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پدیدارشناسی تصویر هنری در نقاشی معاصر

(شناخت نقاشی معاصر  بر مبنای نظریۀ تصویر شعری گاستون باشالر)
آتوسا اعظم کثیری* ،1نبراس وفاء البدری

2

 1استادیار گروه ارتباط تصویری ،دانشکدۀ معماری و شهرسازی ،دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی ،تهران ،ایران.
 2استادیار دانشکدۀ آموزش هنر ،پردیس پرورش[آموزش] علوم انسانی ،دانشگاه تکریت ،صالحالدین ،عراق.
(تاریخ دریافت مقاله ،96/2/12 :تاریخ پذیرش نهایی)96/3/27 :

چکیده

این تحقیق به مطالعۀ پدیدارشناسی تصویر هنری در نقاشی معاصر بر اساس نظریۀ تصویر شعری گاستون باشالر میپردازد.
هدف پژوهش ،تبیین پدیدارشناســی تصویر هنری معاصر در آفرینش ،وجود و تعالی آن اســت و مبتنی بر سه محور میباشد؛
نخســت بــه آفرینــش تصویــر هنــری ،بهعنــوان ترکیبــی از عینیــت و ذاتیــت ،میپردازد .ســپس تصویر هنــری را کوششــی برای
هستیشناســی مســتقیم میپنــدارد ،ســپس بــه بررســی وجــود آن به عنــوان کوششــی بــرای پدیدارشناســی روح میپــردازد.
نتایج بحث چنین اســت .1 :پیدایش تصویر هنری حاصل تبادل وظایف بین ماده و اندیشــه (عینیت و ذاتیت) اســت؛ یعنی
پدیدارگرایــی و تصویــر هنــری معاصــر ،همذاتپنــداری بین تعبیر و معنا اســت .2 .تصویر هنری معاصر ،اتفــاق لحظهای و اوج
آ گاهی و کوشــش در جهت هستیشناســی مســتقیم اســت؛ مســتقل از قانون علیت؛ ارتباط بین تصویر هنری جدید و صورت
ّ
مثالی ناخودآ گاه آن ،علی نیست؛ نه جایگزین سادهای برای واقعیت عینی است و نه نماد آن؛ تصویر هنری تبیین میکند،
زیــرا بــدون تاریخ اســت؛ اما نمادگرایی تأ کید میکند ،زیرا مملو از تاریخ اســت .3 .نقاشــی معاصر ،بیشتر بــر پدیدارگرایی روح
تمرکز میکند تا بر پدیدارگرایی عقل؛ زیرا ناخودآ گاه ،منشأ آ گاهی و مقدم بر آ گاهی و نیز دارای ماهیتی پدیدارشناختی است؛
یعنی مادۀ اثر هنری در آن واحد همان علت مادی و صوری است.

واژههای کلیدی

پدیدارشناسی ،تصویر هنری ،تصویر شعری ،نقاشی معاصر.

*نویسندۀ مسئول مقاله ،تلفن ،09197572618 :نمابر.E-mail: atoosakasiri@gmail.com ،021-22970123 :
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مقدمه
هنر مشــتمل بر ســطوح مختلفی از ســاختارهای شــناختی اســت
کــه به دلیل کثرت ماده (واقعیت محســوس) ،از تجربــه و آزمایش آغاز
میشــوند و در جهت دســتیابی به آنچه که منطق افتراضی نامیده
میشود ،به تأویل عقلی منتهی میگردند؛ یعنی اندیشهای که سطح
باالیــی از تحلیل ،مکاشــفه و منطق تحقیق علمــی را در عرصۀ هنر به
نمایــش میگذارد؛ بنابراین هنر میتواند از یک کنش ســاده به ســوی
یک کنش اندیشمندانه و تأویلپذیر فلسفی حرکت کند و بدینترتیب
از سطح فنی و اجرایی خود ،به سوی استدالل عقلی پیش رود.
تصویــر هنــری در نقاشــی معاصــر بــا نظریــۀ «تصویــر شــعری»
فیلســوف پدیدارشــناس فرانســوی «گاســتون باشــار»-1884( 1
1962م) ،قرابت آشــکاری دارد؛ این نظریه بر مبنای فلسفهای است
کــه بــه پیوند دو عنصر خیال و عقل در آثار هنری و شــناختی معتقد

ً
اســت و این پیوند را ،که کامال مبتنی بر طبیعت بشــر است ،اساس
و پایــۀ تحقیــق علمــی میدانــد؛ بدینگونه این نظریه ،کــه بر مبنای
فلســفۀ عقلــی قــرار دارد ،از لحظهبودگــی زمــان ،آییــن آفرینشگری،
پدیدارشناســی و تحلیــل روانشناســانه در هنــر آغــاز میشــود و بــا
نقاشی معاصر پیوند مییابد؛ از این نظر که نقاشی معاصر به عنوان
یــک هنــر کنشگــر از طریــق عمــل و تجربــه ،در حوزههــای ّ
تخیلــی
و ترکیبــی و تأویلــی ،بــا مــاده مرتبــط اســت .ایــن تحقیــق در پــی آن
اســت که به بررســی مســألۀ پدیدارشناســی تصویر هنری در نقاشــی
معاصر بپردازد و ابعاد آن را در ســه ســاحت آفرینش ،هستی و تعالی
کشــف کند؛ اهمیت و ضرورت این مطالعه در آن اســت که نخستین
پژوهش در زمینۀ نظریۀ تصویر شــعری گاســتون باشــار در پیوند با
زیباییشناسی نقاشی معاصر میباشد.

 -1آفرینش تصویر هنری
باشــار بر اســاس الهامات برخاســته از اندیشــۀ تغییــرات مکانی،
دربــارۀ ضربآهنگهــای بلنــد ،کمیــاب و نــاب در زندگــی معنــوی
تحقیق کرده اســت؛ «رشــد معنوی مشتمل بر نســبیتهای چندی
است که چندگانگی همآهنگی معنوی را نشان میدهند و با نسبیت
فیزیکــی کــه در جریــان اتفاقــات مــادی رخ میدهــد ،فــرق دارنــد»
(باشــار .)133 ،2010،بر این اســاس ،او از منظر ایدهئالیســم محض،
میپنــدارد کــه محــور زمانــی عمــود (اندیشــه) بر زمــان گــذرا (افقی)،
همــان محوری اســت کــه برای «مــن» انجام یــک فعالیت صــوری را
ممکــن میســازد؛ بنابرایــن ،علت صــوری در نهایت خلــوص خود در
«کوجیتو به توان ســه» ظاهر میشــود؛ پس در «کوجیتو» که موجود
در علت فاعلی است ،یقینیت وجود از طریق اندیشه اثبات میشود
(فکــر میکنــم پس هســتم)؛ وجودی ظاهری که وابســته بــه اثبات و
تأ کید پیوند بین من و وجود اســت (اتصال) .به وســیلۀ «کوجیتو به
توان دو» که وابسته به علت غایی است و در عبارت «فکر میکنم که
من فکر میکنم ،پس هســتم» متحقق میشود ،از توصیف پدیداری
رهایــی یافتــه و بــه وجــودی دســت مییابیم کــه از وجود مســتتر در
اندیشۀ ناب (کوجیتو) شکلیتر است .وجود من عبارت است از تکرار
(مبدأ هویت= تکرار)؛ با ارتقاء به «کوجیتو به توان سه» که در عبارت
«مــن فکــر میکنــم که من فکــر می کنم کــه من فکر میکنــم» محقق
میشــود ،موجوداتــی در نهایت قدرت صوری پدیدار میشــوند« .ما
ملــزم بــه آنیم که ظاهر شــیء بذاتــه را توصیف کنیم .ایــن وصف که
ً
با اندکی تجربه ظاهر میشــود ،تماما با روش پیش رو شــباهت دارد
و به واســطۀ تناســبات شــکلی ناب ،تصویر نخســتین زمان عمودی
را ترســیم میکند» (باشــار)119 ،2010 ،؛ «کوجیتو به توان ســه» ،یک
مقولــۀ پیوســته اســت ،اما در بطن خــود ،انفصال و اختــاف را نیز در

بردارد؛ پس از طریق این فعالیت صوری ،شــخصیتی متولد میشــود
کــه بــا شــخصیت جوهــری فــرق دارد؛ زیــرا ایــن شــخصیت از مــاده و
آ گاهــی عمــدی پدیدارشــناختی (آ گاهــی از چیــزی) جــدا میشــود؛
«یــک موجــود در حدی که نســبت به فعالیت صــوری و مرتبۀ فکری
خود ،آ گاهی یابد و به میزانی که کوجیتوی مرکب خود را -که منشأ
گســترش آزادی اســت -نشــان دهــد ،روحانیــت مییابــد» (باشــار،
)119 ،2010؛ و این دگرگونی صوری ،که از صیرورت مادی جدا اســت،
بــه واســطۀ ایــن صعــود (حرکــت عمودی) بــر صــورت اندیشــه تأ کید
ً
میکنــد؛ بــه گونــهای که اندیشــه کامــا قائم بــه ذات میگــردد( :فکر
میکنــم کــه من فکــر میکنم= من بــه آ گاهی خود فکــر میکنم = من
خــود هســتم)= ا کنون (لحظه) .از اینجا اســت که اشــکال و تصاویر
ظاهر میشود و زندگی معنوی به صورت زیبایی ناب درمیآید؛ «زیرا
ا گــر بــه دنبال ســاختن اندیشــۀ زیبایی ناب هســتیم ،بایــد از طریق
اشــکال و فراخــوان آنهــا و از طریق فعالکــردن دیالکتیک زمان عمل
کنیــم» (باشــار .)122 ، 2010،این فعالســازی زیبایی نــاب ،ناقص و
َ
عرضی اســت؛ «حیات نفســانی هر چه بیشتر نقصان یابد ،آشــکارتر
میشــود و هــر انــدازه کــه خواســتههای آن کمتــر باشــد ،نیرومندتــر
یگــردد؛ زیــرا زمانهــای حقیقــی اثربخــش همــان زمانهــای تهــی
م 
اســت که حداقل شــروط اجرایی را نشــان میدهند» (باشــار،2010،
 .)131بر این اســاس ،باشــار معتقد اســت که «کوجیتو به توان سه»
همان ناحیۀ راســتین آسایش صوری است«".کوجیتو به توان سه»،
ً
کامال ُ
ســبکی است که آ گاهی زندگی صوری،
همان حالت نخســتین
سعادت ناب را در آن عرضه میدارد" (باشالر.)120 ،2010،
بنابــر آنچه که گذشــت ،صورت به معنای مرگ (نیســتی) اســت؛
ن کــه باشــار در کتاب «خــا ک و رؤیاهای بیداری و آســایش»
همچنــا 
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میگوید« :مرگ ،نخســت و پیش از هر چیز ،صورت اســت و پیوسته بر
این شــکل باقــی خواهد ماند» (به نقــل از :دوبری)20 ،2002 ،؛ باشــار
بــا فرارفتن بــه جانب «کوجیتو به تــوان چهار» ،2کــه در آن ارتباط بین
زندگی و اندیشه حفظ میشود ،زندگی (هستی) را باز میگرداند؛ یعنی
بهوســیلۀ انفصال از مفهــوم (عدم) ،تعادل روحی را محقق میســازد.
این مســأله با اندیشۀ نقاش امریکایی ،بارنت نیومن1970-1905( 3م)
همآهنگ است ،آنجا که مخاطب خود را به گرایش به تعالی و توجه
بــه عواطــف آزاد فرامیخوانــد و میگویــد« :برخــی از ما که از ســنگینی
و بــار فرهنــگ اروپایــی رهــا هســتیم ،پاســخ خــود را در رد کامــل ایــن
نظریــه دانســتهایم کــه هنــر را توجــه به زیبایــی میدانــد ...مــا آرزوی
راســتین انســان -تعالی -را در توجه به پیوندمان با احساســات ناب،
بــاز یافتهایــم ...ما خــود را از بند خاطرات ،گروهگرایــی ،تعلق خاطر به
گذشته ،خرافهپرستی و اسطوره و مانند آنها ،که مواد و مصالح نقاشی
اروپایــی بودنــد ،رهــا کــرده و بــه جــای طراحی کلیســاهای بــزرگ دور
از مســیح و انســان و زندگی ،کلیســاها را به دور از خود و احساســات و
عواطف خاص خود ،بنا میکنیم» (( ) Honour, 2009,839تصویر.)1
ناخودآ گاه استعالیی در مرتبۀ «کوجیتو به توان چهار» از انحراف
احساس به سوی عینیت جلوگیری میکند ،اما این احساس هنگامی
کــه بــا عینیت ه ـمذات گردد ،اســتعالی خــود را از دســت میدهد؛ و
ایــن یعنــی آ گاهی ،از طریــق تکرار ،ذات خــود را نابــود میکند؛ یعنی
مفهوم از طریق ارتباط خودآ گاهی نهفته در ناخودآ گاهی با آ گاهی،
حســی میگردد؛ یعنی تصویر« ،شــعری» 4میشــود و به این ترتیب از
همپوشانی زمانی رها میشود؛ بدینمعنا که تصویر ،واقعیت عینی
را رهــا میکند و بــه عالم خیال نقل مکان میکنــد؛ «صورت حقیقی،
آن صورتــی اســت کــه حیات تــازۀ خــود را در عالم خیال آغــاز میکند
و جهــان حقیقــی را به قصــد جهان خیالیــن ترک میگوید» (باشــار،
 .)6 ،1995بــر ایــن اســاس ،تصویر شــعری حامل خیال اســت و این،
همــان چیزی اســت که شــعر را پویا و متحرک میســازد؛ نــه به مانند
زبــان مفهومــی ،متمرکــز؛ «شــعر بــا تصاویــر جوشــان و بیپایــان خود
میایســتد و این همان ُص َوری است که خیال خالق در قلمرو خاص
خود درونشان به سر میبرد» (باشالر.)26 ،2006 ،

تصویــــــر -1بارنت نیومــــــن( :تصویر آتــــــش1967 ،م)،
ا کرلیــــــک روی بــــــوم (243.8 ×543.6ســــــانتیمتر)،
مالکیت.National Gallery of Canada , Ottawa  :
ماخذ.)Thompson, 2008, 317( :

بدینگونه باشــار عینیت و ذاتیــت (اتصال و انفصال) را در عرصۀ
آفرینــش تصویــر هنری به هم میپیوندد .آنجــا که میگوید« :خیال
و حافظــه و تفکــر بــا یکدیگــر هــمکاری میکننــد .زیــرا تصویــر از خالل
ه ـمکاری بیــن واقعــی و غیرواقعــی و بــا کمــک تعامــل آن دو آفریــده
شــده اســت» (باشــار .)76 ،2006 ،این یعنی تصویر هنری در نتیجۀ
همــکاری بین ماده و اندیشــه پدید میآیــد؛ «تصویر به مانند گیاهی
اســت کــه بــه زمیــن و آســمان ،ماهیت و شــکل -هــردو -نیــاز دارد»
(باشــار .)16-15 ،2007 ،او همچنیــن بــر آن اســت کــه بــرای تعییــن
محدودۀ هستی تصویر باید در زمان و مکان آن زیست؛ در این مورد
میگویــد« :بــرای این کــه محدودۀ وجود تصویر را مشــخص ســازیم،
باید به ســبک پدیدارشناســی مینکوفســکی 5در ارتعاشات آن زندگی
کنیم» (باشالر.)18 ،2006 ،

 -2هستیشناسی تصویر هنری
باشالر در کتاب «زیباییهای مکان» میکوشد به هستیشناسی
مســتقیم (آنی) تصویر دســت یابد؛ او در اینبــاره میگوید« :ا گر برای
شعر فلسفهای وجود داشته باشد ،باید آن را از طریق شعری معنادار
و تعهــد کامــل به تصویری ّ
مجــزا ،پیدا و باز پیدا کــرد .دقیقتر آن که
این فرآیند باید در لحظۀ انتشــار تصویری تازه انجام شــود» (باشــار،
)17 ،2006؛ به این معنا که فلسفۀ شعر باید به پدیدارشناسی تصویر
شــعری متعهــد باشــد .بــرای شــناخت تصویر شــعری ،کــه پدیداری
جداشــده اســت ،باید آن را تخیل کرد« .برای شــناخت جداشــدگی،
بایــد آن را تخیــل کــرد؛ چــه بــرای دوســت داشــتن آن و چــه بــرای
اجتناب از آن؛ بدین وســیله اســت که انســان به آرامش و شــجاعت
دســت مییابد» (باشــار .)64 ،1995 ،بر این اســاس ،پدیدارشناسی
میتوانــد بــا تصویر شــعری ،در حالتــی که ّ
مجزا اســت ،ارتبــاط برقرار
کند؛ همچنانکه باشــار میگوید« :درک جوهر تصویری که از طریق
ً
ذات آن مــورد مطالعــه قــرار میگیــرد ،صرفــا از طریق احالــۀ به ذات،
مقدور نیســت .تنها پدیدارشناســی -یعنی مطالعۀ ســرآغاز تصویر در
آ گاهــی فردی -میتواند ما را یــاری کند تا ذاتیت تصویر را بازگردانیم
و کمــال و نیــروی آن را از طریــق ذاتیــت ارزیابــی کنیــم .زیــرا تصویــر
شــعری تغییرپذیر و متنوع اســت و به مانند مفهوم ،قطعی نیســت»
(باشــار .)19 ،2006 ،بر این اســاس ،آ گاهی فردی پندارگر ،که در برابر
یک تصویر ذاتی ّ
مجزا گشــوده است ،یک آ گاهی اولیه (بدوی) است
گشوده در برابر تجارب بیشمار.
باشالر بر این عقیده است که هر نوع آ گاهی از چیزی ،رشد هستی
(وجــود) آن را در پــی دارد؛ «هــر نــوع آ گاهــی از چیزی به معنی رشــد
آ گاهــی ،افزایــش روشــنی و تقویت انســجام روانی اســت؛ اما ســرعت
وقــوع این آ گاهی ،ممکن اســت رشــد آن را از ما مخفــی نگهدارد ،در
حالــی کــه در هر نــوع از آ گاهی از چیزی ،یک رشــد وجودی هســت»
(باشــار .)8 ،1991،بدیــن ترتیــب ،پدیدارشناســی خیــال شــعری
وظیفــه دارد کــه اصالــت تصاویــر شــعری را کشــف کنــد؛ همچنانکه
باشالر میگوید« :تازگی تصویر شعری مسألۀ نوآوری موجود سخنگو
(انســان) را مطــرح میکنــد .آ گاهی پندارگــر از طریق این نــوآوری ،به
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روشــی ســاده و خالصانــه ،خــود را بــه عنوان اصل و منشــأ نخســتین
اثبــات میکند .بر این اســاس ،پدیدارشناســی خیال شــعری باید در
پی کشــف صفت اصالت در تصاویر گونا گون شــعری باشد» (باشالر،
 .)23 ،2006مقولههــای مرتبــط بــا شــعر و تصاویــر شــعری ،بــر هنــر و
تصویرهــای هنــری نیــز قابل انطباق اســت .باشــار مخاطــب خود را
به ســخن روانشناس پدیدارشناس هلندی ،فان دن برگ-1914( 6
2012م) ،فــرا میخوانــد کــه گفته اســت« :شــاعران و نقاشــان به طور
فطری پدیدارشناس هستند» (باشالر.)26 ،2006 ،
بــر ایــن اســاس تصویــر ،منفــک و جــدا از ّ
علیــت اســت ،زیــرا
ارتبــاط بیــن تصویر شــعری جدیــد و کهنالگــوی 7موجــود در اعماق
ّ
ناخودآ گاه ،علی نیست .همچنانکه باشالر میگوید« :تصویر شعری
برخاســته از هجوم انگیزشهای درونی و پژوا کی از گذشــته نیســت،
بلکه برعکس؛ پژوا ک گذشــتۀ دور ،از خالل تابش تصاویر بازمیگردد
و بــرای مــا دشــوار اســت کــه دریابیــم ایــن پژوا کهــا از چــه ژرفایــی
بازمیتابد و به کجا منتهی میشــود .تصویر شــعری به سبب تازگی و
اثرگذاری خود ،از هویت و پویایی خاصی برخوردار است ،و کوششی
است در جهت هستیشناسی آنی» (باشالر.)18-17 ،2006 ،
باشــار بــر این عقیده اســت که شــعر تاریخ ندارد ،چــون تصویر را
جهشــی نا گهانی بر روی سطح روان میپندارد؛ بدین ترتیب ،تصویر
شعری را میتوان در هر دو حالت آمادهسازی و ارائۀ آن دید؛ «آ گاهی
شــعری به واسطۀ تصویری که در زبان شعر ظاهر میشود ،مجذوب
میگــردد و از زبــان طبیعــی فراتر م ـیرود؛ پس زبان بهواســطۀ تصویر
شــعری تازه ســخن میگوید ،آن گونه که روابط میان گذشــته و حال
در هم میریزد» (باشــار .)27 ،2006 ،باشــار ،با تکیه بر این مســأله،
بیــن تصویر و نمــاد فرق میگذارد ،آنجا که میگویــد« :تصویر تبیین
میکند ،در حالی که نماد تأ کید میکند .اما پدیدهای که به ســادگی
در آن تأمل میکنیم ،یک نماد نیســت؛ زیرا نماد سنگین از بار تاریخ
اســت؛ در حقیقــت ،نمــاد حاصــل اقتــران ســنن منشــعب از منابــع
گونا گون اســت و تمام این منابع خــارج از محدودۀ ا کنون اند؛ زمان
حال قویتر از گذشــتۀ فرهنگ اســت» (باشالر .)38 ،1995 ،در مورد
نقاشــی نیز مسأله چنین اســت؛ همچنان که نقاش فرانسوی ،آندره
ماســون1987-1896( 8م) ،میگویــد« :قلیــان نا گهانــی یــک تصویر،
ً
تعمدی نیست ،بلکه کامال اتفاقی است ا گر تصویری یادآور یک نماد
مشخص و یا پهلوان اسطورهای و یا قهرمانی ادبی باشد» (به نقل از:
مولــر .)247 ،1988 ،پس نمیتوان یک نقاشــی را در حد یک منطق
جدلــی یــا ارتباطی(اســتمراری) یــا عینــی ،تقلیــل داد ،بلکــه «هنر هر
قدر کمتر متأثر از فرهنگ باشــد ،اصیلتر خواهد بود .هر گاه انســان
لباســی را کــه فرهنــگ و تمــدن بــر او پوشــانده اســت ،از تــن درآورد،
خــود را بکــر و جدید و به انگیزشهای ناب خود نزدیکتر میســازد»
(هویغ 317 ،1978 ،و.)322
بنابرایــن نقاشــی تاریخ ندارد ،زیرا «تاریخ نقاشــی بر پایۀ دو اصل
بنا شده است؛ اول برقراری پیوند میان نقاشی و خودمختاری ذاتی
و دوم اثبــات هنــر به عنوان تمرینی که نمیتوان آن را در یک معنای
عقلــی واحــد خالصــه کــرد» (تریکــی .)96 ،1992،تمــام انقالبهــای
تصویری که در عرصۀ نقاشــی رخ داده اســت ،حاصــل یک انقطاع و

تغییر ریش ـهای بوده اســت ،زیرا نقاشــی در طول تاریخ خود ،هرگز بر
معیار زیبایی تکیه نداشته است .این در حالی است که نقاشی معاصر
هم به دلیل نیروی گریز از مرکز آن ،یعنی جداسازی و واسازی مکان
(ناخودآ گاه) ،نمیتواند یک مرجع روایتگر باشد؛ اثر هنری به وسیلۀ
مواد و مصالحی شکل میگیرد که در اشکال مختلفی ،از قبیل تجرید،
ایهــام ،ابهــام ،غرابت ،عدم کمــال و انفجار خطوط ظاهر میشــوند؛
«هنرمنــد میبایســت راهحلهــای الزم را در انــواع مختلــف اجــرا بــه
صورتهــای گونا گــون ارائه دهــد ،آن چنان که مخاطــب در برابرش
خاضــع گــردد و آن را اجتنابناپذیــر بیابــد» (هویــغ.)357 ،1978 ،
بر این اســاس ،تصویر شــعری و یا هنری یک پدیدار روحی ناچیز
و در عین حال لحظهای آ کنده از آ گاهی اســت .همچنان که باشــار
میگویــد« :ارتعاشــات پدیدارشــناختی حتــی در ســطح یــک تصویــر
شــعری مجــزا و از خــال پیوســتگی تعابیــر موجــود در یــک قصیــده،
امکان ظهور مییابند؛ ما از طریق ســادگی محض این ارتعاشــات ،بر
زبان خود ســیطره مییابیــم .ما در اینجا در حضــور پدیدار کوچکی
از آ گاهــی درخشــان هســتیم» (باشــار .)25 ،2006 ،ســپس دربــارۀ
هنــر نقاشــی اینگونــه میگویــد« :لحظــۀ شــا گالی را بــه چنــگ آوریــد
تــا بــه نیروهــای ترکیب شــده در یک رویــای واحد ،دســت یابید؛ زیرا
شا گال انباشته است» (باشالر 2006 ،الف .)114 ،او در ادامه میگوید:
«آســمان شــا گال هرگــز یــک فضــای خالــی نیســت .آســمان شــا گال
همیشــه چیزی در خود دارد و یا اتفاقی در آن میافتد .شــا گال مملو
است» (باشالر 2006 ،الف( )115 ،تصویر .)2

تصویر -2مارک شا گال( :9یک دسته گل با دو عاشق پرنده1937 ،م)،
رنکروغن روی بوم(  97.5 ×130.5سانتیمتر)،
مالکیت.Tate Gallery , London :
ماخذ)The 20th Century Art Book, 2001, 86( :
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نقــاش اســپانیایی ،خــوان میــرو1983-1893( 10م) در همیــن
زمینه میگوید« :تابلوی نقاشــی باید غنی باشــد و هســتی را باززایی
ن و حیــوان ببینــی ،و هــر انــدازه کــه
ل و انســا 
کنــد .هــر قــدر در آن گ 
جه��ان و موج��ودات زن��ده را نش��ان ده��د ،باز ک��م اس��ت»( (�Thomp
)son, 2008,177؛ نقــاش آمریکایــی فرانــک اســتال1936( 11م) بــر ایــن
بــاور اســت که اســاس هنــر حقیقی حضور یــک آ گاهی پربار اســت؛ او
میگویــد« :هنــر حقیقــی را دوســت دارم ...تعریــف حقیقــت ســخت
و دشــوار اســت ،امــا بهترین کلمه اســت برای توصیــف آن چیزی که
اســتخراجش از هنــر نــاب و محتوای آن ،برایم خوشــایند اســت .هنر
حقیقــی میتوانــد تــو را قانــع کنــد آنچنــان کــه گویی حاضر اســت؛
ً
آنجــا اســت .میتوانــی بگویی حقیقی اســت  ...اما عجالتــا حقیقی
بهتریــن کلمــه اســت و شــاید در برخی موارد روشــن و واضح باشــد»
( .)Thompson, 2008, 260از دیــدگاه باشــار ،تصویــر هنــری بــرای
نقاشــان معاصر جایگزین سادهای بهجای واقعیت ملموس نیست؛
همچنــان کــه نقــاش آمریکایی کینیــث نوالنــد1924( 12م) می گوید:
«من به نقاشی فار غ از یک موضوع مادی میاندیشم ،همچنان که
به موسیقی بدون کالم؛ نقاشی اعماق وجود ما را به عنوان یک فضا،
فضاها و یا هوا به کار میگیرد» (( )Thompson, 2008, 335تصویر.)3
باشالر بر این عقیده است که نمیتوان تصویر شعری را ،به طریق
مجاز ،به دریچهای برای رهاســازی غرایز ســرکوب شــده تشبیه کرد،
بلکــه تصویــر شــعری بــه مثابه یک هســتی جدید بــرای زبــان ،نوعی
دیگــر از تکامــل زبان را در برابر ما به نمایــش میگذارد« ،همانا تصویر
شــعری در باززایی خود ،به ســوی آیندۀ زبان راه میگشاید» (باشالر،
ّ
 .)7 ،1991از ای ـنرو اســت کــه تصویر شــعری یک تجلی از زبان اســت
ّ
که از ســطح زبان ارتباطی رایج فراتر میرود .این تجلی پیوسته تکرار
میشــود ،به گونهای که شــعر ،زبان را در حالت فیضان قرار میدهد
و زندگــی از خــال پویایــی و زنــده بــودن زبــان ،میجوشــد و آشــکار
میشــود .بــه طوریکه باشــار میگوید« :شــعر گرانمایه تاثیــر بزرگی
بــر روح زبــان دارد ،زیرا تصویرهایی محو شــده را بیدار میســازد و در

تصویر -3کینیث نوالند( :که1959-1958،م) ،ا کرلیک روی بوم 207.5 ×206.5( :سانتیمتر)،
مالکیت.Private collection :
ماخذ)Thompson, 2008, 334( :

عیــن حــال بر ماهیــت غیرقابــل پیشبینی گفتــار تأ کیــد میکند؛ ا گر
ل پیشبینی بدانیم ،آیــا این تمرینی
گفتــار را دارای طبیعتــی غیرقابــ 
برای آزادی نیســت؟ آیا همان لذتی نیســت که خیال هنگام بازی با
نگهبانان ذهن -فنون شــعری -احســاس میکند!؟ ولی شعر معاصر
آزادی را در پیکــر خــود زبــان وارد کرده اســت و بدین خاطر اســت که
شــعر پدیدار آزادی به نظر میرســد» (باشــار .)25 ،2006 ،این بدان
معنــا اســت که هنر تحت ســلطۀ فکــر درنمیآید ،بلکه پدیــدار آزادی
اســت وابســته بــه ذات و زمــان ناپیوســتۀ مــاده (لحظــه) و نــه زمــان
پیوستۀ تفکر (جاودانگی) .باشالر در این زمینه ،یعنی عرصۀ نقاشی،
مخاطب خود را به سوی بازی -به عنوان سرچشمۀ آزادی -دعوت
میکند ،آنجا که میگوید« :چه بسیار نقاش -شاعرانی که به وسیلۀ
ایجاد رخنهای از دیوارهای زندان خود ،عبورکردند! و چه بسا بارها،
در حالیکــه بــه ترســیم رؤیاهای خــود میپرداختنــد ،از طریق ایجاد
منفــذی در آن دیوارها ،گریختنــد! تمام ابزارها برای کمک به خروج
از زندان ،خوب به نظر میرســند و در صورت نیاز تنها بازی میتواند
منبعی برای آزادی باشد» (باشالر.)145 ،2006 ،

 -3تصویر هنری کیهانی
باشــار به تحلیــل نقطۀ اوج تصویــر رؤیاهای بیــداری میپردازد؛
رؤیاهایــی کــه همــواره در معــرض وسوســۀ تضــاد میــان خویشــتن
مضطرب و عالم بزرگ قرار میگیرند« :خواستم به تصاویری بپیوندم
کــه جهــان را روشــن میکنــد و آن را بــزرگ میســازد .تصویرهــای
کیهانــی بــه اندازهای بزرگ اســت که فالســفه آنها را به مثابه اندیشــه
انگاشــتهاند» (باشــار .)24 ،1991 ،تصویر ،آن زمان که ارزش کیهانی
پیــدا کنــد ،به اندیشــه تبدیل میشــود .این تصاویــر کیهانی به روح
منــزوی و گوشهنشــین تعلق دارند؛ این تصویــر کیهانی یک حقیقت
13
و یــک پدیــدار اســت .همچنــان کــه نقــاش آمریکایــی ،پیتــر هالــی
(1953م) میگویــد« :بــرای اینکــه بــه روحانــی بــودن یک اثــر هنری
حکــم کنیــم ،باید به آن ارزش کیهانی و ابــدی بدهیم .همچنان که
جامعــۀ ارزشگــذار و حمایتگــر آثــار هنری نیــز چنین فرضــی دارد؛ از
طریق چنین انتسابی خود آن جامعه نیز ابدی و تاثیرگذار میگردد»
(.)Ruhrberg, 2005, 390
نیرویــی پنهــان در ُص َور ماده وجود دارد که از زمان جنگ جهانی
دوم نقاشــان را بــه خــود مجــذوب ســاخته و آنهــا را از واقعیت عینی
به دور داشــته اســت« ،برخی از نقاشــان در آخرین تجارب غیرشکلی
خــود ،بــا حضــور برانگیزاننــدۀ آن رویارو شــدند ،در حالی کــه آن نیرو
هنــوز در حــال گداختــن بــود؛ پــس آنهــا از طبیعــت ،یعنــی واقعیــت
مألــوف از ازل ،فاصلــه گرفتنــد و خــود را بــه قصــد نابینــا ســاختند تــا
حــرارت ،نیرو و منبع تابش را لمــس کنند و بهجای کلمۀ «طبیعت»
که در نظر ایشــان مرده بــود ،واژۀ «کیهان» را برای نامگذاری واقعیت
جدیدی برگزیدند که تنها در هســتۀ خود قابل درک اســت؛ آنجا که
آتش بنیادی سرچشمه میگیرد و پوستۀ خود را میشکافد؛ و تالش
کردنــد به نیروی نخســتین و تابش بکــری که در درون روح و در مادۀ
خام حس میشود ،پناه ببرند» (هویغ.)349 ،1978 ،
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بنابراین ،پدیدارشناسی تصویر شعری (کیهانیت و مادیت آن) ما
را به ســوی یک دنیای اثیری سوق میدهد؛ یک دنیای معنوی دور
از واقعیــت عینــی« .پدیدارشناســی نمادهای شــعری رؤیای بیداری
از طریــق همآهنگــی کیهانــی بــا عالــم و پیونــد قلبــی صمیمانــه با ما
همراه میشــود ،به گونهای که فرشــتۀ جبران روحی را بیدار میکند
تا در یک نورانیت قدســی با ما همســفر شــود؛ در آنجا که گذشــته،
مجموع ـهای از امــور انتزاعی محض نیســت ،بلکه متشــکل از گرمای
خورشــیدی اســت کــه کودکــی پررنگوبــو را ،همچون آشــپزخانهای
اشــتها انگیــز ،گرمــا میبخشــد» (دوارن .)81 ،1994 ،بر این اســاس،
باشالر معتقد است که تصویر شعری به بررسی آ کادمیک نیاز ندارد،
زیرا در تعبیرات خود -که از نوع آ گاهی ســاده میباشــد -زبانی است
جــوان؛ و همــواره شــاعر از طریق تازگی تصاویر خود ،سرچشــمۀ زبان
اســت؛ یعنی در واقع ناخودآ گاهی منشــأ آ گاهی است .بدینترتیب،
تصویــر به ســبب ســادگی خــود ،از اندیشــه (مفهــوم) پیشــی میگیرد
و ایــن همــان چیزی اســت که شــعر را بیشتر به پدیدارشناســی روح
نزدیک میســازد تا پدیدارشناســی عقل؛ باشــار میگوید« :احساس
بــه روح تعلــق دارد و آ گاهــی پیوندیافتــه بــا روح ،آرا متــر و خودکارتر از
آ گاهی پیوسته با پدیدار عقل است؛ نیروهایی در اشعار وجود دارند
کــه از دوایــر پیچیــدۀ شــناخت علمــی عبــور نمیکننــد .همچنان که
تضــاد میــان الهام و اســتعداد با در نظر گرفتــن دو قطب روح و عقل،
آشــکارتر میشــود .به نظر مــن برای بررســی پدیدار تصویر شــعری در
دقیقتریــن سایهروش ـنهای متنــوع آن ،پیــش از هــر چیــز بــه روح و
عقل نیازمندیم تا بتوانیم ســیر تکامل صورتهای شعری را از حالت
آرامش اولیه تا زمان تحقق ردیابی کنیم» (باشالر.)21 ،2006 ،
بــر ایــن اســاس ،باشــار روح و عقل (اتصــال و انفصــال) را در فرآیند
آفرینــش تصویــر شــعری به هــم پیونــد میدهــد .روح نیرویی بــزرگ و
کرامتی انســانی اســت که شکل را میگشاید تا در آن زندگی کند و از آن
لذت ببرد .این بدان معنا اســت که تصویر شــعری ،روح و عقل ،ماده
و فکر ،تعبیر و شــکل ،یعنی پدیدارشناســی اســت .همچنانکه باشالر
میگوید« :عقل برای سرودن یک قصیدۀ کامل با ساختاری زیبا ،باید
نخست پیشطرح آن را بسازد؛ اما در مورد تصویر شعری ساده ،نیاز به
پیش طرح نیست .تمام آنچه تصویر میطلبد یک لمحه درخشش
روح اســت» (باشــار .)21 ،2006 ،خلق تصویر شــعری در عرصۀ شــعر با
ن مورد
آفرینش تصویر هنری در عرصۀ نقاشی هیچ تفاوتی ندارد .در ای 
باشالر میگوید« :پدیدارشناسی روح در عرصۀ نقاشی ،که در آن خلق
تصویــر بر مبنای تصمیمهای عقل با توجه به مقتضیات عالم خیال،
شکل میگیرد ،تعهدی اولیه را مبنی بر اجرای یک مجموعه کار هنری
آشــکار میســازد» (باشــار .)20 ،2006 ،و ایــن بــه معنــای آن اســت که
ناخودآ گاهی مقدم بر آ گاهی است و اینکه دومی ملتزم به اولی است؛
ایــن بــه معنی تقــدم روح بر عقل ،تقدم مــاده بر شــکل و تعبیر بر معنا
اســت .عینیت که هدف باشــار در عرصۀ معرفتشــناختی اســت ،در
عرصۀ هنر وسیلهای میشود که ذات خود را معدوم میسازد ،تا بدین
وسیله به لحظۀ صفر و اتفاق دست یابد .او در اینباره میگوید« :هنر
وقتی به حد اشباع برسد ،به سوی یک آغاز جدید بازمیگردد .بر این
اســاس میتوانیــم این شــروع را نوعی پدیدارشناســی در نظــر بگیریم؛

از ایــن نظر که پدیدارشناســی گذشــته را لغو میکند و بــا جدید روبهرو
میشود؛ اغلب دستاوردهای مهم هنری ،حتی در عرصۀ نقاشی که به
مهارت نیاز دارد ،به دور از مهارت شــکل گرفته اســت» (باشالر،2006 ،
 .)29از اینجا اســت که فطرت پدیدارشــناس نقاش او را به احســاس
نیــاز بــه آغازی نو دچــار میســازد« ،هنرمند بهراســتی از کار یکنواخت
روزمره میگریزد و گهگاه احســاس میکنــد که باید تمام آنچه را که از
راه دانش و تجربه به دست آورده است ،فدا کند تا از تسلط فنی دست
خود بکاهد .کوتاه سخن آن که ،او احساس میکند به نوعی آغاز ناب
نیازمند است» (مولر.)250 ،1988 ،
بر این اســاس ،باشــار بیــن تعبیر و معنا پیونــد و همذاتپنداری
برقــرار میکنــد .تعبیــر کــه َع َــرض و در عین حــال اصل اســت ،به طور
کامل جدا از معنی نمیباشد .ژان بودریار2007-1929( 14م) در توافق
با باشــار میگوید« :در عالم اعراض نه اختالل در عملکرد وجود دارد
و نــه انحــراف؛ َ
عــرض به مانند مرگ اســت ،نه از جنــس رواننژندی،
واپسرانــی ،و زیــادهروی و سرکشــی ،بلکه برانگیزاننــده راه تازهای در
ی که از
لذتجویــی و بازســاماندهی راهبــردی اســت برای یک زندگــ 
مــرگ آغاز میشــود» (بودریــار)186 ،2008 ،؛ و این بدان معنی اســت
کــه تعبیــر بــه ماننــد یک معنا اســت؛ یعنی هنــر مانند علــم (وجود به
مانند عدم) است و ذاتیت (هنر) از عینیت (علم) سرچشمه میگیرد.
بر اســاس آنچــه گذشــت ،ناخودآ گاهی که مقدم بــر خودآ گاهی
است ،دارای ماهیتی پدیدارشناختی میباشد؛ یعنی مادۀ اثر هنری
در آن واحد هم علت مادی و هم علت صوری است (تعبیر و شکل).
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نکــه باشــار در توصیــف آثــار نقــاش فرانســوی جــرج رائول
همچنا 
(1958-1871م) که آن را پدیدارشناســی روح -یعنی پدیدارشناســی
تصویــر هنری -میداند ،میگوید« :همانــا روح ،آنگونه که آثار رائول
مبیــن آن اســت ،نــور و درخششــی درونــی در خــود دارد ،و کســی که
در پی درک این نقاشــیها اســت ،باید در نور درون غرق شــود .پس
ّ
مولد انــوار اســت؛ او منبع
اینجــا ســخنگو ،همــان نقاش اســت کــه ِ
حرارتــی ایــن نور را میدانــد .او خود در معنای مأنوس قرمز ،در شــور
ســرخ زندگــی میکند؛ در درون این نقاشــی روح نزاع و کشــمکش در
غلیان اســت .رها شــدن از ســنت و خشــونتی درونی اســت؛ و بر این
اســاس یــک نقاشــی ماننــد این ،همــان پدیدارشناســی روح اســت»
(باشالر( )21 ،2006 ،تصویر .)4

تصویــر -4جــر ج رائــول( :پادشــاه قدیم،
1937م) ،رنگروغــن روی بــوم(×76.8
54س��انتیمتر)،مالکیتThe Carnegie :
.)Museum of Art , Pittsburgh (P A
ماخذ)Ruhrberg, 2005, 47( :
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نتیجه
نتایــج بهدســت آمــده از ایــن پژوهــش دربــارۀ تصویــر هنــری در
نقاشــی معاصر بر مبنای نظریۀ تصویر شعری گاستون باشالر ،شامل
موارد زیر است:
 .1تصویر هنری در نتیجۀ تبادل وظایف بین ماده و اندیشه پدید
میآید و ترکیبی اســت میان عینیت و ذاتیت (اتصال و انفصال)؛ این
بــه معنــای پدیدارشناســی اســت؛ و تصویر هنــری در نقاشــی معاصر
ترکیب و تفکیک بین تعبیر و معنا اســتَ .
عرض (به عنوان یک مبدأ)
یعنــی تعبیر(انفصــال) به طور کامل از معنا جدا نمیشــود؛ یعنی هنر
بــه ماننــد علم اســت (وجــود به ماننــد عدم اســت) و ذاتیــت (هنر) از
عینیت (علم) نشأت میگیرد.
 .2تصویر هنری پدیداری است از انزوا که حامل خیال میباشد؛
زیــرا راهــی جــز تخیــل بــرای شــناخت آن وجــود نــدارد .خودآ گاهــی
پندارگری که با تصویر ذاتی منزوی آشنا میشود ،همان آ گاهی اولیه
(ابتدایی) است که بر تجارب بیشماری گشوده است؛ بر این اساس
تصویر هنری اصیل شمرده میشود.
 .3تصویــر هنــری در نقاشــی معاصر ،یــک لحظۀ آ کنــده از آ گاهی
و احســاس و کوششــی بــرای رســیدن بــه هستیشناســی مســتقیم
اســت ،زیــرا مســتقل از قانــون علیت اســت؛ پــس ارتباط بیــن تصویر
هنــری جدید و کهن الگوی نخســتین موجــود در اعماق ناخودآ گاه،
ّ
علی نیست .بر این اساس ،تصویر هنری نه جایگزین سادهای برای
واقعیــت ملمــوس اســت و نــه نمــاد آن؛ زیــرا بــه تبیین و روش ـنگری
یپــردازد؛ ولــی رمزیــت تأ کیــد میکنــد ،چون مملــو از تاریخ اســت؛
م 
بدینترتیــب نقاشــی تاریــخ ندارد؛ زیــرا در طول تاریخ خــود به معیار

زیباشناســی تکیه نداشــته اســت و نقاشــی معاصر بنا بر نیــروی گریز
از مرکــز خــود ،یک مرجــع روایتگر نیســت؛ یعنی چیزی نیســت مگر
گوشهگیری و جداسازی مکان (ناخودآ گاه).
 .4هنــر تحــت تســلط اندیشــه در نمیآیــد ،بلکــه پدیــداری آزاد،
وابسته به ذات و زمان متناوب ماده (لحظه) است و نه زمان مداوم
اندیشه (ابدیت)؛ و بازی ،سرچشمۀ این آزادی است.
 .5تصویر هنری در نقاشی معاصر ،ترکیبی است میان روح و عقل؛
و هنگامی که ارزش کیهانی پیدا میکند ،به اندیشه تبدیل میشود؛ و
این تصویر کیهانی وابسته به روح منزوی گوشهنشین است .این یک
حقیقت و پدیدار است؛ بر این اساس ،پدیدارهای آن (هستی و ماده)
با ما همراه میشود و ما را به یک دنیای اثیری سوق میدهد؛ دنیای
معنوی که از واقعیت عینی و حقیقی به دور است.
 .6نقاشــی معاصــر بیــش از اینکــه پدیدارشناســی عقــل باشــد،
پدیدارشناســی روح اســت؛ زیــرا ناخــودآ گاه سرچشــمۀ خودآ گاهــی
اســت .و ایــن ناخودآ گاهــی کــه مقــدم بــر خودآ گاهــی اســت ،دارای
ماهیتی پدیدارشــناختی اســت؛ یعنی مادۀ اثر هنری در آن واحد هم
علت مادی و هم علت صوری است (تعبیر و شکل)؛ و بر این اساس،
تصویر هنری (به عنوان یک آ گاهی ساده) مقدم بر اندیشه (مفهوم)
است؛ این به معنی تقدم روح بر عقل ،تقدم ماده بر شکل و نیز تعبیر
بــر معنا اســت .بر این اســاس ،فطــرت پدیدارشــناس نقــاش ،همان
عاملــی اســت کــه او را وامــیدارد تــا به آغــازی نو احســاس نیــاز کند.
عینیت در هنر  ،به وسیلهای برای نابود کردن آن ّ
مبدل میگردد ،تا
این که آن را به نقطۀ اتفاق و درجۀ صفر برساند.

پی نوشت ها
 1گاســتون باشــار ( )Gaston Bachelardیکــی از مهمتریــن نظریهپــردازان
مدرنیته فکری اســت .زیرا اوعقالنیت را به ســمتی ســوق داد که پژوهشــگران
تفکــر معاصــرآن را فــوق عقالنیــت مینامنــد .عــاوه برایــن ،او بــه دلیــل
پژوهشهــای نوینــی کــه بیانیــۀ تــازهای را ارایه کرد ،و بــه برخورد بــا تصورات
پیشــین دربارۀ تاریخ و ســاختار شــناخت علمی انجامید ،و به سبب سادگی و
دقت علمی و اشتیاقش بر تطبیق افکار در سطح معرفتی در دو ساختار عملی
و تأملــی و ارزشگــزاردن بــه اندیشــۀ متافیزیکی ،یکــی ازمهمترین فیلســوفان
قــرن بیســتم به شــمار میرود .همچنین او به ســبب جامعیــت در مالحظات
تفکــر عملــی در زمینههــای پدیدارشناســی و ا گزیستانسیالیســم و سریالیســم
و روانشناســی و رومانتیــک شــاعرانه وتکاملگرایــی نســبی و چندگانــه ،مرکــز
ثقلــی دراندیشــۀ معاصــر محســوب میشــود .زیــرا بــر این باور اســت کــه برای
محقــق ســاختن منطــق معرفتــی محکــم ،نیازمنــد پیوند بــا رویاهــای متعدد
هســتیم و مفاهیــم اجرایــی جدیــد او در نظریۀ شــناخت علمــی و تفکر خیالی
(عقبــه و انفصــال دیالکتیــک ،تاریــخ رو به عقــب) درهای گســتردهای را برای
اندیشــمندان عرصههــای متعدد علمی گشــوده اســت .کوشــشهای او تأثیر
مشــهودی را در فلســفۀ معاصرش و بر شخصیتهای اصلی حرکتساز بعدی
و نســل مابعد جنگ جهانی دوم بر جای گذاشت.

« 2کوجیتــو بــه تــوان چهــار» تمام شــعر و هنر را بــه نمایش میگــذارد .براین
اســاس ،هیچ تفاوتی بین تصویر شــعری و هنری وجود نــدارد؛ همچنان که در
سخن از هنر نقاشی از عبارت «تصویرهنری» استفاده میکنیم.
3 Barnet Newman.
 4اصطالح «شــعریت» نزد باشالر مملو از داللتهای حسی تخیلی است که
ً
عموما به خالقیت مربوط میشــود .زیرا شــعریت که مشتمل بر زیبایی و خیال
و حالت و دریافت است ،از متن ادبی فراتر رفته و به عناصر زیبایی در هستی و
طبیعت و زندگی میرسد .یعنی یک مقولۀ زیباییشناسی متصف به شمولیت
اســت .زیرا چارچوب خود را به طور یکســانی از شــعر و شــاعر و طبیعت و اشــیاء
اخــذ میکنــد و بر ایــن اســاس ،باشــار در پژوهشهــای زیباییشــناختی خود
بیــن فضا (مــکان) و رؤیاهای بیــداری و تصویر ،همذاتپنــداری برقرار میکند.
شــعریت بــه عنوان یک مقولــۀ عام زیباشناســانه ،یک گرایش تطبیقــی از ابعاد
مختلف  -شعریت شعر ،شعریت نثر (شعریت نقل) و شعریت زیبایی -است.
 5هرمان مینکوفسکی (1864-1909( )Hermann Minkowskiم) ریاضیدان
آلمانی تباری اســت که در روســیه متولد شد .او اســتاد انیشتین است .در علم
فیزیــک و ریاضیــات ،فضــای مینکوفســکی و یــا فضا-زمان مینکوفســکی ،یک
ساختار ریاضی است که نظریۀ نسبیت خاص انیشتین به آن بر میگردد.
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6 Jan Henrik Van Den Berg.
7 Archetype.
8 Andre Masson.
9 Marc Chagall.
10 Joan Miro.
11 Frank Stella.
12 Kenneth Noland.
13 Peter Halley.
14 Jean Baudrillard.
15 Jeorges Rouault.
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