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امکانسنجی استفاده از آیکونولوژی
جهت تفسیر آﺛار هنری آبستره
مهیار اسدی* ،1حسن بلخاری

2

1دانشجوی دکتری پژوهش هنر ،دانشکده هنر ادیان و تمدنها ،دانشگاه هنر اصفهان ،اصفهان ،ایران.
2دانشیار دانشکده هنرهای تجسمی ،پردیس هنرهای زیبا ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران.
(تاریخ دریافت مقاله ،92/7/7 :تاریخ پذیرش نهایی)92/12/11 :

چکیده

آیکونولوژی به عنوان یک رویکرد -روش در مطالعات هنر ،جهت تفســیر آثاری با ســابقة تاریخی دستمایه قرار گرفته و
علیرغم ادعای کارکرد آن در باب تفسیر آثار هنری مدرن ،هیﭻگاه در تفسیر یک اثر هنری آبستره مورد استفاده قرار نگرفته
اســت .هدف این مقاله امکانسنجی استفاده از روش آیکونولوژی در تفسیر آثار تجسمی آبستره است و پرسش این پژوهش
بدین قرار اســت که آیا روش آیکونولوژی که در پی شــناخت معنا در مقابل فرم(صورت) است ،در تفسیر آثار هنری آبستره
روشی کاربردی خواهد بود یا خیر .فرضیه این جستار اینچنین است که آیکونولوژی مبتنی بر معنای اثر بوده و این معنا در
دنیای نسبیگرای هنر آبستره خارج از دسترس و اساساً متکﺜر و نسبی است .بنابراین آیکونولوژی در باب آثار هنری آبستره
کاربردی نخواهد بود .روش گردآوری اطالعات ،کتابخانهای و روش تحقیق بکار برده شــده در این پژوهش تحلیلی -تاریخی
اســت .یافتههای تحقیق بدین قرار است که شناخت معنای واقعی یا ابتدایی در آثار آبستره نانگارهپرداز ممکن نیست و این
بدان معناست که آیکونولوژی در همان گام اول متوقف میشود .در آثار آبسترة حامل تصویر هم ،از پس صورت اثر نمیتوان
به معنای واحدی رسید و هویتی که بازشناخته میشود متکﺜر بوده و منطبق بر ماهیت اثر نیست.

واژههای کلیدی
آیکونولوژی ،آیکونوگرافی ،هنر آبستره ،معنا ،نسبی گرایی.
* نویسنده مسئول :تلفن ،09122940182 :نمابر.E-mail: mahyar.asadi@ymail.com ،021-33471300 :
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مقدمه

آیکونولــوژی 1بــه ﻋنــوان یــﮏ رویکــرد -روش در تفســیر اﺛــر
هنــری ،ﺳالهاﺳــﺖ ﮐــه در مطالعــات هنــر مــورد اﺳــتفاده ﻗــرار
میگیــرد .اگرﭼــه ریﺸــههای اﺻﻠــی ایــن روش را میتــوان
تــا ﻗــرن شــانﺰدهﻢ و ﮐتــاب آیکونولوژیــا 2ﮐــه توﺳــﻂ ﺳــﺰار
ریﭙــا 3نگاشــته شــده اﺳــﺖ ﭘیگیــری نﻤــود ،ولــی ﻋﻤ ـ ً
ﻼ ﭘــس
از ﮐتــاب ارویــﻦ ﭘانﻮفســکی 4بــا ﻋنــوان» :مطالعاتــی در
آیکونولــوژی :مضامیــن انســانگرایانه در هنــر رنســانس« در ﺳــال
 1932میــﻼدی اﺳــﺖ ﮐــه بــه ﻋنــوان روشــی ﮐاربــردی مطــرح
شــده و مــورد توﺟــه ﻗــرار میگیــرد .در ایــران نیــﺰ ایــن روش
امــروزه بســیار مــورد توﺟــه واﻗــﻊ شــده و دامنــه ایــن التفــات تــا
بدانﺠــا گســترده شــده اﺳــﺖ ﮐــه در بــاب ﭼیســتی آن ،ﮐتــاب
و مﻘاﻻتــی 5نگاشــته شــده و هﻤﭽنیــن در مطالعــات هنــر نیــﺰ
بــه ﻋنــوان روش ،بســیار مــورد اﺳــتفاده ﻗــرار گرفتــه اﺳــﺖ.
در مطالعــات انﺠــام شــده در ایــران ﮐــه از ایــن روش بﻬــره
بردهانــد ،مﺤــور اﺻﻠــی و مــورد مطالعــه مربــوط بــه نﻘــوش
ﮐﻬــن ایرانــی و یــا نگارگــری ایرانــی بــوده اﺳــﺖ .هﻤﭽنیــن
مﻘولــه مــورد مطالعــﮥ ﭘانوفســکی نیــﺰ ﺳــابﻘﮥ تاریﺨــی داشــته
تاریــﺦ
و مربــوط بــه دوران رنســانس اﺳــﺖ .ماینــر در ﮐتــاب
ِ
تاریــﺦ هنــر مدﻋــی شــده اﺳــﺖ ﮐــه مﻘــاﻻت زیــادی در ر ّد روش
ﭘانوفســکی و نﺒــود ﺳﻤﺒولیســﻢ ﭘنﻬــان نوشــته شــده اﺳــﺖ ولــی
هﻤﭽنــان ارزیابیهــای او مﻘﺒولیــﺖ ﻋــام دارد ).(321 ،1390
گﻤﺒریــﭻ نیــﺰ بــر ایــن اﻋتﻘــاد اﺳــﺖ ﮐــه رویکــرد ﭘانوفســکی
تﺌوریﺳــازانه و نﻈریهﭘردازانــه اﺳــﺖ و تنﻬــا معطــوف بــه هنــر
رنســانس بــوده و بــه نﻤونههــای ﻋینــی نﭙرداﺧتــه اﺳــﺖ .ایــن
در ﺣالــی اﺳــﺖ ﮐــه ایــن رویکــرد بــا بســیاری از هنرهــا ﺳــازگار

نیســﺖ و ﺣتــی در ﺻــورت ﺳــازگاری بــا معضﻼتــی هﻤراه اﺳــﺖ
)نصــری .(63 ،1389 ،بکارگیــری ایــن روش در تفســیر ﺻــرف
آﺛــار تاریﺨــی ،نگارنــده را بــر آن داشــﺖ تــا امــکان ﮐاربــرد ایــن
روش در بــاب هنــر آبســتره را مــورد بررﺳــی ﻗــرار دهــد.
در واﻗــﻊ هــدف ،امکانﺳــنﺠی ﮐاربــرد روش آیکونولــوژی
در تفســیر یــﮏ اﺛــر هنــری آبســتره الﺒتــه در ﺣیطــه هنرهــای
تﺠســﻤی اﺳــﺖ و ﭘرﺳــﺶ و مســﺌﻠﮥ اﺻﻠــی ایــن ﭘﮋوهــﺶ از ایــن
ﻗــرار اﺳــﺖ ﮐــه آیــا آیکونولــوژی ﮐــه در ﭘــی شــناﺧﺖ معنــای
اﺛــر و مســاﺋﻠی مرتﺒــﻂ بــا ناﺧــودآگاه فــردی و ﺟﻤعــی هنرمنــد
اﺳــﺖ ،در بــاب هنــر آبســتره ﮐــه نســﺒیگرایــی در آن نﻘــﺶ
ﻋﻤــدهای ایفــا میﮐنــد ،روشــی ﮐاربــردی ﺧواهــد بــود یــا ﺧیــر.
فرﺿیــه ایــن ﺟســتار اینﭼنیــن اﺳــﺖ ﮐــه آیکونولــوژی
مﺒتنــی بــر معنــای اﺛــر اﺳــﺖ و ایــن معنــا در دنیای نســﺒیگرای
هنــر آبســتره ﺧــارج از دﺳــترس و اﺳاﺳـاً متکﺜــر و نســﺒی بــوده
و ﺣتــی ﺧــود هنرمنــد نیــﺰ بــدان آگاهــی نــدارد .بنابرایــن
آیکونولــوژی در بــاب هنــر آبســتره ﮐاربــرد نداشــته و ﺻرف ـاً در
مــورد هنــر بازنﻤــودی ﮐاربــردی اﺳــﺖ .ﭼــرا ﮐــه هنــر آبســتره
ارﺟاﻋــی بــه ﭘدیــده و یــا روایــﺖ واﺣــد و ﺧاﺻــی نــدارد.
روش گــردآوری اﻃﻼﻋــات ،ﮐتابﺨانــهای و روش تﺤﻘیــﻖ بــکار
بــرده شــده در ایــن ﭘﮋوهــﺶ تﺤﻠیﻠــی -تاریﺨــی اﺳــﺖ .منــوال
مطالعــه اینﭼنیــن ﺧواهــد بــود ﮐــه ابتــدا مﺒانــی و ﺳــاﺧتارهای
آیکونولــوژی -بــه ﻋنــوان روش -مطــرح و ﺳــﭙس موانﻊ اﺳــتفاده
از آن در بــاب هنــر آبســتره بــا توﺟــه بــه ﺳــاﺧتارهای آن
ﺳــنﺠیده ﺧواهــد شــد تــا امــکان و یــا ﻋــدم امــکان اﺳــتفاده از
آن در تفســیر ایــن نــوع هنــر روشــن گــردد.

در باب آیکﻮنﻮﮔرافی 6و آیکﻮنﻮﻟﻮژی
واژه آیکونوگرافـی ) ،(Iconographyاز ترﮐیـﺐ دو واژه
 eikonبـه معنـای تصویـر و  grapheبـه معنای نوشـتن ﺣاﺻﻞ
شـده اﺳـﺖ .بنابرایـن شـﻤایﻞنگاری ،هـﻢ بـه معنای شـیوة ﮐار
هنرمنـد در نوشـتن تصویر و هﻢ داﺳـتانی ﮐه ﺧـود تصویر بازگو
میﮐنـد ،اﺳـﺖ .روش آیکونوگرافی توﺳـﻂ ﭘﮋوهﺸـگران وابسـته
بـه مﺆﺳسـه واربورگ بسـﻂ و گسـترش یافـﺖ .این مﺆﺳسـه در
هامﺒـورگ آلﻤـان تﺄﺳـیس شـد ولـی بـرای در امـان مانـدن از
ﭘیگـرد نازیهـا در ﺳـالهای ﭘیـﺶ از ﺟنـﮓ ﺟﻬانـی دوم بـه
لنـدن نﻘـﻞ مکان ﮐرد .اروین ﭘانوفسـکی ﻋضو ﺳـرآمد و ﭘیﺸـتاز
واربـورگ بـود .آیکونولـوژی یـا دانـﺶ ) (logosتصویرگـری بـه
ﻋنـوان یـﮏ رویکـرد مرتﺒﻂ بـا آیکونوگرافـی به ﭘﮋوهـﺶ برنامﮥ
بﺰرگتـری )در ﺻـورت وﺟـود( میﭘـردازد ﮐـه اﺛـر بـدان متعﻠـﻖ
اﺳـﺖ .تفاوت آیکونوگرافـی و آیکونولوژی را ارنسـﺖ گﻤﺒریﺞ ﮐه

از ﭘﮋوهﺸـگران مﺆﺳسـه واربـورگ نیـﺰ بـود در  1972بـه ﺧوبی
مﺸـﺨﺺ ﮐـرده اﺳـﺖ .وی آیکونولـوژی را بازﺳـازی ﮐﻞ یـﮏ
برنامـه یـا زمینـه میدانـد و بنابرایـن بیﺶ از یﮏ متن را شـامﻞ
میشـود و ایـن متـون در زمینهای ﻗـرار دارند ﮐـه مﺤیﻂ هنری
و فرهنگـی را شـامﻞ میشـود )آدامـﺰ(51-52 ،1387 ،تﺌـوری
ﭘانوفسـکی ﮐه بدوا ً به ﺻورت نسـﺨهای ابتدایی در ﺳـال 1932
م .مطـرح شـد ،ﭘـس از ﭼـاپ بـه ﻋنـوان مﻘدمـه ﮐتابـی از او با
ﻋنـوان» :مطالعاتی در آیکونولوژی :مضامین انسـانگرایانه در هنر
رنسـانس« بـار دیگر در ﺳـال  1955م .در هﻤـان ﮐتاب با اﻋﻤال
اﺻﻼﺣاتـی مﺨتصـر و با نـام» :معنا در هنرهای بصـری« به ﻃﺒﻊ
رﺳـید و تـا بـه امـروز بارهـا تﺠدیـد ﭼـاپ شـده اﺳـﺖ )ﻋﺒدی،
 .(31 ،1390ﭘانوفسـکی در مطﻠـﻊ مﻘالـﮥ ﺧـود ،آیکونوگرافـی را
شـاﺧهای از تاریـﺦ هنـر برمیشـﻤرد ﮐـه بـه مضﻤـون و معنـای

39
امکانﺳنﺠی اﺳتفاده از آیکونولوژی ﺟﻬﺖ تفسیر آﺛار هنری آبستره

اﺛـر هنری بـه ﻋنوان نﻘطـه مﻘابﻞ فـرم 7میﭘـردازد )Panofski,

 .(2009, 220او در ﺟﻬـﺖ ادراك و تفسـیر هـر اﺛـر هنری ،ﻗاﺋﻞ
بـه ﺳـه ﻻیـﮥ معنایی اﺳـﺖ ﮐـه در ذیﻞ شـرح مﺨتصـری از آن
بیـان ﺧواهد شـد.

مﻌنای ابتدایی یا ﻃبیﻌی

8

ﻻیـﮥ اول ﮐـه مربـوط به معنـای ابتدایـی یا ﻃﺒیعـی ﭘدیدهها
اﺳـﺖ و بـه دو ﻗسـﻤﺖ معنـای واﻗعـی 9و معنای بیانی 10تﻘسـیﻢ
میشـود ،از ﻃریـﻖ شناﺳـایی ﺻورتهـای مﺤسـوس و درك
روابـﻂ میـان آنﻬـا شـکﻞ میگیـرد .بازشناﺳـی اشـکال ،رنﮓها
و ﺧطـوط ﮐـه بازنﻤایاننـده ﻃﺒیعﺖ ،انسـان ،ﺣیوان و  ...هسـتند
و بـه واﺳـطه تﺠربـﮥ ﻋﻤﻠـی 11مﻤکن میشـوند ،منتﺞ بـه ادراك
معنـای واﻗعـی شـده و ادراك ﮐیفیﺖهـای بیانـی ایـن ﺻورتها
ﮐـه در ﺳـطﺤی باﻻتـر از معنـای واﻗعـی ﻗـرار دارد و منتـﺞ بـه
ادراك معنـای بیانـی میگـردد ،متعﻠـﻖ بـه ایـن ﻻیـه هسـتند.
ﭘانوفسـکی ایـن دنیـای فرمهـای ناب را ﮐـه ﺣامﻞ معنـای اولیه
یـا ﻃﺒیعـی هسـتند ،دنیـای نﻘﺸـﻤایههای هنـری 12میﺧواند و
معتﻘـد اﺳـﺖ شـناﺧﺖ معنـای اولیـﮥ ایـن نﻘﺸـﻤایهها ،توﺻیﻒ
ﭘیﺸـاآیکونوگرافی 13یـﮏ اﺛـر هنری اﺳـﺖ.

مﻌنای ﺛانﻮیه یا ﻗراردادی

14

در ﭘـس ﺻـورت هر نﻘﺸـﻤایهای ،معنـای ﺛانویهای ﻗـرار دارد
ﮐـه از ﭘـی درك و تﺤﻠیـﻞ معنـای اولیـه آن ﺣاﺻـﻞ میگـردد.
ﻻیـﮥ دوم ،مﺤﻤـﻞ شـناﺧﺖ معنـا یـا مفﻬـوم نﻬانـی اﺳـﺖ ﮐـه
نﻘﺸـﻤایهها راوی آن هسـتند .نﻘﺸـﻤایههایی ﮐـه ﺣامـﻞ معنای
ﻗـراردادی یـا ﺛانویـه هسـتند ،تصویـر 15ﺧوانـده میشـوند و
ﭘرداﺧتـن بـه روابـﻂ میـان تصاویر و ادراك داﺳـتانی ﮐـه روایﺖ
میﮐننـد ،از منﻈـر ﭘانوفسـکی تﺤﻠیـﻞ آیکونوگرافـی 16ﺧوانـده
میشـود .آنﭽـه در ﻻیـﮥ دوم مطرح اﺳـﺖ فراتـر از تﺤﻠیﻞ فرمال
یـﮏ اﺛـر هنری اﺳـﺖ؛ ﭼـرا ﮐه در یـﮏ تﺤﻠیـﻞ فرمـال ،تنﻬا به
ﺻـورت اﺛـر بسـنده میشـود و بـه معنـا و مفﻬـوم آن ﭘرداﺧتـه
نﻤیشـود .ولـی در تﺤﻠیـﻞ آیکونوگرافـی ﮐـه بـه ﻃـور ﮐﻠـی
آیکﻮنﻮﮔرافـی ﺧوانـده میشـود ،هـدف ادراك و تفسـیر معنـا
در مﻘابـﻞ فـرم اﺛـر هنری اﺳـﺖ.

مﻌنا یا مﺤتﻮای ذاتی

17

تعین آن
ﻻیـﮥ ﺳـوم معنایی مربوط به مدرﮐاتی اﺳـﺖ ﮐـه از ّ
دﺳـته از اﺻـول اﺳاﺳـی شـکﻞ میگیـرد ﮐـه در مﺸـﺨصههای
یـﮏ مﻠـﺖ ،دوره زمانـی ،ﺟایـگاه ،باورهـای مﺬهﺒـی یا فﻠسـفی
نﻬفتـه اﺳـﺖ و ایـن مﺸـﺨصهها توﺳـﻂ ناﺧـودآگاه شـﺨﺺ در
یـﮏ اﺛـر متراﮐـﻢ گﺸـتهاند .نیـاز بـه ذﮐر نیسـﺖ ﮐه ایـن اﺻول
با شـناﺧﺖ »روشهـای ترﮐیﺐبندی« و »مفﻬـوم آیکونوگرافی«

روشـن و آشـکار میگـردد .تفسـیر مـا از ادراك فرمهـای نـاب،
نﻘﺸـﻤایهها ،تصاویـر ،داﺳـتانها و ﺣکایـﺖ بـه ﻋنـوان مﻈاهـر
18
اﺻول اﺳاﺳـی ،درﺳـﺖ هﻤان ﭼیﺰی اﺳﺖ ﮐه ارنسـﺖ ﮐاﺳیرر
از آن بـه ﻋنـوان ارزشهـای نﻤادیـن 19یـاد میﮐنـد .ﮐﺸـﻒ و
تفسـیر ایـن ارزشهـای نﻤادیـن )ﮐـه اﻏﻠﺐ بـرای ﺧـود هنرمند
هـﻢ ناشـناﺧته هسـتند و مﻤکـن اﺳـﺖ ﺣتی بسـیار متفـاوت از
آن ﭼیـﺰی باشـد ﮐـه ﻗصد بیانﺶ را داشـته اﺳـﺖ( ،امری اﺳـﺖ
ﮐـه آیکونولـوژی ﺧوانـده میشـود و متﻤایـﺰ از آیکونوگرافـی
بـوده و در مﻘابﻞ آن ﻗـرار دارد ).(Panofski, 2009, 221–223
ﭘانوفسـکی ،آیکونولـوژی را معادلـی بـرای تفسـیر آیکونوگرافـی
برمیشـﻤرد.

مبانی آیکﻮنﻮﻟﻮژی و تقابﻞ با ساﺧتارهای
هنر آبستره
تفسـیر آیکونوگرافـی یـا هﻤـان آیکونولـوژی زمانـی ﻗابـﻞ
دﺳـﺖیابی اﺳـﺖ ﮐـه ﻻیـﮥ ﺳـوم معنایی ﮐـه دربردارنـدة آن دو
دیگـر اﺳـﺖ شناﺳـایی و ادراك شـود .آنﭽه در این میان مسـیر
را دشـوار میﺳـازد ،تضادهایـی میـان مﺒانـی روش آیکونولـوژی
و ﺳـاﺧتارهای هنـر آبسـتره اﺳـﺖ ﮐـه امـکان ادراك معنـا را به
ﻋنـوان تکیـهگاه این روش گاه از هﻤان ﻻیـه معنایی اول مﺤدود
میﮐنـد .نانگارهﭘـردازی ،ﻋـدم ارﺟاع بـرون متنی ،نسـﺒیگرایی،
ﻋـدم اینهﻤانـی میـان هویـﺖ و ماهیـﺖ ﺻـورت و معنـای اﺛـر،
ﻋـدم نﻤادﭘـردازی و وﺟـود بیـﺶ از یـﮏ معنـا در ﭘـس ﺻـورت
واﺣـد از ﺟﻤﻠـه ﺳـاﺧتارهای هنـر آبسـتره بـه شـﻤار میرونـد
ﮐـه بـه وﺿوح در تضـاد با مﺒانـی آیکونولـوژی هسـتند .در ذیﻞ
یکایـﮏ موانـﻊ در ادراك هـر ﻻیـه معنایـی تفصیـﻞ و تفسـیر
میگـردد.

مﻌنای ابتدایی و آﺛار نانگارهﭘرداز

20

در اولیـن ﻻیـﮥ معنایـی بـه معنـای واﻗعـی ﭘدیدههـا ﮐـه
ﺣاﺻـﻞ شـناﺧﺖ ﻋناﺻـر ﺻـوری از ﺟﻤﻠه شـکﻞ ،رنـﮓ ،ﺧطوط
و روابـﻂ میـان آنﻬـا ﮐـه منتـﺞ بـه شـکﻞگیری تصویـر و در
نﻬایـﺖ بازشناﺳـی آن بـه ﻋنـوان ﺻـورت مﺤسـوس در یـﮏ اﺛر
اﺳـﺖ ،ﭘرداﺧتـه میشـود و تﺠربـﮥ ﻋﻤﻠـی نﻘـﺶ بسـﺰایی در
ایـن بازشـناﺧﺖ بـر ﻋﻬـده دارد .ﺣـال ﺳـﺆال اینﺠاﺳـﺖ ﮐـه آیا
اﺳاﺳـاً روابـﻂ میـان ﻋناﺻـر ﺻـوری در یﮏ اﺛـر هنری آبسـتره،
تصویـری را شـکﻞ میدهـد ﮐـه ﻗابـﻞ بازشناﺳـی باشـد یـا ﺧیر
و ﺳـﺆال دیگـر آنکـه آیـا در دنیـای فردگـرای مـدرن ،تﺠربـﮥ
ﻋﻤﻠـی هﻤـﮥ انسـانها ﺣتـی در یـﮏ فرهنﮓ مﺸـترك یکسـان
اﺳـﺖ یـا ﺧیـر .آنﭽـه مسـﻠﻢ اﺳـﺖ در بسـیاری از آﺛـار هنـری
21
بازشناﺳـی هیﭻ
آبسـتره نانگارهﭘـرداز به دلیـﻞ ناﻋینیﺖگرایی
ِ
تصویـری امکانﭘﺬیـر نﺒـوده و مﺨاﻃـﺐ هیـﭻ نﻘﺸـی را نﻤییابد
ﮐـه مابهازایـی در دنیـای ﺧـارج از اﺛر داشـته باشـد .بـرای مﺜال

40
ی دوره ،19شماره ،4زمستان1393
نشریههنرهای زیبا-هنرهای تجسم 

تصویر  -1بدون عنوان ،مارك روتکو ،1957 ،رنﮓ روغن روی بوم ،143×138 ،مجموعه شخصی.
مﺄخﺬ(Charles et al, 2006, 503) :

در برخـی نقاشـیهای روتکو(22تصویـر  ،)1تنهـا عناصـر بصـری
قابـل شـناخت سـطوح رنگـی هسـتند کـه منتـج بـه هیﭻگونه
بازشناسـی نمیشـوند و همچنیـن برخـی مجسـمههای دیویـد
اسـمیت(23تصویر  ،)2کـه بازنمود هیﭻ پدیـدهای از دنیای خارج
خـود نیسـتند ،از این دسـت به شـمار میروند .ارجاعـات عناصر
بصـری در ایـن آثـار ،درون متنـی بـوده و مرجـع تمامـی آنهـا
طبیعـت نبـوده بلکـه ماهیـت هنـر اسـت و ایـن امـر در جایـی
کـه هنرمنـدان در بـاب آثـار خـود سـخن گفتهانـد بـه وضـوح
آشـکار اسـت .بـرای مﺜـال ویکتـور وازارلـی 24در کتـاب خـود با
نـام پالستیسـیته مینویسـد« :یـک اثـر هنـری که بـه طبیعت
شـبیه باشـد ،اثـری بیهـوده اسـت .هنـر مصنـوع اسـت و نـه
طبیعـی؛ آفرینـش تقلیـد از طبیعـت نیسـت؛ آفرینـش پابهپای
طبیعـت رفتـن و حتی از حد آن گذشـتن توسـط ابداعی اسـت
کـه در میـان جانـداران فقـط انسـان شایسـتة خلـق آن اسـت.
نقاشـی حتـی اگر انقبـاض اعضای درونـی را مجسـم کند ،حتی
اگـر مـواد مـذاب درون زمیـن یـا مناﻇـر کیهانـی و یـا تصاویـر
25
مـاده در سـطﺢ ریزتریـن ذرات را بنمایانـد ،باز هـم نگارهپرداز
باقـی میمانـد» (وازارلـی.)22 ،1351 ،
مبین این نکته
بنا بر نظر امبرتو اکو ،زیباییشناســی معاصر ّ
اســت که زیبایی ،آفرینــش و حقیقت باید صــورت یافته تا به
واسطه حواس درك شوند و این نکته هنرمند را در جایگاه کاشف
دوبارة مواد قــرار میدهد .برای هنرمند قرن بیســتم ،دوری از
آثــار فیگوراتیو توجه به مواد را در پی داشــت و این امر راههای
تــازهای را در قلمــرو امکانات فرمی برای او میگشــود .به زعم

وی «برای بخش عظیمی از هنرمنــدان معاصر ،مواد دیگر بدنة
کار ،و صرفــاً بدنة کار ،نیســت ،بلکه نتیجة کار ،و هدف گفتمان
خالق نیز هست .اسلوب نقاشی معروف به غیرصوری ،از پیروزی
رنگپاشــهها ،تركها ،برآمدگیها ،درزهــا و چین و چروكها،
شرهها ،و غیره حکایت داشت» (اکو.)208 ،1391 ،
نقــش ماتریال در هنر مدرن تا بدانجا گســترده و برجســته
میشــود که گاهی هنرمندان پروســه خلق را میان خود و مواد
مورد استفادهشان تقســیم میکنند و به مواد اجازه میدهند تا
بــا حرکت آزادانــه اثری را بیافریند که همچــون نقش آب دریا
بر ســاحل ،و یا نقش بــاران بر خاك ،طبیعی یا اتفاقی اســت.
برخی نقاشــان شیوة آبســتره ،با نامگذاری آثار خود به نام مواد
مورد استفادهشــان مﺜل آسفالت ،ســنگ ،کﭙکها ،خاك ،تفاله،
زنگ ،قیــر و غیره راه را برای جســتجوی هرگونه معنا بر ذهن
بیننده میبندند .اگرچه مقصود آنان نمایش صرف اشیای مذکور
نیســت ،و با انتخاب خود چشمان بیننده را به حساسیت بیشتر
در نگریســتن به جهان پیرامون خود دعوت میکنند ،ولی هدف
اصلیشــان ،کندوکاو در مواد و تفسیر آن اســت تا بیننده را به
کشف زیبایی پنهان آن هدایت کنند (همان .)208-210 ،آنچه
مبرهن است هنرمند خالق یا انتخابگر این آثار در پی بیان معنا
و مفهوم و یا روایت رخداد و داستان نیست و آنچه او را به نمایش
اثرش برانگیخته اســت ،زیبایی صوری نهفته در فرمی است که
گاه وی خالق آن است ،و گاه کاشف آن.
نگاه هنرمند مدرن به جهان همانند پیشــینیانش نیست که
جهان را حقیقت میپنداشــتند .برای هنرمند نســبینگر مدرن
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تصویر  -2مکعبی ،دیوید اسمیت ،1964 ،فلز گالوانیزه ،ارتفاع 294
سانتیمتر ،گالری مارلبورو ،نیویورك ،امریکا.
مﺄخﺬ) :لوسی اسمیت(177 ،1380 ،

حقیقتی وجود ندارد .حقیقت آن است که او میاندیشد و اینگونه
اســت که بازنمایی از طبیعت را بیهوده میشــمارد و به دنیای
درون خویش میپردازد .دنیایی که بر مبنای خالقیت وی شکل
میگیرد .ناشکلگرایی هنر مدرن ،به نوعی تجلی نسبینگری در
هنر است .آثار هنری بازنمایانه در واقع به صورت استعاری عمل
میکنند ولی ﻇهور هنر آبســتره و استفاده دگرگونه از بازنمایی،
یادآور موضوعی اســت که در آرای فیلســوفان بسیاری از زمان
افالطون به بعد قابل ردیابی اســت و آن ایــن که واقعیت امری
الیتغیر نبوده و امری قراردادی است (لینتن.)178 ،1386 ،
«پل کله ،26یکی از بزرگترین اســتادان هنر نوین ،موضوع را
چنین بیان میکند :ما عادت داشــتیم اشیای مرئی بر روی کرة
خاکی را شبیهسازی کنیم ...امروز ما از واقعیت اشیای مرئی پرده
برمیداریم و بدین ترتیب این اعتقاد را بیان میکنیم که واقعیت
مرئی صرفاً یک پدیدة منزوی اســت که اخیرا ً واقعیتهای دیگر
از لحاظ عددی از آن سبقت گرفتهاند .اشیاء ،معنی گستردهتر و
متنوعتری به خود میگیرند ...ســرانجام ،جهانی از شکل از بطن
عناصر صرفاً انتزاعی شــکل آفریده خواهد شد که از قوارهبندی
آن عناصر به عنوان اشــیاء ،موجودات ،یا چیزهایی انتزاعی مانند
حروف یا اعداد کام ً
ال مســتقل خواهد بود .به بیان دیگر ،واقعیت
اشــیای مرئی ،دیگر صرفاً مرئی بودنشان نیست ،حالت مرئی هر
شیء ،که با یک پرســﭙکتیو تنها به شیوة هنر سنتی نشان داده
میشود ،گزارشی بینهایت کوتاه شده و محدود دربارة آن است؛
واقعیــت ،چیزی به مراتب بیش از این اســت» (گاردنر،1386 ،
 .)615کاندینســکی 27نیز معتقــد بود «هنر بیشــتر از رهگذر

کمﭙوزیســیونهای انتزاعی و فرانمودهای شــاعرانه میتواند به
معنویت دســت یابد تــا از طریق رویکردی کامــ ً
ال محاکاتی ]یا
بازنمودی[ به جهان قابل رؤیــت» (لینتن .)57 ،1386 ،وی در
کتاب معروف خود معنویت در هنر اینگونه مینویسد« :هنگامی
که مذهب ،علم و اخالق (این دو توســط دســت نیرومند نیچه)
متزلزل میشوند و هنگامی که حامیان برون در حال نابودیاند،
بشــر توجه خــود را از برون بــه درون خود معطــوف میکند»
(کاندینسکی .)62 ،1390 ،این دروننگری در مقابل بروننگری،
دوری از طبیعتگرایــی و گرایش به ســمت انتــزاع را در آثار
کاندینسکی در پی دارد .در کل دوری جستن از بازنمایی طبیعت
و گرایش به ســمت هنر آبســتره ،خلق آثاری را به همراه دارد
که هیچگونه شــمایلی در آن موجود نیســت و با توجه به تﺄکید
پانوفســکی بر شناخت معنای مستتر در شــمایلها و همچنین
توجه به بنیانهای این روش که شمایلشناسی نام دارد ،میتوان
اینگونه اذعان نمود که عدم وجود شــمایل در یک اثر هنری ،راه
را بر تفسیر آن از طریق روش شمایل شناسی میبندد.
از برآیند گفتههای باال میتوان اینچنین اســتنباط نمود که
در آن دســته آثار هنری آبســتره که نانگارهپرداز هستند ،روابط
میان عناصر بصری به شــکلگیری نقشــمایههای هنری منتج
نمیشود و در پی آن ،آیکونولوژی که برمبنای کشف معنای پس
پشت نقشمایهها شکل میگیرد در همان قدم اول یعنی شناخت
معنای ابتدایی یا واقعی از ادامة مســیر باز میماند .همچنین در
آرای پانوفســکی ،ادراك این معنای واقعی منوط به تجربة عملی
پنداشــته شده است که با در نظر گرفتن فردگرایی هنر مدرن و
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تﺼﻮیر  -3ﮔیتار ،ﺷیر ﮔاز و بﻄری ،ﭘابلﻮ ﭘیکاسﻮ ،1913 ،رنﮓ روﻏﻦ ماسه و
ذﻏال روی بﻮم ،68,5×53,5 ،مجمﻮﻋه ﺧﺼﻮﺻی ،ﻟندن.
مﺄﺧﺬ(Penrose, 1994, 24) :

بویﮋه هنر آبســتره ،این تﺠربﮥ ﻋﻤﻠی ﮐام ً
ﻼ فردی بوده و ﺣتی در
فرهنگی مﺸترك نیﺰ امکان هﻤسانی آن وﺟود ندارد.

مﻌنای ﺛانﻮیه و تکﺜر مﻌنا
ﻻیه دوم معنایی ،ﺟایگاه ادراك معنای ﺛانویهای اﺳــﺖ ﮐه در
ﭘس ﭘﺸــﺖ ﺻورت تصاویر )نﻘﺸــﻤایههای ﺣامﻞ معنای ﺛانویه(
نﻬان اﺳــﺖ .آنﭽنان ﮐه ﭘیﺶتر ذﮐر شــد در آﺛار هنری آبستره
نانگارهﭘــرداز تصویر وﺟود ندارد؛ ﭘس ﻃرح مســﺌﻠﮥ رابطه میان
معنای ﺛانویه و اینگونه آﺛار ﺟوابی از ﭘیﺶ معین ﺧواهد داشﺖ.
ﺣال ﭘرﺳﺶ اینﺠاﺳــﺖ ﮐه آیا ادراك معنای ﺛانویه یا ﻗراردادی
در آﺛار آبســتره ﮐه دارای تصویر هستند ،امکانﭘﺬیر ﺧواهد بود
یا ﺧیر .برای مﺜال بســیاری از آﺛار ﭘابﻠو ﭘیکاﺳو 28از رابطﮥ میان
ﺧطوط و ﺳــطوح رنگی به وﺟود آمده اﺳــﺖ )تصویر  .(3یعنی
شــناﺧﺖ معنای اولیه یا واﻗعی در این اﺛر امکان ﭘﺬیر اﺳــﺖ .آیا
معنای ﺛانویهای ﮐه مﺨاﻃﺐ و یا مفســر از این اﺛر ادراك میﮐند
هﻤان معنای منﻈور ﭘیکاﺳــو اﺳــﺖ؟ آیا نیــﺖ مﺆلﻒ و دریافﺖ
مﺨاﻃﺐ بر هﻢ منطﺒﻘند؟ آیا در دنیای نســﺒیگرای مدرن میان
هویــﺖ و ماهیﺖ ﺻورت و معنای اﺛــر اینهﻤانی اتفاق میافتد؟
آیا در ﭘس ﺻورت آﺛار مدرن معنای واﺣد نﻬفته اﺳــﺖ؟ آیا برای
هنرمندان مدرن ﻗرن بیستﻢ واﻗعیﺖ امری واﺣد اﺳﺖ؟ آیا فرآیند
دیدن در هﻤﮥ افراد با یﮏ ﮐیفیﺖ ﺻورت میﭘﺬیرد؟
ویتکنﺸتاین معتﻘد اﺳﺖ آنﭽه انسان میبیند وابسته به تفسیر

و تعﺒیر اوﺳﺖ و هیﭻ ﭼﺸــﻤی معصوم و ﻋاری از اشتﺒاه نیسﺖ.
وی مﺸاهده را فرآیندی فﻌال میداند و نه منﻔﻌﻞ و این فعالیﺖ
ﺳﺒﺐ آن اﺳــﺖ ﮐه در ﺧوانﺶ تصاویر ،ﮐﻠیﺸهها و الگوهایی ﮐه
از ﭘیﺶ در ذهن بیننده اﺳــﺖ در نســﺒﺖ با واﻗعیﺖ در اولویﺖ
ﻗرار بگیرد .ارنســﺖ گﻤﺒریﭻ این دیدگاه را تا بدانﺠا بســﻂ داده
ﮐه اﺳاﺳاً ﻗاﺋﻞ به تﻘسیﻢ ﻗاﻃعی میان معنای ﻃﺒیعی و ﻗراردادی
آنگونه ﮐه ﭘانوفسکی شــرح داده اﺳﺖ نیسﺖ .به زﻋﻢ وی ،آنﭽه
ما به ﻋنوان شﺒاهﺖها تﺸﺨیﺺ میدهیﻢ ،ﮐﻠیﺸهها و شکﻞهای
شناﺧته شــده در فرهنﮓ ﺧودمان اﺳﺖ .ﮐیﭙنﺒرگ در مﻘالهای
تﺤﺖ ﻋنوان شــﻤایﻞنگاری و دین با ذﮐر مساﺋﻞ مطروﺣه در باﻻ
مدﻋی میشــود ﮐه با در نﻈر گرفتن نﻘﺶ و ﺳــﻬﻤی بیﺸــتر از
آنﭽه ﭘانوفسکی برای بیننده ﻗاﺋﻞ شده اﺳﺖ ،ﺳﺆاﻻتی رخ ﺧواهد
نﻤود ﮐه ﭘاﺳﺦ به آنﻬا ﺳﻬﻞ به نﻈر نﻤیرﺳد .برای مﺜال »ﭼگونه
میتــوان نﺤوة نــگاه دیگر افراد به تصاویر ﺧــود را توﺿیﺢ داد؟
ﭼگونه میان تداﻋی ذهنی و ادراك ﻋینی تﻤایﺰ ﻗاﺋﻞ شــویﻢ؟ در
ﮐﺠا میتوان ﺧطی میان اﺳــتنتاج درﺳــﺖ و نادرﺳﺖ ﮐﺸید؟«
)ﮐیﭙنﺒرگ.(142 ،1373 ،
29
اگرﭼه بنابر نﻈر ﮐسانی هﻤﭽون هیرش ،نویسنده امریکایی
دﺳتیابی به معنای اﺛر دﺳﺖﮐﻢ به لﺤاظ تﺌوری امکانﭘﺬیر اﺳﺖ
و مــواردی هﻤﭽون توﺟه به دورة تاریﺨی هنرمند ،مکتﺐ ادبی و
یا هنری اﺛر و رﺟوع به دیگر آﺛار هنرمند این امر را مﻤکن ﺳاﺧته
و مسیر را تســﻬیﻞ میﮐنند ،نﺒاید این نکته را فراموش ﮐرد ﮐه
معنای متن از منﻈر ﺻاﺣﺐ این تﺌوری ،آن ﭼیﺰی اﺳﺖ ﮐه مﺆلﻒ
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«آگاهانــه» و «با نیتی خاص» پدید آورده اســت و فارغ از درك
مخاطب اســت (رامین .)384 ،1390 ،البته ممکن است کشف
این معنا در آثــار بازنمایانه امکانپذیر بنماید ولی ذکر این نکته
ضروری است که هنرمند مدرن خود اذعان دارد که اثرش حاصل
ناخودآگاه اوست و خود وی نیز پس از اتمام پروسه خلق در مقام
مخاطب اثرش قرار میگیرد و خوانشش متفاوت از خالق است .
در مقابل آرای هیرش ،باید از گادامر 30فیلسوف شهیر آلمانی
نام برد که معتقد بود دســتیابی به یک معنای مطلق از یک متن
ممکن نیســت و تﺄویل نهایی و قطعی به هیﭻ وجه امکان ندارد.
بنا به اعتقاد او تاریخ و زبان دو مسئله اساسی است که دستیابی
به معنا را غیرممکن میسازد .چرا که میان افق مخاطب امروزی
کــه اثر را تﺄویل میکند با افق خالق آن فاصله زمانی وجود دارد
و این دو بر هم منطبق نخواهند شــد و وضعیت تاریخی مخاطب
همــواره گونهای پیشداوری در خوانش اثــر برای وی به همراه
خواهد داشت که اگرچه به زعم گادامر منفی نیست ،ولی مانع از
رسیدن به معنای حقیقی اثر است (همان.)385 ،
مﺜالهای بیشماری موجود است که هنرمند مدرن در لحظة
خلــق اثر ،خود نمیداند چه خواهد کرد و به هیﭻ وجه از نتیجة
کار آگاه نیست و گفتههایی از پیکاسو هست که بر این امر صحه
مینهــد .مﺜــ ً
ال (از بیانیة « :)1923از جملــه گناهانی که مرا به
ارتکابــش متهم کردهاند هیﭻ یک دروغتر از آن نیســت که من
به عنوان اصلــی عینی در کار خودم رعایت میکنم و آن روحیة
پژوهش است .وقتی نقاشی میکنم ،هدفم نشان دادن آن چیزی
اســت که یافتهام نه آن چیزی که در جســتجویش هستم؛ و از
گفتگویش با کریستیان زرووس در سال  :1935چگونه میتوانید
از یک نظارهگر انتظار داشــته باشید به تصویر من آن طور جان
بدهد که مــن دادهام؟ تصویر از فاصلة هزاران فرســنگ به من
میرســد :چه کســی میتواند بگوید من از چــه فاصلهای آن را
احســاس کردم ،دیدم و نقاشــی کردم؟ با وجــود این ،روز بعد،
چیزی را که خود انجــام دادهام نمیتوانم ببینم .دیگران چگونه
میتوانند وارد رویاهای من ،غرایز من و افکار من شــوند ،چون،
اینها مدتها طول کشیده تا بالﻎ شوند و به عرصة ﻇهور برسند ،و
به ویژه آن چه را من در جستجویش بودهام درك کنند شاید هم
مخالف ارادهام باشد؟» (رید .)46–47 ،1387 ،گفتههای پیکاسو
حاکی از تکﺜر واقعیت اســت که در دنیای پیشــامدرن معنایی
نداشــت و در چارچوب مدرنیته است که مفاهیمی چون یقین،
اطمینــان و وحدت جای خود را به شــک ،تعدد و کﺜرتگرایی
میدهند (ضیمران.)3 ،1385 ،
هربرت رید 31از جمله متفکرانی اســت که اعتقادی بر وحدت
واقعیت نداشته و معتقد به شخصی بودن آن است .او معتقد است
«اکنون به درجهای از نسبیگرایی در فلسفه رسیدهایم که میتوانیم
ثابت کنیم واقعیت به معنای ذهنی بودن اســت ،یعنی آدمی هیﭻ
راهــی ندارد جز آن که واقعیت خویــش را هر قدر هم دلبخواه و
بیهوده بنماید ،خودش پیریزی کند» (رید.)21 ،1387 ،
تکﺜر واقعیت حاصل نسبیتی است که از علم به عنوان یکی از

ساختارهای فرهنگی به دیگر ساختارها و در نهایت تصور فضایی
قرن بیستم ســرایت نمود .علم ،تصور انســان از جهان مادی و
دنیای درونش را دگرگون کرد و تکنولوژی با تﺄثیرات بســیارش،
شرایط زندگی را برای انسانها کام ً
ال تغییر داد .در باب این دوران
میتوان گفت :جایی که هیﭻ چیز قطعی نیست ،هر چیزی تبدیل
به مســئله میشود و اصلیترین پرســش این دوران از این قرار
اســت که چه چیزی واقعی است؟ قرن بیستم از نظر ساختاری،
در پاســخ به این پرسش و پرســشهای سنتی بدبین است ولی
در یک مورد شــک ندارد و آن اینکه «واقعیت بینهایت بغرنج و
شــاید نهایتاً گریزپا باشد و به هیﭻ وجه در جریان زندگی روزانة
قراردادی و مبتنی بر حس مشــترك ما بر ما روشن نشود؛ بدون
تردید «دیدن» دیگر شــالودة «اعتقاد داشتن» نیست» (گاردنر،
.)614 ،1386
32
اینشــتین با بیان اینکه هیﭻ حرکــت مطلقی وجود ندارد،
قطعیت را از عالم علم خارج و نســبیت را به دنیای مدرن هدیه
نمود(اینشتین .)35 ،1389 ،هایزنبرگ 33نیز با بیان عدم قطعیت
در تمــام پدیدههــای اتمی این نکته را روشــن نمود که تمامی
روشهای مشاهده و اندازهگیری نسبی عمل میکنند و «فرایند
مشاهده ،پدیدة مورد مشاهده را تحریف میکند .شناخت عینی
و در عین حال کامل واقعیتها دســت یافتنی نیســت» (بکوال،
34
 .)210 ،1387این نسبیت در علم تا بدانجا پیش رفت که پوپر
مدعی شــد «تمام دانش ما محصول انتظارات و فرضیات است»
(پوپر .)22 ،1384 ،نســبیتی که اینگونه در علم حاصل شــده
بود ،در دیگر ساختارهای فرهنگی نیز به گونههای مختلف نمود
پیدا کرد .نســبیت در فلسفه وحدت واقعیت را مورد پرسش قرار
داد و این درســت همان چیزی اســت که هنرمند مدرن آن را
دســتمایه قرار میدهد و مﺜال آن پیشتر ذکر شد .برای هنرمند
قرن بیســتم ،تفکر مطلقاً «مســتقیمالخطی» 35کــه برگرفته از
زیباییشناسی کالســیک بود ،مقبول نبوده و کاربرد معیارهای
هندســی در امر زیباییشناســی از منظر او مردود است .ارنست
کاســیرر معتقد اســت غیردقیق و نامعین بودن اســت که خرد
زیباییشــناختی را شکل میدهد و اندیشــة غیرقطعی و ناتمام
است که الهام بخش تخیالت زیباشناختی است (کاسیرر،1389 ،
 .)452هنرمند مدرن پیشــاپیش برای گزینش رنگ و تصویری
که میخواهد به وجود بیاورد تصمیمی ندارد .او قصد انجام دادن
کاری را ندارد و در پی انجامش هم نیست و فقط حساسیتش را
رها میکند و در حالت جذبه کامل به نقاشی میپردازد و فقط به
این میاندیشــد که به یافتههایش وفادار باشد و آنچه را میبیند
نقاشی کند (گاردنر.)219 ،1386 ،
36
نقاش و منتقد هنری ادوارد وادســورث  ،در باب هنر مدرن
اینچنین مینویســد« :یک تابلو نقاشــی ،دیگر یک دریچه که از
درون آن یک قطعه زیبا و جذاب طبیعت را ببینیم نیســت ،و نه
وسیله و طریقی اســت که توسط آن نقاش احساسات و عواطف
خود را ابراز کند؛ خودش اســت ،یک شیء است .نقاش آنچه را
میبیند نمیکشــد ،بلکه آنچه را که به عنوان یک شــیء درك
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میکند میکشــد» (اگروس و ستانســیو .)204 ،1386 ،نتیجه
اینکــه در دنیایی که واقعیت امری واحد برشــمرده نمیشــود،
نمیتــوان معنای واحــدی برای یک صورت مفروض داشــت و
بنابراین هرگز نمیتوان هویتی برای یک اثر قائل بود که منطبق
بر ماهیت آن باشــد .این عدم ادراك صحیــﺢ معنای ثانویه اثر،
امریست که مفسر را در گام دوم روش آیکونولوژی یعنی تحلیل
آیکونوگرافی متوقف مینماید و از ادامه مسیر و رسیدن به مرحلة
آیکونولوژی بازمیدارد.

آیکونولوژی و شناخت
اگرچــه آیکونولوژی به عنــوان روش پس از اینکه توســط
پانوفسکی طبقهبندی و مدون شد ،تغییراتی پیدا کرد ،ولی بسیاری
از مفسران حتی با اتکا به آرای پانوفسکی ،روشی متفاوت از او را
پی میگیرند .هنرپژوهان مارکسیســت اثر هنری را جزئی از یک
کل میپندارند و آن کل به نظر جامعهشناســان ،جامعه و به نظر
همرأیان کاسیرر ارزشها و صورتهای نمادین حاکم بر دریافت و
مفهومسازی ذهن انسان است .حرکت پانوفسکی در جهت تفسیر
اثر هنری ،حرکتی از جزء به کل اســت و یا الاقل از طبقهبندی
سهگانه وی در باب الیههای معنایی میتوان اینچنین استنباط
نمود .یعنی خوانش تصویری اثر هنری و دریافت معنای مســتتر
در پس پشــت تصاویر ،شالوده گامهای بعدی به سوی تفسیر اثر
را بنــا میکند و از طریق اثر اســت که امکان دســتیابی به روح
حاکم بر زمینهای که اثر در آن خلق شــده است فراهم میشود.
ماینر در کتاب خود به نقل تفســیر شمایلشناسانه پانوفسکی از
تابلوی شام آخر اثر لئوناردو داوینچی پرداخته است و مدعی شده
اســت که «این تابلوی نقاشــی صورت فشرده شدهی ارزشهای
حاکــم بر فرهنگ هنــری و فکری وســیعی را در پیش روی ما
میگســتراند که در قرنهای پانزدهم و شــانزدهم در شهرهای
بزرگ و دربارهای ایتالیا رونق یافته بود» ( .)307 ،1390ســﺆال
اینجاست که آیا این فرهنگ هنری و فکری حاکم ،از پی خوانش
اثر فهم شده است و پانوفسکی با استفاده از معنای نهفته در پس
تصاویر به ترسیم سﭙهر فرهنگی حاکم بر دوران خلق اثر پرداخته
است؟ یا اینکه او روح حاکم بر دوران را از طریق مطالعهی متون
مکتوب ادبی ،مذهبی ،فلســفی و دیگر منابع دریافته است و در
تفســیر اثر بر آن شده اســت تا مابهازای ارزشها و صورتهای
نمادین را در اثر مذکور بیابد؟
در صورت صدق پرسش دوم ،تفسیر اثر ،حرکتی از کل به جزء
را شامل شده است .یعنی ارزشها و صورتهای نمادین با مطالعه
متون به دســت آمده در تفسیر اثر نیز تعمیم داده شده است که
در این صورت ادعای شــناخت روح حاکم بر دوران با استفاده از
اثر هنری ،غیرمنطقی به نظر میرسد .چرا که این شناخت در پی
مطالعه متون مکتوب حاصل شــده است و نه از اثر هنری .البته
سﺆاالت باال پاســخ دیگری نیز میتواند در پی داشته باشد و آن
اینکه تا مرحله توصیف پیشــا آیکونوگرافی که مربوط به معنای

ابتدایی و طبیعی است ،شناخت از پی تصاویر حاصل میشود (که
البته از شــناخت معنای ابتدایی تصاویر فراتر نمیرود) و حرکت
از جزء به کل اســت .ولی در مرحله آیکونوگرافی و آیکونولوژی
این حرکت بالعکس اتفاق میافتد .البته شــایان ذکر است که در
مرحله آیکونولوژی ،تصویر به عنوان محرك عمل نموده و با ایجاد
پرسش ،چیستی و چگونگی مسیر تفسیر را مشخص میسازد .از
مهمترین اتفاقاتی که در تفسیر اثر هنری با روش آیکونولوژی رخ
میدهد این اســت که در تعریف پانوفسکی این روش در بدو امر
از شــناخت معنای اولیه تصویر (شمایل) آغاز شده و با شناخت
معنای ثانویه مستتر در پس پشت تصویر ادامه مییابد .حال آنکه
در تفاســیری که با اتکا به ایــن روش در باب آثار مدرن صورت
پذیرفته است ،مفسر یا مورخ به دلیل عدم یافتن وجه شمایلی در
تصویر (ن.ك تصویر  ،)1آن را دارای وجه نمایهای تلقی میکند و
تالش میکند تا عدم حضور شمایل را توجیه کند و پیوندی میان
این عدم حضور شــمایل و روح دوران برقرار سازد .37یعنی مفسر
به جای تفســیر اثر هنری ،آن را دستمایهای برای تفسیر جریان
مولد قرار داده و به شــرح و تحلیل فضای پیرامون اثر میپردازد.
اینجاســت که جایگاه آیکونولوژی از تفسیر به طبقهبندی تقلیل
یافته و از سطﺢ توصیف فراتر نمیرود.

جایگاه نماد در آیکونولوژی
به زعم پانوفســکی در رویکرد شمایلشناســانه به پدیده هنر،
فهم اثر در ســطحی عمیق و باطنی مســتلزم آن است که فلسفة
صورتهای نمادین ارنســت کاسیرر درك شده باشد و این اعتقاد
کاســیرر که دریافت انسان از جهان حاصل ارزشها یا صورتهای
نمادین است ،شاخصه و معیار خوانش اثر قرار بگیرد (ماینر،1390 ،
 .)306پس آیکونولوژی در پی شناخت تصاویر نمادین موجود در
اثر شکل گرفته و نمادشناسی برای پژوهشگر امری ناگزیر و اساسی
مینماید .از منظر محتوا ،نماد و آیکون یکســان هستند و تفاوتی
میان آنها نیست ،ولی بدلیل اینکه آیکون برای نمادهای تصویری
استفاده میشــود ،نماد کلیتر از آن انگاشته میشود (مختاریان،
 114 ،1392و پیراوی« .)52 ،1390 ،نماد به طور کلی یک مفهوم
چگونگی شیء یا موضوع،
یا نشانه اســت که به عنوان نمایندهی
ِ
حس یا فکر قرار میگیرد» ( مختاریــان .)113 ،1392 ،میتوان
گفت نماد «چیزی اســت که ،در نظر همگان ،بطور طبیعی ،چیز
دیگری را ،به دلیل داشــتن کیفیتهای مشــابه یا پیوند واقعی یا
ذهنی ،معرفی میکند ،باز مینماید یا به یاد میآورد» )Wolanin,
( .1978, 16از نگاه سوســور 38نماد بــه دلیل رابطه طبیعی میان
دال و مدلول متفاوت از نشــانه است .به زعم او تفاوت اصلی نماد
و نشانه این است که نماد به هیﭻ وجه اختیاری انتخاب نمیشود
و همواره مفهومی را در بر دارد .ولی نشانه امری قراردادی است و
هیﭻ گونه پیوند طبیعی میان دال و مدلول نیست (سوسور،1388 ،
 .)31اگرچــه پیرس 39نیز بر این نکتــه اذعان دارد که داللت نماد
بر ابژة خود مبتنی بر قانون و تفســیر آن براساس قاعده یا ارتباط

45
امکانسنجی استفاده از آیکونولوژی جهت تفسیر آثار هنری آبستره

همیشگی مبتنی بر عادت است (سجودی ،)35 ،1382 ،ولی تعبیر
وی از نماد متفاوت از سوســور است .حال پرسش اینجاست که با
توجه به تعاریف مطرح شــده از نماد ،آیا میتوان در آثار آبســتره
نانگارهپرداز نمادی یافت که با مورد تفسیر قرار دادن آن به معنای
خاصی رســید؟ آیا با توجه به ارجــاع درون متنی و عدم ارجاع به
پدیده یا موضوعــی خارج از اثر در هنر آبســتره ،نمیتوان گفت
نمادپردازی جایگاهی در تفکر هنرمند مولد اثر آبســتره ندارد؟ با
توجه به طبقهبندی سهگانه پیرس (نماد -شمایل -نمایه) ،که در
آن مدعی عدم شباهت میان دال و مدلول در نماد یا وجه نمادین
نشــانه شده و ارتباط میان آنها را براســاس یک قرارداد اختیاری
انگاشته اســت (چندلر ،)66 ،1387 ،آیا نمیتوان گفت در آثاری
هماننــد آثار روتکو (تصویر ،)1حتی اگر لکه رنگ را نماد پنداریم،
این نماد ســاخته شخص هنرمند است و معنای آن شخصی و در
بسیاری مواقع حاصل ناخودآگاه و در نتیجه دور از دسترس است؟

آنچه مسلم اســت معنای رنگ قرمز در آثار روتکو متفاوت از
معنای چراغ راهنمایی است .چرا که در مورد چراغ راهنمایی دال
متﺄثر از مدلول است و ابتدا مفهوم وجود داشته است و بر مبنای
آن حامل نشانه شکل گرفته است .ولی در مورد اثر روتکو و آثاری
از این دســت ،حامل نشانه توسط هنرمند و به صورت ناخودآگاه
خلق شده اســت و مدلول آن در بسیاری آثار نامشخص است و
هنرمندانی همچون پیکاسو و وازارلی صراحتاً بر این نکته اذعان
داشته اند .در بسیاری از آثار نانگارهپرداز هم هنرمند اصرار بر آن
دارد تا اثرش بازنمایی هیﭻ پدیدهای از دنیای پیرامونش نباشد و
بــر ارجاع به عناصر بصری و ماتریال مصرفی تﺄکید میکند .پس
عدم وجود آیکون و نماد در آثار آبستره نانگارهپرداز ،تفسیر بین
آنها با روش آیکونولوژی را غیر ممکن ســاخته و همچنین اتخاذ
آیکونولوژی بــه عنوان رویکرد در مواجهه با آثار آبســتره امری
غیرمنطقی مینماید.

نتیجه
آیکونولوژی با توجه به مبانی آن که بر پایة معنا در مقابل فرم
(صورت) شــکل گرفته است ،روشی ناکارآمد در جهت تفسیر هنر
آبســتره است .این روش در گام اول با شــناخت معنای واقعی یا
ابتدایی نقشــمایههای هنری که حاصل روابط میان عناصر بصری
اســت ،آغاز میشود و این در حالی است که در آثار هنری آبستره
نانگارهپرداز ،روابط میان عناصر بصری ،منتج به تشکیل نقشمایه و
در پی آن تصویر نمیشود .در بسیاری از آثار ،ماتریال و ارزشهای
بصری و مبتنی بر مبانی هنر اســت کــه مورد توجه هنرمند قرار
گرفته و حتی اگر لکههای رنگ و یا خطوط را آیکون تلقی کنیم،
نمیتــوان در آنها وجــه نمادینی یافت .فردگرایــی دوران مدرن
مسبب آن شد تا در بسیاری از آثار از جمله آثار آبستره نشانههای
شخصی جای نمادهای مورد پذیرش همگان را گرفته و در نتیجه
نمادپردازی که پیش از این در هنر بازنمایانه نقش عمدهای را ایفا
مینمود ،با نزول جایگاه محتوا در آثار آبستره رنگ ببازد .این بدان
معناست که آیکونولوژی که بر مبنای شناخت ارزشهای نمادین
موجود در آثار شــکل میگیرد ،در برابر این دســت آثار در همان
ابتدای مسیر بازمیماند.
در مورد آثار آبستره که در آن تصویری قابل بازشناسی موجود
اســت ،ناکارآمدی این روش به گونهای دیگــر بروز پیدا میکند.
آیکونولوژی در گام دوم پس از شــناخت معنای ابتدایی یا واقعی
نقشــمایهها ،با شناخت معنای ثانویة نهان در پس صورت تصاویر

(نقشــمایههای حامل معنا) تداوم مییابد و این در حالی است که
دنیای نسبیگرایی که اثر آبستره متعلق به آن است ،وحدت واقعیت
را بر نمیتابد .هنر آبستره متشکل از ساختارهایی چون تکﺜر معنا
در صــورت واحد ،عدم انطباق هویت و ماهیت صورت و معنا ،عدم
اینهمانی نیت مﺆلف و دریافت مخاطب اســت و این ســاختارها
امکان شناخت معنای ثانویه را غیرممکن میکنند .معنای ثانویهای
که مفســر از اثر هنری آبستره ادراك میکند ،هیﭻگاه منطبق بر
معنای منظور مﺆلف نبوده و گفتههــای خود هنرمندان گواه این
مدعاست و هیﭻگاه هویتی که توسط مخاطب بازشناسی میشود
منطبق بر ماهیت اثر نیســت و ادراك ماهیت اثر در دنیای نسبی
امــری غیر ممکن مینماید.کشــف و ادراك معنای ثانویة یک اثر
زمانی اتفاق میافتد که صورتی که بازشناســی میشود به معنایی
خارج از اثر ارجاع دهد و این معنا در متون و یا فرهنگ شــفاهی
قابل بازیابی باشد .ولی در باب هنر آبستره ،وضع بدینگونه است که
اوالً گاه در اثر هیﭻ ارجاعی به دنیای خارج وجود ندارد و ثانیاً اگر
هم وجود داشته باشد ،به معنای واحدی ارجاع نمیدهد و چنانکه
گفته شد ،همین تکﺜر معنا است که به اثر هویت آبستره میبخشد.
در یک جمله میتوان اینچنین بیان نمود که روش آیکونولوژی
در بــاب آثاری کاربــرد دارد که هویت خــود را از متون ،فرهنگ
شــفاهی و بهطور کلی طبیعت بازمییابند و نه هنر آبســتره که
هویتی نسبی دارد.

پینوشتها
Iconology.
Iconologia.
Cesare Ripa )1560- 1622(.
Erwin Panofsky.
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 5ن.ك .کتــاب درآمدی بــر آیکونولوژی ،تﺄلیف دکتــر ناهید عبدی و
مجموعه مقاالت نقدنامه هنر ،شماره .1
6 Iconography.
 7شایان ذکر است معنای واژة فرم از نظر پانوفسکی ،برابر شکل و صورت است.
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