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، این  2کا سیزا   1مغایرت سییر کااملی  قّااشیی  فراقییاز از بار ه

ز   صییرز  ا  فراواقش  راز قّل کجر هاسییک به وناقه  ا ک    

ز  اقرزاع  رار گرفره اسییکچ ونین  صییقا ک هر وه  یرییرر  ر لبه

خاد،  خادزهیاز  هنر کصیییایرز  یهوفیادارز  راز ایجیاد ارز 

ها در قظر گرفره شییقه  ادچ یّیّک  ز  امپرسیییاقییییکوسیییله ه

طبیعیک و مافّیایک هنر، قیه کنبیا  یا یایقینر مرکبش پنیقاشیییریه  

بردقیقچ کنبیا کییییییر قیق،  لایه یایقینر را قیز کّاییک میشیییقمی

سیییرشیییک هر ید،  ا د اک مویییاعا مارد قیاز  ادی به کعاریا 

دو  عقز، ورییمی و در مجماع ریرلمیییی کجر ه را    راًمنحصیی 

م ییافریه و تات هنر، پرور   ک طبیعیک کجییییا مطیا    یا میاهیا

ز منا ریات  ین طبیعک وریمی، همه  "خلاص"دادچ در این  می

هیاز  رفیک،  یا یل ییل  ادچ در سیییالبیه اقرظیار میهنر، ونیا و  

آمق به این امر  کی،  ه قظر میا رقایی امپرسییییاقیییییم  راز مقا

طبیعک   جاز صیییحیا  اشیییقچ کنبیا  عیقکر الییان  ازسیییاماقی،  ه

گیراقه، به  ر هنر  سیاز هنر کغییر جبک داده و سیاخرار سی ک ه

ها قه  یریرر،  قازز آ اقو طبیعک کحمیل شیقه  اد، شیروع  ه راه

  لاه  ا سازگارز بمرر از همیره قمادچ
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ق امپرسییییاقیییییم مبنی  ر  لین  ار،  یا  مؤبابا یییییم  راز اوا

ری هنر   نییا  سییینا  خلاص وریییمی و جییییرجا  راز  یازییا ی 

وار را اقاار قمادچ قه  یرییرر از  رر ی در وهم مجیییمه  کصییایرز 

قظر  پرسییاقیییک صیر ا وا عا کااقییک از  ازسیاماقی امسیزا ، اما

اشیی  هاز آ  عمل اقجام شیقه،  راز کمام قّاقمایقی  رخی کصیقی 

 م قیییک منط صیارت اجبارز درآمقه  ادققچ مبا لنقپروازاقه  ه

کأییق شیق، ورا به    ازسیاماقی امپرسییاقیییک کا وه یق ایریاطاً

از  بردچبا یییییم قیییی ه ز افراد بار می ایق خاد   قو  اراده

از سیییه  عیقز در م یالییک  یا هر آق یه   عیقز از پیقییقهبیام  دو 

ز  واسیطه ها در مارد قار و شیباهک  ه وا عیک  هامپرسییاقیییک

وار،  طار بام  مجیییمها  هعبقه گرفکی اما ادقق را  هقار آماخره  

ید شیء در  رجیرنی    هاز پرک و بناره  با ییم  ا قرا  داد  

ش از ید کاذیب افراطی  دار شییقه هماقنق جلاز آ ،  ا  یسییایه

ش وریم، کغییر یافکچ   ا ل دسیررسیی کاسیا   کجارب قه عیناً  کمامی 

جبا  از سطا و پاسک خاد، مجرد  اد و این پاسک روز ک ری 

  ،ا گییررده شیقچ هنر کصیایرز صیارت مییطاکصیایر  ه  ز صییحه

صیارت  صیرز  ا ل کصیقی   اد، کّلیل  ه آق ه  ه  خاد را بام ً

 اشی مدرنیست نقش طبیعت در نقّ
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  ز ی در قبایک مجبار شق کا زیمات پاقصق ساله رر   اشی داد و قّا

از را رها  گرفرن از مجییمه در فراخااقی ممییهخاد  راز پیریی

از، هم نین همراه ممیییه  سییازز  هرات و کصییایرقمایقچ کصییاا

  مجبار  ادقیق اقایار شیییاقیق، کیا آقجیا بیه ونیاق یه هر ویز از دقییاز 

ّاکش به مرعلاشیق، دملک میمنی و  ریرکصیایرز گرفره می  فویاز 

خاد قباد، را قیز  ها  ه خادزورم  ادر  ه کر یص آ   ز هشبایا

  آوردچ ه همراه می

به کصیایر از فویا و    رسییق ا ورود هنر اقرزاعی آشیاار،  ه قظر می

 نقز و ویقت خاد ،  لعناا  مقلی  راز میصیا وا عی  ه  اشییاء 

بییاییک  محروم شیییقی از این پن کنبیا هنجیارهیاز مراسیییش  

ا در میبامی  ا  بردققچ در ید معنا، این مییأله  اده اسیکچ امامی

ررم  ومیا  و شیباد بمرر، مییأله قباده اسیکچ قّاشیی رر ی علی

کمامی کظاهر   ه سیمک م الا،  ه هر طریّی  ه قاکارالیییری  

 ه ک    راز    4و پیایاسیییا  3به  راکشیییق  ادامه دادچ هننیامی

جیاز آ   اشیییییققی خیاکمیه داده و  یهکّلییق از ایاهر عیادز لیاا  ق

سییعی قمادقق  ا  یات ک مین  زقنق، روشییی به طبیعک در بل 

در این قّطیه، هنر  یه یید    دچقماهیا مااجیه میهیا را  یا افّیعمادز

در درک   رسیییییق بیه  ب ًک میمیبام جیقییق و ایییییات وا عیا

عمامی همیاقنیق علم، پیقییقار شیییقه  ادچاسیییاکییق ببن مییاهیم  

خاطر ایناه مجییییمه  بننق، قه فّش  ها دقبال میوار رمجییییمه

دهیق،  لایه وا   ز  میگرایی آماهیا درت وا  هناز  یه آ 

ز عّل سییلیم در  رو  وسییطایی  ه جبا ، قظریه  دیقگاه پیییا

ها در این  مارد فویاز آزاد و  از، مریرمل  ر اشییاء هماقنق جزیره

شیاره  بنقچ آق ه خاد   ه هنر مقرقیییک افویا را کصیقی  می

اسیک به اشییاء در   عناا  زقجیرهز فویا  هبنق، م الا قظریهمی

بننق، اشیییا ی به در ا یاقینر را  ط  قمیامامنحنی  رار گرفره 

عناا   اققچ فویا  هیافره فویا کریایل  ز اقحناز وسییلهورخش  ه
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هیا را  جیاز مجزا برد  ویزهیا، آ از ریر مّط  بیه  یهزقجیره

یزز اسیییک بیه  راز دییق  قییییبیک  یه  بنیق، بیه وصیییل میمرا

کر اسک )دلیل دینرز  راز کأبیق اقحصارز  برد   ا ل فبملمن

دهیق،  جیاز جیقا قماد ، پیاقیق میا فویییا  یهروز  صیییرزاچ اما

 ا  اسییکچ قّاشییی اقرزاعی قیز  عناا  ید شیییء کام  هم نین  ه

 ه کصیایر  "یر ، همین شییء کام را  قاپذسیطا بم و  یش قیات  

 چ"برقمی

هاز  از از کا از از فویا  ا  افرههها  ه سیاز قظریاسییاقیییکامپر

صارت یل  د  اد  ویزها،  هشا  رفره  ادقق به در آ  مجرارقگ

شیق  اجزا در ید محلال درآمقچ در زما  مریا ه، سیطا کصیایر  

مارد کأبیق وا      دلیل یاییاقی  ا آق ه کماماًامپرسییاقیییک،  ه

یقچ از این طری  یری شیقیقکر،  کر گردکر و منییجمشیق،  ییرهمی

قظر، ورم درو  فواز  مقاسطا    شیء،طار یانااخک هم ا    ه

کر از  از از هاا و قار رساخ قماد به در ید یذ  وسی ساخرنی

ا  قیییبک  ه هر ویز  ا ل مّاییییه در هنر  هاز  ازقماییشیییاه

ز ببن وا   شییقه  ادچ در با ییییم کحلیلی، ویزها   رجیییره

شییاقق، هم ا   دارکر از امپرسیییاقییییم قمایش داده میگاشییه

 طعات مر شیی شیقه به از فویاز محیش اطرا  دو اره پقیقار  

به کنبا سیطا  ه ز با یییم کربیبی، زماقیشیاققچ در مریلهمی

شیاد، کصیاویر  ا مییر رد شیق  از عم   م مبقل میامرز مییلا

ها،  سییاخرنی و پبن شییق  در مّا ل سییطا هم ا  سیییلا ک

ز   ا پبنه   "وا عا"منظار کصییقی  این امر به سییطا کصییایر  ه 

  شاققچمی  وساما  دادهز میقا   صرز منطب  اسک، سریاپاروه

سییطا را همراز آق ه خاد  قییییک در قظر    ما دینر شیییء،

عناا   ز  صیییرز  یهگیریمی ابنا  وییقت و کمیامییک زقجیرهقمی

یناقنی و  از هم ا  مقل  ید پیاسرار، جاینزین سرشک ممیه

ز کصییایر هماقنق ید گرددچ صیییحهبمال فوییاز کصییایرز می

4 Pablo Picasso 
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بنیقی  عناا  یید بیل کّلییق میز  صیییرز را  یهمجماعیه، کجر یه

عناا   ز کصیایر هم ا  ید شییء کام، فویا را  ههرونق صییحه

بنیقچ هنر و طبیعیک یایقینر را  یید شییییء بیامیل  یازقمیایی می

 قماینقچهماقنق  بل، کأییق می

این امر، قاعی کّلیق از طبیعک اسیک به با یییم  ه هنر اقرزاعی  

به قّاشییی اقرزاعی )هماقنق بارهاز  عقز  دهقچ هننامیارا ه می

یا در یق  یییار  -  ا در رسیاقق  این ین با یییک5باققینییای

عناا  شیباهری  ز پایقار  هاز سیطا صییحه  -بمرر امپرسییاقیییک

خارد، قیازمنق اصیل اقییجام و  صیرز شیاییک میز   ه زقجیره

شیاد، به گرددچ سیپن فّش  ه کز ین مح  مبقل میویقت می

ارلیب مربم  یه آ  اسیییکچ امیا کنبیا زمیاقی  یه کز ین مح  کبیقییل 

فا ق اییاسات  "ساز هنرز پاچ و  خااهق شق به هنر اقرزاعی  ه

پیش رود  "اقیاقی
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