یاراي مﻘابﻠه بــا آن نﻤﯽماند .از نﻈریههاي
ﮐﻠﻤنﺖ گرینﺒــرگ گرفته تا رودلﻒ آرنﻬایــﻢ ،33مایکﻞ فراید،34
روزالیند ﮐراس 35و میﺸﻞ فوﮐو .هریﮏ از این نویسندگان با اراﺋﮥ
فرمولهایﯽ ﻗانﻊ ﮐننده هن ِر آبســتره را ﻗابﻞ تفسیر مﯽﺳازند و
بالطﺒﻊ هنرمند آبستره مﯽﮐوشد هن ِر ﺧود را ﻃﺒﻖ این تﺌوريها
ﺧﻠﻖ و تفسیرﭘﺬیر ﺳازد.

نتیجه
ﺳــیر ﺣﺬف ﻋنصر روایی از هنر نﻘاشــی نﺸان میدهد ﮐه هنر
آبستره در واﮐنﺶ به نﻈریههاي ادبﯽ و زبانﯽ ﺳکوت اﺧتیار مﯽﮐند.
هدف اولیﮥ نﻘاشﯽ آبستره نه ﻏﻠﺒه بر بازنﻤایﯽ بﻠکه ﺳاﺧتن دیواري
اﺳﺖ میان تصویر و زبان و شاید هر رﺳانﮥ دیگري؛ بنابراین ،ﻏایﺖ هنر
آبستره رﺳیدن به نوﻋﯽ ﺧﻠوص و ﺳکوت از ﻃریﻖ ﺣﺬف ﻋناﺻر زبانﯽ
اﺳــﺖ؛ بااینﺤال به نﻈر مﯽ رﺳد این هدف بیﺸتر در تﺌوري مﺤﻘﻖ
شــد تا در ﻋﻤﻞ؛ ﭼراﮐه ﺣﺬف ﮐﻠﻤات به معنﯽ ﻗطﻊ ارتﺒاط با ناﻇر
اﺳﺖ و این امر مﯽتواند هر ژانر هنري را به ﺧطر نابودي بیاندازد زیرا
در مسی ِر ﭘیوﺳتن به ﻻیتناهﯽ ،هنرمند ناﭼار اﺳﺖ ﺧود را از ﻋنصر
انســانﯽ تﻬﯽ نﻤوده و در نتیﺠه ﻗدرت بیان ﺧود را نادیده بگیرد ﮐه
این مﻤکن نﺨواهد بود.
از ﻃــرف دیگر هنرمند مدرن بیﺶ از هــر دورة دیگری آگاه از
نﻈریههای زمانه اﺳﺖ و با وﺟود آنکه در ﭘرهیﺰ از هرگونه بازنﻤایﯽ،
هنر مدرن به ﺳﻤﺖ »ﺳکوت« متﻤایﻞ مﯽشود و ﺳعﯽ دارد دیواري

میان هنر بصري و هنر زبانﯽ بکﺸد تا از تصویر در برابر نفوذ ﺳﺨن
ﺣفاﻇﺖ ﮐند ،نﻤﯽتــوان تﺄﺛیر نﻈریات ادبﯽ و زبانشناﺳــانه را بر
شکﻞگیري هنري »متنﯽ« نادیده گرفﺖ .بنابراین با اینکه از دیدگاه
ﮐﻠﻤنﺖ گرینﺒرگ ،هنرمند آبستره »ﺧﻠوصگرا«ﺳﺖ و بر راه ندادن
ادبیات و »موﺿوع« در مسیر تﺠسﻢ اﺻرار مﯽورزد ،هﻤﭽنان تﺤﺖ
تﺄﺛیر نﻘﺶ ادبیات باﻗﯽ مﯽماند .به راﺳــتﯽ اگر هدف هن ِر آبســتره
ﺧﻠﻖ ادبﯽ اﺳــﺖ ،ﭘس هنرمند به ﭼه منﻈور
ﭘرهیﺰ از روایﺖگري و ِ
براي اﺛر ﺧود نام ﺧاص ﮐه در هرﺻورت روایتﯽ ﺧاص را بازگو ﺧواهد
ﮐرد ،برمﯽگﺰیند؟ ﺟالﺐ اینﺠاﺳــﺖ ﮐه اﺳامﯽ آﺛار آبستره مﺸﺨصاً
بیــﺶ از آﺛار فیگوراتیو بــار روایﯽ دارند .آیا این اﺳــامﯽ ﺧود نوع
دیگري از بازنﻤایﯽ نیســتند؟ در مﺠﻤوع ،تناﻗضﯽ ﮐه میان اﻋتراف
نﻈري به ﺣﺬف زبان و درگیري ﻋﻤﻠﯽ با آن ]به ﺧصوص در ﺳــﺒﮏ
اﮐسﭙرﺳیونیســﻢ انتﺰاﻋﯽ[ در هن ِر آبستره دیده مﯽشود ﺟاي ﮐﻤﯽ
تردید در موفﻘیﺖ این گرایﺶ در ﺣﺬف ﻋناﺻر روایی باﻗﯽ مﯽگﺬارد.
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 طبیعــت مورد نظر نگارنده تنها طبیعت به معناي ســنتي آن را در بر9
 مراد از طبیعت.نمي گیرد بلکه شامل تمامي ساخته ها و آثار بشر نیز مي شود
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