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 1سیر رستگاری انسان در سینمای آندری تارکوفسکی  مطالعۀ

 25/04/1401:  رشیپذ خ یتار  -   21/04/1401  :افتیدر  خیارت

  2بهنام ترابی 

 . ایرانتحقیقات، تهران، دانشجوی دکتری تخصصی پژوهش هنر، دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و 

 3خانی  مینو

 . ایرانتهران،   دانشگاه تهران شمال(،  علوم انسانی، دانشکدۀ  دانشگاه آزاد اسالمی)گروه فلسفه و پژوهش هنر، استادیار،   مدرس دانشگاه،

 چکیده 

  تارکوفسکی تواند مبنایی برای بررسی بحران معنویت در انسان معاصر باشد.  با دربرداشتن مفاهیمِ عمیق اخالقی، می  تارکوفسکی  آندریسینمای  

با درک زندگی در قلبِ   تارکوفسکیپردازد.  های تحمیلی بر اندیشه و روح بشر می با تبیین مسیری برای رستگاری انسان، به مبارزه با استبداد 

یابد. هدف از  روحی و جسمانی می در آزادی و نجات از اسارت ذهنی، تر شوروی، با تکیه بر اصول معنوی خود، رستگاری انسان را توتالی  حکومت

چگونه از    نماگریس  یمعنو  یهاو دغدغه   ستیچ  یتارکوفسک  یآندر  ینمایدر س  یمفهوم رستگارانجام این تحقیق، پاسخ به این پرسش است که  

انجام،    نظری و از منظر شیوۀ-هدف، کاربردی؟ روش انجام این تحقیق از منظر  گذاردیم  ریث أو چگونه بر آن ت  رفتهیپذ  ریتاث  یاجتماع  طیشرا

گرفتن  انسان را منوط به پیرستگاری    تارکوفسکیدهد که  دست آمد. نتایج نشان می ای به تحلیلی بود. اطالعات نیز به شیوه کتابخانه-توصیفی

تواند انسان را نجات دهد.  ، انسان تنها ایمان را در تملک خود دارد و تنها ایمان میتارکوفسکیاز نگاه    .داند برای زندگی میای اخالقی  شیوه 

خواهد، با تکیه بر انجام  کند و از او می دیده را به او یادآوری میبا یادآوری احساساتی  نظیر عشق، شرم، آرزو و امید قدرت انسانِ ستم  تارکوفسکی

 رسالت فردی و ایثار، به زندگی خود مفهوم بخشد و رستگاری را برای جامعه خود به ارمغان آورد. 

 تارکوفسکی، بحران معنویت، ایمان. رستگاری، آندری  : واژگان کلیدی 

 

 

 

 
ی «  تارکوفسک یآندر ی نمایانسان در س ی رستگار ر یس ۀ مطالعول با عنوان ارشد رشته پژوهش هنر نویسندۀ مسئ  نامه کارشناسیاین مقاله مستخرج از پایان 1

در واحد تهران شمال دانشگاه آزاد اسالمی انجام و دفاع    1399الملوک مصطفوی در سال  است که زیر نظر استاد راهنما، دکتر مینو خانی و مشاوره دکتر شمس

 شد.  

2 behnam.torabi1991@gmail.com 
3 khanyminoo@gmail.com 
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 فصلنامه علمی مطالعات هنر و زیباشناسی

1401 بهار، 3، شمارهدومدوره   

 
 

 مقدمه 

اوج دوران خفقان و    هنرمند شهیر روس، در   4"تارکوفسکی  آندری"

بر را  خود  سینمای  شوروی،  جماهیر  اتحاد  پایۀ   استبداد 

یافتن پاسخی برای بحران معنوی انسان     دوستی،آزادی اندیشه و نوع 

. تارکوفسکی هنرمندی است که به رستگاری  کردگذاری  مدرن پایه

ای اخالقی را  ندانه شیوه معنوی انسان باور دارد. او هوشم  و نجات

پایان  سینمایش    برای  در  معاصر  انسان  معنوی  بحران  به  دادن 

انس گنجاند. می فاجعه او  با  را  مدرن  شیوۀان  که  ناهمگون    ای 

برزندگی نسل  اش  طی  زمین  کرده روی  ایجاد  رو ها  رو  بهاست 

کند: چگونه باید بر این  سازد و سپس این پرسش را مطرح میمی

  در  یمفهوم رستگار   بحران غلبه کرد؟ در پاسخ به این پرسش که

  نماگر یس  یمعنو  یهاو دغدغه   ستیچ  یتارکوفسک  یآندر  ینمایس

شرا از  تاث  رفتهیپذ   ریتاث  یاجتماع  طیچگونه  آن  بر  چگونه    ر یو 

المان   ،گذاردیم و  فرم  مورد  نخست  تارکوفسکی  سینمایی  های 

مطالعه قرار گرفت. در ادامه مفهوم رستگاری و پیوند آن با سینما  

مورد ارزیابی قرار گرفت و در نهایت به سیر رستگاری انسان در آثار  

پرداخته شد؛ سینمایی که در آن ، رهایی نوع آندری تارکوفسکی 

 گیرد.ار میبشر بیش از هر چیز مورد توجه قر

 پژوهش  پیشینۀ

ب و  مطالعات  »مطالعۀررسی بنابر  موضوع  شده  انجام  مفهوم    های 

کنون در هیچ   رستگاری انسان در سینمای آندری تارکوفسکی« تا

ای منتشر یا در پژوهشی در داخل کشور تدوین و مورد بررسی  مقاله 

خصصی  های تنامه ترین مقاالت و پایان است. نتایج عمده قرار نگرفته

 مرتبط با این موضوع به شرح ذیل است:

  ی بررس»  ارشد خود با عنوان  ی کارشناس  ۀنامان یرضا برومند در پا-

د راهنما  ی«تارکوفسک  ینمایس  ینیعناصر    ی مصطف  دیس  ییبا 

هنر و معماری واحد    دۀدانشک   در  1394سال    که در  ئیامرباد مختا

صرف عناصر    یبه بررس  داده،  انجامدانشگاه آزاد اسالمی  تهران مرکز  

 . پردازدیم  یتارکوفسک  ینمایس  ینید

  ی بررس»ارشد خود با عنوان    ی کارشناس  ۀنامان یدر پا  یبهرام توکل-

« که در  و برگمان  یثار تارکوفسکآدر    ینید  ینمایس  یشیمتون نما

 
4 Andrei Tarkovsky (1932_1386). 

داده،  1381سال   انجام  مدرس  تربیت  دانشگاه  بررس  در  و    یبه 

 است. پرداختهساز  لمیدو ف  نیا  ینمایدر س  ینیامر د  ۀسیمقا

 روش شناسی و منطق اجرایی پژوهش

  نظری و از نظر شیوۀ -هدف، کاربردی  روش تحقیق حاضر از لحاظ

ها نیز  داده  آوری جمع   تحلیلی است. از لحاظ شیوۀ-توصیفی  انجام،

تصاصی این پژوهش  ای از اطالعات اخاست. حجم عمده   ای کتابخانه 

کتاب چاپاز،  فلسفی  و  سینمایی  مقاالت  و  فراهم  ها  شده 

 است.  گردیده 

ساخته شدۀ آندری تارکوفسکی    های قاله فیلمآماری این م  جامعۀ

نمونۀ حجم  و  آندری    بوده  سینمایی  آثار  شامل  تحقیق  این 

ایثار   و  استاکر  آینه،  روبلف،  آندری  فیلم  چهار  شامل  تارکوفسکی 

 است. 

 بحث و تحلیل 

تجزیه و تحلیل کیفی سعی شد  در این تحقیق با استفاده از روش  

های تحقیق به منظور نیل به اهداف آزمون فرضیات تحقیق از  داده 

نادی مانند کتب، مقاالت علمی،  طریق بررسی و ارزیابی منابع اس

ها و مبانی نظری و  ها و همچنین پیشینه تحقیق، پژوهش نامه پایان 

این   به  نهایت  بگیرد.در  قرار  تحلیل  و  تجزیه  مورد  مرتبط  تئوری 

  ی تارکوفسک  یآندر   ینمایدر س یمفهوم رستگار پرسش اصلی که 

  ی ط اجتماعینماگر چگونه از شرایس  یمعنو  یهاست و دغدغه یچ

اینگونه پاسخ داده    ،؟گذاردیر م یرفته و چگونه بر آن تاثیر پذیتاث

 شد: 

وجهی   چند  مفهومی  تارکوفسکی،  سینمای  در  رستگاری  مفهوم 

است. او با تکیه بر اصول معنوی خود رستگاری انسان را در آزادی  

ابد و رهایی انسان  یروحی و جسمانی می   و نجات از اسارت ذهنی،

پی  به  منوط  شیوه را   می گرفتن  زندگی  برای  اخالقی    داند. ای 

تملک  کوشد تا با درخود می  رکوفسکی با نگاه به استبداد جامعۀتا

به اشتراک  قرار دادن ایمان راهی برای رهایی از فاجعه بیابد و با  

 ثیر بگذارد. گذاشتن آن راه بر جامعۀ خود تأ
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 یافته های تحقیق 

بررسی  شده  در  انجام  پژوهای  این  ذکر  یافتههش،  در  مورد  های 

کوششی    آندری تارکوفسکیگردید: رستگاری در سینمای    حاصل

سینماگر    ها است. فردی یا جمعی در راستای نیل به نجات از بحران 

کشیدن   تا با به پیش  کوشدمعناگرای خود می سینمای    در بستر

هایی اخالقی راهی برای نجات نوع بشر از تباهی را در اختیار کنش

با  . قراردهد  همگان نظیر    تارکوفسکی  مفاهیمی  کشیدن  پیش 

هنریایمان، شیوهای  رسالت  تا  میکوشند  امید  و  ایثار،معجزه   ،

 . را برای رستگاری نوع بشر به تصویر بکشند   اخالقی

 آندری تارکوفسکی در بستر جامعۀ روسیه 

آرس در  »آندری  تارکوفسکی  زاوازاژیه   4نویچ  روستای  در   5آوریل 

دان دور از نقطۀ تالقی دو  در فاصله نه چن  6واقع در منطقۀ یوریوتز 

  ،(. پدرش19به دنیا آمد« )همان:    8در منطقۀ اینوانوو   7ولگا   رودخانۀ

تارکوفسکی  مادرش  9آرسنی  و  بود  روس  سرشناس  شاعر  ماریا  "، 

ثیری عمیق بر زندگی تارکوفسکی و دیگر  که تأ  10"ویشناکواایوانونا  

  روزنامۀ  1987ژانویه  6شنبه ت. سه جای گذاشفرزندشان، ماریانا بر 

ساز شوروی که گونه نوشت: »آندری تارکوفسکی فیلماین  11اومانیته 

از  سر می به عنوان تبعیدی در فرانسه به  1984از سال   برد، پس 

در گورستان    12وسی واقع در خیابان دارو مراسم ترحیم در کلیسای ر

ارتدوکس  روس  دوبوا ) های  ژنویو  شد«  (13سن  سپرده  خاک   به 

تار458:  1371)تارکوفسکایا،   آندری  در(.  جهان  کوفسکی  حالی 

اش، موفق به ساخت  خاکی را ترک گفت که در طول زندگی هنری

بود. مردی که در زمان ساخت نخستین فیلمش،  هفت فیلم شده

از  محبوب   یکی  مرگ  روز  در  بود،  شوروی  جماهیر  اتحاد  سران 

رنگبزرگ  ایدئولوژی  دشمنان   به  14"سوسیالیستی"باختۀ  ترین 

رفت. هنرمندی متعهد، شاعرمسلک با دیدگاهی عمیق و  شمار می 

 
5 Zavrazhie. 
6 Yurievets. 
7 Volga. 
8 Ivanovo. 
9 Arseny Tarkovsky )1907_1989(. 
10 Maria Ivanova Vishnakova (1907_1979). 
11 Humanite. 
12 Daru Street. 
13 Sant-Genevieve-des-bois. 
14 Socialisme. 
15 Ingmar Bergman (1918_2007). 
16 Akira Kurosawa (1910_1998). 
17 Michelangelo Antonioni (1912_2007). 

جای   سینما  تاریخ  مشاهیر  تاالر  طبقات  باالترین  در  که  پیچیده 

هنری می زندگی  طول  در  او  موگرفت.  بارها  ستایش  اش  رد 

برگمان  اینگمار  چون  بزرگی  کوروسوا 15کارگردانان  آکیرا   ،16  ،

آنتونیونی میکل  پاراجانوف   17آنجلو  سرگئی  و    18و  گرفت  قرار 

را به خود معطوف   19همچنین توجه فیلسوفانی نظیر ژان پل سارتر 

ساخت. برگمان کشف و آشنایی با تارکوفسکی را همچون معجزه  

در درگاه اتاقی دیدم که کلید آن اتاق را  دانست: »به ناگاه خود را  

. اتاقی که همیشه آرزوی واردشدن به  تا آن لحظه در اختیار نداشتم 

کرد. با دیدن  آن را داشتم و او آزادانه و با آسودگی در آن حرکت می

  ، آن چیزی را گی ژرفی احساس کردم او در خود شوق و برانگیخت

می میبیان  عمر همواره  اما  خواکرد که یک  بیاورم،  زبان  به  ستم 

ترین . در نظر من تارکوفسکی بزرگ بودم   شیوۀ مناسب آن را نیافته

سازی  . او با ابداع زبانی نوین که با طبیعت و جوهرۀ عالم فیلماست 

خوانی صرف دارد، زندگی را همچون یک پژواک همچون یک  هم

 (.7:  1397رویا به تسخیر و تصویر درآورد« )جیانیتو،  

اش تنها موفق به ساخت هفت  وفسکی در طول زندگی هنری تارک

سینمای شد:    ی فیلم  )بلند  ایوان  روبلف  20( 1962کودکی  آندری   ،

)سو،  21( 1966) استاکر  ،  23( 1975)  آینه،  22(1972الریس 

نوستالژیا 24( 1983) )و    25،  اندیشه26(1986ایثار  تضاد  با  .  اش 

تولید فیلم را برای او، همچون سایر    و  حاکمان وقت شوروی ساخت 

بود. به جز نخستین    هکرد هنرمندان نظیر پاراجانف سخت و دشوار 

مسیر    ،فیلمش در  فراوانی  معضالت  با  تارکوفسکی  ایوان،  کودکی 

اش مواجه گردید. آندری روبلف به دلیل معنای واال  آفرینش هنری 

ماند و  وی  ها در توقیف اتحاد جماهیر شوراش سال و ضداستبدادی 

درآمد به نمایش  به  سینما  دو  در  تنها  و  محدود    صورت 

میشارین (.  233-234:  1371)کونچالوفسکی،   نقل    27الکساندر 

آینه را بیش از حد روشنفکرانه  فیلم    28و گوسکینکند که سرانِ  می

18 Sergei Parajanov   (1924_1990). 
19 Jean-Paul Charles Aymard Sartre (1905_1980). 
20 Ivan's Childhood 
21 Andrei Rublev 
22 Solaris 
23 Mirror 
24 Stalker 
25 Nostalghia 
26 The Sacrifice 
27 Aleksandr Misharin (1939_2008). 
28 Goskino (USSR State Committee for 

Cinematography). 
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می   قلمداد  جامعۀ شوروی  )میشارین،  برای  و  70:  1371کردند   ،)

نمایش فیلم در م استاکر در جلسۀ از استهزای فیل 29استروگاتسکی 

د )استروگاتسکی،  گویبین سران سازمان سینمایی شوروی سخن می

و    (.308-307:  1393 خودخواسته  تبعیدی  در  ایثار  و  نوستالژیا 

بی  ساخته شدند  کوچی  وطن  از  اجازۀبازگشت  ساخت چندین    و 

سینمای   حال  این  با  گردید.  سلب  تارکوفسکی  از  نیز  دیگر  فیلم 

تارکوفسکی تمام قد در برابر استبداد اتحاد جماهیر شوروی    آندری

ایستاد، تحسین جهانیان را برانگیخت و سینما را با معنا و فلسفه  

 .پیوندی دوباره داد

 رستگاری در سینمای آندری تارکوفسکی 

ف  یتارکوفسک   الکساندر   ثاریا  لمیدر  زبان  »دیگویم  30از  انسان  : 

طبیب کرده    عتیوقفه  غارت  نتو  را  با  دیپد  یتمدن  جهیدر  آورده 

به    یهاشرفت یو تمام پ  یترس و وابستگ،  قدرت  استوار بر   یهاه یپا

از ما   یلیخ  یمردم بدو   .خوردینم  یدرد  چ یبه ه   یکیاصطالح تکن

هم  .ترندی روحان به  چشم  در  دست  یزدن   ما  علماهر  به   یورد  را 

  ی ز ی گناه هر آن چ  :دانا گفت  ی مرد  یروزگار   کشانیم.می    یگمراه

  یِ ناموزون  یابه گونه   نکیما ا.  از ازل تا ابد   .است  یضرور ریاست که غ

  افتاده   ییما جدا  یو ماد   یمعنو  شرفتیپ  انیم  .میاده یهولناک رس

 (.  275:  1389« )مارتین،  است

.  نهفته است قتیحق نیبشر در ا یدردها ۀشیر یاز نگاه تارکوفسک

در در  امروز  است  اتیماد  یا یانسان  شده  تار  .غرق  طول    خیدر 

است  صورت گرفته  یمعنو  شرفتیاز پ  شتریب  اریبس  یماد  شرفتِیپ

  ی ماد  شرفتیپ  یآسا مسئله فکر نکرده که حجم غول   نیو انسان به ا

شرا معنو  یروح  طیو  نکته  نیا  .ندارداش همخوانی  ی و    ی اهمان 

بکشد   ریبه تصو نمایدر چارچوب س کوشدی م یاست که تارکوفسک

انسان    یبازگرداندن معنا به زندگ  .کندی ارائه م  یآن راهکار   یو برا 

توان سینمای تارکوفسکی را سینمای رستگاری  . از این رو می مدرن

به انسان  نجات  راه  به دانست. سینمایی که در  معنا  القای  واسطۀ 

می کهزندگی  سینمایی  ریشه   کوشد،  با  عمیق  های  پیوندهایی 

پیرستگار  و  ارتدکسی  شیوه ی  ادامه گرفتن  برای  اخالقی  دادن  ای 

 دارد  زندگی

 

 
29 Arkady Strugatsky (1925_1991). 

 رستگاری و رسالت هنری در فیلم آندری روبلف 

  ی تارکوفسک  یاثر آندر   نیزتری بحث برانگ  توانی را م  روبلف  یآندر 

آفرۀ  دربار  یلمیف.  دینام و  هنرمندان  با   گراننش یمصائب  که 

دهد  ی م  وندیگذشته و حال را با هم پ  ی،و شاعرانگ  خیاز تار  یاختهیآم

در قالب یک واقعۀ تاریخی را    یشورو   ریموجود در جماه  طیو شرا

  ی دی مردم سرشار از ناام  یکه زندگ  یدر زمان»  .کشدیم  ریبه تصو

  و ی  عدالتیبودند و ب  گانهیستم ب  و  ها تحت ظلم که آن  یبود، زمان

  ا یرا اح  ندهیبه آ  دیو ام  مانیا  ،خود  هنر روبلف با    کرد، ی فقر غوغا م

او     . قانون  کیدر حکم    ؛واال را خلق کرد  یاخالق  آلده یا  کیکرد. 

  ی بود که از قواعد بصر   یری ناپذرسم انعطاف   ،آن دوران  ینگارل یشما

سخت  و  برا   .کردیم  یرو یپ  یا رانهیگمحدود    ط یشرا  یآندر   یاما 

صفا    کیشمول،  جهان   یماهنگه  کیتفاوت داشت. او تالش کرد تا  

روح آرامش  م  یو  به  دغدغ  انیرا  دنبال صلح  ۀ  آورد.  به  جستجو 

خود    یکه سراسر زندگ  یادغدغه   ،روح  یو هماهنگ  یجاودانگی،  واقع

تا ابد    که  ندیافریب  ییرا صرف آن کرد او را قادر ساخت تا شاهکارها

از    یار ما او را به سمت رستگ  لمیدر ف.  خواهد ماندو برقرار    داریپا

  .ابدیرا در مسائل باز    یتا شادمان  میکرد  تیرنج و عذاب هدا  قیطر

  ی موضوع  نیتریاصل  .زدیآن سرباز م  رفتنیابتدا از پذ  که در   یراه

بود سرشار   یهمانا سوختن فرد  ،کنم انیب  لمیکه قصد داشتم در ف 

و   دواندیم شهیکه در وجود او ر یاه شیاند .سوزاننده یهاشه یاز اند

س  به  را  م  یرستگار   یواو  سوق  عذاب  و  رنج  از  «  دادیحاصل 

 (. 51:  1393)تارکوفسکی،  

قلمروی،  تارکوفسک در  را  بحران   رانیو  یروبلف  تصوو  به    ر یزده 

بر رسالت    ،خون و سلطه تاتار  ی قلب غوغا   که در   یهنرمند .  کشدیم

پا  یهنر م  ماندی م  بندیخود  آفر  کوشدی و    ییبایز  و  هنر  نشیبا 

و جهان  نجات  سازد  ی رستگار   موجبات  فراهم  در  .  را  روبلف 

  ی هنر  نشی. با آفردیآی خود از قلب فاجعه برم  مانیا  یجووجست 

رها  یانداز چشم  م  ییاز  مردم خود  به  به   اندینمایرا  انتها  به  تا  و 

هنر پا  یرسالت  چ»  . ماندیم  ندیبخود  هنرمند  جز    یز یتعهد 

برتر از    یو دشوار که حت  یاخالق  ی. کارست یمطلق ن  یجووجست 

  نیهم  تواندیاز دوزخ است. چرا که م  انیکوشش در رهاندن آدم

  ادداشت یرا در    یتارکوفسک  امیهمراه آورد. پ  ه را ب  ییشکل از رها

از آن   شیپرواز پ یآرزو"برد:  ادیتوان از یروبلف نم یکوتاهش برا 

  ن یاز آنکه ا  شیناقوس پ  ختنیبه قالب ر  اقیکه امکانش باشد، اشت

30 Alexander 
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به  شتریکه هرگز پ وهیبه آن ش ینگار لیشما م،یفن را شناخته باش

ا باشد.  نرفته  ن  نیکار  بها  سانان  ازمندیهمه  همچون  تا    ی است 

«  "کامل است  ثاریا  ،نشیرا در کار غرق کند آفر  شیخو  نش،یآفر

 (. 256:  1382)احمدی،  

  د، یکه از ام  کندی م  یزندگ  یا ر جامعهد  یهمانند تارکوفسک  روبلف

  ی اجامعه ؛  است   یته  یطلب و آزاد  آرزو،  ،ایرو  ،اق یشور و اشت  مان،یا

مردمان دست  به  م  یکه  هو  شود ی اداره  قالب    تیکه  در  را  خود 

م  یدئولوژ یا ا  کنندی معنا  از  هم  نکهیو  را  خون  هم  ایوطن  خود 

ها  آن  یبر رو  31"کیبلشو"  قی. چه نام رف زارندی ب  ،مردمان خود بدانند

  ر یاتحاد جماه  یکیحکومت بلشو.  32"تاتار"چه نام مهاجمان    ،باشد

نسالن  هم  یاست که تاتارها برا   گانهیها بروس   یهمانقدر برا   یشورو

روبلف    یمترادف زندگ  ی،تارکوفسک  یروست که زندگ  ن یف. از الروب

ن  یکه تارکوفسک  به همین دلیل است   دیشود و شایم ابتدا    ام در 

آندر  برا  یمصائب  به    ییمعنا.  ندیگزی برم  لمشیف  یرا  دوپهلو که 

روس  یانسانر یغ  طیشرا در  اشاره    یستیالی سوس  ۀیهنرمندان 

اا هیانیب،  روبلفی  دارد.آندر   و   رسالت هنرمند  یادآور ی  یبرا   ستی 

  یبه خود  خ یمن تار  ۀدیبه عق. »خود و جامعه  ینقش آن در رستگار

ها که در آنرا    ییهالمیهنر باشد. من ف  یبرا  یموضوع  تواندی خود نم

  ، شودیم  لیفرار از روزگار معاصر تبد  یبرا   یبه راه  خیتار  یبازساز

 یخیتشابهات تار  افتنیبه ارجاعات و    جعفهمم. البته صحبت راینم

دقستین اشارات  ب  ،مستند   قای.  موثق  ییاعتنایهمچون  منابع    ، به 

  کندینم  لیپرمعنا تبد  و   قیعم ایمعاصر    یرا به اثر   لمیف  کیلزوماً  

کار کل  در  است.یب  یو  نظر  حاصل  از    به  است  بهتر  من، 

به  ،یخیتار  یهاهیمادست  بهانه صرفاً    لق خ  یبرا  یاعنوان 

. و چه دردناک خواهد  میاستفاده کن  ،ملموس و معاصر   یهات یشخص

اگر چندر    بود  اول،  د  ی اثر  نیقدم  اساس  بر    ،یعلم  دگاهیرا 

  به هنر،   یکرد ی رو  نیقضاوت کنند. چن  یخیو هنر تار  ینگارخیتار

پا  33ر یشکسپ  یحت از  هر  ی کس  آورد؛ یدرم  یرا  دربار  که    ۀ چند 

  ۀشاهزاد   کی)  35ملت ه  ای  (یواقع  یروم  کی)  34سزار   وسیژول

دوران    یو کردار واقع  طیشرانوشته، اما همچنان به  (یالیخ  یدانمارک

 (.49-48)همان:  «استمانده   بندیخود پا

پرواز،    یا یشود. روی آغاز م  ایرو  کیروبلف با سکانس   ی  آندر  لمیف

که    یاپرواز است و در جامعه   اق یاشت  در  یبدو  یا که در زمانه   یمرد 

 
31 Bolshevik 
32 Tartar 
33 William Shakespeare (1564_1616). 

به    ،که خود ساخته است   یبا بالون.  شودیقلمداد م  یوانگید  شیایرو

چند که    هر  ؛کندی خود را دنبال م  یایو شجاعانه رو  آیدرمی پرواز د

رو  یرو یپ  یبها  م  شیایاز  جانش  با  سرانجام سقوط  یرا  و  پردازد 

  ی صحنه برا   نیا» :دیگویصحنه م  نیا  ۀدربار  یتارکوفسک  .کندیم

  ی هنر  نشیتواند به آفریم  یزمان  ،انسان  کیمن نماد جسارت است.  

  ش ی . اگر پدیراه صرف نما  نیکه  تمام وجود خود را در ا   ابدیدست  

پرواز امکان  آمدن  وجود  به  کند    یکس   ،از  پرواز  بدون    ایبخواهد 

مهارت  و  فنون  بسازد   کیالزم    یهادانستن  یناقوس    یلیشما  ا، 

  نش یآفر  یآن است که بها  ازمندی اعمال ن  ینا  ۀهم  د،ینما  میترس

در اثر خود ذوب گردد، تمام زندگی    ،ردیبم  دیپرداخت شود. انسان با

آن  را صرف  خود  خود  زندگی  نیز،  مرد  آن  پرواز    نماید.  فدای  را 

 (.  67:  1393کند« )تارکوفسکی،می

  ؛ شدن با اثر   یکیبا جان و    نشیآفر  یجسورانه و پرداخت بها  یایرو

از آنچه که در  یتیصحنه روا  نیا   ی اعماق وجود آندر ست فشرده 

ابا ندارد    یثارای  چیاز ه  نشیکه در راه آفر  یهنرمند .  گذردی روبلف م

روبلف    یآندر  ،لمی. در طول فبردیم  شیخود را به پ  یاخالق  ۀویو ش

آرزو و    ،شوق   ،دیام  مان،یا  یطیمح  طیها و شرامحرک  ریتحت تاث

زده،  آفت یقلمرو ریث أدهد و تحت تیخود را از دست م ینیبخوش 

 گردد.  یو آرزو در قلبش خاموش م  مانیشعله ا

شک    یعواطف انسان  ور  به قدرت هن  ندهیفزا  یاوهیروبلف که به ش

  ی نقاش  یو مدست به قلم  گرید   بندند وی عهد سکوت م  ،استکرده 

سرانجام    و  دهدی به سفر خود ادامه م  وانهیهمراه دختر دو به   بردینم

وس  مانشیا   . شودی م  ایاح  ،36سکا یبور  ،جوانساز  ناقوس   ۀلیبه 

همه    ینوجوان  سکایبور» قالب   با  پندارندی مکه  ناقوس    یریگراز 

به    تواندیکه م  داندیداند. فقط میراز را نم  نیدر واقع ا  .آشناست

و با به خطر انداختن جان خود   دیآراز قالب ناقوس بر یجووجست 

ا پ  نیدر  پ  رودی م  شیراه  سرانجام  را  شودی م  روزیو  ناقوس  او   .

گفته   یسکتارکوف  .افتدیبه آغوش روبلف م  زانیرو اشک   سازدیم

  ی ناقوس را بدون باخبر   ،شناسمیجوان را خوب م  نیمن راه ا"  است:

  ن یا  استیدر دن  لیامر اص  گانهی  نیا  .سازدی م  شیکنش خو  ۀجیاز نت

  دش، ی فرسایدهد و می که آزارش م  یاشه یشعله در جان هنرمند، اند

تر  در جهان مهم  یاز هر امر   اندازد،ی م  شیکه سرانجام از پا  ییتا جا

صدا   (.258  -   257:  1382)احمدی،    «است ناقوس    یسرانجام 

34 Gaius Iulius Caesar(100 BC_44BC). 
35 Hamlet 
36 Boriska 
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 فصلنامه علمی مطالعات هنر و زیباشناسی

1401 بهار، 3، شمارهدومدوره   

  ا یروبلف اح  یدر دل آندر  مانیا  یآوا  گرید  شود که باریموجب م 

 . شود

م  یآندر  را  در   یبرا  یاهیمرث  توانیروبلف  دانست که  هنرمندان 

ادامه    ستنیبه ز  ی هنر  یو فقدان آزاد   تیدر محروم  تریجوامع توتال

و    ندینشی هنرمندان نم  نیا  ی. روبلف منفعالنه به سوگوار دهندیم

رسالت  یبرا   ،مانیا  یجو وبا جست  م  میعظ  یهنرمند  شود.  یقائل 

  ی برا یو خلق آثار  یسلوک فرد ،یمعنو  یرستگار  ،مانیا افتنیباز

؛  د یتر از امدیسپ  یانداز چشم   مان،یا  ییبه روشنا  یانداز چشم   شینما

 و سعادت انسان.   ییرها  به سویفراتر    یانداز چشم 

 رستگاری و طلب مغفرت در فیلم آینه

مرور    قیکه طلب مغفرت و بخشش در آن از طر  ستا  یلم یف  نهیآ

م حاصل  برا   یکوشش  نهیآ  .شودیگذشته  و    یبازخوان  یاست 

  ییو رها  نیسرزم  ،مردم  گذشته در جهت شناخت خود،   فیبازتعر

  ؛ شود یخاطرات حاصل م  قیکه تنها از طر  یفیاز حس ندامت، باز تعر

   شوند.ی مادر مرور م  غوشکه در بستر خانه و در آ  یخاطرات

  ۀ نقط  کیپناهگاه و    کی  یجو برا وجست   قی از طر  یرستگار  نهیآ  در

م حاصل  است  یامن  ۀنقط؛  شود ی امن  خانه  در    یا خانه  .که  که 

آن را در خاطرات خود    دیتنها با  یشده است و الکس  رانیو  قتیحق

  ات یح  ۀشاکل  به نام مادر وجود دارد،  ی که در آن قلب  یا. خانه ابدیباز  

  مانیتیامن تمام  ۀکه آغوش آن خان ی. موجودیثقل زندگ ۀو نقط

است. مترادف    نهیآ  در  جهان  خانه  و  در  .  گرندیکدیمادر  دو  هر 

شده   گریکدی و  حل  نشانپارچه کیاند  و  مقدس  از    یاند  معبد 

است و تنها    یفقر و ناتوان  ،یماریدچار ب  نه یدر آ  یلکساند. اآرامش 

.  ابدییدر پناه گرفتن م  یزیرا به صورت غر  طشیراه رستن از شرا

  ی ساحل نجات است و ساحل نجات او خانه مادر   یجوواو در جست 

  ، دارد   یاست و تنها در خاطرات او جا شده   رانیکه و  یااست. خانه 

   .به نام آغوش مادر وجود دارد  یکه در آن نقطه امن  یاخانه 

. بلکه  ستینجات جهان ن  ،دارد  تیاهم  یالکس  یبرا   نهیآنچه در آ

  ط یاست و شرا ماریناتوان و ب یاست. الکس یشخص یرستگار  ینوع

است.  سوق داده   یناتوان  نینابسامان در بستر جامعه او را به سمت ا

حسن ندامت    بخشش،  طلب  ،نی د  یادا  کی  تیروا  نهیآ  گرید  یاز سو

  ۀ زاد   یحس.  اندو مغفرت است که تمام مردم روس آن را حس کرده 

توانا شرا  ییعدم  بر    افتنی  یبرا  یناتوان  ۀزاد  یحس ،  طیغلبه 

 
37 Alexander Pushkin (1799_1837). 

 اد یخود را به    نی. سرزمکندیگذشته را مرور م  یکسلا  .یخوشبخت

پ مادر   آورد. مردمان خود را،یم و    یفقدان زندگ،  را  زانشیدر، عز، 

ب  ۀجامع  یزدگآفت سرکوب  که حاصل  را،  ایروس    ی دئولوژ یامان 

مردمانش    یهای کی و ن  آوردیم  ادیاست را به    یشورو   ری اتحاد جماه

ز از    یندگو  خانواده سرشار  برنگ  را  یاش  ایم  اده  از  رو    نیآورد. 

  گر ید  ی. از سو کندی م  نید  یو مردمان خود ادا   زانینسبت به عز

و فقر خفته است و   یماریخورده در بستر بناتوان و شکست  یالکس

از کس  تیحما  ییتوانا او  یکردن  نقش    رفتنیپذ  قادر به  را ندارد. 

  نقش پدر را بر عهده   ایباشد    و جگ جن  کیتواند  ی نم.  ستین  یحام

  ی ناتوان  نیا  لیخود ناتوان است و به دل  نید  یرو در ادا   نی. از اردیگ

کند.  ی طلب مرگ م  یروست که الکس  ن یاز ا  .کندی احساس گناه م

که او قادر به    ینیاز جنس عشق است. د  یالکس  نید  ،قتیدر حق

او مرگ    ل ین دلیو از انجام آن ناتوان است. به هم  ستیجبران آن ن

شده بر  یمستول  مرگ بتواند از احساس گناهِ ۀواسطتا به طلبدی را م

ها با  روس   گفته است،  یگونه که تارکوفسک  خود رستگار گردد. آن

تالش    ینوع  یهر روس در پ  .کنندی برقرار م  یزمان ارتباط متفاوت

با    یزندگ  ریمس  تغییر  یاست. نوع  با گذشته  دنی به توافق رس  یبرا 

  ، حساب نکند  هیتا با گذشته خود تسو  یروست که الکس  ن یتوبه. از ا

است.  خود از دست داده   یرا در کودک  یز ی. او چستین  ییقادر به رها

  یسیگونه که عکودک شود. آن   دیآن دوباره با  افتنی  یکه برا   یحس

و مثل   دیتا بازگشت نکن میگوی به شما م نهیهر آ»: دیگویم حیمس

انجیل )« دیابییبه ملکوت آسمان ره نم هرگز د،یطفل کوچک نشو

 .  (18متی/ باب  

الکساندر  ،روس    دیشعر شاعر شه  نهیآ  یهاتیاز محور  گرید  یکی

ملت روس در زمان    ۀهمچون هم  ،نهیدر آ  یالکس.  است  ،37ن یپوشک

دل  نیادیبن  یتینارضا  کی  یدارا   ،خود به  آفات    لیاست.  و  بحران 

نارضا  انیپایب ب  یالکس  ی،تیجامعه،  نام  .استکرده   ماریرا    ۀ در 

  . استده یرس  تیروس به ساحل امن و رضا  شاعرِ  ،سرانجام  ،نیپوشک

  ت یرضا  یجو واز جست   یا استعاره  نه یمتن  در آ  نیا  ۀخطاب  دیشا

است.  بوده   ه«افتیسالمت باز»  لمیف  گریرو که نام د  ن یاز ا  دیباشد و شا

با  او  بود.    دهی نام  افتهیرا سالمت باز  نهینخست طرح آ  یتارکوفسک»

  افتن یاز باز  یراو   بود. حسِ  کهنه خالص شده  یاز درد  نهیساختن آ

که از دست    یا است. چون پرواز پرنده   ییرها  شیهاخاطره   ییو بازگو

م رها  ب  ،آن  یگواست که قصه  یتیحکا  نهیآ.  شودی او    ی ماریآدم 
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 ۀ از قص  ییهاتکه ،لمیف  یهابخش   د.دار  یسالمت  یست و فقط آرزوا

فرصت    گریقرار دارد که د  یکس  تیاو هستند و خودش در موقع

اخت  حیتوض  یبرا  یکاف در  راو   اریآن  زجر    ستا   ماریب  یندارد.  و 

گاه با    ،دیشود، و شایروزه جدا م  شاد هر  ی زندگ  کشد. از آهنگِیم

کند.  ی م یداور  رامو ۀدربار ایتوجه دارد،  ایبه دن ماریب کیخشونت 

کند که با همه، از جمله با مادرش نامهربان  ی او را مالمت م  38ناتالیا 

زبان او مصون نمانده، و با     ِش یاست. آشکارا، خود ناتالیا هم از نشده 

  الکسیخود به او پاسخ دهد. نگاه    یبعد  یزندگ  ۀدربار  دیبا  یدلخور 

دلب  و  باورها  گذشته،  مرد   شیهای ستگبه  .  مارستیب  ینگاه 

می  باره  این  در  چن":  گویدتارکوفسکی  در  همه  من  گمان   نیبه 

به  ییهات یموقع مسائل  یارویرو  ژهیوو  پ  نیادیبن  یمرگ،    ش یرا 

 ی تیموقع  نیوابسته به هم   ،نهیدر آ  یراو   کشد. منطق خاطراتِیم

  یبود خاطراتی است. اگر سالم و شاد ماست که او در آن قرار گرفته

  کرد.ی م  انیب  گرید  یارا به گونه  زهایآمدند، و چیم  ادشیبهتر به  

  کند و  یم  انیرا درست ب  یسرانجام عبارت   نهیکه در آغاز آ  39ی وری

م:  دیگویم بزنمیمن  حرف  سرانجام    یملت  ۀنمون  .توانم  که  است 

اندک باز  شیفرساتوان  یهااز رنج  یتوانست  آغاز ددیگو  را    هۀ . در 

  ها بهروس  40خروشچف   ۀخورد با اصالحات محدود و شکست   1960

 نیترب یاز مه  یکیخاطرات خود از    ۀشدهم محدود و نظارت   باز  انیب

  ی هاآورند. آن زمان نگارش خاطره   یرو  مدرن  خیتار  ی های کتاتورید

برخ  یشخص انتشار  آن   یو  گزارش از  شد.  رسم  از    یهاها  فراوان 

اردوگاه   یزندگ اجبار   یهادر  دربار   ،41ن یاستال  یکار  خاطرات    ۀ و 

رمان   یکسان و  شدند  کشته  زندان  در  داستان که  و  کوتاه    یهاها 

اتحاد  نوشته و در    42"گوالگ"در    یزندگ  یشخص  یهابراساس تجربه

ها، البته پس لمی از فی  برخ  و خارج از آن، منتشر شدند. در  ،یشورو

  ن یو راستگوتر  نیتری جد  نهیشد. اما آ  انیها بنکته   یاز سانسور، برخ

مص  یکیتار  یبادها   انیب ا  بتیو  است  ۀخاطر  نیاست.  «  ترس 

 (.353:  1382ی،  احمد)

گشا  تواند راه آینه در بررسی مضمون آن بسیار می  لمیف  گرینام د

نامی  بر  باشد،  است    لمنامهیف  روی  که  شده  روشنِ   کیدرج    روز 

  لم یشده در ف ده یکش ریبه تصو یهای کیتمام تار ییگو. روشن است

  ک یتنها  زیچ رسد و همه یم ان یبه پا نیادیبن تیرضابه  دنیبا رس

  ک . یندارد  یهراس  زیچ  چیاز ه  گرید  یالکس.  روشن است  روز روشنِ

 
38 Natalia 
39 Yuri 
40 Nikita Khrushchev  (1894_1971). 

من »  که:  است  43داستایوفسکی جمله    نیا  یادآور یروشن    روز روشنِ

و   قیهراس دارم که نتوانم ال  نیهراس ندارم و تنها از ا  زیچ  چ یاز ه

ها رنج  همچون    یالکس  (.1975«)آینه،  باشم  میشکرگزار 

  ی برا  زیچ  چیاست و ه  افتهیفراتر دست    ینشیبه ب  یوفسکیداستا

برای    نجامسرا  . نهیها در آروس   ک یتار  خیتار  یآزار وجود ندارد و حت

  ها شهیقهرمان با مرور ر  یی گو  . دهدیرخ م  یارتقاء آگاه  ینوع  الکسی

  سکانسی در    یالکس  .کندیخود را مجدد با صرف م  ۀگذشته و خانواد

ناتوان و رنجور    تیو از هو  ردیمی م  یابا پرواز در آوردن پرنده   نینماد

را    یالکس  .شودیمتولد م  یدیجد   یشود و سپس الکسی خود جدا م

قالب  بینیم  می در  در  کیکه  دست  پ  کودک  به  مادر    شیدست 

  گرت یروا  ستا  یلمیف  نهیآ.  دهدی سر م  ی از شاد  یویو غر  رودیم

آ،  عاطفه تکرار  و  نسل نه یرنج  رستگاروار  که  از    یشخص  یها  را 

م  قی عم  یجووجست  بازتاب  خاطرات  دل  که   یلمیف  .دهدیدر 

و تمام مردمان ملت    یشرح حال تارکوفسکاز  است    یشخص  یتیروا

 .  روس

هم    یولابه من نشان داد که آن حدس    گریبار د  کی  نهیآ  تیقموف»

  ت یدر روا  ،تجربه شده باشند   یطور فردکه به  ییهاعاطفه   .درست بود

هنرها   نیترشاخص   دیشا  نمای س  .دارند  ییاستثنا  یاعتبار  یینمایس

خصوص  نیترک ینزد  ،باشد س  .هنرها  نیتریو   قتیحق  نمایدر 

« کنندی باورش م  گرانمولف چنان قدرتمند است که تماشا  یشخص

(Tarkovsky, 1991: 8). 

 رستگاری و  ایمان در فیلم استاکر

 ی آنچه برا. »مانیا  ی رانیو  ۀاست در دور  یمرد  گرتیاستاکر روا

در قلب    مانیاز ا  یهاه روشن کردن جرق  .دارد  تیاستاکر اهم

پ انسان استاکر  فقدان   یامبریهاست.  دارد  اعتقاد  که  است 

 از  یکینوع بشر را نابود خواهد کرد. در واقع استاکر    ،تیمعنو

« )تارکوفسکی،  در جهان است  مانده یباق   انیگراآرمان   نیآخر

جامعۀ   (.110-107:  1393 استاکر  در  را  تارکوفسکی  خود 

به رستگار  لمیدر ف  یتارکوفسک» است.فراموش نکرده   یتنها 

کل    کیتوجه ندارد و نگران جامعه به مثابه    ندگانیجو  یِفرد

برا  زین او  سوگوار   یمان یایب  یهست.  اما  .  کندیم  یجهان 

41 Joseph Stalin (1878_1953). 
42 Gulag 
43 Fyodor Dostoevsky (1821_1872). 
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 فصلنامه علمی مطالعات هنر و زیباشناسی

1401 بهار، 3، شمارهدومدوره   

  یی صدا.  گذاردینم  یرو  شی را پ   یحی مس  ۀصراحت راه چاربه 

از    که  یشیبا ستا  شود،یاستاکر شناخته م  یعنوان دعاکه به

 مان ی. ا44نگ یه چتائو تِاست از    یآزاد  ۀترجم،  کندیضعف م

انسان    یمادام  ؛است  یجهان   یموضوع   یتارکوفسک  یبرا که 

  ی االهه یا  که چه خدا    ستیمهم ن  ،باور و عشق را دارد  ییتوانا

روشن  ،  دهد یم  یرو  یامعجزه لمیف انی. اگر در پا دتپرسیرا م

از راه    ایاش  یی جاهجاب  یدخترک برا  یی اساس توانا  است که بر 

همسر استاکر است به    بلکه به خاطر عشق مدامِ  ست،یدور ن

  ژه یو. بهستا  معجزه   ی عشق انسان  ی تارکوفسک  یبرا  .شوهرش

در آن   یمعنو  ی هاهمچون جهان استاکر که ارزش   ی هانجدر  

 (. 226: 1389« )مارتین، ندارد ییجا

همچون   ماستاکر،  ی  کودک  ی،وفسکیداستا  45نِیشکیپرنسس 

به   ستا حفظ    تیمعصوم  یآوررت یح  ۀویشکه  را  خود 

علکرده و  به آفت  ینیدر سرزم  ستنیز  رغم یاست.  زده هنوز 

 وانهیدمین  گرانی چند که در نگاه د  در جهان باور دارد. هر   یخوب

به   مانیا بر یمردیاست که با پا یسالک قتی. در حقدی نمایم

  ل یو در بازگشت از اتاق آرزوها تبد  ابدییآرزوها دست م  اق ات

با او    یکس  گریداند که دیچند که م  هر  شود؛ی فرزانه م  کیبه  

او .  را ندارد  یز یچ  یآرزو  یکس  گریبه منطقه نخواهد آمد و د

  ، استاکر. کند هیخود تک یشخص مانای تنها بر د یکه با داند یم

کودک  یانسان ضع است  و  ف  فیصفت  از  شرا  قرکه    طیو 

از جامعه که   یادر رنج است.  دورافتاده ی شده اجتماع ل یتحم

  ن یاست. با اشده  میتیپناه و  یاش بیمعنو  یهاارزش   ۀواسطبه

سلحشور همچون  پا  یحال  اخالق  یبر  باق  یاصول    ی خود 

آنماندیم م.  پرنس  که   یوفسکیداستا  حِیمس  نیشکیگونه 

که کودک    یاست. مرد  یتارکوفسک  حِیمس  زیاستاکر ن  ،است

ماندهشده کودک  و  تا    است  شود:به  است  وارد  خدا    بهشت 

  ن یتر باشد. بله، اتر و زاهدانهخشک  امیبعد  لمیف  خواستمیم»

که فکر من است. چرا  یهاآرمان  انگریشکل ب  نیواژه به بهتر

  ک یدر خلق  یاژهیو تیاز اهم رمندهن  یمتانت ملکوت کنمیم

باشد و    نیآفرجنجال  دیباه  است. هنرمند ن  برخوردار  یاثر هنر

   یرونیخود را ب  الیام  د یخود دچار لکنت شود و نبا  ۀیانینه در ب

 
44 Tao Te Ching 

حد    نیدر کمتر  یستیبایهنرمند م  کی  یهازهیکه انگکند، چرا

 مناثر    نیترکه استاکر موفق  کنمیفکر م.  شود  یرونیممکن ب

با    یمناسب  ی بستگکه داشتم هم  یمقصود  که  یطوراست به 

به  جهینت فقط  نه  و  داشت  دل  نیا  کار  به  بلکه    لیخاطر، 

کم  یایسادگ ابزار  داشت.  خود  ساختار  در  آن    یکه  در  که 

غالب  استفاده ا  ی ان یب  ی ابزارها  اً شده  برا  ن یهستند.  من    یاثر 

  گر ننشاوضوح استاکر  . بهشودیو مهم محسوب م  زیعز  اریبس

به   یتیموقع که  سالاست  طول  در  هنرمند   ر ی اخ  انیعنوان 

است که عمالً    یالبته در مورد مرد  لم یف  نیمن ا  یداشتم. برا

  ک یچون  مگرا هآلدهیا  کیاما در مقام   .بردیاز شکست رنج م

پاسدار به  ارزش   یسلحشور    .ماند یم   یباق  یمعنو  یهااز 

در همان مقام    لم یف  یاصل  ت یعنوان شخصاستاکر به  نیبنابرا

دون که  مشک  و  شوت یکاست  دارد.   قرار  نیشاهزاده 

از آن  ی ادب   یهات یشخص   آلدهیا  تیعنوان شخصها بهکه ما 

  ی آلدهی ا  یهاتیها شخصکه آن  ل یدل  نیو به هم  میکنیم  اد ی

م  یواقع  ی از شکست در زندگ  ،هستند برا  . برندیرنج    یپس 

است. باور   فیضعر قدرت انسان  گاست که نشان  یاثر  نیمن ا

  ست یمهم ن  بخشد. یم   ی ها زندگآن  هکه ب  ی به روح  ی به وابستگ

آن  درونکه  احساسات  اساس  بر  م  یها  چه    ؛ کنندیخود 

من همواره مردد  .  واالتر مرتبط است  یکه به قدرت  یاحساس

.  لوحانه باشندنامعقول و سادهتوانند عبث،  یبودم که اعمال م

از    یلوحانه نشان من روشن است که اعمال ساده  یو اکنون برا

متعال   کی خودخواه  ینشان .  است  یروح  عدم  که    ی.از  چرا 

  ی اگونهساختار جهان به  نکهیبر ا  یوجود دارند مبن  یی هادهیا

 ی رویاما آن ن  را خلق کند.  یانسان معنو  کیتواند  یاست که نم

مس در  را  انسان  هداساده  ریبرتر  )یک  کندیم   تیلوحانه   »

 (. 2018نیایش سینمایی، 

  ی مانیشود. ایم  سریم  مانیدر استاکر تنها با آرزو و ا  یرستگار

است.  در استاکر   یعملکرد اخالق  ۀویش  خلوص و  ازمندیکه ن

آ اهم  ،نهیهمچون  از  است.  یفراوان  تیخانه  خانه   برخوردار 

تپندهمو    استیمرکز دن قلب  استاکر   قتیخانه. در حق  ۀسر 

ن داستان  قهرمان  ف  ست،یاستاکر  همسر   ،تاکراس  لمیقهرمان 

45 Prince Myshkin 
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 ی براای  ههال  ۀمثاببه  ،ثاری در ا  46"ایمار"سان  هکه ب  یزن.  اوست

تنها    پناه،یبه انتظار نشسته است و استاکر ب  مانیتیرفع آالم  

  کند یر م ذن   ،ابد ییشفا م   د،ی گویدر آغوش اوست که سخن م 

عشق   کیدر که گفته است  47روالن بارت  .طلبدیو بخشش م

و آن کس که   ماندیکه م  سهمواره دو نفر حضور دارند، آن ک 

شخصیم همواره  و  م  یرود  دایکه  جهت  را   ۀ ریماند  رابطه 

عاطفه است و    ینماو قطب  رهیاو مرکز دا  رایکند. زیم  نییتع

  گری که رفته است گم خواهد شد و د  یبرود، عاشق  زیاگر او ن

  ن یوجود نخواهد داشت. همسر استاکر مرکز زم  یهرگز بازگشت

خان و  رستگارممره  ۀاست  و  میها  استاکر  در  یها.  تا  رود 

سرزم  یبرا  یراه  یجووجست  آفت  و  بحران   یمادر  نیرفع 

بازم  یول  .دیبرآ پا  یابه خانه  گرددیهمواره  و مقصود    انیکه 

 ی زیصورت سحرانگجهت خانه و اتاق به  یی گو  تمام سفرهاست. 

تغ استاکر  ای م  رییدر  و  اتاِق  نیکند  که  است   ی قیحق  خانه 

درتآرزوهاس سکانس  ی ک ی  .  خانه    ی، ان یپا   یها از  به  استاکر 

از    انیاست. گردهیاست و رنجور و ناتوان در بستر آرمبازگشته

م سخن  د   د یگویآن  باقانسان  یبرا  یمانی ا  گریکه    ی ها 

  گرید  رایز.  با او به منطقه نخواهد آمد  یکس  گرید   است.نمانده

به   دنیبخش  امیالت  یرا ندارد. زن که در پ   یز یچ  یآرزو  یکس

م  او  از  برود،   خواهدیاوست  منطقه  به  همراهش  به    ی ول   که 

وجود    در  دیام  ؛یتوانینه، نم»  :دیگویو م  زندیاستاکر سرباز م

سخن استاکر نه    نیا  (.1979« )استاکر،  شودیمتزلزل متو هم  

  .هراس  است از سر  یبلکه سخن  ده، یچیمغرضانه است و نه پ 

  نهسفر شود مرکز خاهماو  که زن با    یدر صورت  ترسد یاستاکر م

از اتاق آرزوها    یریاو تصو  یزن برا  رایز.  برود  انیاز م  مانیو ا

  گر یو با رفتن او د  ها،یست. مرکز تمام خوب هایدر جهان تباه

 نیبازگشت به خانه وجود نخواهد داشت. در آخر  یبرا  یلیدل

اتاق آرزوها    یدهد. نه از سویم یبه ناگاه معجزه رو»  سکانس 

باز    لمیدخترک فلج. رنگ به ف  یاز سو  بل  ؛یی استعال  ییروین  ای

  ی اه یگ  یهاکرک  دی و شا  دی سف  زیر  یگردد. اتاق پر از پرهایم

آ آنجا  یزیدخترک چ  ایاست.  ممنوع به همراه   ۀاز منطق  ،از 

چ خود،  نگاه  با  او  رو  زهایدارد؟  م  زیم  یرا  و  یتکان  دهد، 
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 ۀکودک منطق.  شودیهمراه م  یگذر قطار  یبا صدا  یقیموس

را   یانسان  یشاد ی ناب تمام ی مانیممنوع را با خود دارد. او با ا

م کف  مو"است:    گفته  یتارکوفسک  . آوردیبه  در  اما  رد  و 

شا ینم  ،دخترک ام  یلیخ  دیدانم.  همان  او  باشد.    دیساده، 

اند. به  ندهیچون در راه آ  د ی. شادندیبیانگران ام  هموارهکودکان  

  د یمرموز دخترک شا  یرویکننده است. ن نییتع  ی رو زندگ  هر

ما    ایاست که هنوز بر  ایتازه  ی روهایاندازها و نچشم  یبازگو

 ۀو هم در گستر  تیمعنو  یهم در قلمرو.  "اندناشناخته مانده

نگاه، (.270:  1382«)احمدی،حس با  تنها  اجسام    دخترک 

م  زیم  یرو اتاق یرا حرکت  به  منطقه  به  سفر  بدون  و  دهد 

ا  دهیآرزوها رس را باز  مانیاست و  خود   یآرزوو به  افتهیخود 

 .  استافتهیدست 

 گذشتگی در ایثار حصول رستگاری و از خود 

 یاصل تیشخص: »دیگویم ثاریا یاصل تیشخص ۀدربار یتارکوفسک

و مبتذل   ییابتدا یکه شناخت، فیاست ضع یمن مرد  لمیف نیآخر

ن او قهرمان  دارد.  اما دارا ستیاز جهان  و شرافت    یروین  ی.  تفکر 

واال را دارد.    یبه هدف  دنیرس  ی برا   یثارگر یا  ییو توانا  است  یاخالق

گذارد  یخود را کنار نم  تیولئمس  رد،یگیخاص قرار م  یتیاو در موقع

عهد به  مخاطرینم  زین  گرانید  ۀو  در  او  فهم    یدائمۀ  نهد.  عدم 

او چنان است    یکه کنش اصلچرا  ؛است  گرانید  یاز سو  شیهاکنش

به  اطراف  که  و  یاگونهبه  انشیچشم  ادیآیم  گررانیخطرناک    ن ی. 

تراژ تع  یهست  ،کیتناقض  گام  او  برمنییاوست.  را  دارد،  ی کننده 

اتهام    زد،یریهم مرا در  یعیطب  یهاقاعده  و خودش را در معرض 

و با آنچه    یینها  قتیبا حق  شیخو   ۀاز رابط  رایدهد. زیقرار م  یوانگید

)تارکوفسکی به    باخبر است«  د، ی توان آن را سرنوشت جهان نامیم

از   دربار   یلمیف  ثاری ا(.  322:  1382ی،  احمد نقل    از   ۀاست 

رستگار   یخودگذشتگ حصول  طر  یو  فرد  قیاز   ی لمیف  .یکنش 

که با    ینجات  ؛نجات بشر   قیو حصول آن از طر  مانیا  یابیباز  ۀدربار

م  کی برآورده  مسشوی نذر  الکساندر  برم  یر ید.  که    ندیگزی را 

سبب است که   نیبه هم  دیو شا  کندیاو ناممکن م  یبازگشت را برا 

اخالق کنش  از  حالت  یاو  مامبریپ  یخود  تارکوفسکی  ابدیی گونه   .

  ی امد یپ  ،کندی الکساندر را اجابت م  هکه خدا خواستنیاگوید: »می

دهشت  هم  آرامش است  هم  و  هراس بار  چراکه    .ستا  آوربخش. 

47 Roland Barthes (1915_1980). 
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خو  خواست  به  م  شیالکساندر  دور  جهان  تنها  ی از  نه  و  شود 

گونه امکان    هر  کهبل  ؛دهدیخود را از دست م  ۀبا خانواد  شیوندهایپ

ن  یهابا مالک   یخوانهم را  م  تپش  زیاخالق همگان    .گذاردیسر 

خدا    ۀدیبرگز  کی  ۀاو به چشم من جاذب  ل یدل  نیدرست به هم  دیشا

ما را    دگریتهد  یزندگ  نیکه رسالت دارد تا ابتذال ا  ی. کسابدیی را م

را به بازگشت    انیکند و جهان  شود، فاش  یبه فساد منجر م  ریکه ناگز

  ی ... زندگتاسمانده   یانسان باق  ی که برا  یراه نجات  گانهیفراخواند.  

است.    یدنینافهم  یهاو پسرک سرشار از معجزه  ایدر چشمان مار

کنند و نه در جهان به اصطالح  ی م  یزندگ  یالیخ  ییایآنان در دن

باور ندارند و به    ،است  یشدنآنچه با دست لمس   به  کی  چی. هیواقع

آور  ادیآنان    یرویکنند... نیاعتماد م  شیخو  یالیخ  یایدن  ریتصاو

زا  .است  میقد  روس   شیخوی ب  سانیقد  یرو ین که    رانئآن  برهنه 

متوجه    را    کردندی م  یزندگ،  مناسبات  یایرا که در دن  یتوجه کسان

  ی فراسو   ییایدن  ؛کردندیها و معجزهها مییگوشیاز پ  ییایوجود دن

 یکه فقط هنر سهم اندک ییای و آگاه، دن یمند و منطقجهان قاعده 

 (.283« )همان:  استرده ما حفظ ک  یآن را برا   از

عنوان  به  48"داچا"از    یخبر   ،ی آثار تارکوفسک  ری خالف سابر   ،ثاریدر ا

ح ن  اتیمرکز  مقدس  محل  داچا   .ستیو  ف  یتنها  خانه    لم یدرون 

کاذب که در    یاست از پناهگاه  یا الکساندر استعاره  ۀخان .استیمار

سال  برا طول  شده   یها  ساخته  حوادث  از  بودن  امان    ؛ استدر 

بحران   که  یپناهگاه برابر  هدر  ندارد  یدفاع  چی ها  خود  خانه  .  از 

ابتدا با    یاخانه  .اوست  یهاجهالت   ۀخان  الکساندر از    ۀ نقش  کیکه 

گرفته شکل  نم  یاخانه .  استاشتباه  الکساندر  آن    خواهدیکه  از 

از    یااستعاره   ،خانه.  کشدیآن را به آتش م  یرو  ن یپسرش باشد از ا

  ن یاز ا.بازگشت از آن است  یدر پ  راست که الکساند   یاشتباه  ریمس

را م  رو م  یاخانه   ،سوزاندیخانه  او  دوباره ساخته    یداند روز یکه 

که   یدارد پسربچه همچون خانه کوچک چوب  دیاو ام  .خواهد شد

  ی پسر . بنا کند دیو ام مانیاز ا یاخانه  گریساخته بود، بار د شیبرا

که الکساندر در آن از پسرک    یسکانس   .استکه پدر او را آموزش داده 

مجدد آن    دنییآب دهد و به رو  دهی تا به درخت خشک  خواهدیم

باشد، بهتر  مانیا برا   نیداشته  درخت  .  معناست  نیا  انیب  ینمونه 

 مانیکه تنها با ا   یامر محال،  است از امر محال   ایاستعاره   دهی خشک
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  همچون نجات جهان که الکساندر   ی. امر محالشودیداشتن ممکن م

  دیاست که نسل جد  دواریاست و اکنون امموفق به انجام آن شده 

د  زین بار  کند  گریبتواند  ممکن  را  محال  ا  .امر  که    روستن یاز 

که او    یسکانس_و اعتماد دارد. در نما  مانینسل ا  نیبه ا  یتارکوفسک

  نسان معموالًا»  :دیگوی درخت نشسته است به او م  ریتنها با پسر در ز

برابر   است. محافظت درفظت از خود انجام نداده از محا شتریب یکار

نآدم  گرید و  طب  زیها  برابر  در  حت  عتیمحافظت  طب  ی و   عت یبا 

استوار بر    یهاهیوجود آورده بر پابه  یتمدن  جهینت  در  .استه افتاددر

 ی درد  چ یبه ه  یکیتکن  یهاشرفتیتمام پ  ،یقدرت ترس و وابستگ

  . سالح حفظ قدرت  ای  یاستفاده راحت  لیمگر اختراع وسا  ،خوردینم

آدم  ما م میهست  یبدو   یهامثل  چماق    کیمثل    کروسکوپی.از 

م آمیکنیاستفاده  گفتم،  اشتباه  نه،  خ  یبدو   یهادم.  ما    یلیاز 

را به    یورد علمآهر دست   یدنزهمتر هستند. ما در چشم به ی معنو

آن  میکشانیم  یگمراه از  ما  ش  ی برا.  به  استفاده    طانیخدمت 

هم  ،میکنیم آساااز  که  هنگام  م  شی ن  قرار  توجه  . ردیگی مورد 

  ی ضرورریکه غ  است  یزیآن چ  بار گفت که گناه هر  کی  یا نابغه

  ی ، تمدن ما از آغاز تا انتها بر مبنامیریگفته را بپذ  نیاگر ا  .باشد

.  میاده یهولناک رس  یِناموزون  یاگونه به  نگونهیاست. ما ا  گناه بنا شده 

معنو  یماد   هایشرفت یپ  نیب  یناموزون  کی اکثراً ی،  و  ما    فرهنگ 

به   .اشتباه است سرهک یتمدن ما  مییبهتر است بگو ای ،اشتباه است

مشکل    نیبه ا  میتوانیباز م  ییبگو   دیشا  ،پسرم  .میخورد  نیشدت زم

 رید  یلیالبته اگر خ  د،یشا  .میبرس  جه یو به کمک هم به نت  مینگاه کن

 . (1986)ایثار،    «رید  یلیخ  یلیخ  ،نشده باشد 

  د ی و ام  بردی م  انیآموزشش را به پا  یهمچون تارکوفسک  الکساندر

خود را به نسل    ۀاستبداد حاکم بر زمان  مقابله با جهان نامتوازن و

مرگ    ای  ،نذر الکساندر  یادا   ی بارستگار   انِیجر.  دسپاری بعد از خود م

  کوشند و ی م  ییرها  ینسل به نسل برا   ابد،یی نم  انیپا  یتارکوفسک

 . افتیخواهند    و اعتماد به آن دست  دیام  ،مانیسرانجام با ا

 گیری نتیجه

فیلم بلند    چهاررستگاری انسان در سینمای آندری تارکوفسکی و  

سینمایی او مورد ارزیابی واقع شد تا این تحقیق در نهایت به این  

 

 



 

17 

 

  ی تارکوفسک  یآندر    ینمایدر س  یمفهوم رستگار   پرسش پاسخ دهد:

  ی ط اجتماعینماگر چگونه از شرایس  یمعنو  یهاست و دغدغه یچ

   ؟گذاردیر میرفته و چگونه بر آن تاثیر پذیتاث

مفهوم رستگاری    :ددست آم  نتایج  به  ایندر پاسخ به این پرسش  

تارکوفسکی، مفهومی چند بر  در سینمای  تکیه  با  او  است.  وجهی 

اصول معنوی خود رستگاری انسان را در آزادی و نجات از اسارت  

می  ذهنی، جسمانی  و  به  یروحی  منوط  را   انسان  رهایی  و  ابد 

وفسکی،  داند. از نگاه تارکای اخالقی برای زندگی میگرفتن شیوه پی

تواند انسان  انسان تنها ایمان را در تملک خود دارد و تنها ایمان می

صرفاً  نگاهِ  یک  از  تارکوفسکی،  نگاه  از  که  ایمانی  دهد.  نجات    را 

ای اخالقی  ابد. شیوه یرود و رویکردی شخصی میمذهبی فراتر می 

های ایثار و  پایه  گردد و برنیکی حاصل می  که با باور به نوع بشر و

انجام رسالت فردی استوار است. پایداری بر اخالقیاتی که سرانجام  

بحران    که:  انجامد. در پاسخ به این پرسشبه رستگاری جمعی می 

باید گفت    ؟استه معنویت چگونه در سینمای  تارکوفسکی بروز کرد

بحران معنویت در سینمای تارکوفسکی همواره با بروز فاجعه    که

ارکوفسکی انسان در جایی از تاریخ مسیر  پیوند دارد. در سینمای ت

او را تا مرز انحطاط  خود را اشتباه پیموده است. میسری فکری که 

است. مسیری که باید آن را به کناری بگذارد واز نو راه  به پیش برده 

مسیری   کند.  آغاز  را  و  که  خود  سخت  کاری  آن،  اصالح 

با  سکی،  های تارکوفهای فیلمبحرانی که شخصیت  فرساست.طاقت 

 . دخیزنبا آن برمی   به مقابله  ای اخالقیبندی به شیوه پای 
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The Development of Mankind's Redemption in Andrei Tarkovsky movies 

 

Abstract 

Andrei Tarkovsky's cinema, with its deep moral implications, can be the basis for examining the crisis of 

spirituality in contemporary man. By explaining the path to human salvation, Tarkovsky fights against the 

imposed tyrannies of the human mind and soul. By understanding life in the heart of the totalitarian 

government of the Soviet Union, Tarkovsky, relying on his spiritual principles, finds human salvation in 

freedom and deliverance from mental, spiritual and physical captivity. 

The purpose of this study is to answer the question of what is the meaning of salvation in Andrei 

Tarkovsky's cinema and how the cinematographer's spiritual concerns are influenced by social conditions 

and how do they affect it? 

The method of this research is applied-theoretical in terms of purpose and descriptive-analytical in terms 

of method. The information is also obtained in a library manner. The results show that Tarkovsky 

attributes human salvation to the pursuit of moral ways of life. According to Tarkovsky, man has only 

faith in his possession, and only faith can save man. A faith that, from Tarkovsky's point of view, goes 

beyond a purely religious point of view and takes a personal approach. By recalling emotions such as 

love, shame, desire and hope, Tarkovsky reminds him of the power of the oppressed man and asks him to 

act individually and to follow the moral ways of believing in the human race. 

It is achieved, relying on the fulfillment of individual mission and self-sacrifice, to give meaning to his 

life and bring salvation to his society. 

Keywords: Salvation, Andrei Tarkovsky, Crisis of Spirituality, Freedom, Individual Action, Moral 

Method, Combating Tyranny, Faith 
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 نمادها و مفاهیم مرتبط با آنبه تطبیقی  با رویکرد های کهنهای خورشید و ماه در تمدناساطیر و افسانه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 25/04/1401: یرشپذ یختار -19/02/1401 :یافتدر یختار

 

 1سارا سعیدی

 ن.کارشناسی ارشد، پژوهش هنر، دانشگاه پیام نور، تهران. ایرا

 2فریناز فربود

 ن.  علمی دانشکده هنر، دانشگاه الزهرا، تهران، ایرا استادیار و عضو هیأت
 

 

 چکیده
اسطوره و  ۀوسیلخویش با جهان را به ۀرابط نخستین،و انسان  انددارای خاستگاهی مشترک بوده هاناز بدو پیدایش تمد اسطوره و نماد

دوران کهن  ازاست که  های بشرترین پرسشمهمیکی از  ،ر پیرامون اساطیر و ماهیت نمادین آنتفک رو این . ازنمادپردازی بیان کرده است

طی  ردکه بل ،رودمی شمارتمدن به هر تاریخیث فرهنگی و پشتوانه و میراتنها  ن نهاسطوره و جوانب آاست.  بودهه توجمورد عصر حاضر  تا

های دروغین و جعلی را مانند افسانه ابتدا اسطوره نگارانپژوهشگران و تاریخ. است بوده بشر سواالت ترینپیچیده پاسخگوی سالیان طوالنی

 ،تیدرک ساختار هسآمد. می شمارنوعی ادبیات داستانی به اسطوره ،میالدی نوزدهمۀ برای آن قائل نبودند، اما از سد پنداشتند و اهمیتیمی

آفرینش و جایگاه  ۀاسطور ؛ از این روهای بسیار بوده استطیر و افسانهمبدأ اسا ،-خورشید و ماه-ترین عناصر فرازمینی آن ننمایا ویژهبه

به این عناصر و مفاهیم  خود نگرش ،هر تمدن در قالب آثار تجسمی .رودمی شمارها امری محوری و برجسته بهدر میان تمدنخورشید و ماه 

اساطیر  درو ماه خورشید و ماهیت نقش : ن به سواالتی از این قبیل استاصلی این تحقیق پاسخ داد ۀرا صورت نمادین بخشیده است. مسأل

 این دو عنصر فرازمینی های نمادینبازنمایی برای هر تمدن های تصویرینشانه ؟صورت بوده استچه به های کهن یینی تمدنآو باورهای 

 ۀروش تحقیق به شیو .استها هدف اصلی این پژوهش تمدناک و افتراق اساطیر و نمادهای وجوه اشتر تطبیقیِ ۀ؟ مطالعاستبه چه شکل 

 ۀنتیج .فوق پرداخته است ۀمسألای به واکاوی سناد کتابخانها ۀموردی بر پای ۀرت مطالعصوش بهاین پژوهتوصیفی ـ تحلیلی است و 

. است و... ها و خدایان ماه و خورشیدهای کیهانی، الههپدیده مواردی مانندها مدلول که بسیاری از اساطیر و آیین پژوهش اذعان دارد

 وجود ؛ همچنینبوده است هایی مشترکها نشانهدر تمام تمدن ...لوفر یا لوتوس، گردونه مهر ونی های متعددی مانند سواستیکا و گلنشانه

 .استهآن تنگاتنگ میان هنر و باورهای بیانگر پیوندی ی کهنهاتمدننمادهای مشترک میان مضامین و 
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 فصلنامه علمی مطالعات هنر و زیباشناسی
1401 بهار، 3، شمارهدومدوره   

 

 

 

 مقدمه

 ،آگوستین قدیس در پاسخ به این پرسش که اسطوره چیست

ز من نپرسند! ه اکآن شرط بهخیلی ساده است، »گفته است: 

« .اسطوره توضیح دهم، عاجز ماندم ۀهرگاه خواستم دربار

( معتقد 81، 1395(. جالل ستاری )13، 1388پور، )اسماعیل

 ،چندمعنایی دارد و همین بر دراسطوره چندین معنی »است: 

کند که برای اسطوره جایی در نظر این اندیشه را به ذهن القا می

ه ک ایم، جاییبگیریم به دور از تجاربی که در زندگانی داشته

. «شنا و غریباآرفته و یا فرهنگی ن یاد بیانگر دورانی است از

-به 1رایتالیایی ایستوریا ، کلمۀبر روم شرقی از غلبهاعراب پس 

های تاریخی را تعریف کردند و روایت ۀتاریخ یا افسانمعنی 

(. 11، 1383واندند )همیلتون، اسطوره خگونه را ای تاریخیافسانه

آنچه امروزه »کند که می ( بیان199،1386دکتر مهرداد بهار )

 نامیم در جهان باستان برابر با اسطوره و آیین بودهفرهنگ می

از فرهنگ  است ابتدایی عبارت جوامعاست. اسطوره و آیین در 

که از  ، چون هیچ امر فکری و رفتاری وجود نداشتهجامعهآن 

 انسان ۀج باشد. تمام عمل، زندگی و اندیشدرون این مجموعه خار

( نیز 9،1386جان هینلز ) .«است گرفته در اسطوره و آیین جای

ها هزارههایی را از ورای داند که تصویرهایی میرا آیین اسطوره

شناسی نباستاکه تاریخ و  آنجا»وی  ۀگفت کند. بهمنعکس می

 اینکه بر آیند و عالوهسخن درمی ها بهماند، اسطورهخاموش می

آورند، افکار بلند و ها به زمان حال میفرهنگ بشر را از دوردست

مردمان ناشناخته ولی اندیشمند را در دسترس  ۀمنطق گسترد

گیری اساطیر را پژوهشگران عامل شکل «.گذارندما می

پر رمز و راز  ،های باستانیدانند که در نظر تمدنهایی میسمبل

های انسانی جوامع بشری حقایق و ارزشی دها را تجلّو نما اندبوده

ی پیدایش سمبل برا ایها انگیزهکه اسطوره آنجا از .دانندمی

      هم معنی پیدا  نماد و اسطوره در کنار ۀباشند، دو مقولمی

نمود  لهایی که در قالب سمبکنند و بسیاری از عالئم و نشانهمی

. مطابقت اندها شدهمنجر به پیوندی درونی میان تمدن اند،یافته

 افکار و بیانگر تأثیرپذیری آداب و رسوم ،رها و اساطیسمبل

در بیانی  هاسمبل .استها از یکدیگر مذهبی و اجتماعی تمدن

خلقت، زندگی، مرگ و مسائل مهم زندگی  ۀساده، نمادی از چرخ

ر گاه هننیز جلوهاسطوره  .اندموزون و روان بوده یها در قالبانسان

ای است که با دو هر قوم و تمدن و ماندگارترین پدیده ۀو اندیش

تعالیم را در خود  ترینترین و نهفتهروی آشکار و پنهان، روشن

 نمادهاتطبیقی اساطیر و  ۀمطالع رواین از ت؛اس جای داده

. بدهد دستتری از این موضوع به اطالعات و فهم دقیق تواندمی

ی خورشید و ماه از زمانی هامحققان بر این باورند که اسطوره

                                                 
1 .Estoriare 

بر شکار به کشاورزی روی  که انسان از معیشت مبتنی آغاز شد

از و مورد نیانگیز عناصر اعجابجهان پیرامون و نیایش آورده و به 

در  های زمانیگذارینشانهکه  آنجا از .خویش توجه کرده است

ترین و نزدیکی داشتند، مهم ۀابتدا با عناصر طبیعت رابط

 حاالتدر  تغییرات طبیعی برای ذهنیت انسان ترینمحسوس

تنها در بسیاری ماه و خورشید نه د.خورشید و ماه قابل درک بو

-نمادین و اسطوره ایس بودند، بلکه رابطهها مقدّو آیین از ادیان

ای با عوامل حیاتی زندگی انسان داشتند و این دو عنصر طبیعی 

 جهتوهای نمادین شکل دادند. از آغاز به گروه وسیعی از بازنمایی

.. .ستارگان و ،خورشید ماه، آسمان، مانند آن عناصر و طبیعت به

-بهره برایانسان بوده است و  ها عجینانسان حیات با دیرباز از

 رد ایزدانی و است آن پرداخته تکریم و تقدیس به اهنآ از وری

ها و صورت نشانهنیز به گاهیحیوانی و  انسانی و هایقالب

خورشید و ماه  ایزدان. اندشده نمادهای گیاهی و طبیعی ظاهر

باستان و  روم و یونان النهرین،بین ژاپن، چین، هند، ایران، در

 تاکنون و اندمورد ستایش بوده آفریقا آمریکا و بدوی اقوام

 مانده جای بر جهان های متعددی از خورشید و ماه درنیایشگاه

 و تقدیس دخو بومی رسوم و فرهنگ اساس بر تمدن است و هر

است.  آوردهی جابه خدای خورشید و ایزدبانوی ماه را تکریم

ه ای در بخش نخست بمنابع کتابخانه پژوهش حاضر با استناد بر

های کهن مانند های خورشید و ماه در تمدنبیان اساطیر و افسانه

... چین، ژاپن، یونان و روم باستان وایران باستان، هند، مصر، 

م مرتبط با پردازد و در بحث اصلی به معرفی نمادها و مفاهیمی

تطبیقی نمادهای هندسی، گیاهی،  ۀخورشید و ماه و مطالع

. وجوه افتراق و اهی و طبیعی خورشید و ماه در تمدنجانور

اصلی این  ۀهای کهن مسألاشتراک اساطیر و  نمادها در تمدن

باستان،  های ایرانه برخی از اسطورهنکای وجود . بااستپژوهش 

ای دارند، هدف از هند و حتی یونان و روم خاستگاه جداگانه

های پردازی میان تمدنکه روند اسطوره ستا پژوهش حاضر این

 هم بیان کند.بهمختلف را یکسان و نزدیک

 تحقیق  ۀپیشین

و نمادشناسی ماه و خورشید آفرینش  هایاسطوره ۀزمین در

 که هاییکتاببر  . عالوهانجام شده است های متعددیپژوهش

 پرداخته آفرینش ۀمقول و به شده منتشر اسطوره درمورد

فرخی محمدحسین باجالن مقاالتمجموعه به  توانمی است،

 صورتو به پرداخته هااسطوره نقل به کهاشاره کرد  (1385)

ایزدان خورشید »ای با عنوان مقالهشده است.  منتشر نیز کتاب

دیگری تحت  ۀو مقالقلم شهره جوادی  به «در باور مردم جهان

د و ماه در اساطیر و نقش آسمان، خورشیبررسی تطبیقی »عنوان 

. دباشنهایی از این قبیل مینیز نمونه« ها در شاهنامهآن ۀایزدگون

ماه، اساطیر و  صورت تطبیقی در مورد نمادهای خورشید واما به
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های کهن شرق و غرب ها در تمدنبه آن های مربوطافسانه

 پژوهشی انجام نشده است.

 

 

ها خورشید و ماه و معرفی خدایان آنهای اساطیر و افسانه

 های کهن در تمدن

 النهرینتمدن بینـ 
بلند است که  النهرین پیرمردی با ریشخدای ماه در بین2سین

دستور بعدها به دهد ودکاران را نشان میها با نور خود بشب

ۀ النهرین فرزانگیرد. ماه در بین، زمان را اندازه می3مردوک

نشینند. خدایان پایان هر ماه به مشورت با او میست که بزرگی

خدای خورشید در اساطیر ایران  5نام دارد. شمش 4زن او نینگوال

رتوهای درخشانش شود و پدر هیأت داوری و عدالت نمایان می

اندازد. زن شمش ست که بدکاران را به دام میمانند تور بزرگی

ی خورشید در میان در اساطیر بابل و آشور اَیا نام دارد. خدا

ستگاهش امر، بابل و آشور خدایی است که خهای سوتمدن

کاخ  ۀکوهستان شرق  است. هر بامداد مردان پاسدار شمش درواز

د و ایستموی بر درگاه میگشایند و خورشید زرینخورشید را می

خود  ۀابه کلید کوهسار شرق است، بر اردرخشان خود ک ۀبا ارّ

 اشبهاکند و غروب اررا غرق در نور می زمیننشیند و آسمان و می

رود و و به ژرفای زمین می شودمیدر کوهستان غربی ناپدید 

شرق  ۀن در راه است و بامداد از دروازتمام شب را در زیر زمی

 (. 113-114، 1389کند )باجالن فرخی، دیگربار طلوع می

هم گذشت فصول را ساطیر سومر حضور ماه و خورشید بادر ا

 و است النهرین ماه نماد زمستانکند. در تمدن بینتداعی می

های کند و در بسیاری از رقابتخورشید تابستان را تداعی می

 .شودمیپیروز تقریباً همیشه ماه است که  ،خورشید و ماهمیان 

  (.25-26، 1383)صمدی، 

  ایران باستانـ 
تحواّلت در اساطیر ایران باستان پس از رواج آیین زرتشت و 

های مختلف پدیدار شدند. خورشید و ماه با نقش ،زندگی انسان

ترین ایزدان خدای خورشید در ایران باستان یکی از معروف

ۀ . واژ(108، 1389فرخی، است )باجالن« میترا»زرتشتی به نام 

معنی پیمان، قرارداد و قول و قرار است. در یشت اوستایی میژه به

                                                 
2 Sin  

Mardduk 3  :رود. می شمارفرزند و ِانکی و اِآ و خدای بزرگ بابل به

 دوم ۀجای مادرساالری )نیمدرساالری بهپس از جایگزین شدن نظام پ

ها هزاره دوم ق.م( جانشین انکی خدای خردمند شد که در دوره سومری

رسیدن شهر بابل، مردوک به  قدرت خدای زراعت بود، ولی در زمان به

 امی شهر بابل بود و قهرمانها ارتقا پیدا کرد. او حمقام خدای آسمان

  .آفرینش بابلی بود ۀمنظوم
 

ها و ، اعمال، توافقیا همان مهر یشت، میترا ناظر بر انسان دهم

کند و از ها را به راه راست هدایت میقراردادهای اوست. او انسان

م نظ ۀکننددارد و در مقام ایزد کنترلحمله نیز در امان نگاه می

کیهان )شب و روز و تغییر فصول( با خورشید و آتش پیوند دارد 

 نامیده 6هورخشئته اوستا خورشید در. (13،10)اوستا، یشت 

ور ــاست، یکی هشود. این واژه از دو بخش تشکیل شده می

 است.معنی درخشنده که به خشئت معنی آفتاب و دیگریبه

های باستانی خورشید در جشن ۀاز حضور گردون 7گزنِفون

گوید سوری سخن میهمچون نوروز، مهرگان و جشن چهارشنبه

 (. 108ـ  113، 1389)باجالن فرخی، 

( خورشید در ایران باستان را مظهر عمر 354، 1370گریشمن )

که تاج ایگونهداند. بهجاویدان، شکوه و جالل سلطنت می

در  نور یا بال بوده است.پادشاهان همواره دارای کنگره، شعاع 

شود و زن و خورشید توسط اهورامزدا آفریده می ایران باستان

صورت نماد پرستش ماه در ایران باستان بهفرزندی هم ندارد. 

های پاک، گر شده است که نماد آبجلوه« ناهیتاآ»ایزدبانو 

فراوانی، باروری، برکت، عشق، زناشویی، زایش و پیروزی است. 

 ۀریواس از نطف ۀصورت دو بوتبه خلقت مشیه و مشیانهداستان 

زمین پاشیده شده بود،  کیومرث که در خورشید تصفیه و بر

)صمدی،  استاهمیت خورشید و پیوند انسان با آن  ۀدهندنشان

( نقش ماه در اساطیر 56-55، 1385(. دکتر دادور )93، 1383

 ،برابر دیو ظلمتداند. زیرا در شب تار در کهن را بسیار مهم می

ظلمت را دریده و عفریت  ۀماه یگانه مشعل ایزدی است که پرد

 ستوران ۀزد. اساطیر کهن، ماه را حافظ نطفساسیاهی را رسوا می

زن با باروری  ۀکه رابط آنجا د. ازپندارد باروری میو جانوران و نما

ن زن با ماه نیز از همی ۀرابط ر بشر وجود داشته استتفک از ابتدای

گیرد و ماه نماد حیات، رشد گیاهان، جانوران موضوع نشأت می

 (.20، 1388پور، گردد )اسماعیلو باکرگی می

در اساطیر ایران باستان خسوف و کسوف حکایت از نبرد خدایان 

اساطیری ماه و خورشید دارد. در بسیاری از مناطق روستایی و 

ه خواهر و زن و مرد هستند، گا ه گاهخورشید و ما ،شهری ایران

های گیالن و مازندران یکدیگر. در افسانه ۀبرادر و گاه نیز دلداد

ماه اثر  ۀهای موجود در چهرماه مرد و لکه خورشید زن است و

 درخشندگی ،در آغاز ،ای دیگربر افسانه دست خورشید است. بنا

ماه بیشتر از خورشید بوده است و خورشید از روی حسادت دست 

4 Ningwal 
5 Shamash  
6 Cyaxares 

 (کْسِنُفون: νῶΞενοφ یونانی به) گِزِنُفون7 

فیلسوف، مورخ، و  (، زِنِفون یا زِنِفان : Xenophonانگلیسی به)

قبل از میالد در آتن به دنیا آمد.  430است که در سال  یونانی سرباز

 میالد بودهازپیش 354تا  430دوران زندگی او حدوداً بین سالهای 

 .است
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زمان  کشد و از آنصورت ماه می آلود خود را در وقت کار بهگِل

 ای مربوطشود. در افسانهخورشید می تا به امروز نور ماه کمتر از

ند یکدیگر بود ۀدلدادبه لرستان نیز آمده است که خورشید و ماه 

 هم رسید که اگرهم نخواهند  مگر در روز رستاخیز به گاهو هیچ

 چنین شود، آن زمان دنیا به آخر خواهد رسید. نزد روستائیانِ 

گیرد خورشید نبردی درمیابر و میان  اولسیزده روز  ،مازندران

بر شود و اگر اآن سال خشکسالی می ،که اگر خورشید پیروز شود

. نزد مردم گیالن و مازندران پیروز شود آن سال بارانی خواهد بود

کند و نزد برخی خیزد و در دریا غروب میخورشید از دریا برمی

خیزد و به میهای ترکمن نیز خورشید از ظلمات براز گروه

ت گرمی خورشید نفرین عل گردد. همچنین در قشملمات برمیظ

توان گفت در سبب نافرمانی فرزند اوست. میمادر خورشید به

         بسیاری از مناطق ایران خورشید و ماه از دریا، چاه یا کوه 

کنند و سوگند به آیند و در دریا، چاه یا کوه نیز غروب مییـمبر

دیده شهری ایران در مناطق روستایی و  هنوزخورشید و ماه 

های دور است )باجالن به زمان شود. البته این باورها متعلقمی

 (.108ـ 113، 1389 فرخی،

 صر باستان م

های روزگاران دیرین، پیدایش انسان ۀمصریان باستان همانند هم

دادند و برای آنان چیزی هرچیزی را به دخالت یک خدا نسبت می

وجود نداشت که ریشه در نیروهای فراطبیعی نداشته باشد. در 

الی رود نیل که در اثر وها و جانوران از گلانسان ،اساطیر مصر

اند. در تاریخ این بود سر برآوردهپرتوهای خورشید خشک شده 

ای اساطیری با خورشید، نیروهای گونهخدایان به ترینتمدن مهم

خیزی پیوند داشتند. کیش کهن اوزیریس نیز آفرینش و حاصل

خیزی با گذشت زمان از کیش مرده به کیش باروری و حاصل

این زندگی همانا زندگی بعد از مرگ بود، اما  تبدیل شد. گرچه

، 1375یافت )ایونس، اوزیریس با گذشت زمان با خورشید پیوند 

گاوی  ترین خدای مصریان هر بامداد از ماده(. خورشید مهم22

بلعید تا شد و شبانگاه بانوی آسمان او را میدر آسمان زاده می

رع خدای خورشید پیش از  ،بامداد دیگر باز او را بزاید. در مصر

 سپس اتوم به رع ؛یا نون و اتوم نام دارد پیدایش در اقیانوس، نو

 دهد. شود و جهان را شکل میبدل می

ـ خدای رع کاملخ ۀاسطور  مصر در خورشید ۀترین اسطورورشید 

گی به یگان یمختلف ای ترکیبی است که با طی مراحلرهو اسطو

جهان  ۀیگانأ رم همچون مبدرسد. خورشید و آمنوفیس چهامی

و سرود آخناتون در ستایش خورشید یکی از زیباترین هستند 

(. در اساطیر 115، 1389سرودها در مصر است )باجالن فرخی، 

                                                 

Apep 8
 (Apophis) اساطیر در شیطانی هیوالیی آپوفیس یا آپپ 

 تجسم آپوفیس. کردمی زندگی مطلق تاریکی در که است باستان مصر

 رع روشنایی ایزد مقابل در و است تاریکی و شیطان هاویه، شخصیت

مار شکل تهدید به نابودی ایزد خورشید رع کرده گیرد. این ایزد قرارمی

هاروئیس ایزد آسمان است که دو چشمش را خورشید و  ،مصری

 یدِ خورش ۀیافتشخصیت ۀد و نموندانند. هارماخیس نیز ایزماه می

(. ماه 47-48، 1384نماد رستاخیز است )ویو،  حال طلوع ودر

 است و در جای دیگر پسر نوت ها پسر رعدر آخرین اسطوره

سال بر زمین  3236است که  (یعنی زمین) و گب (یعنی آسمان)

رع رفت )باجالن فرخی،  یفرمان راند و بعد به آسمان و قلمرو

ایزد ماه و مظهر و  ،(. توث در اساطیر مصری115، 1389

گوی ایزدان و نگهبان پشتیبان دانش، ادبیات، اختراعات و سخن

 (. مصریان باستان هنگام56-57، 1384)ویو،  استآثار ایشان 

زورق رع را بلعیده  8بر این باور بودند که اپیپ خورشید گرفتگی

 رع ،ها و روایات مصریبر افسانه (. بنا60، 1375است )ایونس، 

آفرید یا به تحوت اجازه داد ماه را بیافریند تا  تماه را برای تحو

جانشین رع در آسمان شب باشد. در روایتی دیگر تحوت یکی از 

ن ماه است. در باور خدای که عا چشمان شاهین و جانشینِ

 هاشوند و شبمرده در طول روز با رع یگانه می ۀفراعن ،مصریان

-آسمان می ۀمصریان ماه را دوندشود. ماه می جذب تحوت و

ردند کتفسیر می« پیماینده»دلیل نام ماه را  پنداشتند و بدین

ها بر این باور بودند که  (. همچنین آن157، 1375)ایونس، 

در  ،خود ۀسالها میلیون روزه سوار بر قایقِخدای خورشید همه

 رود )هارت،امتداد گنبد افالک از افق شرقی به افق غربی می

1374 ،55 .) 

 هند 

ما ندر ت یان، انســـان د،م اســـاطیر و متون کهن ه ها، خدا

ـــد توصـــیفخدایان، خدایان جهان زیرین و ارواح نیمه . اندهش

سوریا خدای شید در هند با نام   یکی و شودمی شناخته خور

 سویک از خدا این .است ودایی خدایان ترینمهم از

 نور، منشأ و منبعسوی دیگر  از و عظمت الهی تجلّی

ــت و معرفت و گرما، حیات  به که معابدی در اس

شید معابد ستش دارند شهرت خور شود. می عبادت و پر

ــوان خدای ــید در هند گیس دارد.  طالیی ریش و خورش

 تابان و مشعشع هایشناخن نوک حتی او وجود تمام

ست شمانی قهوه و ا ستان حیاتدارد ای رنگچ  و . در هند با

سان بقای ضور به بدوی ان شید ح ست بوده متکی خور . ا

 سوریا، یعنی ودائی خدای-خورشید سه هندو آئین در

 جذب و خدا یک به تبدیل یرســوت و ســوینزی

 و انسان خیرخواه، هندو آئین در سوریا .شوندمی سوریا

ست صلیب او نماد ست ایهشک شندگی که ا او را   بخ

 (. 60ـ  64، 1377 ،و)ذکرگدهد. نشان می

منظور در هنگام شب در عالم زیر زمین )یا آسمان( گردش و بدین

 کرد.می
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خیزی بود و مظهر حاصل 9رهچند ،هند خدای ماه در اساطیر

ار قرار گرفت. در آث ومهالشعاع سبعدها با گسترش کشاورزی تحت

 و بالندگی مردم، نعمت ،ودایی هند آمده است که رویش گیاهان

 رویش گیاهان و ۀتخمبه ماه بستگی دارد و  ،برکت و فزونی آب

وجود قابل . ماه کامل در اساطیر هند نخستین مدر ماه است

     پرستیدند بهشتی و کسانی که ماه را میاست  بودهپرستش 

ماه نو و هالل ماه در وداها سرودهایی  ۀمدند. دربارآشمار میبه

این  های ماه است. دروجود دارد که همگی در وصف زیبایی

دانستند )دادور، نگهداری می ۀسرودها ماه را کامل و شایست

ماه  بدر و محاق ،باورها و اساطیر هندی(. در 179ـ 180، 1385

ناشی از رفتار ماه با همسران اوست، زیرا ماه هفت زن دارد و از 

کند. هلول ماه نیز ناشی از نیاز آن میان تنها به یکی توجه می

ست که خورشید به ساکنان گوناگون آسمان به نوشیدن شهدی

بد، ماه به یاشهد کاهش می ۀکه ذخیرریزد. هنگامیدرون ماه می

که بار دیگر بهشود و هنگامیبازد و هاللی میتدریج رنگ می

( 41، 1385) ال ـ پیکوالدرخشد. شود میخورشید پر می ۀوسیل

های اساطیری هند جزئیاتی از در بعضی روایت»که  کندمی بیان

ه کهنگامی ،موجب این روایتاست. به توصیف شده خسوف منشأِ

    اکسیر جاودانگی را از دست ضدّ خدایانویشنو ظرف حاوی 

کند که یکی از نام رَهو وانمود میها به رباید، یکی از آنمی

که شروع  ایپیوندد. درست در لحظهها میخدایان است و به آن

به  کنند وکند خورشید و ماه او را فاش میاکسیر می به نوشیدن

شود و از آن او نامیرا می اما سرِ ؛شوددست ویشنو گردن زده می

ا ها رصورت ادواری آنکند و بهپس خورشید و ماه را دنبال می

 «.شودبلعد و باعث خسوف میمی

 رینِتاصلی خورشید مهم یاخترشناسی هندو هفت پرتو ساسابر 

. این هفت پرتو همگی هستندپرتوها در میان هزار پرتو خورشید 

گرما و نور الزم برای ماه، ستارگان  اند کهبا یک نام مشخص شده

های هند (. در اسطوره70)همان، ند کنو سیارات را تأمین می

یگری دۀ بر افسان . بناند زن و مرد و دلداده یکدیگر، خورشید و ماه

میان تنها به یکی از  ماه دارای هفت زن است و در این، در هند

 (.272کند )همان، می ها توجهآن

 چین

های مقدس است هایی با روایتاسطوره ۀندداردربر تمدن چین

دهد. در اساطیر که چگونگی آفرینش جهان را به ما نشان می

لی نماد آتش و خدای  کان نماد آب و خدای ماه و ،چینی

های چینی نیز خورشید پسر در یکی از اسطوره .خورشید است

                                                 
9 Chandra 

Shun 10قبل 22تا  23های قرن ۀدر فاصل  یا شون ازجمله رهبران-

آمد. مدت می شماربه امپراتورسه شهریار و پنج  بود که جزو ازمیالد

های فرمانروائی در تاریخ ترین دورانقرن حاکمیت او یکی از طوالنینیم

 .شودچین محسوب می

 ایزدبانوی ماه، دختر ،در اساطیر چین 11ایاست. چانگ 10شون

 چینیاست. در زبان  )یی( تیرانداز آسمان و همسر ایزدِها آب ایزدِ

آفرینش ده  ، درباور مردم چین به. استمعنی زن چانگ به

 شودخورشید وجود دارد که هریک به نوبت در آسمان نمایان می

هنگام خیزد و روشنایی برمی ۀو هر روز یکی از خورشیدها از در

رشید چندین خورشید جای یک خوگاه به ،زوال هر دودمان

های چینی نه یک ماه که ماه نیز در اسطوره. شودنمایان می

ماه از سال در آسمان  هرنوبت در دوازده ماه است و هریک به

(. در تمدن چین 116، 1389فرخی، شود )باجالننمایان می

 د و یکی از اینکردنهنگام آغاز سال نو برای خورشید قربانی می

ایی هروز تولد خورشید بود. برای ماه نیز قربانی  مختصها قربانی

جشن ماه هنوز هم در چین یکی از  دادند.در جشن ماه انجام می

 گانه است که در پانزدهمین روز و شبِ های بزرگ سهجشن

و  66، 1384شود )بیرل، پا میوقت بدر برهشتمین ماه سال به

 ۀوسیلدر ماه به خرگوش صحراییچینیان معتقدند که (. 65

دلیل در جشن ماه  همین ساید. بهمرگی را میهاون، اکسیر بی

 سازند.های سفید میخرگوش شبیهاشکالی 

 ژاپن

های درخشان و اسرارآمیز  است. آیینتمدنی با فرهنگ و  ژاپن

 «استگاه خورشیدخ»معنی در زبان چینی به« پنـهژ»اصطالح 

 نامیدند گونه میرا این های شرقاست و چینیان سرزمین

  (.50، 1374)پیگوت، 

ترین ایزد در ایزد خورشید و مهم 12آماتراسودر اساطیر ژاپن 

 است. و نخستین فرزند از سه فرزند ایزاناگی 13شینتو آیین

که معادل مشیه و مشیانه ایران هستند،  ایزاناگی و ایزانامی

ن با پیدایش زمیاند. زیرا نخستین ایزدانی که زادهشک گیاهبی

، کوجیکیشدند ) نی زاده صورت پیکرِ پدیدار شدند، از نی و به

بستن تاریکی و  ۀاین اسطوره از جهتی بیانگر چرخ. (43، 1380

های اسطوره ۀوشنایی است و از سوی دیگر در زمرگشودن ر

 و باروری خورشید در ژاپن نماددلیل  همین به ت.باروری اس

باور مردم ژاپن خورشید و ماه همچنین در . است شاهنشاهی

برادر و خواهر و ساکن سرزمینی آسمانی و دیاری اسرارآمیز 

ا خورشید و ماه ههستند که همانند ژاپن است. در این اسطوره

ب ش ۀشوند و پدیدآورندسمان نمایان میر آدیکی پس از دیگری 

ای ها تماشژاپنیدانند و بسیاری از ها ماه را زیبا میو روزند. ژاپنی

ها کنند. آنتماشای ماه برپا می ماه را دوست دارند و گاه ضیافت

خورشید درخشان در  فرورفتن ،رنچیتولد نی ۀبه افسان توجه با

 
11 Chang-e 
12 Amaterasu 

Shinto 13  : آیین شینتو یا همان راه خدایان، آیین باستانی ژاپن

اند داست. این آیین ایزدبانوی خورشید را نگهبان سرزمین اجدادی می

 شمارد.و خاندان امپراطوری را از نسل این خدا و تجسم وی می
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رن یچمادر نی ،دانند. در این افسانهگل نیلوفر را نماد بارداری می

خورشید درخشان در گل نیلوفری بیند که شبی خواب می

رن در بطن مادر جان گرفت و مادر چیسان نیو بدین رفتفرو

 .(88، 1374باردار شد )پیگوت، 

 یونان

هاى مسکونى و متمدن جهان یونان ترین سرزمینیکى از کهن

دن ردد. تمگرمیاز میالد بهای قبل ههاین تمدن به د است. آثار

 ۀاست که مرکز آن جزیرف قدیمى آن به تمدن مینوسى معرو

است. آیین در اساطیر یونان هلیوس ایزد خورشید کرت بود. 

ای کهن دارد و در تمام نقاط این هلیوس در یونان پیشینه

ا، هانگفتند که تیتد. یونانیان میسرزمین محبوبیت بسیاری دار

اند و پیکر را به اقیانوس انداخته اوتندیس  ،عموهای هلیوس

درخشان را پدید آورده است. هلیوس به آسمان رفته و خورشید 

ماه )سلنه( عاشق  ،ای دیگر از اندیمیون و سلنهبر افسانه بنا

تران زیادی شود و برای او دخپادشاهی جوان به نام اندیمیون می

نه، گوید که سلای از این داستان میر ویژهسیآورد. تفبه دنیا می

ن حفظ کند برد تا او را از مرداندیمیون را به خوابی جاودانه می

اش را برای همیشه جاودانه سازد. در اساطیر یونان با و زیبایی

گونه شکل گرفته الب خدایان انسانقه اساطیر در اینکبه  توجه

به ها و اساطیر پیرامون خورشید و ماه معطوفاست، افسانه

شود و روایات اساطیری این خدایان این دو عنصر آسمانی می

های هریک از این در باب خدایان خورشید و ماه و نقش ،تمدن

 خدایان در جهان هستی بوده است.

 روم
ناپذیر، ایزد خورشید یا خورشید شکست14اینویکتوسول

بود. در قرن سوم میالدی آیین پرستش این ایزد  اساطیر روم در

 توسط امپراطوری دین رسمی شد. 

 گیردمی سرچشمه میترا ایزد از واقع در اینویکتوسسول ۀریش

 ایزد این نیز آن از بعد. بود یافته محبوبیت روم ارتش در که

 داد ادامه را مهرپرستی آیین اسرار و میترا با خویش همراهی

ترین با یکی از مهم تمدن روم. (230، 1385 )باجالن فرخی،

، حضور هرپرستیآیین م ، یعنیماه ها در مورد خورشید وآیین

گذارد. مهرپرستی رومی اسطوره به نمایش می ۀخود را در عرص

های قابل توجهی با مهرپرستی ایرانی دارد. ها و تفاوتشباهت

ها البته طبیعی است، زیرا انتقال آیین مهر به دنیای این تفاوت

ای قرار گیرد. عقاید تازه روم موجب گردید که در معرض نفوذ

 ،آیین مهر ایرانی های مهرپرستی رومی وترین تفاوتیکی از مهم

این است که در مهرپرستی رومی تقریباً هیچ متنی وجود ندارد، 

که درمورد برجسته در دست است، درحالیصدها نقش بلکه

دادن یک موجود است. نشان های بسیارمهرپرستی در ایران متن

روی سنگ دشوار است و  بر ،خصوصاً یک مفهوم انتزاعی، آیین

                                                 
14 Sul Invictus 

های انتزاعی بیشتری رومی اسطوره محتمل است که مهرپرستی

، 1386)هینلز، یابیم داشته است ها درمیاز آنچه ما از این نقش

 (.125و  124

 تمدن سلت

ه کاول آن ؛دن سلت به دو دلیل جالب توجه استاساطیر تم

کیش شود و این امر با اغلب یک الهه تداعی میخورشید با 

برعهده دارند، در تقابل را  ر آنکه غالباً خدایان مذکخورشیدی 

ید میان خورش ۀسرمنشأ رابط آنکهمهم  ۀنکت مینگیرد. دومی قرار

معنی بهگ و باروری دیدگاهی ایرلندی است. خدای ایرلندی لو

باروری در فرهنگ سلت  .با نور درخشان پیوند دارد« خشندهدر»

ها یکی از کارکردهای مهم خورشید است. نیز همچون دیگر تمدن

منظر  این سلتی خدای نور و شفابخشی بوده است. از آپولون

مادرهای -و الههاست فابخشی نیز رابطه داشته خورشید با ش

دایی را خ ،سلتی با کیش خورشید پیوند داشتند. در تمدن سلت

نماد وفور برکت  اند کهبا چرخ خورشید و شاخ فراوانی نشان داده

ست. در یزندگ ۀبرندبخش و هم ازمیانید هم زندگخورشی است.

های شفابخش های کوچک در چشمهچرخ-خورشید این تمدن،

 (.53ـ  57، 1387شدند. )گرین، افکنده می

 آفریقا

با باروری، بهبودی و  ،ماه ۀاله 15در اساطیر آفریقا موو یا مون

 دختر ،ماه و پسر ،خورشیدآفریقا  مجازات مرتبط است. در تمدن

به تمدن فون داهومی، خورشید  ای متعلقدر افسانهآسمان است. 

پدر ستارگان و ماه مادرشان بود. ستارگان از گرما در عذاب بودند 

ها را کردند. روزی ماه به خورشید گفت آنو دیگران را اذیت می

ای بیاندازیم و در آب رها کنیم. وقتی خورشید قبول کرد در توبره

ب ریخت و های سفیدی در آد. شنها را به آسمان فرستاماه آن

 ها را ازستارگان به ماهی تبدیل شدند. وقتی خورشید بچه ۀهم

شد. از آن پس وقتی ماه مردند و او بسیار غمگین  ،آب گرفت

 د.کنگونه روز و شب معنی پیدا میینارود و خورشید می آیدمی
یان دانند. آفریقایقبایل نیاگارا نیز خورشید و ماه را زن و شوهر می

 ۀاه بر این باورند که این دو پدیدآفرینش خورشید و مدر مورد 

روز دریا بهترین  کردند. یکآسمانی در زمین زندگی می

 ۀآمد و با خود ماهی، حیوانات خزندها دوستشان به دیدن آن

ها دریایی و دیگر خویشاوندانش را آورد. دریا گل سرخی به آن

م گل فضای خانه و ها گل را در سقف قرار دادند. سرانجاداد و آن

ه مجبور کامل پوشاند و در نهایت خورشید و ما طورسقف را به

 د.شدند به آسمان پرواز کنن

 آمریکا
در میان قبایل آمریکا ایزدان خورشید و ماه از خدایان مهم 

روند. در این تمدن ایزد خورشید حامی می شمارآسمانی به

ولین ساکنان زمین دو از ا هر ،شکارچیان بوده و ماه و خورشید

15 Mên 
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 16یکی از مظاهر ایتسامنارا مردم آمریکا ایزد خورشید بودند. 

 خدای 16اینتیآورند که سرور روز نیز بوده است. می شماربه

. بودترین خدای دوران طالیی این تمدن مهم ،اینکاها خورشیدِ

 نامیدندایزدبانوی ماه را ایشچل می ،یوکاتان و مایا هایدر تمدن

رفت. این ایزدبانو همسر می شمارزایش و درمانگری به که مظهر

ها و مخازن آب ها، چشمهایتسامنا و حامی زنان بود و با دریاچه

عناوینی همچون مادر  هازیرزمینی قرابت داشت. ماه در این تمدن

ما، مادر مقدس، مادربزرگ و معشوقه داشته است )حسینی، 

 خورشید، از هاأ انسانمنشاینکه  به عتقادا(. 156-160، 1386

 آید.حساب میاز باورهای این قوم به کف دریاها و امواج است نیز

 هارکنیم. چمی خورشید زندگیدر پنجمین  ما هامکزیکی باور به

در  .هستند آب و آتش باران یا ببر، باد، خورشیدِ ،یقبل خورشید

مظهر  ،بزرگترین خدا، خدای خورشید هرم خدایان آزتک

 که یاگونهتصویر شده است، به عقاب شکل به ،هوئیتویاپوچتل

 ،میان قبایل آمریکاکند. می حمل ستاره از پر ماری خود منقار در

ها و اساطیری وجود دارد که خورشید را همسر ایزدبانوی افسانه

دانند. مایاهای تسوتسیل خورشید را پسر ماه و مایاهای ماه می

خسوف و کسوف را دعوای  ،انهوبالو ک یوکاتان، تسلتال

 مدلیل هنگان همیدانستند. بهورشید و ماه میشوهری بین خوزن

کردند با نواختند و فکر میجا طبل می همه ،خسوف و کسوف

توانند شرایط خورشید و ماه را به حالت ایجاد سر و صدا می

خورشید و ماه این  ،های آمریکادر میان تمدن همیشگی درآورند.

ی حضور تها و حها، شگونه از طریق آیینامکان را داشتند ک

ها در هستی ، شفابخشان و دوقلو17هاپادشاهان، روحانیون، شمن

های تمدن اسطورهترین مزندگی روزمره دخالت کنند. از مهو 

آفرینش و چگونگی پدیدآمدن اولین  ۀمیشتک نیز اسطور

آمدن اولین  وجوداستگاه آدم است. درمورد بهو خخورشید 

های دور خورشید و ماه وجود خورشید روایت شده که در زمان

زیستند، وقتی خورشید و ماه پدید و مردم در تاریکی می ندنداشت

 (.121ـ124، 1383آمدند، بالیای زیادی پدیدار گشت )حسینی، 

 آمدن پدید ۀای در مورد چهار مرتبلتک افسانهتو پوستانِسرخ

 هکه چگوناین موردهمچنین در  ؛رفتن آن دارند خورشید و از بین

دو ایزد خود را قربانی کردند تا خورشید  ،که خورشید نبودزمانی

 رند.ببسر  ها مجبور نباشند در تاریکی بهپدیدار شود و انسان

ا و هطورکلی تأثیر عمیق حرکات خورشید، ستارگان، سیارهبه

ای التین )میانی( در سایر اجرام سماوی بر زندگی مردمان آمریک

                                                 
Inti 16 :  بود و اینک نشان و الگوی ملی اینکاها  اینکاها مقدسخدای

شمار گرچه عموماً اینتی را یک خدای واحد به .شودمحسوب می

های گوناگون خورشید ای از موقعیتآورند، اما این خدا مجموعهمی

 .است

 است. جهان سراسر در بدوی اقوام برخی هایسنت از باوری شمن17 

 اب که باورند این بر روحانیان یا بزرگان یعنی هاشمن پزشکی، جادوی

 .(232-233های این تمدن بازتاب یافته است )همان: اسطوره

که اینکاها بیش از هرچیز در پرستش ایزد خورشید  ایگونهبه

ورزیدند و باور داشتند که خدایشان میان خورشید و اهتمام می

 بخشقرص فروزان و زندگی ،وآمد است. برای ایشانزمین در رفت

 جا اش را به همهرد زرّینهر بامداد تا شامگاه گَخورشید که 

 جهت برای همینبه ؛احترام بود س و قابلپاشید، بسیار مقدّ می

د ساختنببرند، معابد محکمی می ه به جایگاه خورشید پیکآن

خورشید عاشق  ،دیگری ۀبر افسان (. بنا239، 1383)حسینی، 

ها هر زمان که او آنهایش را بخورد. بنابراین این است که بچه

که خورشید کردند و فقط هنگامیفرار می شد از آسمانظاهر می

اما خورشید هر ماه  ؛کردگان بازی میخواب بود، ماه با ستار

ش، اچرخاند، به شکلی که تاریکیصورتش را به جهت دیگری می

هایش که شکل برای بچه اینخورشید به. شدمانند ماه ناقص می

ای افسانه کرد.دست آورد، سوگواری میها را بهبود آنموفق شده 

ها بر این باور است که در روزگاران قدیم بخشی دیگر از این تمدن

شأ ه منمند بودند ککردند عالقهکه در آسمان زندگی می اساژهااز 

نزد خورشید رفتند و خورشید به آنان  خلقت خود را بدانند. پس

. سپس آنان بیشتر حیرت گفت که ایشان فرزندان او هستند

واقع او آنان را  ها گفت که درنزد ماه رفتند. ماه به آن و کردند

ایراواکو نیز ماه و  ۀقبیل .زاییده و خورشید پدر ایشان است

ه و دانند و ستارگان را فرزندان ماخورشید را زن و شوهر می

       .(271 ،1383)حسینی،  دانندخورشید می

 نمادهای خورشید و ماه در تمدنهای کهن

 نمادهای هندسیـ 

 )سواستیکا(مهر  ۀگردون

ی شود و نمادالنهرین ظاهر میدر هنر بین بار برای اولین این نماد

(. 180 ،1387بوده است )هال،  از ایشتار و خدای خورشید میترا

 چلیپا آریاییان اعتقاد در میترائیسم خورشیدپرستی یانماد 

 بوده آسمانی نیروهایۀ است که دربردارند مهرۀ گردون یا همان

 یکی جایگاه عالمت را این از شاخه است. پیشینیان هر

 نظام ،خود چرخش با دانستند کهچهارگانه می عناصر از

در  .(27و  32، 1371)بختورتاش، کنند می حفظ را طبیعت

ه بآسیایی معروف  ۀدیگر نشان مهر نام ۀگردونمصر و هند باستان 

؛ این کلمه مرکب است ۀریش .(9-10)همان،  است« سواستیکا»

ای واژه ؛حیاتبه معنی « اس»به معنی سودمند و « سو» شامل

هندیان سواستیکا را نماد «. هستی نیک»سانسکریت به معنی 

-می ارواح تماس دیگر با و کرده سفر دیگر هایجهان به خود روح

 مچنینه ند،کنمی برقرار را روحانی و مادی جهان پیوند میان و گیرند

 ماست طریق از  رنج و درد و بیماری تشخیص و آینده پیشگویی توان

 است. ارواح با
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سواستیکا با خورشید و  ،دانند. در آیین هندوبختی مینیک

گشا پیوند دارد )دادور، موانع و راه ۀبرندخدای ازمیان18گانشا

ا، هچین و ژاپن مانند دیگر تمدن های(. تمدن225ـ  226، 1385

-ای از باران میاقبالی، باروری و نشانهسواستیکا را مظهر خوش

 سمانی،آد فضایل و برکات یّؤنند. نزد چینیان سواستیکای آبی مدا

بز س بودا، سواستیکای سسواستیکای قرمز نشان برکت قلب مقدّ

 .استمظهر برکت در کشاورزی و سواستیکای زرد نماد سعادت 

و    « یانگ»ف معرّ  گرداندر چین و ژاپن سواستیکای راست

)مفرد کهالن، جواد، نقش نیلوفر  است« یین»ف گردان معرّچپ

 .wwwقدیم ایران، در فرهنگ

Myth.tarikhema.ir.) روم  فرهنگو  یونان تمدن

خدایان  ( وخورشید ۀاله)« هلیوس»ان سواستیکا را مظهر باست

 .wwwدانند )چلیپای شکسته،می«  پلوویوس»و « ژوپیتر»

Mehrian.ir ،25/5/1389.) 

 حلقه و دایره
های کهن حلقه نمادی از خورشید است و پرتوهای در تمدن

تی ر مبدأ هسچرخی شبیه هستند که نمایانگهای خورشید به پره

وفلک چرخ برای آسمان و از ترکیب چرخ ۀاست و امروزه از کلم

(. 124، 1385شود )دادور، نیز به همین مفهوم استفاده می

 نور ۀهال از ۀ میتراست وویژ در آیین میترائیسم نشانِ حلقه

 های(. در تمدن391، 1371خورشید الهام گرفته شده )رضی، 

، 1370کهن دایره نمادی از کائنات و خورشید است )گریشمن، 

 کهشود به نام فر اصطالحی ظاهر می (. در زمان ساسانی269

شکل که نمادی است برگرفته از اینمادهایی دایره صورتبه

صورت ظاهری خورشید، گردش آسمان و چرخ زمان 

(. در میان اشکال هندسی دایره 148 -149، 1381)جعفری،

(. نماد جهان و 37ـ40، 1385فر، نشانه خورشید است )ثاقب

که در زبان  ستورشید نزد بوداییان همان مانداالمظهر خ

(. چرخ یا 205، 1387، است )هال سانسکریت به معنی دایره

چاکرا نیز در هند باستان نمادی وابسته به خورشید بوده است 

 (. 271، 1385)دادور، 

 یین و یانگ

ها یین دانند. آنها جهان را متشکل از دو قطب متضاد میچینی

دانند. را نماد شب و تاریکی و یانگ را نماد روز و روشنایی می

معنای حرکت و چرخش یین و یانگ به سمت یکدیگر به

)معادل یانگ  ،باور چینیانبر  . بنااستجانشینی شب و روز 

ها معتقدند . چینیاستنث ؤ، م)معادل ماه(مذکر و یین ( خورشید

رسند و با گاه به یکدیگر نمیخورشید و ماه )یین و یانگ( هیچ

 (. 206، 1387)هال،  روددیگری می ،آمدن یکی
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  زیگزاگ
های خورشید و اشعه یای از پرتوهاشورهای متوالی که نشانه

شود بسیار دیده میهای مکزیک و آزتک در تمدن است،تابان آن 

 (.54، 1378)عبداللهیان، 

 نمادهای گیاهی ـ 

 النهرین در کنار ایزدان ونیلوفر در تمدن بیننیلوفر )لوتوس(

آمد و نماد شمار میایزدبانوان، مظهر نیروی مولد و آفریننده به

( 104، 1385دکتر دادور )پاکی، صلح، تجسم زنانه و باروری بود. 

نیلوفر در اساطیر کهن همان گل ناهید بوده معتقد است گل 

در روایات  هستی ۀمادینکه ناهید تصور اصلی  آنجا است و از

از جهاتی با اعتقادات هند باستان نیز مطابقت  ،دینی بوده است

 گل الحاً طهای باستانی اصدر تمدن را گل دارد. این

 به قرا متعلّ های باستانی نیلوفریینآ در گویند.می خورشید

و  دانندمی زمین ۀنیروی نگهدارند آفتاب و سمبل و مهر

دو جشن نیلوفر و تیرگان که در روز ششم از ماه تیر )خرداد 

های باستانی مرتبط با گل شده است از جشن( برگزار مییروزام

ودا طلوع خورشید را همانند لوتوس قرمز نیلوفر است. متون ریگ

 ۀ(. یک اله210-211، داند )هماناز اقیانوس و آسمان می

معنی زنی است که  وجود دارد که به پادماپانیهندویی به نام 

نیلوفر در دست دارد. نیلوفر در اساطیر، فرهنگ و تمدن مصر 

نماد باروری، تولد دوباره، نیروی سلطنتی و عالمت مشخص نیل 

ام هنگدم باز و ه گل نیلوفر در سپیدهک آنجا علیا بوده است. از

شود، در اساطیر و تمدن مصر به خورشید شباهت بسته میغروب 

نیلوفر در فرهنگ و تمدن چین نیز نماد پاکی، صلح، باروری . دارد

و تجسم زنانه است و عالمت تابستان )یکی از چهار فصل( و نشانه

 (.210-211، 1385)دادور،  استای از خورشید 

 سرو 
 است، خورشید نماد کاج یا سرو النهرین درختدر بین

دانستند )عبداللهیان، سرو را وابسته به ماه میها نیز تمدن برخی

گسترش آیین مهر  گرامیداشت درخت سرو با .(57ـ61، 1378

 ۀسرو درختی ویژ ،شود. در آیین مهردر ایران باستان آغاز می

زایش مهر، سروِ  در شبِ رو این خورشید و زایش مهر است، از

نهادند و با خود هدایایی در پیش پایش می آراستند،مهر را می

 یگرید سبزهمیشه سرو نیز دیگربستند که برای سال پیمان می

 ایران در مهر آیین گسترش با(. 47 ،1383 رضی، هاشم) بنشانند

های کهن بسیار گرامی بود، نیز نماد سرو مهر نزد تمدن اروپادر 

 ای زرّین ایستاره مهر، یا خورشید نشانۀ به که برفراز سروچنان

 زرّین  ۀهای درخت سرو را با دو رشتشاخه و افراشتندبرمی سرخ
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،  1388)بیرونی، آراستند ماه می خورشید و ۀو سیمین به نشان

 (.337و  338

 نمادهای جانوریـ 

 گاو نر
 ۀاو ماده، عالمت رسالت عقل و نشاندر تمدن ایران باستان شاخ گ

 مظهر ماه و کهگاو  ،آیین میتراییسم در خورشید و ماه بوده است.

رشید و تابستان است به دست مهر که مظهر خواست زمستان 

 ۀابطررویند. از طرفی در نتیجه نباتات متعدد می ؛شودکشته می

ها به آن معتقد هستند )دادور، تمدن ۀست که همگاو و مهر باوری

، 1385)دادور،اند (. در اساطیر هندی گاو و ماه یکسان75، 1385

نماد خدای خورشید بوده یا گاو نر  منورباستان  (. در مصر189

    روز صبح از  بر این باور بودند که خورشید هر . مصریاناست

ود شگاوی آسمانی همچون نوزاد ایزدبانوی آسمان زاده میماده

( 115، 1389باجالن فرخی ) ۀ(. به گفت16ـ  18، 1384)ویو، 

داری گله ۀبه دور هایی که مربوطاسطورهاز  خورشید در یکی

شود ای است که هر بامداد از مادر زاده میاست، همچون گوساله

گاو هنگام زاییدن  و سرخی آسمان بامدادی ناشی از خون ماده

-را می شود و هر غروب مادرش آناست. این گوساله بزرگ می

ابوریحان  ۀگفت شود. بهاد از مادر متولد میبامد دوبارهخورد و 

ور ماه را گاوی از ن ۀپنداشتند که گردونانیان چنین میبیرونی ایر

 کشد که دو شاخ زرّین و ده پای سیمین دارد.می

 شیر
ایرانیان از خورشید که مظهر پیمان و نیرو  ،های دوراز گذشته

و شکوه و سلطنت از اوست، برای خود پرچم و  است و شیر که فرّ

های خاور دور نیز شیر مظهر خورشید ند. در تمدنادرفش داشته

لیل د همین و در باورشان بلندترین جایگاه را داشته. به است بوده

  دلیل همین به اند و احتماالًدو کنار هم جای گرفته است که این

ای نجومی برقرار است. این نیز میان برج اسد و خورشید رابطه

 تاس ها سمبل قدرت و سلطنت بودهندجانور تقریباً در تمام تم

 ۀ. بدون تردید شیر نمایندهکردخورشید برابری می او با قدرت و

و  76، 1385کامل خدای خورشید و پادشاه بوده است )دادور، 

ه شیر را نماد میترا، نکای برعالوه  (338، 1371(. گریشمن )75

اد نم آن را داند،خورشید، تابستان، گرما، پیروزی، قدرت و نور می

ری صورت شیخدای بابلیان را به ،شمش .کندآتش نیز معرفی می

 دار بوده است. گاه بال د کهنکنتصویر می

  سیمرغ
سمبل خورشید و سیمرغ ماده  سیمرغ نر، هاچینی ۀبنا به عقید

کمان بوده است با رنگیننماد ماه است و سیمرغ ماده که مانند 

، پردازد )سیمرغ در چینمیوخیز آواز سیمرغ نر به جست

www.iranjadid.com ،12/3/1399.) 
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 وزغ

کند اِ روایت میماه با نام چانگ ۀچینی در مورد اله ۀاسطور یک

به وزغی  ،که چگونه پس از ربودن داروی جاوانگی معشوق خود

 شکنیبه جرم حرمت ماه ۀ.  الهرودشده و سپس به ماه میتبدیل 

س پ آن شود. ازبه وزغی زشت و البته نامیرا تبدیل می ،و سرقت

وزغ که حاصل دگردیسی ماه است، نمادی از ماه شد )بیرل، 

 (.65و  66، 1384

 خروس

خورشید به شکل خروس زرّینی است  ،چینی کهن ۀدر یک اسطور

کند از نور می سرشارنوردد و جهان را که هر روز آسمان را درمی

 (.116، 1389)باجالن فرخی، 
 کوهی بز

هایی بزرگتر از حد معمول و درست شبیه این حیوان ملی با شاخ

های ایران باستان ترسیم شده که هالل ماه بر بسیاری از سفالینه

کوهی  بز. (21، 1383گاهی فقط شاخ او نماد ماه است )صمدی، 

شید نام گرفت و عالمتی پس از فرمانروایی خورشید حیوان خور

ن شود، در بیپر که اصطالحاً لوتوس نامیده میچند ۀشبیه ستار

ها ترسیم شده است )دادور، های این حیوان بر سفالینهشاخ

مردم  در ایران باستان( 13، 1383صمدی ) ۀگفت(. به91، 1385

پس  آن پرستیدند. ازخورشید را همچون پدر هر جانداری می

از منسوبات خورشید  ،ازجمله جانوران شاخدار ،مظاهر ماه بیشترِ

خدایان  ۀتغییریافت صورتِ ،وابسته به خورشیدو بیشتر خدایان  شد

 ماه گردید. 

 نمادهای طبیعیـ 

 آتش
شود. آتش مظهر نامیده می 19آگنی آتش صفت خدای آتش، ۀواژ

خورشید است. برخی نیز آتش را به شکل  نور و گرما و نماد زمینیِ

ای آسمانی را عطیه آن رو این اند، ازآذرخشی در آسمان دیده

زرتشت آتشی جاودانی با خود  ،اند. در آیین مزدیسناپنداشته

سوری نیز اهمیت و های سده و چهارشنبهداشت و در جشن

ر (. آتش د119، 1385خوبی نمایان است )دادور، جایگاه آتش به

لیل داست و به نابودگرحال  عین آیین مزدیسنا نماد زندگی و در

کنندگی، درخشندگی، نیرومندی و فسادناپذیری در پاکی و پاک

ترین نشان خداوندی است که نمادی از خدای نظر زرتشتیان کامل

 (1جدول شماره ن.ک ) (.53، 1378خورشید است )عبداللهیان، 

 گیرینتیجه
ارزش فرهنگی واالیی برخوردارند و اساطیر هر قوم  از هااسطوره

ف تحول شکل زندگی، دگرگونی ساختارهای اجتماعی و معرّ
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خورشید و که  آنجا . ازاستمردمان آن تمدن ۀ تغییرات اندیش

، اساطیر و اندترین عناصر فرازمینی ساختار هستیماه نمایان

از روزگاران  اند وشماری را به خود اختصاص دادههای بیافسانه

ها در قالب آثار تجسمی و متون ادبی به کهن تا به امروز تمدن

 هایاند. با توجه به شاخصاین نگرش صورت نمادین بخشیده

 :نتایج این پژوهش به شرح زیر استمورد مطالعه، 

النهرین، ایران های بینهای خورشید و ماه در تمدنایزدان و الهه

ژاپن، اقوام بومی آمریکا و آفریقا بر باستان، یونان، روم، چین، 

ند. اای برخوردار بودهدیگر خدایان پیشی گرفته و از اهمیت ویژه

خدایان آتون، رع، آپولون، هلیوس، میترا و سوریا و دیگر خدایان 

های مشترک خورشید و ماه در شرق و غرب با نمادها و نشانه

 اند. گر شدهجلوه

 دوراندر  سماوی خدایان دیگر بر خورشید خدای ۀسلط

  است. شدهمطرح  ماه خدایکمتر شده و  مادرساالری

مذکر و ماه صورت خدا ـ ایزد و خورشید به ،های کهندر تمدن

طور مشترک ها بهنث بوده است و تمدنؤصورت ایزدبانو و مبه

خورشید را مظهر باروری، آفرینش، شفابخشی، پاکی، صلح و 

علو و واالیی  ۀپدر و ماه را مظهر زیبایی، روشنی و نمون عدالت و

اند. معموالً ماه و دانند و زیبایی زنان را به ماه نسبت دادهمی

اند و خورشید و آسمان، نماد پدر بوده زمین، نماد مادر و مادینگی

 است. 

مهر،  ۀبرخی از نمادهای خورشید و ماه ازجمله سواستیکا، گردون

های کهن شیر، گاو بالدار، آتش و ... در تمدنچرخ یا دایره، 

شود که توجه به ور میآمشترک بوده است و تنها این نکته یاد

نمادهای گیاهی و جانوری برای بازنمایی خورشید و ماه بیشتر 

های نمادین های خاور دور، بازنمایی و تصویرگریبوده و در تمدن

تر بوده است. در های غرب بیشبه تمدن از خورشید و ماه نسبت

 توان به آیینهای مرتبط با خورشید و ماه میها و جشنباب آیین

های سده، چهارشنبه سوری، مهرپرستی و جشن مهرگان، جشن

های مورد مشترک میان تمدن ۀنوروز و... اشاره کرد. افسان

کیدی أمطالعه، عاشق و معشوق بودن ماه و خورشید است که ت

 تغییرات زمانی و خسوف و کسوف.دارد بر شب و روز، 
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 خذ: )نویسندگان(آهای کهن، مهای تصویری خورشید و ماه در تمدن. نمادها و نشانه1جدول شماره 

 

 آمریکا

  

 آفریقا

 یونان

 روم

 سلت

 چین 

 ژاپن
 

 

 هند

 

 مصر

 

ایران 

 باستان

 

النهرینبین  

 تمدن

 

 نماد

 

 

 
  

 

 

  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نمادهای

 هندسی

 

 

 

 سواستیکا سواستیکا سواستیکا سواستیکا سواستیکا سواستیکا سواستیکا سواستیکا

 
 

  

 

 

 

 
 

 
 

 

حلقه،  سواستیکا چرخ، حلقه سواستیکا گردونه مهر

 دایره

حلقه،  

 دایره

 سواستیکا

 

 

  
 

 

 
  

ویانگیین گردونه مهر  گردونه مهر حلقه،  

 مانداال

 گردونه مهر گردونه مهر 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 نمادهای

 جانوری
 

 

 

 

 

-مگسمرغ 

 خوار

 سیمرغ بزکوهی لکلک سیمرغ سیمرغ سیمرغ اژدها

 

 

 

 

   

 

 
 

 

 

 
 گاو نر شیربالدار گاو نر گاو نر اژدها خرگوش   خرگوش

 

  

 

 

   

 قوچ گاو بالدار باز، شاهین  خروس   کرکس

 

 

 

 

 
  

 

 

 نمادهای

 گیاهی

 سرو لوتوس لوتوس لوتوس  لوتوس  لوتوس

  

    

 

 

 

  

 

نمادهای 

 طبیعی

خورشید و  زیگزاگ و ...

 ماه
 

خورشید و    

 ماه

 آتش 

 

 خورشید
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  . شمش خدای خورشید بین النهرین.1تصویر 

 (252، 1387مأخذ: )معصومی،
 

 . پرستش خورشید و ماه در بابل، 2تصویر

 (253 ،1387مأخذ: )معصومی،

 . میترا خدای خورشید در ایران باستان.  3تصویر 

 (.294، 1387مأخذ: )معصومی،
 

. آمنحوتپ چهارم و خدای آتون در حال پرستش 4تصویر 

 خورشید، 

 مأخذ:

https://sites.google.com/site/marisworld192
/sh esavali/history/udzvelesi 

msoplio-musikaluri-kultura/dzveli-gviptisa-

da-shuamdinaretis- era 
musikaluri-kultu  
 

 . سوریا خدای خورشید در هند باستان. 5تصویر 

 -https://www.art-prints-on مأخذ:

demand.com)) 
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 . آماتراسو خدای خورشید در ژاپن. 6تصویر 

 ((www.keneski.comمأخذ: 
 

. آرتمیس، ایزدبانوی ماه و شکار در 8تصویر 

 یونان باستان. 

 (254 ،1387مأخذ: )معصومی،
 

برجسته حجاری شده، نبرد میترا ایزد ایرانی با سول . نقش7تصویر 

اینویکتوس خدای خورشید در روم باستان، لونا خدای ماه نیز در 

 شود.دیده میباالی تصویر 

 

 . هلیوس خدای خورشید سوار بر چهار اسب. مأخذ:9تصویر 

 https://umnik.net/questions/39435-kak-

zvali-syna- 
boga-geliosa-kotoryi-ne-spravilsya-s-

upravleniem-kolesnicei-otca 
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در فنیقیه، در حال . استارته، ایزدبانوی ماه 10تصویر 

 پرستش ماه و خورشید.

  (254 ،1387)معصومی،مأخذ: 
 

 ایشتر و سین شَمش، نماد. 13تصویر 

 (Seekecho.comذ: )ماخ

 ویراکوچا، خدای خورشید. مأخذ:. 14تصویر 
https://www.journeymachupicchu.com 

 خورشید، خورشید در تمدن ازتک . خدای12تصویر 

 رد طرحی اویتسیلوپوچتلی،، خوارمگس مرغ یا عقاب

 .رمنسیس تلریانو مستندات

 (/http:/ religion-of-the-incasمأخذ: 

/toltecayotl.org/tolteca/?id=16947)) 
 

 . آپولو، خدای خورشید در یونان باستان، 11تصویر 
مأخذ: )میتفورد، بروس، ترجمه انصاری و بشیرپور، 

1396 :17.) 
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 . نماد صلیب آشوری15تصویر

 www.gutenberg.orgمأخذ: 
 دایره و پر چهار ستاره نماد. 16تصویر 

 en.wikipedia.orgمأخذ: 

 آشور بالدار خورشید قرص. 18تصویر 

 www.betdavvid.comمأخذ: 

 . نقش شیر، ساسانی17تصویر 

 www.mehremihan.comمأخذ: 

 نقش بزکوهی، ایران باستان. 19تصویر 

 www.mag.eshomer.comمأخذ: 
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Myths and legends of the sun and moon in ancient civilizations 

With a comparative approach to symbols and related concepts 
 

 

Abstract 
 

Myth and symbol have a common origin since the beginning of human civilizations and primitive man 

has expressed his relationship with the world through myth and symbolism. Therefore, thinking about 

myths and their symbolic nature is one of the most important human questions that has continued to be 

considered in ancient and modern times. Myth and its aspects are considered as the backbone and 

cultural and historical heritage of any civilization and have been the answer to the most complex human 

questions for many years. Scholars and historians initially thought of myth as a false myth and did not 

care about it, but since the 19th century, myth has been a form of fiction. Since understanding the 

structure of the universe, especially its most prominent extra-terrestrial elements, namely the sun and 

the moon, has been the source of many myths and legends, the myth of creation and the place of the 

moon and sun among civilizations is central and prominent, and each civilization views these elements 

and concepts Has given a symbolic face.  

The main issue of this research is to answer questions such as what was the role of the moon and the 

sun in the myths and religious beliefs of ancient civilizations? How are the sun and the moon depicted 

in the myths of the ancient civilizations (God-goddess)? What are the visual signs in the symbolic 

representations of these two extra-terrestrial elements in each civilization?  

A comparative study of the commonalities and differences between the myths and symbols of each 

civilization is the main purpose of this research. The research method is descriptive-analytical and this 

research is a case study based on the study of library documents to investigate the above issue. The 

result of the research acknowledges that many myths and rituals refer to such things as cosmic 

phenomena, goddesses and gods of the moon and sun, and various signs such as swastika and lotus 

flower or lotus, seal wheel, etc. have been common signs in all civilizations. The existence of common 

cultural signs, symbols and beliefs in any civilization indicates a close link between art and the beliefs 

of ancient civilizations. 

 

Keywords: Symbol, myth, legend, sun, moon, civilization. 
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 فضیلت زخمی( )مجموعۀ شناختی به آثار تصویری فرح اصولیرویکردی جامعه 

 

 25/04/1401:  رشیپذ  خیتار -11/03/1401:  افتیدر  خیتار

 1فهیمه عشقی

    کارشناسی ارشد، پژوهش هنر، دانشکدۀ هنر و معماری، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

 

 

 چکیده

  به   ژان دووینیو  ۀبه نظریاستناد  یز با  ن  شناسی هنر ودهی در جامعهکارگیری دو رویکرد بازتاب و شکل ه تالش است با بپژوهش حاضر در  

بپردازد. فرح اصولی، نقاش و نگارگر معاصر در طول چهل سال فعالیت هنری    "فضیلت زخمی"  ۀفرح اصولی در مجموعآثار تصویری    تحلیل 

  دست آورده و مفاهیم معاصر را به دنیای ه  بخود  عنوان سبک شخصی  گری را بهمایه و روایت کنیک، درونیب منحصر به فردی از تترک  خود،

متمرکز    انتقادی خشونت علیه زنان و تبعیض جنسیتی نسبت به آنان  بر بازنماییِ  "فضیلت زخمی"  ۀاتور وارد کرده است. او در مجموع مینی

  ۀ تأثیر جامعه بر آفرینش این مجموعشناختی به  است که بتواند با رویکردی جامعه   از همین روی، ادعای اصلی این پژوهش این  است؛  شده

در این مجموعه  از عناصر اقتباسی به دنبال بیان چه مفاهیمی  که، اصولی با استفاده  بیابد  ال  ؤ این س  رایآثار و بالعکس بپردازد و نیز پاسخی ب

ها و ارجاعات درونی شخصیت هنرمند و رنج او از خشونت  ، آشکارسازی الیهتحلیل و بررسیاین    عامل برانگیزانندۀ.  از آثارش بوده است

یان تصویری این هنرمند  سزایی در آفرینش و بهدست آمده، این است که ساخت اجتماعی و جامعه تأثیر به  علیه زنان بوده و آنچه که ب

 است.  بیان شده  تحلیلی    -و به روش توصیفیآوری  جمع ای  با روش کتابخانه در این پژوهش  ها  داده .  داشته است

 

 

   فمینیسم  ،ژان دو وینیو  ،شکل دهی،  بازتاب،  جامعه شناسی هنر :کلیدی  گان واژ
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 مقدمه 

هایی که در مباحث مربوط به رویکردهای  یکی از نخستین نام 

اصولی  آید، بانو فرح  می  مدرن و امروزین در نگارگری به میان

شناخته    های امروزینشرگری که با نگارگری است؛ نقاش و تصوی

مخاطب  فرح اصولی  های  مضمون در نگاره   محتوا و   .شده است

نیز  و  گذشته  فرهنگ  و  تاریخ  با  تنگاتنگ  پیوندی  در  را 

 دهد .می   قراری مربوط به اتفاقات زمان معاصر  هاروایت 

ارگری و ادبیات ایرانی در پی فرح اصولی از طریق سنت پربار نگ

او است؛  معنادار  فرم  یک  قالب  در  خود  خویشتن  در    بیان 

من  "  گوید:چاپ شده است، می   اعتماد  روزنامۀکه در  ای  مصاحبه

ها و نقاشان قرار دارم و مثل یک پل هستم. بین مینیاتوریست

از سمت نقاشان به عنوان یک  ،سال کار    چهلتازه بعد از حدود  

رسد که از طرف  نمی  ام؛ اما در واقع به نظریرفته شده نقاش پذ

خطوط  مینیاتوریست  کارهایم  در  من  باشم.  شده  پذیرفته  ها 

کرده ممنوعه  رد  را  مینیاتوریستای  که  اعتقادی  ها  ام  آن  به 

ها و  ست که الیهاآن دست کارهایی    کار من از،  اتفاقاً  ندارند...

اما   دارد؛  خودش  در  زیادی  وقت ارجاعات  متوجه  خیلی  ها 

ها را  این الیه  کنندهایی که به این کارها نگاه می آن ،  شوممی

نمی نمیورق  و حتی حوصله  رازنند  آخر    کنند که شعرها  تا 

 (. 1395)مطلب زاده،  .  بخوانند

بیش    های فرح اصولی  در نقاشی  های دهۀ شصت آنچهاز سال 

نمایان را  خود  پیش  میاسمی   از  ارتباط  بیان  او  ازد،  خود  ن 

گذشته و حال است؛  زمان  با  عنوان یک زن با هویتی چندگانه  به

است و زمان حالی  میراث خوب و بد    در برگیرندۀکه  ای  گذشته

سؤالی   .دنبال داشته استی را به ثیرات خوب و بد تأ  آن همکه  

مطرح اینجا  در  منظ  شودمی   که  از  که  است  علم  این  ر 

لی و منسجم از ابه یک تبیین ع  توانمی  شناسی هنر آیاجامعه 

  ایشان های  در نقاشی را  هویت  نقش  ر ایشان دست یافت و  آثا

 ؟بررسی کرد

 

 روش پژوهش 

شناسی هنر و  ابتدا به تعریف جامعه  در پی یافتن پاسخ مناسب

هنری   آناثر  رویکردهای  بیان  نق؛  پردازیممی  و  با  و  سپس  د 

دهی ب و شکل دو رویکرد بازتا ۀتحلیل آثار فرح اصولی در حوز

جامعه  هنردر  کرد  ،شناسی  خواهیم  و    سعی  آشکار  معانی  به 

مرحلا  هآن   پنهان در  ساختار   ۀو  با  معانی  این  ارتباط  به    بعد 

معاصر در حد توان دست یابیم که چه بسا این معانی در   ۀجامع

قاب مختلف  بود.  سطوح  خواهند  بررسی  و  طرح  پژوهش  ل 

به جمع  ای ر با استفاده از روش کتابخانه توصیفی حاض-تحلیلی 

آوری اطالعات و اسناد مکتوب و تصویری در رابطه با زندگی و  

تحلیل آثار ایشان   ۀوسیله زمین  هنر فرح اصولی پرداخته تا بدین

 ۀهم نر فراهم گردد. الزم به ذکر استی هسشنااز منظر جامعه 

  ۀ مجموع   ازاند  کار گرفته شده  هر این پژوهش بتصاویری که د

 اند.  شخصی هنرمند برداشته شده 

 چارچوب نظری 

و  ۀرابط  ۀدربار هنر  حوز  میان  در  هنر جامعه  ۀجامعه    شناسی 

  ۀ رابط  برای بررسی دقیق  وو فراوانی وجود دارد  متنوع  های  بحث

جامعه با  هنر،    ،هنر  مخاطب  هنری،  اثر  هنرمند،  شناخت 

 ضروری است.   نری و تأثیرات هنر بر جامعه  مختلف ههای  قالب 

ورزد که هنر همواره بخشی از می  شناسانه تأکیددیدگاه جامعه 

مجزایی    یقلمرو  ۀاجتماعی ست و تلقی آن به منزل  اتکلیت حی

پنه و  آشکار  اجتماعی  عامل  هیچ  از  پذیرد،  نمی  تأثیر  یانکه 

   (.44  :1395  انگلیس و هاگسون) اشتباه است  

توان به نقد و ارزیابی آثار  می   به دو صورت عمده  طور کلی  به

نگرانه و صورت  ت؛ صورت اول، نقد از دیدگاه درون هنری پرداخ 

بیشتر    نگرانه. در نقد دروناستنگرانه  نقد از دیدگاه برون،  دوم 

و   فنی  اصول  توجه   ۀزیباشاناسانبه  پیرامونی  عوامل  نه  و    اثر 

هنر و اثر هنری با دنیای  بین    ۀنگر به رابطشود و در نقد برون می

نگر نقدی  نقد برون   شود.می  پرداخته  -به عبارتی جامعه-بیرون  

  توان می   نقد  ۀگون  شود و از طریق این می   شناسانه محسوبعه جام

نظر گرفت که    اطالعات در ازای  هنری را به عنوان مجموعه  اثر

های  ویژگی  ،این اطالعات و درک زبان اثر هنریگشایی  با رمز

البته در   ؛گیردمی  مورد بررسی قرارنیز    اثر هنری  معاصر  ۀجامع

گیرد، بلکه  می   فقط محتوا نیست که مورد توجه قراراین رابطه  

نیز سبک  کنندمی  بررسی  تعیین  تأثیرا  ۀتواند  از  ت  بسیاری 

    (.66  ،1376  راودراد)  هنری باشد  اجتماعی بر هنر و اثر

 به نقدِ   ،دهیوهش در چارچوب نظری بازتاب و شکلدر این پژ

اصولی فرح  تصویری  آثار  نقد  می   برونی  اینکه  ضمن  پردازیم؛ 

.  گیردمی   ثار نیز دوشادوش آن صورتشناختی آدرونی و نشانه 

   شود.می  هم استناد  "ژان دو وینیو"  نظریۀدر ادامه به  
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 رویکرد بازتاب 

رویکرد   اساس  آیینۀهنری    آثار  ،بازتاببر  عاصر  م  ۀجامع  مثل 

  بخشی از واقعیت   ،نهیکه آیهمانطور    و  کنندمی   خود را منعکس

آثار هنری  ،  ند تابامی   مورد نظر را در چارچوب قاب خویش باز

  ۀ که هم  از آنجاگذارند و  می  را به نمایشنیز بخشی از جامعه  

که    همانطوری  یرونی را دقیقاًب  ء تخت نیستند که شیها  آیینه

ها  ها، ارزش ب توانایی نشان دهند، آثار هنری نیز به تناسهست 

وتی واقعیت را  هنرمند ممکن است به میزان متفاهای  مالک و  

هنرها واقعیت را به رمز  ،  تئوری. بر اساس این  بگذارندبه نمایش  

ومی بر دارد  گردانند  وجود  جامعه  در  که  را  صورت    آنچه  به 

شکل هنر    گفته شده کهگذارند.  می   ونه به نمایشگ نمادین و رمز

زیباییم قواعد  از  از  حالی در  ستشناختیتأثر  آن  محتوای  که 

محتوا  این  و  است  گرفته  نشأت  و  ارزش ،  جامعه  اعتقادات  ها، 

ایدئولوژی هب یا  ایدئولوژی  کلی  را  طور  جامعه  در  موجود  های 

استشودمی   شامل معتقد  الکساندر  ویکتوریا  »رویکرد    که  . 

جامعه  در  هنربازتاب  حوزه مشتم   شناسی  بر  از  ای  ل  گسترده 

عقید  تحقیقات این  بر  آیین  ۀمبنی  هنر  که  هستند  ۀ مشترک 

واسط به  هنر  یا  است  تعیّجام  ۀجامعه  یا  شده  مشروط   نعه، 

    (.21  ،2003  الکساندر  )یابد«  می

توان به بازتاب خشونت در مجموعه  می  در اینجا به عنوان مثال

آثار »فضیلت زخمی« فرح اصولی اشاره کرد که در چارچوب  

 واهد گرفت.   رویکرد بازتاب مورد نقد و بررسی قرار خ

 دهی رویکرد شکل 

معه قرار دارند  باالتر از جاای  هنرها در مرتبه   بر اساس این رویکرد

ها  آن  های جدید در آثارشا و ایدئولوژی هارزش   ۀو هنرمند با ارائ

نهادینه و  مطرح  جامعه  در  از  می   را  بسیاری  بنابراین  کند؛ 

تحت   مختلف  جوامع  در  رفتاری  و  ارزشی  آثار تغییرات  تأثیر 

الکساندرمی   هنری رخ اساس  می   دهند. همانطور که  گوید:»بر 

فکاری  و اها تواند ایده می به هر حال هنر دهیهای شکل تئوری 

 (.84  ،2003)الکساندر    «را در سر مردم قرار دهد

 ژان دو وینیو   ۀنظری

 ۀ جامعه به مثاب  کند که توجه بیش از اندازه بهمی  دو وینیو بیان

  ۀ آفرینش هنری، پژوهشگر را در چنبر گذار بر  تنها عامل تأثیر

کند. وی  می   گرفتار  ایستا و ناپویاای  جامعه   ۀدربار تفکری بسته  

؛ اما اهمیت فردی  پذیردمی اجتماعی ۀمانند یک پدیدهنر را به

پیش چشم    آفرینش هنری  ۀمقولیز در  و شخصی هنرمند را ن

آفریند،  می   ووینیو هنگامی که هنرمند اثر خود رادارد. از دید د

نظر به  جامعه می   چنین  که  درای  رسد  را  قرار نامرئی  آن    ون 

کنش هنرمند، روح جامعه در   ۀبه واسط  ،دهد. به دیگر سخنمی

پیوند میان آفرینش    شود؛ در نظر اومی   ر هنری دمیدهکالبد اث

بیرونی  واقعیت  و  اماآنچه  همواره  ،  هنری  است.  شده  پذیرفته 

انجام میان  این  در  واقعیت  می   هنرمند  این  گذراندن  از  دهد، 

این صافی است.  وجود خویش  تکوین  حاصل چگون   صافی  گی 

خاستگاه اجتماعی و موقعیت خانوادگی او،    ،شخصیت هنرمند

تجربه از  گذار  چارچوب های  چگونگی  گوناگون،  ،  ها اجتماعی 

ویژ  آفرینش،  ون ویام پیر   ۀجامع  ۀساختار  اذهنیت  نیز  و    وگر 

نری به نمود یک  گیرد تا ذهنیت همی   که او در پیشای  شیوه 

 . است  ،اثر عینی بینجامد

 پیشینه

های  اخیر به عنوان یکی از حوزههای  شناسی هنر در دههجامعه 

که به مطالعۀ  ای  حوزه   شناسی مطرح شده است؛تخصصی جامعه

انسان از  ای  ویژه  زمینۀ اجتماعی  همانزندگی  که  و   ها  هنر 

 پردازد. می   ست،ا آفرینش هنری  

شناسی هنر« به  »جامعه  انگلیس و هاگسون در کتاب •

نظری مهم در حوزۀ  های  بررسی اندیشه

شناختی  شناسی هنر پرداخته و وضعیت جامعه جامعه 

دهند  می  هنر را در اکنون و آینده مورد مطالعه قرار

شناسی هنر چگونه رشد کرده  جامعه تا نشان دهند  

شد     جدید مواجه خواهدهای  است و چگونه با چالش 

ما از  شناختی، درک  و بدون داشتن دیدگاهی جامعه

هنر، جامعه و خودمان، درکی ناقص و معیوب خواهد  

 بود. 

شناسی هنرها«، با  یکتوریا الکساندر در کتاب »جامعه و •

بی دطنگاهی  موجود  مهم  رویکردهای  حوزۀ  رف،  ر 

هرجامعه  برای  و  کرده  تشریح  را  هنر  یک،    شناسی 

دهد تا تصویری کلی می   تحقیقی الزم را ارائههای  مثال 

شناسی هنرها را برای خواننده فراهم  از حوزۀ جامعه 

این  مفهومی موجود در مطالعات هنری  های  کند و ایده

ایده  این  افزایش مهارت کاربرد  ها  کتاب را در جهت 

 خواننده فراهم کند. برای  

جامعه شناسی هنر«، پس از  »  ناتالی هینیک در کتاب •

بیان  و  هنر  موضوع  به  متفاوت  رویکردهای  مرور 

های تحلیلی و نقد مدل ا  هآن   یک از  دستاوردهای هر

بار   امروزی که کمتر  رویکردهای  معرفی  به  گذشته، 
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معروفند، کمتر  و  دارند  تا  می  ایدئولوژیکی  پردازد 

یی شناسی را در رویارونونی عصر جامعهکهای  چالش 

  کنش اجتماعی   عرصۀ ترین  هنر به عنوان ناب   با مسألۀ

اندازهای تحقیقات  به زبانی روشن توضیح داده و چشم 

 شناسی هنر را نشان دهد.ممکن در جامعه 

مقاله  • در  آراسته  »جامعهمحمد  عنوان  با  شناسی  ای 

سال  هنری در  تار1396«  مطالعۀ  و  بررسی  به  یخ ، 

در طول    شناسی هنرگیری و روند تکاملی جامعه شکل 

پردازد تا فهم موجودیت  می  تاریخ و نیز خاستگاه آن

 شناسی هنر و تغییرات آن حاصل گردد.جامعه 

پیله • و  مقالهخرازیان  در  »تأثیر   ایحاجیان  عنوان  با 

فضیلت زخمی   جتماع در خلق آثار اقتباسی مجموعۀا

، ضمن معرفی فرح اصولی  1396فرح اصولی« در سال  

ز شرح و تحلیل دو  و بیان دیدگاه اجتماعی ایشان و نی

مجموعۀ از  محیط   نگاره  تأثیر  به  زخمی،  فضیلت 

 اند. نگاره پرداخته   ق این دواجتماعی و جامعه بر خل

ای  و در مقاله   1397مقدم و قجاوند در سال    کفشچیان •

ساختاری نگارگری در  های  بررسی شاخصه »  با عنوان

  موردی:   )مطالعۀ  تن از هنرمندان پست مدرنآثار سه  

آثار فرح اصولی، دوقلوهای سینگ و شاهزیا سکندر(«،  

ساختاری نگارگری را در آثار سه هنرمند  های  شاخصه 

تا  اند  از ایران، هند و پاکستان مورد بررسی قرار داده 

ارتباط مقتضیات    به چگونگی  و  نگارگری  بین سنت 

پست مدرن پی برده و راهی را برای خلق آثار    جامعۀ

 هنری معاصر و مبتنی بر سنت بیابند. 

زندی   خسروی • و  مقاله جلودار  در  عنوان   ایروان    با 

آثار  »نسبت با  مدرن  خالقیت  تاریخی  سنجی 

ایران معاصر  فرح    موردی:  )مطالعۀ  هنرمندان  آثار 

مقدم(«  گران و محسن وزیری اصولی، کوروش شیشه 

سال   پیشینۀ،  1398در  بررسی  در    ضمن  خالقیت 

جریان تاریخ هنر، به معرفی و تشریح نسبت و ارتباط  

مجموعه  با  هنرمندان  های  آن  این  بررسی  مورد 

تا زوایای تازه از نگرش این هنرمندان به  اند  پرداخته 

 مباحث تاریخ هنر و خالقیت را نشان دهند.

ورفیعی • مقاله  راد  در  »نقش  ای  همکارانش  عنوان  با 

ر نقاشی  و حفظ سنت نگارگری د  نقاشان زن در احیا

،  1398، در سال  «  اخیر(  در چهار دهۀ)  معاصر ایران

با در نظر گرفتن حضور نگارگری در آثار نقاشان زن  

و نیز نقش آنان  ا  هآن   معاصر به بررسی و تحلیل آثار

معاص نقاشی  در  نگارگری  احیای  این  در  اینکه  و  ر 

هایی از نگارگری برای  نقاشان، چگونه و با چه ویژگی

شیوه  نقاشهای  بیان  در  معاصر نو  گرفته  ی  اند،  بهره 

 اند. پرداخته 

با عنوان »عبور از بن  ای  سینا علیزاده اوصالو در مقاله  •

فرح   با  گفتگو  در  عمومی  ذوق  و  نگارگری  بست، 

سال   در  منظر  1400اصولی«،  و  جایگاه  بررسی  به   ،

 عمومی و نقد و گفتگو پرداخته است. هنرمند در ذوق  

 :تحلیل و بررسی

  بر   و(  2010در سال  )  سال  سهآثار این مجموعه در طی بیش از  

  ر غرب اساس اقتباسی هوشمندانه از کارهای شناخته شده در هن

لفیق و های آشکار در این آثار، تاز ویژگی  یکی  اند.آفریده شده 

است کچند پستگانگی  امروزی-ه خصلتی  و    به شمار   مدرن 

قدیمی    تلفیق روایات ایرانی و غربی،  در این آثار شاهد  آید.می

احساسی  و جدید، و  و سطوح  و حتی    منطقی  فضاها  ترکیب 

نمایشی  هندسیِ حاالت  با    مینیاتوری   راتیوفیگو  و  انتزاعی 

ر آثار این های مالیم و با تنوع کم دکارگیری رنگهب  .هستیم

قلم شیوۀ  همراه  به  دورۀ ،  گیری مجموعه،  در  نگارگری    سبک 

،  دانیم همانطور که می  کند؛می   صفویه و مکتب اصفهان را تداعی

ترین تأثیرات بر  ترین و در عین حال پیچیده از مهم   هنر اروپا

یعنی   عباس اول صفویشاه   ۀویژه دورهو ب-سبک هنری صفویه  

  اروپایی که شاه طهماسب   گردشگران   بوده است.  -مکتب اصفهان

ورود    روابط عالی داشتند.  با شاه عباس  ،خواندا را کافر می هآن

هنریاروپا و  در  هآن   یان  را  ایران  تصویری  هنرهای  ایران،  به  ا 

از آن دگرگون کرد  ۀدوراواخر     ، 1389،  )کنبی  صفوی و پس 

مقام    (.25 در  عباسی  دربار  رضا  سرآمد  و  برجسته  هنرمند 

  و   تنش میان کهنه و نو، پیرگر  آثاری آفرید که بیان  ،عباس شاه 

  ۀ او از مضامین جا افتاد   ؛ سرباز زدنجوان و سنت و تجدد بود 

ا و  هآن  های شخصی درهایش و اعمال نوآوری رانی در نگاره ای

سبک   اصالح  و  ایرانی  نقاشی  کالبد  به  جدید  روح  دمیدن 

خود    تصویرپردازیِ مقابل  -موروثی  در  او  شورش  عبارتی  به 

گی  ، هم)همان(   -های اجتماعی زمان خودتحوالت و دگرگونی

مستدلتوانند  می ب   شواهدی  اصولی  فرح  سبک  ارجاع  ه  برای 

اصفهان هب-صفویه    ۀدور باشند؛    -ویژه مکتب  آن  با  و شباهت 

یابیم که این اتفاقات، هرچند  میدر  که با اندک تأملی در آثارچرا

اصولی  ، در این مجموعه از کارهای فرح  ی زمانی متفاوتدر برهه
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فرهنگ   آثار اصولی در این مجموعه به تلفیق   اند.شکل گرفته

غرب و  به  فایده   و  ضرر  و  شرق  ما  برای  غرب  فرهنگ  که  ای 

 (.2و    1اویر  تص)  ، نیز اشاره دارندارمغان آورد

 

 

 

 
 خذ: آرشیو شخصی هنرمند أ، اثر فرح اصولی، مفروغ و من، فریدا، رضا (1)تصویر 
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 ت

 هنرمندخذ: آرشیو شخصی أ، اثر فرح اصولی، مرضا، فروغ و من  (2)صویر 

  

توان آن می  در این مجموعه که   از اتفاقات چشمگیر  دیگر  یکی

تغییر در  ، ایجاد  پنداشتشکنی و هنجارگریزی  را نوعی ساختار 

است.  تذهیب  ایرانی  ماهیت  نگارگری  در  کارکرد    تذهیب 

و را    متن تصویر  از  آراستن و محافظت  درای  حاشیه  تزئینی 

به   هیبتذ،  فرح اصولی های  ر نگاره اما د  داشته استعهده  به

شود و عناصر به کار رفته  می   متنی در کنار متن نقاشی تبدیل

ای  به شیوه بلکه    ؛ند دیگر نقش تزئینی و محافظتی ندار  در آن

و  تأثیرگذار، خشونت  و  ب  زور  تهدید  نقاشی  را  اصلی  متن  ه 

مانند    .کنندمی  تحمیل تیر،  عناصری  هفت  قیچی،  چاقو، 

  اله و ابزار اعمال خشونت، آالت قتعنوان  بهکه    موشک و بمب

  . اند تکرار شده آثار    پیرامون  قالب تذهیب  در  صورت متقارن وبه

اشعار فروغ فرخزاد و احمد شاملو    ۀاین عناصر دوشادوش گزید

ب دستهکه  دورصورت  در  تانویس  را  کارها    و اند  برگرفتهدور 

مالزمت و    ،نقاش را در بیان و توصیف روایت ظلم و خشونت

تمی  همراهی این  پاالیندکنند.  زیبایی  و  آرام  فضای    ۀ قابل 

اط بین فیگورها  خشونتی که در ارتب  مینیاتور ایرانی با رعب و

درآمده تصویر  هنج  به  و  معترض  اشعار  همراهی    شکنِ اردر 

اما خاموش ایجاد کرده است. زنان  حواشی کار، فضایی پرتنش  

   (.10  ،1398ی،  )صفای  اند ی در متن اصلی آثار و در مقام قربان

   ". نجات دهنده در گور خفته است...":  گویدمی  فروغ

  کند و روایتی بس تلخ شکل می زن فرو  ۀمرد بالداری نیزه در سین

  (.3  تصویر)  گیردمی
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 خذ: آرشیو شخصی هنرمند أ ، اثر فرح اصولی، مبرنینی، فروغ و من  (3) تصویر

  

چنین    (97)سال  بهرنگ صمدزادگان با فرح اصولی    ۀدر مصاحب

  ( خشونت )  این مجموعه  در مورد رویکرد محتواییِ"  آمده است:

و بهار عربی در    88که به آن اشاره شد، باید بگویم که اتفاقات  

خاص بود. یک چیزهایی با    ۀخاورمیانه هم برای من یک نقط

 ."مطلق ختم شد  امیدیِع شد و به ناامید شرو

سا انتخابات  از  گروه 88ل  قبل  تشکیل  های  ،  با  زنان  مختلف 

مطالبات"ائتالف   طرح  برای  زنان  برای"همگرایی  بار    ،  اولین 

انتخاباتی داشتند.  های محور در قالبحضوری مستقل و مطالبه 

لحاظشکل  از  ائتالف  این  زن  گیری  گرفتن  قرار  با کنار هم  ان 

رفته از زنان مذهبی گ-بود    بسیار مهم  های فکری مختلفگرایش 

و این همنشینی برای نخستین    -تا زنان غیر مذهبی و سکوالر

دان و  حقوق ،  شکل گرفت. شادی صدرر این ابعاد  بار بود که د

زنان    فعال امور زنان که خود یکی از اعضای ائتالف همگرایی

این همگرایی جنبش زنان در طرح  ":  بود، در این باره گفته است

و   مثبت  اتفاق  آن مطالبات، یک  اینکه،  دلیل  به  است؛  خوب 

کشد  می  سنتی را که زن یک فرمانبر پارساست، به چالش  ۀکلیش

زنان می   نشان  و بدون  نخواهد    دهد که دیگر  هیچ تحولی رخ 

 . "داد

این سال، تجاوز به زندانیان زن، بررسی مجدد    دیگر اتفاقاتِاز  

مربوط به چندهمسری  -حمایت از خانواده    ۀ الیح  25و    23  مواد
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مهر و  دانشگاه -انزن  ۀیمردان  در  جنسیتی  تفکیک  طرح  ها،  ، 

ترویج ازدواج موقت، تشویق دانش آموزان دختر به ازدواج، طرح  

و  شاغل  زنان  کاری  ساعات  کاهش  مدارس، طرح    را ...  استتار 

  4  تصاویر)  ان معضالت و مصائب زنان مطرح کردتوان به عنومی

(.5و  

 

  

  

  

  

  

  

  
 خذ: آرشیو شخصی هنرمند أ فرح اصولی، م، اثر فروغ و من (4) تصویر
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 خذ: آرشیو شخصی هنرمند أ، اثر فرح اصولی، مادی آدامز، احمد و من (5)تصویر 

  

   عربی بهار 
غرب  در کشورهای جنوب   2010و اعتراضاتی در سال  ها  خیزش 

تاکنون نیز ادامه دارد. تظاهرات،  آسیا و شمال آفریقا رخ داد که  

های  نافرمانی مدنی، غارت، خودسوزی، فرار از زندان، درگیری 

و رعب  ...خیابانی  پیامدهای  از  بودند.  همه  اتفاق  این  انگیز 

 مستقیم از  ۀ در لبنان به عنوان یک نتیجای  فرقههای  درگیری 

بهار عربی منطقه توصیف شده است.    ۀ قیام سوریه و در نتیج

پاسخب با  اعتراضات  این  از  جانب  آمیخشونت های  سیاری  از  ز 

  (.7و    6اویر  تص)  مقامات پاسخ داده شدند
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 خذ: آرشیو شخصی هنرمند أ، اثر فرح اصولی، مژروم، احمد و من  (6) تصویر
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 خذ: آرشیو شخصی هنرمند أ ، اثر فرح اصولی، متیسین، فروغ و من (7) تصویر

  

خطیبی   نشست  (روانشناس )حسین  و  در  نقد  منظور  به  که  ی 

بود،  برگزار شده    94»فضیلت زخمی« در سال    ۀبررسی مجموع

به تشویش اذهان    هنرمند چه باید بکند تا"با طرح این سؤال که  

نزند دامن  نمایها  رسانه"  :گفت  ،"؟عمومی  از  از  بخشی  ش 

اند  منع شده   ...عام یا حوادث رانندگی ورویدادها مثل جنگ، قتل 

مجبورند یا  تصاویر  و  دادن  نشان  از  پیش  چنین  حاوی    که 

عنوان  ینیم که بهبمی  اما؛  به مخاطب اطالع دهند،  موضوعاتی

که سوری  کودکان  اجساد  تصاویر  فجیع  مثال  شکل ترین  به 

خطیبی با  .  "شودمی  بسیاری دیدههای  ر رسانه داند  کشته شده

تصمیم گرفته که ی در برخورد با خشونت  اینکه فرح اصولبیان  

افزود مبارزه کند،  آن  آثار مجموعه فضیلت    ۀشما در هم":  با 

رویداد   زخمی یک  و  جدید  ابزار  یک  قدیمی،  فضای    یک 

ست  ا  بینید. شاید نگاه ایشان اینمی  بار را در کنار همخشونت 

  ادامه پیدا کرده است، اما و ه خشونت از گذشته تا امروز بوده ک

  ؛ اتفاقی که در این آثار ابزار و روش آن تغییر کرده است  فقط

در یک صحن  افتدمی است که  ابزاری جد  ۀ این  با  ید،  قدیمی 

مثل  ها  از دیدن این صحنه  پس  افتد و شمامی   خشونتی اتفاق

گاه هنرمند در یک  ، چون نشویدنمی   یک عکس مستند ناراحت

   .  "این خشونت را به تصویر کشیده است  زیبا  ۀصحن

هنرمند رسالتی  »که    کندمی   و همچنین این نکته را یادآوریا

انسانی دارد که بر اساس آن باید بسیاری چیزها را مطرح کند؛  

هوش هنرمند و حساسیت او از مخاطبان عادی بیشتر است و  

قرار بگیرد و  شود که  می   این موضوع باعث بیشتر تحت تأثیر 

  3.«دهد  بخواهد جامعه را نیز تحت تأثیر قرار
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که با اقتباس از اثر    "لیزامونا"  عنوان مثال به اثربه  توانمی   اینجا

،  است   شده معروف لئوناردو داوینچی و با همین عنوان تصویر  

(. 8  تصویر)  کرداشاره  

 

 

 خذ: آرشیو شخصی هنرمند أ، اثر فرح اصولی، ممونالیزا (8) تصویر

  

  را به خود جذب   مازیبایی و ظرافت آن    در نگاه اول به این اثر،

بری  با   ولی کمی بعد  کندمی ده و نگاهی خیره و دیدن گردن 

و    تکرارکنان در میدان خشونت  انگار صدایی، لبخندی کمرنگ 

 :  خواندمی  نهگواین،  در جهانی خیالی 

هرگز کسی اینگونه فجیع به کشتن خود برنخاست که من به  "

اینگونه    ...فجیع فجیع فجیع فجیعفجیع فجیع    ..زندگی نشستم.

 "  ...اینگونه اینگونه اینگونهاینگونه  

  مخاطب   در  ،کندمی   پرنده که میل به آزادی و رهایی را تداعی

  آورد. وجود میه ب  ایدر بیان حس دوگانه را  این تضاد و ناهمگونی  

زندگی و قرار    ۀتواند مصداق تجرباز منظر ادبی این دوگانگی می 

اینکه واقف    به  ها باشد و هشدارگرفتن زیبایی در کنار زشتی

 چه فجایعی ،  کنیمهایی که مشاهده میدر پس زیبایی  که  باشیم

  (.9  تصویر)  دنهفته باش د  توان می
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 خذ: آرشیو شخصی هنرمند أ ، اثر فرح اصولی، ملئوناردو، فروغ و من  (9) تصویر

  

مینیاتور در دل خودش  »  گوید: می   (منتقد سینما)  امید روحانی

دارد کردن  استریلیزه  نیز  نوعی  آثار  این  ای  چنین خصیصه   و 

شوند. این  می  تلطیفا  هآن  دارند؛ به همین دلیل موضوعات در

حرف زدن  و حتی  ها  در جامعه، رسانه   ی کهآثار در مقابل خشونت

ت  م اصولی خشون نیست... . بحث اصلی خانما وجود دارد، چیزی  

من   نظر  به  و  است  زنان  موضوع    ایشانعلیه  مجموعه  این  با 

نیز مطرح  دیگری مینیاتور  می  را  اگر  است که  این  آن  و  کند 

دوباره احیا  بتواند مسائل و موضوعات امروز انسان را بیان کند،  

 « .ماندمی   و زنده  شودمی

 

 

 خشونت

کشیدنِ   تصویر  بدنبه  نامتعارف،  و    مجروحهای  فیگورهای 

از    دیدهآسیب  یکی  که   هایشگرایدر  معاصر  فیگوراتیو  هنر 

مطرود" دارد   "1هنر  مفهومرودمی  کاره  ب،  نام  و    .  طرد 

اختصاص    فقط  ،2انگاریآلوده  معاصر  هنر  در   نداردبه  و 

  به چشم ز  نی  جا ماندهه  میالدی ب  شانزدهمهایی که از قرن  نقاشی 

ژولیا    توسط  1982  سال  در نخستین بار    این واژه  ؛ اماخورد می

ای با  و در مقاله شناس معاصر  زبان   و و کریستوا، فیلسوف، روانکا 

کار گرفته ه  بای در باب طرد  های وحشت، مقاله قدرت عنوان  

طور چشمگیری  می که بازتاب آن در هنر معاصر به مفهو شد؛  

ران زندگی معاصر است؛  بح  ۀهنر مطرود زایید   ز شد.جریان سا
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ست که انسان  هاییها و قدرتها، بیماری ها، ویرانی جنگ   ۀزایید

طرد   ۀقرار داده است. کریستوا ریشرد هدف مو و سرنوشتش را

  ۀ که نطف  کند؛ یعنی هنگامیمی   دوران کودکی جستجو  در  را

شود در  هر آن چیزی که در انسان به عنوان هویت شناخته می

بسته میبه    میلِ  ۀسای از چیزی که هم در تمایز  تمایز  شود؛ 

هیچگاه  و    آیدمی  مغایرت با اوست و هم بخشی از او به شمار

 (. 1395  م مسلک و حریریان،اسال )یک جدایی کامل نیست  

ممکن است آسیب  و  کریستوا هویت ما در بحران است    ازنظر

ببیند، از هم بگسلد و فرو بپاشد. او معتقد است که شاید شکل  

از هنر بتوان   خاصی  این تکاپو را به تصویر بکشد معاصر    د کل 

دهد  می   نشان  وحشتهای  قدرتۀ  در مقال  او  (.120-1همان،  )

بر ساختار    ،که مبنای وحشت، معنی آن و در ضمن قدرت آن

جهان که  مبتنیذهنی  است،   ,Kristeva)  است  شمول 

سی در ایجاد تغییر اسا یاو هنرمند نقش  نظراز . (208 ,1982

تواند سبک  کریستوا معتقد است که کسی نمی  .در جامعه دارد

آنکه ی  جامعه تغییر دهدارتباط را در یک کشور یا    أسیمگر 

مند کسی ست که رمزگان را  نیادین را تجربه کرده باشد و هنرب

 دهد.می  تغییر

تصاویر    4دالکروا  چون  3هنرمندان رمانتیکدر آثار    19قرن    در

جنون خشم،  از    و  مرگ،  نشان  دارد بیماری  طرد    مفهوم 

(194, 2009, Heartney.)    صور  ،  5سازیبیریختنمایش

بازنم6عجایب بدن،  اعضای  شدن  قطعه  قطعه  یا  و  طرد  ایی  ، 

بودن بشر نزدیک   ما را به حقیقتِ آن را واژگون کرده و آلِایده 

انسان   ۀدا ناکلین نیز از بدن قطع عضو شد چنانکه لین  سازد.می

به عنوان یک استعاره، بلکه    در تاریخ بازنمایی مدرن، نه صرفاً

 (. 37،  1385  ،ناکلین) کندمی  تاریخی یادنقش واقعیتی  در  

 

 هویت

و از  شصت تجارب رو به تکامل ا   ۀهای فرح اصولی از دهنقاشی 

نمایش را  وجود  همان    ؛دهدمی   تفسیر  از  که  آغاز  وجودی 

متنی نیست و مشتمل است  تک  ۀپیداست در نظر او یک عرص

آمد  وآینده در رفتمیان گذشته، حال و    ۀ یتی که در فاصلبر هو

بازخوانی   زنو  رشت  ست.  نگارپیوندی   ۀبودن  این  که    ۀ ست 

    (.9  ،1398  ،صفایی)  هم پیوسته استه  مدار را بتاریخ

معنا و تجربه برای مردم است؛    ۀهویت سرچشم  کاستلز  ۀعقید  به

سازی بر  یند معنا اح هویت عبارت است از فر برداشت او از اصطال

از  ای  م پیوستهه  به  ۀاساس یک ویژگی فرهنگی و یا مجموع

دادهویژگی اولویت  دیگر  منابع  بر  که  فرهنگی  شود.  می   های 

مانند هر    هویت از کلمات، احساسات و حاالت ساخته شده و

تاریخ و تجربه پدید آمده است.  ۀ  مواد اولی  از  چیز دیگر در دنیا

دربامی  ما صحب  ۀرتوانیم  مجدد  آرایش  و  دگرگونی  ت درک، 

این است که هویتی را که ریشه در   کنیم؛ اما آنچه اهمیت دارد

یت دانست؛ بلکه موهومات صرف  توان هونمی  باشدتاریخ نداشته  

     (.115  ،1380،  کاستلز)است  

ا درون و مدرنیسم  که در آن هر متنی ب-اساس دیدگاه پست  بر

رسد که در متن آثار می  نظرکند، بهمی  بیرون خود ارتباط برقرار

 که  بط را بازشناسی کرد؛ از آنجاتوان این روامی  فرح اصولی نیز

هویت  است،    و جامعه  هنرمند تحت تأثیر دنیای پیرامون خویش

  مدرن اطرافش در نوعی تنهایی و سردرگمی قرار او در جامعۀ  

های  گیرد و سردی و فقدان همدردی در روابط نیز در کنش می

در نتیجه هنرمند    شود؛می  انسان اجتماعی ظاهریک  او به عنوان  

گیرد و  می   با افکار و دنیای درون خود قرارای  پیچیده  در رابطۀ

 . شودمی  نمایان  نیزین تأثیرات در آثار او  ا

در آثار ها  آن  خشی بهکارگیری نمادها و هویت بهبا باصولی    فرح

هویتی ملی ،  توانسته است عالوه بر آفرینش زیبایی  این مجموعه

به ایرانی  که؛  ببخشدها  آن   و  نگارگری  می  همانطور  در  دانیم 

ب نماینده   عناصرکارگیری  ه ایرانی  عنوان  به  از هایی  نمادین 

وچشمگیری دارند    بارزهای جلوه ، ور از دسترس مفاهیم واال و د

های  رشته  هموارهها  الی است که این نمادها و سمبلاین در ح  و

مثال  رای  اند. بس حفظ کردهملمو  اتبا واقعی  ارتباطی خود را

تن  نمادی از روح است که در تالش برای رهایی از قید    پرنده

حضور    (.145  ،1976  ،ولش)  است؛ تالش برای آزادی و رهایی

و رهایی را در وجود    آثار، میل به آزادی  ۀاین پرندگان در حاشی

نقاشی تصویر  زنان  بالداری  کشمی  به  مردان  گویی د.  که 

اعمال خشونت دینی  و با افراط و  هستند    نمایندگان خدا بر زمین

را به بهشت  ها  آن  برآنند تا راه و رسم زندگی را به زنان بیاموزند و

ترازوهایی کنند.  هدایت  خود  می   برین  کنجی که    بینیمرا  به 

بسته  عدالت از دنیای این آثار رخت بر   که  انگار  اند،وانهاده شده 

  . مسیح  سر که گویی تاج خارند بر سر  بر گردهایی  است. هاله 

اند  رفتهر زنان فروکه گرداگرد این هاله تا دسته بر سهایی چاقو 

در قالب  و تاریخ ول در ط زنان که  دارنداز درد عظیمی  نشانو 

    اند.به دوش کشیده ایدئولوژی    و  ینسیاست، د
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باال  بر  که  آثار  ماری  این  از  یکی  از    ،شودمی   دیدهی  یکی 

چندترین  پیچیده  رمزآلودرمترین  سویه و  نماد  این    و   زهاست. 

با    پیچیده مثنوی  فرازهای  از  بسیاری  در  گسترده  مفاهیم  با 

اسطوره  و  عرفانی  مذهبی،  در  ای  باورهای  است.  شده  تلفیق 

دارای    ست و مولوی آن رااز مار به بدی یاد شده ا   مثنوی غالباً

زشت و سیاه و ترسناک دانسته که قادر به کارهای    و نمایی  چهره

را    مار،  خویش   بینش عرفانی  یدر پرتو   موالناست.  یفوق طبیع

  می تباهی و نابودی قرار داده است سمبل دشمنی، پلیدی، شو

(. 10  تصویر)

 

  

 
 خذ: آرشیو شخصی هنرمند أ، اثر فرح اصولی، مروبنس، فروغ و من  (10)ویر تص

 

   شعر

آنکه بیان تصویری در  و نقاشی پیوندی هست؛ بی  میان شعر»

   (.1392،  فامیلی)  «...د و یکی باشد  این هر

دهد که این تغییر می  خود را تغییر  ۀهنر گاهی شکل زیباشناسان

دریافت صورت گیرد. تواند از راه بازسازی زبان، فهم و  می   شکل

اطف هنرمند است و احساس  بیانگر احساسات و عو  ادبیات و هنر

عاطفه نمی  ستای پدیده   و  راحتی  به  کرد که  بازگو    توان 

 (. 1394ی،  عسگرنژاد و گذشت)

فرو آیینه  جنگل  شهیدان  »...  تبار  به  خسته  رسوالن  و  ریخت 

پیوستند؛ شهیدان  تبار  به  شاعران  و  کبوتر  پیوستند  ان  چونان 
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اربابان را    ۀد تا سفرشون می  ذبح  دپروازی که به دست غالمانآزا

(.11تصویر  )  .«رنگین کنند

 

  

  
 خذ: آرشیو شخصی هنرمند أ، اثر فرح اصولی، ماحمد و من (11) تصویر

  

نقاشی خود را در نهایت هماهنگی و انسجام،    ۀصفح  فرح اصولی

شاملو  احمد  و  فرخزاد  فروغ  از  اشعاری    مانند   ،دوشادوش 

واژه ای  صحنه بر    وها  از تئاتر کرده است. تکرار موزون  ابیات 

 در دنیای خیال و ذهن.اند  و سایه   بازی نور  ، انگارگرداگرد آثار 

اصولی فرهنگ  »  گوید:می  فرح  در  که  تخت  شعر  بر  پارسی 

یک   من  زندگی  در  نوجوانی  زمان  از  است،  نشسته  سلطنت 

نقاشی تمام  در  است.  بوده  مجموعه ضرورت  این  نقل    ،های 

  از شعرهای معاصر ایران چون شاملو و فروغ وجود دارد؛ هایی  قول 

، ریتم و معنایی سمبولیک  نویس به ترکیب بصری اشعار دست 

ر سبک  های کار شده و دشیهبخشد که من آن را به همراه حا می

 . «اممینیاتور پارسی ارائه کرده 

به» نقاشمی  کلی  طورادبیات  هنرمند  برای  نظر    هم  تواند  از 

سودمند باشد؛ مشروط برآنکه هنرمند    آموزش و هم منابع الهام

و  کنذنقاش بتواند قواعد حاکم بر ساختار اثر ادبی را شناسایی 

که نویسنده یا شاعر کوشیده است از طریق آن پیام  ای  به شیوه 

 (. 1394  عسگر نژاد و گذشتی،)  .«خود را طرح کند، پی ببرد

 

 فمینیسم 

فمینیسم  چیستی  به  پاسخ  است؛   در  آمده  مختلفی    تعاریف 

ست آوردن حقوق  ده  یافته برای بازمان گروهی آن را جنبشی س 

کردهزنان   در    گروهی  .اندتعریف  اندازی  چشم  را  جهت  آن 

یه  علها  و بی عدالتی ها  ری فرودستی، ستم، نابراب  برطرف نمودن

ایدئولوژیمی   زنان یک  را  آن  گروهی  و  که  می   دانند  پندارند 

سازی تمام  دگرگون   بلکههدفش نه فقط برابری زنان و مردان  

اجتماعی   متفاوت،  اساختارهای  تعاریف  وجود  با  ست. 

  شان جنسیت خاطر  تقدند که به زنان بههمگی معها  فمینیست

 ظلم شده است.   
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ست که سیاسی و اجتماعی های  یکی از جنبش   جریان فمینیسم

.  یافتدر قرن بیستم شکل گرفت و محبوبیت اجتماعی فراوانی  

و    به نظر سارسه: »فمینیسم، تالش و پیکاری در راه برابری زن

توجه به    (.9،  1385  سارسه)  «.مرد و رفع تبعیض از زنان است

سم است که ترین نکته در تاریخ فمینیمهم   علل محرومیت زنان

تغییر دید جامعه نسبت به علل  ست:  از دو جنبه قابل بررسی

این دو نکته باعث    .زنان و تفکیک تفاوت جنس و جنسیت  ضعف

بر جنسیت و    عمدتاً  ه مباحث فمینیسم در سی سال اخیرشد ک

ی علل ضعف زنان  ساخت اجتماعی متمرکز شود و در پی ردیاب

بوار در  ن دووسیم  (.43،  1382  ،یوسفی)  در این ساخت باشد

کند که می  بر این نکته تأکید  "جنس دوم"کتاب خود با نام  

زنان نشده است، بلکه این  های  طبیعت موجب محدودیت نقش 

پیشای  مجموعه  ۀزاییدها  نقش  قوانین  داوری از  و  سنن  ها، 

شریک و  ها  آن   بیش در پیدایش  ست که زنان نیز کم وکهنی

فمینیستی  گیری هنر  شکل   (.218،  1378ز،  پاکبا)  نداسهیم بوده 

برجسته  از  مجریان ترین  که  هنری  جنبش  وضوع های  در  گرا 

فمینیستی شکل های  با جنبش   نیز همگام  ،هنری معاصر است

اتفاقات پیش آمده در هر    (. 283  ،1382  ،لوسی اسمیت)گرفت  

  در آن جامعه رقم   ی مناسبات جنسیتی رابدون شک نوع  جامعه

در  درکه  زند  می زنان  حضور  ابعاد  و  هنر    چگونگی  دنیای 

توان  می  سواز یک متفاوتی دارد؛های جنبه واست  کنندهتعیین

توان زنان  می   در نقش هنرمند رفت و از سوی دیگربه سراغ زنان  

مورد توجه قرار داد؛    عنوان موضوع هنرط جنسیتی را به و رواب

اجتماعی،   بستر  دارد،  نقش  رویکرد  دو  هر  در  که  عنصری 

خاصی از    گیری گروهست که موجب شکل فرهنگی و اقتصادی 

عنوان موضوع  عنوان هنرمند و چه به زنان در هر دوره، چه به 

 هنر شده است.   

اصولی   فرح  زمرآثار  در  قرا  ۀنیز  فمینیستی  و گیرمی  رهنر  د 

آثار مطرح شدههایی  ایده  این  با خالقیت  ساز یک اند  که در  و 

  . زنان   از سویی دیگر با مسائل اجتماعیو  اند  هنری گره خورده 

تصویر و    ها،نشانه  وها  بلکارگیری سمهگیری از مهارت در ببهره 

  ودن فضای کارها، آشفتگی فضای اثر مسدود ب ،  تقابل زن و مرد 

زنانال  اعم  و بر  مردان  خشونت  طرف  محتوای    از  به  همگی 

گونه  نماند که نگاه خالی از هرناگفته  دارند.    اشاره   فمینیستی آثار

ونه عدم قضاوت  حس درد و رنج زنان این آثار، حاکی از هر گ

  طرفی او ها و ستم علیه زنان و بیعدالتی هنرمند در خصوص بی 

طنزی  نشانگر    تواندمی  خود  ۀباشد که این نیز به نوب  ندتوامی

تلخ در محتوایی با رویکرد فمینیستی باشد. یکی از صفات مهم  

پوشیدگی  نسبت به زن، صفت    پیشینیانو مورد تأکید دیدگاه  

مشهود   گارگری کامالًست و انعکاس این تفکر در آثار پیشین نا

اصولی  .است پوش  فرح  و  مستوری  این  تلفیق  فضای  با  از  ش 

نگارگری قدیم با مفاهیم آشکار و هویدای دنیای معاصر، نوعی  

درهمال و  پستتقاط  کشیده   درنیستیم-تنیدگی  تصویر  به  را 

اصولی   .(11،  1398ی،  )صفای  است فرح  آثار  در  زنان    حضور 

عنوان موضوع اثر هنری و نیز حضور خود او به عنوان هنرمند  به

رویکرد   و  جامعه  در  بزن  نسبت  او  در انتقادی  زنان  مسائل  ه 

هم زده  گیجامعه،  رقم  را  فمینیستی  متاند  هنری  از  أکه  ثر 

اویر  تص)  است  ب قدرتهای فمینیستی و میل زنان به کسجنبش 

  (.13و    12

 

  



 

 54 
  

 فصلنامه علمی مطالعات هنر و زیباشناسی

 1401 بهار، 3، شمارهدومدوره 

 

 
 خذ: آرشیو شخصی هنرمند أ، اثر فرح اصولی، ممیکالنژ، احمد و من (12) تصویر
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 خذ: آرشیو شخصی هنرمند أ، اثر فرح اصولی، مآنجلیکو، احمد و منفرا  (13) تصویر

 

 گیری نتیجه

دهی،  در قالب دو رویکرد بازتاب و شکل   با تحلیل آثار فرح اصولی

  آثار   ثیر خود را درأداده شد که چگونه ساخت اجتماعی تنشان 

و نیز چگونه هنرمند با در پیش گرفتن   است  شتهاوی بر جای گذ

موضع انتقادی خود در نمایش تصویری آثار، خشونت علیه زنان  

استفادهمی   محکوم  را مذموم و با  این دو رویکرد و    شمارد.  از 

هنرمند در    ۀشناختی در تحلیل مورد نظر، جامعشواهد نشانه 

ش در  امن است که اغتشاآشفته، پرتنش و نا ای این آثار، جامعه 

بندی عناصر این  رکیبشود؛ اگرچه تمی  روز بیشتره  آن روز ب

از جامعه باشد    شاید نشان امیدواری هنرمند به فردایی بهتر  آثار

تخیل   به تصویر کشیده شده نباشد.  که در آن خبری از مشکالتِ

آن   کارکرد  جامعه -و  در  هنر  که  اهمیت    دووینیو  نزدشناسی 

آشکار    یری این مجموعه از آثار به روشنیدر آثار تصو  -یابد می

  د شخصیت خود هنرمن   ۀزن این آثار، نمایندهای  است. شخصیت 

الیه  بازتاب  اوهایی  و  درون  از    ستاز  دیگر  یکی  امر  این  که 

نظریهای  سویه  در  تخیل  وا   دووینیو  ۀ کارکرد  عامل    ست 

بررسیاین    ۀبرانگیزانند و  و ها  کردن همین الیه  برمال  تحلیل 

درون استارجاعات   رنج  آثار،  این  در  شده  بزک  بد  مفاهیم   .

شناختی  جامعه   د و تاثیرگذارمی  هنرمند را با مخاطب به اشتراک

  ۀ با مروری بر مجموع  د.سازمی  چندانشناختی آن را دو و روان 

  ۀ که بعد از مجموع-؟«،  شنویمی   وزش ظلمت را،  »گوش کن 

مطالع هنرمندان    ۀمورد  آثار  از  برداشتی  با  و  مقاله  این  در  ما 

و شناخته است  غرب  ۀشد  مطرح    فضای ذهنی   -شکل گرفته 

ب با  بار  این  ولی  چشم ه همسان  به  رنگ،  چشمگیر    کارگیری 

که با -»حافظ « او  ۀ  مجموعکارگیری رنگ در  هاین ب .خوردمی

ز  نی  -اندو قبل از این دو مجموعه، کار شده موضوعاتی متفاوت  

توان گفت که که شناخت معانی آثار  می  وجود دارد. بدین ترتیب

از جامعه برساند  تری  مل را به شناخت کا  تواند مامی   فرح اصولی

تواند در جهت  می  شناسی هنرست که جامعه و این همان کمکی 

 شناخت بهتر جامعه عرضه کند.   
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Sociological Approach to Farah Ossouli’s artworks 

(Wounded Virtue collection) 

 
Abstract 

 

The present study attempts to analyze the artworks of Farah Osuli in the collection "Fazilat Zakhmi" 

(Wounded Virtue) by applying two approaches -reflection and shaping- from sociology of art 

according to the theory of Jean Duvignaud. Farah Osuli, a contemporary painter and miniature painter, 

during her forty years of artistic career, has acquired a unique combination of technique, subject matter 

and narrative as her personal style and has introduced contemporary concepts to the miniature world. 

In "Fazilat Zakhmi" she focuses on a critical representation of violence against women and gender 

discrimination; Therefore, the main claim of this research is to be able to study the impact of society 

on the creation of this collection and vice versa through a sociological approach, and also find an 

answer to this question: what concepts has Osuli tried to express in this collection of works by using 

adapted elements? The motivating factor of this analysis is revealing the layers and internal references 

of the artist's personality and her suffering from violence against women. What has been achieved is 

that the social structure and society have had a significant impact on the creation and this artist's 

figurative expression. This study was done by library-based information retrieving and descriptive-

analytical method. 

 

Keywords: Sociology of Art ،Reflection ،Formation ،Jean Duvignaud ،Feminism 
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 تکیه بر عناصر اصلی زبان تصویر با   نقاشی نوگرای ایرانانتقادی در  بررسی اندیشۀ 

 مارکو گریگوریان( موردی: جواد حمیدی، جلیل ضیاءپور، )مطالعۀ 

 25/04/1401:  رشیپذ  خیتار  - 19/03/1401:  افتیدر  خیتار

 1میالد جهانی سیاهرودی 

 .ایران، تهران دانشگاه علم و فرهنگ، ، ، ارشناسی ارشد نقاشی، کمدرس و پژوهشگر

 

 

  

 چکیده

های مهم  از آنجا که هنر هم یکی از الیهرسد.  نظر می ، کاری سخت و دشوار به سنت  نگاه  انباشتِ  واسطۀبههای زیرین جامعه  تغییر در الیه

های  یکی از پدیده  برابر ساخته است.را چند  دشواری فرایند تغییر  -ای طوالنیسابقه  وجودبا  -آن    آید، تغییر نظام ارزشیِجامعه به حساب می

ای انتقادی  اندیشه  با ارائۀمدرنیته به دلیل ماهیت پدیداری همواره    سازوکار سنت قد علم کرده، مدرنتیه است.در مقابل    که هموارهمهم  

شود بلکه در ساحت هنر نیز قابل روئیت است. بازده  اجتماعی محدود نمی  حوزۀاین امر تنها به    .سعی در راندن هر گونه نگاه سنتی دارد

  سیاسی و های  با ناآرامی   الدین شاه در نظر گرفت و اوج آن را عصر پهلوی اول دانست.ناصر   توان از دورۀرا می  زمانی چنین امری در ایران

  های هنرکدۀ  دانش  تأسیس.  کوبیده شد  تصویری  ها بر تابوت سنتمیخگویی آخرین    ،حضور متفقین در ایرانو    پایان یافتن حکومت رضاشاه

  موجب بهالتحصیالن این دانشگاه  هنرمندان و فارغ  .شودتلقی می  در برابر نهادهای آموزشی هنر  عصیانی  ،هنر  نو در حوزۀ  نهادی  عنوانبه  زیبا

ن دوره جواد حمیدی،  هنرمندان در ای  ترینمهم  از.  هنری ایران افزودند  جامعۀو به  محتوایی ن  ،نوین و تازه در اروپا  هایدغدغه رویارویی با  

  . حاکم است  هنرمندان نوجو در برابر اندیشۀ سنتیِ  انتقادی  بررسی اندیشۀاین پژوهش  هدف    .هستندمارکو گریگوریان    جلیل ضیاءپور و

احثی نظیر  . مبشودتصویری شناخته می  مجادله با سنتعنوان مبانی  به ،  است  در این عرصه اتفاق افتاده  بردهنام تقابلی که با تالش هنرمندان  

  رسمیت یافتن هنر نوگرا  نکات مهم در جمله از  سازی و انتشار بیانه جهت مقابله با سنتای ایرانی، تئوریزه با محتو  فرم و محتوا، ابزارگرایی

روش تحقیق در این پژوهش    ایران است.  نوگرا در مقابل سنت تصویری  مندانهنر  بر چگونگی روش انتقاد  پژوهش منوط  این  سؤال  لذااست.  

 ای است. کتابخانه   ،گردآوری اطالعات  و شیوۀتحلیلی    -توصیفی  صورتبه

 

 جواد حمیدی، جلیل ضیاءپور، مارکو گریگوریان ایران،    ی، نقاشی نوگرا یتهمدرن  واژگان كلیدی:

 

 

 

 

 
1 Milad.jahani.siyahroodi@gmail.com 
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مقدمه 

ای  هر گونه وضعیت نو و مدرن در سپهر اندیشه، حامل اندیشه 

  ، شود ج می امدرن استخر  است. مدرنیته که از دل پدیدۀقادی انت

فراهم می تان  شرایط را  باید روشن ساخت که  سازدقادی  البته   .

اصل بنیادین نیست. در سپهر    همنظور نادیده گرفتن و رد هر گون

-ورزانه شکسته می، ساختاری آگاهانه و نه غرض انتقادی  اندیش،

دیالکتیکی منوط    چنین رابطۀشود.  ود و ساختاری جدید بنا میش

طوالنی    ایش وضعیت انتقادی در ایران سابقۀبه آگاهی است. پید

هنگی از جمله  ندارد. درست است که در بعضی دستاوردهای فر

اندیشۀ از  نمودی  تجلّ  شعر  فراگیر    ،یابدی میانتقادی  امری  اما 

هایی جرح و تعدیل شده است. شاید بتوان دوران  نبوده و در دوره 

واژه پیوند    روطه را با وضعیت انتقادی در ایران به معنای دقیقِ مش

صفویه    دورۀانتقادی به مرور از    اندیشۀ  ،زد. در فرهنگ تصویری

  پیدایش   با  عبارتیبه.  یه به ثمر نشستآغاز شد و در پایان قاجار

پمدرن    وضعیت و  ایران  دورۀدر  انتقال  از  از    س  تصویری 

عینیذهنی به  دستا-گرایی  گرایی  با  نوینمقارن   یوردهای 

ر تصویری  -وروغننگهمچون    مایۀ درون  ،ایران  هنرِ   در  الگوی 

الملک  کمال و  محمد زمان    های اگر تالش  .گیردمینوینی به خود  

  گرایی عینیت اولین و آخرین اشخاص در به عمل رساندن    عنوانبه

انتقادی به سنت    و نوعی اندیشۀ  به تحول تصویری  در ایران منجر

ایران  تصویری را    شد،  در  هنرمندانی  نیز  نوگرایی  دوران  در 

بانیان و    در زمرۀ  گوییتملقتعصب و    گونههیچبدون    بایستمی

از ایجاد وضعیت ناپایدار    ،ترپیش   مسببان هنر نو در ایران بدانیم.

انتقادی ساختاری را    ط مدرنیته صحبت شد و گفتیم اندیشۀتوس

  آورد و بنا به ماهیت خود پس از چندی دوباره ساختارِ به وجود می

مترقی ایران در عصر قاجار،    جامعۀبخشد.  آمده را تحول میپیش 

در و    داردامنهآن    تأثیرکه    ندکمی نده ایجاد  شرایطی را برای آی

،  آمده از جمله شرایط پیش   .استهوید اجتماعی    هایحوزه تمامی  

به چارچوب نظام ارزشی در قالب  سیس مدارس هنری و توجه  تأ

که مدارس مهم  باید گفت مادامی    ،عبارتی دیگربه   تصویر است.

تأ ایران  نظیر کمال شومی  سیسهنر در  و هنرمندانی  ملک  الند 

کنند تا مسیر عینی  فرایند کاری به اروپا سفر میجهت تکمیل  

های  مقدسی بر یافته  مال رسانند، پس از مدتی هالۀگرایی را به ک

-ی محسوب میکه عدول از آن نوعی تخطّشود  می  تهاشآنان گذ 

  کند تا اصلِ در چنین وضعیتی ماهیت مدرنیته ایجاب میشود.  

بکشاند و آن را جرح  انتقادی    به دستگاه فکریِ  بنا شده را مجدداً

کند.   تعدیل  عرصۀو  حوزۀنو    تصویرِ  در  در    نوگرا، نقاشی    و 

 در حاصل آمده که  انتقادی    با توجه به اندیشۀتغییراتی کارآمد  

تاریخ  روند طور  بهاست.    گرفته  قرار  بررسی  موردکمتر    ،خطی 

 
2 Marcos Grigorian 

می بهمشخص  بصریِ  توان  جمله  -  زبان  مضمون  از  و    - فرم 

مقابل  حاصل  در  را  آن  و  اشاره  ایران  نوگرای  نقاشی  در  آمده 

ه  فرمی و مضمونی و نیز تفکرات برخاست  الگوهای رسمی از جنبۀ

بررسی آثار و تحلیل تصاویر  با    از این رو.  از نظام حاکم قرار داد

نقاشان از  ایران  موجود  هایی یافته  مثابۀبهآنان    و ثمرۀ  نوگرای 

متناس  توانمی   ،نوین شایسته  برهیافتی  تصویری    به  و  تاریخ 

های آماری  نمونه   .انتقادی عرضه داشت  از دیباچۀ اندیشۀ  ایران

پژوهش   شامل  است    شده  گزینشهدفمند    صورتبه که  این 

  ضیاءپور جلیل    ،(1297-1380)  حمیدیهنرمندانی چون جواد  

.  شودمی   2(1925-2007)  گریگوریانمارکو    و  (1299-1378)

های آماری بر اساس تأثیرگذاری هریک  نمونهترتیب پرداختن به  

اساس   بر  و  ایران  نوگرای  نقاشی  ماهیت  در  هنرمندان  از 

در   نیز  و  مفهوم  کنش،  شیوه،  ساختار،  فرم،  چون  متغیرهایی 

با تأسیس   1319عنی از سال  راستای رویدادهای مهم در نقاشی، ی

نقاشی نوگرا در سال    آغاز رسمیت یافتن  تاهنرهای زیبا    دانشکدۀ

 است.   1337

 روش تحقیق 

  در   نظری  رویکرد  به  توجه  با  و  است  کیفی  صورتبه  تحقیق  روش

.  پرداخت  خواهد  ایران  معاصر  نقاشی  تاریخی  رویداد  بررسی  به  آن

نوین از    مفهوم  اساس  بر  اطالعاتی  هایداده   انطباق  و  آوریجمع 

  گیری نقاشی شکل مبانی و    در  آن  تأثیر  نیز  نقاشی نوگرا بوده و

  صورت به   اطالعات  آوریجمع .  است  شده  انجام  ایران  معاصر

  هاداده   این  بر اساس  سرانجام  و  است  ایکتابخانه   و  اسنادی  مطالعۀ

  خواهد   ایران  نوگرای  نقاشی  دوران  از  تاریخی  هایریشه  تحلیل  به

  در   سعی  اطالعاتی،  هایداده  در  که  است   ذکر  به  الزم.  پرداخت

  . است   شده  ایران  نوگرای  نقاشی  از  مستقل  یابیهویت   و  بازنگری

رند و مشتمل بر سه نمونه  های آماری صورتی هدفمند دانمونه 

ست که بر اساس  ا  وتحلیلتجزیهآنچه مهم است روش    .هستند

اسن  و  تصویری  هنرمندان    جایبه اد  خوانش  از    نظر   موردمانده 

 صورت پذیرفته است. 

 پژوهش  پیشینۀ

  « های نوینها و دیدگاه هنر معاصر ایران ریشه»نظیر  هایی  کتاب

کشمیرشکن،  نوشتۀ  نوشتۀ  «هاحسرت   و  هاخوشی  از»  حمید 

افشار   نوشتۀ  «مدرنیسم  و  ایرانی  هنرمند»آغداشلو؛     کامران 

  نوشتۀ   «ایران  معاصر  نقاشی  در  هویت  وجویجست »  مهاجر؛

  فصلنامۀ   ،«ایران  معاصر   هنر»مرتضی گودرزی و مقاالتی چون  
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فصلنامه علمی مطالعات هنر و زیباشناسی  

1401 بهار، 3، شمارهدومدوره   

 
نوشتۀ پاکباز؛    طاووس    با   گفتگو  ،«گریگوریان  مارکو»رویین 

پور  سایت رسمی جلیل ضیاء و  تندیس    آغداشلو در فصلنامۀ  آیدین

است.  عنوانبه شده  لحاظ  پژوهشی  در به  منابع  مشخص  طور 

کتاب پراکندهتمامی  مطالب  تأها،  از  هنرمندان  ای  مقابله  و  ثیر 

  صورت مشخص از اندیشۀصحبت شده است؛ اما بهنوگرای ایران  

 انتقادی و وضعیت مدرنیته صحبتی به میان نیامده است. 

 نقاشی نوگرای ایران 

ه از زمان صفویه  خاصّ  ،ماهویتاریخ نقاشی ایران همواره از منظر  

نشیب  ،تاکنون و  فراز  هرگاه موقعیت  هایی همراه بوده است.  با 

بر اقتضای زمانی و نوجویی در    نقاش ایرانی با مناسبات غربی بنا

ه داشته است. گرچه  همراتصویر همراه شد، مخالفانی نیز به  عرصۀ

نخست از سوی نقاشان   گاه در وهلۀهیچ پویایی در عرصۀ تصویر

نو و    واقع نشد، اما رویارویی با پدیدۀ  کار مورد پذیرشمحافظه

نقاشان    بوده است.   انکارناپذیرجلو در جامعه امری    سوی  بهحرکت  

دانشکدۀخاصّ-ایرانی   زمان تأسیس  از  زیبا    ه    عنوان بههنرهای 

با شرایط و   -ایران پایگاهی برای گسترش یادگیری و آموزش در

  در عرصۀ   نوجوییبه    پیش  از   بیش رو شدند و  ه ای روبموقعیت تازه 

رایط و رویارویی با ش  نتیجۀ  در  عصرهمتصویر شتافتند. نقاشان  

از    نوین  به ساختاریای انتقادی  با ارائۀ اندیشهفضای اجتماعی،  

هنرهای زیبا    شکدۀشک تأسیس داننقاشی ایران دست یافتند. بی

در امر    (موقعیت تازه و محصول مدرنیزاسیونو ابزارمند شدن )

  با سزایی بر عهده داشته است. نهاد تازه تأسیس  هآموزشی تأثیر ب

ادغام دو  داشتن رویکرد در    معلمان داخلی و خارجی منجر به 

و شد  ایران  آموزشی  به   دو  ساخت  عصیان  رویکرد،  دو  عبارتی 

آورد:را    ،یتاریخ فراهم  ایرانی  هنرمندان  تختطّ  برای  از  ابتدا  ی 

راز شدن با معیارهای  تهای سنتی و سپس وسعت دید و همآموزه 

که    شود رهیافتی استکه از آن صحبت می  رهیافتی  مدرنیسم.

را    -الملکاز جمله پیروان کمال -گرایان  های آموزشی سنتسویه

در مقابله با معلمان خارجی قرار داد. محصول چنین رهیافتی را 

فارغ جواد  در  یعنی  دانشکده  این  هنرآموزان  و  التحصیالن 

  ... که هرکدام سهم دی، جلیل ضیاءپور و حسین کاظمی وحمی

این    یابیراه دید.  توان  میسزایی در نقاشی نوگرای ایران دارند،  هب

ه از منظر و  ه( خاصّالتحصیالن به کشورهای اروپایی )فرانسفارغ

هنرمندان   های نوینی به نقاشی ایران افزود.، سویهنگرشی مدرن

چند سال زیستن در   که نتیجۀ-صیل و یادگیری  نوجو پس از تح

بلکه    ،دهای غربی و مقلّرا نه با سویهفنون جدید    -اروپا بوده است

شاهد   این  از  پیش  .کردندای نو و تازه، وارد ایران  پدیده عنوانبه

الملک، حسام ارژنگی و چند  کمال   چونی  تأثیر مهاجرت هنرمندان

 
3 School Bvzar France 
4 Andre Lhote )1885-1962(    
5 Joan Miró (1883-1983) 

دیگر بوده  تن  قاجار  زمان  در  اروپایی  کشورهای  نتابه  یج  ایم. 

بهبود شرایط نقاشی در ایران  حاصل از مهاجرت هنرمندان، ابتدا  

نقاشی    نوینی در عرصۀ  ارراهم ساخت و نیز منجر به ساخت را ف

هایی  مهاجرتشد. دستاورد چنین    تقدس  و یا همان هالۀ  ایران

نقاشان می  از سوی  را  قاجار  زمان  عینیت  تواندر  گرایی  تداوم 

گرایی و نگرشی ناتورالیستی در نگاه نقاشان دانست.  ذهن  جایبه

ها در زمان محمدرضا شاه با افرادی چون  موج دوم این مهاجرت

های نوگرایی  جواد حمیدی و جلیل ضیاءپور همراه بود که پایه

در نقاشی را فراهم ساخت. رهیافت حاصل از مهاجرت نقاشان به  

م در غرب  تأثیر از فضای حاک  توان نتیجۀ کشورهای اروپایی را می

گرایی  یعنی تجربه فرم-اصلی نقاشان غرب  و رویارویی با دغدغۀ

ی در  سازمنداصل آگاه ،عبارتیبه  دانست. -گراییمضمون  جایبه

می  اتفاق  دوره  این  اندیشۀ هنرمندان  ارائۀ  به  دست  که    افتد 

 زنند. انتقادی در ساحت تصویری می

 جواد حمیدی

-هنرهای زیبا پس از فارغ آموختۀ دانشکدۀجواد حمیدی دانش 

از این دانشگاه برای تحصیل مراتب عالیه به فرانسه    التحصیلی

دامنۀ  3)بوزار(  وی  شد.  آموزش  اعزام  به  را  خود  های  یادگیری 

لوت  آندره  نظر  زیر  د  4آکادمیک  آموزشی  نهاد  در  تحصیل  ر  و 

خود در    عصرهم با هنرمندان    نساخت، از این روفرانسه محدود  

انی ارتباط  و نقاشان آلم  6نری ماتیس آ  ،5اروپا یعنی خوان میرو 

با دغدغۀ و  آنان در  برقرار کرد   7نقاشی آشنا شد.   عرصۀ  اصلی 

خاصه جواد  دشوار برای نقاشان ایرانی مهاجر،    مثبت و البته  نکتۀ

و جستجوی  حمیدی عمل  آزادی  در  آن سیری ،  ان جهت  ناپذیر 

است؛ نقاشی  امر  در  این  یادگیری  از  پیش  هنرمندانی    ،چراکه 

آموختن مباحث آکادمیک و رونگاری  به    تنها  الملکچون کمال 

ورود به محافل نقاشان   کردند و اجازۀ از نقاشان ایتالیایی بسنده

 مستقل را نیافته بودند. 

را   او  نقاشی  امر  در  حمیدی  جواد  جستجوگری  و  کنجکاوی 

نقاشان معاصر و نوگرا قرار داد.    گرا در زمرۀنقاشی تجربه  عنوانبه

پرورش   و  ترویج  در  نوین  سازوکار  با  معلمی  همواره  حمیدی 

رهیافت است.  بوده  ایران  در  نوین  هنرجویان خالق  در  های  او 

ایران   او  چنانکه-نقاشی معاصر  آثار  بر فرم   -آیدبرمی   از  تأکید 

 ( 1  است. )تصویر

  ، ایرانیان موجود است ه در نگارگری  رم در نقاشی ایران چنانکف

نگارگر بوده استکه  دارد    الگومندروالی   از بینش  با    .برخاسته 

فرنگی  بهورود  الگوهای  سویه  ،ایران  سازی  با  های فرمی مطابق 

6 Henri Matisse (1869-1954) 
، »پای صحبت  فصلنامه سورهبرای اطالعات بیشتر رجوع شود به   7

 43، ص 1368استاد دکتر جواد حمیدی«،دوره اول،شماره یکم، سال  



 

 

همراه است. تا پیش از جواد حمیدی   تصویری و کارت پستالی 

تابلوی    الشعرا وخان ملک مودتنها در یک نقاش و یک اثر یعنی مح

 (2است که فرم بر محتوای اثر رجحان دارد. )تصویر    8مصحح

جواد حمیدی رنگ آثار  دارای  در  و  اثر  کلی  فضای  نمایانگر  ها 

ها در بیان و در  مشخص هستند. چنانچه از منظری، رنگفرمی  

او از نقاشان    گیریوام اما    ؛گیردقالب اثر، ماهیتی ایرانی به خود می

رنگ خاصّ  ،فرانسوی  امپرسیونیسم پردازیه  و  ماتیس  را    9های 

-های حمیدی را میی نقاشیتوان نادیده گرفت. »مشخصه نمی

آمیزه  گرایشتوان  از  امپرسیونیسم،  های  ای  چون  مدرن، 

که در آن زمان در  -و همچنین اشکال انتزاعی    10اکسپرسیونیسم 

در نظر گرفت. با توجه به ویژگی   -ایران مورد توجه نوگرایان بود

که از نوعی    ،های مختلفگرای آثار حمیدی در طول دورهتجربه

  گرایی اکسپرسیونیسم رمانتیک و انتزاع  ایگونه به رئالیسم نمادین  

خاص    یک شیوۀ  عنوانبهبندی کارهای او  در حرکت بود، طبقه

است متأخرش  ؛دشوار  آثار  در  معرّ  اما  شیوهکه  شخصی  ف  ای 

بی طبیعت  ترکیبهستند،  مفاهیم  بندیجان،  و  گروهی  های 

رنگ از  استفاده  با  شده تغزلی  برجسته  درخشان  و  های         اند 

ز داده شوند.«  یمیهای مدرنیستی ایرانی تنمونه  عنوانبهتوانند  می

 (3ویر  ( )تص64و    66  ،1394شمیرشکن،)ک

نمونه طراحی  در  بر   جایبههای  عالوه  حمیدی  جواد  از    مانده 

نمایی و پرسپکتیو  دور از عمق بندی آثار به کیفیت فرمی، ترکیب

آثار کمال-رنسانسی   پیداستکه در  او  و شاگردان  در    -الملک 

سطح   قرار    دوبعدیخدمت  از  تصویر  حاصل  پرسپکتیو  دارد. 

های جلو و  در پالن  موردنظر  ، سوژه و یا مضمونِنگرش سنتی

پُر پالنعناصر  در  را  بهکننده  پشت  تصویر  های  به      در  ترتیب 

ابژه به سوژه تبدیل    ،ار هنرمندان مدرنیستاما در آث  آوردند؛می

  ؛ شود تصویر قابل تعریف و بازنمایی می دوبعدیو در سطح  شده

 (4ویر  مشهود است. )تص  که چنین خصوصیتی در آثار حمیدی 

  مهاجرت   توان نتیجۀجواد حمیدی را می  هایی در کارچنین مؤلفه 

آثار هنرمندان غربی دانست.  او به کشورهای اروپایی و مطالعۀ  

ک را  امری  ایران  نقاشی  ساختمان  در  تحول  و  مفهوم عصیان  ه 

ورود به فضای جدید با دستاوردها    به مجرددهد. نقاش  نشان می

های غربی که محصول تفکر نقاشان غرب و مؤلفین غربی  و آموزه

همچنین    شود.همسو و با جریان نقاشی در جهان همراه می   ،است 

ها و دستاوردهای نقاشان غربی را  مؤلفه   نقاش  باید اذعان داشت

ی  کند و سعی تصویری ایران میو فرمی وارد حوزه  به لحاظ فنی

 
بررسی تحلیلی و   ای تحت عنوان »نگارنده این مقاله در مقاله  8

تطبیقی دو پرده با عنوان تصحیح کننده و استنساخ از محمود خان  

با دالیلی اثبات کرده است که دو اثر از محمود خان که   «املک الشعر 

بیش از    مضامین ایرانی را با رویکرد مدنیستی نشان دهد.  دارد

توجه نقاشان نوگرا چون جواد حمیدی، به فن و مهارت چیز،    هر

پیرامون فرم و محتوا  نتیجه مباحثی  نقاشان    ،باریاست.   و در 

کمال چون  نوینیسویه  ،الملکقاجاری  مضامین    همچون  های 

  ؛ پیوند دادند   همرا به   دهمهف  سدۀ  هاینقاشی ایرانی و شکل ظاهر  

اما در بازنمایی آثار، محتوا را بر فرم رجحان بخشیدند؛ در نتیجه  

الملک به تکرار و تداوم و ساختی از نقاشی  نقاشان و پیروان کمال 

دست یافتند که منجر به تعریفی نوین از نظام ارزشی  در ایران  

های نقاشان نوگرای ایران اگرچه  در نقاشی  حاکم در ایران شد.

اما   ؛شود های غربی و مضامین ایرانی دیده می مؤلفه  بینپیوندی 

)مضامین(  و نیز  )هستند(  دارا بودن مضامین، فرمال    وجودبا  آثار  

نوینی در    ساختاررهیافتی  چنین    . نتیجۀبر محتوا مقدم هستند

 نقاشی ایران به بار آورد. 

 جلیل ضیاءپور 

ه در نقاشان  بیست، خاصّ  آمده در دهۀپس از شرایطِ پیش 

نوجو و نوگرا، ساخت فرهنگی و اجتماعی در روبنای جامعه توسط  

تغییراتی در فضای حاکم ایران شد. پیش    خوشدست هنرمندان  

در نقاشی ایران، با    غییر وضعیت در ساخت فرهنگیاز این، از ت

التحصیالن این دانشکده  هنرهای زیبا و فارغ  ایفای نقش دانشکدۀ

صحبت به میان آمد. تأثیراتی که   ،و نقاشانی چون جواد حمیدی

به    تی نوینی نقاشی ایران کاست و ساخای سنتالگوه  از  تدریجبه

عصیان بر فرم    توان آن را نتیجۀ اصلی که می  نقاشی ایران افزود؛

تغییر را در  آن  و کاربست  دانست  به  ونمضم  و مضمون  گرایی 

 گرایی دید.فرم 

ضیاءپور   جلیل  آماری،  جامعۀ  در  گزینش  و  تعریف  بر  بنا 

  نوین هنرهای زیبا در نتایج حاصل از مفهوم    هنرآموختۀ دانشکدۀ

تالش  ایران  دادنقاشی  انجام  بسیاری  و های  از  .  پس  ی 

یدی  همراه جواد حمالتحصیلی از دانشکدۀ هنرهای زیبا بهفارغ

مشغول تحصیل شد.    بوزار فرانسه  زیر نظر آندره لوت در دانشکدۀ

هنر -ضیاءپور   تئوریک  مباحث  در  را  تأثیرگذاری  بیشترین  که 

های  خاسته از نگرش که بر  داشته است  ایران و پیرامون هنر نو

بود مدرنیسم  دیدگاه   -هنر  با  را  خود  پیرو  عمالً  نقاشان  های 

نگارگرانِکمال  اه  الملک و  نیز مواجه ساخت.  میت و جایگاه  نو 

 اهمیت است:   دارایجلیل ضیاءپور از دو جنبه  

ی  صورتی مشابه دارند، دو عنوان متفاوت دارند. به عبارتی نسخه

 . آبرنگی »مصحح« و اثر رنگ و روغنی »استنساخ« نام دارد
9 Impressionism 
10 Expressionism 
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فصلنامه علمی مطالعات هنر و زیباشناسی  

1401 بهار، 3، شمارهدومدوره   

 
نوین در نقاشی معاصر ایران با نگاهی    مباحثیایجاد   -1

نا کردن عموم و  ت آشهای گوناگون جه، نگارش بیانیه ساختاری 

 .جنگیخروس   پیش از خود در مجلۀ  شکست تابوهای

آزادی عمل )کنشی و بیانی( در نقاش، فارغ از مباحث   -2

 حاکم.   ارزشیِ  سنتی و نظامِ

بوزار در فرانسه    التحصیلی از دانشکدۀجلیل ضیاءپور پس از فارغ 

و بازگشت به ایران، همراه چند تن از هنرمندان دیگر در سال  

با هدف آشنا کردن عموم  را    جنگیخروس   مجلۀ  شمسی  1328

اروپا با حسین  کرد. »جلیل ضیاءپور پس از بازگشت از    دایرهنر    با

عر و ادب،  ش  شیروانی در زمینۀ تئاتر، منوچهر شیبانی در زمینۀ

نام   به  هنری  انجمنی  موسیقی،  زمینۀ  در  حنانه  مرتضی 

جنگی را به راه انداخت و این انجمن، از همکاری افرادی  خروس 

 هم  تراب  پوردیگر چون نیما یوشیج، سهراب سپهری و محمود  

می استفاده  ترویج گاهی  و  معرفی  به  حرارت  و  شور  با  و  کرد 

و  شیوه  نوین  نقاشی  می   طوربه های  مدرن  هنر  و  کلی  پرداخت 

  ]است  جنگیخروس   منظور مجلۀ[  ای نیز با همین عنوانمجله

دانست  جنگ و مبارزه می منتشر کرد. ضیاءپور، خروس را مظهر 

به نقاشی  نماد  را  آن  رنگین  و  زیبا  حالت  میو  آورد.«  حساب 

 ( 191،  1391)مهاجر،

کویر و  )  جنگی در دو مجلۀ دیگربر مجلۀ خروس ضیاءپور عالوه 

خروس  من(جنگیپنجه  نو  هنر  پیرامون  مطالبی  کرد.  ،  تشر 

کاشانۀ   رادیو،  در  فرانس همچنین  آناتول  انجمن  آپادانا،    11هنر 

انجمن هنری گیتی و باشگاه مهرگان، سخنرانی کرد و به دفاع از  

زد. قلم  نو  غربی  های ضیاءپور  اندیشه  هنر  مکاتب  ترویج  نه در 

نگرش بلکه سویه،  12ه کوبیسمخاصّ و  الگویهاها    ی یی در جهت 

ساختمان در  است.نوی  جدید  ایران  معاصر  نقاشی    سیطرۀ   ن 

های آموزشی در نقاشی معاصر ایران با وجود معلمانی چون  شیوه 

در    محمدعلی آنان  برتری  و  نو  نگارگران  نگرش  و  حیدریان 

ایران  نقاشی  هویت  اندیشه  ،بازنمایی  ورود  ضیاءپوربا  و    های 

 حمیدی تعدیل شد.

به نقش    جنگیخروس نقش نهضت    عنوانباخود    مقالۀ  ضیاءپور در

ایران    1328این نهضت در سال   و دو نگرش حاکم در نقاشی 

منظور  [  گروه خروسان جنگی با این دو گروهیاشاراتی دارد: »

استپیروان کمال  نو  نگارگران  و  مقدار    ]الملک  که در کارشان 

یک و  شده  بر  از  تکنیک  هنری(  زیادی  سواد  )منهای  نواخت 

گرفتند و موضوعات مبتذل  ها را به کار میداشتند و فقط دست 

ران این دو گروه  دا. جانب آمددادند، به ستیز در  زاری می را رونق با

 
ملقب به   Anatole Franceبرگرفته از نام نویسنده فرانسوی 11

 پادشاه نثر فرانسه 
12 Cubism 

ذوق پی اینان بودند  ذوق و بیاصطالح بابه   مردمِ  ۀکم نبودند. هم

می   و دل  آثارشان  نهضت   ؛نهادندبه  ،  ]نوگرایان[  گرانولی 

وضع هنر و تحول    کوشیدند تا هم این گروه کثیر را نسبت به

سنت  هاآن اجباری   و  سنت  دهندو  آگاهی  روشن   ،گرایی  هم 

  سازند که اصالت هنر ملی را در تکرار عوامل سنتی نپندارند و 

مرور و بر اثر  به  کندی باشد(بدانند که »سنت« خود )هر چند به

یابد و تکرار و تقلید عوامل  عوامل مختلفی اجتماعی، تحول می 

  آفرینش هنری است. سعیِ   خألسنتی، خود رکود است و ایجاد  

بی و  باذوق  مردم  به  بود که  این  بر  ذوق  گروه خروسان جنگی 

ت دهند  عرضهشدار  قابل  و  گفتار  قابل  عوامل  را    ۀزمان  ۀا  خود 

ند و گذشته را به گذشته واگذارند(.  )نوگرا باش  دهندتشخیص ب

این منظور، طی سالیانی در همب نری به مباحثه و  شعب ه  ۀه 

پرداختند و کهن    کوشیسخت   ؛مذاکره  و »فسانه گشت  کردند 

شد حدیث اسکندر، سخن نو آر که نو را حالوتی است دگر« را  

های سنتی  شعار خود قرار دادند و در هنرهای تجسمی از قالب

ملی تازه)به  هندسی  از  صورت  سودجویی  و  جستند  سود  تر( 

ای که مناسب زمان و  های تازههای ملی را )البته به شکلسرمایه

گرایی  مان با جهان مترقی باشد( راه پیشرفت شمردند و کهنه زهم

پرستان و مقلدان و  اما کهنه  ؛و تقلید و تکرار را محکوم کردند

چنین  نا  گرایانِسنت  سنتی،  اصول  حفظ  چگونگی  به  آشنا 

نه  ؛خواستندنمی ایزیرا  درستی  تشخیص  تنها  را  هدف  ن 

عالوه نمی گذشتهدادند،  به  اعتیاد  با  بر  کردن  زندگی  و  گرایی 

می خواستن،  و  قبول  صورت  در  آموخته گذشته،  های  بایست 

بگ نادیده  را  خود  نادرست  نقص سالیان  و  کار  نقص  به  و  یرند 

باشند.  ۀاندیش معترف  خود  اجتماعی  و   همچنین  13« هنری 

بر نقد  ، عالوه جنگیخروس خود در مجله    ضیاءپور در پنج مقالۀ

دهد  ارائه میفی از نقش هنرمندان پیشرو  تعریدو نگرش حاکم،  

ه  خاصّ  ،هنرمندان را نه به بازنمایی رویدادهای اجتماعی  و اندیشۀ

شاگردان   و  توده  حزب  منظر  رویدادهای  کمال از  بلکه  الملک، 

ای برای تعیین نقش هنرمند در بازآفرینی  اجتماعی را در زنجیره 

از نظر من، هنرمند پیشرو آن هنرمندی  »  بخشد.آن تعریف می

است که روی پیشرفت و تکامل هنری، تنها در هنر خود پیشرو  

دیگری    ۀکار وعظ و تبلیغ »که مخصوص عد   و مبارز باشد، نه در

غ باشد،  اگر بنا باشد که هنرمند هم مبلّ  و  ؛هنرمند است«  غیر

غ  غ باشد نه مبلّ مبلّ  ماندهعقبباید در کار خود برای هنرمندان  

غیر از هنرمندی    ،که از هنرمند  هاییآنسیاست و هدف طبقاتی.  

و ایجاد آثار هنری انتظار دیگری هم دارند، از چند حال بیرون  

یا    ؛ارندو یا اطالع ناقص د  خبرندنیست؛ یا اصالً از مفهوم هنر بی

ولی چون صالح کارشان »برای پیش    خوب مطلع هستند  هاینک

«، جنگیخروسنقش نهضت مقاله جلیل ضیاءپور، با عنوان »  13

برگرفته از سایت رسمی جلیل   1358روزنامه فرهنگ و آزادی، 

 ضیاءپور 



 

 

کسانی را که مزدورانی    رو  این کند، از  بردن هدفشان« ایجاب می 

گیرند. باید دانست، وقتی  د به نام هنرمند به کار میبیش نیستن

کوشد تا از راه صحیح و منطقی، خود را در جریان  هنرمندی می 

کوشد که خود را هرگز در رکود و می   سیر تکامل هنری بگذارد

در کارهای خود    و  نگذارد، این هنرمند حتماً پیشرو و مبارز است

اصناف    ۀی مانند همیعن  ؛کندبه اجتماع مترقی خود خدمت می 

گذارد. الزم نیست  مترقی، خود را در اختیار درجات تکامل می 

که هنرمند حتماً در سیاست داخل شود تا پیشرو و مترقی گردد.  

  ؛ غیره و غیره در هنر تأثیر ندارندگویم سیاست و اقتصاد و  نمی

و همین ارتباط    به هم ارتباط کلی دارند  چیزهمهاین محال است.  

شود،  در هنرمند مؤثر واقع می   متقابلتأثیرات    ۀبه وسیلاست که  

تر و  همین ارتباط است که هنرمند را در کشاکش زندگانی پخته

این عمقِتر میعمیق  نتیجه،  خود در  پختگی خودبه   کند؛ و در 

 14.« شودظاهر می  "عوامل هنری"  ۀآثار به وسیل

  آن ضیاءپور بیش از هر چیز کوبیست و تعریف ارائه شده از  

سزا  که- دستاوردهای  به  شباهت    و   16پیکاسو   ،15ن کمترین 

ارتقای   -دارد  17براک  برای  سکویی  و    را   طلبیمبارزه اندیشه 

ابزاری   کیفیت  و  برشمرد.  دانست  نو  دستاوردهای  به  منوط  را 

ها  طبع در اندیشهنوگرا به ایران تا پیش از نقاشان    یسنت تصویر 

های بیرونی  سزایی داشته است. سوژههعموم مردم تأثیر ب  و ذائقۀ

پرداختی  خاصّ دلیل  به  ناتورالیستی  منظر  از  و    پسنده عامه 

بی اندیشۀ واسطه ارتباطی  و  باور  یافته    ، در  بیشتری  نفوذ  مردم 

ین به همراه تغییر در های پیشی در آموزهبود. کارشکنی و تخطّ

هنرمندانی چون حمیدی و ضیاءپور محقق    وجود  باعموم،    سلیقۀ

و تغییر ذائقه از سوی هنرمندان نوگرا، انقالبی بزرگ    عصیانشد.  

پیش  با  است.  بوده  تصویری  سنت  عرصۀرویِدر  به  دنیا    

های نوین، در ایران نقاشی مطابق با  ن و تعیین مؤلفه مدرنیزاسیو

طوری که خأل ناشی    رفت؛  به پیش الگوها و استانداردهای گذشته  

پیش   از  بیش  تصویری  الگوهای  گسست  دیگر    توجه  مورداز 

به دلیل چنین گسستی در    هنرمندان نوگرای ایران قرار گرفت.

نقاشی سنتی ایران به تکرار و تداوم    دهیجهت تصویر و نیز    عرصۀ

نقاشانِمضمون بر  ضیاءپور  می  ،  »سنتی  آن  تازد.  است  ممکن 

بدانند    کسی  را  وص، هنرمند به معنی جامع هنرمندمخص  ۀطبق

ویند این  توأم کند و بگ فنی  مهارت  بابینانه را  که مضامین خوش 

جامع و  کامل  هنرمند  نوینِ  ؛است  دنیای  به    که  وجودشان  ما 

ای  هارت فنیازمند است! خواهم پرسید کدام مهارت فنی؟ منی

د، یا که تاریخ هنر و سیر تکامل صنفی آن نفهمکه عام آن را می
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15 Paul Cézanne (1839-1906) 
16 Pablo Picasso (1881-1973) 

اگر آن است که عام می را نشان می   ، د ن پذیرد و می نفهمدهد؟ 

هنرمندی نیست که و اگر هست، مطمئناً یک هنر معمولی است  

آن است    ،عمیق  اگر هنرِ  و  ؛ شکی نیست  ،به دالیل کافی  ،و در آن

]دو    جنبتینام از درک آن عاجز است »و هنر ذوکه حتماً فهم عو

تنها از  ند خاص و عام هر دو باشد، چون نهآیهم که خوش   طرفه[

و مربوط    تر استنظر واقعیت مبتذل بوده از مراحل عمق پایین 

  گونه آنبلکه از    ؛معمولی و غیر معمولی است  حدفاصلبه مراحل  

ای  متعصب و پرچانه   منتقدان  هایآویزل و استنتاج و دست استدال 

فریبی و اظهار معلومات  ای برای عوام است که همیشه چون حربه 

و هرگز هم مورد اعتنا نیست« پس تنها    کشندآن را به رخ می

بنابراین دست    .کنندخواص هستند که هنر عمیق را درک می

از دامان لذات    -دمادام که پرورش فهم هنری ندارن -وصال عوام  

  و   ؛عمیق کوتاه است. پس قضاوت هنر عمیق با خواص است  هنرِ

کوبیسم    هماین خواص معدود    و  ؛خواص هم طبعاً معدود هستند

نظر   از هر  و هم -را  ایدئولوژی طبقاتی، هم فنی  نظر  از  یعنی 

ترین و  از کامل   -دیگر  چیزهمهمنطق و هم قدرت مبارزه و هم  

میالزم دنیا  مکاتب  و    18« شناسند.ترین    رسانی اطالعآگاهی 

رسانه در  و   ایضیاءپور  بیشترین  که  مجله  چون  همگانی 

داشته  در بین عموم آن دوره را    رسانیاطالعتأثیرگذارترین جنبه  

برای   از طرفی  در جهت    سازیآگاه است؛  نو،  گفتمانی  بست  و 

اجتماعی ضیاءپور در    کنشکار گرفته شد.  هتغییر ذائقه عموم ب

و    رسانۀ متعهد  هنرمندان  با  چون    خواهیآزادی عمومی همراه 

 نیما یوشیج بود. 

ای نو در  مؤلفه   عنوانبهمکتب کوبیسم،  پافشاری ضیاءپور بر

نگارگری ایرانی، بر آن شد    وجود   با آن    سوءپیشینۀمکاتب غربی و  

اندیشه خود در    های جنگجویانۀتا این مکتب غربی را دستاویز 

ها  اما کوبیست »گوید:  که می  طوریبه   گرایان قرار دهد.برابر سنت 

را به آنجا رسانیدند که باالخره توانستند کار را از حدود    تجرأ

خوش و  تناسبات  و  قوانین  و  و  یندی اقواعد  قراردادی  های 

طبیعت یک   هایفرماً در حدود و  کارانه بگذرانند و جدّمحافظه 

ها و  آزادی بیشتری را در نظر بگیرند و به جای جدا کردن رنگ 

اغرا  هاآن قرار دادن   بدون  و حرکات  پهلوی هم  که  )ق در فرم 

شد و آن نمک و شیرینی کار  های شطرنجی می بیشتر شبیه خانه 

17 Georges Braque (1882-1963) 
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فصلنامه علمی مطالعات هنر و زیباشناسی  

1401 بهار، 3، شمارهدومدوره   

 
- رماسیون کامل طبیعت  خواستار دفُ  (کردرا از نقاشی سلب می 

 19.«شدند  -داداجازه می   هاآن تا آنجا که حس  

مندرج در    ات ضیاءپور در آخرین بخش از مقالۀبیانیه و نظری

هنر  جنگیخروس مجله   تولید  تعریف به  از  دور  به  و  خاص  ی 

در  عوام اختصاص دارد. هرچند پیشرویِ او    نظامی ارزشی در بین

جنگجوی او برای    در مجالت نشان از روحیۀ  شده  ارائهمباحث  

ارزشی حاکم   از نظام  نو  نقاشی است، گویی    ساخت  برتعریفی 

نوزدهم و تشخص واال    در سدۀ  20هنر برای هنر   اشاراتی به نظریۀ

تحصیل همیشه فریاد خواهم زد که بیهنرمند دارد. »  در جایگاه

چون   نکنید  تصور  نیست.  ممکن  استفاده  و  لذت  زحمت  و 

توانید از هنر لذت ببرید.  معلومات عالیه دارید، پس همیشه می

  تدریج بههای دیگر  باید سواد هنر را نیز به موازات نیازمندی   ،نه

تحصیل کنید و باید همیشه در جریان باشید. شما هرگز از هنر،  

اید. شما امیال خود را فقط در آن از راه صحیح هنری لذت نبرده

کرده  را  جستجو  خود  شخصی  منویات  که  اثری  هر  در  و  اید 

کرده یافته تصور  هنر  عالم  شاهکار  را  آن  تصور    اید.اید  شاهکار 

  از صالحیت این چنین نظری را    که شاید هرگزاید و حال اینکرده 

 در هنر، از آنِ  نظر  اظهاراید. صالحیت انتقاد و  هنر نداشته   لحاظ

مردمی نیست که چگونگی فکر کردن را از چگونگی نشان دادن  

  باشد   تواند برای مردمیدهند. هنر عالی نمیز نمییآن فکر تمی

ندارند.   را  الزم  پرورش  مردم   هاییآنکه  به  تظاهر    دوستی که 

خواهند و به جبر و  ها هنر را برای مردم می کنند و بدین بهانه می

کنند و انتظار  عنف در بازار هنر داللی آثار هنری برای عوام می 

های عوام قدم بردارند  دارند که هنرمندان مترقی به دنبال سلیقه

  ]...[ زنندکه از روی جهالت به فرهنگ یک ملت لطمه می   اندغافل 

روزن امروز  یا قصه هنر  و مجله  حسن کرد و حسین کرد  ی  امه 

پرورش باشد. هنر  ند خاطر یک مشت عوام بیاینیست که خوش 

همیشه با هوش و سرعت انتقال ذهن و حساسیت سر و کار دارد.  

دقیق  هیجانات  و  کار  و  فکر  در  تنها  امروز  اشخاص  هنر  ترین 

ایش  تواند نفوذ کند. هنر امروز واقعیات الزم درونی را به نممی

ای  های عادی ها همان فرم ها و فرم گذارد و در این کار شکل می

با   عادی  مردمان  که  در    هاآن نیستند  دارند.  قدیمی  آشنایی 

های  ها و قالب ها با فرم تازه وجود دارد و مفهوم   هنر بیانِ  گونهاین

 21.« شوندتازه متظاهر می

 
ان »نقاشی«، قسمت سوم، مندرج در  مقاله جلیل ضیاءپور، با عنو 19

. برگرفته از سایت رسمی جلیل   1328، سال جنگیخروسمجله 

 ضیاءپور 
، اصالحی است مشتمل بر  شناسیزیباییهنر برای هنر یا اصالت  20

و هدفمند   خودمختارای که هنر را خود بسنده، انواع مبالغه در آموزه 

 ( 32تا   31: 1387)پاکباز، داند.می

اشاعۀ  زمانیمدت اگرچه ضیاءپور   به  خو   طوالنی  د  تفکرات 

های او بازتابی در آثار نقاشی به  پرداخت، نتایج حاصل از اندیشه

بارز نیست.    ن قوتی که در اظهارات او مطرح است، برجسته وآ

اقوام    ضیاءپور بیشترین حوزۀ بر  و    نشینکوچ مطالعاتی خود را 

ایران  ملی  هویت  جهت  خاصّ  ،بازسازی  مضمونی،  منظر  از  ه 

ه از آثار ضیاءپور  چنانک  .ایرانی گذاشتندن شور ملی و هویت  نمایا

هم  آیدبرمی  ملی  هویت  بازسازی  دنبال  به  نگرشی  وی  با  راه 

منظری نمادین  به دلیل پرداخت در بیان اثر  مدرنیستی است که  

بهره دارد.   با  ضیاءپور  دیگر  تعبیری  تعریفی  به  و  سنت  از  بری 

رائه  متناسب با شرایط کنونی خود، خوانشی نو از مفهوم موجود ا

 ( 5کرده است. )تصویر  

ضیاءپور در نقد نظام    بسیارِ   به هر روی با تالش و کوشش

نقاشی ایران    های جدید در ساختارمؤلفه ایجاد  اکم و  ارزشی ح

سویه حمیدی،  جواد  پدیدهتوسط  با  معاصر  نقاشی  نو  های  ای 

سال    عنوانبه در  ایران  نوگرای  یافت.    1337نقاشان  رسمیت 

نقاشی پیشگامان  نزد  در  و  ورطه  این  در  نقاشان   گرچه  نوگرا، 

نسبت به سایر  های بارز این دوره را  اما شاخصه  اند؛دیگری همراه 

 د حمیدی و جلیل ضیاءپور یافت.در جواتوان  نقاشان می

 ماركو گریگوریان 

در بین هنرمندان نوگرای ایران جایگاه هنرمندی چون مارکو  

فعالیت  ،گریگوریان دلیل  گسترده  به  و   ینۀزم  درهای  هنر 

متنوع   آثار  اهمیت  همچنین  از  ابزاری،  رویکردی    زیادی با 

وی   است.  تحصیالتبرخوردار  گذاشتن  سر  پشت  از  در    پس 

، موفقیت و  هنرستان هنرهای زیبا و آکادمی هنرهای زیبای رم

شمسی به هنر ایران  سی و چهل    دهۀ در    دستاوردهای خود را

مارکو گریگوریان    وجود  باایران  در    ی. جنبش نوگرایکردعرضه  

ی در یسزاهی به خود گرفت و تأثیر بترکاملو    ترهای جدی سویه

 . گذاشت  رمندان نسل بعدهن

گستردۀتجربیا نتیجۀ گر  ت  نقاشی،  آثار  خلق  در    یگوریان 

 مورد استفاده است.  آزادی عمل و نیز کنش نقاشانه نسبت به ابزارِ

محسن وزیری مقدم و  توان در  چنین تجربیاتی را می  البته نمونۀ

هم   کاظمی  به حسین  گفتگویی  در  آغداشلو  اریوش  د  یافت. 

گوید: هنرهای تجسمی تندیس می  ۀنامدوهفته  خادمی نویسندۀ
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پرچم » حقیقت  در  دیگر،  تن  چند  با  این  مارکو  داران 

های دیگری روی  هستند، کسانی که به تجربه  ]نوگرایی[نهضت

که با شن شروع به کار   آوردند، کسانی مثل محسن وزیری مقدم

ای را برای هنر مدرن ایران  تازه   اندازچشمدر حقیقت    هاینکرد. ا

  ]غرب [تازه بود و در جاهای دیگر  ]ایران[  که در اینجاباز کردند  

ن  . مهم ایاما این مسئله خیلی اهمیت نداشت  ؛چندان تازه نبود

  رسماً   را  کارشان  ش  1330  ۀبود که نسل هنرمندانی که در ده

.  برسانند   سامان  به  را  هاتجربه  این  بتوانند  بودند،  کرده  شروع

  بدون   هنرمان،  تاریخ  به  نگاه  با.  بود  جایگاهی  چنین  مارکو  جایگاه

  تصور   قابل  بعدی  هایشکنی  شکل  و  هاجنبش  نسل،  این  حضور

کو در  مار  جایگاه  اما  ؛بگیرد  صورت  توانستمی  چطور  که  نیست

ایران تنها به  اش نیست، بلکه  خاطر این دوران کاری هنر مدرن 

آید، در  بعدی کارش به وجود می  دورانتنوع و خصلتی که در  

  از   برخی  به  تنها  که  است  هنرمندی  ۀدهندنشان حقیقت  

  محور   این  حول  همچنان  و   نکرده  اکتفا  اولیه  هاییشکنسنت 

)خادمی،.است  کرده  حرکت  و  چرخیده اول    (8  ،1383«  نسل 

همراه با  های نوگرایی را در فرم  نقاشان نوگرای ایران که زمینه

تکمیل و پختگی به   در روند  ،پروراندندسر میگرایشی ملی در  

مارکو عالوه بر حفظ    چون مارکو گریگوریان نیاز داشتند.  افرادی

با   آن  قالب چگونگی  بیان مضمونی را در  بومی،  و گرایش  فرم 

به گوناگون  نتیجۀ   ابزارهای  افزود.  ایران  نوگرای    جریان 

نقاشی    یریکارگبه به  را  او  اثر،  بیان  جهت  در  متنوع  ابزارهای 

گرا در هنر معاصر ایران تبدیل ساخت. »گریگوریان قطعاً  تجربه

ایران بود که مدافع تجربه گری با مواد جدید و غیر معمول در 

  منظور به   ،اییزه رنگهای مختلف خاک با  ای از ترکیبشامل آمیزه 

  ، 1394شد« )کشمیرشکن،می   ،یرمتعارفغایجاد تأثیرات بافتی  

91) 

-تجربیات مختلف و دستاوردهای مارکو را از چند جهت می

یرگذار در نقاشان نسل بعد در  تأثو    مفهوم مدرن  یتوان در قلمرو 

آن را باید منوط به زیست   سرمنشأایران دانست. دستاوردی که 

آشنایی با هنر غرب    ،یجهنت  درمهاجرت و    پدیدۀ  ،هنرمند دانست

موقعیت مارکو موقعیتی تمثیلی برای هر هنرمند  . »در نظر داشت

مهاجری نیست. مارکو در جستجوی آفاقی بود که هر هنرمند  

و    صبریی مهاجر، شاید در این جستجو با او شریک باشد، ولی ب

 تشخیص  مناسب  کافی  ۀجا را شاید به اندازکه هیچ  او  طاقتییب

  در   سرگشتگی،  بگویم  خواهمی نم  و  پویندگی  وعین  باعث  داد،ینم

 ثمر  او  حاصل  از  مختلف  جاهای  حال  هر  به   که  شد  او  زندگانی

  یا   روند،ی م  مهاجرت  به  وقتی  حال  هر  به  هنرمندان  اما؛  بردند 

  یک ها  آن  ـ  کنندی م  حفظ  و  مراقبت  شدت  به  را  خود  معنای

که شاید این معنا در    دهندی لی را در جایی نمایش ممح  معنای
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معنای   کنندیـ یا سعی مدرست درک نشود و یا دوام نیاورد  آنجا

ها اگر هنرمندی  جدیدی را جایگزین کنند. در هر دوی این شکل

و تغییر شکل همراهی    ییجاتراز اول باشد و اگر بتواند با این جابه 

یر نباید در کارش تأث  ییجاکند و طاقت بیاورد، قاعدتاً این جابه 

بگذارد )خادمی،.منفی  هنرمندانی  ما  (8  ،1383«  جمله  از  رکو 

رویدادهای جامعه، موضوعات خود را    بر اساستنها  است که نه

کاسۀ   )مشخصاً  گزیندی برم یا  و  سنگک  نان  چون  آثاری    در 

متأثر از مهاجرت و    های مضمون جهانی راآبگوشت( بلکه سویه

بارز چنین    مجموعۀ آشویتس نیز نمونۀ)  دارد.ی مشناخت، بیان  

 بینشی از سوی مارکو گریگوریان است.( 

ورود   ایران  نوگرای  نقاشی  جریان  در  او  تأثیرات  دیگر  از 

از جنگ جهانی دوم در  خاصّ-ی غربی  هامؤلفه  ه جریانات پس 

روی  -ایتالیا ایران،  به  بازگشت  از  پس  که  کرد  است 

  دورۀ [  در این دوره. »کرداکسپرسیونیستی را به هنر ایران منتقل  

ایتالیا  در  وی  ایجاد    ]تحصیلی  به  هنرمند  خالقیت  و  استعداد 

هماهنگی میان درون خویش و نیازهای هنر مدرن معطوف بود.  

مدرن هنری،    هاییوه بعد از جنگ دوم جهانی، ش  یهادر سال 

واقع  شد   ییگراجایگزین  آثار    ایتالیایی  موضوعات  بیشتر  و 

هنرمندان در این دوره، بیان غم و اندوه و محرومیت مردم بود.  

پس وی تحت تأثیر وقایع جنگ و قتل عام ارمنیان و مهاجران  

  که   پرداخت  بزرگی  هایبوم  خلق  به  خود،  ۀوان، از جمله خانواد

  افزایش   را  های نقاش  احساسی  بار  آثار،  این  در  موجود  22دفرماسیون 

  نمایش   به  میالن  و  پاریس  رم،  در  اشدوره  این  کارهای.  دادمی

، وی موفق به اخذ  ]ش1331[  م  1952سال  ته شدند و در  گذاش

  ایتالیا   در  ملی  جهانگردی  مرکز  المللیین ب  نمایشگاه  نخست  ۀجایز 

ی  ها مؤلفه مارکو عالوه بر ورود  .(120 ،1997شد.« )ناواساریان، 

ایرانمدرن به جریان   و    ،نقاشی نوگرای  ابزاری  از منظر  خاصه 

جامعه هنر ایران   تحوالت دیگری در ساختارساز  ینهزمگرایشی،  

به ایران بازگشت و یکی از اولین    1333شد. »گریگوریان در سال  

نامگالری به  را  تهران  کرد.    های  تأسیس  استتیک(  )گالری 

ل جدیدی که  ینا دهی و برپایی نمایشگاه بیطور در سازمان همین

عالوه    شد نقشی اساسی ایفا کرد.  شناختهینال تهران  بی  عنوانبه

برجستۀ کار  این،  ایرانی    بر  هنرمندان  معرفی  او  نقاشان  [دیگر 

هایی در  ریزی نمایشگاهالمللی با برنامهبین  به صحنۀ  ]خانه قهوه 

وافر او به هنر    عالقۀ  (91  ،1394بود.« )کشمیرشکن،    1340  دهۀ

، بر آن  خانهقهوه نقاشی  خاصه هنر غیر رسمی چون ،بومی ایران

شد تا با گردآوری آثار و سفارش مجدد به بازماندگان این هنر و  

نقاشان بومی، مسیری متفاوت از جریان    عنوانبهشناسایی آنان  

بگشاید. »وی به غرب  را  ایران  معاصر    ››نقاشان   را  آنان  نقاشی 

  با   آثارشان  نمایش  حین  در  داشتند  عادت  زیرا  نامید،  ‹‹گرددوره 
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د. گریگوریان در ضمن، مقاالتی در مورد  بخوانن   آواز  بلند  صدای

این هنرمندان و این شیوه نوشت و کارهایشان را در نشریات چاپ 

از این طریق توجه عموم و دولت را به هنر بومی جلب   کرد و 

از جمله حسین  -  توجه خاصی به بانیان این مکتب  یژهوبهنمود. او  

  شقانه بود حماسی و عا  یهاکه نقاش و راوی داستان رآقاسیلقول

هایش از عقاید عمیق مذهبی که نقاشی  و همچنین محمد مدبر

نشان داد. او با    -گرفت و به نقاش تلخ معروف بودمیسرچشمه  

ها،  خانه گردآوری آثار این هنرمندان از شهرهای مختلف و قهوه 

 سخت  که  کرد  برگزار  پاریس‹‹  در  ایران  ۀنمایشگاهی در ››خان

 23« فت.گر  قرار  استقبال  مورد

نقش  راه  گریگوریان  مارکو  توسط  استتیک  گالری  اندازی 

عالوه بر  مهمی در رسمیت یافتن هنر نوگرای ایران داشت. وی  

برای نوگرا،  هنرمندان  نمایشگاه  تجمع  و  برپایی  متعدد  های 

  رودی زنده  کرد. »حسین یآزاد آموزشی تالش بسیار  یهاکالس 

 24« .بودند  این گالری  در  او  شاگردان   جمله  از  پیالرام  فرامرز  و

حوزۀفعالیت  دامنۀ در  مارکو  گالری    های  به  محدود  آموزشی 

وی دوباره به ایران    ]ش1337[  م  1958سال  در  ».  نشداستتیک  

بازگشت و سرپرست گروه گرافیک وزارت هنرهای زیبا در تهران  

های بُرِش لینو، حکاکی قلم  شد و برای اولین بار در ایران روش

به هنرجویان هنرهای زیبا    را  25ای جوهر شوره نقش  چاپ سوزنی و

آموزش داد. او معلمی با نفوذ بود. در همان سال تحت نظارت  

 کرد  یدهسازمان   را  تهران  ینال بی  اولین  زیبا،  نرهایه  کل  ۀادار

  در   مهمی  نقش  ایران،  نوگرای  نقاشان  آثار  نمایش   و  معرفی  با  و

های  فعالیت  تردیدبی 26«.کرد ایفا ایران معاصر نقاشی روند ادامۀ

توان  گسترده و آثار مارکو گریگوریان در هنر معاصر ایران را می

او در زمینۀیبهای  دانست. فعالیت   مدرنمصداق مفهوم    شمار 

زمینه  یدهجهت آموزشی،   نوگرا،  نقاشی  جریان  به  ساز  کارآمد 

تصویر، معرفی    ی در حوزۀساختارشکنهای نوین در ایران،  گرایش

فعالیت جمله  از  غرب  به  ایرانی  عینیت هنرمندان  در  او  های 

ر کلی آثار مارکو گریگوریان  طوبهنو است. »بخشیدن به مفهوم  

می باز  را  دوره  دورچهار    های نقاشی  خلق  دورۀ  اول،  ۀنمایند: 

  بازگشت   از  پس  که  است  ]اکسپرسیونیسم[امپرسیونیستی  -پست

  های کوره  به  مربوط  آثار  دورۀ  دوم،  کرد؛  خلق  راها  آن   ایتالیا،  از

  تحت   که  است  ایدوره  سوم،  دورۀ  است؛  آشویتس  در  سوزیآدم 

ایران، با    مردم  روزمرۀ  زندگی  در  شده  گرفته  کار  به  مظاهر  تأثیر

  ... ق آثاری با نان سنگک، دیزی واستفاده از مصالح متداول، به خل

واقع به جای نقاشی کردن به نصب اشیا پرداخت و    پرداخت و در

  چهارم، ۀ  او در دور   ای شد برای کارهای بعدیِاین کارها زمینه
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 پیمان  یفرهنگ

  او   کاری  دورۀ  بهترین  و  ترینموفق  این  که   ی، گلکاه  آثار  یعنی 

  ، 1382،الزاریان« )قع او با همین کارها شناخته شد.وا  در  و  است

356 ) 

های کاری خود را )با توجه به سال مندرج در ذیل اگرچه او دوره 

اما تقسیم جمع آثار او در  آثار( همزمان پیش برده است  بندی 

برای پرداخت به آثار مارکو ارائه    ترمناسب چهار دوره رهیافتی  

دورۀ  دهد.می مارکو    در  اکسپرسیونیست،  به  موسوم  اولیه 

گریگوریان به بیان حاالت در چهره، فرم و رنگ پرداخته است.  

(، نقاش بیانی  6  یرتصوعنوان خواهر نقاش )  بامشخصاً در اثر او  

یی آزاد هاقلمهای مدرنیستی و ضربهبا رنگ  حسی از موضوع را

رنگ است.  کرده  ایجاد  رنگی  فرمِ  دفرماسیون  با  در  همراه  ها 

-یمتنالیته، خاکستری موجود از کار را نمایان و به القای حجم

 پردازند. 

نقاشی در  مشخصۀفرم  گریگوریان  نسب   های  به    ت بارزتری 

د دارد.  اثر  در  دروازۀ مضمون  به  موسوم  او  نقاشی  سیزده    ر 

مضمونی بودن آثار،    باوجود  ،(7  تصویر)  1339آشویتس در سال  

  بارزتری به اثر بخشیده است.   یک جنبۀ  ها هردفرماسیون در اندام

-سوزی را نشان میهای آدم بعد از کوره  سیزدهمین تابلو مرحلۀ

دوازده تابلوی وی شامل فیگور در فضایی از [اد: سیاهی مطلق.د

جنگ جهانی دوم و سیزدهمین تابلو پوشیده از خاک و خاکستر  

( مارکو  156  ،1393)مجابی،    ]دهد. ای انتزاعی نشان میه را به گون

گریگوریان بیشتر آثار خود را از معنا به فرم و مجدداً به معنایی  

  دهندۀ نشان   دیزی  رساند. در آثار او، مشخصاًنو در زبان نقاشی می

ۀ جدید او در  مؤلفدر هنر ایران است.    ینزبانی نو از گرایشی نو

ناپذیر است. مارکو که حتی ساختار تصویر را از  انکارتصویر ایران  

شکند فراتر از زبان نقاشی به  و ذات آن درهم می  بودن  یدوبعد 

گذارد.  های نوین در غرب قدم میگیرد و همگام با گرایشخود می

رفت  ندرت رنگ به کار میاستر و به  »در این آثار خاک و کاه و پلی

ی زندگی روزانه چون نان و سنگک  ی اثر، اشیا گلکاه و زمانی متن  

گرفت و هنر محیطی و یم  برو دیزی و ابزارهای کاربردی را در  

های نقاش  هنر مفهومی در ترکیبی هوشمندانه در خدمت ایده

کرد،  . آگاهانه از سنت استفاده میآمدی درمگرا  مردم  گر  ینشآفر

 (157، )همان  د و مرعوب باشد.«آنکه مقلّبی
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هماهنگی فرم و معنا   ی او، نتیجۀ گلکاهاما منحصراً در آثار  

به    ]ش 1341[  م1962سال  مارکو در  در قالبی انتزاعی است. »

ساختهآ گسترش  و  ادامه  به  و  رفت  کاه مریکا  خود    یگلهای 

با استفاده از خاک و خاکستر بر روی بوم به عنوان    وی  پرداخت.

زمین   موضوع  با  آثاری  خلق  به  بیشتر  جاویدان،  زندگی  نماد 

و از    باالترین مرجع فعالیت بشری  عنوانبه پرداخت. وی از زمین  

.  گرفت  بهره   خود،  شخصی  عقاید   ۀنمادی برای ارائ  عنوانبه خاک  

  گل کاه  و  خاک  و  هستند  آسمان  و  زمین  آفرینش  شرح  کارها  این

  و   روح  عامل  دو  اتحاد  هستند،  خورشید  و  زندگی  نمادهای  که

. کنندی م  بیان  را  خلقت  یهاگام   اولین  درها  آن  شدن  یکی  و  جسم

  در  رمزی تعلیمات و مقدس ۀهمچنین ارجاعی دارد به هندس او

 سه ترکیب وگرا درون  یهافرم ظهور با دایره، و مربع از استفاده

 تعبیر  وی،  یگلکاه  آثار  بنابراین؛  عشق  و  امید  دانش،  عنصر

 ( 8  یرتصو) 27است.«  وجود  عالم  یگانه  وحدت  از  درونی  نمادهای

ابزاری مارکو، ریشه در جریانات  - ها و خاستگاه تفکریسویه

  28آبستره و مفهومی غرب دارد. چنانکه نقاشانی چون آلبرتو بوری 

تر، از مواد و مصالحی چون کاه، گِل و یشپ  29آنتونی تاپیس   و

اما بینش مارکو بیش  ؛  بردندمواد صنعتی در بیان مفهوم اثر بهره  

ابزاری و مقلّ   1339)  1960ی  هاسال د است. در  از یک مفهوم 

های نوینی  ش( توجه به کارهای محیطی و مفهومی در غرب سویه

اسمیتسون رابرت  افزود.  هنرمند  و  هنر  بینش  جمله    از  به 

هنرمندانی است که گرایش به هنر محیطی را با مفهوم زمین و  

  1339سال  خاک پیوند داد. »مارکو اولین کار خاکی خود را در  

یک نامید که از عشق    ۀ شمارۀ( پدید آورد و آن را خان1960)

خانۀ پ این  و خاک،  زمین  به  او  زادگاه    ایدار  بشر که  همیشگی 

اقامتگاه آخرین انسان است، حکایت می و  کرد. او که  نخستین 

هنری    ۀمثاببه کاربرد آن    های فراوانی روی خاک و نحوۀبررسی

انجام داده بود از همان سال عاشقانه و آگاهانه کوشید دِین خود  

  ی دردربه ای و زایای انسان ادا کند. شاید  به زمین، مادر اسطوره  را

مریکا، ارمنستان(  کشور به آن کشور )ترکیه، ایران، آمارکو از این  

زمین کرده    اضطراب سیارۀ  فرزند یک کشور، بلکه زادۀ  تنهانه او را  

 ( 157،بود.« )همان

در   گریگوریان  مارکو  با    یهمسوساز موفقیت  ایران  نقاشی 

دستاوردهای مارکو  جا از درک هنر دوران است.  ه ب  غرب و استفادۀ

ترین تأثیر را بیشو  ی جدیدی به فهم هنر افزود  مؤلفه ،  در غرب

ی ایرانی گذاشت. از چنین بینشی است  هامؤلفه بر هنر ایران و  
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 پیمان  فرهنگی

  ی و درک  پی برد  توان به جایگاه نقاش در کنش اجتماعیکه می

 آورد.   به دست  نویندرست از مفهوم  

 گیری نتیجه

  ، کند برجسته می  آنچه سه هنرمند برگزیده در این مقاله را

یک    د. هرای است که با هنر سنتی ایران دارننوع برخود و مقابله 

ایرانی معیاری ر از این هنرمندان در دوره  ا  ای توانستند به هنر 

شک  ای برخوردار است. بیبرجسته  فزایند که امروزه از جایگاهبی

مودند که در  سیری را پیبسیاری از هنرمندان نوگرای دیگر نیز م

یا برای اولین بار و یا  اما این هنرمندان    مل است؛نوع خود قابل تأ

مجادلۀ بینش  با  کوشیدند  ایران  خود  تصویری  فرهنگ  در  را  ی 

کنند.  پایه  فرهگذاری  از  و گسست  عبور  از  پس  ایران  نگ  هنر 

به دانش تصویری    یهتصویری در اواخر دوران صفویه و نیز قاجار

که   آورد  روی  است.  درخورنوینی  آن   نتیجۀ  توجه    مطلوب 

رساند و به  ب ی را به کمال تا هنر ایران مسیرشد برخوردها باعث  

ه  ر فرهنگ رسمی ایران قرار گیرد. با توجه ب ارزشی د  عنوان نظام

نوینی بر پایۀ دانش  معیارهای    زمان آن بود تا  ،آمدهتحوالت پیش

پایه شودجهانی  با  که  ریزی  ایران  نوگرای    اندیشۀ   هنرمندان 

نظام  انتقادی گذارند.   توانستند  بنا  را  جدیدی    ارزشی 

عرصه  جدید    آموختگاندانش  این  در جهت    یهاگامدر  مهمی 

 تعمقو    تأمل  درخورکه    برداشتنددانش تصویری    اثباتولت و  هس

ایران نوگرای  نقاشی  سال    است.  در  یافتن  رسمیت  از  پیش 

شته که این حرکت  متولیان و مسببانی دا  ،هابارقه  شمسی1337

.  تصویری به جایگاه ممتازی رساندزبان    لحاظ  از  نوین را در جامعه

پور و مارکو گریگوریان از بین  جواد حمیدی، جلیل ضیاء   هاینام

  وقفۀ خورد. تالش بیآن روزگار بیشتر به چشم مینقاشان به نام  

همچون   بنا    یهاخشت آنان  ساخت  در  است.    مؤثراولیه  بوده 

 : کردبندی  تالش آنان را در سطری صورت   توانیم  یطور کلبه

تأکید  مضمون  - و  فرمزدایی  خاصّبر  جواد  گرایی  در  ه 

 گرایی در نقاشان متأخر قاجار. عینیت  یجا بهحمیدی  

سازی نقاشی نوگرا با تأکید بر بینشی ملی و تئوریزه  -

  انتقاد   ر و ایجاد فضایی رادیکال با ارائۀی توسط جلیل ضیاءپوبوم

 در مقابل سنت نقاشی ایران. 

28 Alberto Burri )1915-1995(    
29 Antoni Tàpies (1923- 2012) 
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Study of Modern Painting in Iran relying on Visual Elements 

(case study: Javad Hamidi, Jalil Ziapour, Marko Grigorian) 

 
Abstract 

 
Change in the lower strata of society seems difficult due to the accumulation of the view of the work 

tradition. Since art is also one of the important layers of society, changing its value system with a long 

history has multiplied the difficulty of the change process. One of the most important phenomena that 

has always stood in opposition to the mechanism of tradition is modernity. Due to its phenomenal 

nature, modernity always tries to drive away any traditional view by presenting a critical thought. This 

is not limited to the social sphere but can also be seen in the field of art. The efficiency of such a thing 

in Iran can be considered from the period of Nasser al-Din Shah and its peak can be considered in the 

first Pahlavi era. With the political unrest and the end of the rule of Reza Shah and the Allies in Iran, it 

was as if the last nails were driven into the foot of the visual tradition. The University of Fine Arts, as 

a new institution in the field of art, is considered a rebellion against the educational institutions of art. 

The artists and graduates of this university added to the Iranian artistic community in order to face the 

concerns of modern Europe. Among the most important artists in this period are Javad Hamidi, Jalil 

Ziapour, Marko Grigorian. 

This study is a critical study of nouveau artists against traditional and dominant thought. The 

confrontation that has taken place with the mentioned artists in this field is known as the basis of the 

debate with the visual tradition. Topics such as form and content, instrumentalism, theorizing and 

publishing a statement to oppose tradition are among the important points in recognizing modern art. 

The research question depends on the method of critique of modern artists against the Iranian visual 

tradition. The research method in this research was descriptive-analytical and the method of collecting 

information was library. 

Keywords: Modernism, Iranian Modern painting, Javad Hamidi, Jalil Ziapour, Marko Grigorian. 
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   1نوازندگی معرفی روشی واحد در  نوازی مکتب خانقاه در استان کردستان وهای مختلف دفشیوه ۀمطالع
 

 25/04/1401:  رشیپذ  خیتار -17/02/1401:  افتیدر  خیتار

 2د طریقت محمّ

 ، دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران شمال، تهران، ایران. کارشناس ارشد پژوهش هنر

 3مینو خانی 

 گروه فلسفه و پژوهش هنر، دانشکدۀ علوم انسانی دانشگاه تهران شمال، تهران، ایران. ،  دانشگاه آزاد اسالمی  استادیار

 

 

 

 چکیده 

آن  آموزش  و    ناص برنوردارجایگاهی  از  هار مقدّساای همنون نانقاه،  در مکان  دلیل اجراج در کردسااتان، فد ب بهدر میان سااازهار رای

ها و انتال  نظرهار  باعث ایجاد روشبوده اسات. همی  امر،  ی  روش سانتّبهدلیل عدم آشانایی کافی مدرّساان با علوم موسایقی، معمو    به

در میان    تردید و ساارگردانی  نحور که هر فردر تنها روش آموزشاای نود را مرجد دانسااته و در نتیجه حاجاالی ج به  ،شااده  درمتعد

ها و مکاتبی وجود  نوازر کردساتان، هه شایوهدر د :  گونه مطرح شادنیااجالی    لؤاهمی  منظور، سا به.  اسات  نداشاتههنرآموزان ای  رشاته  

 نوازر تدوی  نمود؟  توان روش آموزش جامد و علمی برار د هگونه می  دارد و

وگو  ار و میدانی )گفتر کتابخانهشایوهتحلیلی بود؛ اطّالعات نی  به-ر انجام، توجایفیای  مقاله از منظر هد ، کاربردر و از دیدگاه شایوه

نوازر سانند  که ریشاه در نانقاه داشاته و شانانت  هار مختلف د با مطالعه و بررسای شایوه،  پژوهش  در ای دسات آمد.  نوازان( بهبا د 

  جاحی   ۀشایواسات.    رشاته از هنر موسایقی  مشاتاقان به ای   شاد که قابل اساتفاده برار  فیمعرّ  نوازراز د   روشایها،  ات و افتراقات آناشاتراک

  دی اسااات  شااامل  نظرگرفته شااده،  در  رآمار  ۀجامع  .پژوهش بوده اساات  مهم ای  از نتایج  برار نوازندگان باشاادجدّر  که فاقد عوارض    اجرا

طینت، منصاور مرادر و  ناورر، احمد ناکسایّدعطااا  ساالمیه، محمّدفرزاد عندلیبی، مهرداد کریمنوازر همنون:  د و مطرح  نام  جااح 

ها مورد بررسای قرار  نوازندگی آن  و آثار و شایوۀ  انتخاب  یاحتمالریجاورت نمونه و  که به  در شاهر سانند  هساتندسایّدبهااالدی  حساینی  

 .گرفته است

 

 کردستان، هنر، موسیقی، قادریه، نوازنده، د :  واژگان کلیدی

 

 
ار  نوازر در استان کردستان و تدوی  شیوهد ها و مکات  مختلف شیوه مطالعهف کارشناسی ارشد نویسنده با عنوان نامهای  جستار برگرفته از پایان 1

و مورد پذیرش قرار گرفته   دفاعمینو نانی می به راهنمایی دکتر الدر واحد تهران شمال دانشگاه آزاد اس  1400ه در سال آموزشب ک جامد در زمینه

 .است
2 mohammadtarighat@yahoo.com 
3 khanyminoo@gmail.com 
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 مقدّمه

باورها و آیی  از  باستانی  کردستان سرزمینی مملو  و  هار که  

شکل مراسمی با  توان بهرا میها  است که تجلّی هر کدام از آن

یقی، در  نصوص موسآداب و رسومی ناص مشاهده کرد. هنر، به 

اهمی از  کُرد  ملّت  ویژه میان  نقش  ت  است.  بوده  برنوردار  ار 

نحور است که در اکثر مراسم آیینی، عرفانی، مذهبی  موسیقی به

و... اعم از شادر یا ع ادارر ردّ پایی از آن قابل مشاهده است. در  

هار مقدّس  در مکان   دلیل اجراسازهار کُردر، فد ب بهمیان  

نود را دارند؛ از تقدّسی  همنون نانقاه، که آدابی مخصوص به

ای   آموزش  است.  برنوردار  به   ناص  و  ساز  بوده  سنّتی  روش 

البته ای    نوازندگان با علم موسیقی آشنایی کافی را ندارند که 

 ها نیست.  آن  موضوع دلیلی بر عدم توانایی یا ضعف

هاا و  سااانّتی )ناانقااهی(، بااعاث ایجااد روش  شااایوۀآموزش، باه

ساردرگمی برار    ج ار  نظرهار بسایارر شاده که نتیجهانتال 

طورر که هر فردر تنها  هنرآموزان ای  رشاته نداشاته اسات؛ به

ها را مردود  روش نوازندگی و آموزشی نود را مرجد و سایر شیوه

همی  منظور بررسااای و شااانانت نوازندگان مطرح    داند. بهمی

ها از  نوازندگی آن  و آشاانایی با عقاید، ساابش و شاایوۀ  ساانند 

سااور شاانانت  ر مساایر حرکت بهم دجمله مباحث بساایار مه

 نوازر است.  د 

بنادر محّمادرضاااا درویشااای در کتااب  بر اسااااس طبقاه  د ،

با    ،طرفهشیاساات    ییجااداپوسااتالمعار  موساایقیب،  فدایره

  متداول اسااات.  رانیا  ینواح  ۀدر هم  با یمانند که تقرقاب  رابدنه

در اندازه و   کهاسااات    یندرت هنادضااالعقاب آن  الباا  گرد و به

نورد. دانال قااب د ، هناد  هشااام میباهمختلف   رهااپوسااات

هاا جاااداهاار متفااوتی  ردیف حلقاه وجود دارد کاه از حرکات آن

 (.396  ،1384گردد )درویشی،  تولید می

مهجور واقد    اریبساا   ی،طو ن  یساااز با وجود دارا بودن قدمت   یا

  ارانحص  در  مرورکه د ، بهآن  لیدلمحدود گردیده است. به  شده و

وجود    در آمده اسااات؛ ینییو آ ینیمراسااام د  رها و اجرااهنانق

مختلفی شاااده  هاار  اعتقاادات ناانقااهی و آیینی بااعاث بروز فرقاه

ریشاه در باورهار  رر مساتقل و کیفی که عنوان متغیاسات که به

شاود. سارساگردگی مریدان، تعصّاباب بسایار،  فی میافراد دارد، معر

حجم، نش  و بدون  ده، جداهار پرهار محدود و سایتماجرار ر

فی از موساایقی و  عدم شاانانت کا  ا مملو از احساااس،امنوانس،  

 ر واسطه بیان کرد.   عنوان متغیتوان بهتکرارر بودن اجراها را می

  50  ۀده  لیدر اوا  رنوازد   ۀگفت که تولد دوبار  توانی ت مأجربه

  ران، یا  یقیم موساستاد مسلّ  یو آگاه  یشیدوراند  ونیرا فقط مد

که اهل نانقاه معتقد بودند    لیدل   یا  به .  میهست  یلطف  درضامحمّ

در   باید که آن تنها    گاهینامحرم نوانت و جا  ربرانباید  د  را  

وجه جادر  چیهساز از نانقاه به   ینرو  ا  ۀاز ها باشد و اجنانقاه 

مورد    در  یدرضا لطفگروه محمّد     ۀنوازند  ،کامکار  ژنیب  شد.ینم

یی که در اوایل از طر  اهل نانقاه با ور  هاها و برنورد مخالفت 

سخ  گفته است؛ هرهند که بعدها همان    جورت گرفته، بسیار

 افراد از بیژن کامکار تجلیل کردند.  

  رها آلبوم  دیو تول  یقیموسااا  ۀجاااحنسااااز به   یپس از ورود ا

از    راریساازان مطرح کشاور، بسا و آهنگنوازان  د مختلف توساط  

تا  امر     یهم  .د  نشااان دادند  رریادگیبه  اشااتیاخ نود را  ،افراد

برار طرح  و  را کمتر  ف     یلااها    تعصاااّ   حادودر زمیناه را  

مختلف    رهافرقه  ناطر وجودبه  .فراهم سانت  آموزشهار  وهیش

  رها وهیشا   مدرّساان،(  نهیبه سا   نهیسا ی و آموزش نامدوّن )نانقاه

  گرید  هارروش  درجادد ردّهر روشای   کهند  وجود آمدهب  رمتعدد

 قرار گرفت.  

واحاد از    یروشااا ،  نجاامد و مادوّ  یطرح  انیا باا ب  مقاالاه   یدر ا

   یمشااتاقان به ا  رکه قابل اسااتفاده برا  دهشاا   یمعرف  رنوازد 

که فاقد    اجرادر    یجاح  راوهی. شا اسات  یقیرشاته از هنر موسا 

مهم   جیاز نتاباشااد    هار جدّر برار نوازندگانعوارض و آساای 

 پژوهش است.   یا

شااهر  نوازر  هار مختلف د یوهفرم و شاا   و مقایسااۀ  با مطالعه

اجاالی    لؤاساا   ها،و شاانانت اشااتراکات و افتراقات آن  ساانند 

ها و مکاتبی  نوازر کردستان، هه شیوهدر د :  گونه مطرح شدنیا

توان روش آموزش جاامد و علمی برار  هگوناه می  وجود دارد و

بنادر کلی از  ار کاه در یاش جمدشااایوهنوازر تادوی  نمود؟  د 

آموزش و    روشای واحد در زمینۀار موجود بههج ا روش  ج ا به

مسایرر هموارتر برار    یابی بهنوازندگی راه پیدا کند تا امکان راه

 آیندگان میسّر شود.

 

 خانقاهنقش دف در  -1

نوازر در نانقاه از هنان شاااور و حالی برنوردار اسااات که  د 

حاجاال از    آید. جذبۀوجد نمیشاانیدن آن به  کمتر مخاطبی از



 

 فصلنامه علمی مطالعات هنر و زیباشناسی

 1401 بهار، 3، شمارهدومدوره 

 
فضاار ایجاد شاده در نانقاه، دل هر کسای که اندکی آشانایی با  

نوازانی  کشااند. د سامت و ساور آن میانتیار بهد  دارد را بی

دور از هناد  دراویش و باه منظور وحادت بااباا هاد  مشاااترک باه

ه،  ور نودنمایی و جل  توجمنظیشاای بهرنگی، بدون حرکات نما

ضاربات هماهنگ، قور و    نوانت،هار سااده و یشبه اجرار ریتم

توان  پردازند که هرگ  در کالم نمیا مملو از احساس مینش  ام

توجایف شارایط موجود و طنی  ایجاد شاده در نانقاه پردانت.  به

نود  پیرور از پیر و مرادشاان، در پی رسایدن بهجمعی نالص به

 و نالق نود.  

شااارایط حااکم در ناانقااه از جملاه: رهنمودهاار پیر و مرشاااد،  

و ب رگان باعث شاااده تا د ، از  نلوص مریدان، ذکر اسااامااا   

نوازر که  ار برنوردار باشاد. درویشااند د قداسات و جایگاه ویژه

با تمام وجود، احساااسااات ناب درونی نود را با سااازشااان بیان  

د ،    آورند، بهوجد و ساااماع می کنند و ساااایر مریدان را بهمی

ت  جوراند. اینان کسانی هستند که در مکت  نانقاه بهارزش داده

اند  نودآمونته و تنها از طریق کشف و شهود رشد و تکامل یافته

 اند.  ار رسیدههنی  درجه  و به

حجم بسایار زیاد جادا و اجرار ضاربات نشا  و پرقدرت اما مملو  

وجه قابل  هیچبه  ،از احسااس که حاجال نوازندگی در نانقاه اسات

اه، نود  نوازان نانققیاس با نوازندگی در ارکساتر نخواهد بود. د 

توان  جرأت میزنب هسااتند و بهدانند که فد را فنوازندهب نمی

زن  ال  بر تعداد بسااایارر از  گفت که جااادار سااااز یش د 

 نوازندگان نواهد بود.
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]دراویش[ در آ از تأسیس نود،  نانقاه یا مرک  تجمّد جوفیان و  

مسااافران،]دراویش[ و  رایگان   ی بود برار سااکونت و تغذیۀمحل

جااورت  مرور زمان عالوه بر موارد ذکر شااده، بهجااوفیان که به

نشاااینی و ساااماع در  کانونی برار آموزش، تربیت انالقی، هلّه

:  1389شاوند )کیانی،  هار اساالمی تکمیل میبیشاتر سارزمی 

63.) 

موازات روا  و  پیش از پیدایش نانقاه و پس از آن، همننی  به

نظامات نانقاهی، مراک  دیگرر هم وجود داشت  رونق نانقاه و  

  گردان برار رسیدن به ]دراویش[ و جهان   که برنی از جوفیان،

تنهایی یا گروهی، در مساجد، کنار مقابر، شکا   به   ،هد  نویش

 
 شود.معنار فسرارب و فنانهب استفاده میر فدارب بهمصغّر کلمه 4

، لنگر و تکیه 4ها و مراک  دیگر تحت عنوان: رباط، زاویه، دویره کوه 

به  گ یده،  برنامه   اقامت  برنی  یا  تمام  و  ریاضت  هار  عبادت، 

 (.   65پردانتند )همان:  نانقاهی و مسلش تصوّ  می 

  ها یا مراک  تجمّد جااوفیان و دراویش در ساانند تعداد نانقاه

ه، نانقاهی وجود دارد.  شاااکلی که در هر محلبسااایار اسااات به

آماارر در نظرگرفتاه شاااده کاه نوازنادگاان تاأثیرپاذیر از    جاامعاۀ

جاااورت نمونه و  قاه در شاااهر سااانند  هساااتند بهمکت  نان

روش  هاا باهنوازر آند   اناد و شااایوۀراحتماالی انتخااب شاااده ی

گیرد، نوازنادگاانی  میادانی و مشااااهاده مورد بررسااای قرار می

همنون: سااایّدعطااا  ساااالمیه، محمّدفرزاد عندلیبی، مهرداد  

طینت، منصااور مرادر، ساایّدبهااالدی   ناورر، احمد ناککریم

 سینی.  ح
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ار اهل عرفان  در نانواده  1344نرداد ماه    14عطااا  ساالمیه،  

جهان گشاوده اسات. پدر، از  و معرفت در شاهر سانند  هشام به

سالمیه بود. عطاا ، اگرهه    طریقت قادریۀ  ب رگان ناندان و پیرود

سااینه از حضااور و  به روش کامال  ساانّتی و سااینهنوازر را بهد 

ساالم با تمام  اش در میان دراویش نانقاه حضارت شایخمشااهده

مدیون و شااگرد پدر، ساگس    ا نود را در ابتدافراگرفته، ام  وجود

الادی  بلبالنی، ایّوب  اسااااتیادر همنون: احماد جمیلیاانی، محی

پور  کشااان، جااال  شااباب، نبی فاتحی و اسااعد نرامان ساانگ

 داند.می

منون: جشنوارۀ  هایی هعنوان داور جشنواره ور هندی  دوره به 

جشنوارۀ جشنوارۀنواح  جوان،  رضور،  جشنوارۀ  نوار  د   ی، 

  لبوم شانۀ در از جمله: فآت و... بوده است. آثار جوتی متعدرحم

  لی  آلبوم جوتی منتشر شدۀ اوپستهب، فآلبوم پایی ب و همننی   

نوازر، تحت عنوان فد ب و پس از  جورت تشهار د  را به مقام 

هنرر نود   م ففریاد د ب را نی  در کارنامۀناآن آلبوم دیگرر به 

 (. 1399دارد )سالمیه،  
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ماتا  عاناادلایابای  اولماحامّاادفارزاد  ماااه    ولااد  در    1347فاروردیا  

جهان  و موساایقی در ساانند  هشاام به  ار اهل عرفاننانواده

طالبانی اسات و اگرهه در   طریقت قادریۀ  گشاوده اسات. ور پیرود



 ` 
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د که اکثر  ا باور دارنوازر کرده امد سایّد، شاروع به  نانقاه شااطر

 ی برار رشد و تکامل ور بوده است.هار سنند ، محلنانقاه

 گوید:عندلیبی در ناطراتش می

ناانقااهی    همراه ناانواده باهفدر دوران کودکی، 

ه  در پاوه دعوت شاادیم، با وجود ساا ّ کمی ک

مراسام شاده   هنان شایفتۀساال(، آن  4داشاتم )

وجد و ساماع کردم. در   که نانودآگاه شاروع به

ها  سمت د آن هنگام نیرویی ماورایی م  را به

نواز اعتراضاای  آنکه سااایر دراویش د برد و بی

ملحق شااادم و باا هماان  هاا جمد آن ، باه5کنناد

ا  کردمب  ساا ّ کم شااروع به اجرار ریتم حی

 (.1399)عندلیبی،  

هایی که  ها تالش و آزمونسابش نوازندگی عندلیبی حاجال ساال

شاناسای آن  نوازر و آسای د   ساانتار د ، شایوۀ  دام در زمینۀم

شاکل ضاربه و حلقه از  هار بسایارر را بهداشاته اسات. او تکنیش

دُهُلیب   ارب، فری  در وساط د ب و فضاربۀهوبر کجمله: فحلقه

 به:  توانابداع و ثبت نموده است. از آثار هنرر ور می

تاازهب، فاماان از جاداییب، فمهماان توب،  هاار: فتاازه باهآلبوم

پنجگاهب، فساروساتانب،  فنداحافظب، فشا  عاشاقانب، فراسات

هار مختلفی  فه ار افسان د ب و... اشاره کرد. همننی  کنسرت

ایران باا گروهر از  هاار معتبرر از جملاه:  ا در دانال و ناار  

محمّدرضااا شااجریان، انوشاایروان روحانی، ساایما بینا، جمشااید  

د ، همراهی   عنوان نوازنادۀافتخاارر و... باه  عنادلیبی، علیرضاااا

نوازر نی  کتاابی باا عنوان فآموزش  د   کرده اسااات. در زمیناۀ

. او عالوه بر د   اسات  کردهنوازرب در ساه جلد تألیف جامد د 

با ساازهایی همنون: دیوان، تار و پیانو نی  آشانایی دارد )همان،  

1399   .) 

 

 خاوریمهرداد کریم -3-2

در سنند  است. او    1347مهرماه    25د  ناورر، متول مهرداد کریم 

 گوید: هنی  میاز دوران کودکی نود ای  

جن  پر  بهفکودکی  که  بودم  و   وجوش  ریتم 

عالقه ضربی  وسایل  سازهار  داشتم.  بسیار  ر 

بود تا   بازر م  در آن دوران، سازهار ضربی 

 
نوازان  گروه د  کسی به سرحلقه، ررسم بر ای  است که با اجازه 5

 شود.اضافه 

همی  دلیل با تشویق  دیگر وسایل کودکانه؛ به

در    -که نود نی  از نوانندگان سنند  بود-پدر  

شیخ  نانقاه  وارد  سالگی  پنج  الدی   حسام س ّ 

جورت  قادریه شدم و از همان س  به-بندیهنقش 

بهنو شروع  کردمب    دآمونته  د   فراگیرر 

 (. 1399ناورر،  )کریم

ناورر، نقش محمّدرضاا لطفی را در زندگی هنرر نار  از  کریم

دریغ  ار بیهنانقاه نود، بسایار مهّم، و نود را مدیون راهنمایی

سااتاد نورعلی  ر اآن، انتشااار آلبوم فیادواره داند که نتیجۀاو می

بااه اوباروماناادب  اثارعاناوان  کاریام  لایا   کانااار  ماهارداد  در  ناااورر 

بااه اساااات.  بوده  آلبوممحمّاادرضااااا لطفی  هااار:  دنبااال آن، 

رندانب،    کشاانب، فحلقۀ هساتیب، فحلقۀ مقامب، فحلقۀدرفدُر

  فامیر کبیرب و... را در کارنامۀر مستانب، فنروش بحرب،  فحلقه

ب و  1نوازر  هاار: فآیی  د هنرر نود دارد. همننی  کتااب

قطعاه برار د ب را در    10ب، فنوار د ب، ف2نوازر  فآیی  د 

 تألیف نموده است.    سه جلد

هار معتبر  جشنواره توان بهناورر می هار کریماز دیگر فعّالیّت 

جوان و... اشاره    ز جمله: د ، نوار رحمت؛ جشنوارۀنوازر اد 

ها بوده است )همان،  عنوان داور آن کرد که ور هندی  دوره به 

1399  .) 
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  است  در سنند   1348فروردی  ماه    7د  طینت، متولاحمد ناک

  طریقت قادریۀنوازر را در مکت  نانقاه  و از هشات ساالگی د 

نوازندگی   سااانّتی آ از کرده و تحت تأثیر  شااایوۀکسااان انی به

طینت، نود را پرورش یافته  کریم جفوتی بوده است. ناکنلیفه

نوازر،  بر د  داناد کاه عالوهفتّااح مینلیفاها از ناانقااه مرحوم حا 

 عنوان مدّاح و با لق  فبلبل طریقتب شهرت داشته است.  به

وزش ناانقااهی و  گویاد: فآمور در مورد آموزش در ناانقااه می

م و شااگردر مرساوم نبوده و تنها شارط  زم  روش معلسانّتی، به

و کوشاش هنرجو بوده    برار یادگیرر د ، می ان اساتعداد، عالقه

اساااتید مطرح    با مشاااهده و الگوبردارر از شاایوۀکه ای  عمل  

 (.1398طینت،  شده استب )ناکنانقاه میّسر می



 

 فصلنامه علمی مطالعات هنر و زیباشناسی

 1401 بهار، 3، شمارهدومدوره 

 
می اک ن را  مبدعطینت  به شیوه   توان  منحصر  زمینۀار  در   فرد 

وجوش  و حرکات پرجن    6ار با فرم باز دانست؛ شیوه   نوازرد 

تکنیش  ظرایف،  جلوه حاور  و  نود  ها  نوع  در  که  بسیار  هار 

دست بی آزاد  حرکات  هستند.  بهنظیر  حلقه ها  رقص  ها،  همراه 

ی تغییراتی نوازر ور بخشیده است. او حتد   هزیبایی ناجّی ب

از بدن  در دست گرفت  د  همنون بیرون گرفت  د   در نحوۀ

و  به شنوایی  حسّ  بودن  امان  در  جدا،  شدن  پرحجم  منظور 

همراهی   برار  موسیقی،  گروه  از  حاجل  جوت  بهتر  تشخیص 

 ها ایجاد نموده است.نواز با آن کردن د 

شاکل ضاربه و حلقه  هار بسایارر را بهطینت تکنیشاحمد ناک

هار پنج و  هار پیوساااتهب، فدرّاباز جمله: فری  زنگیب، فحلقه

اسات. همننی  او تاکنون آثار  تاییب و... ابداع و ثبت کرده  ششا 

 یادگار گذاشته است.  مندر را از نود بهارزش

نوازرب و فریتم سااونتهب را  هار فد  و د طینت، کتابناک

ط  اسات. از آثار جاوتی منتشار شاده توسا تحریر درآورده    رشاتۀ  به

فمیه ب، فشااورآفری ب،  نشااانب،  : فبیهارتوان به آلبومور می

ییب و... اشاااااره کرد. همننی   تاازهب، فاماان از جادافتاازه باه

در دانل و   -نی  نوازندۀ-ارر را با محمّد موسااور  هار بساایاجرا

تاه شاااد،  کاه گفناار  از کشاااور داشاااتاه کاه بیشاااتر هناان

 ه مخاطبی  قرار گرفته است.  هار او مورد توجنوازرتش

ازر، با ساازهار سانتور، تنبور و  نوبر د   طینت عالوهاحمد ناک

هاار آموزش مباانی  قاانون نی  آشاااناایی دارد. همننی  دوره

روان طی  ساازر را نی  در محضار کامبی  روشا موسایقی و آهنگ

 (.1398است )همان،    کرده
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کساان انی،  متولّد   ادر، نلیفه و پیرو طریقت قادریۀمنصااور مر

در شاهر سانند  اسات. از هفت ساالگی در    1349بهم  ماه    11

  ،فتّااح نلیفاهناام ناانقااه مرحوم حاا ناانقااه مرک ر سااانناد ، باه

ار وارد  شاکل حرفهساالگی به  15نوازندگی کرده و از    شاروع به

ور نوازندگی د  را ن د پدرش    موساایقی شااده اساات.  عرجااۀ

 .فراگرفت

 
 ها زیاد و رقص د  بسیار است. که در آن حرکت دست جورتی به 6
بندیه( و یکی  سعید احمدر )طریقت نقشاحمدایشان از مریدان شاه 7

اند.  از فرزندان عبدالقادر گیالنی در قاهره )طریقت قادریه( بوده

نوازر ایران  کسااوت د عنوان پیشبه  1383مرادر که از سااال  

هنرر نود    هار بسیارر را در کارنامۀالیّتمعرفی شده، آثار و فعّ

 شود:ها اشاره میآنتعدادر از    جا گذاشته که به  به

المللی  و بی   هار ملّیدوره مقام نخست در جشنواره  36کس     -

الذاکری   الفجر، ذکرفجر، نوار رحمت، مطلد  از جمله: جشاانوارۀ

 و...؛

 المللی؛هار ملّی و بی دوره داور جشنواره  14 -

هار آموزشای در ساراسار ایران و ساه  دوره کارگاه  38برگ ارر   -

 دوره در نار  از کشور؛

 (.1398سرپرست گروه انوان )مرادر،   -
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متولّد   حسینی،  ماه    9سیّدبهااالدی   شهر    1351نرداد  در 

شیخ  حضرت  نانقاه  مکت   پیرو  و  سیّدابراهیم  حا  سنند  

نقش نقش  از  )متفاوت  مجدّدر  احمدیه  نالدیه(،  بندیهبندیه  ر 

بندیه و در علوم نظرر شامل هشتیه و  ترکیبی از قادریه، نقش

و سکریه    مم وجی است از جحویه  ،زبانی دیگر  سهروردیه است. به

 .7مدیه مجددیه ر احبندیهنقش   با عنوان طریقت قادریۀ

نوانی و موسایقی آیینی، از همان  مولودرر وافر بهدلیل عالقهبه

اسااالمی  -تمری  و ممارساات در ای  هنر آیینیدوران کودکی به

ات، سان   اگیرر آواها، نواها، اشاعار، ادبیهمّت گمارده و در راه فر

 و تمام زوایا و نبایار ای  فرهنگ اجیل سعی نموده است.  

نانقاه،   مکت   نوازندگان  سایر  همنون  نی   سیّدبهااالدی  

  جورت کامال  نودآمونته فراگرفته است. روشی کهنوازر را بهد 

فرَسَ کرده،  ابداع  آموزش  برار  به او  فاجیلب،   ب  معنار 

ا اعداد یش، دو و سه بر رور  دارب و فپختهب نام دارد که بفریشه

نشانه تش می نط  فدفتر  گذارر  عنوان  تحت  کتابی  در  و  شود 

ای  کتاب، در حدود  ها  عشقب، آن  را گردآورر کرده است. در 

مکتوب    2500 سیّدبهااالدی   را  نانقاهی  است.    کردهریتم 

ایشان بوده    عهدۀنوازان یاسی  نی  به وه د  همننی ، تأسیس گر

 (. 1398است )حسینی،  

ها پژوهش و نگارش بهااالدی  حسینی تا کنون، بیش  سال   ثمرۀ

از    30  از بیش  و  کتاب  در  -علمی  مقالۀ  80جلد  پژوهشی 

مزمینه ادبیهار  و  شعر  قرآنی،  جمله:  از  مدختلف  ت  یریات، 

هار هشتیه و سهروردیه نی   طریقتهمننی  اشرا  کامل به

 اند. داشته
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عل هنر،  فرهنگ،  شهرر،  مدیریّت  اجتماعی،  استراتژیش،  وم 

نویسی  ات کودک و نوجوان، تاریخ و داستان یشناسی، ادبکردستان 

ط  ر تجلیل، بارها در سهار ویژه بوده است. همننی  در کنگره

فمعل عناوی   تحت  کشور  و  پیشاستان  فم  و  استاد  کسوتب 

برترب و... مورد تجلیل    دۀق و پژوهننمونهب، فمؤلف برترب، فمحق 

 (.  1398قرار گرفته است )همان،  

 

 نوازاناز نگاه دف مقام دف و خانقاه  -3

تی در میان اهالی  و اهمینانقاه و مراساام آن از هنان قداساات  

نانقااه برنوردار اسااات که بخش مهمّی از زندگی فردر آنان را  

ها مراک ر هساتند برار نداشاناسای،  تشاکیل داده اسات. نانقاه

ها و ارشااد افراد، در کنار مراسامی  نودشاناسای و تبلیغ اندیشاه

 همراه با ریاضت، تفکّر، پرهی کارر، سماع و موسیقی.  

داند و  ام وجودش را مملو از د  میسااایّدعطااا  ساااالمیه، تم

گوید. او معتقد اسات که از زمانی  عاشاقانه از ای  سااز ساخ  می

که نود را شاانانته با ای  ساااز عجی  شااده اساات. در ادامه  

شامار  نوازر از جمله نصاوجایّات مکت  نانقاه بهگوید: فساادهمی

احترامی اسات  آید و اجرار حرکات نمایشای زننده، نوعی بیمی

 (.  1398حرمت د ب )سالمیه،    به

نوازر ریشاه در انالخ  محمّدفرزاد عندلیبی معتقد اسات که د 

ه به اجالت د ، بر اساس  نوازنده دارد و امروزه بدون توج  و منش

ردانتاه  نوازنادگی پهاار بادون محتور، ظااهرر و فریبناده باهفرم

ی ساانتار د  را نی  در جهت منفی  شاود و در ای  راساتا حتمی

اساات.  او موافق  اند که باعث ظهور آثار مخربی شااده  داده یرتغی

 (.   1399هاست )عندلیبی،  اجالت  نوگرایی بر پایۀ

طریقااتمهرداد کریم اجااالی  هااار موجود را  ناااورر، هااد  

ا  اگرهه مسایرها مختلف ام   .داندنودشاناسای و نداشاناسای می

ره از  او، نانقاه، انساان را ویران و دوبا  عقیدۀ  هد  یکی اسات. به

ساازد و بارها نود شااهد قدرت الهی در مراسام نانقاه بوده  نو می

ناورر معتقد است که نانقاه و مراسم آن، همواره او  است. کریم

 حذر داشته است.  را از انحرا  در مسیر تکامل و پیشرفت بر

  ا فقط در نلوت نوازنده جای او مخالف حرکات نمایشای نیست ام

ه و نوعی  ار عموم، تنها برار جل  توجرا برها  و اجرار آن  اسات

نااورر،  داناد )کریمنوازر میتوهی  باه اجاااالات و حرمات د 

1399   .) 

زر فرهنگی با پشاااتوانۀ آیینی و  طینت، د  را ساااااحمد ناک

سانتارر ساده  داند اگرهه  اقوام مختلف می  تفکّر هند ه ار سالۀ

 (.1398طینت،  نوانت  دارد )ناک  از نظر فرم و شیوۀ

هنان با تمام وجود توأم با عشااق از نانقاه و  منصااور مرادر، آن

کند که کمتر مخاطبی شایفته و  مراسام مربوط به آن جاحبت می

نصااوص ساااز د  و  به  ،مجذوب قداساات و نلوص ای  مراساام

شاود. او معتقد اسات که د  بالقوه ساازر مقدّس  نمی  ،نوازرد 

ود را با د   ت ند که شاخصایو پاک اسات و ای  نوازندگان هساتن

ت ممک  اساات که با  رسااانند. ای  شااخصاایظهور می  رحلۀم  به

نوازر نیسات  اجرار حرکات زشات و زننده که در شاأن د  و د 

و تنها عاملی اسات برار جذب مخاطبی  بیشاتر، همراه باشاد که  

ار  فی کند و نتیجهنوازر را معرت تصاااویرر  لط از د در نهاای

نوازنده را درپی نخواهد داشات )مرادر،  ت  خصایج  توهی  به شا 

1398.) 

مدّت ساه  لی  د  را با پول کارگرر بهسایّدبهااالدی  حساینی، او

قول نودش پول زحمت کشاایده و    دساات آورد تا بهروز تمام به

هاار پیر و  حالل بااشاااد. ور از حاال و هوار ناانقااه و جاااحبات

ناقاش و  قااادرر  مارحاوم حضااارت  مارشااااد طاریاقاات  باناادر، 

 گوید:هنی  میا  دیانت ای بی سیّدحشیخ

فدر همان سنی  کودکی، هرگاه که با دلی پر  

پار جحبت و جفا در  هار گوهروار  از محبّت 

نشستم، هر روز درر  استاد گرانقدر و فرزانه می 

م  آمونت    گشود. او بهها بر م  می از ناشنانته 

که هگونه عشق بورزم، هگونه و در هه راهی  

به بردارم،  آن گام  نمایم  تحمّل  طریق  هه 

گذارند.  نامالیمات را که دیگران بر سر راهم می

ام محبّت  جامعه   م  آمونت که هگونه به او به

  کنم و بدر را با بدر پاسخ نگویم؛ در نهایت به 

اگر   که  آمونت  و  نمیم   عشق  راه  در  توانی 

راه بهعرفان  باشی،  أقل  دائم  طریق  رور 

و ای  ب رگتری     جادقی  و جالحی  عمل ک 

 (.1398درسی بود که از او آمونتمب )حسینی،  

داند، د   طور که ور د  را محترم می ایشان، همان   طبق گفتۀ

نی  در بسیارر از مواقد ماند از انحرا  بهااالدی  از مسیر جحی   

ا  با ساز د  آن زندگی شده  او  برقرار    هنان رابطۀست.  مقدّسی 

 کرده که شاهد معج اتی نی  بوده است.  



 

 فصلنامه علمی مطالعات هنر و زیباشناسی

 1401 بهار، 3، شمارهدومدوره 

 
تری  مکت  در عالم  ساایّدبهااالدی  حسااینی، عرفان را توحیدر

ت     داند و معتقد اساات که د  همیشااه پیراهنی از عرفان بریم

نوازر کرد. در جایی دیگر اشاااره  داشااته، پس باید با متانت د 

  نوازر ناانقااه از سااااادگی و کمی باهمکتا  د کناد کاه  می

پینیادگی و فراوانی جاااعود کرده و ای  روند با حفظ سااانّت و  

)هماان،   در جهات نوآورر و تجادّد مورد قبول اسااات  اجاااالات

1398  .) 

 

 قرارگیری دف  فرم و شیوۀ -4

ها،  ها و اجاول قرارگیرر د  در دساتطرز جاحی  اجرار ضاربه

ار اسات که نه  از نکات بسایار ضارورر و اسااسای برار هر نوازنده

جلوگیرر  هایی که در طول زمان پیش نواهد آمد،  تنها از آسی 

کند.  که مسایر رشاد و پیشارفت را نی  ساهل و ممک  می  کند؛می

امال   سااز د  نی  ک  ها در جادادهیهمننی  اجرار جاحی  ضاربه

 ثر است.  مؤ

 

قرارگیری دف از نگاه سییّدعطاءاهلل  فرم و شییوۀ  -1-4

 سالمیه

گیرد که ساااز،  وزن د  بر رور انگشاات اشاااره طورر قرار می

جاورت  سامت نار  از بدن اسات )یعنی وزن د  بهکمی مایل به

ساامت مخالف  ل بهگیرد و مایعمودر بر رور انگشاات قرار نمی

بدن کامال  باز هساتند، یعنی    نسابت به  8بازوها  اجالۀبدن اسات(. ف

باازور    باا 9دانال سااااعاد  هسااابناد و زاویاۀبادن نمی  ازوهاا باهبا 

درجه اساات. انگشاات شااساات    90د ، بیشااتر از    دارندۀنگاه

کند و ساایر  د  نی  در دانل شاساتی، د  را مهار می  دارندۀنگاه

ادگی برار  جاورت مورّب در حالت آمانگشاتان همان دسات نی  به

 اجرار ضربه مستقر هستند.

  شااود. زاویۀپوشاایده میدن با د   همننی ، قساامت کمی از ب  

بدن نوازنده، باید در راساتار سااعد دسات مخالفی    د  نسابت به

 (.1399باشد که د  بر رور آن قرار گرفته است )سالمیه،  

ههار قساامت تقساایم کنیم، بند اوّل یا بند ساار    د  را به  اگر

رور آن قرار    انگشات شاسات دسات مخالف )دساتی که د  بر

د  قرار   تر از نیماۀجی کال  و کمی پاایی ناار نگرفتاه( را بر لباۀ

اگر د  را همنون ساااعت فرض کنیم، انگشاات  دهیم. یعنی می

 
 شانه تا مفصل آرنج. بی  مفصل  فاجله 8

 بی  مفصل آرنج تا مفصل مچ. فاجله 9

.  گیرداشاره هنگام برنورد با پوست، حدود ساعت هشت قرار می

جااورت عمودر  بهکه ساااز  دلیل این د  نی  به  دارندۀدساات نگاه

-4گیرد، حدود سااعت پنج اسات )تصاویر  رور دسات قرار نمی

1.)     

 

قرارگیری دف از نگاه محمّدفرزاد    فرم و شیییوۀ  -2-4

 عندلیبی

به رور کف دست وزن د   بر  عمودر  می  10جورت  گیرد.  قرار 

بدن    زوها بهشود، یعنی باار بی  بازوها و بدن ایجاد نمیفاجله

زاویۀ و  با    هسبیده هستند  ساعد  نگاه دانل  د ،    دارندۀبازور 

جورت آزاد و رها  درجه است. انگشت شست نی  به  90بیشتر از  

رور بدن  دانل شستی قرار دارد. همننی ، نیمی از د  باید روبه 

بیانی دیگر،    از آن نار  از بدن نوازنده قرار گیرد. به  و نیمی دیگر

به جورت طبیعی، در کنار بدن و در راستار محور آرنج  دست 

درجه، د  رور کف    90ار بیش از  آید و در زاویه سمت با  میبه

 گیرد.دست قرار می 

بدن نوازنده، باید در راساتار سااعد دسات    د  نسابت به  زاویۀ  

  بر رور آن قرار گرفته اساات )عندلیبی،  مخالفی باشااد که د

1399.) 

ههار قساامت تقساایم کنیم، بند اوّل یا بند ساار    د  را به  اگر

ور آن قرار  ر  گشاات شااساات دساات مخالف )دسااتی که د ان

د  قرار    ناارجی کال  و باا تر از نیماۀ  رور لباۀنگرفتاه( را  

. یعنی اگر د  را همنون ساااعت فرض کنیم، انگشاات  دهیممی

گیرد.  قرار می 10اشااره هنگام برنورد با پوسات، حدود سااعت  

جاورت عمودر بر  دلیل اینکه سااز به د  نی  به  دارندۀدسات نگاه

       (.2-4)تصویر    رور دست قرار گرفته، حدود ساعت شش است

                                

و    -3-4 مهرداد    شییییوۀفرم  نگیاه  از  قرارگیری دف 

 خاوریکریم

به د   میوزن  قرار  دست  کف  رور  بر  عمودر  گیرد.  جورت 

بدن    شود، یعنی بازوها بهار بی  بازوها و بدن ایجاد نمیفاجله

نگاه   دانل ساعد به  هسبیده هستند و زاویۀ د ،    دارندۀبازور 

گرفته شود.    درجه است تا کمتری  انرژر از نوازنده  90کمتر از  

جورت آزاد و رها دانل شستی قرار دارد.  انگشت شست نی  به 

 ها بی  مفصل مچ تا انتهار انگشت فاجله 10
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روبه  باید  از د   نیمی  از آن  همننی ،  نیمی دیگر  بدن و  رور 

جورت  بیانی دیگر، دست به  نار  از بدن نوازنده قرار گیرد. به

ار  آید و در زاویهسمت با  می طبیعی و در راستار محور آرنج به 

 گیرد.  ، د  بر رور کف دست قرار می درجه  90کمتر از  

بدن نوازنده، باید در راساتار سااعد دسات    د  نسابت به  زاویۀ

ناورر،  مخالفی باشاد که د  بر رور آن قرار گرفته اسات )کریم

1399.) 

ههار قسمت تقسیم کنیم، بند اوّل یا بند سر انگشت    د  را به  اگر

شست دست مخالف )دستی که د  بر رور آن قرار نگرفته( را  

لبۀ نیمۀ ن  بر  از  با تر  و کمی  قرار می  ارجی کال   دهیم. د  

اگر د  را همنون ساعت فرض کنیم، انگشت اشاره هنگام  یعنی  

  دارندۀ نگاه . دست  گیردقرار می  9برنورد با پوست، حدود ساعت  

جورت عمودر بر رور دست قرار  دلیل اینکه ساز به   د  نی  به

     (.3-4گرفته، حدود ساعت شش است )تصویر  

 

احیمید   فیرم و شییییوۀ  -4-4 نیگیاه  از  قیرارگیییری دف 

 طینتخاک

رون از بادن  درجاه بی  45ار حادود  وزن د  کاامال  عمودر باا زاویاه

از بدن    4/1حدود  د   گیرد )ار میدست قر  بر رور انگشت اشارۀ

(. ای  وضاعیت در حالی اسات که انگشات شاسات نی   پوشااندمی  را

ساط  رویی دانل    راب بو مانند قلّ  نم شادهدر دانل شاساتی،  

م نم  از بند دوّنی   دسات    همان  ۀانگشات اشاارو    هسابدکال  می

  کار رود.  گاهی برار اسااتقرار بهتر د  بهعنوان تکیهتا به  هشااد

جاورت مورّب در حالت آمادگی  ن دسات نی  بهساایر انگشاتان هما

برار اجرار ضاربه مساتقر هساتند. یعنی انگشات شاسات در دانل  

د  بی  انگشات  که ضاخامت کال   گیرد شاساتی طورر قرار می

  بازوها نسابت به  همننی  فاجالۀ  .باشادشاسات و انگشات اشااره  

 نسابتهسابند و  بدن نمی  بدن کامال  باز هساتند، یعنی بازوها به

درجه    90د ، بیشاتر از    دارندۀبازور نگاه  دانلی سااعد به  زاویۀ

 است.  

بدن نوازنده، باید در راساتار سااعد دسات    د  نی  نسابت به  زاویۀ

طینت،  مخالفی باشاد که د  بر رور آن قرار گرفته اسات )ناک

1399.) 

 
دستان و سمت هپ جورت برار  سمت راست جورت برار هپ11

 . دستانراست

ههار قساامت تقساایم کنیم، بند اوّل یا بند ساار    د  را به  اگر

رور آن قرار    دسات مخالف )دساتی که د  برانگشات شاسات  

د  قرار    ارجی کال  و کمی باا تر از نیماۀنا   نگرفتاه( را بر لباۀ

اگر د  را همنون ساااعت فرض کنیم، انگشاات  دهیم. یعنی می

.  گیردقرار می 9اشاااره هنگام برنورد با پوساات، حدود ساااعت  

بر  جاورت عمودر  دلیل اینکه سااز به د  نی  به  دارندۀنگاه  دسات

 (.4-4رور دست قرار گرفته، حدود ساعت شش است )تصویر  

                       

قرارگیری دف از نگیاه منصییور    فرم و شیییوۀ  -5-4

 مرادی

گیرد.  دست قرار می  امال  عمودر بر رور انگشت اشارۀوزن د  ک

ای  وضاعیت در حالی اسات که انگشات شاسات همان دسات نی   

نحور که قسامت پایی   به  ؛کنددر دانل شاساتی، د  را مهار می

کف دسات اسات( با د   بند انگشات شاسات )بخشای که ن دیش به

درگیر و قسامت با ر آن )سار انگشات( کامال  آزاد اسات و ساایر  

مورّب در حالت آمادگی برار    جاورتانگشاتان همان دسات نی  به

بدن کامال     بازوها نسابت به  ه مساتقر هساتند. فاجالۀاجرار ضارب

  هسااابند و نسااابت زاویۀبدن نمی  به  باز هساااتند، یعنی بازوها

   درجه است.  90د ،    دارندۀبازور نگاهانلی ساعد به  د

کلی قرار گیرد که بخشای از  شا بدن باید به  د  نسابت به  فاجالۀ

هار تُم و بَش که و جادار حاجال از ضاربه  11بگوشااندرا    جاورت او

هار اجالی د  هساتند و با دسات مخالفی که د  بر رور  ضاربه

رور قلا  نوازناده تاأثیر گاذارد    شاااوناد برآن قرار دارد اجرا می

  کند(. زاویۀدسااتان جاادخ مید راسااتالبته ای  مطل  در مور)

راسااتار ساااعد دساات  بدن نوازنده، باید در   د  نی  نساابت به

 (.1399مخالفی باشد که د  رور آن قرار گرفته است )مرادر،  

بند اوّل یا بند سار انگشات شاسات دسات مخالف )دساتی که د   

د  و بر قساامت    نگرفته( نی  کمی با تر از نیمۀبر رور آن قرار  

گیرد. یعنی اگر د  را همنون سااااعات  ناارجی کال  قرار می

گام برنورد با پوسات، حدود سااعت  فرض کنیم، انگشات اشااره هن

دلیل اینکه سااااز   د  نی  به  دارندۀدسااات نگاهگیرد.  قرار می  9

جاورت عمودر بر رور دسات قرار گرفته، حدود سااعت شاش  به

 (.5-4)تصویر    است

 



 

 فصلنامه علمی مطالعات هنر و زیباشناسی

 1401 بهار، 3، شمارهدومدوره 

 
قرارگیری دف از نگاه سیّدبهاءالدین    فرم و شیوۀ  -6-4

 حسینی

هاا باا پوسااات د  تمااس  نحور کاه حلقاهباه  ،شاااکال ماایالد  باه

ها باشااند، رور  ضااربه  جاادار  ۀدهندداشااته تا مکمّل و حجم

بدن را با    سااز به گیرد. نسابت فاجالۀانگشات اشاارۀ دسات قرار می

ار  ساانجیم؛ به ای  شااکل که کال  د  را با فاجاالهقلبمان می

)برار  دهیم  جلو از رور قلا  قرار می  متر باهساااانتی 20حادود 

ها بر عکس اساات(. د  از قساامت شااسااتی بر رور  دسااتهپ

  انگشات اشااره و بند پایی  انگشات شاسات )بخشای که ن دیش به

کف دسات اسات( در دانل شاساتی، د  را مهار و بند با  )سار  

جاورت مورّب  انگشات( رهاسات. ساایر انگشاتان همان دسات نی  به

بازوها    جالۀر اجرار ضاربه مساتقر هساتند فادر حالت آمادگی برا

هسابند  میبدن ن بدن کامال  باز هساتند، یعنی بازوها به  نسابت به

  90د ، بیش از    دارندۀبازور نگاه  دانلی ساعد به  و نسبت زاویۀ

درجه اساات. همننی  قساامت با یی کال  در راسااتار ابرور  

 (.  1399گیرد )حسینی،  نوازنده قرار می

ر آن قرار  انگشات شاسات دسات مخالف )دساتی که د  بر رو

د  و بر رور قسااامات    نی  حادودا  کمی باا تر از نیماۀ  نادارد(

بیاانی دیگر، اگر د  را همنون    گیرد. باهناارجی کال  قرار می

دود  سااعت فرض کنیم، انگشات اشااره هنگام برنورد با پوسات، ح

راستار ساعد ای  دست  د  نی  هم  گیرد. زاویۀقرار می  9ساعت  

 .  (6-4گیرد )تصویر  قرار می

                                  

 های دف گذاری ضربهو نام اجرا فرم، شیوۀ -5

هار د  تشاکیل شاده از جادار بم، میانه و زیر که در ن د  ضاربه

د   یر از تعادشاااوناد. باهمیفی معرف نوازنادگاان باا اساااامی مختل

اساامی که باعث ساردرگمی هنرجویان شاده اسات، در مواردر  

دساتان  ار برار راساتاساامی منحصارا  بر اسااس شایوههم ای   

زمان در  تغییرات همدستان موظّف بهشود و هپآموزش داده می

 حی  آموزش برار فهم و درک مطال  هستند.

   

 

 

گذاری صیدای ببم  از نگاه و نام  اجرا  فرم، شییوۀ  -1-5

 سیّدعطاءاهلل سالمیه 

اجرار آن    دارد و نحوۀیان ضربات، تُم نام  تری  جاوت در مبم تُم:

 نقل از سالمیه:به

فکفد دساااتی کاه د  بر رور آن قرار نادارد،  

گشااتان کامال  بسااته هسااتند. کمی گود و ان

اندکی مابی  انگشات شاسات و کال  د     فاجالۀ

  سااهولت در حرکت وجود دارد. دامنۀمنظور  به

  ؛حرکتی ای  ضاربه از سااعد، بازو و شاانه اسات 

د  نار  نشده    ایرۀدر ادامۀ حرکت، دست از د

گونه شااکسااتی نی  در مچ دساات ایجاد  و هیچ

 (.  1-5)تصویر    شودبنمی

                                  

گذاری صدای ببم  از نگاه و نام  اجرا فرم، شیوۀ  -2-5

 محمّدفرزاد عندلیبی

تری  جاااوت در میان ضاااربات، تُم نام دارد و بر اسااااس  بم تُم:

شود.  هیچ عالمتی، نوشته مینطّ حامل، رور نطّ اوّل بدون  سه

 نقل از عندلیبی:اجرار آن به  نحوۀ

فکفد دساااتی کاه د  بر رور آن قرار نادارد،  

کمی گود و انگشااتان، کامال  بسااته هسااتند. 

و کال  د   ار مابی  انگشاات شااساات  فاجااله

حرکتی ای  ضاااربه از    شاااود. دامنۀنمی  ایجاد

در    و  سااعد، بازو و شاانه با حدّاقل حرکت اسات

شود.  د  نار  می  ادامۀ حرکت، دست از دایرۀ

گونه شااکسااتی در مچ دساات  همننی  هیچ

 (.  2-5)تصویر    نوردبهشم نمیبه

                                  

از نگاه گذاری صدای ببم   و نام  اجرا  فرم، شیوۀ  -3-5

 خاوریمهرداد کریم

تری  جاوت در میان ضاربات، دساتد بساته یا  دساتد بساته یا تُم: بم

  نحوۀ  شاود.ب نوشاته می6نط، با نماد فتش  بر رورتُم نام دارد و  

 ناورر:نقل از کریماجرار آن به

فکفد دساااتی کاه د  بر رور آن قرار نادارد،  

کمی گود شاده و انگشاتان کامال  بساته هساتند. 

ر اندکی مابی  انگشات شاسات و کال   فاجاله

ساااهولات در حرکات وجود دارد.  منظور  د  باه

  و شاانه  ازوحرکتی ای  ضاربه از سااعد، ب  دامنۀ

ز  ا در انتهار حرکت، دساات امحدود اساات ام

برداشات دسات    وۀشاود. نحدایرۀ د  نار  می

شال یا سافت بودن    از پوسات د  بساتگی به



 ` 
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اگر پوساات، ساافت    ؛طور مثالپوساات دارد به

شاود، در  یر  سارعت برداشاته میباشاد دسات به

جاورت دسات، پس از اجرار ضاربه، بر رور    ای 

گونه شااکسااتی  همننی  هیچ  ماند.پوساات می

-5)تصاویر    شاودبنی  در مچ دسات ایجاد نمی

3  .) 

 

گذاری صدای ببم  از نگاه و نام  اجرا فرم، شیوۀ  -4-5

 طینتاحمد خاک

تری  جااوت در میان ضااربات، کَف نام دارد و بر اساااس  بم کَف:

شود.  هیچ عالمتی، نوشته مینطّ حامل، رور نطّ اوّل بدون  سه

 طینت:نقل از ناکاجرار آن به  نحوۀ

ه د  بر رور آن قرار  فههار انگشاتد دساتی ک

 یر از شاسات( را کمی  انگشاتان به )همۀندارد  

گود کرده تا ساار هر ههار انگشاات با قساامت  

ساط  شاده و دو  شاروع کفد دسات از مچ، هم

فرورفتگی، یکی در دانال انگشاااتاان و دیگرر  

شاااود. در نتیجاه، دانال کف دسااات ایجااد  

نمیدگی انگشات ساوّم )وُساطی( بیشاتر از ساایر  

ار  انگشاتان نواهد شاد. در ای  ضاربه، فاجاله

  ت شاسات و کال  وجود ندارد. دامنۀبی  انگشا 

شاانه اسات.    حرکت ای  ضاربه از سااعد، بازو و

د  نار  نشاااده و    همننی  دسااات از دایرۀ

گونه شااکسااتی نی  در مچ دساات ایجاد  هیچ

 (.  4-5شودب )تصویر  نمی

 

گذاری صدای ببم  از نگاه و نام  اجرا  فرم، شیوۀ  -5-5

 منصور مرادی

اجرار آن    میان ضاربات، تُم نام دارد. نحوۀتری  جاوت در بم تُم:

 :نقل از مرادربه

فکفد دست با  )دستی که د  بر رور آن قرار  

نادارد(، کمی گود و انگشاااتاان کاامال  بساااتاه  

اندکی مابی  انگشات شاسات و   فاجالۀ  هساتند.

ساااهولت در حرکت وجود  منظور  کال  د  به

عد، بازو و  حرکتی ای  ضاربه از ساا  دارد. دامنۀ

 
 شوند.گذارر میشمارش انگشتان، از سبابه )انگشت اشاره( شماره 12

شود.  د  نار  نمی  دست از دایرۀشانه است و  

گونه شاکساتی نی  در مچ دسات  همننی ، هیچ

 (.5-5)تصویر    نوردبهشم نمی  به

 

گذاری صدای ببم  از نگاه و نام  اجرا فرم، شیوۀ  -6-5

 سیّدبهاءالدین حسینی

تری  جاوت در میان ضاربات، بَساته، نام دارد و ای  ضربه  بَساته: بم

اجرار آن    شود. نحوۀنط، نشان داده میتش  ب بر رور1عدد فبا  

 نقل از حسینی:به

ها بسته و گودر دست  فدر ای  ضربه، انگشت 

حدر کم است که کفد دست با پوست د   به

از حد دست  تماس پیدا می کند. گودر بیش 

می  بهباعث  انگشتان  سر  فقط  که  پوست  شود 

برنورد کند   تولید نمید   بم  شود.  و جدار 

اندکی مابی  انگشت شست و کال  د    فاجلۀ

حرکت   منظور سهولت در حرکت وجود دارد.به

گونه شکستی  نحور است که هیچای  ضربه به

ساعد،  شود. ای  ضربه از  در مچ دست ایجاد نمی

ا  کند؛ ام جورت محدود حرکت میبه   بازو و شانه

دایرۀ از  دست  حرکت،  انتهار  نار     در  د  

 (.  6-5یر  شودب )تصومی

 

گذاری صیدای بمیانه  از  و نام  اجرا فرم، شییوۀ  -7-5

 نگاه سیّدعطاءاهلل سالمیه

سااز بر رور آن قرار گرفته،   ط دساتی کهای  ضاربه توسا   میانه:

شاود. به ای  شاکل که د  از قسامت شاساتی بر رور  می  اجرا

نل شستی  گیرد و انگشت شست نی  در داانگشات اشااره قرار می

تُم،    حرکتی ای  ضاربه بر نال  ضاربۀ  کند. دامنۀد  را مهار می

کند. همننی ، شاکساتی نی   تنها از مچ و سااعد دسات حرکت می

 (.7-5در مچ دست ایجاد نواهد شد )تصویر  

ارۀ  )ندنصدر(، انگشت شم  12ههار  انگشت شمارۀ انگشات کوهش یا

ر( و انگشاات شاامارۀ   شااکل مورّب به)وُسااطی( به  دو  سااه )بدنصااد

نحور که فضااایی بی  کف دساات و  به  ؛کندپوساات برنورد می

سامت با   زبان سااده، انگشاتان دسات به به.  شاودکال  ایجاد می



 

 فصلنامه علمی مطالعات هنر و زیباشناسی

 1401 بهار، 3، شمارهدومدوره 

 
جاادار حاجاال از ای  ضااربه، میانی، یعنی  .  شااوندپرتاب نمی

 (.   1399جدایی مابی  بم و زیر است )سالمیه،  

                              

گذاری صیدای بمیانه  از نگاه و نام  اجرا شییوۀفرم،    -8-5

 محمّدفرزاد عندلیبی

ت   ساز اجرا   دارندۀوسط دست نگاه هَپ یا دستد پایه: ای  ضربه 

به ای  شکل که د  از قسمت شستی رور کفد دست،    شود. می

گیرد و انگشت شست نی  در دانل شستی کامال  آزاد و  قرار می 

تُم، تنها از ساعد    ۀحرکتی ای  ضربه بر نال  ضرب  دامنۀ  رهاست.

رتاب  جورت هرنشی از ساعد و پ ضربه به   کند.دست حرکت می 

ارۀ  )ندنصدر(، انگشت شم  ههار  انگشت کوهش یا انگشت شمارۀ

سمت با  و مرک  د   )وُسطی( به  دو  سه )بدنصدر( و انگشت شمارۀ

حالی است که در مچ دست هیچ شکستی   گیرد. ای  در جورت می

نی جدایی حاجل از ای  ضربه، میانی، یع  شود. جدارایجاد نمی

رور نطّ دوّم حامل بدون هیچ عالمتی    مابی  بم و زیر است و

 (.  8-5شود )تصویر  نوشته می 

دستان با نام  دستان، با نام فهَپب و در هپ ای  ضربه، در راست 

 (.1399شود )عندلیبی،  فدستد پایهب معرفی می

 

ی بمیانه  از  گذاری صیداو نام  اجرا فرم، شییوۀ  -9-5

 خاورینگاه مهرداد کریم

طور کاه د  بر رور کف دسااات قرار دارد، ضااارباه  هَاپ: هماان

رتاب انگشات کوهش یا انگشات  جاورت هرنشای از سااعد و پبه

ارۀ  ساه )بدنصادر(، انگشات شام  ندنصادر(، انگشات شامارۀههار )  شامارۀ

سامت با  و مرک   یش )سابابه( به  دو )وُساطی( و انگشات شامارۀ

تُم    حرکتی ای  ضاربه همنون ضاربۀ  نۀدام  گیرد.د  جاورت می

از ساااعد، بازو و شااانه با حدّاقل حرکت اساات؛ مچ دساات ثابت  

شاود. انگشات شاسات در  ماند و نم یا به اجاطالح شاکساته نمیمی

دانل شاساتی، آزاد و رها و انگشاتان نی  پس از برنورد با پوسات  

 (.9-5شوند )تصویر  برداشته نمی  سرعتبه

جادار حاجال از ای  ضاربه، میانی، یعنی جادایی مابی  بم و زیر  

دسااتان با نام فهَپب و با نماد  دسااتان و هپاساات و در راساات

                                                                       (.  1399ناورر،  شود )کریمنط نشان داده میب بر رور تش7ف

                   

گذاری صیدای بمیانه  از  و نام  اجرا فرم، شییوۀ  -10-5

 طینتنگاه احمد خاک

ه د  بر  ط دساتی کپایینی: ای  ضاربه توسا   ا کدنارۀهَپ ی  کدنارۀ

شااود. انگشاات شااساات در دانل  می  رور آن قرار گرفته، اجرا

د  بی  انگشات  که ضاخامت کال     طورر  ،گیردشاساتی قرار می

ساگس انگشات شاسات، نم شاده و    .باشادشاسات و انگشات اشااره  

  ۀانگشت اشار و    هسبداب بر سط  رویی دانل کال  میمانند قلّ

گاهی برار  عنوان تکیهتا به  هم نم شاداز بند دوّنی   دسات    همان

  کار رود.  بهتر د  بهاستقرار  

کَف، از ساعد، بازو و شانه    حرکتی ای  ضربه همنون ضربۀ  نۀدام

ماند. در هنگام اجرار ضااربه، هیچ  اساات و مچ دساات ثابت می

شاود. انگشات کوهش یا انگشات  شاکساتی در مچ دسات ایجاد نمی

ر(، انگشات شاما  شامارۀ ر( و انگشات  ههار )ندنصاد رۀ ساه )بدنصاد

کند  پوساات برنورد می  شااکل مورّب بهدو )وُسااطی( به  شاامارۀ

  شااود. بهنحور که فضااایی بی  کف دساات و کال  ایجاد میبه

شاوند )تصاویر  سامت با  پرتاب نمیزبان سااده، انگشاتان دسات به

5-10.)  

نی جادایی مابی  بم و زیر  جادار حاجال از ای  ضاربه، میانی، یع

شاود؛  رور نطّ ساوّم حامل بدون هیچ عالمتی نوشاته می  اسات و

رور نطّ دوّم حامل    طینت معتقد اسات که اگرکه ناک  هرهند

تر نگارر جاحی نوشاته شاود، از نظر فرکانس جادایی و اجاول نت

هاایش ای   اسااات و ماایال اسااات کاه در ویرایش جادیاد کتااب

ن، با  دساتاای  ضاربه، در راسات همننی   جایی را لحاظ کند.جابه

  ان باا ناام فکدناارۀدساااتا هَاپب و در هاپ  ناام فهَاپب یاا فکدناارۀ

 (.1399طینت،  شود )ناکفی میپایینیب معر

 

گذاری صیدای بمیانه  از  و نام  اجرا فرم، شییوۀ  -11-5

 نگاه منصور مرادی

امال  عمودر بر رور انگشااات  وزن د  کا   هَاپ یاا دساااتد پاایی :

. ای  وضعیت در حالی  گیردتُم قرار می  دست مخالف ضربۀ  اشارۀ

است که انگشت شست همان دست نی  در دانل شستی، د  را  

نحور که قسامت پایی  بند انگشات )بخشای که  به  ؛کندمهار می

کف دسات اسات( با د  درگیر و قسامت با ر آن )سار  ن دیش به

   انگشت( کامال  آزاد است.

  ی که د  رور آن قرار گرفتاه، اجراط دساااتای  ضاااربه توسااا 

تُم، از سااعد،    ضاربه همنون ضاربۀحرکتی ای     شاود. دامنۀمی

اند.  مبازو و شاانه اسات و مچ دسات بدون هیچ شاکساتی ثابت می

ر(، انگشات شام  انگشات کوهش یا انگشات شامارۀ ارۀ  ههار )ندنصاد

ر( و انگشاات شاامارۀ   شااکل مورّب به)وُسااطی( به  دو  سااه )بدنصااد
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کف دساات و    نحور که فضااایی بی به  ؛کندپوساات برنورد می

سامت با   زبان سااده، انگشاتان دسات بهبه  شاود.کال  ایجاد می

جاادار حاجاال از ای  ضااربه، میانی، یعنی  .  شااوندپرتاب نمی

ذکر اسات  (.  زم به11-5جادایی مابی  بم و زیر اسات )تصاویر  

شاود  دساتان، فدساتد پایی ب نامیده میکه نام ای  ضاربه در هپ

 (.1399)مرادر،  

 

گذاری صیدای بمیانه  از  و نام  اجرا  شییوۀفرم،    -12-5

 نگاه سیّدبهاءالدین حسینی

ساااز بر رور آن قرار گرفته،   ط دسااتی کههَپ: ای  ضااربه توساا 

شاود. د  از قسامت شاساتی رور انگشات اشااره و بند  می  اجرا

کف دسات اسات( در  پایی  انگشات شاسات )بخشای که ن دیش به

انگشات( رهاسات.    دانل شاساتی، د  را مهار و بند با ر آن )سار

بَسااته از ساااعد، بازو و    حرکتی ای  ضااربه همنون ضااربۀ  نۀدام

 نورد.  هشم می  شانه است. همننی  شکستی در مچ دست به

گیرد و با  حالت هرنشای کامال  از د  فاجاله میحرکت دسات به

جورت  سرعت هر ههار انگشت )ندنصدر، دبنصدر، وُسطی و اشاره( به

که پس از اجاابت،  کنند؛ طوررپوسات وارد میار بر  مورّب ضاربه

جال     شااود. نکتۀار بی  کف دساات با کال  ایجاد میفاجااله

زنند و  پوسات د  ضاربه می ها بهه ای  اسات که هم انگشاتتوج

سامت عق   دهیم )د  بهد  میهم پوسات د  با حرکتی که به

  همی  منظور، ای زند. بهها ضاربه میشاود( به انگشاتکشایده می

-5شاود )تصاویر  نوازان محساوب مید  بۀتری  ضارضاربه قور

12.) 

مابی  بم و زیر  جادار حاجال از ای  ضاربه، میانی، یعنی جادایی  

نط، نشااان  ب بر رور تش2هَپ، با عدد ف  اساات. نگارش ضااربۀ

دستان نی  همان فهَپب نامیده  شود و ای  ضربه در هپداده می

 (.1399شود )حسینی،  می

                                                      

گذاری صیدای بزیر  از  و نام  اجرا فرم، شییوۀ  -13-5

 نگاه سیّدعطاءاهلل سالمیه

ضاربۀ شالّاقی، همنون ضاربۀ تُم با همان دسات و   شَالّاقی:

کند با ای  تفاوت که انگشتان  پوست برنورد میحرکتی به  دامنۀ

گونه شکستی در مچ  و هیچ  گیرندجورت باز قرار میاز یکدیگر به

 
اجرار هر دو ضربه، با یش دست است،   او اعتقاد دارد که هون نحوۀ 13

 پس باید که بر رور نط ّاوّل حامل نوشته شوند.

زیر یا تی     ود. جوت حاجل از ای  ضربه، کامال شدست ایجاد نمی

 (.   13-5است )تصویر  

ها پس از اجرار ضاربه،  دسات،  ذکر اسات که در ای  شایوه زم به

شوند تا طنی   سرعت برداشته میمانند و بهرور پوست د  نمی

اجاطالح، جادار حاجال از  ها از بی  نرود و به  حاجال از ضاربه

 (.1399ها فنفهب ایجاد نشود )سالمیه،  ضربه

               

گذاری صیدای بزیر  از  و نام  اجرا فرم، شییوۀ  -14-5

 نگاه محمّدفرزاد عندلیبی

  تُم با همان دسات و دامنۀ  همنون ضاربۀ  ضاربه  ای  باز یا شَالّاقی:

کند با ای  تفاوت که انگشااتان از  پوساات برنورد می  حرکتی به

گونه شاکساتی در مچ  گیرند و هیچجاورت باز قرار مییکدیگر به

شاود. جاوت حاجال از ای  ضاربه، کامال  زیر یا تی  اسات  ایجاد نمی

و عنادلیبی باا آگااهی کاامال از اینکاه نطوط حاامال از جااادار بم  

هساتند اما ای     کتجادار زیر )نطّ ساوّم( در حر  )نطّ اوّل( به

  13کناد ب ثبات می8رور نطّ اوّل حاامال و باا نمااد ف  ضااارباه را

 (.14-5)تصویر  

ها پس از اجرار ضاربه،  دسات،  ذکر اسات که در ای  شایوه  زم به

شوند تا طنی   سرعت برداشته میمانند و بهرور پوست د  نمی

ها از بی  نرود و به اجاطالح، جادار حاجال از  حاجال از ضاربه

همننی  بر    (.1399ها فنفهب ایجاد نشاااود )عندلیبی،  ضاااربه

ناام فکناارهب بادون هیچ ار باهرور نطّ ساااوّم حاامال نی  ضااارباه

 نوازر است.شود که از حرکات فرعی د عالمتی ثبت می

 

 

گذاری صیدای بزیر  از  و نام  اجرا فرم، شییوۀ  -15-5

 خاورینگاه مهرداد کریم

دساتد بساته یا تُم با    همنون ضاربۀ  تَق یا دساتد باز: ضاربۀ تَق نی 

کند با ای   پوساات برنورد می  حرکتی به  دامنۀ  همان دساات و

گیرناد و  جاااورت بااز قرار میتفااوت کاه انگشاااتاان از یکادیگر باه

  نحوۀشاود. همننی  گونه شاکساتی در مچ دسات ایجاد نمیهیچ

شاال یا ساافت بودن   برداشاات دساات از پوساات د  بسااتگی به

سارعت  مثال اگر پوسات، سافت باشاد دسات بهطور  پوسات دارد به

جاورت، دسات پس از اجرار ضاربه،  شاود، در  یر ای برداشاته می



 

 فصلنامه علمی مطالعات هنر و زیباشناسی

 1401 بهار، 3، شمارهدومدوره 

 
(. جاوت حاجال از ای  ضاربه،  15-5ماند )تصاویر  رور پوسات می

نط، نشاان داده  ب بر رور تش8کامال  زیر یا تی  اسات و با نماد ف

 (.1399ناورر،  شود )کریممی

 

گذاری صیدای بزیر  از  و نام  اجرا فرم، شییوۀ  -16-5

 طینتنگاه احمد خاک

کَف، با   ای  ضاربه نی  همنون ضاربۀ با یی:  کدنارۀ راسات یا کدنارۀ

شاود با ای   پوسات د  وارد میحرکتی، به  همان دسات و دامنۀ

گیرند و مچ  جااورت باز قرار میتفاوت که انگشااتان از یکدیگر به

د. جاوت حاجال از ای   کنسامت پایی  حرکت میدسات کمی به

رور نطّ دوّم حامل بدون هیچ  ربه، کامال  زیر یا تی  اساات و  ضاا 

طور که در  نی  همان  نگارر ای  ضاربهشاود. نتعالمتی نوشاته می

جاایی و تصاااحی  دارد  هَاپ ذکر شاااد، امکاان جااباه بخش کدناارۀ

 (.16-5)تصویر  

راساااتب و در    دساااتاان، باا ناام فکدناارۀدر راسااات ای  ضااارباه،

طینت،  شااود )ناکفی میبا ییب معر  ان با نام فکدنارۀتدساا هپ

1399.) 

ها پس از اجرار ضاربه،  دسات،  ذکر اسات که در ای  شایوه  زم به

شاوند تا  سارعت برداشاته میمانند و بهبر رور پوسات د  نمی

ها از بی  نرود و به اجاطالح، جدار حاجل  طنی  حاجال از ضاربه

   نشود.ها فنفهب ایجاد  از ضربه

 

گذاری صیدای بزیر  از  و نام  اجرا فرم، شییوۀ  -17-5

 نگاه منصور مرادی

  همنون تُم، با همان دسات و دامنۀای  ضاربه نی    بَش یا شَالّاقی:

شاود با ای  تفاوت که انگشاتان از  پوسات د  وارد می  حرکتی، به

گونه شاکساتی در مچ  گیرند و هیچجاورت باز قرار مییکدیگر به

شاود. جاوت حاجال از ای  ضاربه، کامال  زیر یا تی  اسات  ایجاد نمی

 (.  17-5)تصویر  

ها پس از اجرار ضاربه،  دسات،  ذکر اسات که در ای  شایوه زم به

شاوند تا  سارعت برداشاته میمانند و بهبر رور پوسات د  نمی

ها از بی  نرود و به اجاطالح، جدار حاجل  طنی  حاجال از ضاربه

 (.1399شود )مرادر،  ها فنفهب ایجاد ناز ضربه

                                

گذاری صیدای بزیر  از  و نام  اجرا  شییوۀ  فرم،  -18-5

 نگاه سیّدبهاءالدین حسینی

  بَساته با همان دسات و دامنۀ  باز: ای  ضاربه نی  همنون ضاربۀ

ها  کند با ای  تفاوت که انگشات پوسات د  برنورد میحرکتی به

شاود. جاوت  گونه شاکساتی در مچ ایجاد نمیکمی باز شاده و هیچ

ب  3حاجل از ای  ضربه، کامال  زیر یا تی  است. ای  ضربه با عدد ف

 (.  18-5شود )تصویر  نط، نشان داده میرور تش

س از اجرار ضاربه،  ها پدسات،  ذکر اسات که در ای  شایوه زم به

شوند تا طنی   سرعت برداشته میمانند و بهرور پوست د  نمی

ها از بی  نرود و به اجاطالح، جادار حاجال از  حاجال از ضاربه

 (.1399ها فنفهب ایجاد نشود )حسینی،  ضربه

                                  

گیذاری  و نیام  اجرا  فرم، شیییوۀهیای  و تشییابیه  تفیاو    -6

 از نگاه نوازندگان ی دف هاضربه

و    آماارر در نظر گرفتاه شاااده، همگی پیرو  جاامعاۀ  هر هناد

و    اجرا  شایوۀا با بررسای فرم،  شااگردان مکت  نانقاه هساتند ام

هایی قابل مشااهده اسات که در  ، تفاوتهار د گذارر ضاربهنام

 (.  1شود )جدول  ها پردانته میبیان آن  ادامه به

شاود  شاکلی واحد گود می  کف دسات بهبرار ایجاد جادار بم نی   

مگر در روش حساینی که معتقد اسات کف دسات با پوسات د   

قادرر کف دسااات گود    طینات کاه باهتمااس دارد و روش نااک

گیرند. در ای  ضاربه،  ر میشاود که انگشاتان در یش ساط  قرامی

ر ساهولت  منظواندکی بی  انگشات شاسات و کال  د  به  فاجالۀ

طینات معتقاد باه  ا عنادلیبی و نااکاما شاااود  در حرکات ایجااد می

 ای  فاجله نیستند.

جاادار بم از ساااعد،    حدّاکثر در ضااربۀکتی حدّاقل یا  حر  دامنۀ

شاود و در  د  نار  نمی  ، دسات از دایرۀانه که در ادامهبازو و شا 

زند. در  پوسات د  ضاربه می  راساتار سااعد )بدون شاکسات( به

  ینی دسات از دایرۀناورر و حسا ریمنوازر عندلیبی، کد   شایوۀ

 شود.  د  نار  می

 یر  به  ،شودمی  ها یکسان اجرار نی  در تمام روشجادار زی  ضاربۀ

 سمت پایی  متمایل است.  طینت که دست بهاز روش ناک

بدون هیچ شاکساتی در مچ،  همننی  برار ایجاد جادار میانی،  

انه، انگشات  حدّاقل یا حدّاکثر حرکتی از سااعد، بازو و شا   با دامنۀ

ر(، انگشات شامارۀ ساه   کوهش یا انگشات شامارۀ ههار )ندنصاد

ر( و انگشات شامارۀ پوسات برنورد    مورّب بهدو )وُساطی(،    )بدنصاد

ا در روش سالمیه و حسینی نمیدگی در مچ مشاهده  کند. اممی

  ی  در ضاربۀناورر نندلیبی و کریمشاود. انگشاتان دسات عمی

شاوند. از  سامت با  پرتاب مینوازان بهمذکور بر نال  دیگر د 
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نااورر و  روش کریم  توان باههاا در ای  ضااارباه، میدیگر تفااوت

دسات )انگشات کوهش  حساینی اشااره کرد که هر ههار انگشات  

یا انگشات شامارۀ ههار، انگشات شامارۀ ساه، انگشات شامارۀ دو و  

 کنند.پوست د  برنورد می  یش یا اشاره( به  انگشت شمارۀ

بدن نوازنده،   ها نساابت بهد  در تمام روش  در آنر اینکه زاویۀ  

در راساتار سااعد دسات مخالفی اسات که د  رور آن قرار دارد.  

ماند  بر رور پوست د  نمیهمننی  پس از اجرار ضربه، دست  

  ا از بی  نرود مگر در اجرار ضااربۀهتا طنی  حاجاال از ضااربه

 ناورر.  روش مهرداد کریمنی بهجدار میا

 

 گیرینتیجه

نواز دارد  د ، در مکت  نانقاه، ریشه در باورها و اعتقادهار د  

و از جایگاه و من لت ناجّی برنوردار است. باورهایی که برار  

پیر و مرشد نود مدد می  از  جویند تا  درک و دریافت حقیقت 

مسیر کمال هموارتر شود. برار گذر از ای  مسیر، گاهی مریدان  

نی  با طرب و سماع  ند و گروهی  کنبا تفکّر و تأمل طی طریق می

شوند. مقصد، یکی و آن قرب الهی است. د   ل می به ای  درک نائ

 نود شدن از نویشت .نی  اب ارر است برار ایجاد سرمستی و بی

به اجاطالح  شاکل سانّتی، نامدوّن )و  موزش بهدر مکت  نانقاه، آ

  اساات که مریدان از طریق کشااف و شااهود به (سااینه  سااینه به

پردازند. از ای  منظر شباهتی بی  موسیقی  نوازر میل د تحصی

باسااتانی که ریشااه در فرهنگ و تاریخ هر قوم و ملّتی اساات و  

 نوازر نانقاهی با گرایش بر موسیقی عبادر وجود دارد.  د 

همننی  د ، جاایگااهی را در موسااایقی عاامیااناه و محلّی آن  

  نود  باه  منطقاه همراه باا آداب و رساااومی متفااوت از ناانقااه

نوازر، استفاده  شامل: فرم د   اجرا  انتصاص داده است که نحوۀ

  ای ، پیرور از ملودر و... مختص  از حرکات نمایشای، تنوّع ریتم

 ت سوگوارر، ب می، رزمی و کار.گونه از موسیقی است با محوری

موسایقی شاهرر یا رسامی معرو  اسات، هر    در نوع ساوّم که به

سااازر به ایفار نقش نود  لوم آهنگیش از سااازها بر اساااس ع

ی برنوردار  می پردازناد. در ای  میاان، د  نی  از اهمّیّات نااجاااّ

هار  شایوه  نوازر، جادار سااز نسابت بهاسات. در ای  شایوه از د 

ارکساتر باشاد. پس فرم  قبل باید در کنترل نوازنده و هماهنگ با  

یر اجرار نوازنادگاان تغی  العاات موسااایقاایی و نحوۀهاا، اطضااارباه

 
ای  شیوه برار افرادر مطرح شده است که دارار اندامی متناس ،   14

 دیدگی هستند.طبیعی و بدون آسی 

شاوند و در جادد حفظ جایگاه  کند؛ با علوم موسایقی آشانا میمی

ذکر اساات که در هر سااه    نود، تابد قوانی  آن هسااتند.  زم به

نوازر  نوازر و گروهنوازر، همنوع از موسایقی، د  به اشاکال تش

 شود.ارائه می

ها هدفمندتر باشاد، یعنی دارار تفکّر، آگاهی  هرهه اجرار ضاربه

در جهت رفد انقباضات احتمالی عضالت نامربوط،    و حضور ذه 

تعاادل رسااایادن انرژر بادن، کنترل قادرت نوازنادگی، بیاان    باه

ساااز و در نهایت ایجاد    واسااطۀمخاط  به  احساااساای ناب به

 هار بدن نواهد بود.  گونه آسیبی به اندامهیچ

نوازندگی اسات تا    نوازر، فرم و شایوۀم در د از نکات بسایار مه

ر و اجرار تکنیش  با کمش ها هموارتر  ذه ، مساایر تکامل، میسااّ

ح شاده  ار از نوازندگی مطرهمی  منظور فرم و شایوه  شاوند. به

 :14پ شکی است  کسوتان و جامعۀکه مورد تأیید اساتید، پیش

شاکل  سامت پایی  و د  بهگونه انقباضای بهها بدون هیچشاانه

آن در ساااط   گیرد تا وزن  عمودر بر رور کف دسااات قرار می

قرارگیرر د  بر رور انگشات    بیشاترر تقسایم شاده )نسابت به

اشااره( و فشاار کمترر را دسات متحمّل شاود. انگشات شاسات نی   

هرهه آزاد و رهاتر در دانل جاشاساتی باشاد، درگیرر عضاالت  

داشااات     منظور نگااه  کمتر نواهاد بود. البتاه در مواردر هم باه

 شود.  حاجل مید ، با ظرافت بسیار و اندک فشارر  

درجه    90دارنده،  بازور دست نگاه   دانل ساعد به  نسبت زاویۀ

است و ساعد در امتداد بازو )کنار بدن( و دست در راستار ساعد  

ش هیچ  بدون  یعنی  درجه(،  می)جفر  قرار  مچ  در  گیرد. کستی 

بدن نی  بسیار اندک است )بازو در   دانل بازو نسبت به  فاجلۀ

 . کنار بدن قرار دارد(

پس از قرارگیرر د  بر رور دسات با رعایت مطال  ذکر شاده،  

رتاب  جااورت هرنشاای و پبه 15فبی ب  ضااربۀجاادار میانه یا  

ر(، انگشات شامارۀ   انگشات کوهش یا انگشات شامارۀ ههار )ندنصاد

ر( و انگشات شامارۀ  ساه سامت با  و مرک   )وُساطی( به  دو  )بدنصاد

 گیرد.    د  جورت می

  دسات نسابت به  حرکتی، زاویۀ  مطال  ذکر شاده در مورد دامنۀ

ها برار دسات  سااعد، قرارگیرر بازو در کنار بدن و اجرار ضاربه

 مخالف )دستی که د  بر رور آن قرار ندارد( نی  جادخ است.  

 شود.دارنده اجرا میار که توسط دست نگاهضربه 15



 

 فصلنامه علمی مطالعات هنر و زیباشناسی

 1401 بهار، 3، شمارهدومدوره 

 
ز عضاالت  یعنی در هر دو دسات بدون ایجاد شاکساتی در مچ، ا

شود با ای   ، همنون باز و بسته کردن پیچ استفاده میهرناننده

تر  قورد  برار    دارندۀه در دساات مخالف دساات نگاهتفاوت ک

ید جلویی( کاربرد پیدا  انه )دلتوئشاا   ها، عضاالۀاجرا کردن ضااربه

 کند.می

گیرد و انگشت شست  همننی ، د ، موازر بدن نوازنده قرار می

د  هم قرار    تر از نیماۀنیمی از د  یاا پاایی تواناد بر رور  می

ها کامال  هسابیده در کنار یکدیگر هساتند که  گیرد. ساایر انگشات

باعث ایجاد اندک گودر در دسات و در نتیجه تولید جادار بم یا  

 شود.  فبمب نی  نامیده می  ضربۀ

حرکتی و همان    فبمب با همان دامنۀ  ضاربۀ فزیرب همنون ضاربۀ

ها  کند، با ای  تفاوت که انگشت پوست د  برنورد می  جایگاه به

ذکر    از یکدیگر باز شاده، تا جادایی تی  یا زیر تولید شاود.  زم به

کند تا ماند از  ساامت پایی  حرکت نمیاساات که مچ دساات به

 ایجاد ساییدگی برار مچ شود.  

هار فبمب و  ضاربههرنش دسات و نار  شادن یا نشادن آن در 

کند. همننی  قرارگیرر  د  مشکلی را ایجاد نمی  فزیرب از دایرۀ

ار  ها بر رور پوست د ، پس از اجرار ضربه، کامال  سلیقهدست

قط در تولید یا عدم تولید طنی  جاادا مؤثر اساات و  اساات و ف

هایی که کشااش یا  آساایبی ایجاد نخواهد کرد مگر در پوساات

العمال  سااافتی زیاادر دارناد کاه پس از اجرار ضااارباه، عکس

 شود.  دست وارد می  شدیدترر به

قور و جار  انرژر    ها از جادار ضاعیف بهحرکتی ضاربه  دامنۀ

ت، ساااعد، بازو و شااانه  مل: دساا ترتی  شاااحدّاکثر به  حدّاقل به

ها برار جلوگیرر  عضالت مربوطه در اجرار ضربه  ه بهتوج  است؛

 دیدگی و شنانت جحی  حرکت بسیار ضرورر است.  از آسی 

نواز  نشاسات  د   ه کرد، نحوۀز مواردر دیگر که باید به آن توجا

و انتخاب جااندلی مناساا  اساات. جااندلی باید متناساا  با قد  

نوازنده از تسالّط  ساته با ساطحی جاا  باشاد تا  نوازنده، بدون د

  نی  با فاجاالۀ  نشااساات  او  برنوردار شااود. نحوۀ  کافی برار اجرا

منظور عدم  گاه نوازنده بهگاه جااندلی و نشاایم اندکی بی  تکیه

محدودیّت حرکت عضالت است و فرد وزن نود را کامال  متعادل  

شااکم،    دهد و عضااالت لگ ،بر رور دو اسااتخوان لگ  قرار می

اینکاه  کنناد. دیگر  دارر میفیلاه و گردن، باا تناه را عمودر نگااه

  90ران   درجاه، سااااخ باه  90مچ پاا  کف پاا بر رور زمی ، زاویاۀ

 درجه است.    90تنه نی     درجه و ران به

نصاوص در اکثر  رور زمی  به  در مورد طرز نشاسات  نوازندگان

شاااکل  ی وجود ندارد، نشاااسااات  بهها که امکان جاااندلنانقاه

 زانو نشست  دارد.   دو  زانو، آسی  کمترر نسبت بهههار

 

 پیشنهادهای نظری و کاربردی

هار  بررساای شاایوه  ذکر اساات که محقّقان در آینده به  زم به

در تغییر و    بگردازناد زیرا آناان  نوازر در میاان نسااال جواند 

. همی  امر باعث ثبت  دارندانعطا  بیشااترر    روش آموزش نود

ها و  ار واحد و علمی با حفظ اجااالتنهایی و گسااترش شاایوه

  توانناد باهقادماا نواهاد شاااد. در اداماه نی  می  احترام کاامال باه

نوازر از جملاه:  هاار د بررسااای و ثبات تماام ظرایف و تکنیاش

هار دو  هار اجرار ری ، ضاااربههار حلقه، انواع فرمانواع حرکت

موضاوع دیگر که بسایار    د.هار مختلف و... بگردازندساتی، دُرّاب

د  با اندام،    وزن و قطر کمانۀ  ت اسات، بررسای رابطۀحائ  اهمی

در سانی  مختلف نوازندگان د     عضاالنی  بندر و تودۀاساتخوان

نتیجه   هار مختلف و درگروه  به  بندرکه قابل تقسااایم  اسااات؛

احی و ساااانات ساااازهاایی در ابعااد گونااگون مطاابق باا  طر

هار احتمالی برار  اسااتانداردهار علوم پ شااکی و فاقد آساای 

 نوازان نواهد شد.  د 

 

 هامحدودیّت

هایی را در ای  تحقیق  که محدودیّت  ارمتأساافانه مشااکل عمده

ی  ز بیماارر یا حتدلیال ترس اکه به  ، بیماارر کرونا بودکردایجااد  

با    ۀ نگارندهنوازان مطرح سااانند ، ماند از مصااااحببیمارر د 

.  شدتعداد بیشترر از آنان  
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 تصاویر

 )نگارنده(     هیعطااا  سالمدیّد  از نگاه س  رر یقرارگ  روه ی: فرم و ش1-4ریتصو    

 

 

 

 

 

 

                                

 

 ر قرارگیرر د  از نگاه محمّدفرزاد عندلیبی )نگارنده(: فرم و شیوه2-4تصویر      

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

ناورر  ر قرارگیرر د  از نگاه مهرداد کریمفرم و شااایوه :3-4تصاااویر          

 )نگارنده(

 

 

 

 

                                                

 

 )نگارنده(  نتیطد  از نگاه احمد ناک  رریقرارگ  روهی: فرم و ش4-4  ریتصو  

 

 

 



 

 فصلنامه علمی مطالعات هنر و زیباشناسی

 1401 بهار، 3، شمارهدومدوره 

 
 

ر قرارگیرر د  از نگاه منصاااور مرادر  فرم و شااایوه  :5-4تصاااویر  

 )نگارنده(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               

 

ر قرارگیرر د  از نگاه سااایّدبهااالدی   فرم و شااایوه: 6-4تصاااویر  

 )نگارنده(  حسینی

 

 

 

 

                          

 

  سایّدعطااا  ساالمیهر تُم از نگاه  ر اجرار ضاربه: فرم و شایوه1-5تصاویر  

 )نگارنده(

 

 

 

 

 

 

 

                        

 

  محمّدفرزاد عندلیبیر تُم از نگاه  ر اجرار ضاربه: فرم و شایوه2-5تصاویر  

 )نگارنده(



 ` 
  
  

91 
 

 

 

 

 

                     

ر دسااتد بسااته یا تُم از نگاه  ر اجرار ضااربه: فرم و شاایوه3-5تصااویر  

 ناورر )نگارنده(یممهرداد کر

 

 

 

طینت  ر کَف از نگاه احمد ناکر اجرار ضاربه: فرم و شایوه4-5تصاویر  

 )نگارنده(

 

 

 

 

 

 

 

 

ر تُم از نگاه منصاااور مرادر  ر اجرار ضاااربه: فرم و شااایوه5-5تصاااویر    

 )نگارنده(

 

 

 

 

 

 

 

                                            

ر بَسااته از نگاه ساایّدبهااالدی   ر اجرار ضااربهفرم و شاایوه :6-5تصااویر  

 حسینی )نگارنده(

 

 



 

 فصلنامه علمی مطالعات هنر و زیباشناسی

 1401 بهار، 3، شمارهدومدوره 

 
 

: 7-5ویر  اتصا 

و   فاااارم 

ر  شاااایااوه 

اجااااااارار  

ر  ضااااربااه

میااناه از نگااه  

سایّدعطااا   

  سااااالمایااه

 )نگارنده(

 

: فرم  8-5  تصااویر  

ر اجرار  و شااایوه

هَپ یا دسااتد پایه  

محمّادفرزاد  از نگااه 

 )نگارنده(  عندلیبی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            

: 9-5  تصااویر

 ناورر )نگارنده(ر هَپ از نگاه مهرداد کریمر اجرار ضربهفرم و شیوه
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 طینت )نگارنده( ر پایینی از نگاه احمد ناک ر هَپ یا کدناره ر کدنارهر اجرار ضربه : فرم و شیوه 10-5تصویر  

 

 

 

                                

 

 

 

 

 

                                     

 ر هَپ یا دستد پایی  از نگاه منصور مرادر )نگارنده(ر اجرار ضربه: فرم و شیوه11-5ویر  اتص    

 

 

 

 

 

 

 



 

 فصلنامه علمی مطالعات هنر و زیباشناسی

 1401 بهار، 3، شمارهدومدوره 

 
ر هَپ از نگاه سیّدبهااالدی  حسینی ر اجرار ضربه: فرم و شیوه 12-5  تصاویر

 )نگارنده( 

 

 

 

 

 

                          

ر شَالّاقی از نگاه  ر اجرار ضاربه: فرم و شایوه13-5تصاویر      

  )نگارنده(  سیّدعطااا  سالمیه

 

 

 

 

                                  

 

لّاقی از نگاه  ر اجرار ضااربه: فرم و شاایوه14-5تصااویر          ر باز یا شااَ

 )نگارنده(  محمّدفرزاد عندلیبی

 

 

 

 

 

ر تَق یا دساتد باز از نگاه مهرداد  ر اجرار ضاربه: فرم و شایوه15-5تصاویر  

 ناورر )نگارنده(کریم
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ر  کدناره  رر اجرار ضااربه: فرم و شاایوه16-5تصااویر                           

 طینت )نگارنده(از نگاه احمد ناک  با ییر  راست یا کدناره

 

 

 

 

ر  ر اجرار ضاربهفرم و شایوه :17-5تصاویر                                             

  بَش یا شَلّاقی از نگاه منصور مرادر )نگارنده(

 

 

 

 

 

 

ر باز از نگاه ساایّدبهااالدی   ر اجرار ضااربه: فرم و شاایوه18-5تصااویر  

 )نگارنده(حسینی  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 فصلنامه علمی مطالعات هنر و زیباشناسی

 1401 بهار، 3، شمارهدومدوره 

 
 

 از نگاه نوازندگان  هار د گذارر ضربه ر اجرا و نام فرم، شیوه   هارو تشابه  : تفاوت 1جدول  

 هاشانصه 

  ها و تشابه  هاتفاوت                                        

 سالمیه 

 

 عندلیبی

 

 خاوری کریم 

 

 طینتخاک

 
 حسینی مرادی    

 آموزش 
آشنایی  عدم  

 با نت 

 

سه نطّ  

 حامل 

 

 تش نط      

 

 سه نطّ حامل 
عدم آشنایی با    

 نت
 آموزش سنّتی

قرارگیرر      

 وزن د 

 

وزن د  مایل  

نار  از  به

بدن قرار  

 گیردمی

 

وزن د   

عمودر قرار  

 گیردمی

 

وزن د   

عمودر قرار  

 گیردمی

 

وزن د   

عمودر قرار  

 گیردمی

 

 وزن د   

عمودر قرار  

 گیردمی

 

 

 

 وزن د   

سمت جلو  مایل به

 گیردقرار می 

ر بازو  فاجله  

 بدن به

بدن  بازو به 

 فاجله دارد

بدن  بازو به 

 فاجله ندارد 

بدن  بازو به 

 فاجله ندارد 

بدن  بازو به 

 بدن  بازو به  فاجله دارد

 فاجله دارد

 بدن  بازو به 

 فاجله دارد

ر دانل  زاویه 

 بازو ساعد به 

  90بیش از  

 درجه 

 

 90بیش از     

 درجه 

 

 90کمتر از     

 درجه 

 

    90بیش از     

  درجه 

 درجه  90

 

 

 درجه  90بیش از  

قرارگیرر  

 د 

بر رور  

 انگشت اشاره 

 

 بر رور  

 کف دست

 

 بر رور  

 کف دست

 

 بر رور  

 انگشت اشاره 
 بر رور  

 انگشت اشاره 

 بر رور        

 انگشت اشاره     
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دست مخالف  

 دارنده  نگاه 

تر از  پایی  

 ر د نیمه

 

 با تر از  

 ر د نیمه

 

 بر رور  

 نیمی از د 

 

 بر رور  

 بر رور   نیمی از د 

 نیمی از د 

 بر رور  

 نیمی از د 

انگشست  

شست دست  

 دارنده نگاه 

کمی د  را 

 کندمهار می 

 

 

 آزاد و رها 

 

 

 آزاد و رها 

 

کامال  د  را  

 کندمهار می 
 کمی د  را 

 کندمهار می 

 کمی د  را 

 کندمهار می 

 جدار بم
      

 تُم         

 

 تُم       

 

دستد بسته یا  

 تُم 

 

 کَف      
 بَسته تُم          

 میانه      جدار   میانه

 

هَپ یا دستد  

 پایه 

 

 هَپ 

 

ر هَپ  کدناره

ر  یا کدناره

 پایینی

 

هَپ یا دستد  

 پایی  

 هَپ 

 شَلّاقی      جدار زیر

 

 باز یا شَلّاقی   

 

 تَق یا دستد باز

 

ر راست  کدناره

ر  یا کدناره

 با یی
 باز  بَش یا شَلّاقی
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Study of Different Techniques of Daf Playing (monastery school) in 

Kurdistan Province and Compile One Method in Playing Daf 

 

 

 

Abstract 

 

Of the musical instruments commonly played in Kurdistan, daf is given a particular 

significance due to its applications in performances at reverenced places like khanqahs. 

Traditional techniques have often been used to instruct how to play daf as the instructors are 

not familiar with the science of music and musicology. This has resulted in disagreements and 

mixed techniques used by individual instructors who view their own teaching technique as the 

frame of reference, confusing learners and leaving them in doubt about which technique should 

be followed. Therefore, the main research question was formulated as: In playing daf according 

to the school of khanqah, what are the techniques used for playing and instructing, and how 

can one develop a scientific, comprehensive, unified technique to teach how to play daf? In 

terms of its objective, the present study is an applied one using a descriptive-analytical research 

method. The data were gathered through desk research and field studies (interviews with daf 

players). By examining different techniques used in Sanandaj school of khanqah and 

identifying what these techniques have in common and how they differ, a technique was 

presented for playing daf to be used by those interested in this learning how to play this musical 

instrument. Important results of this study include a correct performance with no significant 

side effects for daf players and a harmonized system of notes and nomenclature for recording 

strikes.                                                                                        

The statistical population consisted of distinguished instructors and players, including Seyed 

Ata’ollah Salamieh, Mohammad Farzad Andalibi, Mehrdad Karim Khavari, Ahmad 

Khaktinant, Mansour Moradi, Seyed Bahaoddin Hossein in Sanandaj, selected through non-

probability sampling for a study of their work and their playing techniques.  
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 چکیده

فردی از چیزی    ز تجرید حذف شدن خصوصیاتمنظور ا  شود.ر طی آن جزئی به کل تبدیل میتجرید در عرفان اسالمی فرایندی است که د

  این حاصل    ،ایرانی  در نقاشی  به جزئیات ملموس اشیا  عدم پرداختنگاری و یا  رسد چکیده نظر میهاست که قرار است کل شود یا ارتقاء یابد. ب

  توفیق   هم و پس ازبحث انتزاع در هنر غرب از اواخر قرن نوزد  ،لدر مقاب  .تجرید در عرفان اسالمی باشد  ۀهنرمندان و باور به نظری  معنوی  نگاه

در    ؛. انتزاع در لغت به معنای در آوردن جزئی از کل است شودمطرح و پیگیری می   اروپا  در نقاشی  ،از قبیل امپرسیونیست  ،نوگرایی  هایجنبش 

ی در جهان  یقشباهتی به فرم حقده و مایل است فرمی خاص که لزوماً  از دست دا د را به بازنمایی دقیق و مشابه شئحقیقت هنرمند تمایل خو

کرده خلق  ندارد  را  تأک  ملموس  مورد  دهدو  قرار  نقاشیید  در  تجرید  قرن  ایرانی.  طی  استمرار  و  قدمت  به  توجه  چه    هابا  و  تشابهات  چه 

غرب  هاییوت تفا مدرن  هنر  در  انتزاع  میبه  دارد؟  با  کنظر  بودند  اصولی  به  قائل  خود  تصاویر  بازنمایی  در  ایرانی  هنرمندان  در ه  رسد  ریشه 

. هدف  توان با انتزاع در هنر غرب همراه و از یک جنس دانستایرانی را می  اشی در نق   تجرید    .است  ها داشتهآن   باورهای مذهبی و اعتقادی

به    هشاین پژو.  استایرانی و تحلیل تمایل به انتزاع در هنر غرب    نقاشی  در امتداد آن    اسالمی و  پژوهش حاضر بازخوانی بحث تجرید در هنر

تطبیقی مطالعات  ای  ،روش  بسط  و  شرحضمن شرح  و  مقایسه  به  مفهوم  دو  پرداخته  ن  روش  داده   است،  نتایج  به  نگارندگان  نظر  مورد  های 

 است.   ای گردآوری شده کتابخانه 
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 مقدمه 

ایران   دورۀ  ینقاشی  کتب  از  کردن  مصور  بر  تمرکز  با   سلجوقی 

حیات  مختلف در    به  ادامه  خود  از حملۀ  داد.قالبی جدید    پس 

)نوعی سنت کار    یر هنرپروهای  مغوالن به ایران و تشکیل کارگاه 

از گذشته مورد توجه و حمایت قرار  ایران    نقاشی  ،گروهی( پیش 

رسد با توجه به قوانین دین اسالم در نهی خلق  به نظر می     گرفت.

موجوداتِ انسان  «روحذی »  تصاویر  جمله  دستور   ،از    العمل نوعی 

نقّ  نانوشته متمادی  اشیبرای  قرون  طی  که  شد  تعریف  ایرانی 

ی طبق  استمرار  رسید.  پختگی  به  و  موجود  تفاسیر  افت 

و  گرایانه در بازنمایی اشیای واقع نگاری، نپرداختن به الگوهاچکیده 

نگاره  خلق  برای  دوبعدی  فضای  یا  انتخاب  و  آموزش  حاصل  ها 

تی در مورد آن قطعیّ  ،مدارک مستند  علت کمبوداست که به  اد اعتق

ندارد.   جهان وجود  نوع  طی   بینی این  که  شد  آثاری  خلق  باعث 

شباهت  مختلف  کلی ای  هقرون  اصول  و  فضا  مورد  در  بنیادینی 

در خلق    این نوع نگاه .عناصر حاضر در صحنه با هم دارند  بازنمایی

اندیشمندان مختلف  سؤال و تفاسمحل    ،آثار از جانب  یر مختلفی 

این  بوده  اخیر  در سدۀ  اندیشگرا و تاریخیسنت  نظر  ونه به گاست. 

متمادی و در بین تمام  طی قرون  که    این روش بازنمایی  رسدمی

دوره  تفاوتنقاشان  اندک  با  مختلف  داشته،  های  استمرار  هایی 

تجرید به  تمایل  جز  سوژه  خلق  در   حاصل  از  رسیدن    ء یا  به کل 

دیگربه   .است کلیّ  ،عبارتی  مفهوم  شی   هنرمند  به  ء یک  نوان  عرا 

  از سوی دیگر  کند.می  بازآفرینی  گروهی همای از تمام اجزانماینده 

تما و  اصول  انتزاع  کردن  رها  به  اروپایل  در  نقاشی    از   کالسیک 

آغاز    ،نظیر امپرسیونیست  یهایاواخر قرن نوزدهم و پس از جنبش 

 انتزاع در نقاشی غربی قابل تأملای که در مورد مفهوم  نکته    شد.

سالیق  تن  ،است  و  تفکرات  با  مختلف  هنرمندان  آثار  در  آن  وع 

بهره در    گوناگون است. از واقع  ذائقۀ   نوع  مندی  به  انتزاعی    فضای 

  واقعی ای غیر ارتباط داشته و از بازنمایی اشیا به شیوهآفریننده اثر  

شده(  شده  مسخیا   مطلق  )دفُرمه  انتزاع  رنگ(   تا  و  سطح    )تنها 

تطبیقی بر مشخص کردن این    اساس این پژوهشِ  است.  گسترده 

)بین    در نقاشی ایرانی  «تجرید»معنا استوار خواهد شد که مفهوم  

اواخر قرن  در نقاشی غربی )   «انتزاع »و مفهوم  ه.ق(    11تا    5قرون  

شباهت   م  19 بعد( ضمن  عمده تفاوت   ،های ظاهریبه  از    ایهای 

ین با هم دارند که ابعاد مختلف ا  اجرا  ، ساختار و شیوۀنظر نگرش

شباهت   هاتفاوت  بحث    هاو  ادامه  بررسی  تحلیل  مورددر  قرار    و 

به  خواهند شده  مطرح  مطالب  به  توجه  با  میگرفت.    رسد نظر 

انتزاع به معنای مدرن آن و کارکردی  با توجه    –  استفاده از لفظ 

و    ایرانی انتخاب درستی نیست  نقاشیبرای    -که در هنر غرب دارد

های ایرانی از مفهوم و  مفهوم تجرید در نگاره   است فاصلۀشایسته  

 شود.  و تبیین  کاربرد انتزاع در هنر مدرن غرب به درستی مشخص

 پژوهش  پیشینۀ

حاضر پژوهش  عنوان  مورد  در    ،در  تجرید  مفهوم  بررسی  به  که 

این دو   مقایسه  و سرانجام  نقاشی غرب  انتزاع در  و  ایرانی  نقاشی 

می هم  با  پژوهمعنا  مستقلیپردازد،  نشده   ش  انجام  امروز  به    تا 

این  از  بخش  است  این  در  پژوهش مرتبط  رو  صورت  ترین  های 

مقاله این  نگارندگان  نظر  مورد  بحث  با  م  گرفته  سه یرا  به   توان 

که به بحث    شامل مقاالتی است  اول  دستۀ  گروه کلی تقسیم کرد.

پرداخته  اسالمی  هنر  در  آن  کارکرد  یا  و  کل  طور  به  :  اند تجرید 

نگارنده در    ؛(1390تجرید« )علم الهدی،    مقالۀ »مشاییان و نظریۀ

معرفی   به  پژوهش  نظریۀاین  و  تجرید  نظریۀ  تحلیل  در    و  تعالی 

نت و  پرداخته  اسالمی  گرفتهعرفان  تئوری مشای  یجه  یان  است که 

نظریۀ  با  کلیات  ادراک  خصوص  پژوهش    در  دارد،  تفاوت  تجرید 

مقاله  است  بعدی  تجرید«  باای  صنعت  به  دیگر  »نگاهی   عنوان 

از  1388  )دادبه، بازتعریف  نوعی  پی  در  نویسنده  مقاله  این  در   )

معنای تجرید در زبان و ادب فارسی و عربی است که به مدد آن  

  ، عنوان بعدی  تر برای تجرید در نظر گرفت.بتوان معنایی گسترده 

؛ در این نوشتار نویسنده  ( است1392»تجرید یا تعالی؟« )فرهانی، 

سینا  پیش از او از جمله ابن   فۀ دیدگاه مالصدرا و فالس  به مقایسۀ

به کل بر    ء ها در مورد تبدیل شدن جزداخته و اختالف نظر آن پر

و یا تعا نتیجه می  لی را بررسی کرده اثر تجرید  نهایت  گیرد  و در 

تفاوت طیف  دو  این  دیدگاه  باکه  آشکار  آخرین    هایی  دارند.  هم 

اول   از  عنوان »ابن   ،گروه  نام  با  است  فرایند  پژوهشی  در  سینا 

مفهوم تجرید را  نگارنده در این پژوهش    .(1395تجرید« )احسانی،  

چیزی- یا  کسی  از  عقلی  دریافت  فرایند  ابن   از  -در  سینا  منظر 
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آرای  بررسی  ضمن  و  کرده  کم   بررسی  یا  و  تناقضات  و    وی 

 است.   شرح دادههای وی را  های فرضیه کاستی

گروه دوم مقاالتی هستند که به بحث انتزاع، مفهوم و کارکرد آن   

پرداخته  غرب  هنر  انتزاع    مقالۀاند؛  در  تا  انتزاعی  افسون  »از  اول 

)نشانه  بصری  اکسپرسیو  میراث  در  اکسپرسیونیسم  انتزاع  شناسی 

در    . (1381)پرویزی،    است  گذشتگان(« نگارنده  پژوهش  این  در 

اثبات منابع الهامی از هنر گذشته ه شرق و تأثیرات آن  خاصّ  ،پی 

ن باور  او بر ای  آثار هنرمندان اکسپرسیونیسم است.  در هنر مدرن و

است که با مساعد شدن شرایط جامعه و پذیرش از جانب مخاطب  

عنوان دوم  آزادانه به سوی انتزاع پیش رود.    است  هنرمند توانسته

نش خوانشهای  و  بازنمایی  مناقشه  ساخت انه »انتزاع:  گرا«  شناسی 

در این مقاله نویسنده انواع بازنمایی در هنر   ؛ که( 1385  )یوسفیان،

  1شناسی از منظر سوسور نشانه و در ادامه با رویکرد  را تحلیل کرده  

ا تمرکز بر  ب   ،است  آثار انتزاعی را مورد بررسی قرار داده  2و پیرس 

موند و  روتکو  از  اثر  دیگری  دو  پژوهش  »هنر    عنوان  باریان. 

سیاوش صبا به تحلیل مفهوم هنر    ( نوشتۀ1384انتزاعی« )صبا،  

  پردازد انتزاعی و تاریخ تقریبی تمایل به این شیوه در هنر غرب می 

کاریکاتور   سینما،  موسیقی،  در  را  مفهوم  این  مورد  و  نقاشی  و 

ای است با  آخرین عنوان در این بخش مقاله  دهد.بررسی قرار می

برشکل تأثیرگذار  »عوامل  ناب  عنوان  انتزاعی  هنر  گیری 

)فالح  موندریان«  پیت  پژوهش    .(1399زاده،  نئوپالستیک  این  در 

ثر بر ایجاد هنر  رداختن به عوامل مؤکند ضمن پنگارنده تالش می 

به نقش اساسی موندریان در این سبک هنری اشاره کند    ،انتزاعی

کاستی و  کم  هنرمند و  این  نقش  معرفی  در  تاکنون  که  هایی 

ب در  انتز ه برجسته  مفهوم  را  کارگیری  داشته  وجود  نقاشی  در  اع 

 مرتفع کند. 

به    مقاالت  ترین گروهتواند مرتبطسومین گروه که در حقیقت می  

باشد حاضر  پژوهش  نگارندگان  نظر  مورد  از    ،بحث  دسته  آن 

هوم انتزاع در هنر اسالمی و هنر غرب را مقاالتی هستند که یا مف

فاهیمی نزدیک  یا م  اند،ها پرداخته ه و به مقایسۀ آنیکسان انگاشت

به موضوع مورد نظر این پژوهش را در نقاشی ایرانی و غربی مورد  

 
1 Ferdinand de Saussure (1857 -1913) 
2 Charles Sanders Peirce (1839 -1914) 

داده قرار  استاند؛  تطبیق  پژوهشی  عنوان  »بررسی    اولین  نام  با 

انتزاع در هنر اسالمی و هنر غربی ) بر اساس    تطبیقی مفهوم واژۀ

گرایان( سنت  )روان نظریات  پدرام،  «  مقا1400جو،  این  در  له  ( 

به  را  انتزاع  مفهوم  واژۀنگارندگان  یک  هنر    عنوان  در  مشترک 

اسالمی و هنر غربی در نظر گرفته و ضمن مطرح کردن تعاریفی از  

دینی و عرفان اسالمی و همچنین مصادیق انتزاع در    انتزاع در هنر

گرا مورد بررسی  این دو مقوله را از دید متفکران سنت   ،هنر غرب

مدرن    » هنرهای تجسمی اسالمی و هنرم  عنوان دو  اند.قرار داده 

)م )کاشفی،  یغرب  انتزاعی(«  و هنر  ایرانی    ؛ که (1364نیاتورهای 

و   ایرانی  نقاشی  کلی  سیر  بررسی  ضمن  نویسنده  مقاله  این  در 

کند که در حقیقت سیر  نقاشی غربی در انتها به این نکته اشاره می

این   وارونه  ،دوتحول  پیموده  مسیری  نق  زمانی  ؛را  ایرانی  که  اشی 

چکیده  به  داشتهتمایل  واقع    ،نگاری  بازنمایی  پی  در  غرب  هنر 

های هنر مدرن خود را بنا  گرایانه بوده و زمانی که هنر غرب پایه

ا  ،کردمی تقلید  به  ایرانی  سنتنقاشی  غرب  هنر کالسیک  های  ز 

ای  مطرح شده گزیده   بدیهی است عناوین  .کندگذشته را رها می

عناوینی که    فقط  صورت گرفته و در حقیقت  هایاست از پژوهش 

این  شباهت  در  دارند  حاضر  پژوهش  به  بیشتری  مفهومی  های 

 اند. بخش معرفی شده 

 روش تحقیق 

مقاله مطالعات  پژوهشی  ،این  رویکرد  هدف    با  با  است  تطبیقی 

بازخوانی مفهوم تجرید در نقاشی ایرانی و مفهوم انتزاع در نقاشی  

های این دو مفهوم نسبت  ها و شباهتغرب و روشن کردن تفاوت 

داشته مذکور  هنرهای  در  که  کارکردی  نظر  به  از  مقاله  این  اند. 

  کیفی است. بنیادی است و تجزیه و تحلیل مطالب در آن    ،هدف

 تحلیلی-توصیفی  های آن به روشها و یافتهداده   قایسۀتطبیق و م

  این پژوهش   به سرانجام خواهد رسید. مطالب مورد نظر نگارندگان

از پایان   مستندات،  اعم  روش  نامهمقاالت،  به  کتب  و  تصاویر  ها، 

 است.   ای گردآوری شدهکتابخانه 

 تجرید  نظریۀ در لغت و تجرید

برهنه کردن چیزی را از زوایایی که بر آن باشد،    تجرید به معنای

باز کردن پوست چیزی، برکندن موی از پوست و مفاهیمی از این  
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است. می  دست  تجرید  معنای  در  گزی  نویسد:معین  دن،  تنهایی 

برکشیدن تیغ  و پیراستن،  مادی  قیود  از  بنده  شدن  عاری   ،

ذحجاب  به  توجه  و  اهلل  ماسوی  از  انصراف  و  ظلمانی  ات  های 

  آن را به عملی در ذهن  ،وی در ادامه در توصیف تجرید  .احدیت

کرده   اجزای    استتشبیه  از  جزئی  یا  از صفات چیزی  که صفتی 

اجزای دیگر شود  معنایی را به از صفات  نظر آورده و سبب غفلت 

جز  در صورتی آن  تنهایی    ء که  به  داشته  یا صفات  وجود  نتوانند 

)معین،   اصطالحبه (.  1030،  1375باشند  تجرید  کلی  ی  طور 

ۀ  سی است که توسط مشاییان در فلسفشنامعرفت  فلسفی در حوزۀ

ای چون  )از دید فالسفه   اسالمی مطرح شده؛ طبق تعاریف موجود

هنی است که در طی آن صورت مادی  فرایند ذ  ،تجرید  3سینا( ابن 

جدا  شئ با  از    محسوس  و  شدن  معقول  به صورت  مادی،  لواحق 

هن برای دریافت یک مفهوم از  شود. در حقیقت ذکلی تبدیل می

مفاهیم و صفات کلی را از آن    خاص و برای شناخت اشیا، یک شئ

اشیایس این  تمام  و  کشیده  بیرون  گرف  وژه  گروه  قرار  یک  در  ته 

  کند. فالسفۀ دریافت می  «کل» به صورت یک    و  همسان را همانند

  اند؛ اول مرتبۀ حله را تعریف کرده برای ادراک انسان سه مر اسالمی

آید که از ذهن پدید می  نزد  در ادراک حسی صورتی از شئ  حس

مکان    مادۀ و  زمان  دارای  همچنان  اما  گردیده  تجرید  خارجی 

الهدی،   )علم  است  و    (.128،  1390مشخص  خیال  دوم  مرحلۀ 

  در  .(114،  1392)فراهانی،    است  سوم تعقل یا ادراک عقلی  مرتبۀ

ادراک شئ از  پس  مراحل ذهن  این  آن،    طی  جزئیات  دریافت  و 

افراد زیادی قابل قادر به ساختن یک مفهوم کلی می بر  شود که 

باشد. وجودابن   انطباق  مورد  در  درک    سینا  برای  تجرید  فرایند 

می ملموسا اشاره  مثال  این  به  در  »  کند:ت  انسان  که  این  با  مثالٌ 

و... و شکل  رنگ  و  زمان، مکان  در  فردی  هر  در  و  خاصی    خارج 

ا بماهمراه  انسان  اما  مزبور    مقتضی هیچ  هو  ست،  اغراض  از  یک 

 (. 82،  1386سینا،  )ابن   «نیست

مرحله باالتری    ،پس از دریافت یک کل از جز  ،از نظر این فالسفه

ر این مرحله حتی  د  شود.حاصل می  -است  «خیال»که  -ز تجرید  ا

در نفس  شکل گرفته    ماهیتِ  ملموس و حواس،   با قطع ارتباط شئ

 
شناسیم، مشاییان  مشاییان مسلمان میعنوان سینا و پیروانش را به. ابن 3

  پیروان نظریات ارسطو فیلسوف بزرگ یونانی هستند.

 بعد مرحلۀ(. 116، 1392ماند )فراهانی، خیال باقی می مرتبۀو در 

از جمل ه خیر،  از مراحل تجرید به دریافت مفاهیمی غیر ملموس 

»وهم« نامیده    ها اختصاص دارد که مرتبۀو مواردی نظیر آن  شر

وهم بیشتر از خیال است   سینا میزان تجرید دراز نظر ابن  .ودشمی

مع مادی)زیرا  غیر  وهمی  مرتبۀ  انی  که  نهایی  مرتبۀ  و   هستند( 

اتف  « تعقل» زمانی  میاست  قوّ  افتد کهاق  ادراک    ،هاین  را  صوری 

از  می اگر  باشد، چون  مجرد شده  ماده  از  تمام جهات  از  که  کند 

رین را  جمیع عوارض مادی تجرید نشده باشد قابلیت صدق بر کثی

مغهوم )مثل  داشت  درخت   نخواهد  تمام  برای  درخت  ها(  یک 

در حقیقت مسیر ادراک عقلی )یک سوژه(    (.84،  1386سینا،  ابن )

می  خیال  و  حس  نوع    گذرداز  این  به  شدن  نائل  برای  نفس  و 

ابتدا   باید  حسی»ادراک،  سپس    داشته   «ادراک  و  ادراک  »باشد 

  ش کسب ادراکات مذکور و وصول مرتبۀ را کسب کند و رو  «خیالی

 (.  132،  1390الهدی،  همان مکانیسم تجرید است )علم  ،بعدی

مطرح  مطالب  به  توجه  با  می  پس  این  شده  به  بندی  جمعتوان 

که ت  ،رسید  و  مفهوم  یک  مراحل  ربیدریافت  در  نفس  در  آن  ت 

می  اتفاق  مرحلهمختلفی  هر  در  که  از    ،افتد  بیش  تجرید  میزان 

افزوده  مر کلیت  یابد،  افزایش  تجرید  هرچه  و  است  پیشین  تبه 

مالصدرا   .شودمی ادامه  از  ضم  4در  جزئیاتی  به  گرفتن  خرده  ن 

یاد    تعالی(  )نظریۀ  عنوان چیزی تعالی یافتهاز کل به   ،تجرید  نظریۀ

 شده   ا کاسته عنوان یک مفهوم منفی کم یی که بهکند نه چیزمی

گوید که قادر است مشاهدات  ای سخن می ه . فارابی نیز از قوّباشد

  وی   ؛ندها در خود حفظ کاز محسوسات را حتی پس از غیبت آن

قوّ را  این  )بلخاری می  « خیلهتم»ه  در (.  140،  1392قهی،  نامد 

مطهری اهلل  آیت  بحث  نهایت  این  تکمیل  تأکید    در  نکته  این  به 

ست  ئی« مردد نیست بلکه کلی آن چیزی »کلی« آن »جز  کند:می

جامع همه    ،واحد  گیرد که در آنِکه در ذهن ما حالتی به خود می 

به  با    (.245،  1377)مطهری،    ()شناخت جامع    افراد است توجه 

در قرن چهارم و پنجم هجری مطرح شده و    تجرید  اینکه نظریۀ

قرون   در  فالسفۀ  از  بعدیطبیعتاً  و    طرف  نقد  مورد  مسلمان 

گرفته قرار  مجدد  بهاست  بازخوانی  پس  که  می نظر  ،  چیزی  رسد 

 
.ابداع کننده نظریه تعالی، صدرالدین محمد بن ابراهیم شیرازی مشهور   4

 به مالصدرا عارف شیعه و بنیان گذار مکتب فلسفی حکمت متعالیه است. 



 

فصلنامه علمی مطالعات هنر و زیباشناسی  

1401 بهار، 3، شمارهدومدوره   

  ، اند پرداختهعنوان تجرید در هنر اسالمی به آن  مفسران امروزی به  

گذشته سطور  در  که  مفاهیمی  از  باشد  با   ترکیبی  شده    مطرح 

تصویریسنت  اقوام    ایران  های  در  آن  تأثیر  که  اسالم  از  پیش 

 . است  نیز دیده شده  -از جمله هنر اسالمی-مختلف  

 هنر اسالمی  تجرید در کارکرد 

  بسیاری از مفسران روح تجریدی حاکم در هنر اسالمی را حاصل 

زنده    احکام موجودات  بدن  به  دقیق  پرداخت  و  تصویرگری    منع 

، نتایج مغایر  گسترده  یهابررسی  گیریشکل   ولی با  ؛پنداشتندمی

  ، عبدالعنیف بهنیسی  است.  آمده   دسته ح شده نیز بمطر  با فرضیۀ

قدیمی الگوی  یک  حاصل  را  اسالمی  هنر  در  اصیل   تجرید  و 

می  .داندمی ادامه  در  که  وی  است  موروثی  امری  الگو  این  افزاید؛ 

هنر در    دنبال کنندۀقبل از تولد پیامبر نیز وجود داشته و این روح  

آمده به    دستهبعضی از آثار ب  است؛  خالل عصرهای متمادی بوده

گردد. او  النهرین باز می اعراب ماقبل اسالم و حتی تمدن بین  دورۀ

قص دیوار  به  ادامه  نگهدر  برلین  در  که  می ری  آثار    و  شودداری 

دارد، وجود  آن  در  تجریدی  می ا  نقاشی  )بهنیسی، شاره  کند. 

نظریه   (.78،  1378 بجای  نصر  و  دارد  مورد  این  در  متفاوت  ای 

  مشایی قرون وسطی، اعم از   بحث اعتقاد به فلسفۀ   ،میراث هنری

  طونی ارسطو و شارحان نئوافال   اسالمی، یهودی، مسیحی و نظریات

می  مطرح  اشیارا  متفکران  این  نظر  از  و    کند.  صورت  از  مرکب 

مسئلهده ما این  به  نصر  حقیقت  در  هنرمند  اند.  که  دارد    ، تأکید 

سر را  طبیعت  میجان  قرار  را  مشق  آن  ظاهری  صورت  نه  دهد 

فرد هنرمندان  منحصر به   بلخاری نیز به شیوۀ  (.511،  1381)نصر،  

پرداختهمسلم می   ان  و  از  نویسد:  است  مسلمان  هنرمندان  تقلید 

آن  دارد؛  ارسطو  و  افالطون  رای  با  آشکار  تفاوتی  از طبیعت  نه  ها 

کنند ( تبعیت مینوعی همان کلصورت، بلکه سیرت طبیعت )به  

   (.44،  1392قهی،  )بلخاری 

رفان و حکمت اسالمی را  نوع بازنمایی در ع  ،بلخاری در جایی دیگر

اب  «عالم مثال»وامدار   معرفی    «حضرت خیال»  عربینیا به تعبیر 

کربن   .کندمی قول  از  ادامه  در  میان  5او  را  خیال  عالم    عالم 

انتقالی است    داند که تسمۀ می  مانند راهیمحسوس و معقول و به

 
5 . Henry Corbin (1903-1978) 

یا ملک را با ملکوت ممکن    و  که ارتباط عالم حس را با عالم عقل

خیال همان    در حقیقت عالم  (.69،  1392قهی،  سازد )بلخاری می

  ، از این رو ثبت شده  رت یک کلبه صو  ست که تصویر اشیاعالمی 

اسالمی عرفان  و  هنر  در  خیال  عالم  زبان    نقش  علت  )به 

انکار    اش(تجریدی  استنقشی  با    .نشدنی  اسالمی  حکمای  تمام 

ثابته  6، عالم مثال اسامی مختلفی چون نورانی،  7اعیان  ، عالم صور 

هشتم   8آباد کجا نا اقلیم  یا  برده   9و  نام  آن  اندیشمندان    اند.از  این 

معتقدند   و  دانسته  روحانی  شرایط  واجد  را  هنرمند  هنرمند 

مثال  عالم  به  عالم حس  از  خود  سیر صعودی  در  صور    ،مسلمان 

می کشف  را  موجودات  باطن  و  عالم نورانی  به  بازگشت  در  کنند 

 . کشدهای خود را به تصویر میافتمحسوس دری

و   11، تیتوس بورکهارت 10محققانی چون رنه گنون، فریتیوف شوان   

رافرم   شأنم  ،نصر اسالمی  هنر  در  تجریدی  این   های  تأثیرپذیری 

قرون گذشته   نیز در  هاپیش از آن  دانند،عالم مثال می  ها درفرم 

عربی و غزالی  ، فارابی، موالنا، ابن 12ی چون کندی فیلسوفان مسلمان

در م مورد    نیز  اسالمی  هنر  در  آن  بازنمایی  و  مثال    کتوبات عالم 

ببسیار خود  از  گذاشتهه  ی  مقاله   اند.جای  در  هنر  شوان  ای 

خطبیعت به  راه  را  میگرایانه  معرفی  رفته  میطا  و    نویسد: کند 

»برصورت   او که  زیرا  است،  انسان طبیعی  برای  از طبیعت  تقلید 

است. ولی تقلید خدا آفریده شده«، دارای قابلیت و حق خالقیت  

ای تمام و کمال برای او طبیعی نیست؛ چون او  از طبیعت به شیوه 

وی درجایی دیگر تلویحاً    (.19،  1394انسان است نه خدا )شوان،  

هن در  تجریدی  روش  می به  اشاره  اسالمی  میر  و  هنر    گوید:کند 

ه چگونه باید به بهترین  دهد کالمی به صورتی شفاف نشان می اس 

نتایجش  بدون آنکه به لحاظ  -هایی خالقانه  حالت ممکن به روش 

 
ی است که برای اولین بار توسط شیخ اشراق به فلسفه  عالم مثال عالم  6

 ای است بین عالم ماده و عالم مجرد. اسالمی راه یافت. این عالم واسطه
عربی واضع آن است به معنای  . اعیان ثابته اصطالحی است که ابن 7

 معلومات ازلی خداوند. 
خارج از  . نخستین بار سهروردی برای توصیف عالم مثال که جهانی  8

 ادراک عام آدمی است از کلمه ناکجاآباد بهره برد.
گانه معروف قدما به اقلیم  . سهروردی از عالم مثال در برابر اقالیم هفت 9

 کند. هشتم تعبیر می
10 Frithjof Schuon (1907 -1998) 
11 Titus Burckhardt (1908- 1984) 

 می است. ابویوسف یعقوب بن اسحاق کندی، اولین فیلسوف اسال  12



 

103 
 

،  1394)شوان،    تکرار طبیعت باشد  -برداری کنداز طبیعت نسخه

86 .) 

مقاله    در  تجبهنیسی  فرایند  مورد  در  اسالمی  ای  هنر  در  رید 

گفتمی و  ونویسد؛  علمی  امور  اصالح  یا  واقع  امور  مورد  در  گوی 

آنتعد تجرید  ،یل  و  است  هنرمند  طبق مشیت  امور    ،بر  و  شکل 

  (.80،  1378  )بهنیسی،  است  و دوری جستن از تشبیه اشیا  واقع

ولی  ر بازنمایی فرم و محتوا دارای اصنیز هنر اسالمی را د  13میکون 

ادامه می تدریج به تکامل رسیده،  داند که بهمی اثر  وی در  افزاید؛ 

باشد که به مدد آن یادآور وحدت الهی    هنری باید قدرتی داشته

گونه به  نباید  و  بیباشد  و حواس  توجه  باشد که  اسیر  ای  را  ننده 

امور    ظواهر موهوم گرداند؛ تا  باید روح را یاری دهد  ذاتی را  هنر 

،  1394ناپایدار میل نکند )میکون،    نون توجه قرار دهد و به امورکا

ر اسالمی را برآوردن  ی در هنمیکون دلیل نفی بیان تصویر  (.201

می  دغدغۀ بور   داند.مذکور  نظر  بهاز  هم  باورهای  کهارت  علت 

  لید از وجود واقعیمینیاتورهای ایرانی نیز دعوی تق  ،مذکور  مذهبی

ژرفانما در آن و  نبود سایه  و  است  نداشتند  به همین علت  نیز  ها 

شده   (.210،  1394)بورکهارت،   مطرح  مطالب  هنرمند    ،طبق 

نمی آفرینندگی  مقام  در  را  خود  و  اسالمی  اهمیت  بیند  جای  به 

قابل درک   عالم محسوسات  آنچه در  به  به شباهت ظاهری  دادن 

و جوهر واقعی اشیا   های خود معناکند در بازنماییمیتالش است، 

رسد بر اساس این نوع تفکر است که  نظر می ه ب آورد.را به تصویر در 

نگ اسال اساس  عناصر تجریدیارگری  بر    و خلق فضایی خاص   می 

 است.   استوار شده

 مصادیق تجرید در نقاشی ایرانی 

دورۀ از  ایرانی  کتاب  نقاشی  خدمت  در   ،تازهقالبی  در    تسلجوقی 

صفویه در یک نظام مشخص    را آغاز کرده و تا اواخر دورۀ   حیاتی نو

پیموده را  رشد  به  رو  فض  مسیری  نگاره است.  بر  حاکم  ها  ای 

اتفاق    ترکیبی خاص است که متفکران شرق و غرب در مورد آن 

دارند امانظر  دیدگاه نکته   ؛  تفاوت  است  توجه  جالب  که  در ای  ها 

هنرمند مسلمان   ،موجودار است. طبق آث  یابی این فضای ویژهریشه

نگاره  در  العمل ایرانی  دستور  از  خود  که  های  کرده  پیروی  هایی 

 
13 Jean Louis Michon 

ت آن  خیال حاصل  غیرواقعی صویری  و  از    است.انگیز  بسیاری 

سنت همچنین  و  مسلمان  به متفکران  تمایل  عدم  گرایان 

تجریدواقع های  بازنمایی  به  تمایل  و  اسالمی    گرایانه  عرفان  به  را 

در    دانند.آگاه می بر عمل خویش  رمند را  و هن  پندارندمیمرتبط  

الزام اندیشۀ  هستند محققانی  ،مقابل های  دینی در تمام نگاره   که 

نمی  را  را  موجود  دیگری  متعدد  دالیل  و  تجریدی  پذیرند  نگاه  با 

می مرتبط  نقاش  ایرانی  قاًاتفا  14بورکهات   .دانندهنرمند  را    نقاشی 

تفسیر این تعبیر خود داند ولی بر اساس سنت، وی در  گرا میواقع 

نظر طبیعی و واقعی از ک وجه  نمودار ی  نقاشی ایرانی»  نویسد:می

به این معنی که   ؛گرا است به معنای سنتی کلمه واقعاست و    اشیا

اشیاء   حقیقی  ذات  بازتاب  شدت  به  آنان،  برای  حسی  ظواهر 

است  (. 167،  1379)بورکهارت،    هستند« معتقد  نقاشی   وی  در 

بلکه این اسب    .نیست  ،واقع اسب یکی از افراد نوع خودایرانی در  

مثالنمونه  عالم  از  است  مثالی    .ای  حقیقت  مطرح  در  وی  که 

ثل و  د عالم مُکرات افالطون است در مورتف  کند به نوعی دنبالۀمی

هر شئ اینکه  به  بی   باور  نمونۀ  مثل  یک  عالم  در  آرمانی  و  نقص 

 (.  44،  1365رکهارت،  )بو  دارد

؛  داندمرتبط می  «نمایی  »دو بعدنصر تجرید در نقاشی ایرانی را به  

به    نقاشی را  نقاشی  توانسته سطح  روش  این  از  استفاده  با  ایرانی 

از   وجوتصویری  بر    .سازد  تبدیلد  مراتب  که  وی  است  باور  این 

به    هنرمند مادی  بدن  عادی  حیات  افق  از  را  بیننده  توانسته 

تر از آگاهی رهنمون شود و او را با جهانی آشنا کند  ای عالیمرتبه

اشکال خاص خود استکه دارای زمان، مکان، رنگ  )تصویر    ها و 

می  او  .(1 نتیجه  نهایت  )دنی  گیرددر  تجریدیهمین  جهانی  ای   )

است که حکمای مسلمان آن را عالم خیال، مثال و یا عالم صور  

خوانده  اندیشمنداندر    (. 82،  1373)نصر،    اندمعلقه  چون    یواقع 

هستند که  در هنر اسالمی  (  به فضای فکری )ماورایی   نصر معتقد

خار  وجود  غرب  هنر  جهان  چنین  در  در  دقیقاٌ  و  ندارد  جی 

  اشی نق  ور کلی و علی الخصوصطبه  15هنر قدسی که  ست  فضایی

 
14 Titus Burckhardt(1908- 1984) 

طور  هنر قدسی صرفاً بیانگر آن گروه از تجلیات سنتی است که به 15

واسطه با مبانی روحانی بازگشت دارند، از این رو هنر قدسی دارای  بی

پیوند نزدیک با اعمال مذهبی و آداب رازآشنایی است که از مضمون و  

 نمادپردازی روحانی برخورداراست. 
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ایگان  ش  داریوش  (.172،  1375)نصر،    ایرانی با آن در ارتباط است 

ای  نوع تصویر کردن خاص و تجرید در نقاشی ایرانی را از زاویهاما  

مال  نقاشی ایرانی، در ک  ت نگریسته و معتقد است با مطالعۀمتفاو

می مالحظه  بُحیرت  بازنمایی  برای  تالشی  که  سوم شود    عد 

واقع  ب}بازنمایی  و  ه  گرایانه{  سایه  بدون  فضای  این  و  نرفته  کار 

)تصویر    16درخشان از جالی سیمابی، شاید حاکی از نفوذ مانویت 

  ی نیز پدید آوردن چنین فضای  (. وی71،  1397)شایگان،    باشد(  2

ایرا نقاشی  می  را  نیدر  آگاهانه  »داندکامالً  واقع ؛  نه    گراییغیاب 

هنرمند مهارت  عدم  نه  و  است  می   تصادفی  نشان  بلکه دهد()را   ،  

بیش از هر چیز    خواهدعنصر اساسی یک فضای کیفی است که می

آن    غیرواقعی در  که  فضایی  شبیه باشد،  ذهن  به  متبادر  اشکال 

معل فاقصور  به آن }شیء ق،  و خصوصیات مربوط  مادی{    د ماده 

 (. 72،  1397هستند« )شایگان،  

شده   ،واقعدر   مطرح  مطالب  هنر   طبق  برای  ابزاری  مند  تجرید 

نصر   .آن جهانی غیر مادی را تصویر کند ۀمسلمان است تا به وسیل

داند و  می   ایرانی را غیر مادی  نقاشی  17در تأیید این مطلب فضای 

توان انسان  معتقد است با همین آب و رنگ و شکل و صورت نمی

ر،  )نص   عالی و فضای ملکوتی ارشاد کردبه بعد    ،را از فضای عادی

خاص  18گامبریج  (.80،  1373 فضای  وجود  تصدیق  در  در    نیز 

  انگیز، و نقوش پرمایۀ های دل قاشیاین ننویسد: »نقاشی ایرانی می 

وجود  هب  را  که فضایی رنگین را در نهایت باید مدیون اسالم باشیم  

هنرم آن  در  دنیویآورد که  مسائل  از  در   ندان  و  برگردانند  روی 

)گامبریج،   کند«  سیر  ناب  رنگ  و  خط  تخیلی  و  رویایی  سپهر 

نقاشی    (.131،  1378 در  اسالمی  عرفان  و  دین  تأثیر  مورد  در 

با توجه به یکپارچگی و    است. های بسیاری گفته شدهایرانی سخن 

ان به  توهای متمادی میبازنمایی تجریدی در دوره   نوع  تداوم این

از دستورات مشخص  ،زشآمو  مدلی  با  و  همراه  در    عرفانی  دینی 

   .های هنرپروری باور داشت کارگاه 

 
مانویت توسط مانی پیامبر ایران باستان به مردم معرفی شد؛ این   16

مذهب ترکیبی بود از ادیان مسیحیت، یهودیت، بودایی و هندو که  

 پیروان قابل توجهی را به خود جلب کرد.
ها  حکمای مسلمان به اصالت عوامل کیفی در فضا معتقد بودند، آن 17

 کردند. اژۀ فضا از واژۀ مکان استفاده میجای وبه
18 Ernst Gambrich  (1909- 2001) 

نقاشی ایرانی    ،گرامطرح شده از جانب متفکران سنت برخالف آرای  

میت  اهغربی ناشناخته و کم سال گذشته برای جامعۀ تا حدود صد

تمایل عدم  این  علت  و  تج  بوده  پرداخت  نوع  ها  نگاره   ریدیبه 

کشف    علت  ،19گری .  (3)تصویر    گرددبازمی  در  تأخیر 

ایرانی را تعصب معمول غربی علیهِزیبایی نبود    شناسی در نقاشی 

)گری ،    دانددر هنر ایران می   کتیو و دیگر اصول رایج نقاشیپرسپ 

بی   (.11،  1367 شیوه  عالقگیِحاصل  به  در  اولیه  بازنمایی  های 

تولید فرضیاتی است که به دلیل عدم وجود مدارک    ،نقاشی ایرانی

 ، قطعیتیآثارگیری  غرب( در مورد مراحل شکل   )برخالفمکتوب  

واقعیتِ  از  دوری  به  میل  راستا  همین  در  پاکباز  ندارد.    وجود 

و روش متفاوت  محسوس  از ویژگی   ترسیمی  ایررا  از  های هنر  ان 

» نقاش بیشتر تمایل داشت که دنیای    نویسد:داند و میدیرباز می 

و اگر هم به جهان پیرامونش  آمال و تصورات خویش را تصویر کند  

می  سه توجه  فضای  از  تقلید  صرافت  به  چندان  و  کرد  نور  بعدی، 

نبود )پاکباز،  سایه و شکل و رنگ اشیاء  این  ب  (. وی8،  1390«  ه 

تحت تأثیر هنر    که  ایکند که نقاشی ایران جز دوره نکته اشاره می 

گرایی ندارد؛ در عوض  طبیعتگاه نشانی از هیچ  ،گیردقرار می   غرب

آذین چکیده  و  نمادپردازی  کهن نگاری،  از  در  نگری  روزگار  ترین 

مبانی   آن{  پی  }در  و  بوده  معمول  سرزمین  این  نقاشی 

ایرازیبایی نقاشی  ازشناسی  تجریدی  ادراک  اساس  بر  جهان    نی 

 (.  9،  1390)پاکباز،    شکل گرفت و تکامل پیدا کرد

به یک نظام جامع و هماهنگ  ها  هم در توصیف این نقاشی  20کنبی 

نمایی ندارد و برای جلب توجه  کند که تمایلی به برجسته می  اشاره

و خلق تصاویر ابداع کردهترفند   ،بیننده  را    است   های خاص خود 

دیگر(.  14،  1391)کنبی،   قولی  نقل  وجود    21راکسبرگ   ،در  بر 

ویژه آثار صحّ  نگاهی  این  می در  پذیرفت کهه  باید  نقاشی    گذارد؛ 

  سازد و نگرش را اعیان می  ایرانی، دریافتی عقالنی از ساختار اشیا

خیال  ذاتاً  اایرانی،  و  است  رویایی  و  خارق انگیز  آنچه  و  ز  العاده 

البته    (.68،  1388)راکسبرگ،    بردناپذیر باشد لذت مییکسره باور

ایرانی سازمان فضاسازی    د که در نقاشیکناشاره می   وی در ادامه

ا  وجود دارد که مستلزم شناختی درونی است که تنها ب  ایپیچیده 

 
19 Basel Gray 
20 Sheila Ken Bye 
21 David J. Roxburgh 



 

105 
 

انی را با اصول بازنمایی در نقاشی ایر  شود ونگریستن حاصل نمی

  (. 69،  1388)راکسبرگ،    توان سنجیداروپا نمی   در  هنرشیوه های  

می   22گرابار  شده  مطرح  مفاهیم  تأیید  در  نقاشی  نوینیز   « سد؛ 

هنری بوده  ایرانی  ب  }تجریدی{  احتماالً  که  هیچاست  گونه دون 

اص   دستنامه اعالم  نزد  یا  ثابت،  قواعدی  حال  عین  در  ولی  ول، 

عالقه همچنین  حامیان  و  پذیرفته  هنرمندان  هنر،  این  به  مندان 

)گرابار،    شده م   (.184،  1396بود«  طبیعتاً مطالب  شده  طرح 

بی گزیده  نظریات  از  درای  وجود  شمار  اثبات    ی نگاه  راستای 

طبق مطالب مطرح شده این نکته    .تجریدی در نقاشی ایرانی است

همه    ،اوت فکری متف  هنر با گرایشات  ن شد که محققان عرصۀروش

های ایرانی طی قرون متمادی  در نگاره   در مورد وجود فضایی ویژه

آن  عقیدههم سرهستند.  بر  واقع  در  ریشه  ها  و  های  جزئیات 

و نوع پرداخت در نقاشی ایرانی اختالف نظر    این تفکر  گیریشکل 

مستندات تاریخی مرتبط  تواند به کمبود اسناد و  می   این  د کهندار

 . باشد

 غرب  نر در ه و مفهوم انتزاع در لغت 

دقیق  از  یکی  بهانتزاع  که  است  کلماتی  معادل  ترین  عنوان 

Abstract23  اری از  در کنار کلماتی چون مطلق، مجرد، صریح، ع

واقعیکیفیت استفاده می  های  در فرهنگ    24انتزاع شود.  و خشک 

،  1375)معین،    است  و جداکردن معنا شده   معین؛ کندن، گرفتن

صفت یا خاصیت مشترک    کردنِ  (. انتزاع در معنای عام، جدا363

چند   آن میان  مشترک  وجه  بر  تأکید  و  در  چیز  گامبریج  هاست. 

گفته شده  اغلب    نویسد:می  در هنر نقاشی  انتزاع  نتخاب واژۀمورد ا

»غیر عینی« و   آلی نبوده و اصطالحاتانتخاب ایده  انتزاعی که واژۀ

های تاریخ ولی بیشتر برچسب   است؛  »غیر شکلی« پیشنهاد شده   یا

هنر تصادفی است و آنچه اهمیت دارد آثار هنری است نه برچسب  

نوعی  558،  1387)گامبریج،    آن به  میل  واقع  در  انتزاع   .)

نور،زبده  به رنگ و  و توجه  ایجاد فرم   گزینی  بدون  یا  هایی خاص 

م روایت  بازنمایی صحنهنقل  یا  تاریخیشخص  اساطیری  ای    و   یا 

متفاوت نگاهی  اواخر    در  آغاز  در  که  است  اروپا  در  قرن  نقاشی 

 
22 Oleg Grabar 

 آبستره به معنای گنگ، مبهم و نارسا است.  23
24 Abstract  

پرداختن به این زبان جدید برای بازنمایی  است.    نوزدهم آغاز شده

از    ،تصاویر هدف اصلی    گسستگی از طبیعت آغاز شد.در حقیقت 

هنریهنرمندان   مقوله   خالقیت  به  پرداختن  جدیدو  نه    ،بود  ای 

صحنه خلق  و  طراحی  در  واقع هامهارت  توجه    گرایانه.ی  )باید 

م  داشت( قرون  طی  در  و  زمان  این  به  پدیدۀ تا  همواره    تمادی 

ابراهیم ب،  )  است  ی و آشکار آفرینش هنری بودهاصل زمینۀ بیرونی

1370  ،64.)      

نیوئل  25پوک  مور  26و  فراینددر  مقام  در  انتزاع  د:  ننویسمی  د 

و   ترکیبی  امکانات  از  است  ممکن  که  »هنرمند  گیرد  بهره  فرمی 

دهد« اش را در اختیار وی قرار می سوژه و یا مضمون مورد عالقه 

نیوئل  )پوک آثار    انتزاعی تعریفی است  هنر(.  74،  1395،  و  برای 

هیچ به  که  بیستم،  قرن  جها  تجسمی  بازنمایی  واقعی  وجه  ن 

آن  در  و  اغراق  هانیستند  نوعی  به  یا  نادیده در    اشیا  و  گرفتن 

خطوطهافرم شکستن   رنگ  ،  یا  شده و  آغشته  این    شروع  اند.ها 

امپرسیونیست   ، حرکت که  تحولی  چارچوب    27هااز  در 

سمبولیست   28ناتورالیستی رمانتیسم   29ها و  از  ترکیبی  و    30در 

آثا  31یسمایدئال آن در  از  پس  و  کردند  ایجاد  ها  رشان 

قدم موثری    ،های اصلیمندی از رنگبا بهره   32هانئوامپرسیونیست 

جاد شد  های واقعی برداشتند، ایدر جهت جدا شدن از شکل و فرم 

آغازگر جنبش این  (.  131،  1367،  الف  )ابراهیم حقیقت  در    ها 

موجی بودند که در نهایت منجر به خلق تصاویری شد که در ذهن 

برای انتقال مفهومی   وی فردی و تمایالت نبوغ اساس هنرمند و بر

و  شکل می  مشخص ازای گرفت  نداشت  مابه    . (5)تصویر    خارجی 

جالب توجهی که به شرح آن خواهیم پرداخت توجه به این    نکتۀ

گیری تفکر  حاصل شکل  که-های مدرن مسئله است که در جنبش 

از بازنمایی   -انتزاعی است های  تنها وجه تشابه هنرمندان اجتناب 

ذهنی هر هنرمند با دیگری کامالً   هایت خروجیِواقعی است و در ن

آبستره یا هنر   ،مطالب مطرح شده  در واقع براساسمتفاوت است.  

 
25 Grant Pooke 
26 Diana Newall 
27 Impressionism 
28 Naturalism 
29 Symbolism 
30 Romanticism 
31 Idealism 
32 Neo- Impressionism 
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رسمی  هنر  کالبد  از  یکباره  رهایی  قاعده   انتزاعی؛  و  )هنر  مند( 

  مردن کالبد اشکالی است که تمام سطح بوم را در اختیار داشتند 

با آزادی    توانستهنرمند می این پس  از    (.64،  1370)ابراهیم ب،  

خود عینی  و  ذهنی  جهان  بازتعریف  به  نو  نگاهی  با  و  و    بیشتر 

سیاسی  همچنین اتفاقات  به  مدرن،   واکنش  جهان  صنعتی    و 

 . (6)تصویر    بپردازد

 صادیق انتزاع و تفکر انتزاعی در نقاشی غرب 

شروع امپرسیونیست  در  توفیق  از  پس  چون    ها،و  هنرمندانی 

آزمو  34و سورا   33سزان  به دن شیوهبا  اینکه  از  بیش  متفاوت،  های 

ز نظر فرم  ا  سازماندهی تصویربه    ،ی توجه کنندرئبازنمایی جهان م 

رنگ   بازنمایی  وو  برای  مستند  قوانین  نوعی  سوژه    علمی  ابداع 

نو   پرداختند. این  راستای  ونآوری در  گوگن   35گوگ ها  بر    36و  نیز 

-494،  1397)ر.ج جنسن،   های خط و رنگ تأکید کردند قابلیت

سال  (.  496 فوویسم    37مانیفست  1905در  ،  38مکتب 

از    (1907)  40در کنار آن کوبیسم  و  39هااکسپرسیونیست  که پس 

را  شیوه ها  امپرسیونیست  اطراف  محیط  به  نگرش  برای  جدید  ای 

الت مذکور در  در واقع تحوّ  .ای جدید بود ، پدیده ندکردمعرفی می

کرد  به هنرمند اهدا می   غرب نوعی آزادی بدون قید و شرطهنر  

. گوگن در  کردحمایت می   ،که او را در شکستن تمام قوانین کهن

ز نقاشی کن؛  بینی پس قرماگر دریا را قرمز می  گوید:این باره می

بینی ولی در دورن تو آتشی بر افروخته  حتی اگر آن را قرمز نمی

باز دریا را قرمز نقاشی کن و اهمیتی ندارد که چشمان تو    ،است 

(. این جمالت زمانی  131، 1367، الف )ابراهیم بینددریا را آبی می 

بدانای میویژه اهمیت   ما  آن،  یابد که  از  پیش  تنها چند سال  یم 

عمومی و قوانین حاکم بر خلق تصاویر چنان اهمیت داشت    ذائقۀ

تخطّ اجازه  هنرمندی  هیچ  آنکه  از  نمیها  ی  خود  به  در   .دادرا 

جالب قر  ،تعریفی  در  انسانانتزاع  تفکر  به  را  بیستم  نسبت    ن 

 
33 Paul Cezanne 
34 Georges Seurat 
35 Vincent Van Gogh 
36 Paul Gauguin 
37 Manifest 
38 Fauvism 
39 Experssionism 
40 Cubism 

اثر هنری  می نه  ان  او؛دهند  واقع  واسطۀ سانِدر  به  انتزاعی شده     

می انتزاعی  را  جهان  مدرن،  جوامع  نمود    بیند.رشد    بارز اولین 

می   41آبستره  را  نقاشی  کاندینسکی در  از  اثری  به  با    42توان 

داد  43عنوان»کمپوزیسیون« ،  1380)گودرزی،    (7)تصویر    نسبت 

32.) 

هنرمندان بر آن شدند تا دنیا را از   ،میالدی  1910از حدود سال  

هنرمندان در هر جنبش  ؛ تقریباً از این تاریخای جدید بنگرند زاویه 

و   های گذشتهو گروهی که بودند تجربیات خود را در شکستن فرم 

در تأیید لزوم    .انددهثبت کر  یافتن راهی جدید برای خلق تصاویر 

کلیت سنت رنسانس  از»  کند:بیان می  44براک   ،تغییر وضع موجود

م، قواعد سفت و سخت پرسپکتیو که موفق شد خود  هست  منزجر

نفرت خطایی  کند،  تحمیل  هنر  بر  قرون  را  طی  که  بود  انگیز 

)موژینسکا،   دارد«  قرار  بیننده  پیش روی    (. 244،  1381متمادی 

این نکته باید مورد توجه قرار گیرد که انتزاعی که کاندینسکی و یا  

و یا   46انتزاعی پیکاسو   کردند کامالً با تجربۀتجربه می  45موندریان 

سوژۀ به  صراحتاً  براک  و  پیکاسو  بود؛  متفاوت  وفادار    براک  خود 

آن  واقع  در  سوژه بودند  از  حقیقیها  غیرواقعی فرم   ای    هایی 

شکل نیز    47ها سورئالیست   ختند.سا می  )انتزاعی( بر  اینکه  های  با 

نفی کرده و به   طور بنیادی واقعیت را ه رار داشتند اما بطبیعی اص

بودند برده  پناه  ب،    رویا  دیگر     (.65،  1370)ابراهیم  از 

میلجنبش  که  رشد  به  هایی  آن  در  بود   انتزاع  هنرمندان    ،کرده 

ا سبک  بودند. آلمانی  تأمل این    کسپرسیونیسم  از  بازتابی  جنبش 

از درخشان ترین    ذهنی دربارۀ واقعیت عینی و دنیای تخیالت بود.

ا می آثار  دوره  عروسین  تابلوی  به  اثر    (8)تصویر  باد  توان 

   (.618،  1398)گاردنر،    اشاره کرد  48کوکوشکا 

 
قرن بیستم  عنوان اولین هنرمند آبستره تنها به کاندینسکی نه.  41

شود؛  ریسین این هنر نیز شناخته میعنوان تئوشود بلکه بهشناخته می

 های ذهنی هنر منتشر کرد.متنی در مورد جنبه 1913وی در سال 
42 Wassily Kandinsky 
43 Composition  
44 Georges Braque 
45 Piet Mondrian 
46 Pablo Picasso 
47 Surrealism 
48 Oskar Kokoschka 
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این   آلمان  در  واقع  دگرگونیِدر  به  ریشهدعوت  بارها    شنیده  ای 

را    49نام پل گروهی به  ،گروهی از نقاشان آلمانی  1906شد؛ در  می

ارد و  گذ  تأسیس کردند که قصد داشت گذشته را به کل پشت سر

کن مبارزه  نو  بامدادی  نظر  به(.  554،  1387)گامبریج،    دبرای 

دورۀ  می این  در  سرت  تاریخیرسد  در    ، غرب  اسر جهانهنرمندان 

های متفاوت  د و روش زاعی یافتنهای بسیاری را برای بیان انتسرنخ 

  50هاتوریست فُ  دیگر   نمونۀ  .آزمودندمی بیانی نو  برای    و متنوعی را

ثابتها  آن  .هستند ظاهر  رنسانس   اشیاء   ، ساختمان  دوران  از  که 

)گاردنر،    ها تجزیه کردندپایان شکل بود را به دنیای بی  بجا مانده

با وجود ا626،  1398 از ساخت ین تالش (.  برای رهایی  ساز و  وها 

واقع بازنمایی  آزادی   ،نهگرایاهای  که  هنرمندانی  بودند  هنوز    انگار 

از جمله    ؛کردندبیشتری را برای رسیدن به انتزاع محض طلب می

مالویچ  کازیمیر  چون  کسانی  و  و    52( )سوپرماتیس  51موندریان 

روتکو  آثارشان  ،53مارک  خلق  در  صرف   که  را  خود  تمرکز    تمام 

نوع بیان    .(9)تصویر    بودند  اشکال هندسی و رنگ کرده  )چیدمان(

بود  انتزاعی  کارهایشان و درصد بهره بردن    سبک؛  این هنرمندان 

مفهومیآن از  بودبه   ها  متفاوت  با هم  انتزاع  تفاوت  نام  این  در    و 

اجرا و  جنبش   ایده  داردتا  ادامه  نیز  امروز  مثال، به   ؛های    عنوان 

فوویسم مکتب  بر  بی  (10)تصویر    اساس  مبتنی  روحی  حاالت  ان 

ای  یا کوبیسم در بیان انتزاعی خود به دنبال خلق گونه  رنگ بود؛

اما    ؛ها( بود )واقعیت عینی و جامع شکل   جدید از فضای تصویری

 . است  ه عینی بودمبدع هنری کامالٌ غیر  54کاندینسکی   شخصی مثل

ش  55گرینبرگ اینگونه  را  انتزاع  به  تمایل  مدرن  هنر  شرح  رح  در 

طرح می و  ساده  عناصر  مانه  گونۀدهد:  فولی  نقاشی  در    -)باری 

اعتبار  به  56پرژر(  آوانگاردی است که سرانجام    یک  دارای کیفیات 

 
49 Die Brucke 
50 Futurisme 
51 Kazimir Malevich 
52 Suprematism 
53 Mark Rothko 

گذاری کرد، از  وی در مونیخ گروه هنری سوارکارآبی را بنیان  54

توان از یاولنسکی، کوبین، فرانتزمارک، پل کله و آلبرت  همراهان او می

 ماکه نام برد. 
55 Clement Greenberg 
56 A Bar at the Folies- Bergere 

انتزاعیِ تماماً  آثار  پوالک  در  رسید  57جکسون  کمال  و  )  به  پوک 

گرینبرگ،   از  نقل  به  در    کلی  طورهب  (.94،  1395نیوئل  و 

در    1910هنر انتزاعی که در سال    بندی مطالب مطرح شده،جمع 

اصلی تقسیم شده:    شاخۀ  در مراحل بعدی به دو  ،اروپا متولد شد

های هنری  کارگیری اشکال ساده مبتنی بر فرم ه شامل ب  شاخۀ اول

آمیزه  با  و گروهاست که  از منطق و خرد همراه است  با    ای  دوم، 

  -که مبین حال و ذهنیات هنرمند است-بیان رنگ    فرم واتکا بر  

می  )شکل  الف،  گیرد  توصیف  گا  (.131،  1367ابراهیم  در  مبریج 

بست  هنر به نوعی بن  نویسد:مییستم  قرن ب  هنر غرب در آستانۀ

ایده  با  مواجهه  در  هنرمندان  و  مللرسیده  دیگر  جمله    ،های  از 

قایی و آمریکایی جنوبی  افری های ژاپنی، هنر قبایل بدوینقش چاپ 

ابراز وجود بودند که و نظایر آن، در پی یافتن روش های نو برای 

جهانی   اول  از جنگ  پیش  دگرگونی  و  تغییر  به  میل  اوج  این  به 

 (. 550،  1387)گامبریج،    خود رسید

جنبش    نهایت  متعددیدر  رویکرد   های  متفاوتبا  از    های  پس 

هنر در اروپا خسته و سرخورده    ؛دگیرجهانی دوم شکل می جنگ 

چشم  هبود امید  به  بسیاری  هنرمندان  فضایی  و  و  بهتر  اندازی 

آفرینش  تربالنده  و  کار  شدند   برای  آمریکا  نوعی    58راهی  به  و 

می  انتقال  نیویورک  به  پاریس  از  نقاشی  هنر    یابد مرکزیت 

از  18،  1399آذر،  )سمیع  حرکت   جملۀ(.  اکسپرسیونیسم  ها؛  این 

های متفاوتی را از قبیل نقاشان میدان رنگ  که شاخه   بود  انتزاعی

ن عمل و  داده  59قاشی  جای  خود  در  شیوه   است.  را  این  ها  در 

های ذهنی  که ایده  شوندهای رنگ دارای معنا و بیانی تازه میلکه 

و    60ی چون ابتیکال آرت یهاشاخه  گذارند،را به نمایش می   هنرمند

آرت  میل    61ویژوآل  همان  نگاه از  هنر  یبه  در  کنار    ،انتزاعی  در 

دیگرده گرایش  می   ،ها  گفتمان  د.نآیپدید  حقیقت  غدر  الب  های 

های  اروپا در سال   ، تحت تأثیر فضای روشنفکرانۀهنر پس از جنگ

این جنبش ماهیت  و  بود  جهانی  دو جنگ  به بین  میل  ها ضمن 

 
57 Jackson Pollock 

ورکی، روبرتو  هنرمندانی چون خوان میرو، سالوادور دالی، آرشیل گ   58

 ماتا، مارسل دوشان، پیت موندریان، جوزف آلبرز، ماکس بکمان 
59 Action Painting 
60 Optical art 
61 Visual art 



 

فصلنامه علمی مطالعات هنر و زیباشناسی  

1401 بهار، 3، شمارهدومدوره   

نو و آزمایش شیوه     به عوامل مختلف   ،های جدید در نقاشیبیانی 

 ند.  بود  شده سیاسی، اقتصادی و فرهنگی نیز آغشته  

در   انتزاع  مفهوم  و  ایرانی  نقاشی  در  تجرید  مفهوم  تطبیق 

 نقاشی غرب 

رایج  ر می نظبه اشتباه  از کلمۀ  رسد که یک  استفاده  انتزاع و    در 

شناسیم و آنچه  عنوان نقاشی ایرانی می در تعریف آنچه به-تجرید  

شکل   غرب  مدرن  هنر  گرفته  -گرفتهدر  دو    است؛  صورت  این 

طور  )به  مفهوم معادل هم و در مورد اصول بازنمایی در هر دو هنر

است.    گرفتهبه اشتباه، مورد استفاده قرار    و یکسان(  وزن، هم مشابه

نکات پیش و  به مطالب مطرح شده  با توجه  را    ،رو  لذا  نکته  این 

نقا در  که  فرایندی  که  کرد  خواهیم  ایراروشن  قرون شی  طی  نی 

دورۀ از  بازنمایی    متمادی  برای  صفویه  دوره  اواخر  تا  سلجوقی 

ایرانیتفکر   حاصل  به نوعی  است  تصاویر شکل گرفته   اسالمی   ،ی 

مفهوم انتزاع در هنر غرب  اساساً تجرید در نقاشی ایرانی و  و    است

در  62مفهومی  این تفاوت ،. شایسته است از این پسانداز هم بیگانه 

ایرانی  که  هاییپژوهش  نقاشی  مورد  می   در  و  صورت  پذیرد 

در نظر    شود،هایی که از متون غربی به فارسی برگردانده میترجمه 

در مواجهه با نقاشی ایرانی دو    ،طبق موارد مطرح شده شود. گرفته

تفاوت و  اشتراکات  که  دارد  وجود  این دیدگاه  تشریح  در  هایی 

دارندنگاره  هم  با  سنت گ  :ها  اول  دوم  روه  گروه  و  گرایان 

نگاره تاریخی در  جهان  بازنمایی  مورد  در  هستند.  های  اندیشان 

ب  ،ایرانی که  هستند  معترف  خاص«  »جهانی  وجود  به  طور ههمه 

سال واحد  » مستمر« طی  کرده و  پیدا  تکامل  و  یافته  استمرار    ها 

نشده  است استفاده  انتزاع  کلمه  از  آن  مورد  در  البته    است؛  و 

عدۀه در  کمی  ستند  ناتوان  را  ایرانی  هنرمند  بازنمایی    که 

کرده واقع  ارزیابی  غربی  گرایانه  انتزاعی  نقاشی  در  طبق  -اند.  که 

ن قرن  اواخر  از  شده  مطرح  گرفتموارد  شکل  تدریج  به   -وزدهم 

  ؛ ها وجود نداردعنوان وحدت سبک و شباهت در بازنمایی چیزی به

دبه و  پوالک  مثال  مطرح    63کونینگ عنوان  نقاشان  از  هردو 

 
به این معنا که برای توصیف فضای خاص نقاشی ایرانی دیگر از کلمۀ    62

 انتزاع استفاده نشود.
63 Willem De Kooning 

نگرش   نوع  و  آثار  در  تفاوت  ولی  هستند  انتزاعی  اکسپرسیونیسم 

 .(12و    11ویر  ا)تص  ها کامالً مشهود استآن

هنرکارگاه پیداست    که اینگونه و    قواعد  ،پروری های  مشخص 

ب برای  اشیا  مدونی  و  از طبیعت  مختلف طراحی  ازنمایی تجریدی 

تر و تکمیل  کرده بودند که به مرور زمان و در مکاتب مختلف پخته

حتی در یک   ،های هنر غرباند. ناگفته پیداست که در جنبش شده 

هم آثار هنرمندان بر اساس اصول یکسانی تصویر    مشخص  جنبش 

هم گروه  یک  هنرمندان  حتی  و  ایده  نشده  در  اصلی تنها    های 

ولی اثر شخصی خود را    اندنظر بودهبا هم یک  )مانیفست جنبش(

اساساً    اندخلق کرده  آزادی هنرمند  خاطربه و  های  جنبش   ،همین 

ورد دیگر اعتقاد به عالم مثال و میل به  . ماست متعدد شکل گرفته

است   ایرانی  نقاشی  آرمانی در  بازنمایی  نگاهی نوعی  به  منجر  که 

شده  پورتر به   است؛  تجریدی  »وظیفۀ64قول  ب  ؛  ایرانی  طور  هنقاش 

نیستکل گرته از طبیعت  به بلکه    ؛برداری  تا  از آن درگذرد  باید 

شود که چرا وی تناسبات  برسد و از اینجا مشخص می  جهان مثال

،  1388است« )پورتر،    کردهرا در چهره و پیکره انسان مراعات نمی

طبیعت  (.  120 جزئیات  به  واقع  نپرداختن  در  ایرانی  نقاشی  در 

الب آن هنرمند بیننده   مذهبی بوده که در قراهی برای نوعی بیانِ

آشن  مثالی  جهانی  با  می را  که  ا  حماسی، کند  مفاهیم  آن    در 

آمدهاسطوره  در  تصویر  به  عرفانی  و  مقابل  .است  ای  به    ،در  میل 

بیان انتزاعی در هنر غرب از زمانی آغاز شد که هنرمندان تصمیم  

اسطوره  مفاهیم  مذهبی  گرفتند  و  حماسی  گوشه ای،  به  ای  را 

  های روزمره و دریافت زندگی    لحظات در گذرِ  افکنده و به مطالعۀ

آگاهانه روشی    ،یرانی هنرمنددر نقاشی ارمند بپردازند.  شخصی هن

های بنیادی  همواره شباهت   برای بازنمایی را برگزیده ولی  متفاوت

سوژۀ شده  با  حفظ  نظر  است(است    مورد  اسب  همواره  و    )اسب 

مشاهدۀ با  می   بیننده  تصویر  از  گوشه  را  هر  عناصر  تمام  تواند 

کند جنبش  ؛شناسایی  غرب  ولی  در  انتزاعی  به  بهای  سرعت  ه 

سوژۀ کامل  کردن  رها  و    بحث  سلیقه  طبق  بازنمایی  و  ملموس 

هتی به  اثر خلق شده شبا  بسیاری،روش هنرمند رسیده و در موارد  

 . است  و به انتزاع مطلق رسیده  داردنملموس در جهان عینی    سوژۀ
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هنرمند تفکر  هنر  ایرانی  نوع  از  که  میراثی  و  باستان      مسلمان 

در نقاشی است که با    ، باعث نوع بیان رازگونۀ اوهمراه خود دارد

این نوع بیان   .شودمی  اری به نام تجرید به بیننده القااستفاده از ابز

است مشترک  زبانی  هنرمندان  تمام  لیمن   .بین  نظر  ،  65از 

انقاشی  وجهیهای  دارند،  یرانی  معماگونه   مبهم  در    و  اندتصاویر 

عملس خیال  از  باالتر  های  عاقبت   توانمی  کنند؛می  طحی 

برای صحنۀ را  متصور شد  گوناگونی  ،  1395)لیمن،    نقاشی شده 

جنبش(.  260 گرفتهای  در  شکل  بیستم  قرن  در  که  ، متعددی 

ا بیان  از  متفاوتی  دارددرصدهای  وجود  یکسانی    نتزاعی  خط  که 

در بعضی از آثار، مقصود هنرمند سرراست و مشخص    .پیمایندنمی

به   نیاز  نیز  مواردی  در  و  میاست  احساس  تحلیل  و  شود.  تفسیر 

با    نکتۀ ایرانی  اثر در نقاشی  بنیادی فرایند تولید  دیگر که تفاوت 

می مشخص  را  غرب  هنر  در  انتزاعی  هنرمند    ،کندنگاه  فردیت 

ت  .است نگاه  ایرانیدر  نقاشی  در  صور  ،جریدی  به  ت  هنرمندان 

نگاره  روی  جمعی  می دسته  کار  تاها  و  متمادی  ده س   کردند  های 

امضای به   اندنداشته   یآثار  واقع  در  هنرمند  کردن  و  مطرح  دنبال 

  هنرمند   ون بیان اهمیت داشته و نام و ایدۀاست، چ  خویش نبوده

نبوده  مهم  تنهایی  آن  .(13)تصویر    است  به  خالف  هنرمند    ،بر 

السیک اروپا را در هم  قوانین ک  بیشترِ  ،غربی در پی آزادی فردی

و خویش می  شکسته  مهم  تا حدی  پی را  در  تنهایی  به  که  داند 

راه  یافتن  و  شیوۀ  های  آزمودن  به  انتزاعی  بیان  برای  جدیدی 

 فرد خویش است.   منحصر به

باتف ایرانی  نقاشی  در  تجرید  دیگر  غربی  اوت  نقاشی  در    ، انتزاع 

تفسیر( )یک  است.  هنر  دو  در  موجود  نگاه    تفاسیر  مورد  در 

ایرانی   نقاشی  در  شاخه -تجریدی  واقع  در  از  که  اسالمی  ای  هنر 

کمبود    علتشده است که به متصور    متعددی  عرفانی  معانی  -است

تاریخی مکتوب  آننمی  ،منابع  قطعیت  با  یا توان  و  کرد  رد  را  ها 

می به   .پذیرفت نصر  مثال  توانست عنوان  ایرانی  »نقاشی    نویسد: 

از افق مادی به مرتبه ارتقا تر از وجود و  ی عالی ابیننده را    آگاهی 

،  1375.« )نصر، .دهد و او را متوجه جهانی سازد مافوق این جهان.

اصول اسالم    است که وظیفۀ هنرمند، ترجمۀمیکون معتقد    (.82

شناسی   زیبایی  زبان  مقابل  (.194،  1394)میکون،    استبه    ، در 
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وجود   و  بیستم  قرن  در  غربی  نقاشی  تحلیل  در  غربی  مفسران 

آثار این  در  ادعاهایی  ،انتزاع  نمی  چنین  مطرح  ها  آن  .کنندرا 

صنع پیشرفت  چون  شرق،  عواملی  هنر  با  هنرمندان  آشنایی  ت، 

و. جنگ  ..آفریقا  عکاسی،  دوربین  وجود  اعتقادات  ،  جهانی،  های 

دست   این  از  مسائلی  و  فقر  این  ایدئولوژیک،  پیدایش  در  را 

انتزاع  ها  جنبش  به  میل  نقاشی  دانند.  ثر می مؤو  بر  قوانین حاکم 

در    تجریدیِ تنها  و  بوده  ثابت  متمادی  قرون  طی  در  غالباً  ایران 

ست و دقیقاٌ از زمانی  ا  مکاتب مختلف به تکامل و پختگی رسیده

. به  است  انحطاط را پیموده  راهِ  ،ر غرب افکندهنگاهی به هنکه نیم

نصر، سه  تعبیر  نقاشبازنمایی  شده  باعث  عالم  بعدی  از  ایرانی  ی 

کند سقوط  شود  ملکوت  ملک  عالم  تصویر  به  تبدیل  )نصر،    و 

آور  و الزام  کلی نر انتزاعی غربی قانونیدر ه ،در مقابل (.85، 1373

هنرمن و  ندارد  و وجود  آزمون  به  دست  آزادانه  اخیر  قرن  در    دان 

زده پی  ؛اندخطا  مواردی  در  و  شکست  مواردی  در  های  روزی که 

 است.   گیری حاصل شدهچشم 

رنگ انعکاس   از  استفاده  و  درخشاننور  گاهی    های  و  خاص 

نگاره  در  ایرانینامتعارف  نوعیهای  نگاهی   ،  در  تمثیلی  بیان 

. در این  تجریدی است که معانی مذهبی و باستانی به دنبال دارد

برای رنگ  ردهایها کارکنگاره  نحوه گزینش آن متعدد  و  ها در  ها 

ایرانی مثل خوابی    نویسد:می  بورکهارت  نظر گرفته شده؛ »نقاشی 

یافته اشراق  درون  نور  از  گویی  که  است  شفاف  و  است«   روشن 

نوع و  ار،  گراب طبق نظر محققانی چون  (.  164،  1379)بورکهارت،  

مض طیف اساس  بر  ایرانی  نقاشی  در  رنگی  متفاوت  های  امینشان 

گیری نگاه  با شکل   در هنر مدرن غرب،(.  159،  1396)گرابار،    است

رنگ  نوع  مورد  در  گذشته  استانداردهای  اثرانتزاعی  در    ، گذاری 

انعکاس نور بر سوژه کامالً بر    ر خود را از دست داد و رنگ واعتبا

دد  مجمبنای لحظه و تأثیرات آنی بر بینایی هنرمند مورد بررسی  

به رنگ  رفته  رفته  و  گرفت  احساسات  قرار  بیان  ابراز  یک  عنوان 

اساساً گرفت.  قرار  استفاده  مورد  معانی    هنرمند  غرب  هنر  در 

حض برای  رنگی  پنهانی  رنگ،  ور  و  ندارد  وجود  نقاشی  در  خاص 

روشن و  سایه  و  نور  و  رنگ  واکنش  و  برای  ،کنش  بیان    روشی 

نظر  ین نکته واجب به ا ذکردر نهایت  نه چیزی بیشتر.هنری است، 

کهمی ای  رسد  هنرینقاشی  بر  رانی  که  سنت   است  های  اساس 

هنر مانوی و نقاشی    ایران باستان،آن با تأثیرات    اسالمی و ترکیب



 

فصلنامه علمی مطالعات هنر و زیباشناسی  

1401 بهار، 3، شمارهدومدوره   

پس الجرم تجرید و   .است به پیشرفت و بالندگی رسیده ..و. چینی 

دین اسالم است    زائیدۀ تجمیع این باورها با رهبرینگاه تجریدی  

رسیدن به   ناپذیر است. از طرفی،انکارثیر ادبیات نیز در آن  تأکه  

به تدریج و از اواخر قرن نوزدهم    ،نوعی نگاه انتزاعی در هنر غرب

در   ، رفتهفتههنر کالسیک اروپا آغاز شد و ر  ها سیطرۀپس از سال 

های  ها جنبش و آثار صدها هنرمند به روش در ده اشکال مختلف  

 . است   مورد بررسی قرار گرفته  یو با تنوع قابل توجه  متفاوت

 بندی جمع

نظرمقاله  از  که  در    ای  تجرید  مفهوم  بازخوانی  هدف  با  گذشت 

لغت    این دو  وم انتزاع در نقاشی غربی و مقایسۀنقاشی ایرانی و مفه 

است. طبق مطالب    تحریر در آمده  های مذکور، به رشتۀ در جایگاه 

د که تمام  این نکته مشخص ش  ،ی ایرانیمطرح شده در مورد نقاش

به وجود فضای   ،هنر از هر گروه و دستهمتفکران و محققان عرصۀ 

خاص در نقاشی ایرانی اذعان دارند. بر اساس اطالعات موجود در  

مشخص شد که این فضای خاص حاصل نوعی نگاه    ،این پژوهش

و در   گرددکه در درجه اول به باورهای اسالمی بازمی   ؛عرفانی است

ایرا میراث  حاصل  بعدی  مانویان  درجات  تصویرگری  و  باستان  ن 

های  این اعتقاد به نوعی فضای دوبعدی و پرهیز از بازنمایی  است؛

امان هنر  های مذکور در د تکامل اندیشه  حاصلِ  ،گرایانه کامالً واقع 

شود. در  عنوان نوعی نگاه تجریدی یاد میاسالمی است که از آن به

-گرایانه های کامالً واقع ها بازنماییدر هنر اروپا پس از سال  ،مقابل

سرانجام   -از رنسانس به بعد که هنرمندان اروپا به آن مفتخر بودند

اعی،  های صنعتی و وقایع اجتمدر اواخر قرن نوزدهم و با پیشرفت 

از قوانین سخهنرمندان غربی میل به تغییر و تخطّ   گیرانۀ ت ی 

طلبانه  های جدایی اس کردند و این زمزمه حاکم را در خود احس 

ب امپرسیونیسم  جنبش  یافت.  هدر  تبلور  ملموس  و  واضح  طور 

توجهی رو به تغییر و نقاشی غرب در قرن بیستم با سرعت قابل 

شود.  چیزی که مطلقاً در نقاشی ایرانی دیده نمی  دگرگونی بود؛

انتزاع نوعی آزادی عمل برای هنرمند غرب   ؛ ی بوددر واقع میل به 

می  امکان  او  به  شیوه که  کند  داد  آزمایش  را  نو  و  جدید  های 

ایرانی روشی ثابت و مشخص  حالی در نگاه تجریدی در نقاشی  که 

و  بوده  ثابت  که  داده  قرار  هنرمند  اختیار  در  تصاویر  خلق  برای 

 .  حاصل مشق کردن از روی دست هنرمندان پیشین است

که در بسیاری  -کلمۀ انتزاع    توانمی چگونه    ،یر مطرح شده با تفاس

عنوان معادل آبستره  های متون غربی بهاز مقاالت، کتب و ترجمه 

بازنمایی  برای توصیف نوع  را    –در زبان فارسی پذیرفته شده است 

واقع هنرمند ایرانی بطور آگاهانه و  در  در نقاشی ایرانی به کار برد؟

ن متمادی پایبند های تصویری خود طی قروتاز روی عمد به سنّ

دو استادکار کامالً به هم شباهت از آثار  نقاشی  تابلوی  است و اگر  

شود.  ، بلکه حسن کار محسوب می تنها عیب نیستداشته باشد نه 

شکل  حالی در زمانی  انتزاعی  بازنمایی  به  میل  غرب  هنر  در  که 

از  گرفت که هنرمندان حتی شباهت در   ناظر و قوانین م  استفاده 

موجود    ها معتقد بودند با توجه به شرایطآن  تافتند.مرایا را برنمی

گذشته کارایی خود را از   .. دیگر زبانِاقتصادی، فرهنگی، صنعتی و.

قابلیت ذهنی هنرمند    است و باید با توجه به نیاز روز و دست داده

  های متعددی از آرای رو مثال  پیش  را آزمود. در مقالۀ های نوروش 

غربی و شرقی در باب نقاشی ایرانی و آنچه طی    ن متفاوتامتفکر 

بر آن گذشته و دستاورد نقاشی غربی در قرن بیستم که سال  ها 

شود، نقل شد؛  های متفاوت می « ایسم»های متعدد و  شامل جنبش 

خوانندگان  تا   برای  را  انتزاع  و  تجرید  مفهوم  دو  بین  تفاوت  این 

 صالح کند. روشن سازد و این اشتباه مصطلح را ا 

 یر تصاو
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A Comparative Study of the concept of “Tajrid” in Iranian painting and the 

concept of abstraction in European and American painting 

 

Abstract 

Tajrid  in  Islamic mysticism is a process during which a part becomes a whole. Tajrid means the removal 

of individual characteristics from what is to be transformed into a whole or upgraded. It seems that 

abstract writing, or the unwillingness to pay real details in objects and realistic representation in Iranian 

painting is the result of the mystical and religious view of artists and the belief in the theory of Tajrid in 

Islamic mysticism. In contrast, first in European painting and then in America, the discussion of 

abstraction in the late nineteenth century and after the success of movements such as the Impressionists 

and Post- Impressionists in painting is discussed and followed. Abstraction literally means to dismember 

and separate a part of whole. In this kind of attitude, the artist loses his desire to accurately and 

objectively represent reality. They want to create and emphasize a particular form that does not 

necessarily resemble the real form in the real world based on their tastes and mindsets. The kind of 

abstract view of Iranian painting has continued in specific direction for many years. What are the 

similarities and differences between Tajrid in Iranian painting in terms of antiquity and continuity for 

many centuries and abstraction in European and American painting? It seems that according to the 

available documents, Iranian artists in their artistic representations have adhered to principles that are 

rooted in their religious beliefs, and this  process of producing works with similarities, major differences 

and fundamental differences with the discussion of abstraction in European and American art, has it. The 

purpose of this article is to re-read the concept of Tajrid in Islamic art and along with Iranian painting and 

to analyze the concept of abstraction in Western art. In the present study, by comparative studies, while 

describing and analyzing these two concepts, the results have been compared and classified, and the data 

desired by the authors have been collected by the library method . 

Keywords: Tajrid, Abstraction, Islamic art, modern Art, Iranian painting, Twentieth Century Art 

Movements 
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 رابرت ویلسون  ی نمایش در آثارنور پردازی  و موسیقی ، کالم، حرکت کارکرد
 (و ...  ایکتوریبه ملکه و  یانامهاینشتین در ساحل، ، ت یترویمرگ و د  یرانی وبا توجه به اجراهای )

 25/04/1401تاریخ پذیرش:   -25/03/1401تاریخ دریافت:  

 1نجم  سهیال

 . ، فرانسهپاریس ،  هنرهاي نمایشي، دانشگاه سوربن دكتراي تئاتر و  

 2مصطفی انور 

 ، ایران. نوشهر  ،دانشگاه كمال الملک  ،كارگرداني نمایش  ،كارشناسي ارشد 

 چکیده

نهاد كه    انیرا بن  يشینما  الل بود، او  يسالگ1۷تا سن    آمد و  ایبه دن  درتگزاس1۹44در  لسونیرابرت )باب( و

كالم    -ب  .متداول است  ریغ  و  يطوالن  اریآن بس  يمدت زمان اجرا   -است: الفبارز    مهم و  صۀمشخ  دو  يدارا 

  ي ها ن، افکت آ  يبه جا   را ازدست داده است و  خود  يشگیاگر هست نقش هم  ایوجود ندارد و    اصالً  ایدر آن  

معتقد   ش،یآثار خو یيبر عناصر اجرا هیبا تک لسونیاند. ورا تحت تسلط خود درآورده  شینما ۀ صحن ،يتجسم

آنچه    ي.درون  ۀو در پرد  يبرون  پردۀ  در رسانند:ي خود را در دو سطح به ثبت م  هاياحساس   هااست كه انسان 

م مشاهده  پرد  شودي آگاهانه  ثب  يبرون  ۀبر  ر رسد؛  يم  تبه  آنکه  پرد  اهاویحال  بر  خاطرات  ثبت    يدرون  ۀو 

و تمام آنچه    است  آثار او را شکل داده  يربنایصحنه ز  يو طراح  ينورپرداز  ،يقی. كالم، حركت، موسگردديم

او بدون    ياست. كارها   افتهیعناصر شکل    نیا  نیاست كه ب  يحاصل ارتباط  ،مكنیي جستجو م  يكه در آثار و

ها  ها، رنگاست. در صحنه، تنها حركت، آهنگ، خطوط، گوشه   الوگیو بدون د  يپرداز ت ی داستان، بدون شخص

  ي کیو حركت هستند.    رییزمان در حال تغ  انی ها و نورها در جر. پرده میشنويو م  مینیبي را م  هاروشن ه یو سا

  ، يمعمار   يقو  دگاهیآثار اوست كه در استفاده از فضا و حركت و د  يبصر  یيبایز  لسونیمهم كار و  يهااز جنبه

است كه   يگریمهم د  ه یدر آثارش دارد. صدا و زبان ال  ينقش مهم و فعال  زین  يكند. نورپردازينوآورانه عمل م

  ي فیتوص  يکردیبا رو  ي فیك  ي )در اینجا(به خرج داده است. روش پژوهش  يتوجه  در استفاده از آن، ابتکار قابل

 ي اصل  ۀمسئل.  اطالعات مکتوب انجام شده است  يآورو جمع   اياست و بر اساس مطالعات كتابخانه   يل یو تحل

  ي شخص  کردی است. در ادامه رو  لسونیدر آثار و  يداستان  تیو تداوم روا  یي ارتباط عناصر اجرا  يپژوهش واكاو 

 .ردیگيقرار م   يمورد بحث و بررس  رد،یگ  يكه از آن الهام م  يبه عنوان عامل  زیاو ن
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 و بیان مسئله   مقدمه 

در  یيک ایك ارگردان آوانگ ارد آمر نولس    یابرت ور

تگزاس    التیدر شهر كوچک واشو از ا  1۹41سال  

  يو طراح   يبه نقاش    يدوران كودك  ازآمد.    ایبه دن

لکنت زبان، به  لیفراوان داش ت اما به دل  ياعالقه

  ياه ا ی  و در ع الم خود رو  آورديم  يرو  یيتنه ا

كاغذ    يوها ررا به ص  ورت اش  کال و رنگ  يكودك

از   .آورديم   ی ک ي  ح  ال ح  از   ر  در    وی لس   ون 

ا و  مریک  آك ارگردان ان س   رش   ن اس تئ اتر تجربي  

چ ه ره ه  اي   از  ی ک ي     1اج را اص   ل يه م چ ن ی ن 

به فرد او در   هاي منحص رپروژه  ش ود.محس وب مي

. از مهمترین آثار  اندش   دهاجرا    نقاط مختلف دنیا

،  ه اي ملک ه ویکتوری ا ن ام هتوان ب ه  نم ایش   ي او مي

نگاه  و    2هاي داخليجنگ،  اینش   تین در س   احل
در   لس   نیرابرت و.  اش    اره كرد  ن اف ذ مرد كر

نحو    نیخود از حرك ت كن د ب ه بهتر  يه اشینم ا

از    شیاو غالباً ب  تیش  خص   كند. هر  ياس  تفاده م

  ان یرا به پا  ياتا ص  حنهبرد  مي  زمانس  اعت    کی

تا   دیكوش     يم  دیتمه  نیبا ا  قتیبرس  اند. در حق

را    گریتماش   اگر و باز  يو آگاهانه  يرونیب افتی  در

ب ا آگ اه ه ا قرار ده د و  آن  يدرون  يدر تم اس 

  وند،یها را به كار اندازد. )كولآن  زیشورانگ  التیتخ

13۸۸)  . 

 يکیفرد است.    منحصربه  ياریبس لیبه دال  اوآثار  

آثار اوست    يبصر  یيبایز  ش،مهم كار  يهااز جنبه

  ي قو  دگاهیحركت و د،  كه در اس   تف اده از فض   ا

  ز ین  ي. نورپردازكن دينوآوران ه عم ل م  ،يمعم ار

ص دا  همچنین دارد.    شدر آثار ينقش مهم و فعال

در اس تفاده از    اواس ت كه   يگریمهم د ۀیو زبان ال

به خرج داده اس ت. اگرچه    يتوجه  آن، ابتکار قابل

اش  ي از س  بک هنر  يتريانتزاع  ء عنص  ر، جز  نیا

ۀ تجرب  لیتکم  يبرا  زیاس  ت، اما از عنص  ر زمان ن
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معتقد اس  ت كه وي    اس  ت.  ش  ده  اس  تفاده يكل

خود را در دو س طح به ثبت   يهاها احس اسانس ان

. آنچه يدرون  ۀو در پرد  يبرون  ۀدر پرد  ؛رس اننديم

به ثبت   يبرون  ۀش  ود بر پرديآگاهانه مش  اهده م

  ۀ و خ اطرات بر پرد اه ای  رس   د. ح ال آنک ه ر يم

م    يب رون   از  ب رگ ردد.  يث ب  ت  ی ک ي  م ا  ال در  اي 

توس ط    گرانیباز  ينجوا  يص دا،  هایشنمایش نامه

  انگ ار  ك ه  يطورش   ود، ب هيم  تی  بلن دگو تقو  کی  

ها راه  افک ار آن  نیتريتم اش   اگران به خلوت درون

با    س عي بر آن دارد  نگارنده در این مقاله  .اندافتهی

و   این ك ارگردان تجربي  آث ار مختلف  بررس   ي 

استفاده  با    همچنین رویکرد شخصي وي در رابطه

ر، ارتب اط می ان اجزاي  از ابزار ه اي مختلف در تئ ات

نمایان و چگونگي ش کل  را  ها  اجرا  تش کیل دهندۀ

ني آن ب ه كم ک این اجزا  ی افتن روای ت داس   ت ا

هاي  در ادامه به بیان پرس  ش .  مش  خس س  ازد

هش و همچنین فرز یات اراهه  مطرح ش ده در پژو

 تر گردد.  پردازیم تا ساختار مقاله وازحشده مي

 سواالت تحقیق

در آثار رابرت    حركت و موسیقي  نورپردازي،كالم،   .1

 شوند؟دیگر مرتبط ميهم  ویلسون چگونه به

م ک روای ت داس   ت اني آث ار رابرت ویلس   ون ب ه ك .2

 پذیرد؟حركت و موسیقي چگونه انجام مي

طریق از    رویکرد ش خص ي رابرت ویلس ون به چه .3

 گیرد؟عناصر بیان هنري شکل مي

 هاي تحقیقفرزیه

  چسباني(كالژ )وصله  یک  آثار رابرت ویلسون شبیه -1

كه عناص ر تص ویري و ش نیداري ش امل كالم،    اس ت

با قرار گرفتن ،  و یا موس  یقي  ، نورطراحي ص  حنه

خلق  را  معن ا و مفهوم ج دی دي   ،كن ار یک دیگردر  

 .كنندمي

2 CivilWars 
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آنگاه    وویلس  ون ابتدا كار خود را با س  کوت آغاز   -2

كند.  عناص ر ص دایي را به این س کوت از افه مي

در عین ح ال،  ام ا   نبودهاهمی ت  داس   ت ان بي  خود

هس   تن د ك ه ب ه نم ایش معن ا    يعن اص   ر مختلف

 دهند.  مي

  در آثار نمایش  ي رابرت ویلس  ون متن نمایش  ي،  -3

ش  ود اما  ش  خص  یت پردازي و دیالوگ دیده نمي

كه  یيحركت، موس  یقي، نور و س  ایه روش  ن ها

توان ب ه واقع لمس كرد و ب ه ه ا را ميحض   ور آن

ب ازگو    این طریق رویکرد ش   خص   ي خودش را

 كند.مي

 

 نظری چارچوب 

 پیشینه شناسی: −

تحق دانشگاه  کیآكادم  قاتیاگرچه    ۀ دربار  يو 

بصري نمایش    تئاتر او را از جنبۀ  لسون،یرابرت و

به همان   او هماما تئاتر    مورد بررسي قرار داده،

در ارتباط    يصوت   ۀو مناظر   يقیبا موسنیز  اندازه  

ماراست اول  ای.  در    خود،   اثر  شینما  نیشوتسوا 

بایکتوری و  ملکه  يبرا   يانامه )  كه  كنديم  انی( 

است و بر    یيایقیو موس  کالیموز  شهی»...كار او هم

و بم، تن صدا، لحن، صدا، آهنگ و مکث    ریز  تم،یر

ندارد  هیتک هولمبرگ  آرتور  در    لسونیو  زی .«،  را 

از كلمات و متن   اواستفاده    ۀرابطه با صدا به واسط

 دهد.  يمورد بحث قرار م

  1۹60  يهادر دهه-  او  ئاترت  يكارگردان  اول  ۀدور

كه كلمات و متن    يعنوان قطعاتبهرا    –  1۹۷0و  

 ند.نكي م  يبندطبقه،  است  گرفته  دهیرا ناد

و  ۀدور ملکه    يبرا   ي ا نامهنمایشبا    لسون،یدوم 

تخر  كه،  شود ميآغاز    ایکتوریو كلمات   بیبه 

 . پردازديم

 
1 Connoisseur 

سال    ۀدور  در در  كه  قطع  1۹۸4سوم،    ۀبا 

داخليجنگ  در    هاي  شد،  شدت  به  آثارشآغاز 

وع به  مولر قرار گرفت و شر   نریآثار ها  ریتحت تأث

كرد و    يعنوان ابزار ادباستفاده از كلمات و متن به 

، با توجه  1۹۸0  ۀدوره، در اواخر ده  نیدر چهارم

  ي اپراها   يبه استدالل هولمبرگ، شروع به بازساز

  ا ی كرد و متون موجود را اح  کی ( كالسيها شی)نما

هولمب استفادكرد.  را    او  ۀرگ  زبان  و  كلمات  از 

وسبه مورد    يصدا   دی تول  يبرا   يا  لهیعنوان  ناب 

بود،    یيمخالف مفهوم معنا  نیبحث قرار داد، بنابرا

  ي الهیعنوان وسكلمات نه به  از  اوو ادعا كرد كه  

برا  يبرا  بلکه  محتوا،    ي دار یشن  تیفیك  يانتقال 

م استفاده  تقر  جهینتدر    كند؛يعبارات    باً یحس 

مي گونهت موتزار القا  مخاطب  براي  را   كند.اي 

 (. ۷2  ،1۹۹6)هولمبرگ،  

و    مصور  يهادر كتاب   تواني را م  يقیمنطق موس

زمان   يسازمانده قیاز طر  او  هاينامهنمایشمتن 

  ي اغلب از متن گفتاراو  كه    . از آنجاافتی  زیها نآن

كند،  يخود استفاده نم  تئاتر  يعنوان محرک اصلبه

  ي ا مجموعه   ي او معموالً تکه تکه و حاو  ي هامتن

د كلمات  الوگیاز  شده    يهانوشته  ایها،  انتخاب 

ا با  متن  و    مصور  يهاحال، در كتاب  نیهستند. 

وازح  زمان  قیدق ۀاو، اغلب محاسب اينامهنمایش

عالمت ي م  چراكه  ؛است  وزوح  به    ي گذار توان 

زمان  قیدق دور صفحات    يهادر ستون  را  مدت 

و كرد.  مصاحبه  لسونیمشاهده  د   يا در    دیویكه 

انجام داد   1كینایسر  مجلۀ  ي( برا 34 ،1۹۹1) فیر

در   فیكند. همانطور كه رياشاره م  کیتکن  نیبه ا

با  وگفت   : دگویي م 2بلک رایدر اپراي   ۀدربار  اوگو 

ت  لسونیو» شد  و    يسینويطوالن  ریثأموفق 

نمایشنامۀمفصل  كنترل   خ بارو  ویلیام  گویي  را 

2 The Black Rider 
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به موقع بود.    زی: »همه چدگویي م  ویلسون  «.دینما 

 كردممي  میها را ترستمام صحنه  بورد  يمن استور 

با زمانو سپس آن  را  برا   يهاها    کیهر    ياجرا 

-يم لیتحوخ بارو آقاي نموده و به  يگذارعالمت 

 « .دادم

تئاتر كرد، نور    شیشروع به خلق نما  اوكه    يزمان

كم حركت    يترتیاهمنقش  و  صحنه  به  نسبت 

و اما  اوا  يداشت،  نورپرداز   لیدر  خود،  را    يكار 

صحنه    ری ناپذیي عنوان عنصر جداآموخت و از آن به 

در   كرد.  ساحل   ن یشتیان  نمایشاستفاده    در 

نورپرداز 1۹۷6) كردن    براي  صرفاً  ي(،  روشن 

از صحنه عمل   يعنوان بخش، بلکه بهنبود  هصحن

برخ  كرديم در  به   يو  سراسر صحنه  در  مواقع، 

گفت كه    تواني . مكرديحركت م  يقیسمت موس

 .  بود  گریباز  کیخودش    نجا،ینور در ا

مشاهد  از  پس  كول  لتزلر  و ین  تمر  ۀسوزان    ها 

را    لسونیو،  یي طال  هاي  پنجره  شینما  ينورپرداز 

  ي ز یبودن چ  "يکیدر تار"»  دهد:مي  حیتوز  نیچن

  كننديروز خود تجربه م  نیاز اول  گرانیاست كه باز

در واقع    ،هستند  يکیدر تار  ز یدر سالن تئاتر ن  و

  خود   ۀتجرب  ي معنانمودن    يواقع  يتالش برا نوعي  

بخش  و باز  دنی معنا    صحنه   يرو  گرانیبه حضور 

روشن هستند و    يتا حد خاص  شهیاست. نورها هم

 « .كاملطور  نه به

تئاتر مشاهده    ازیگران در صحنۀوزعیتي كه از ب

ما در خارج    هاي روزانۀ كنیم، نمود واقعي تجربهمي

نورپردازي با  او  است.  تئاتر  به    از  هاي مخصوص 

طور كه بایستي دیده  را آن  اشیا  خودش تالش دارد

  رسد ي نظر مبه   شوند، در معرض نمایش قرار بدهد.

تجربه  اوكه   خا   ۀروزان  يهابه  در  تئاتر    رجما  از 

 ( 14۹  ،اعتقاد دارد. )كول 

  اینگونه   با عناصر تئاتر  اوبرخورد    ۀمولر دربار   نریها

 د:كنمي  بیان

من جالب   يبرا  لسونیكه پس از كار با و يزی»چ

عناصر    و  هاتک بخشاست كه او به تک  نیا  بود

را    يآزاد   ،تئاتر تفس  او.  بخشدميخود    ر یهرگز 

به  کی  كند،ينم اراهه    يسادگمتن  و  دارد  وجود 

به  شوديم نم  حیتوز  وجه  چیهو  .  شوديداده 

شود بلکه  تصویر نیز به همان صورت، تفسیر نمي

  یي سپس صدا  شود.، استفاده مي به همان سادگي

.  شودينم  ریتفس دوباره    زیكه آنجاست و ن  دیآيم

ا م  نیمن  مهم  ادانميرا  بس  کی  نی.    ار یمفهوم 

 (65  کی)باتر  «از تئاتر است.  کیدموكرات

مصاحبه  ویلسون از  بخشي  ميدر  -هاي خویش 

 گوید: 

 نیالت  ياپرا به معنا)اش اپرا است  من، همه  يبرا »

  ن یا  :ر است كا  ي، به معنايدر زبان ایتالیای  ( وكلمه

است    يز یچ  شنوم،ي است كه م  يز یچ  يبه معنا

شامل    نی. اكنمياست كه بو م  يزیچ  نم،یبيكه م

هم  ،يساز مجسمه   ،ينقاش  ،ي معمار است:    ۀ نور 

اپرا هستند؛ بنابرا ۀ معنا هم  کی به    نیهنرها در 

 ( 303)دلگادو    «.من اپرا هستند  يارهاك  ایكارها  

 روش تحقیق

آن اس ت كه محقق    قیهدف از انتخاب روش تحق

تا   ردیرا به كار گ  يو روش    وهیچه ش    كندمش خس  

تر  تر و ارزانعیتر ، س ر، آس انترقیاو را هر چه دق

مورد نظر كمک    يهابه پاسخ پرسش  يابیدر دست

ینکه موز وع  (. با توجه به ا13۸5  این  ظكند. )حاف

  ،بررس   ي كالم، حرك ت  مورد بح ث مق ال ه، درب ارۀ

در آثار    و طراحي ص  حنه  نور پردازي  ،موس  یقي

با   ،روش پژوهش  ي كیفي  رابرت ویلس  ون هس  ت،

اس  اس  اس  ت و بر    ،رویکردي توص  یفي و تحلیلي

آوري اطالع ات  اي و جمعمط الع ات كت ابخ ان ه

با بررس ي    نگارنده،  پژوهشدر این  اس ت.  مکتوب  

  عناص  ر مورد اس  تفادۀ  دآثار مختلف س  عي دار

ك ه  درا مورد كنک اش قرار داده و دری اب  ویلس   ون 
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در جهت بیان هنر خویش  چگونه از این عناص   ر  

   كند.استفاده مي

 های تحقیقیافته

 به   منحصر  ي اریبس  لیبه دال  لسونیآثار رابرت و

است.   جنبه  يکیفرد  كار    يهااز   یيبایز  اومهم 

آثار اوست كه در استفاده از فضا و حركت    يبصر

د م  ،يمعمار   يقو  دگاهیو  عمل  .  كندينوآورانه 

دارد.    ويدر آثار    ينقش مهم و فعال  زین  ينورپرداز 

در   لسونیاست كه و  يگریمهم د  ۀیصدا و زبان ال

  ، به خرج داده   يتوجه  استفاده از آن، ابتکار قابل

  ي از سبک هنر  يتري انتزاع  ء عنصر، جز  نیاگرچه ا

 ۀتجرب  لیتکم  يبرا  زیست، اما از عنصر زمان ناو

و  استفاده  يكل است.  هر    لسونیشده  مورد  در 

را  ي قیدق ریتا تصو  ،كردهعمل   قیدق اریعنصر بس

كه مجموعه و    يبا افراد  ماال،  عنوانبه كند.    جادیا

و    كردهكار    ک یاز نزد  سازندي را مصحنه    لیوسا

چ از  كه    كنداحساس    اینباشد    يراز  يز یاگر 

گز جا   يبهتر  ۀنیاحتماالً  دارد،  را    ایاش  يوجود 

  ي گر یعنصر د  ي. نورپردازكندي بار عوض م  چندین

به كه  ت  لیدلاست    ازمند ین  لسون،یو  نیزبینگاه 

طراحاست  يرعاد یغ  يتالش   ي نور   يهانشانه  ي. 

نما  يکی  يبرا    کی  يحت  تواندي م  او  يهاش یاز 

  ن یطول بکشد. ا  يفن  يهانیاز تمر  شتریب  ایهفته  

زمان  باًیتقر برا  يهمان  معموالً  كه  انجام    ياست 

تول  ازین  مورد  يفن  يكارها   تمام اكار    دات یدر 

م  ياحرفه  براشوديداده  عنصر  هر   ک ی  به  شی . 

را به    يگرید   ۀیهركدام ال  رایاندازه مهم است، ز

 .  ندیافزاي م  دیتول  يدگیچیهمراه دارند و به پ

بحث     ي بندهیالاز    يبیترك  ،يشناسیيبایزدر 

آثار   است  يهنر عناصر    ان یمی)ابراه  مختلف 

  گر یطور مستقل از عناصر دهر عنصر به.  (2004

م ب  كند،يعمل  در  وحدت    نیاما  حس  عناصر، 

توجه به   ،موارد  نی. با در نظر گرفتن ااردوجود د

طوالن  اتیجزه زمان  م  ايي و  اراهه    دهد،يكه 

به    اوتئاتر    يتماشا  نگاه كردن  پرتره،    کیمانند 

  کی  نیمنظره است. ا  کیو    جانيب  عتیطب  کی

استفاده از تئاتر و    يفرد برا   به  روش كامالً منحصر

  در  زیچهمه.  است رامونیبه جهان پ ينگاه متفاوت

گنجانده به  ،صحنه بخش  عمد  و  متن    يشده  از 

را    ایجفت اش  کیآن است. اگر    ریتفس  ای  شینما

است كه   يمعن   نیبه ا  دهد،ي به مخاطب نشان م

رابطه   نیا  میان ن  يادو  قرار  و  دارد    ستیوجود 

بهآن دها  مجزا    ي برا  لسونی و.  شوند  دهیصورت 

اشکال    ریصوت  جادیا و  ساختارها  خصوص  هباز 

انداز صحنه چشم  ،شی. در كارهاكندياستفاده م

 . شوديمتن م  ک یبه    لیتبد

است    تیترویو د  يمرگ، نابود   شیاز نما 1 شکل  

  ي آلمان ناز   ۀبرجست  تیكه رودولف هس، شخص

تصو به  اسپانداهو  زندان  در  اگرچه  كشدي م  ریرا   .

  ي به درک معنا  ریتصاو  آندانستن داستان پشت  

زندان    ۀظالمان  يلمس فضا   يول  كند،يآن كمک م

 .  ستین  يصحنه زرور  نیشده در ا  نشان داده

روزمره    يشامل عناصر زندگ  لسونیو  يهامجموعه 

از پیچیده ترین    دیتواني جهان است. شما م  خیو تار

  ، يمصر   فیروگل یو ه  يونانی  ينمادهاوقایع مانند  

  ون یزیتلو  شینما  ۀصفح  تا ساده ترین چیزها مال

پ  مایهواپیا  و   آن  در  صحنهدیكن  دایرا  از    يا. 

و  يانامه شینما ملکه  شک-  ایکتوری به  در    2لكه 

  ي اتفاقات روزمره در كارها  ریتأث -شده  دادهنشان 

 . دهدي نشان م  را  لسونیو

است.    يعاد   ریغ  اوعناصر صحنه در آثار    اسیمق  

آثار مجسمهش  در  القا    يساز حس  مخاطب  به 

  ، شجالب در آثار  يرار از عناصر تک  يکی.  شوديم

  ي معمول  يایاش  ها،يصندل  نیهستند. ا  هايصندل

هستند    يبلکه آثار هنر؛  ستندین  افتاده  پا  شیو پ

رو تأث   يكه  كار  از    ریكل  پس  اغلب  و  گذاشته 
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موزه   ش،ینما  نمادر  به  م  شیها  .  شوند يگذاشته 

و    يمرگ، نابود   شیكه در نما  يساحل  يهايصندل

داده   تیتروید   ۀ د یا 3 شکلدر    اند،شده   نشان 

  را در تئاترش يشینما لیاز وسا اوفرد  به منحصر

م فضاها ویلسون  .  دهندينشان  یا  و    يسنت  ي در 

به  آنفضاهاي عمومي كه  بتوان در  موقت  جا  طور 

كرد،   مي  شینما  اجرا  صحنه  به  را  .  آوردخود 

به    ياما كارها   كند،ي نما استفاده ممعموالً از طاق 

نام  به  او    ۀروزهفت   شیمانند نما  ز،یرا ن  خصوصي

  رانیدر ا  1۹۷2كه در سال  - 1كي اي   كوهستان

هاي خاصي كه مخصوص آن  در مکان  -اجرا شد

و امکانات الزم براي به اجرا درآوردن    بودهنمایش  

 . آوردمایش داشته باشد، به روي صحنه ميآن ن

 1۹۷0و    1۹60  ۀبه تئاتر در اواخر ده  شکردیرو 

درست   يعنی   ؛فرد بود  به  واقعاً منحصر  ورکیویدر ن

آن در    كه  تئاتر مشغول شد  هب  يجد  طوربه  يزمان

  ات یبودند، اما نه با جزه  جیآوانگارد را  يكارها زمان  

او در    كار.  كرديبا آن كار م  لسونیكه و  ياسیو مق

حت  اسیمق و  نور  باز  يصحنه،  كه    گرانیتعداد 

ب  يگاه م  200از    شیبه    ي ابعاد   د،رسیينفر 

را داشت كه با    یيتوانا  نیا  دارد، هرچند  يحماس

بسازد كه به همان اندازه جذاب    ياقطعه   گریدو باز

 باشد.  

از مختلفخط   استفاده  آثار   وط  طول    شدر  در 

تکامل   ياحرفه   يزندگ  کی  شهیهم  و  افته،ی  او 

باق  عنصرِ آثار    مانده  يمهم  تعادل    ،وياست. در 

عمود   نیب  يخصوصبه مورب   يافق   ،يخطوط  و 

  ي ر یتصو  يفضا  کیعنوان  وجود دارد. صحنه را به

و   با  ندیبيم  مجسمه   کیمسطح  ساخته    دیكه 

  ر یتصو  کیمنجر به ظهور    تواندي امر م  نیشود. ا

ساده شود كه    اریبس  اتفاقي  ای  و  هدیچیكامل و پ

به   تیترویو د  يمرگ، نابود   شیاز نما 4 در شکل

 
1 KA 

م اخورديچشم  از    نی.  نمایش  ساخت  از  نوع 

  واقع،   در  شود.هاي وي از معماري ناشي ميآموزه

هستند كه به   ریاز تصاو  يمناظر   لسون،یو  يفضاها

وابست  نوشته   متنِ  ای  تیشخص  .ستندین  هشده 

  ي انسان  يها»شکل   قیاز طر  او  يهاصحنه  ریتصو

لباس و نور مشخس    ،يبدن  تیوزوح با وزعكه به

 تم یر   کی  ای  زیمتما  يا وهیبه ش  يو همگ  شونديم

از حركات  .  شوديخلق م  كنند«،ي خاص حركت م

دق و  تکرار  يحداقل  ق،یآهسته  ن  يو  از    زیو 

كارها  يهاژست  در  استفاده    ودخ   يروزمره 

 .  كنديم

و عناصر رقس    ي زیردقت طرح به او  حركت در آثار  

تحت  لسونیاست. جنبش و داده يرا در خود جا

انتزاع  ریتأث باالنچ  يِرقس  مرس    نی جورج  و 

خود حركات خاص    گرانیبه باز  او  بود.  نگهامیكان

زوا مدت شکل   ا،یبا  و  مها  مشخس  .  دهديزمان 

  اواز    ق یدق  دیتقل  ،قطعه  کی  ر د  گریكار باز  شترِیب

  ي اریزمان هر حركت است. در بسمدت   ۀو محاسب

.  كندي خود از حركت آهسته استفاده م  ياز كارها 

  ينیبه حركت وزن و سنگ  ،شده  كنترل   يِكند  نیا

استفادبخشديم آهسته  از    لسونیو  ۀ.  حركت 

و    باتری. زستین  «بازينمایش الل  ای  لمیمانند ف»

بر اساس  .  است  ترشلخته   حال  نیع  تر، درمتزلزل 

به  يبرخ متوجه    توانيم  يسختمشاهدات، 

و  يهاي ورود  بس  لسونیآثار  چراكه  كند   اریشد، 

نه خودِهستند.  به  فضاحركت  تنها  به  بلکه    ي ، 

و تسلط  يآگاه نیتوجه دارد. ا زین حركتاطراف 

  . بخشديم  يشتریو حضور ب  سنگیني  ،به حركت

سادۀ حركت  یک  ماال   كهيهنگام  دست،   براي 

  ي ز یداشته باشد و چن در اطراف آن وجود    یيفضا

ب نکند،    نندهیحواس  منحرف  و  را  حضور  حس 

 .خواهد داشت  يشتر یب  اریبس  لمس



 

113 
 

ویلسون،    از نوعي نظر  به  كه  عناصري  تمام 

درام هستند، به طور كامالً مساوي و  ۀ  دهندشکل 

  ۀ همیت و اعتبار هستند. این یک نکتبرابر داراي ا

صورت  اغلب و به  اوكلي و عمومي است. اما خود  

نور   كه  دكناو بیان مي  .پرداختجدي به نور مي

عنصري واقعاً مهم و حیاتي است. بدون وجود نور  

در واقع    ؛داشتهیچ فضایي براي خلق اثر    شودنمي

 شود. این نور است كه منشاء سایر چیزها مي

باز  يکی  لو،یوار  دیوید در    لسونیو  گرانیاز 

: »نور  دیگويم   نینور چن  ۀدربار   ،یيطال  يهاپنجره 

سه  کیمانند   و    يبعدجسم  وزن  حضور،  است. 

احترام    ۀستی و شا  كندي قدرت دارد. فضا را اشغال م

  ، نکند  دایپ  يدرستنور خود را به  يگریاست. اگر باز

  خواهد ن  جادیا  طور كاملبه  را  يحس حضور تئاتر

كردن    يهدف  ينورپرداز   كرد.« روشن  از  فراتر 

كار او    يكل  يمعنا   دارد. با  لسونیصحنه در تئاتر و

ازافه    يبه متن بصر گرید ۀیال کیارتباط دارد و 

 .  كنديم

نما در  نور  طراحان  از  كام،  ها  شیتام    ي جنگ 
ا  يداخل مورد  و  يها   دهی در  در    نولسیرابرت 

استفاده از برزنت  »:  د یگو  يم  نیچننیز    ينورپرداز 

نور، شب  يبرا  شده    ينقاش  ي تابلو  کی  هیانعکاس 

  ي رو  يیطال  ياو با نورپرداز  قتینمود. در حقيم

.  دكنيم  يسراهشعر  ربا نو  ،نقاش   کیصحنه؛ مانند  

برا با  يم   زیسحرآم  يچون عصا ش  ینور  باشد كه 

وي  .  دیصحنه خلق كن  يرو  دیتوانيم  يآن هر كار

حازر عصر  بزرگ  يکی  در  نورپردازان    ن یتراز 

مطلق از نور    يشود. در خاموشيصحنه قلمداد م

  رد یگيبهره م  يقیاز نوازندگان موس  ياچون دسته 

ها را در كنار هم قرار  خاص آن  يو نظم  تمیو با ر

برايم دق  شی نما  ياجرا   يدهد.    ي اقهیپانزده 

پرده    -ايپرده   4)  كوارتت از   دقیقه(  15هر 

نوران المپ  دورتادور    يبرا  يچهارصد  پوشاندن 

از   قهیاجرا استفاده كرد و فقط نوزده دق  يمحوطه 

بهره  كارها  يبردار آن  در  حت  يكرد.  نور  از    ياو 

 ( 13۸۸  وند،ی )كول  «.دارد   يشتر یب  تیاهم  گرانیباز

اندازه نور،  كمک  شکلبه  و  فضاها  در  را    يها 

  ي ها شکل  گرانیدهد، از بدن بازيم  رییتغ  شینما

 سازد.  يمتفاوت م

اجراهادر   فضا  دیتأك  يبرا   ،برخي    ، ب یغر  يبر 

رواسیمق با  را  عروسک  يکرد یها  تئاتر    ، ي مانند 

در   ياسازد. مانند قورباغه ي دگرگون و ناهمگون م

انسان ناشنوا  شینما  در  يابعاد    ي رو   كه  نگاه 

  ، ي )مسعود.  نوشديم  مشروبنشسته و    يايصندل

تأك  تیحساس(  13۹4 عنصر  ش  دیو  تا  بر  نور، 

برا   يحد  رو  يز یهر چ  ياست كه  صحنه،    يدر 

م  ينور نظر  در  مستقل  ن  ردیگي كامالً  هر    زیو 

صحنه   يِنورپرداز   کیاز    يگر یباز در   مستقل 

حت او  است.  در    گرشی باز  اسلب  يبرخوردار  را 

د  يرانیو  شینما و  و    ينورپرداز   تیترویمرگ 

زم در  اما  كرد.  ب  ۀنیدرخشان  نور،  به    شتریرنگ 

 دارد.  لیتما  دی و سف  يخاكستر   يهارنگ

م  شیكارها  يبرا  لسونیو  رابرت .  گذارديوقت 

لذت    تِینها  ي ا از هر خط و اشاره  تواندي مخاطب م

مهم    زیچهمه  چراكهكند،    دنبالو آن را    بردرا ب

و صحنه كمک   ریتصوكل    يسشنایيبایز  و به  است

زمانكنديم چارچوب  كار  يطوالن  يِ.  ش  هایدر 

م جزه  دهدي اجازه  تمام  كبه  اتیتا    امل طور 

  را یمهم است ز  اتیجزه  نیا  دنیمشاهده شوند. د

  دست   نکته را از  م،یرا از دست بده  اتیاگر جزه

و حركات آهسته،    يطوالن  داتیبا تول  او  .میاداده 

  ي درک تماشاگر از زمان را در تئاتر خود دستکار 

بكنديم قابل  کی  يحوصلگي.  به   واكنش  درک 

از حركات و كارها   يبرخ  زمان  دتامر است. م  نیا

نم  يطوالن  يقدر  به كه  احساس    تواني است  از 

  نکه یا  از  كرد. بالفاصله پس  اجتناب  يحوصلگيب
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دوباره به    شود،ي توجه مخاطب از صحنه خارج م 

ریسک آن در كار خود،    لسونی. وگردديم  آن باز

اي  در مصاحبهرا دارد كه مخاطب را كسل كند.  

راموش نکنید كه زمان عنصري است  گوید: »فمي

پالستیک تواند  شکل   ،شبیه  مي  و  است  پذیر 

دستخوش تغییر شود. مي توان زمان را تا آنجا كه  

و   كرد  فشرده  و  متراكم  است  موقعیتي  الزم  در 

ترش  طوالنيتا حد دلخواه    ،دیگر و در صورت نیاز

نباید هنرمند را  كرد اثر  اجراي یک  . مدت زمان 

سپري    زمان  تیفیك  لسونیدر آثار و«  محدود كند.

ممکن   يطوالن يزمان ۀباز نیا. است متفاوت شده

برگردد.    زین  يتجسم  يبا هنرها   اواست به ارتباط  

واقع،   ا  يزمان طوالندر  را    نیبه مخاطب  امکان 

  ي صحنه نگاه كند، مانند كس  ریكه به تصو  دهديم

به   م   اتیبا جزه  يِنقاش  کیكه  شرح  .  كندينگاه 
  1۹۷3كه در سال    نیستالجوزف ا  ۀو زمان  يزندگ

ساعته بود كه   دوازده   يشیدرآمد، نما  شیبه نما

  هاي  قسمت  زیو ن لسونیو يقبل ياز كارها  يبرخ

دوازده    شی. اگرچه نماكردي ادغام مهم    را با  دیجد

كش طول  جر  د،یساعت  و    يیغنا  يانیاما  داشت 

و متمركز آن را دنبال    اریاز مخاطبان هوش  ياریبس

زمان    دیخورش  لسون،یحال، » و  ن یا  . باكردنديم

نم نشان  طلوع    ؛دهدي را  خود  عظمت  در  فقط 

در آنجا حضور دارد، مال حس    دی . خورشكنديم

 « .العاده  عظمت در اشعار فوق

دیگر،   منظر  دوبار   لسون،یو  »تئاتراز    ۀ كشف 

  ي قو  ياصحنه  ریتصاو  او  ۀیاول  . در آثارسکوت بود«

  سعي داشت   بعدها.  دادمي را اراهه    يو بدون كالم

دهد    يساختارشکن زبان  تاانجام  از  استفاده    ، در 

  ي اوهیبه شمعاصري باشد كه    کیآثار كالس  پیروِ

هرگز    لسونیواما  .  كردندي استفاده ماز آن  معنادار  

سا  دادنمياجازه   بر  زبان  نما  ری كه    ش یعناصر 

است    ياتیبدون متن، صدا ح  ای  متن. با  ابدیتسلط  

ر ا  تمیو  اكنديم  جاد یرا  است    تمیر  نی.  ممکن 

ممکن    نیكلمات باشد. همچن  ای  يقیاز موس  يناش

شده    انجام   حركاتِ  قیباشد كه از طر  يتمیاست ر

ب سکوت  و  .شودي م  انیدر  به    لسونیسکوت 

كه تمام توجه خود    دهديامکان را م  نیمخاطب ا

. در واقع، شرایطي پدید  متمركز كند  ریرا بر تصو

را    اتیجزه  كاملطور  به آید كه مخاطب بتواند  مي

وجود دارد،    یيكه صدا  يزمان  يجذب كنند. حت

 یيمعنا يقیموس  ایمخاطب از كلمات  ستیالزم ن

ن به  ستین  يازیبسازد.  كلمات  به  عنوان  كه 

صدا و   ،يسادگبه  تواندي. ممیاطالعات گوش ده

 .  باشد  يقیموس  ياز فضا  يبخش

، همانند سناریویي  با متون موجود  لسونیورفتار  

صحنه   تصاویر  براي  كه  باشداست  شده  .  نوشته 

عمل    يقیعنوان صدا و موسبه   تواننديم  زیكلمات ن

 اطالعات و معنا.  يبرا   ينه الزاماً منبع  ،كنند

صداها    شوند،يم  لی»كلمات به صدا تبد  لسونیبا و

تصو اصل  شوندي م  لیتبد  ریبه  متن  تنها    يو 

كه توسط تماشاگران    مانديم  يباق  يعنوان اثر به

 . شود«ي م  يبازساز

 :دگویيبا متن م   او  ۀمولر در مورد رابط  نریها

ویلسون» مانند    کیبا    رابرت  از    تکه  کیمتن 

كه آن را    كندينم  ي . او سعكنديمبلمان رفتار م

اطالعات و معنا و احساس از    ایباز كند،    ایبشکند  

  ن یاست. ا  ء يش  کی. صرفاً مال  اوردیب  رونیآن ب

روش او دوست دارم، چراكه    است كه من در   يز یچ

  ي بانیبه پشت  ؛خود را نشان دهد  توانديمتن م  کی

 «  ندارد.  ازیندارد، به كمک ن  ازین

تصو  نیب   و  وجود    ياساس  کیتفک  کی  ر،یكلمه 

تئاتر چهره ستین  يتهاجم  ،شدارد.  »اگر    ي ها. 

كنند،    لسونیو صحبت  به  چه   گویيميشروع 

مدت    يها احتماالً برا در ابتدا آن   افتد؟يم  يفاقات

با خودشان صحبت م  يطوالن  نیا.  كنند«يفقط 
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پ  ينیبش یپ  کی كه  است  انجام    ينزكیلیجالب 

  او   يبعد  ياز كارها  يدر برخ  دهیا  نیا  رایز  ؛داده

  متن را به   ،خود از هملت ۀوجود دارد. او در نسخ

از منظر    شنامهیكرد. كل نما  جراصورت مونولوگ ا

د  ت،یشخص  کی و    شديم  ده یهملت، 

به   گرید  يهات یشخص در  تنها  و  خاطره  عنوان 

  گر ید  يکیهملت حضور داشتند.    خودِ  ي ذهن  لتریف

  ن یبه متن ا  او )در رویکرد(   توجه  قابل  يهااز نشانه 

تئاتر و  يکیزیاست كه حركات ف   ي قو  لسونی در 

 ن یا  با يجدا از متن باشند، ول توانندي هستند و م

تقو  حال را  متن    كننديم  ت یآن  )مونولوگ(. 

د  يجا به عناصر  بر  آن  گر،یتسلط  همکار با    ي ها 

داستان    ایمعنا    يالقا   يبرا  لسونی. تئاتر وكنديم

متک  ه،یاول زبان  استین  يبه  كلمات  در    غلب. 

اگر    يحت  دهند،ي خود را از دست م  يمعن  شتئاتر

زبان   باشند.  داشته  از   يکی  يسادگبه تنها  وجود 

خلق تئاتر خود از   يبرا  توانديست كه میي ابزارها

 نه بیش از آن.    ،آن استفاده كند

 گیرینتیجه

ا  رابرت ویلسون اعتقاد است كه كارش در   نیبر 

اندیشۀسطح    نیچند است  از  تاثیرگذار  و    آدمي 

از هر دو پرده را    يا زهی آم  ؛كندي ذهن را آشفته م

ته ذهن  بهيم  نینشدر  تماشاگر  يطوركند  كه 

  ده یشن  ای  دهیكه د  يز یشود چيباورش م  يگاه

(  13۷6اِوَنز،    -نداشته است. )روز  يخارج  تیواقع

كه    يا از لحظه-را  اجرا   کی  ظاتاغلب تمام لح او 

حركت و    قی دق  يتا طراح  دیآي كاغذ م  يمتن رو 

دوره  م  ریز  -نیتمر  يرفتار  خود  گرفت.  ينظر 

رو را  متن  و  يم  وارید  ي)اغلب    کیچسباند 

تئاتر رابرت    داد.( يم  لیآسا را تشکغول   ۀنگاروارید

  لیواره از تخشیاین کیبه  لیدر واقع تبد لسنیو

تصو پ  يرپردازیو  در  كه  است    ي گشته 

و  تیشخص  شینما  ،یيگوداستان  زبان   ایها  بر 

اجتماع مساهل  با    ؛ستین  ياسی س  يآوردن  بلکه 

و كار دارد كه   سر  يدار ید  يكردن الگوها  ریتصو

  ک ی  نیذهن رسوخ كند. ا  در ناآگاهِ  قاًیتواند عميم

تئاتر در    متفاوت  نوع  را  تماشاگر  كه   کیاست 

ساخته  ي لیتخ  يایدن ارتباطات  از  و  ابهامات  ها، 

م ماال  كند؛  ي مجذوب  دود   يستون براي  از 

قاره باشد، سپس    کیتواند تصور    يمسازد كه  مي

-يشکل م  رییكارخانه تغ  يها ها به دودكشستون

بعد به چادرها   ،هاها نخست به بادباندهند. مالث

ناشي    این تماماً.  شونديم  لیها تبدو سپس به كوه

  ،ها گرفتههاي شخصي و تاثیري كه از آناز رویکرد

تنها  خودش نیز معتقد است،  كه  همانطور  است.  

این است كه در ابتدا یک   دهدكاري كه انجام مي

  اسکلت و چارچوب مشخس، قوي و محکم ایجاد 

در    ،و وقتي این چارچوب اولیه آماده شد  كندمي

آزادي كامل و با آسودگي شروع به پر كردن این  

 . كندميفرم ایجاد شده  

در    .ماندمي  كالژ   کی  به  شیو اپراها  لسنیرابرت و

به  گوناگون  عوامل  از  اثرش  با  هر  متضاد  ظاهر 

 کیها در  آن  يكند كه تمامياستفاده م  گریکدی

سازد  ي را م  يشود و النگ شاتيم  يآوركل جمع 

 .دهد يم  يناب به تماشاچ  يریكه تصو

نرمند پلورالیسم یا تکارگراي پست  سون یک هویل

است.   تکارگرا  کیمهم    يژگیومدرن    ، هنرمند 

  نکه یاستفاده از چند سبک و رسانه است بدون ا

د  يکی  دیبگو از  برتر  تمام    يگریكامالً  است: 

به  يعناصر  هستند،    ۀدهندشکل   ينوعكه  درام 

و اعتبار    تیاهم  يو برابر دارا  يطور كامالً مساو به

و رابرت  آثار  در  عناصر    يتمام  نولسیهستند. 

كه    ؛دیگر جدا شدنداز هم    سمیمدرن  پست  يادیبن

نتیجه   ددر  وزوح  به  انفصال،  و  تداوم    ده یعدم 

ويم از  وجود    يو  يكارها   يژگیشود.  عدم 

دوست    يمعمول است. او حت  ۀوی به ش  يگذارفاصله
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منبع    تئاترش    يها نورافکنندارد    ده یدنیز  نور 

 شود. 

آثار موس  ،شدر  رقس،  عناصر    ي هنرها  ،يقیاز 

  ن یا  ه است؛شد  استفادهي نیز  و تئاتر سنت  يتجسم

جا پو   جادیا  يبرا   نیگزیروش   ۀتجرب  یيایتئاتر، 

نحو و  تغ  ۀتماشا  را  جهان  از  مخاطب   رییدرک 

و.  دهديم تئاتر  جهت    ،(گفتار)كالم    لسون،یدر 

وجود دارد، نه    يبصر هاي  ي شناسیيبایبا ز  ارتباط

صحنه و نقش   يشناسیيبایتسلط بر آن. ز   يبرا 

آزما را  داستان  كنديم  شی متن  صرفاً  او   .

 .  دسرای ينم

مسئول مورد  به  تیدر  هنرمند    کی عنوان  خود 

  ن یهنرمند ا  کیعنوان  من به   تیمسئول»:  دیگويم

بگو  ستین مسئله  م یكه  با  ست،یچ  یک    د یبلکه 

  )در واقع تأكید بر  «ستیچ  مسئلهبپرسم كه آن  

چیز(   یک  چگونگي  مورد  در    دو )دلگاپرسش 

  تر نیز به آن اشاره شد، پیشهمانطور كه  (.  305

  است   امدهین  يتئاتر سنت  ۀنیشیپ  کیاز    )ویلسون(

از هنرمندان    ياریمتفاوت از بس  يِبا نظام ارزش  و

شدت  او به   کردی. روكندي برخورد م  تئاتر  اب  ،تئاتر

است.    يو معمار  يدر نقاش  شانهیشیپ  ریتحت تأث

منابع استفاده كرده و از   نیا  ۀ ر آثار خود از همد

 .كنديم  ادیعنوان اپرا  به   خودكار  

توان  بررسي آثار رابرت ویلسون مي   همانطور كه از

طور مساوي  عناصر به یک اندازه و به   ،نتیجه گرفت

هستند اهمیت  آن  ؛داراي  تمام  طرفي  مي  از  ها 

آزادانه و مستقل از یکدیگر نقش    صورتتوانند به 

داشته باشند. در حقیقت این عناصر هیچ وابستگي  

ندارند  اجباري  وقتي كه در كنار    ؛به یکدیگر  اما 

یابند كه قرار مي گیرند، این امکان را مي  یکدیگر

یکدیگر    -هایشانكمک تضادها و اختالف   هاتفاقاً ب-

را تقویت كنند. این عناصر مجبور نیستند یکدیگر  

پیرایش   و  آرایش  به  اینکه  یا  دهند  توزیح  را 

 یکدیگر بپردازند. 
 

 تصاویر

 
 تیترو یو د یمرگ، نابودنمایش  -1 تصویر
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The function of words, movement, music and lighting in 

Robert Wilson's theatrical works (Regard to the 

performances of Death and Detroit, Einstein on the Beach, 

a letter to Queen Victoria, etc.) 
 

 

Abstract 
Robert (Bob) Wilson was born in Texas in 1944. He was dumb until the age of 

17. He established a show that had two prominent features: A- The duration of its 

performance is very long and unusual B- There are no words in it, or if it exists, 

it has lost its ordinary role and instead, visual effects have taken over the show 

scene. Relying on the performance elements of his works, Wilson believes that 

humans record their feelings on two levels, in the external mask and in the inner 

mask; What is consciously observed is recorded on the external mask . However, 

dreams and memories are recorded on the inner mask. Words, movement, music, 

lighting and stage design form the basis of his works and all that we look for in 

his works is the result of the relationship formed between these elements. His 

works are without story, without characterization and without dialogue. In the 

scene, we see and hear only the movement, music, lines, corners, colors and light 

shadows. Scenes and lights are changing and moving in the flow of time. One of 

the important aspects of Wilson's work is the visual beauty of his works, which 

is innovative in the use of space and movement and a strong architectural 

perspective. Lighting also plays an important and active role in his performance. 

Sound and language are another important layer that have given considerable 

initiative in its use. The qualitative research method is descriptive and analytical 

and based on library studies and the collection of written information, the main 

problem of the research is to analyze the relationship between the executive 

elements and the continuity of the storytelling in Wilson's works. In the 

following, his personal approach is also discussed as a factor that inspires him. 

 

Keywords: Robert Wilson, movement, music, lyrics, lighting, storytelling, 

drama 
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 ۱میالدی(  ۱۷۲۲تا   ۱۴۰۰، موسیقی برای امپراتوری )ان؛ موسیقی برای پادشاهنیفاتص  در تسیاس

 
 25/04/1401تاریخ پذیرش:  -1401/ 14/02تاریخ دریافت: 

 . لوکاس ی ئ  اَنْ

 ۲سینا صنایعی: مترجم و گردآورنده

 ، ایران. ، تهراندانشگاه تهران  ،شناسی موسیقی  ارشدِ  ِ شناس کار

 

که -  هیاز دوران صفو  زیادی  هایهنوز کاخ در شهر اصفهان،  

پابرجا    -بر فالت ایران حاکم بودند  1۷22ا  ت  1501های  در سال 

صرف  ی اد یز  هایه یسرما  انیصفو  هستند. موجه    را  نمایش 

و ساخت    و این امر را از طریق نمایش  کردند  جهانیانبه  شان  ظاهر

ایجاد  میعظ  ییبناها هنرها  یرنسانس  و  به   بصری  یدر    نسبت 

رقم  ها،  ها و ترکمنمغول   ان،یموریت  یعنی  ن،یشیپ  یهاحکومت 

عال»در    زدند. ا  ، ی صفویان«قاپو یکاخ  نام »اتاق شاهد  به  تاقی 

دارای    که  اتاقی کوچک برای تفریحات درباری  موسیقی« هستیم؛

تأثیرگذار آکوستیک  طراحی  کاخ (.  1  تصویر)  است  یک    درون 

ها  دیوارنگاره   در  دانان و نوازندگان زیادیموسیقی  نیز  ستونچهل 

از حاکمان  .  شونددیده می این کاخ تصاویری  پذیرایی  تاالر  در 

سلطنتی شامل رزم و بزم ترسیم شده    آدابدر حال انجام    صفوی

های مختلفی از نوازندگان و رقصندگان دیده  است که در آن گروه 

دیوارنگاره ن شومی از  یکی  بهد.  مربوط  استقبال    ها  دربار  مراسم 

)حکومت    طهماسبشاه  فرمانروای  از  (  15۷۶-1524صفوی 

( است    عباس شاه ای دیگر  (. دیوارنگاره 2  تصویرمغول، همایون، 

)حکومت   از  1۶2۹-15۸۸اول  میزبانی  حال  در  را   )

  عباس شاه (.  ۳  تصویردهد )محمدخان، حاکم بخارا نشان می ولی 

( که دستور ساخت این کاخ را صادر  1۶۶۶-1۶42دوم )حکومت  

  سوم در حال استقبال از نادرمحمدخان،   ر دیوارنگارۀکرده بود، د

 یای میانی، تصویر شده است. ام آسیکی از حک  

بخشی از تصویر   ،ها و اتاق موسیقیهر یک از این دیوارنگاره 

سعی داشتند به دیدگان جهانیان  بزرگ قدرت صفویان است که 

  وازۀ در   عنوانبه قاپو  اول آغازگر ساخت کاخ عالی   عباسشاه .  برسد

اصلی   میدان  در  درست  صفوی،  قلمروی  به  ورود  برای  بزرگی 

چهل   بود.  پایتخت کاخ  پذیرایی  تاالر  دیوارنگاره در  های  ستون، 

طهماسب اول، عباس اول و عباس دوم در اتاقی به تصویر کشیده  

است.   بوده  مهمانان  از  استقبال  مخصوص  که  است  شده 

 
1 . E.Lucas, Ann. 2019. ” The Politics of Song, Music for Kings, Music for Empire, c. 1400–1722″. In Music of 

a Thousand Years; A New History of Persian Musical Traditions. California: University of California Press. 
2 . sinasanayei@ut.ac.ir 

 

با جشن دیوارنگاره  مرتبط  نمایشگرهای  وفور شراب،    ها، همگی 

  ت همراه سلطنتی های موسیقایی در مقابل هیأسرگرمیغذا و  

  اند. شکل به سمت شاه مستقر شده   Vهستند که در یک آرایش  

ای در مقابل  آمدند به شکل فروتنانه حاکمانی که به مالقات می 

می  جلوس  خود  صفوی  صحنهمیزبان  چنین  هایی،  کردند. 

به را  نمایش  موسیقی  از  بخشی  نشان  عنوان  سلطنتی  اقتدار 

گر تنها مدعی و کنترل   عنوانبهدهند: تصویری از حاکمی که  می

کسانی    رها را خیرخواهانه در اختیاانبوهی از منابع و نعمات، آن 

 اند. دهد که در برابر اقتدار او سر تسلیم فرود آورده قرار می 

دانان کنونی ایران، با تعجب دریافتم  در صحبت با موسیقی

دوران افول در تاریخ موسیقی   عنوانبه ها دوران صفوی را که آن

، موسیقی ایرانی در انتهای خالفت  یامروز  اتشناسند. در روایمی

های منشعب  در قرن سیزدهم، مجدداً جوانه زد. ایلخانیان و شاخه 

اما رنسانس موسیقی، در    ؛از آن نیز در این شرایط دخیل بودند 

از دربار    اردهوتأثیرات  دوران حکومت تیموریان در قرن پانزدهم با  

رسید خود  اوج  به  ترکمن،  قرن  رقبای  آغاز  در  رنسانس  این   .

رو به افول    ،شدن تیموریان در برابر صفویانشانزدهم، با تسلیم

اما من در مداومت آن    نهاد و تا اواسط قرن بیستم ادامه یافت.

های  پژوهش   1۹۷۸شناسان ایرانی از سال  نجکاو شدم. موسیقی ک

اند که نتایج زیادی را در ارتباط با امپراتوری صفوی انجام داده 

  دهد آثار موسیقایی زیادی در این دوران خلق شدهها نشان میآن

ها به همراه  های بزرگی را از جشنهنر تیموری دیوارنگاره   .است

بههاسرگرمی موسیقایی  نمی  ی  هیچ    ،همچنین  گذارد؛نمایش 

شناخته  نمیشده معماری  یافت  تیموری  دوران  در  که ای  شود 

های  ویژه برای سرگرمی  و  اتاقی را با امکانات آکوستیکی متمایز 

ای  ام ترک و مغول نیز عالقه سایر حک   موسیقایی فراهم کرده باشد.

نداده  نشان  دربار  در  موسیقی  حضور  آشکار  نمایش    اند. به 

مینیاتور پ خطی  یشینیان صفویان  نسخ  در  زیادی    ب یتذههای 
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ها را در  های مختلفی از جشن اند که صحنهجای گذاشته   رب   شده

کوچک  گذاشته مقیاس  نمایش  به  نیز  تری  صفویان  اند. 

اند  جای گذاشته   رهایی از نوازندگان ب های زیبایی با صحنه تذهیب

  که در مقایسه با پیشینیان از جذابیت بصری بیشتری برخوردار 

تجسمی  هستند. کامالً  هنرهای  صفوی  دوران  تر  ارزشمند   در 

 رسند. نظر می به

موسیقیرایج که  دلیلی  برای  ترین  در    افولدانان  موسیقی 

است. ارتباط    یکنند، ظهور اسالم شیعدوران صفوی مطرح می 

منحصر تشی   به  تاریخی  با  صفویان  ویژگی فرد  از  یکی  های  ع، 

ها بود و بسیاری از حاکمان صفوی  کننده در حکومت آن تعیین

به    تعهد برخی    یهاشیگرامحکمی  واقع،  در  داشتند.  مذهبی 

حاکمان صفوی در زمان حکومت خود، موسیقی دربار را ممنوع  

اول،    طهماسبشاه ، در دوران حکومت  مثال  عنوانبهکرده بودند.  

های فعال دربار بود، تا اینکه تصمیم گرفت خود  قی از بخشموسی

. او با ایجاد چنین  را به طور کامل وقف سبک زندگی مذهبی کند

نوازندگان   کرد؛تغییری،  اخراج  را  شاهزادگانش  و  اگرچه    دربار 

رسد پس از  نظر میبه .گروه موسیقی نظامی همچنان پابرجا بود

 مرگ او نوازندگان دیگربار به دربار بازگشتند.

در مخالفت استوارتر دیگری، چندی از روحانیون شیعه در  

پرداختند.  می )غنا(  امپراتوری صفوی به مخالفت مدام با موسیقی  

آن  از  موجود  مکتوب  به آثار  را  موسیقی  غیراخالقی  ها،  شدت 

رسد در محافل روحانیون بر  به نظر می  کهدرحالی کند،  می  اطالق

رسد  ظر می نبه   ته بود.سر این موضوع توافق خاصی صورت نگرف

ع  ها موقعیت و جایگاه تشی این مخالفت گیری  یکی از دالیل شکل

مذهبی بود.  قدرت  بین قدرت سلطنتی و    پل ارتباطی  عنوانبه

بین   باید  ابتدا  در  شیعه  پیوند  روحانیون  یک  مذهب  و  قدرت 

در ساختار    گریصوفی د، و در این راه  دنکرساختاری ایجاد می 

قبل از به قدرت رسیدن نیز،    قابل جایگزینی نبود.  یراحتبهقدرت  

از تشی صفویان درگیر نسخه از اسالم بودند که ترکیبی  ع و ای 

ارائه می  نیز با تصوف    یتا حدودکه    ،دادانواع عقاید عرفانی را 

صفویان از آغاز سلطنت، یعنی به   اگرچه  شد.یکسان پنداشته می 

رس ) شاه   دنیقدرت  اول  ارتودکس  1524-14۸۷اسماعیل   ،)

را خود  به  مخصوص  کردند  شیعی  خاص  که  ،  جاری  طور  به 

اما هر از چند گاهی    کرد،ای صوفی را از دربار خارج میهفرقه

دربار   به  راهی  از  نمی  .گشتی بازمتصوف  راستا،  این  توان  در 

  ارتباط یبمخالفت شیعه با موسیقی و غیراخالقی پنداشتن آن را  

روحانیت دانست که به دنبال قدرت سیاسی    با نیاز جدید طبقۀ

ها به موسیقی  حمالت آن   بود.  گریصوفیو تمایز با رقیبش یعنی  

ها بر تصوف بوده  غیراخالقی، ناشی از نقد آن   یک پدیدۀ  عنوانبه

 های سیاسی بسیاری نیز همراه بوده است. ه با انگیزه ک

نظرهای مبهمی پیرامون موسیقی و اخالقی یا    چنین اظهار

  عنوان بهع  غیراخالقی دانستن آن، چارچوبی را برای پذیرش تشی 

اما    کند.عامل اصلی انحطاط موسیقی در دوران صفوی فراهم می 

  ی امپراتور یی در  های دیگری حاکی از تغییر وضعیت موسیقانشانه 

آثار   سیاسی،  محافل  در  تصوف  نفوذ  با کاهش  صفوی هستند. 

مکتوب صوفیانه، از جمله رساالت مرتبط با سماع، در امپراتوری  

در ارتباط با    تر از آن، رساالت فارسیصفوی کمیاب شدند. مهم

گذشته    دوازدهنظام   قرون  رساالت  با  امپراتوری صفوی  مقامی 

ن رساالت پیش از خود  این رساالت اغلب مضامی  متفاوت بودند.

ها ارائه  توضیحی فنی در ارتباط با آن  آنکهیبکنند،  را تکرار می 

کم  نظام یدهند.  ساخت  فواصل،  ریاضیاتی  گام سازی  و  مند  ها 

های صوتی  سایر موضوعات پیچیده و متنوع در ارتباط با ویژگی 

ها و این پیچیدگی  شوند.در امپراتوری صفوی ناپدید می  هاساز 

به  ظرافت  از  پیش  تا  موسیقی  با  ارتباط  در  فکری  قدرت های 

ها ناپدید  صفویان وجود داشت، اما در دوران حکومت آن   دنیرس

 شود. می

ها، موضوعات متافیزیکی به کانون اصلی  با حذف این ویژگی 

شوند. چنین  مباحث موسیقایی پیرامون دوازده مقام تبدیل می

بین    های اساسیتتمرکزی، زمان زیادی را صرف ترسیم شباه

های مختلف  ، سیارات، زودیاک، زمان نظام دوازده مقامی با انبیا

در این دوره شاهد    کند.می  سال و...  یهافصلدر طول روز، ماه و  

گوشه با    4۸های جدیدی در راستای ارتباط  شدن تجانس مطرح 

مقام با آواز    دوازدهمانند ارتباط بین  ه  ،های مختلف طبیعتجنبه

 حیوانات، هستیم.

هایی  های نمادین از نظام دوازده مقامی که با گزارش بازنمایی 

پیرامون فرم  بود،  تصانیف همراه    های موسیقایی و ساختارکلی 

بسیاری از رساالتی که   کهدرحالی  صفوی بود.  منحصر به دورۀ

دواز نظام  به  از صفویان  دارای  د پیش  بودند،  پرداخته  مقامی  ه 

نگارشی طویل و متراکم بودند که در امپراتوری صفوی کمتر مور  

در مقابل، توصیفات شاعرانه از نظام دوازده   گرفت.توجه قرار می

حاکی از ارجحیت ساختار نوشتاری شفاف  که    مقام افزایش یافت

 است. بر دقت موسیقایی  

ماهیت   چون  موضوعاتی  با  ارتباط  در  پیچیده  سؤاالت 

  - یهای موسیقایی یونانمطبوعیت و روابط فواصل، میراث اندیشه

رساالت موسیقایی دوران  از نظام دوازده مقامی است.    شیپربی  ع

بیانگر   آشناصفوی  فلسفی هستند؛ سنت    ییعدم  این سنت  با 

حاکم بر رساالت پیش از قرن شانزدهم در ارتباط با نظام دوازده  

موسیقایی    یهادغدغه همین فقدان آگاهی در ارتباط با    مقامی.

گذشته دورنههای  در  موسیقایی    چندان  رساالت  تا  شد  باعث 

آن  نهند:  »انحطاط«  به  رو  قرون  صفوی  موسیقایی  مفاهیم  ها 

 گذشته را فراموش کرده بودند. 
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آن، با افول امپراتوری تا قرن هجدهم، حضور دوازده    برعالوه 

بود که   زمانشود. در همین  رنگ میمقام در قلمروی صفویان کم

مغ امپراتوری  به  مقامی  دوازده  راگای  نظام  نظام  جایی که  ول، 

توان گفت که ، میبیترت  نیا  بهجنوب آسیا برقرار بود، وارد شد.  

جهانی بود، در پی    فهمینظام دوازده مقامی، در زمانی که دارای  

از یک نظام موسیقایی   صرف سقوط صفویان، تنها به یک تفسیرِ

 بدل شد. 

بازتاب   و  موسیقایی  گفتمان  بر  خاصی  کامل اقتضائات 

رسد دانش موجود از نظام  نظر میبه   های آن تأثیرگذار بود.اولویت 

دوازده مقامی، پس از سقوط تیموریان، از این امپراتوری در میان  

عثمانی  مغول صفویان،  و  است.ها  شده  پراکنده    از   ییک  ها 

دان »مراغی« است که  موسیقی  های این پراکندگی، خانوادۀ نمونه 

خود را به دربار عثمانی منتقل کردند. این  بخشی از دانش اجداد  

بخش از تاریخ موسیقی ترکیه دارای مستندات شفافی است که  

همانند فیلی در اتاق تاریک تاریخ موسیقی ایران    حال  عین   در

وطنی اسالم  تاریخ تمدن جهان های  فرضپیش بوده و بخشی از  

ویان  میراث موسیقایی تیموری مستقیماً به صف  شود.پنداشته می

دانان تیموری، پس از پایان امپراتوری،  موسیقی و  نرسیده است؛  

 به دربارهای مختلفی راه یافتند. 

سایر حوادث کلیدی و مؤثر بر موسیقی در امپراتوری صفوی،  

است. صفویان  ها  آندر ارتباط با ابعاد قلمرو و طول عمر حکومت  

خود، در مقایسه با همسایگان مسلمان و   یبا تمام عظمت ظاهر 

این    شاهنشاهی خود، حکومت نسبتاً کوچک و کوتاهی داشتند.

ها را به سنگر ریاضت موسیقایی تبدیل نکرد، بلکه  تنها آن امر نه 

توانایی    به  توجه  با حاکمان صفوی  سیاسی  و  مذهبی  تمایالت 

ینیانشان در حمایت از موسیقی و انتقال آن نسبت به پیش  را  هاآن

کرد. که   محدود  بود  معنا  این  به  موضوع  این  همچنین 

برای  موسیقی  بودند،  به کار  دانانی که در دربار صفوی مشغول 

، مجبور  1۷22حفظ حیات خود پس از سقوط صفویان در سال  

ها به ایران،  تهاجم افغان   های همسایه بودند.به کوچ به امپراتوری 

بزر قدرت  خأل  صفویه،  حکومت  که پایان  کرد  ایجاد  را  گی 

سابق صفویانموسیقی  سرزمین  بدون    را  دانان  دهه  چندین  تا 

 کرد. پشتیبان و حامی اشرافی رها می

ای مهم برای تغییرات سیاسی گسترده  قرن شانزدهم، برهه 

صفویان،    در غرب و جنوب آسیا و همچنین آسیای میانی بود.

های متمرکزتری را نسبت  ها همگی امپراتوری ها و مغولعثمانی 

های  تغییراتی که زمینه  به حتی یک قرن قبل خود دارا بودند.

را  شکل  مرکزگرایی  برای  امپراتوری  مختلف  رویکردهای  گیری 

نظامی را به ارمغان    های جدیدی در حوزۀکرد، فناوری میفراهم  

میمی که  »آورد  به  کرد.توان  اشاره  باروت«    این   به  امپراتوری 

امپراتوری ترتیب مستمر  تالش  و  ،  قلمرو  گسترش  برای  ها 

  یافت.به منابع بیشتر با سازوکارهای جدیدی ادامه می   یابیدست

همۀ داشتند،آن  اگرچه  دست  در  یکسانی  ابزارهای  از    اما  ها 

متمرکزروش  برای  مختلفی  خ  های  قدرت  استفاده  کردن  ود 

به کردنمی از روش د. صفویان،    فرد   به  منحصرهایی  طور خاص، 

بردند. اجرای  موسیقی بهره می   برای تمرکز کنترلشان بر عرصۀ

بازنمایی ورای  نقش   ظاهری  موسیقی،  و  قدرت،  جدید  های 

  ، برای مثال   کرد.ی را در دوران صفویه تجربه میفرد  به  منحصر

در آن پادشاهان    وهای شیعی صفویان با موسیقی همراه بود  آیین

را   الوهیت  با  خود  ارتباط  نمایش  امکان  .  داشتندصفوی 

ها نیز برای مدتی تحت کنترل صفویان  خانه خوانی در قهوه حماسه 

ای و صنفی تبدیل شد  قرار گرفت و به یکی از چندین شغل حرفه 

سازمان  توسط صفویان  ادارهکه  و  زمینه،   شد.می   دهی  این  در 

صفویان با موسیقی در طرد اخالقی آن یا عدم حمایت از    رابطۀ

امپراتوری  با سایر  بتوان این رابطه را  آن  نبود. شاید  ها متفاوت 

ها  های سیاسی مستقیم و توانایی بیشتر آن گذاری سرمایه   خاطربه

برای مدیریت و کنترل موسیقی در راستای اهداف خود، متمایز  

 نست. دا

این امپراتوری متفاوت، مضامین رساالت    حتی در بحبوحۀ

های قبلی تیموری و ایلخانی چندان  موسیقایی در مقایسه با دوره

نبود. اصلی    متفاوت  زیرساخت  همچنان  مقامی  دوازده  نظام 

»گوشه«  ایموسیق  اضافی  بسط  که  بود  مفهوم    عنوانبهی  یک 

رساالت صفوی مضامین و کانون    شد.اشتقاقی از آن حاصل می 

پیشین به نظام دوازده مقامی    یهاشیگرامباحث اصلی خود را از  

کرد متفاوت  نداتخاذ  تأکیدی  بیان    و  و  ساختاری  عناصری  بر 

دادن یک نظام موسیقایی جایگزین    حتی قرار  موسیقایی داشتند.

صفوی نیز    دورۀدر رساالت پیش از  در کنار نظام دوازده مقامی  

  وت بین نظام دوازده مقامی در دورۀ ، تفا نی؛ بنابرامطرح شده بود

توجه بود اما این موضوع به این   های پیشین قابلصفوی و دوره 

 رو باشیم.ه ای کامالً مجزا روبمعنا نبود که با پدیده 

تیموری تا صفویه   تأثیر تحوالت سیاسی از دورۀ  به  توجه  با

مقامی، موضوعا نظام دوازده  منبع   فیتصانشده در  مطرح   تبر 

صانیفی ت-ا  هتصنیفمتن    های بعدی هستند.مهمی برای تحلیل

می اجرا  مقامی  دوازده  نظام  با  ارتباط  در  گر  وایت ر  -دشدن که 

قدرت  داستان  مراکز  از  اشرافی  و  درباری  زندگی  پیرامون  هایی 

  ر ها بیانگر پیوندی کلیدی بین موسیقی و سای تصنیفهستند. این  

حکومت زمینه در  فرهنگی  اسالم  های  امپراتوری  دودمانی  های 

متون  مجموعه   کهدرحالی   هستند. حاوی  منبع  تصنیف های  ها 

  دوران پیشامدرنیته هستند؛ قایی در  ترین نوع نوشتار موسیرایج

دوازده   نظام  با  ارتباط  در  موسیقایی  مباحث  کنار  در  اغلب  اما 

مقامی، اطالعات زیادی در مورد عالیق مخاطبان درباری موسیقی  

حکومت    های سیاسی و نحوۀاین متون تفاوت  دهند.به دست می

نوع حکومت،    به  توجه  باد که  ندهتیموری و صفوی را نشان می



 

 فصلنامه علمی مطالعات هنر و زیباشناسی

 1401، بهار ۳، شمارهدومدوره 

در ساختار دودمانی،    ها متفاوت است.نقش موسیقی نیز در آن

دوازده   نظام  پیرامون  موضوعات  بر  مشخص  تأثیراتی  موسیقی 

دربار تیموریان و    تصانیفهای آن داشته است.  مقامی و کاربرد 

نقش  را که موسیقی در هرصفویان  از آن   های متفاوتی  ها  یک 

ها بر  به تأثیرات آن  زمانهمبه طور  و    نشان داده  رادار بوده  ه عهد 

 های موجود پیرامون نظام دوازده مقامی اشاره دارند. گفتمان

های  فارسی که از پیچیدگی  تصانیفاز    ترین مجموعهقدیمی

می  سخن  حکومت  سیاسی  بافت  در  به  موسیقی  متعلق  گوید، 

مجلس درباری در    45ها را در قالب  عبدالقادر مراغی است که آن

تا  1405های این رساله بین سال  ثبت کرده است. االلحانجامع 

شده  141۳ ثبت  هرات  می   است.  در  اشاره  در مراغی  که  کند 

بر یک موضوع تمرکز میمجامع درباری معم بنابراین  والً  شده؛ 

  یا ها بر اساس مضمون و بدون ارجاعی موسیقایی  تصنیفمتن  

  ها بر خودِ تصنیفدر این مجموعه،    شدند.اجرایی ثبت و ضبط می 

ها و نوع نگاه  دهی سرگرمیونگی سامانگدربار متمرکز هستند: چ

  تر کوچک   ۀدومین مجموع  ها از موضوعات اصلی است. دربار به آن

ی است که به  تصانیف  شاملو ناشناس که منسوب به مراغی است  

شخص    اگرچهاند.  تفکیک مقام، اصول و فرم موسیقایی ثبت شده 

از  نویسندۀ    عنوانبه خاصی   یکی  اما  است  نشده  معرفی  آن 

به سال  تصنیف اشاره    میالدی(  1411-1410)  هجری  ۸1۳ها 

های  دهد که در سال مجموعه نشان می . تاریخ مذکور در این  دارد

است شده  ثبت  دربار  در  مراغی  دو کلی    طوربه  .خدمت  این 

و    ری آل جالدودمانی    یهاش یگرانمایانگر  در کنار هم  مجموعه  

 ها بوده است. تیموریان است که مراغی در خدمت آن

مانده است که    در زمان صفویان، دو مجموعه از تصانیف باقی 

مجموعه  از  بخشی  دستور  خود  به  و  بوده  دیگر    ن یحسشاهای 

رئیس  1۷22  -   1۶۶۸)حکومت:   توسط  دربار،    نوازندگان( 

از    اند.امیرخان گرجی، خلق شده  امیرخان گزارش رسمی خود 

، بیش از دو دهه پیش از 1۶۹۷آثار موسیقایی صفوی را با تاریخ  

است.تهاجم   کرده  دو   معرفی  موروثی  سند  این  در  امیرخان 

یکی را خود او و دیگری را آقا مؤمن    مجموعه جای داده است:

  هفدهم نخست قرن    آقا مؤمن در نیمۀ  .جمع کرده است  مصنف

ی  تصانیف   شاملاو فقط    نوازندگان دربار بوده است. مجموعۀرئیس  

امیرخان در   چند حاکم صفوی سروده بود.است که شخصاً برای  

او    دانان دربار بود و مجموعۀموسیقی  پایان قرن هفدهم رئیس

الزم به ذکر    دانان بود.و سایر موسیقی  او  دربردارندۀ تصانیف خود

  ای اطالعات بیشتری پیرامون نحوۀ تصانیف امیرخان دار   است که

 . ها از جمله مقام، اصول و فرم موسیقایی استاجرای آن 

 
مراغی.    ۳ ویرایش  االلحانجامع.  1۳۸۷عبدالقادر  و  مقابله   .

 . 1بابک خضرائی. تهران: فرهنگستان هنر. ص 

مجموعه رساله   اگرچه از  بخشی  که  بزرگ هایی  تری  های 

مختلف اسالمی  دربارهای  توسط  که  و    هستند  تولید  ایران  در 

های تصانیف درباری هستند  اما این مجموعه   شدند؛حفاظت می

چنین  هم  شوند.تر و موروثی سلسله محسوب میکه اسناد عینی

مجموعه  مرجعی    ترکوچک های  اگرچه  ناشناس  نویسندگانی  با 

تند، سایر  دانان دربار هسکاربردی برای آشنایی با رئیس موسیقی

  دادن نشان   تصاویری به نفع دربار و موجه  ها با هدف ارائۀمجموعه 

اند که حاوی مضامین شاعرانه با محوریت شاه  ها تنظیم شده آن

تمدن است:    یفرمانرواشاه    با القابی چون سلطان و خسرو هستند. 

قدرت نظامی، دودمانی و تصدیق الهی، مردم،    ۀواسطبهکسی که  

از شاه در  بازنمایی  این  سرزمین و منابع را تحت کنترل دارد. 

واقعیت  نمایانگر  بر  های  تصانیف  تأثیر قدرت دودمانی  چگونگی 

موسیقی نظام دوازده مقامی و تحوالت آن از تیموریان تا صفویان 

 است. 

 و تیموریان ری آل جالبرای   تصنیف

  ای در مجموعۀ ذهبی از جایگاه ویژه مضامین م   دارای  تصانیف

با    این مجموعه،  در همین راستا  مجلسی مراغی برخوردارند.  45

 شود: آغاز می   شعراین  

نهایت قادری را که انواع موجودات را به کمال  و شکر بی  تیغا یب حمد  

دلگشای فطرت    کمت از عدم به وجود آورد و دیباچۀقدرت و تمام ح

بشریت را به مزیت فضیلت »یزید فی الخلق ما یشاء« موش ح و مزی ن  

 ۳گردانید. 

در   رایج  مضامین  و    تصانیفاگرچه  پیامبر  خدا،  مجموعه، 

در   پررنگی  حضور  اما  نیستند،  اسالم  صدر  لس  مج  45امامان 

چارچوب اصلی    عنوانبهمجموعه    مراغی داشته و در آغاز و خاتمۀ

اولین    تصنیف  عنوانبهزیر    تصنیف  اند.آمده   آن در  افتتاحیه 

مستقیم   صورتبهبخشی به آن  برای ابهت که    آمده است  مجلس

، در  تصنیفبه حمد و ستایش خداوند اختصاص یافته است. این 

خالل ابراز ارادت به خداوند، از تصویر شاه جهت ترسیم عظمت  

 خشی از آن آمده است: کند. در بخدا استفاده می 

یزل و حی  الیـزال ای پادشاه لم

 

 زوال تکل ف و خــل اق بیرز اق بی

دریای رحمت تو مبر ا از انتقاص 

 

 4ملک مؤب د تو معر ا از انتقـــال

 . 2۹1همان، ص  4
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 توسط  نماییقدرت خداوند از طریق انسان   نیز  در این ابیات

است.  شده  توصیف  پادشاه  استفادۀ  قدرت  از    این  استعاری 

بنیان   »پادشاه« در نیز    گذاران جامعۀمجالس نخستین  اسالمی 

 مستقیم به امامان هستیم.  شود، حتی گاهی شاهد اشارۀ یافت می

کنار    کهدرحالی  در  و  است  پیامبر  همان  همیشه  اسالم  پیامبر 

کامالً  مسلمانان  اول    خلیفۀ  ،گیرداصحابش مورد ستایش قرار می 

، سومین مجلس به مدح و  ترتیب  این  به  .شودمی شاهانه ستایش  

  که پسرعموی پیامبر و اولین خلیفۀ  ثنای »علی« اختصاص دارد

است. ت  اسالم  از  شعر  مجلس  این  قدرت    صویرسازیدر  و  نبرد 

 :کندهای معنوی او استفاده می نظامی او برای بیان ویژگی

ین ذوالفقار اوست د فروز شهرۀ مشعل

 

 5ست  الفتی علی معرکۀسوار چابک

پایانی مجموعه نوع تصویرسازی در مجلس    دربارۀ که    این 

شود. در این خاتمه، شعری وجود  تر میاصحاب پیامبر است، ادبی 

مردان«   »شاه  را  »علی«  که  خلفای صدر  دارد  )از  و »عثمان« 

شاه    در اینجا استعارۀ  کند.را »سلطان جهان« معرفی می   اسالم(

حاکب از  تجلیل  جامعۀا  در  واقعی  نقش  که    اسالمی  مان 

 شان با حکومت پیوند دارد، جایگزین شده است: رهبری 

سِی مین یار وفادار نبی عثمان است 

 

 مرغ باغ ملکوت و به جهان سلطان است 

ماست  اسداهلل علی، ابن عم خواجۀ

 

 ۶داست ـه مردان خـ ی اهلل بگو کاو شـرض

از   مراغی،  عصر  فارسی  شعر  در  در  شاهانه  تصویرسازی 

تأکید بر    کهدرحالی ،  شدستایش و توصیف خداوند استفاده می

ای برای ایجاد پیوند  امامان صدر اسالم، زمینه  های شاهانۀویژگی

مرکزیت    دهندۀاین امر نشان   میان امامان و حاکمان معاصر است.

مشروعیت   شده توسط مراغی است. شاه در اشعار تصانیف ضبط

تثبیت کرد. اگرچه    او  توان از طریق وابستگی مذهبیشاه را می 

بخش  در  مجموعه مراغی  کلیدی  و  مهم  ستایش  های  به  اش 

اسالمی می هشخصیت  استعارۀای  اما  برای    مومیع  پردازد،  شاه 

ایده  موقعیت تحقق  و  احواالت  شعر  ها،  طریق  از  مختلف  های 

می   مورداستفاده شاه    کاربردنبه  گیرد.قرار  نماد    ۀمثاببه عنوان 

شکوه همراه با قدرت تنها به یکی از وجوه استعاری اشاره دارد.  

زیرا از    های بدبینانه و منفی هستند؛جنبه  دارای  سایر وجوه بعضاً

 
 . 2۹4همان، ص  5
 .2۹4همان، ص این بخش در متن اصلی نیامده است.  ۶

انسانی    از خصایص  تربزرگ استخراج مسائل    رایشخصیت شاه ب 

خداوند شاهی با عمر الیزال است، اما تصانیف    استفاده شده است.

.  است   مراغی در مجلس چهارم، میرایی شاه را به رسمیت شناخته

اش  های قدرت بشری محدودیت  شاه پیرامون  ،در یکی از اشعار

 گوید: می  نسخ

به زخم تیغ جهان گیر و گرز قلعه گشای 

 

 جهان مسخ ر من چون تن مسخ ر رای

هـزار قلعه گرفتم به یک اشـارت دسـت 

 

 

 هزار قلب شکستم به یک فشردن پای 

هـزار شـه به دو زانــو نشسته در پیشـم

 

 

 هـزار بنده کمربسته و ایستاده به پای 

م ـلـودم نکرد طبل و عـل درآمد و سـاج

 

 

 ۷ز و ترک و نه نیز لشکرهای نه لشکر غ

منابع و قدرت نظامی شاه به نمایش گذاشته شده    اینجادر  

تواند حاکم  است، حتی زمانی که مرگ تنها چیزی است که می

دهد شکست  شکست    طورهمان درست    ؛را  را  چیزی  هر  که 

ود.  قدرت شاه مظهر قدرت خداوند ب  در اولین مجلس،  دهد.می

فاتح   او  مجلس،  این  این    دنیاستدر  نیست.  آخرت  فاتح  اما 

از   بُ  شاه برای تأکید برعنوان  استفاده  عدی  گریزناپذیری مرگ، 

 . یکی دیگر از تصانیف مجلس چهارم چنین است: تاریخی دارد

 ان ــــ روان جهــــخس  ۀـــ وان قص ــ خب 

 و جــم تا به چنگیزخــان  ز هوشنگ 

 ز چندین زر و افســر و تخــت و گنــج 

 کردند حاصــل به سختی و رنـج که 

 بــه جز نام نیکـــو از ایـن انـجمــــن 

 ۸تن ــد با خویشــ ببین تا چـــه بردن 

 . ۳00همان، ص  ۷
 . 2۹۶همان، ص  ۸



 

 فصلنامه علمی مطالعات هنر و زیباشناسی

 1401، بهار ۳، شمارهدومدوره 

ها در فرار از مرگ،  ای شاهان گذشته و ناتوانی آن عظمت افسانه 

اجتناب  بر  مستمر  هم  اهمیت  بر  هم  و  شاه  مرگ  بودن  ناپذیر 

 .ها پس از مرگش تأکید داردمیراث شاه تا مدت 

اگرچه مجلس چهارم به اهمیت کلی میراث شاه پس از مرگ  

مجلس یازدهم بر رسیدگی به میراث حکامی  اما  کند،  اشاره می 

در این اشعار،    متمرکز است که با رعایای خود بدرفتاری داشتند.

  گر سرکوب   یحاکمان  عنوانبه فرمانروایان پارسی پیش از اسالم،  

 : شده استها چنین معرفی  معرفی شده و سرنوشت آن 

خبـرداری از خســــروان عجــــــم  

 

 که کردند بر زیر دســـتان ســـتم 

نه آن شــوکت و پادشاهـــی بمــاند 

 

 نه آن ظلم بر روســـتایی بمــــاند 

ســـتم بین که بر دسـت ظالم برفت 

 

 ســـتم مـــاند و او با مظـالم برفت 

د ـ خشــک مظلوم را گـــو بخنلــب  

 

 ۹که دنـــدان ظالــم بخواهند کنــد 

 

دوران بقا چو بـاد صــــحرا بگذشت 

 

 وزیبا بگذشت بر من بدونیک و زشت

پنداشت سـتمگر که سـتم بر ما کرد 

 

 بر گردن او بمـاند و بر مــا بگذشت 

هیهات که مظلومی در دامنت آویزد 

 

 اندیشــۀ فردا را ل ـامــروز کند عاق 

ار ـــــــتمکار بد روزگــد ســـ نمان 

 

 10ار ــــت کردگــ د برو لعنـــــبمان 

 
 . ۳24همان، ص  ۹

 .۳25-۳24همان، ص  10

که به هوشنگ و جمشید    یفیتصننیز همانند    تصنیفاین  

های پادشاهان باستانی قبل از اسالم تمرکز  داستان   راشاره دارد، ب

  دارد.   اتیاشارنیز    فردوسی  شاهنامۀ داشته و حتی به سبک اشعار  

داستان  بر  شاهنامههای  اگرچه  دودمانی    عموماً  و حکومت  شاه 

تر بر این که حاکمان چه  این مجلس با دیدگاهی تیره   تأکید دارد؛

جامانده  از میراث به   توانهایی میشخصیتی داشتند و چه درس

که شاه همیشه شخصیتی درحالی   ها آموخت، اشاره دارد.از آن

های نظامی و مذهبی برخوردار  است که از قدرت   قدرتمندبزرگ و  

می  است؛ قدرت  این  بد،  اما  یا  خوب  مختلف،  طرق  به  تواند 

برای شاه   نیز البته این قدرت مخاطراتی قرار گیرد. مورداستفاده

او اشتباهات  برای مثال، ممکن است  خالف  بر    ،به همراه دارد؛ 

 اشتباهات مردمش، هرگز فراموش نشوند. 

تری در مورد شاه  های پیچیده ی که دیدگاهتصانیفدر میان  

می مجارائه  وظیفۀ  السیکنند،  به  که  از    هستند  تجلیل  خطیر 

این    . درهایی خاص اختصاص دارندمناسبت   درحاکمان معاصر  

شده  ثبت  نوروز  جشن  برای  که  مجالسی  در  و  راستا  مدح  اند، 

 ستایش شاه چنین آمده است: 

ته باداـی عیدت خجس ــاها به کامران ـــش

 

 ته بادا ــی عیدت خجســدر عیش جاودان 

رو همایون دادت خدای بیچون ـــ ای خس

 

 ته باداـهم جاه و هم جوانی، عیدت خجس

در حقیقت روز ـ ی امــلطان دین پناهــس

 

 ته بادا ــی عیدت خجسـعالم تن و تو جان 

تا بر سریر دولت، هردم به عیش و عشرت 

 

 11کـــام دگر برانــی عیدت خجســـته بادا

برگزار شده   شاه  تولد  هنگام  که  مجلسی  در  ترتیب،  همین  به 

 ها به همان اندازه ستایشگر هستند: تصنیفاست،  

امـــروز روز مولود شهنشــاه جهان است 

 

 اثـر لطف خــــدا باز عیــان اسـت امـــروز

 . ۳4۶همان،  11
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بر سـر مســند شاهـــی به بقای ازلـــی 

 

 رسان است امروزبختش از حضرت حق مژده

روز ظهور مظهر ســر  دو عالـــم اســـت 

 

 ت ــــدق آدم اســــف صــــروز والدت خل

از روز و شب مراد جز این روز و شب نبود 

 

 ت ـم اس ــرک و روز معظ بی مباــق شـــالح

ان نهادــ زان دم که او به خیر قدم در جه

 

 12ت ـهان خیر مفدم اس ــپهر و ورد جــذکر س

مناسبت  چنین  از  مجموعه یهافراتر  رسمی،  دارای  ی  گمنام  ای 

 : خواندمیبا چنین مضامینی    شاهاشعاری است که شاعر در غیاب  

 فراموش نکن، روی، من را ای شاه، زمانی که به عراق می

 مانی، ای شاه مرا فراموش نکن، تو در این جدایی با من می

 شود، پیروزی شما را به همراه داشته و از شما تجلیل می ر این سف

 برای رضای قلب من بازگرد، ای شاه مرا فراموش نکن، 

 شود، تمام کار تو پیروزی است، و این پیروزی هر روی تکرار می

 نی است، ای شاه مرا فراموش نکن.روز تو بسیار روشن و نورا 

در   شاه  طرق،  این  تمامی  و    تصانیفدر  تیموریان 

. اگرچه شاهد میزان باالیی از  استعصرانشان بسیار برجسته  هم

مدح و ستایش هستیم، اما متونی نیز وجود دارند که پیرامون  

در تمام   گویند.شاهانه سخن می  قدرتها و مشکالت  محدودیت 

یک مفهوم و نه یک شخص خاص    عنوانبه این اشعار، شاه عمدتاً  

های خاصی از فرمانروایان  نمونه  هادر آن   شود.در نظر گرفته می 

برای    ی راترها و موضوعات کلیشوند تا درس تاریخ انتخاب می  در

آنان سروده شده حاکمان   برای  اشعاری  چنین  اند  معاصری که 

و    ، حاکمان معاصر آگاهانه غایب هستندحال  بااین  توضیح دهند.

از آن تصانیفحتی در   نامی  آنان سروده شده،  برای  به  ی که  ها 

ای انتزاعی است  شاه در این اشعار مظهر چهره   میان نیامده است.

باشد. بد  یا  و  خوب  است  ممکن  یک    که  است  ممکن  حتی 

  ، حال   این   بااما    ای باشد؛و اسطوره  دسترس  قابل   ریغشخصیت  

لحظۀ  همیشه تا  و  است  انسان  یک  قدرتمند.    در تجسم  مرگ 

شخصیت  مذهبیپادشاهی  آن  نیز  های  عظمت  از  را  بخشی  ها 

می  تصویر    طورهمان د،  دهنشان  به  را  خداوند  عظمت  شاه  که 

 
 . ۳5۸همان،  12

هایی پیرامون طبیعت  ای درس افسانه   شاهِ  یک  همچنین  .کشدمی

 دهد.حکمرانی به دست می 

شده توسط مراغی    ضبط  تصانیفاگرچه شاه مکر راً در متون  

مستقل از مسائل   یحاضر است، اما بسیاری از اشعار به موضوعات

می مراغی،    پردازند.پادشاهی  نوزدهم  مجلس  در  مثال،  برای 

های نیازمند کمک وجود  نوازی از غریبهاشعاری پیرامون مهمان 

 دارد: 

که چنین میهمان فرود آیـد  یاخانهبه  

 

 د ـ همای سدره در آن آستان فرود آی

زهی سعادت طالع که او شبی چون ماه 

 

 ـد ـومان فرود آیـخانمن بی به کلبۀ

چون مـــن مهمــان ز خـــوان لطفت 

 

 یف ـمحـــروم رود بــود قـــوی حـ

احســـان و کــــرم به میهمان کـــن 

 

 1۳چون ]گفت[ نبی که »اکرِمِ الضُّیْف« 

به کوتاهی    با این مضمون  یفیتصنگمنام مذکور،    در مجموعۀ

 دارد: دوران جوانی و دورنمای پیری اشاره  

شده » پیر  سالمن  از  و  آکنده ام  زندگی  مانده شگفت  حالنیباا ام،ها   ام،زده 

آن به سر می شیرینی زندگی گذشت، تأمل و شگفتی  چون من    برم،من در 

و خیلی ارزان آن    دانستم زندگی منبع ارزشمندی استنمی  جوانی را نشناختم.

دادم، از دست  دارد؟  را  و گریه چه سودی  است؛  زاری  رفته  از کمان  از    تیر 

به دستانم نگاه    وقتی پرنده از قفس پریده است؟  شودپشیمانی چه حاصل می

به جز آرامش و مغفرت آرزویی    اما من پشیمان نیستم،  خالی و سیاه است،  کن،

 «ندارم.

مجلس نوزدهم اشاراتی به شاه و دین داشته و وصایای پیامبر را  

اشاره    ،هما  ،ایای اسطوره رنده کند. همچنین به اقبال پنقل می

این    تواند لقب شاه را به هر کس که بخواهد بدهد.کند که میمی

پیرامون سن و ضعف انسان منعکس    را  ناشناس واقعیاتی  تصنیف

با    کلی  طوربه  واما فانی است    ،شاه در زندگی قدرتمند  کند.می

 شود. پیری تضعیف می 

عاشقانه در شعر فارسی عصر مراغی  اگرچه مضامین عرفانی و  

اهمیت از  بیشتر  محوریت  این  اما  دارند،  شاه    شخص  محوریت 

 . ۳41همان،  1۳
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مراغی تنها یک مجلس را به عرفان اسالمی اختصاص داده    نیست.

 سماع است:   دربارۀ  تصنیفیکه حاوی  

عـــارف به ســــماع دست ازان افشاند 

 

 تا آتش شـــوق خود دمـــی بنشاند 

طفل  دایـــه گهـــوارۀاقـــل داند که ع

 

 14جنباند وت طفل میـــر ســکـاز بهـ

 

چه مطرب است که امشب بدین مقام رسید

 

 د ـ ا بدریــ هــاق و پردهـعش ـ ت پردۀــباخ

چنان گــرم کرد مجلـس را  تصنیفبه یک 

 

 که مـی به جوش درآمد ز گل عرق بچکید 

رفتم زه ره میــف دلـ ول مخالـــاگر به ق

 

 وت او بشنید ـت درآمد چو صـــراس به راه  

ــتــاو را ادا نکرد درسـ  ـۀـاب نغمـــــ رب 

 

 الید ــ میــوش او همــــ ر ز راه ادب گـمگ

ردـمهی به چرخ درآمد که چرخ عالــم گـ 

 

 ده ندید ـ زار دیـــ ی او با هــی به خوب ــرخ

ــومـناصـــر چو گوهــر منظ بخواند گفتۀ

 

 15خود روان بکشید وش  ـره و در گ ـشنید زه

اشعار این مجلس، از معدود متونی هستند که مستقیماً به 

ی و  کنند، چرا که اشعار بر موسیقنظام دوازده مقامی اشاره می 

خاص برای شنوندگان متمرکز    نقش موسیقی در ایجاد یک تجربۀ

کارگیری اصطالحات  معنایی در به  ابهاماشاره به ساقی و    هستند.

  اگرچه ؛  موسیقایی مقام و پرده، همگی گویای این موضوع است

که چنین سازوکارهایی ادبی در آن ظاهر    است  این تنها مجلسی

مجموعه   شود.می در  عاشقانه  بهتری  شعر  بازنمایی  مراغی  های 

 
 . ۳۶4همان،  14
 . ۳۶5همان،  15

در این راستا در مجلس    شود.داشته و در پنج مجلس ظاهر می 

 آمده است:   مهفتویس

ت را ــــ واب رویــــدم به خـــــ دوش دی

 

 د ــوش باشـ ــواب خـــاه دیدن به خـــــم

تـ تابِ تو آرزوی دل من اســو آفـروی چ

 

 ت آرزوـرا وه چه خوش اسـخود مـدل بیاین

دل ه در آینۀــــم همــــو بینـــــروی ت

 

 1۶ر زدودمـــ ـــو زنگ غبـــــــدل چ ز آینۀ

به جادوی درآمـــد چــه کنــمچشـم تو 

 

 ـمــه کنـــد چــزلف تو به فتنه برسرآمــ

گفتــم هــوس ســـاعد دســتت نکـنــم

 

 1۷ــمــه کنــون چو به گردنم درآمد چــاکن

کننده و  مضمون عشق در متون قرن پانزدهم گاهی سرگرم 

ای گمنام با این مضمون  در مجموعه  تصنیفیکمتر عاشقانه است.  

، روابط جنسی زیادی داشتم. وقتی  آمده است: »وقتی جوان بودم

آن را انجام خواهم    دوبرابرشوم، اگر توانایی داشته باشم،    تربزرگ 

دغدغه  از  جدا  لذت،  و  سرگرمی  بر  تمرکز  نوع  این  های  داد.« 

را   مراغی  مجالس  از  مجلس  چندین  اصلی  محوریت  دودمانی، 

می  یکدهد.  شکل  طرح  به  مختص  مجلس  و   چهلمین  معما 

  . چهارم نیز پیرامون بحثی بین انسان و شراب استومجلس سی

از   خواری  علیه شراب  را  هاییاستدالل   ،تصنیفدر اینجا بخشی 

م سخن    کهدرحالی دهد  ی ارائه  آن  فضایل  از  دیگر  بخشی  در 

 گوید: می

 و ــــ گفت باده را که توام کیستی بگمی

 فرموده است صاحب شرعت به احتساب 

 یرینی تو ترش ــم تو تلخ باشد و شـطع

 واب ــ ول تو هرزه باشد و فعل تو ناصــق

 بد مستیت در او ل و درآخرت خمــــار 

 ، آیـت عذاب ت منزل جغدـ در شأن توس

 . ۳۸۷همان،  1۶
 . ۳۸۸همان،  1۷
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رم ــ را که ظاهــبا من نمـــاز جایـز زی

 

 د نه در کتاب ــنه در حدیث نفی من آم

د مرا خورند ـرند و عابد و زاهوفی و ـص

 

 ز به هیچ باب ــاد ناید هرگــ ـکز من فس

م ـل کنــتحقیق ح من مشکالت نقطۀ 

 

 ی چو آفتاب ـم به فکر معانــن کنــروش

  ی جد   طوربه آلودی دارند یا  ی که لحن حزن تصانیفبا وجود  

می  منعکس  را  از  مشکالت  بسیاری  مراغی  تصانیفکنند،  که  ی 

  بر عالوه   طبعی هستند.ضبط کرده است تا حدودی دارای شوخ 

کنند موضوعاتی پیرامون طبیعت مطرح می   تصانیف، برخی  آن

  اند. ها در ارتباط با نظام دوازده مقامی سروده شده که چندی از آن

فصول مختلف    گرفتنجشن  مراغی مجلسی را برای    ،برای مثال

سال، سیارات در آسمان و حتی اوقات مختلف روز اختصاص داده  

ویژگی است. و  زده  مقامی گره  نظام دوازده  به  را    های طبیعت 

در   موضوعاتی  ویژه   تصانیفچنین  جایگاه  دوره  و  آن  دارند  ای 

 کنند. حتی به تنوع سالیق در اجرای موسیقی کمک می

مراغی    مجموعۀ  تصانیفین  شاه پای ثابت مضام  کهدرحالی 

او در اشعار ثبت کرده است بسیار متنوع  است  ، موضوعاتی که 

نیز در آن  هستند. نماد شاه  دارد. حتی    ها کاربردهای مختلفی 

اما معانی متناقضی در ارتباط    شاه همیشه قدرتمند است؛  اگرچه

  حال   عین  دراو    شود: او گاه بد است و گاه خوب.با او مطرح می

شاه    میرد.و انسان است. او متولد شده است و روزی می  گونهخدا

خود  یمد تاریخ  در  را  شاه  جوهر  نیز  اسالم  و  است  اسالم  ون 

شاه    داراست. دیگر،  سویی  زیرا    توجه  مورد  تواندیماز  نباشد، 

بشری دیگری    تجاربمجالسی وجود دارند که در موضوعات و  

تنوع و  به   ،انتزاع و ابهام در اشعار مرتبط با شاه  متمرکز هستند.

سایر    ،فراخور نیزموضوعبه  می  ات  اشعار    یابد.گسترش  در 

ای  عاشقانه، نامی از معشوق به میان نیست و زمانی که از نوازنده 

داند چه  شود. مخاطب نمی از او برده نمی   شود، نامیصحبت می

تواند  ای می کسی با شراب در حال مباحثه است و هر خواننده 

 راوی شکایت از پیری باشد. 

 

 
18  Gorji, Amir Khan. 2005. “Resāleh-i kamtarīn 

ghulāmān Amīr Khān.” In “The Musical Codex of 

Amir Khan Gorji,” edited by Amir Hosein 

Pourjavady. Ph.D diss., University of California, 

Los Angeles.  318-319. 

 

 برای صفویان   تصنیف

های پیش از آن  صفویه و متون مجموعه   تصانیفبین    اگرچه

چشمگیرتفاوت  همهای  مشترکی  نقاط  دارد؛  وجود  یافت    ی 

مجموعه می میان  عرفانی  مضامین  و  و  شود. عشق  های صفوی 

امیرخان   است.  مشترک  در   تصنیفتیموری  را  زیر  عاشقانۀ 

 خود ثبت کرده است:   مجموعۀ

 رخِ یـــــار خــــوش نباشــد گــل بی

 بهــــــار خـــــوش نباشــــد باده بی

 ســرو چمـــن و هـــــوای بســــتان 

 ــد ـاللــــه عــــذار خـــوش نباشـبی

 انــــدام با یـــــار شکـــرلب گـــــل

 د ــــ بوس و کنـــــار خـــوش نباش بی

 ن ـــ وش است لیکــ باغ و گل و مل خ

 1۸د ــــوش نباشـــ ار خــــــ صحبت یبی

تعلی متعددیشی رغم  تصانیف  صفویان،  پرشور  انواع    ع  به 

اشاره   از جمله سماع و ارجاع نمادین به شراب  عرفان صوفیانه 

 دارند: 

 باز مفتــی در مدرســه مســـت افتاده 

 اش از بر و تسبیح ز دسـت افتاده خرقـه

 کـــرد مفتـــی که پیالــه نـــوش می

 کــــردمیتقویت عقــــل و هــــوش 

 در هــــر ساغــــر هــــزاره بـــــاره 

 کــــرد فــروش میشُــــکر مـی و می

 خورد شیخ ما بادۀ لعلی به دف و نی می

 خوردنقل تسبیح به جای مزه با می می

 قاضــی شــهر که تنبور زنـد با نی ناب 

 1۹وقت تسبیح رساند همه مشـق مضـراب 

19  Mosannef, Aqa Mo’men. 2005. “Resāleh va 

taṣānīf-i marḥūm-i Āqā Mo’men Moṣannef.” In 

“The Musical Codex of Amir Khan Gorji,” edited by 

Amir Hosein Pourjavady. Ph.D diss., University of 

California, Los Angeles. 
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به   چون  پرداختن  تصانیف  عشق  موضوعاتی  در  عرفان  و 

کند. تبعیت میهای پیشین سبک و سیاق دوره از صفوی بیشتر

های  یش خداوند و شخصیت ستا  مربوط به، تصانیف  حال  این   با

تصنیف است    یک  . تنهااندمتفاوت   یتوجه  قابل   طورمذهبی، به 

امیرخان و آقا مؤمن مصن ف به پرستش خداوند    که در مجموعۀ

اشاره دارد. ورای مضامین عرفانی، موضوع دیگری نیز وجود دارد  

شخصیت به  میکه  مرتبط  شیعه  مهم  تصنیف های  در  شود. 

 دیگری از مصن ف آمده است: 

تم و افراسیاب کن ترک از حدیث رس

 

 20سخن از بوتراب کن  ت شهنامه باید

می تشویق  را  مخاطب  تصنیف  که  این  با    شاهنامهکند  را 

پیرامون  داستان  شخصیت -،  «علی»هایی  از  بنیادین  یکی  های 

  جایگزین کند.   -شوده در اینجا بوتراب نامیده میاسالم شیعی ک

تشی علی در  او  جایگاه  و  اهمیت  او،  رغم  به  اشاراتی  چنین  ع، 

به مدح اصحاب  تر از ستایشی است که در مجالس مراغی  ضعیف

 پرداخت. پیامبر می 

این تنها اسالم نیست که در تصانیف صفوی کمتر بازنمایی شده  

تنوعی   است. در مجموع، تصانیف ثبت شده در دوران صفویه، 

دهند. این تنوع تا حدود زیادی  مانند تصانیف مراغی را نشان نمی 

وبرقی  با تمرکز بر ستایش شاه جایگزین شده و توصیفات پرزرق 

تصانیف غالباً با دالیل خاصی به ستایش    دهند.از قدرت او ارائه می 

پردازند. حتی زمانی که شاه ناشناس است نیز  حاکمان صفوی می

 .ردیگیمهمچنان مورد ستایش و تحسین قرار  

تفاوت کلیدی بازنمایی    دهندۀاعیاد، نشان   قبالرفتار شاه در  

شاه در تصانیف تیموری و صفوی است. اگرچه مراغی یک مجلس  

ش عام  ستایش  است؛ در  کرده  ثبت  نو  سال  جشن  برای    اه 

به مجموعه  که  هستند  مستقل  تصنیف  سه  شامل  های صفوی 

ها را مستقالً ستایش  سه حاکم حاضر در این جشن ها  آن مناسبت  

 دوم چنین آمده است:   عباسشاه تصنیفی در ستایش    اند.کرده 

ادیدل بنــ اه عــ اس آن شــ اه عب ــ در دور ش

 

 اد ـــ اده داد بر بـــم را از ب ـــغبار غ ی اقســ

کرد  یاوق جلوهـرانه سر کرد معشــمطرب ت

 

 وان شد رقاص گشت شمشادـخ ت یل دو ب ببل

 
20 Mosannef 2005, 276. 
21 Mosannef 2005. 205. 

افروزی چنینروز نوروز است و شه را مجلس

 

 بود روزی چنینالی ــ ی ده گه در سـساقیا م

ارکــ وروز رو مبــــد ن ــاله راه آمـــ یک س

 

 اد ــش بگش ــاه لب را در آن عیــــ در بزم ش 

ادل کاین عید پادشاهان ـــ اه عـــ گفتا به ش

 

 ارکت باد ــ رت مبــ وروز عشــــتا هست نام ن 

افروزی چنینروز نوروز است و شه را مجلس

 

 21چنینی ده گه در سالی بود روزی  ـاقیا مــس

 حسین اختصاص دارد: به سلطان نیز  تصنیف دیگری  

روز نـوروز است و گل مستانه در صحن چمن 

 

 خیمــه ز بر ســبزه افـراخت چتــر نســترن 

آرا شـــد بهــار و ارغوان مجلس فروز مجلس

 

 نوجوانــان بهـــــار امــــروز دارند انجمـــن 

بهار شد به کام شاه دین سلطان حسین فصل 

 

 در نظر گــل در بغل معشوق و عشرت در کنار 

ســبزه فرش مجلـس و فـــراش باد صبحدم 

 

 ســرو خدمتکار و مجمــر شد درخت نـــارون 

تاب در برج حـملرفت چون خورشــید عالـم

 

 شـاه دین در باغ و روشن شد دگر صحن چمن 

شد به کام شاه دین سلطان حسین فصل بهار 

 

 22معشوق و عشرت در کنار در نظر گــل در بغل 

انتزاعی  نقش با نقش  این تصنیف  تصانیف  در  شاه    شاه در 

مضمون    است.  خاص و مشخص  مراغی متفاوت و یک شخصیت

؛ بلکه  تصانیف به معنای ستایش هر شاهی در جشن نوروز نیست

فرارسیدن    د.ندهطور خاص شاه صفوی را مورد ستایش قرار می به

22 Gorji 2005, 308. 
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حاکم خاص صفوی    عام شاه، بلکه به سلطۀفقط به سلطۀ  بهار نه  

است. خورده  چالش   گره  و  مشکالت  در  دیگر  تأمل  حاکم  های 

  دن یکش  ریتصو  به اکنون ستایش شاه صفوی و    ؛نیست  توجه  مورد

مصن ف تصنیفی را ضبط   .استعظمت او کارکرد اصلی تصانیف  

نو   سال  در  بهار  فرارسیدن  آن  در  است که  یک    عنوانبه کرده 

اعطا شاه  به  سلطنتی  برای    مراسم  تصنیف  این  در  است.  شده 

 ( چنین آمده است: 1۶42-1۶2۹صفی )شاه 

روز نـوروز است و گل مستانه در صحن چمن 

 

 خیمــه ز بر ســبزه افـراخت چتــر نســترن 

وت روزی دادــــزد ز ن ـــــ ـکر که ای ـــــش

 

 به تــــو نــــوروزی داد  رتـــ ح و نصــــفت

پادشاهان جهان را چـــو شدی بر سر تـــاج 

 

 تـــاج و تخت تو مبارک بســتان باج و خراج 

حضرت شـاه صفــی فتح جهــان خواهد کرد 

 

 2۳هر چه خواهد دل او فـاش و نهان خواهد کرد 

  های تصانیفی مربوط به رویدادها و یادبودهای شاه در  ویژگی

برای مثال،  نشو نشان داده مینیز  های خاص شاهان  پیروزی  د. 

 دوم در قندهار اشاره دارد:   عباسشاه تصنیفی به پیروزی نظامی  

روز نـوروز است و گل مستانه در صحن چمن 

 

 خیمــه ز بر ســبزه افـراخت چتــر نســترن 

گیردآســــمان میشـــاهــی کــه زمین و 

 

 گیرداز بخت جــــوان کــــان و مکـــان می

اســـکنــدر اول اســـت عب ـــاس دویــــم

 

 24گیردتیغش به دمـــــی هر دو جهـــــان می

ای پیروزی در یک نبرد،  بر  خاص  از یک پادشاه  یچنین ستایش

  است.   حتواصفوی در م  تصانیف  هایاولویت   تغییر در   دهندۀنشان 

نه   اسکندر  مانند  تاریخی  فرمانروایی  به  یک    عنوانبه استناد 

ابزاری برای ستایش حاکم صفوی    عنوانبهانعکاس، بلکه بیشتر  

اشاره به دخالت عباس دوم در کان و مکان نیز    به کار رفته است.

 
23 Mosannef 2005, 207. 
24 Ibid, 202. 

که    او در سلسله است  فرد  به  منحصرحاکی از موقعیت برجسته و  

 تصویر کشیده شده است. در قالب الوهیت روی زمین به  

است،    شاهنامهای مختصر به  رغم تصنیفی که حاوی کنایه علی

اثر در راستای نمایش   این  از تصاویر پادشاهان  تصانیف صفوی 

در تصنیفی دیگر، عدالت    کند.اقتدار سلسلۀ صفوی استفاده می 

فرمانروایان  سلطان  از  دیگر  یکی  نوشیروان،  عدالت  با  حسین 

است.افسانه  مقایسه شده  اسالم،  از  پیش  ایران،    ای  از  واقع  در 

ای فرمانروایان باستانی چون نوشیروان، جمشید و  قلمروی افسانه 

یک استعاره برای پشتیبانی از قدرت صفوی   عنوانبههوشنگ،  

بزرگداشت    پاس  بهبرای مثال، در تصنیفی    استفاده شده است.

رهبری »ارتش    در  صفیشاه   یصفی در عراق، توانایپیروزی شاه 

 دهد:برای تسخیر جهان را نمایش می   او  قدرت  ،ایران«

از گفـــت و شــنید فتــــح بغـــــداد 

 

 آوازه بــــه هنــــــد و روم افتـــــاد 

شهی که لشکر ایران به سوی روم کشید 

 

 میان به فتح ز شاه نجف ببست و رسید 

هر کســـی فکـر ســـر خویــش کنید 

 

 یـا طریـــــق ادبـــــی پیـــش کنید 

از نصـــرت و فتــح شــــه ظفــر کرد 

 

 25قیصـــــر چو شنید تـرک ســــر کرد 

  رهبری نمایش قدرت    در راستایاستفاده از »ایران«    در اینجا

است بزرگ  قلمروی  یک  در  تسخیر    ؛شاه  قدرت  او  برای  که 

مینی  فاً بر سرزاو صر کند.فراهم مینیز های بیشتری را سرزمین 

ایران حکومت نمی نام  به دنبال فتح جهان است.   کند؛به    بلکه 

  طور خاص، نگین ، بهنگین تاج شاه و در این متن  کلی  طوربه  ایران

 صفی است. تاج شاه 

 یایران در معدود تصانیفی که از ستایش شاه صفوی صحبت

برای مثال در تصنیفی آمده  نمی نیز برجسته شده است.  کنند 

 است: 

اری دیدم ـ ه یــ ان طرفـــیر جهــدر س

 

 اری دیدم ــ ثـن کـــ شـی مـرصفتـنبـع

25 Ibid, 251. 



 

 فصلنامه علمی مطالعات هنر و زیباشناسی

 1401، بهار ۳، شمارهدومدوره 

ه دمد ــ ل و اللـاک گـموسمش از خ بی

 

 اری دیدم ـــ ش بهـ ردیـ م ســوسـدر م

ی باد ـــه ارزان ـــ رب به شـی و مطـــم

 

 2۶ی باد ـــران ـــرو ایـــــ م از خســــعال

این تصنیف بدون اشاره به شخص خاصی، شکوه شاه را در عین  

تصویر   به  صفوی،  قدرت  برای  تکراری  نماد  دو  از  استفاده  از 

بهار. می شکوه  و  ایران  رهبری  نیست    ترتیب  اینبه  کشد:  الزم 

خاص باشد تا تصویر قدرت صفویه در تصانیف    قدرآن تصویرسازی  

(  1۶۹2-1۶۶۶سلیمان )تصنیف مصن ف برای شاه   را تقویت کند.

 کند:تری برای نمایش قدرت حاکم استفاده می از بیان کلی

اها نه فلک محکوم فرمــان تو باد ــپادشـ

 

 هر که را جانی بود در تن به قربان تو باد 

افسر که قطب دولت است  قبۀ  را  خسروان

 

 2۷تخـت سلیمــان تو باد  همنشین با پایـۀ 

ورای وجود فیزیکی باال برده شده    یتا حددر اینجا شاه سلیمان  

هم  تریننزدیک که    است او  انسانی  پایۀمخاطب  تخت    ترازِ 

معرفی می از    شود.پادشاهی  نمایشی خداگونه  چنین تصویری، 

امیرخان و مصن ف وجود  های  شاه است که در تصانیف مجموعه 

اما    شاه در تصانیف مختلف، متفاوت است؛اگرچه عظمت    دارد.

صفویان   حکومت صفویه صریح و مفص ل است. نیتحستمجید و 

و   بوده  برای جایگاه خود در تصانیف  بیشتری  خواهان ستایش 

هایی را اغلب با عبارات خاصی ارائه  چنین مداحی  دانانی قیموس

 کردند. می

 تغییر امپراتوری  در حالهای موسیقی و سیاست 

از تیموریان تا  تصانیف    در  های موضوعیها و تفاوت شباهت 

نشان  تفاوت شباهت   دهندۀصفویان  و  حاکمیتها  هر    در  های 

گفتمان در  موسیقی  خاص  نقش  و  آن سلسله  متمایز  ها  های 

  ، زبان قبل از اسالم در جهان فارسی  پیرامون قدرت دودمانی است.

فرد حاکم برای    به  موسیقی ابزاری برای نمایش توانایی منحصر

است. بوده  بزرگ  اعیاد  برپایی  و  نظامی  نبردهای  با    شرکت در 

بیشتری و تمایل  و  عالقه  اسالم  دانش    به  رود  پرورش  و  حفظ 

جایگاه   نی؛ بنابرایکی از امتیازات دودمانی به وجود آمد  عنوانبه

ای از علوم به مکانی دیگر منتقل شد که جنبه  عنوانبه موسیقی 

 
26 Ibid, 250. 

های قدرت  توانست در خدمت تعریف و نمایش مؤلفه در آن می

، حاکمان مختلف از پایان خالفت  هاوضعیتدر هر دوی این    باشد.

های  بعد، نمایش کنترل بر اجرا و دانش موسیقایی را از نشانه به 

می اقتدار  و  به  دانستند.قدرت  نیز  مغول  و  ترک  طور  حاکمان 

اما صفویان کمتر بر پرورش    کردند.خاصی از این سنت پیروی می 

متمرکز شدند؛   موسیقایی  بسیار    ترتیب  این  به دانش  موسیقی 

قدرصریح نمایش  و  بیان  خدمت  در  قرارتر  صفوی    گرفت.   ت 

مشارکت منفعالنه در بیان اقتدار،    یجا به موسیقی عصر صفوی  

شیوه  به  را  کامالً تحتقدرت صفوی  می های  بیان  کرد:  اللفظی 

هایی که به قدرت اشاره داشتند،  ها با استفاده از تصویرسازی آن

مورد ستایش قرار  را  ها  از فرمانروایان خاص صفوی نام برده و آن

 . نددادمی

مدیحه  خاص،  مضامین  حاکم  یک  برای    مختص سرایی 

نیست. امیرخان،  مدت   صفویان  یا  مصن ف  مراغی،  از  پیش  ها 

را نگاشته است که شامل تعداد زیادی     کتاب االغانیاصفهانی  

ها به مدح فرمانروایان و اشراف  تصانیف عربی است که برخی از آن

پرداخته  بزرگ  اند.عباسی  بسیار  کتاب  مجموعه این  از  های  تر 

تری را  موضوعات متنوع   یکل  ورطبه فارسی پس از خود بوده و  

دهد که مدح و ستایش تنها یکی از موضوعات تصانیف  پوشش می 

بنابرااست  مداحی   نی؛  تاریخ،  طول  برای  در  صفوی  های 

عدم وجود چنین    هرچندجدیدی نبوده است،    فرمانروایان مسئلۀ

هایی مربوط به حاکمی خاص در متون تیموری و جالیری  مدیحه

  ن یا  با  ها نیست.یا عدم استقبال از آن   ناشناخته بودنبه معنای  

، تفاوت بین اهمیت ستایش پادشاهان و موسیقی در این دو  حال

اولویت  از  حاکی  آندوره،  تغییر  حال  در  است.های  حضور    ها 

در مجموعه    یمهمیخ تمدن بشری موضوع  شاه در تار  گستردۀ

حتی اگر فرهنگ دربارهای زمان او مالکیت    تصانیف مراغی است؛

برعکس، موسیقی دربار صفویان    دادند.را بر تنوع دانش ترجیح می 

ستایش    در تصانیف داشته است.  هاآن تأکید بیشتری بر تجلیل از  

مهم ضبطپادشاهان  تصانیف  برای  اولویت  توسط    ترین  شده 

است. امیرخان  و  با  مصن ف  مقایسه  تنوع    مجموعۀ  در  مراغی، 

مجموعه  تصانیف  در  شده  پرداخته  و  موضوعات  مصن ف  های 

ی ستایش شاه، کاهش یافته  امیرخان با وجود افزایش کیفی و کم 

 است. 

خود   پیشینیان  به  نسبت  بر  صفویان  متمرکزتری  کنترل 

  وضوح بهفرد این کنترل    به  پادشاهی خود داشتند و میزان منحصر 

چه از موسیقی    یکل  طوربه  ها نیز مشخص است.در موسیقی آن 

باشند، چندین حاکم صفوی   با آن مخالف  حمایت کنند و چه 

چارچوب وضع  در  بیشتری  های خاص حکومتی خود  مشارکت 

و را  ایموسیق  هایخروجی  داشتند  فرایند    عنوانبهی  از  بخشی 

27 Ibid, 298. 



 

133 

 

مند به  ها حتی عالقهآن  کردند.خاص خود کنترل می   یمدیریت

تمرین موسیقی بودند    رل برخی جزئیات در ارتباط با نحوۀکنت

آن  پیشینیان  این موضوع در  بوده است. که  ناشناخته  نسبتاً    ها 

تا   کرده  بروز  مختلفی  اشکال  به  مدیریت  در  جزئیاتی  چنین 

خروجی موسیقایی مستقیماً بر قدرت صفوی تأکید داشته باشد  

 .و یا آن را صرفاً برای این هدف محدود کند

ترین و متمرکزترین امپراتوری عصر  کوچک   عنوانبهصفویان  

های نمایشی  پادشاهی به شیوه   در  مستقیماً  قدرت خود را  باروت،

نگار( از این  ین بابائیان )تاریخ رکات   .به کار گرفتندفرد   به  منحصر

می  عنوانبه موضوع   یاد  اقتدار صفوی«  بر    کند.»تئاتر  صفویان 

های اجتماعی  خالف پیشینیان خود، انواع مختلف فضاها و رویداد 

کار   به  رعایا  حضور  در  پادشاهی  مطلق  قدرت  نمایش  برای 

سلسله  گرفتند.می خالف  صفویان،  بر  مطلق  قدرت  قبلی،  های 

درت  قدر تبدیل قدرت الهی به    وعی الوهیت مبهم است.شامل ن 

توانستند به  ای کلیدی بود که صفویان میع مرحله پادشاهی، تشی 

این موضوع آداب و   کمک آن الوهیت خود را به نمایش بگذارند.

در    که صفویان با استفاده از آن خود را  کردیمرسومی را فراهم  

اما این تنها جنبۀ   آن نیست.  مرکز عبادات مذهبی قرار دهند؛ 

ای  خانه های قهوه صفویان هنر و معماری پایتخت خود تا سرگرمی 

در موسیقی  خداگونۀو  اقتدار  نمایش  برای  را  کار    بار  به  خود 

صفوی تصانیف مذهبی مانند    در این شرایط در دورۀ  گرفتند.می

های  ها مراسم آن   ند.شوفت نمیآنچه مراغی ضبط کرده است، یا

ای خارج از دربار داشتند تا همسویی خود را  نمایشی و جداگانه 

 های مذهبی به نمایش بگذارند. با شخصیت 

  دو ای  دودمان و اسالم رابطه   پیش از ظهور صفویان، رابطۀ

اعتبار    طرفه یکدیگر  به  امپراتوری  و  دین  آن  در  که  بود 

مراغی تصنیفی را ثبت کرده است که در آن تصویر   بخشیدند.می

دهد. در تصنیف دیگری  شاهنشاهی الوهیت خداوند را نشان می

جامعۀ  نیز امامان  اولین  پادشاهی  نمایانگر    صفات  نیز  اسالمی 

است.عظمت آن  زیادی خبر  ها  تا حد  در   را  ودعکس، صفویان 

که   بر خالف پیشینیان  دهند.مرکزیت عبادات مذهبی قرار می

کردند، صفویان قدرت  مناطق مختلف پراکنده میدر  حاکمیت را  

خود را مستقیماً به پایتخت گره زدند؛ جایی که قدرت خود و  

می کنترل  را  الهی  روایی  قدرت  های  دیوارنگاره   کردند.نمایش 

تئاتر عظیم  همگی بخشی از این  ها و اتاق موسیقی  جنگ و جشن 

و در خالل این ستایش    هستایش بود  دودمانی است که شایستۀ

 . بیان موسیقایی جاری است

تفاوت  آناین  پیشینیان  و  صفویان  بین  بازنمایی  ها  بر  ها 

پیش از صفویان، نظام    مکتوب نظام دوازده مقامی تأثیرگذار بود.

دوازده مقام نوعی دانش محسوب شده و تفکر پیرامون پیچیدگی  

می محسوب  دودمانی  قدرت  از  بخشی  زمان    شد.آن،  آن  در 

تر کند،  توانست این جایگاه را برجسته تصانیف مرتبط با شاه می 

ابزاری    عنوانبهتر از کاربرد موسیقی  اما کنترل و تولید دانش مهم 

رساالت مربوط به نظام دوازده مقامی    د پادشاهی بود.برای تأیی

 نشانگر همین اولویت دانش موسیقایی تا قرن شانزدهم هستند.

د صفوی،  اقتدار  تئاتر  درون  موسیقی  جدید  نقش  انش  در 

موسیقی   نمایشیِ قدرتِ موسیقایی اهمیت چندانی نداشت؛ بلکه

رساالت مرتبط با   نیبنابرا  . برای صفویان اهمیت بیشتری داشت

ترجیح   را  گفتمانی  صفوی،  امپراتوری  در  مقامی  دوازده  نظام 

با    دادندیم ارتباط  بر تجسم آرمانی نظام دوازده مقامی در  که 

عباس اول به دنبال  که شاه  طور همان   ؛باشدنمایش قدرت متمرکز  

بنیان چنین   آن بود تا پایتخت خود را به تقلید از بهشت بنا کند.

بوط به پیش از صفویان است اما در قلمروی صفوی  بینشی مر

 تسلط قاطعی یافت.

وت از  ای متفا گونهصفوی قلمروی خود را به   اگرچه سلسلۀ

طور که در تصانیفشان بارها  اما همان   کرد؛پیشینیان خود اداره می 

هستند.  دودمانی  قلمروی  یک  حاکم  همچنان  است،    آمده 

، مستقیماً به همسویی حاکمان صفوی  تصانیفی با مضمون ایران

طور  ها به. آن نداشاره دارای پادشاهی در منطقه  با تاریخ افسانه

تالش   ایران  نام  به  سرزمینی  بر  حکومت  برای  انحصاری 

  ها بودند. کردند، بلکه در صدد تسخیر هر چه بیشتر سرزمین نمی

  پیش از هر چیز نیز ادعای پادشاهی اساطیری سرزمینی باستانی 

  کرد. ها را برای کنترل جهان تقویت می به نام ایران، حقانیت آن 

عنوان »نصف جهان«    ر اصفهانبدین ترتیب، پایتخت صفویان د

 (ترغیب به)را    هاآن و در همین راستا  را به خود اختصاص داد  

فر و  دیگر  نیمی  سرزمین تصرف  بر  قرار  مانروایی  بیشتری  های 

 داد. می

بودند   ای تحت کنترل  ههمواره از سرزمینصفویان مجبور 

نیز به دنبال    رهبرانکه  خود خارج شوند، چرا عثمانی و مغول 

قدرت   سلسلۀگسترش  جایگاه  حفظ  بودند.  و  گسترش    خود 

از    نیز  های عثمانی و صفویامپراتوری روسیه به سرزمین  یکی 

بر  عوامل صفویان    مؤثر  افغان   .بودسقوط  چالش  تهاجم  نیز  ها 

که در نهایت نتوانستند در برابر    بودبرای صفویان  مستقیم دیگری  

 آن مقاومت کنند. 

نهایت نتوانستند رشد    در   ،های زیادخالف تالش   بر  صفویان

رغم تصانیفی علی   توجهی در فرمانروایی خود به دست آورند.  قابل

پیروزی  رثای  در  فتح  که  و  جدید    قلمروهاهای خاص صفویان 

شدند آن ساخته  سرزمین ،  حفظ  به  قادر  تصاحب ها  شده  های 

ارتباط  مرکز   نبودند. صفوی  قلمروی  در  حد  از  بیش  گرایی 

هایشان  ها در حفظ و گسترش سرزمین با ناتوانی آن  مستقیمی

بدون    برای یک سلسله  واداره، حفاظت و گسترش قلمر  داشت.
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پشتیبانی و  امپراتوری  پراکندگی  به  نظامی،    گستردۀ  توجه 

 پذیر نبوده است. امکان 

شرایط سخت اقتصادی، جوانب بیشتری    تحت تأثیراگرچه  

ها  شد، اما آن های صفوی اداره می از امپراتوری مستقیماً از کاخ 

شد. منتهی  سقوط  به  که  گرفتند  پیش  را  های  جنبه   مسیری 

که به استفاده از موسیقی در  -فرد حکومت صفویه    به  منحصر

آخرین حاکمان را در    -مربوط بود  صفوی  و عالیق  راستای منافع

میبر بسیار ضعیف  بیگانگان  تهاجم  افغان   کرد.ابر  در  تهاجم  ها 

این    1۷22سال   آن،  از  پیش  اما  داد  پایان  به حکومت صفویه 

آن پادشاهی  که  بود  صفویان  چنین  تصمیمات  مستعد  را  ها 

 بود.   کردهتهاجمی  

  ومرج هرج   ایجاد دورۀپایان خاص حکومت صفویه منجر به  

سیاسی شد که در تاریخ حمایت دربار از نظام موسیقایی    به لحاظ

  از به   کرد این نظام شروع ،در نتیجه   سابقه بود.دوازده مقامی بی

نظام دوازده    کانونی.  یک نقطۀ  عنوانبهجایگاه خود    دادن  دست 

عدم  حکومتی نسبتاً منسجم رشد کرده بود، اما   خاللمقامی در 

های مختلف تأثیر در دهه  ی صفویمروبخش مهمی از قل  یداریپا

نظام دوازده مقامی    جهانی آن داشت.  اتتوجهی بر ارتباط   قابل

هم طریق  از  هجدهم  قرن  ساختارهای  در  سایر  با  نشینی 

ابزاری برای    عنوانبهگاهی اوقات نیز    موسیقایی تعریف شده بود.

  عنوان بهشد. گاهی هم  بخشی به نظامی ثانویه ظاهر می مشروعیت 

های  سیاستدر آن زمان    شد.یک نظام جایگزین ثانویه مطرح می 

از امکانات را    یاریبسحکومتی یک عامل فرهنگی کلیدی بود که  

می تعیین  موسیقایی  نظام  یک  عملکرد  و  ساختار  کرد؛  برای 

م با تضعیف نهادهای حکومتی رو به افول  بنابراین قدرت این نظا

نظام   نهاد. به  موضوع  اجازه میاین  دیگر  تا  های موسیقایی  داد 

انداز  جایگاه نظام دوازده مقامی را غصب کنند؛ حقیقتی که چشم 

کامالً جدیدی را برای موسیقی دربار قرن نوزدهم در سلسلۀ قاجار  

ایجاد کرد. 

 

 
 .2۹و جاناتان بلوم  2۸قاپو. عکس از شیال بلیر »اتاق موسیقی« کاخ عالی. دیوار بلند در 1تصویر 

 

 
28 Sheila Blair. 29 Jonathan Bloom. 
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 1سبک و رسانه در تصاویر متحرک 

 25/04/1401تاریخ پذیرش:   -31/03/1401تاریخ دریافت:  

 اروین پانوفسکی

 2زهرا الوندی  مترجم:

 کارشناسی ارشد، فلسفۀ هنر، دانشکدۀ علوم نظری و مطالعات عالی هنر، دانشگاه هنر تهران، تهران، ایران. 

در    مقالۀ    بیانات  مهمترین  از  یکی  رو    حوزۀ پیش 

این مقاله که به صورت دقیق و    است.  شناسی فیلم  زیبایی

ها  ی از ایده اه واقع طیف گسترد  شده است، در  گاشتهفشرده ن

می پوشش  را  مشاهدات  در  و  پانوفسکی  اروین  دهد. 

مختلف    ها و جاهایسخنرانیکه در    سخنانیپیشنهادات و  

کرده  بینشیبیان  پیچیدۀ نسبت    عمیق  است،  ماهیت    به 

کند. مربوط به آن در تاریخ هنر باز می  رسانۀ فیلم و زمینۀ 

واقع ارجاعات    کند درآنچه که رویکرد او را بسیار حیاتی می

ای پی در پی او به انواع مختلف تولیدات هنری در  مقایسه 

، تخمین واضح و کار  های گذشته است. نتیجۀادوار و تمدن

ها در گذشته و دقیق از برخی نقاط قوت و ضعف در فیلم

سال   در  بار  اولین  برای  که  مقاله  این  است.    1934حال 

جلب    منتشر شد از نظر مخاطبان پرینستون برای  میالدی

  است؛ بوده   "هنرهای مدرن  کتابخانۀ موزۀ"توجه آنان به فیلم  

درباب  نوفسکی  اشته شد و پا ذکه در آن زمان به نمایش گ

نسبتا عجیب و    یک پروژۀ"نویسد که  میاین مسئله چنین  

شد. اگرچه  تلقی می "ر اغلب مردم در آن زمان غریب در نظ

 
1.Style and Medium in the motion pictures, by: Erwin Panofsky 
2 alvandimm1359@gmail.com 

سال بعد برای مجله نقد، اصالح شد )نقد،   12که این مقاله 

هیچ تغییری در    اما  (1941، ژانویه فوریه  3جلد اول، شماره  

اصول اصلی نویسنده ایجاد نشد، و حتی امروز هم او هیچ 

 بیند.ها نمیدلیلی برای تغییر آن

های عصر حاضر شاهد  هنر فیلم تنها هنری است که انسان    

  این وجه اند. و این پیشرفت از  پیشرفت آن از همان ابتدا بوده 

اتفاق   گذشته  خالف  شرایطی  در  که  است  جالب  بسیار 

هنری باعث کشف و کمال    واقع یک انگیزۀ  است. درتاده اف

تدریجی یک تکنیک جدید نشده است، بلکه یک اختراع فنی  

بوده است که باعث کشف و کمال تدریجی یک هنر جدید  

 شده است. 

اول اینکه    :شویمجا ما دو واقعیت مهم را متوجه میدر این    

عینی به واقع یک عالقۀ  اصل اولیه لذت تصاویر متحرک در

شناختی به نشان دادن  یک موضوع خاص، یا عالقۀ زیبایی

رسمی موضوع نبوده است، بلکه لذت بردن محض از حرکت  

چیزهای مختلف بدون در نظر گرفتن خود آن چیز است.  
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یعنی   "هاکینتوسکوپ "هایی که در ابتدا در  دوم اینکه فیلم

نمایش چشمک زن سینمایی به نمایش درآمدند و از اوایل  

صفحه  میالدی    1894سال   داده  روی  نشان  نمایش، 

محصول  می اصل  در  هستند  شدند،  عامیانه  اصیل  هنر 

به)درحالی با  که،  آنچه که  از  اصل، هنر عامیانه  عنوان یک 

گیرد. در اولین  ت میشود، نشأشناخته می  "هنر برتر"عنوان  

یابیم: اسب هایی در  حرکات دست می  موارد به ضبط سادۀ

ماشین  ریل،  نشانی،  های آتشحال دویدن، قطارهایی روی 

وقتی که نوبت به    هایی از خیابان.رویدادهای ورزشی، صحنه 

ها توسط عکاسانی ساخته  های روایی رسید، آن ساخت فیلم

  "کارگردان"یا    "کنندهتهیه "شدند که هر کسی به جز  می

کردند که هر کسی به بودند، و افرادی در آن ایفای نقش می 

بردند که اگر  دیدن آن لذت می جز بازیگر بودند، و کسانی از  

 شدند. شدند، ناراحت میخطاب می  "عاشق هنر"

و از   "کافه"در یک    های قدیمی معموالًبازیگران این فیلم     

قابل قبولی   ن بیکار یا شهروندان عادی که چهرۀبین بازیگرا

شدند،  داشتند و در ساعتی معین در آنجا گرد هم جمع می 

شد، چهار یا پنج  شدند. یک عکاس خالق وارد میانتخاب می 

ها  که با دقت به آنکرد و درحالینفر مناسب را انتخاب می 

  : گرفتها فیلم میاز آن  دهند  عملی انجام گفت که چه  می

؛ و  "زنیدر این خانم می کنید که به ساکنون شما تظاهر می "

خانم(:   به  می")خطاب  تظاهر  شما  تپه و  روی  که  کنید 

این   "افتید.می که محصوالتی  محصوالتی  همراه  به  چنینی 

در چند سینمای    "حرکت برای حرکت"ضبط کامال واقعی از  

طبقات  "افراد    شد که عمدتاًکوچک و تاریک نمایش داده می

ستاره   "ترپایین  رفت های جوان  و  آنجا  در  نام  آمد  وجویای 

، شاید به یاد داشته باشید، در 1905کردند )حدود سال می

اعتبار وجود  رلین، تنها یک سینمای گمنام و بیکل شهر ب

را    "اتاق جلسه"داشت که به دالیلی نامشخص، نام انگلیسی  

 داشت(.  

زمانی که به آرامی    "طبقات باالتر"جای تعجب نیست که      

اولیه کردند، این  ورود به این سالن شروع به   های تصویری 

کار را نه به خاطر جستجوی یک سرگرمی معمولی و احتماال  

نمایی   برتری  متمایز  حس  با  بلکه  دادند،  انجام  جدی 

همجنس در  آن  با  است  ممکن  که  در خودآگاهانه  گرایی 

ور  اعماق فولکوریک جزیره کونی یا یک سیرک اروپایی غوطه 

م انجام  دیدگاهیی شویم  پیش  سال  چند  در    دادند؛ حتی 

می  حوزۀ داشت که شخص  وجود  افکار  یا  از  اجتماع  تواند 

مانند  فیلم آموزشی  کامال  ستاره  "هایی  جنسی  زندگی 

لذت ببرد اما هرگز    "مناظر زیبا"یا فیلم هایی با    "دریایی

 باشد.   ی جدی به روایت داستان نداشتهاه عالق

انکارامروزه نمی      های داستانی نه تنها کرد که فیلم  توان 

معماری،  هایی مانند  هنرشوند، بلکه در کنار  اطالق می   "هنر"

و   است که "طراحی تجاری"کارتون  ای  تنها هنر بصری   ،

واقع آن ارتباط پویا بین تولید   در "هافیلم "است. زنده  کامالً

اند که به دالیلی که هنر و مصرف هنر را دوباره برقرار کرده

هستند پیچیده  بسیار  اینجا  در  بررسی  آن   برای  مجال  و 
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های دیگر کارهای هنری به شدت  ، در بسیاری از زمینه نیست

اگر نگوییم که کامالًکاهش یافته است. چه  قطع شده    اند، 

ها هستند که بیش از نیروهای دیگر،  بخواهیم یا نه، این فیلم

ظاهر   حتی  و  رفتار،  لباس،  زبان،  سالیق،  فیزیکی  نظرات، 

دهند ن را تشکیل می از جمعیت جها  %60مردمی که بیش از  

می  شکل  اگررا  غزل   روزی  دهد.  شاعران  سرا،  تمام 

سازان بر اساس قانون مجبور  آهنگسازان، نقاشان، و مجسمه 

شدند، بخش نسبتا کوچکی از  های خود می به توقف فعالیت

  شدند و بخش کوچکتری عموم مردم از این مساله مطلع می

ناراحت می از آن به شدت  واقعیت  این  از  اگر    اما  شدند.ها 

، پیامدهای اجتماعی  رخ بدهدها  همین اتفاق در مورد فیلم

 بود.   بار خواهدآن فاجعه

بنابراین در آغاز، ضبط مستقیم حرکت وجود داشت که      

کند مهم نبود یعنی اجداد  ماهیت آن چیزی که حرکت می 

های اولیه  های ما؛ و اندکی بعد، روایت "ستندم"ماقبل تاریخ  

آمد وجود  تاریخ  به  ماقبل  اجداد  یعنی  های فیلم"ند 

میل    "سینمایی شوق  امروز.  تنها  و  روایی  عنصر  یک  به 

توانست با وام گرفتن از هنرهای قدیمی تر ارضا شود، و  می

واقع وام گرفتن از تئاتر    انتظار بر این بود که امر طبیعی در

به یک فیلم  ترین نوع  نزدیک  ک نمایشنامه تئاتر ظاهراًباشد، ی

که شامل روایتی است که توسط افرادی اجرا  روایی است چرا

کنند. اما در واقعیت، تقلید از اجراهای  شود که حرکت می می

ناامیدکننده    دیرهنگام و کامالً  ای یک پیشرفت نسبتاًصحنه

بسیار متفاوت بود.    ایهنچه که در ابتدا اتفاق افتاد مسئلبود. آ

به جای تقلید از اجرای روی صحنه که شامل مقدار مشخصی  

ه در های اولیه حرکتی را به آثار هنری کاز حرکت بود، فیلم

کردند؛ اضافه  بودند  ثابت  طوری    اصل  اختراعبه  این    که 

ی بدون دخل و  عنوان یک پیروز به  کنندهفنی خیره   اختراع

در حوزۀ می  تصرف  تلقی  برتر  زنده، که  فرهنگ  زبان  شد. 

جلوه و اساسا  درست است به جای پذیرفتن کلمۀ پرهمیشه  

تصویر  "معقول کلمه    ، انتخاب "نمایش روی صحنه"اشتباه  

 است. یید کرده را تأ  "تصویر"سادگی  یا به  "متحرک

بی       که آثار  بار  حرکتی  نخستین    داده  نمایش  برای 

های  ها و کارت پستال بودند: نقاشی واقع عکس  درشدند می

با   که  توسود(  مادام  مومی  کارهای  )یا  نوزدهم  قرن 

مصور  داستان  ریشۀاصلی–های  سینمایی  ترین  و   - هنر 

های  های محبوب، مجالت کاغذی و رمان موضوعات آهنگ 

فیلم  ای تکمیل شده سکه  و  این سلسله  بودند؛  از  هایی که 

مینشأ بهت  و  مستقیما  عامیانه    شدت گیرند  هنر  تصور  به 

فی آن  شدند.  همزمان(  متوسل  طور  به  )اغلب  ها  لم 

این موارد بودند: اول حس اصلی عدالت و نزاکت    دهندۀنشان 

و   بدی  و  بود  احترام  مورد  و صنعت  فضیلت  زمانی که  در 

احساساتی آشکار در زمانی که  شد؛ دوم  تنبلی نکوهیده می 

سیر خودش را  م  "خیالی عاشقانه  عالقۀکوچک یک    قطرۀ"

کرد، یا وقتی طی می  "مار پیچ  هایی نسبتاًاز طریق کانال "

شد که  گشت و متوجه میبازمی   بیرونپدری، پدر عزیزی از  

ای  فرزندش در حال مرگ بر اثر دیفتری است؛ سوم غریزه 

کهنه برای خونریزی و ظلم در زمانی که آندریاس هوفر با  

زمانی که )در فیلمی مربوط  رو شد، یا ه جوخه تیراندازی روب

از تن او    ( سر مری ملکه اسکاتلند واقعا94ً-1893به سال  

لذت   با  )من  مالیم  پورنوگرافی  به  عالقه  چهارم  شد؛  جدا 

آورم که  را به یاد می  1900مربوط به سال    فیلمی فرانسوی
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اندام به همراه خانمی   و نه واقعا خوش در آن یک خانم ظاهراً

حمام    عا الغراندام در حال عوض کردن حولۀ اما نه واقظاهراً

ست  بد ولی صادقانه و سررا   یک فیلم   –نشان داده شده بودند  

سفانه که نسبت به فیلم های منقرض شدۀ بتی بوپ و متأ

ها  برخی تولیدات اخیر والت دیزنی، اعتراض کمتری به آن

صورت گرافیکی  ست(؛ و در آخر حس خام طنز، که بهوارد ا

  شود، که از غریزۀتوصیف می  "مدی بزن بکوبک"عنوان  به

ترکیبی  صورت  به  یا  تنهایی  به  سادیسمی،  و  پورنوگرافی 

 کرد. استفاده می

سال     اواخر  از میالدی،    1905  در  اقتباسی  که  فیلمی 

بودند( این ریسک    "ناشناخته"فاوست بود )بازیگرانش هنوز  

انجام داد و در سال   اعتبار بود که سارا    1911را    برنهارت 

خنده  تراژدی  فیلم  یک  به  را  الیزابت  خودش  ملکه  دار، 

های  دهندۀ اولین تالش ها نشانانگلستان بخشید. این فیلم

فیلم انتقال  برای  به  آگاهانه  عامیانه  هنر  سطح  از  هنر "ها 

نیز  بودند؛    "واقعی که و  هستند  حقیقت  این  بر  شاهدی 

دست یافت. خیلی   وان به این هدف ستودنیتسادگی نمیبه

گونه با یک  زود همه متوجه شدند که تقلید از اجرای تئاتر 

و ورودی و خروجی ثابت، و اهدافی کامال    تنظیم شده  صحنۀ

 ها باید از آن اجتناب کنند. مواردی هستند که فیلم  ادبی،

مسیرهای قانونی تکامل، نه با فرار کردن از شخصیت هنر      

که با توسعه دادن آن در محدوده  های اولیه، بلعامیانه فیلم

فیلم باز شدند. آن الگوهای اولیۀ تولیدات فیلم در   امکانات

عامیانۀ هنر  احساسات،    سطح  مجازات،  یا  موفقیت 

توانستند در قالب تاریخ اصیل،  پورنوگرافی، و طنز خام می 

تراژدی و عشق، جنایت و ماجراجویی، و کمدی شکوفا شوند؛  

ها را نه با تزریق  توان آن متوجه شدیم که میه  کبه محض آن

ارزش  ادبیمصنوعی  بهره   ،های  با  از  بلکه  امکانات  برداری 

ور  طخاص و منحصر به فرد رسانۀ جدید دگرگون نماییم. به

قابل توجهی، آغاز این شکوفایی قانونی قبل از تالش برای  

  رۀ است )دواعطای ارزش باالتری از نظم خارجی به فیلم بوده

های   سال  کننده  و    1905تا    1902تعیین  است(  بوده 

کننده توسط افرادی برداشته شدند که از نظر  های تعیینگام 

این امکانات    ای بودند.صحنه واقعی، شخص عامی یا غیرحرفه

صورت پویاسازی فضا و  توانند به منحصر به فرد و خاص می 

دی  بر آن اساس، فضاسازی زمان تعریف شوند. این گفته تا ح

پیش پا افتاده است، اما متعلق به آن نوع از حقایقی است که  

شوند  راحتی فراموش می    به دلیل پیش پاافتادگی، به صرفاً

 شوند. یا نادیده گرفته می

یعنی فضایی که روی صحنه    در تئاتر، فضا ثابت است؛       

بدون    ،فضایی بیننده با صحنه  شود و رابطۀنمایش داده می 

تواند صندلی خودش را ترک  است. تماشاگر نمیتغییر و ثابت  

تواند تغییر کند، و تنظیمات صحنه در طول یک نمایش نمی

کند )به جز برای مواردی اتفاقی مانند باال آمدن ماه یا جمع  

مانند   فیلم  از  غیرقانونی  هایی  گیری  وام  و  ابرها  شدن 

اما  پرده پشت صحنه(.    چرخاندن بال ها یا باال و پایین رفتن

مزیت برخوردار است  در مقابل این محدودیت، تئاتر از این  

قابل انتقال با گفتار، آزاد    که زمان، رسانۀ احساسات و اندیشۀ

و مستقل از هر چیزی است که ممکن است در فضایی مرئی  

ت مونولوگ معروف خودش را  هملت ممکن اس  .اتفاق بیفتد

میدرحالی  در  کاناپه  روی  است،    انۀکه  دارز کشیده  صحنه 
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دهد و فقط  هیچ کار خاصی انجام نمی که  درحالیبیان کند  

هایش برای تماشاگر و شنونده قابل تشخیص است،  صحبت

تنها با کلمات خودش او را با شدیدترین کنش    ،و با این حال

 کند.عاطفی مجذوب خودش می 

تماشاگر یک ها اوضاع برعکس است. در اینجا نیز  در فیلم    

د، اما فقط از نظر فیزیکی، نه  کنصندلی ثابت را اشغال می 

تجربۀبه یک  از  موضوعی  لحاظ  زیبایی  عنوان  از  شناختی. 

استزیبایی دائمی  حرکتی  در  تماشاگر  چراکه    ؛شناختی، 

 در  کند که دائماًچشم او خودش را با لنز دوربین همراه می 

به همین دلیل، به   ها است.ها و جهت حال تغییر در فاصله

شده    ای که تماشاگر متحرک است، فضای ارائه همان اندازه 

به او نیز به همان اندازه متحرک است. نه تنها اجسام در فضا  

می  می حرکت  حرکت  نیز  فضا  خود  بلکه  کند،  کنند، 

که از طریق حرکت کنترل شده و فوکوس دوربین    طورهمان

شود و دوباره  و میچرخد، محرود، میآید، عقب می جلو می

شود و همچنین از طریق برش و ویرایش نماهای  ایجاد می

هایی  که الزم به یادآوری جلوه  –شود  مختلف نمایش داده می 

ها، نماهای  ویژه اعم از چشم اندازها، تغییرات، پنهان سازی 

این    -های تردستی نیستاسلوموشن و سریع، برگشت و فیلم

که   کندپیش روی فیلم ها باز می  موارد دنیایی از امکانات را

 تواند حتی آن را تصور کند.  تئاتر هرگز نمی  صحنۀ

جسم در  های عکاسی مانند مشارکت ارواح بیاز حقه  فارغ    

ی جالب تر روالند یانگ در فیلم  هاسریال تا پر، یا شگفتی 

، در سطحی کامال واقعی،  "توانست معجزه کندمردی که می"

از   همانانبوهی  که  دارد  وجود  ناگفته  که  مضامین  طور 

ساز غیرقابل دسترس  ساختن مه یا طوفان برای یک مجسمه

صحنه   یک  برای  غیر  "مشروع"است،  دسترس    نیز  قابل 

اشد؛ انواع عناصر خشن و برعکس رویدادهایی بسیار ریز بمی

تزریق   )مانند  نیستند  مشاهده  قابل  عادی  شرایط  در  که 

یک پشه تب    حظه یا نیش کشندۀت بخش در آخرین لحیا

صحنه عمل  زرد(؛  نوع  همه  کامل؛  مقیاس  در  نبرد  های 

نوع   معنای هر  به  بلکه  مفهوم جراحی  تنها در  نه  جراحی، 

یا    "لویی پاستور"ساخت، تخریب یا آزمایش واقعی، مانند  

های  ؛ یک مهمانی واقعا باشکوه که از میان اتاق "مادام کوری"

هایی از این  کند. ویژگیحرکت می متعدد یک عمارت یا قصر  

دست، حتی تنها انتقال صحنه از یک مکان به مکانی دیگر  

کند یا یک قایق با ماشینی که در ترافیکی سنگین حرکت می

کند، نه تنها همیشه  موتوری که شبانه از یک بندر عبور می

می حفظ  را  خود  سینمایی  بهکنندجذابیت  بلکه  عنوان  ؛ 

گیختن احساسات و ایجاد هیجان همیشه ای برای برانوسیله

یلم ها این قدرت را )که تئاتر  مانند. عالوه بر این، فباقی می

تجربیات  به که  دارند  است(  محروم  آن  از  کامل  طور 

منتقل   پرده  روی  محتوا  مستقیم  پخش  با  را  روانشناختی 

مثالً که  شخصیت    کنند  آگاهی  جایگزین  تماشاگر  چشم 

زمانی   )مثل  آدم  داستان شود  توهمات یک  و  تصورات  که 

روح  با واقعیتی سرد و بی  "هفته گمشدهآخر  "مست در فیلم  

با استفاده از کلمات    شود به جای اینکه صرفاًنمایش داده می

و   افکار  انتقال  برای  تالشی  هرگونه  اما  شوند(.  توصیف 

به  ما حس  احساسات  به  کلمات،  با  صرفا  یا  انحصاری  طور 

 کند.خجالت یا هر دو را منتقل میحوصلگی،  بی
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از       به  "  عبارتمنظور من  احساسات  و  افکار  انتقال  برای 

است که:    چنین  سادگی  به  "ور انحصاری یا صرفاً با کلماتط

میالدی    1928بر خالف تصور عامیانه، اختراع صدا در سال  

نتوانست این واقعیت را تغییر دهد که یک تصویر متحرک،  

بتواند صحبت کند، تصویری متحرک باقی  حتی زمانی که  

تبدیل  می اجرا  حال  در  نوشته  یک  به  را  خودش  و  ماند 

مادۀنمی مجموعه   کند.  آن  سکانس اصلی  از  است  های  ای 

البته به جز  وقفه از حرکت در فضا )بصری که با جریانی بی

هایی که همان ارزش ترکیبی وقفه در ها و مکث برای چک 

واقع تحقیقی    گیرند، و درر هم قرار می موسیقی را دارند( کنا

ان و سرنوشت  مورد شخصیت  با  مستمر در  نیست که  سان 

گاه و  مؤثر  می  "زیبا"  بیانی  زمینه شود.  منتقل  این  در 

ات آقای اریک راسل  تر از اظهارکننده توانم بیاناتی گمراه نمی

  میالدی   1945در سال    "بازبینی کنیا"بهار    بنتلی در شمارۀ

ای  هپتانسیل   "ها را به یاد بیاورم که گفته بود:  در مورد فیلم

تواند شعر  سخنگو که بعد بیان دیالوگی که می  یک صفحۀ

قابلیت با  اضافه شده،  آن  به  صدا بی  های یک صفحۀ باشد 

اظهار می   "متفاوت است. های یک  پتانسیل  "کنم که:  من 

سخنگو در ادغام کردن حرکت مرئی با دیالوگی که   صفحۀ

بی صدا متفاوت    های صفحۀبهتر است شعر نباشد، با قابلیت 

 "است.

ما، اگر به اندازه کافی بزرگ باشیم که دوران قبل از  همۀ     

های قدیمی را به را به یاد بیاوریم، پیانیست میالدی    1928

خیره به صفحه بود،  شان  که چشمانآوریم که درحالی یاد می

وقایع فیلم را با موسیقی متناسب با حال و هوا و ریتم فیلم 

آوریم زمانی که این  کردند؛ و همچنین به یاد میهمراهی می

کرد و  پیانیست پست خودش را برای چند دقیقه ترک می

می  پیدا  ادامه  خیالیفیلم  و  عجیب  حسی  نیز    کرد،  و 

  ده اشین آالت تسخیر شای که با صداهای یکنواخت متاریکی

صامت  م  گرفت. حتی در آن زمان هم فیل است، ما را فرا می

بی مستلزم  هرگز  همیشه  مرئی  کردن  تماشا  نبود.  صدا 

همراهی با صدا بود که از همان ابتدا، فیلم را از یک پانتومیم  

ها با باله  د و آن را با در نظر گرفتن تفاوتکرساده متمایز می 

می طبقه ناط   کرد.بندی  فیلم  معنای  ظهور  به  اضافه  "ق 

به   "کردن تحو  چیزی  یک  صدای  عنوان  تبدیل  نبود:  ل 

ای  تبدیل شبه پانتومیم به گونه  نتیجه  موسیقی به گفتار و در

با باله متفاوت است و از نظر    کامال جدید از نمایش که کامالً

ک از  که  صوتی  شبیهجزء  شده،  تشکیل  فهم  قابل    لمات 

ت؛ اما از لحاظ اینکه این جزء صوتی  نمایش روی صحنه اس 

می حیث  از   شدن  جدا  قابل  روی  بصری  نمایش  با  باشد، 

 صحنه متفاوت بوده و شبیه باله است. 

می      آنچه  فیلم،  یک  به در  بد،  یا  خوب  طور  شنویم، 

می  آنچه  با  شده جدانشدنی  ترکیب  چه  استبینیم  صدا  ؛ 

بیشتر از آنچه که تواند چیزی شمرده بیان شود یا تند، نمی

در  حتی  شود را بیان کند؛ و  با حرکات قابل مشاهده بیان می

تالش خوب  فیلم  نمی  ییک  بکند.  هم  را  کار  این  که  کند 

خالصه،  به یک  طور  بهدر  یا  دقیق نمایشنامه  تر  طور 

که    "فیلمنامه" است  چیزی  تابع  متحرک  تصویر  یک 

 بخوانیم.بیانی  توانیم آن را اصل هممی

شود  اثبات تجربی این اصل با این حقیقت امکان پذیر می   

که هرجایی که عنصر صحبت چند نفره یا مونولوگ به طور  
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نون طبیعی اجتناب  یک قا  شود، به واسطۀموقت برجسته می

حال پرسش این است که  شود.  ظاهر می   "پکلوزآ"ناپذیر،  

گوینده یا  دستاوردی دارد؟ با بزرگنمایی چهرۀ  پ چه  کلوزآ

  ی چهره  واقع دوربین صورت متناوب، درشنونده یا هر دو به

کند که با توجه  انسان را به میدان بزرگی از عمل تبدیل می

از   های حرکات ظریف، که تقریباً به صالحیت اجرای ویژگی 

فاصله طبیعی نامحسوس هستند، به رویدادی گویا در فضای  

با محتوای    را کامالً  شوند و در نتیجه خودشمرئی تبدیل می

که بر روی صحنه، اگر  کند؛ درحالیبیانی کلمات ادغام می 

نداشته را    اجازه  رومئو  سبیل  موهای  تعداد  که  باشیم 

 گذارند. جای میبه  ترشماریم، کلمات گفتاری تاثیری قوی ب

اصل و  سناریو یک  ی  مقولهبدان معنا نیست که  مطلب  این  

بی  این  عامل  است.  متحرک  تصویر  در ساخت یک  اهمیت 

با   از نظر نوع  این معنی است که هدف هنری آن  فقط به 

هدف هنری نمایش روی صحنه و بسیار بیشتر با هدف یک  

به    این مطلب شبیهرمان یا یک قطعه شعر متفاوت است.  

نه تنها   است که  ستونی گوتیک  یک مجسمۀهنری    موفقیتِ

به آن  به   عنوان یکبه کیفیت  آن  از  بیشتر  بلکه  مجسمه، 

معماری دروازه یک با  آن  استپارچگی  وابسته  موفقیت  .  ها 

مه نیست، نه تنها به  پرانا شباهت به ا فیلمنامه نیز، که بی   یک

به آن  قطکیفیت  به  عنوان یک  آن  از  بیشتر  بلکه  ادبی،  عه 

 پارچگی آن با رویدادهای روی پرده بستگی دارد.یک

(  دیگر از دالیل تجربی اصل بیان همزمانیکی  )نتیجه    در      

و   نداشته باشند مخاطب خاصیاحتماال  های خوبفیلمنامه

های خوب  نمایشنامه .  اندندرت به صورت کتاب منتشر شده به

ها  و یا مواردی غنی به آن  کنند  باید کامال تغییرنیز  تئاتر  

عنوان  های خوب تبدیل شوند. بهتا به فیلمنامه  افزوده شود

یند واقعی آموزش آوایی الیزا و  ، فراپیگمالیون شاومثال در  

صورت  وزی نهایی او در مهمانی بزرگ، به تر از آن، پیرمهم 

عنوان مخاطب این اثر هنری  بهاند؛ ما  ای حذف شده عاقالنه 

یا بهتر   –ینیم  بهایی از پیشرفت تدریجی زبانی او را مینمونه 

می که  در    -شنویمبگوییم  از  و  او  بازگشت  از  پس  نهایت 

روب باشکوه  و  پیروز  صورتی  به  او  با  می ه مهمانی،  شویم  رو 

و همدردی، عمیقاً درحالی  به شناسایی  تمایل  به دلیل    که 

، این دو صحنه  این اثر  گونۀ در اقتباس فیلم  است.صدمه دیده 

تنها کامالً بهعرضه می  نه  بلکه  بر آنشوند  تأشدت  کید ها 

اثر  بهما  و    شود؛  می این  های  شاهد فعالیت عنوان مخاطب 

مجموعه شگفت  با  آزمایشگاه  در  دیسکانگیز  از  های  ای 

اندام ها، لوله چرخان و آینه . ور هستیمها و آتش شعلههای 

سفارتقسمت  در    همچنین مخاطب  مهمانی  لحظات  ،  با 

است  الوقوع  ای قریب انتظار فاجعه  است که درمواجه  بسیاری  

این ح  و اضافه   نیز  کمی شک و تردید  الت مخاطببه  آن 

 شده است. 

  بدون هیچ تردیدی، این دو صحنه، که در نمایشنامه کامالً     

بودند صحنه  غایب  روی  بر  نقاط    و  از  دستیابی،  غیرقابل 

در لحظات   که دیالوگ شاویاندرحالی   .فیلم بودند  برجستۀ

بسیاری از فیلم و هر جایی که مانند  د  بون دارای معنا  خاصی

ک طغیان موسیقیایی، یا  های دیگر، یک احساس شاعرانه، ی

ادبی )حتی متاسفم که بگویم برخی کنایه های    یک استعارۀ

کامالً دست    گروچو(  از  بصری  حرکات  با  را  خود  ارتباط 

زمانی    زنند. مطمئناًدهند، و به تماشاگر حساس ضربه میمی
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قوئاین مس مرد  است که یک  وحشتناک  احساساتی،  له  ی 

معشوقه  خودکشی  از  او  اپس  عکس  به  باال  از  نگاهی  ش، 

گوید که قابل بیان به این معنا نیست اندازد و چیزی می می

که هرگز او را فراموش نخواهد کرد. اما زمانی که در عوض  

خواند که بسیار عالی تر از مونولوگ رومئو در  شعری را می 

 مراسم ژولیت است، وضع بدتر است.  

تابستان"فیلم       شب  نیمه  احتماالً   "رویای    راینهارت 

ست؛  ابارترین فیلم بزرگی است که تا حاال ساخته شده تأسف

پذیری کامل  از انطباق اولیویه، جدای  "هنری پنجم"و فیلم 

موفقیت نسبی  خاص،  ای  نمایشنامه جا از لحاظ دارا بودنِ و به

را   موفقیت مدیون  خودش  ااجراهای  زیادی  که  آمیز  ست 

عنوان یک استثنا باقی خواهد ماند.  جای تعیین یک الگو، به به

سنجیده"واقع    در کمدی    "آرایشی  باشکوه،  نمایشی  با  را 

کند ای استفاده می کند؛ از وسیلهکالم و ملودرام تلفیق می بی

  شود )چهرۀ پ مایل اختصاص داده می که شاید برای کلوزآ

ال گوش دادن بوده و  زیبای آقای اولویه که در باطن در ح 

نمی گویی  مهمتک  و  سه  کند(؛  بین  همه،  از  از  تر  سطح 

باستان  جابه واقعیت  می شناسی  لندن  جا  بازسازی  شود: 

وقایع   بازسازی  نمایشنامۀمیالدی    1415الیزابتی،  در    که 

آمده  بر روی  شکسپیر  نمایش  این  اجرای  بازسازی  و  است، 

قانونی هستند؛    این موارد کامالً  کسپیر. همۀخود صحنه ش 

جانب   از  همیشه  فیلم  از  تمجید  باالترین  حال،  هر  به  اما 

همسو با   بود که مانند منتقد نیویورکر، کامالً کسانی خواهد

 های طبیعی یا طبیعی شکسپیری همسو نیستند. فیلم

طور بالقوه حاوی تمام  های کونان دویل به همانند نوشته     

به جز نمونه های سخت  لود مدرن هستند )ای رازآهداستان 

همت( داشیل  سال فیلم  .مکتب  بین  شده  تولید  های  های 

روش   ،1910و    1900 و  را  موضوع  متحرک  تصاویر  های 

کنند. در این دوره  شناسیم از قبل تعیین میطور که ما میآن

های جنایی تولید  های قدیمی وسترن و فیلمواقع فیلم  در

ساخته ادوین    "دزدی بزرگ قطار"انگیز  شد )فیلم شگفت  

سال   در  پورتر  گانگستری،  1903اس.  تصاویر  آن  از  که   )

اگر به   )این دومی،  ماجراجویی و معمایی مدرن تولید شد 

ترین ترین و اصیل خوبی انجام شود، هنوز هم یکی از صادقانه

شود زیرا  اشکال سرگرمی فیلم است، فضا با زمان شارژ می 

اتفاقی قرار است  "ا از خودش می پرسد  بیننده نه تنه چه 

می   "بیفتد؟ سوال  که  بلکه  افتاده  "کند  اتفاقی  چه  قبال 

همین دوره شاهد ظهور فیلم فوق العاده تخیلی در  (.  "است؟

های اکسپرسیونیستی  که از یک سو به تجربه  هستیم)ملس(  

(  کالیگاری، سانگ فان شاعر، و...  و سورئالیستی )کابینه دکتر

های عربی  های دیدنی و جذاب شب ویی دیگر به افسانه و از س 

  در کار چارلی چاپلین غالب شد،  منجر شد. کمدی که بعداً

پیش از هالیوود  باستر کیتون، برادران مارکس و آثار رنه کلر  

کافی مورد قدردانی قرار نگرفته بودند، در   که هنوز به اندازۀ

در    .یدندمکس لیندر و دیگران به سطح قابل احترامی رس

ملودفیلم و  تاریخی  برای  های  اساس  و  پایه  راماتیک، 

فیلم گنگاره  نمادگرایی  و  و در کارهای  ذشناسی  اشته شد، 

های قابل توجهی برای  اولیۀ دی.دبلیو.گریفیت، نه تنها تالش

تجزیه و تحلیل روانشناختی )ادگار آلن پو( و نقد اجتماعی  

های  نوآوری همچنین    ؛یابیم)یک وارد شونده در گندم( را می
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از جمله النگ شات، فالش بک، و کلوزآپ را   اساسی  فنی 

های ترفندی راه برای فیلیکس  ها و کارتونپیدا میکنیم. فیلم

گربه، پا پی ملوان، و فرزندان شگرف فلیکس، میکی موس  

 کردند.   هموار

محدودیت      چارچوب  فیلم، - های خوددر  به  تحمیل شده 

اولیۀفیلم سکانس   های  و  فیلمدیزنی  در  خاص  های هایی 

گیری خالص شیمیایی از امکانات سینمایی را  بعدی، عصاره 

  سادیسم،  -  ها مهمترین عناصر فولکوریکدهند. آننشان می

را    -طبعی ناشی از هر دو، و عدالت اخالقیپورنوگرافی، شوخ 

کنند و اغلب این  حفظ می  غفلتیترین  بدون کوچک   تقریباً

به را  پایان  صورتعناصر  و  ابتدایی  موتیف  از    ناپذیر تنوعی 

ظاهر  ظاهر ضعیف بر افراد بهداوود و جالوت، پیروزی افراد به

می  هم  در  آن قوی  جالب  استقالل  و  قوانین  آمیزند؛  از  ها 

ها  طبیعی، قدرت ترکیب فضا با زمان را تا حد کمال به آن

تجربهمی که  حدی  تا  زمادهد  و  مکانی  و های  بینایی  نی 

می تبدیل  قابل  تقریبا  از  شنوایی  ای  مجموعه  شوند. 

میحباب  هم  سر  پشت  که  صابون  مجموعه  های  ترکند، 

ن  کند که دقیقاًصدایی را تولید می  ظر زیر و بم بودن و  از 

ها مطابقت دارد؛ سه زبانه کوچک، بزرگ  حباب   حجم با اندازۀ

متوسط   نت  Willie the Whaleو  ببا  تنور،  و  های  اس 

اش دارند؛ و مفهوم پج پد  باریتون به صورت هماهنگ ارتع

آفرینش،    شود. همۀطور کلی منسوخ می ساکن به اشیا در 

خ زنگ چه  ساعت  یک  یا  درخت  پیانو،  فاقد  انه،  باشد،  دار 

  های حرکت، بیان چهره، و بیان آوایی ارگانیک و در توانایی 

 گونه است.  واقع انسان 

و   حتی در  ضمناً     معمولی  ، یک  "گرایانهواقع "فیلم های 

بی راهجان،  جسم  قدیمی  موتورهای  مانند  در  درست  آهن 

به شرط آنکه پویا  ،  دیوارهای نیاگاراو    جنرال باستر کیتون

می  کندباشد،  ایفا  را  اصلی  شخصیت  یک  نقش  .  تواند 

از امکان قهرمانطور که فیلمهمان سازی  های قبلی روسی 

ماشین   همۀ استفاده میانواع  در ذهن همگان  و  ها  کردند؛ 

ک گفت  بتوان  که شاید  فیلمی  دو  که  نیست  تصادفی  ه 

الی و یک شاهکار جدی عالی از دورۀ  عنوان یک کمیک عبه

اند، نام دو کشتی بزرگ را بر خود  صامت در تاریخ ثبت شده 

 (. 1925( و انیشتن پوتمکین )1924دارند: ناوبر کیتون )

 آغاز شد و به نظم  از یک شروع بیکه  تکامل  ماجرای این       

اوج   رسید،  این  هنری    منظرۀقدرت  رسانه  یک  از  جذابی 

تدریج از امکانات برحق خودش  دهد که بهجدید را نشان می

می  پیدا  امکانات  آگاهی  یعنی  انحصاریکند،  تقلیدات    -و 

شباهت به تولید موزاییک نیست، که با تبدیل نمایشی که بی

لی به ماده ای بادوام تر آغاز شد و در ماوراگرایی  تصاویر خیا 

اوج خود به  مراتبی  به  یا  و    رسید   شسلسله  توسعه شبیه 

عنوان یک جایگزین ارزان و مفید برای  حکاکی خط، که به

به اوج    "گرافیکی"  تذهیب کتاب شروع شد و در سبک صرفاً

 رسید.   شخود 

ص  های صامت یک سبک خاهمین صورت، فیلم  درست به    

برای خودشان ایجاد کردند، که با شرایط خاص رسانه سازگار  

مردمی    شده به  بود  ناشناخته  زمان  آن  تا  که  زبانی  بود. 

تحمیل شد که توانایی خواندن آن را نداشتند، و هرچه که  

کردند،   کسب  بیشتری  مهارت  مردم  اجرای  عموم  امکان 
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  . برای یکشدفراهم میزبان    این  اصالحات بیشتر بر روی

سال   حدود  در  ساکسونی  درک    میالدی،  800کشاورز 

ریزد  تصویری از یک مرد که روی سر مردی دیگر آب می

آسان نبود، و حتی بعدها نیز درک اهمیت این موضوع که 

دو خانم پشت تخت یک امپراتور ایستاده باشند خیلی سخت  

نیز درک معنای    1910  بود. برای عموم مردم در حدود سال

و  کاری   بود،  دشوار  متحرک  عکس  یک  در  صدا  بدون 

کنندگان از ابزارهایی مشابه آنچه در هنر قرون وسطی  تهیه

سازی استفاده کردند. یکی از این  کنیم، برای شفاف پیدا می

بودند، که معادل عناوین    شده های چاپ ابزارها عناوین یا نامه 

  حتی و طومارهای قرون وسطایی بود )در زمان های قبل تر

کردند،  صورت زنده صحبت میتوضیح دهندگانی بودند که به

می " فکر  او  او  اکنون  ولی  است،  مرده  همسرش  که  کند 

خواهم به خانم های حاضر در اینجا توهین  نمی"یا    "نمرده

ها همچین کاری برای  کنم اما شک دارم که هیچ یک از آن

 (.  "باشدفرزندش انجام داده 

کم     مزاحمت  که  دیگری  دادن  روش  توضیح  برای  تری 

داشت، استفاده از یک پیکرنگاری ثابت بود که از همان ابتدا  

شخصیت  و  حقایق  از  را  میتماشاگر  آگاه  اصلی  کرد،  های 

درست مانند آن دو بانوی پشت سر امپراتور که زمانی که به 

عنوان  کردند، منحصراً به ترتیب شمشیر و صلیب را حمل می 

هایی به یاد ماندنی که دند. گونه شقدرت و ایمان معرفی می

های استاندارد قابل شناسایی بودند  با ظاهر، رفتار و ویژگی

مانند  به آمدند،  صاف"و    "ومپ"  وجود  )شاید    "دخترک 

کننده معادل متقاعد  شخصیتترین  مدرن  قرون  های  های 

خوبی  و  رذایل  همچنین  وسطایی  و  خانواده"ها(  و    "مرد 

شد.  ، که دومی با یک سبیل سیاه و عصا مشخص می"شرور"

شد.  های آبی یا سبز چاپ میهای تاریک بر روی فیلمصحنه

فقیر  "یک رومیزی شطرنجی همیشه به معنای یک محیط  

برای    "اما صادقانه بودن ریختن قهوه  نماد خوشبخت  بود؛ 

ای که خیلی زود با شبختیهمسر توسط خانم خانه بود، خو

افتاد؛ اولین بوسه همیشه  هایی از گذشته به خطر می سایه 

کرد و همیشه  زمانی بود که خانم با کراوات شریکش بازی می

ها بر  شد. رفتار شخصیتبا باال بردن پای چپ او انجام می 

ام فقیر  کارگر  بود.  شده  تعیین  پیش  از  اساس  ا  همین 

ا از خروج  پس  خانۀدرستکاری که  رومیزی    ز  با  کوچکش 

کرد، و تنها کاری  شطرنجی به یک نوزاد رها شده برخورد می

کرد بردن آن نوزاد به خانه و پرورش دادن او به  که باید می 

توانست هر  توانست؛ مرد خانه نمیبهترین نحوی بود که می

در نتیجه، این  چند موقت، تسلیم وسوسه های شیطان شود.  

اولیه کملودرام  بخش  بخش و آرامش یفیتی بسیار لذتهای 

آن در  مختلف  وقایع  که  چرا  عوارض  داشتند،  بدون  ها 

شناسی فردی و بر اساس منطق ارسطویی ناب که به  روان 

می احساس  کمبودش  واقعی  زندگی  در  شکل  شدت  شد، 

 .گرفتندمی

دریج کمتر مورد نیاز واقع  تاسباب و وسایلی مانند این به    

چرا عموم  شد  فیلمکه  کردن  تفسیر  به  توسط  مردم  ها 

با اختراع فیلم ناطق از بین    خودشان عادت کردند و تقریباً

ای  بقای  -از نظر من کامال مشروع–رفتند. اما حتی اکنون هم  

تر، مفهوم اولیه  طور اساسی و به  "نگرش و ویژگی ثابت"اصل  

یا فولکوریکی از ساخت طرح وجود دارد. حتی امروزه هم ما  

دانیم که دیفتری نوزاد زمانی اتفاق می  ر را بدیهی می این ام 
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  از خانه هستند، و با بروز آن، همۀ افتد که والدینش خارج  

شود. حتی امروزه هم از یک  ها حل میمشکالت زناشویی آن 

فیلم معمایی درست انتظار داریم که پیشخدمت، اگر چه که  

فته ممکن است هر کسی از مامور سرویس مخفی بریتانیا گر

باشد. حتی   قاتل  نباید  اما  باشد،  خانه  واقعی دختر  پدر  تا 

امروزه هم دوست داریم ببینیم که پاستور، زوال یا ارلیش در  

می پیروز  شرارت  و  حماقت  درحالیبرابر  که  شوند 

ها اعتماد دارند. حتی امروزه نیز  شان همیشه به آنهمسران 

دهیم و انگیز ترجیح مییک پایان شاد را به یک پایان غم  ما

کنیم که حداقل بر رعایت کردن اصل ارسطویی پافشاری می 

باشد داشته  پایان  و  میانه  باید شروع،  که    -داستان  قانونی 

های  نادیده گرفتن آن باعث بیگانه شدن عموم مردم از حوزه 

نوشته  اولیعالی  نمادگرایی  است.  مدرن شده  در  های  نیز  ه 

می باقی  تفننی  فیلم جزئیات  سکانس  آخرین  مانند  ماند، 

پلیس کج و راست اندیش، یک   کا، جایی که فرماندۀکازابالن

وی آب  خالی  باطله  بطری  کاغذهای  سبد  داخل  را  شی 

اندازد؛ و در بیان نمادهای ماوراءالطبیعه مانند مرگ آقای  می

)در    "لودآقایی با لباسی غبارآ"سدریک هاردویک در نقش  

فیلم زمان قرضی( یا فیلم هرمس سایکوپومپوسکلود راین با  

)در فیلم آقای   شلواری راه راه در نقش یک مدیر هواپیمایی

 .آید(جردن به اینجا می 

پیشرفت بزرگ  فیلم  ترین  نورپردازی،  کارگردانی،  در  ها 

که در یگری درست انجام شد. اما درحالی برداری، برش، و باز

ای از  زمینهبسیاری  به ن  پیشرفت  حال  ها،  در  پیوسته  طور 

های  البته بدون در نظر گرفتن انحرافات، و خرابی   -انجام بود

فیلم سخن  -قدیم اختراع  با  بازیگاما  وقفه گو،  دچار  ای  ری 

گونه  به  شد؛  فیلمناگهانی  در  بازیگری  سبک  که  های  ای 

ای ارزیابی  توان به عنوان هنر گمشده صامت در گذشته را می 

شباهت به تکنیک نقاشی یان وک ایک، یا با توجه کرد که بی

به تشبیه قبلی، تکنیک برین اثر دورر نیست. خیلی زود همه 

رگنمایی متوجه شدند که بازی در فیلم صامت نه به معنای بز

صحنۀ در  بازیگری  )همان   پانتومیم  است  که  تئاتر  طور 

و به اشتباه این تصور    بازیگران حرفه ای صحنه تئاتر عموماً 

می  فیلمکردند  را  در  بازی  به  بیشتر  و  بیشتر  تن  و  ها 

نادیده  توان بهدادند(، و نه می می از سبک آن را  طور کلی 

شیوه  به  رفتن  راه  حال  در  او  فیلم  که  مردی  ای  گرفت. 

معمولی و روزمره در یک گذرگاه گرفته شده بود، زمانی که 

د، شبیه هر چیزی بود به  شبر روی صفحه نمایش ظاهر می 

خواستند  کند. اگر می جز مردی که از یک گذرگاه عبور می

که تصویر هم طبیعی و هم معنادار به نظر برسد، بازیگری  

به شیوه  زندگی  باید  واقعیت  و  از سبک صحنه  متفاوت  ای 

می  انجام  رابطه معمول  برقراری  با  بین  شد؛  ارگانیک  ای 

از گفتار صرف نظر  بازیگری و روند فنی فیلمبردار باید  ی، 

 . شدمی

  بزرگ دورۀ دقیقا همان چیزی بود که بازیگران  امر  این      

ه بهترین آن صامت انجام دادند، و این حقیقتی مهم است ک

صحنۀ روی  از  که   بازیگران  بازیگرانی  بودند،  نیامده  تئاتر 

اثر دوز،    "سنر"ها مانع از این شد که فیلم  سنت مشخص آن

ها از سیرک یا واریته  کاری از وی باشد. بلکه آنفراتر از شاه 

آمده بودند، مانند چاپلین، کیتون، و ویل راجرز؛ یا از هیچ 

بازیگر   او،  اروپایی  همتای  بارا،  تدا  مانند  مشخصی  جای 

دانمارکی آستا نیلسن، و گاربو؛ یا از جایی زیر آسمان مانند  
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با    در  "اساتید قدیمی"داگالس فیربنکس. سبک این   واقع 

در   که  نظر  این  از  بود،  مقایسه  قابل  خط  حکاکی  سبک 

مقایسه با بازیگری روی صحنه اغراق آمیز بود )و باید هم  

ها غنی تر، ظریف تر و بسیار بود(، ولی سبک آناینگونه می

های ناطق، این تفاوت بین بازیگری  دقیق تر بود. ظهور فیلم

اگر نگوییم که   روی صحنه و روی صحنه تئاتر را کاهش داد،

از بین برد، و در نتیجه بازیگران نمایش صامت را با مشکلی  

جدی مواجه کرد. باستر کیتون فریب خورد و سقوط کرد.  

چاپلین ابتدا سعی کرد در موضع خودش مقاومت کند، اما  

در نهایت با موفقیت نسبی )دیکتاتور بزرگ( تسلیم شد. فقط  

زبان آوردن حتی یک  هارپوی بزرگ است که تا کنون از به  

است؛ و فقط گرتا گاربو بود که صدای واضح هم امتناع کرده

موفق شد تا حدودی سبک خودش را در اصل تغییر دهد. 

شود که اولین  طور تصور می اما حتی در مورد ایشان هم، این 

تصویر باصدای ایشان، آنا کریستی، جایی که خودش را در  

کرد، بهتر  تاه پنهان می بیشتر مواقع در سکوت یا صحبتی کو

دوم باصدای آنا کارنینا،    اش بود؛ و در نسخۀاز اجراهای بعدی 

ضعیف ترین لحظه زمانی است که او یک صحبت    مطمئناً

می بیان  همسرش  برای  را  قوی طوالنی  لحظه  کند،  ترین 

زمانی است که او در سکوت در امتداد سکوی ایستگاه حرکت  

او با    و بیانهنگ با حرکت  که ناامیدی هماکند درحالی می

گیرد، و صحنه پر  حرکت فضای تاریک اطراف او شکل می

خیالی   صدای  و  قطارها  واقعی  صداهای  از  مردان  "است 

امان و بدون آنکه  که او را بی "ک با چکش های آهنینکوچ

 رانند. متوجه شود به جلو می 

اوقات نوعی نوستالژی را برای  جای تعجب نیست که گاهی      

ها برای ترکیب کنیم و اینکه دستگاه صامت حس می   دورۀ

تعبیه شده   بازیگری صامت  با  گفتار  و  فضیلت صدا  کردن 

قبالً  "کلوزآپ"بودند، همانند   با هنری    مایل که  رابطه  در 

ای در فیلم پنجم به آن اشاره شد؛ رقص پشت درهای شیشه

وری  های پاریس؛ یا در فیلم داستان یک متقلب، یادآزیر بام 

که خود آن  اش درحالی ساشا گیتری از وقایع دوران جوانی 

شوند. با این  بر روی پرده نمایش داده می  "صدابی"وقایع  

 های ناطق است.  حال، این حس نوستالژیک بر خالف فیلم

داده  این   نشان  سودی  شده تکامل  هر  هنر،  در  که  است 

ابل است؛ اما این سود  مستلزم ضرری مشخص در طرف مق

ماند که ماهیت اصلی  عنوان یک منفعت باقی میشرطی به  به

  توان تصور رسانه تحقق یافته و مورد احترام قرار گیرد. می

به رنگ کردن  آلتامیرا شروه  غارنشینان  وقتی که  کرد که 

فقط   جای  به  طبیعی  های  رنگ  با  خودشان  بوفالوهای 

  هنر   ردند، غارنشینان قدیمی پایان دورۀتراشیدن تصاویر ک 

سنگی را پیشگویی کردند. اما هنر پارینه سنگی ادامه  پارینه

. اختراعات  به همین نحو است  ها نیزفیلم  ماجرای    یافت، و

ارزش  هایی که قبال به فنی جدید همیشه تمایل دارند که 

ای  اند را کمرنگ جلوه دهند، مخصوصا در رسانه دست آمده 

آزمایش  مدیون  را  وجود خودش  اکه  فنی  اولین  های  ست. 

های عالی صامت آن زمان،  های با صدا در مقایسه با فیلمفیلم

درجۀ فیلم  در  بیشتر  و  بودند،  تکنیکی دوم  و  رنگی  های 

فیلم با  مقایسه  در  نیز  با کنونی  و  صهای  سیاه  و  عالی  و  دا 

  دوم قرار دارند. اما حتی اگر کابوس آلدوس   سفید، در درجۀ

چشایی، بویایی و المسه    هاکسلی به حقیقت بپیوندد و تجربۀ



 

 

یفصلنامه علمی مطالعات هنر و زیباشناس  

1401 زمستان، 3، شمارهدومدوره   

 
هم  زمان  آن  در  حتی  شود،  اضافه  شنوایی  و  بینایی  به 

توانیم اعالم کنیم، همانطور که در اولین مواجهه با صدا  می

ما از هر سویی با مشکالتی  "های رنگی گفتیم، که :و فیلم

ایم ولی  روبرو هستیم، ولی مضطرب نیستیم، خیلی گیج شده

 "ناامید نیستیم.

ای دارای زمان و زمان مقید به فضا، این واقعیت را قانون فض

تئاتر،   نمایشنامه  خالف  بر  فیلمنامه،  که  دارد  دنبال  به 

ای  های آن زیباییای مستقل از اجرا ندارد، و شخصیتزیبایی

نویسد  نمایشنامه نویس به این امید می  بدون بازیگران ندارند.

تمدن   ناپذیر در گنجینۀکند نگینی زوال که اثری که خلق می 

باشد و در صدها اجرایی ارائه خواهد شد که تغییراتی گذرا  

روی   بر  فیلمنامه    "اثر"را  دیگر،  سوی  از  هستند.  او  ثابت 

تهیه یک  کارگردان،  یک  برای  بازیگر  و    کنندهنویس 

رسد؛ و  ها به همان درجه از ماندگاری می نویسد. کار آن می

کارگردا توسط  سناریو  یک  بازیگراگر  و  متفاوت  ن  انی 

نتیجۀ شود،  یک    فیلمبرداری  متفاوت    "بازی"آن  کامال 

 خواهد بود. 

در نورا  یا  چهره   اتللو  توجهی  واقع  قابل  و  مشخص  هایی 

اند. آن ها را  ویس خلق شده نهستند که توسط نمایشنامه  

ها را به اشکال  توان آن توان خوب یا بد بازی کرد، و می می

طور قطع وجود دارند، مهم  ها بهاما آن مختلفی تفسیر کرد؛  

بازی    کند یا اینکه اصالًها را بازی می نیست که چه کسی آن

شوند یا خیر. شخصیت های یک فیلم با بازیگر زندگی  می

می می و  درکنند  موجودیت   میرند.  نورا  و  اتللو  هایی واقع 

یا دوز تفسیر شده نیستند   رابسون    ها دراند؛ آن که توسط 

در شخصیتی به نام    "گرتا گاربو"واقع موجودیتی هستند که  

در یک    "رابرت مونتگومری"آنا کریستی یا موجودیتی که  

با توجه به همۀقاتل مجسم کرده آن چیزی که    است که، 

دانیم یا عالقه داریم که بدانیم، ممکن است برای همیشه  می

نمی  ما  اما هرگز جای خاطرات  بماند  باقی  د.  گیرنناشناس 

نام  که  زمانی  شخصیت حتی  هشتمهای  هنری   - هایی 

از   که  حکومت    1547تا    1509پادشاهی  انگلستان  بر 

  - خانمی که تولستوی او را خلق کرد-یا آنا کارنینا  -کردمی

ها  ها خارج از وجود گاربو و الفتون وجود ندارند. آنباشد، آن 

های هادس  فقط خطوطی خالی و غیرجسمانی مانند سایه 

خود   به  را  واقعی  شخصیت  زمانی  تنها  که  هستند  هومر 

گیرند که با رگ حیات یک بازیگر پر شوند. بر عکس، اگر  می

یک نقش سینمایی بد بازی شود، به معنای واقعی کلمه هیچ 

نمی باقی  آن  از  نمیچیزی  فرقی  و  قدر  ماند،  چه  که  کند 

کلمات   قدر  چه  یا  باشد  جالب  شخصیت  آن  روانشناسی 

 ه بیان شوند. استادان

دربارۀ     که  می  آنچه  تغییرات  بازیگر صدق  اعمال  با  کند، 

الزم، برای اکثر هنرمندان یا صنعتگران دیگری که در ساخت  

می  صدق  نیز  دارند  مشارکت  فیلم  کارگردان،  یک  کند: 

و حتی گریمور.   است،  فیلمبردار که خیلی مهم  صدابردار، 

آماده شود،    یک نمایش روی صحنه تا زمانی که همه چیز

طور مکرر  شود و سپس در سه ساعت متوالی به مدام تکرار می 

می  کار  اجرا  و  باشند  آماده  باید  همگی  اجرا  هر  در  شود. 

خوابند.  خودشان را انجام دهند؛ و سپس به خانه رفته و می 

توان به کار یک نوازنده، و  بنابراین، کار بازیگر صحنه را می

ر رهبر ارکستر تشبیه کرد. به کار کارگردان صحنه را به کا
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خاصی دارند که آن را مطالعه  ها رپرتوار  همین صورت، آن

اند،  اند و در بعضی اجراهای کامل اما ناپایدار ارائه کرده کرده 

.  "با پدر تا ابد"فردا، یا زندگی    "ارواح"امروز و    "هملت"چه  

را   فیلم  کارگردان  و  فیلم  بازیگر  های  فعالیت  حال،  این  با 

توان به ترتیب با فعالیت های هنرمند پالستیک و معمار،  می

صحنه  کار  کرد.  مقایسه  ارکستر،  رهبر  و  نوازنده  جای  به 

ست. هر  مستمر اما گذرا است؛ کار فیلم ناپیوسته اما دائمی ا

ها و پرسنل،  سکانسی با توجه به استفادۀ کارآمد از مجموعه 

از توالی اجرا میبه هر قطعه  .  شودصورت تکه تکه و خارج 

شود تا زمانی که درست شود؛ و زمانی  چندین بار اجرا می 

که کل فیلم تکه تکه اجرا و در کنار هم ترکیب شد، همه 

د که این رویه برند. ناگفته نمانبرای همیشه از آن لذت می

تواند بر ماهیت مشترکی که بین شخص بازیگر فیلم و نمی

د. شخصیت فیلم که د نداشته باشنقش او وجود دارد، تاکی

صورت تکه تکه، و بدون توجه به توالی طبیعی وقایع، به به

می میوجود  صورتی  در  تنها  واحد  آید،  کل  یک  به  تواند 

نا کارنینا در تبدیل شود که بازیگر بتواند هنری هشتم یا آ

برداری باشد، نه تنها آن را بازی  فیلم  کل دورۀ خسته کنندۀ

ه زندگی در نقش الفتون در شش  دانم کمی   کند. من کامالً

هفته مییا هشت  بازی  که  کاپیتان  ای  بگویم  بهتر  یا  کرد 

 بالیگ بود، بسیار دشوار بود. 

ترک به وجود  شاید بتوان گفت که فیلمی که با تالشی مش

همۀ آن  در  و  است  از    آمده  یکسانی  سهم  ها  مشارکت 

کلیسای   یک  مدرن  معادل  ترین  نزدیک  دارند،  ماندگاری 

بیش  جامع   و  کم  تولیدکننده،  نقش  است؛  وسطایی  قرون 

کارگردان   نقش  است؛  اعظم  اسقف  یا  اسقف  نقش  معادل 

معادل   نویسان  سناریو  نقش  است؛  ارشد  معمار  معادل 

برنامۀ شمایل مشاو است که یک  علمی  تولید  ران  را  نگاری 

ویراستاران،  می فیلمبرداران،  بازیگران،  نقش  و  کنند؛ 

گریمورها، معادل    صدابرداران،  مختلف  های  تکنیسین  و 

واقع ماهیت فیزیکی    ها درکسانی است که کار و تالش آن 

فراهم می را  نهایی  از مجسمهمحصول  نقاشان  کند،  سازان، 

تراشان ماهر گرفته  گران برنز، نجاران و سنگ، ریختهشیشه

از این همکارها   تا مردان معدن و چوبکار. و اگر با هر یک 

گوید که کار او  حسن نیت کامل به شما می صحبت کنید با 

  ترین کار است و تا جایی که کارش ضروری باشد، کامالً مهم 

 درست است. 

آمیز به نظر برسد، نه تنها به  ایسه ممکن است توهین این مق

خوب   های  فیلم  که  دلیل  خوب  این  کلیساهای  به  نسبت 

بلکه به این دلیل که فیلم ها تجاری هستند.   کمتر هستند؛

هنری  -  نر تجاری به این صورت تعریف شودبا این حال اگر ه

سازنده  خالقانۀ  انگیزۀ  ارضای  برای  اساسا  تولید  که  اش 

نیازهای یک مشتری    شود بلکه هدف اصلی آن برآوردننمی

نر غیرتجاری یک استثنا  پس باید گفت که ه  -یا خریدار است

ناسب  نه همیشه م  جدید و  ده، و استثنایی نسبتاًاست نه قاع

اری همیشه در که درست است که هنر تجدر هنر. درحالی

عنوان یک فاحشه است، به همان اندازه  خطر پایان یافتن به 

اری همیشه در خطر پایان یافتن  درست است که هنر غیرتج

گرند  "عنوان یک خدمتکار پیر است. هنر غیرتجاری به ما  به

ه بسیار  است ک اثر سورات و غزلیات شکسپیر را داده  "جت

قابل ارتباط است. برعکس، هنر    باطنی است تا حدی که غیر

  تجاری به ما چیزهایی داده است که مبتذل یا خودخواهانه



 

 

یفصلنامه علمی مطالعات هنر و زیباشناس  

1401 زمستان، 3، شمارهدومدوره   

 
نفرت  حد  تا  چیز(  یک  از  جنبه  و  )دو  هستند،  بودن  انگیز 

عکس  نمایشنامههمچنین  و  دیرر  به  های  را  شکسپیر  های 

ای  هفراموش کنیم که عکساست. زیرا ما نباید    ارمغان آورده 

صورت سفارشی و بخشی نیز برای فروش در  دیرر تاحدی به

 –های شکسپیر  اند؛ و اینکه نمایشنامه بازار آزاد ساخته شده 

بالماسکه  توسط  برخالف  دربار  در  که  اینترمتزوها  و  ها 

توانستند به قدری شدند و میآماتورهای اشرافی ساخته می

هایی ها را در تک نگاره انی که آننامفهوم باشند که حتی کس

بودند  کردند، گاهتوصیف می ناکام  آن  مفهوم  نه    -از درک 

برا  بلکه  اندک،  افراد  تعدادی  برای  که تنها  ی همه کسانی 

 پرداخت یک شیلینگ برای دیدن آن بودند، جذاب بود.   آمادۀ

کردن است که هنر تجاری را    ارتباط برقرار یالزام  مسئلۀ    

طور بالقوه  کند و بنابراین بهغیرتجاری می هنر    تر ازحیاتی

تجاری    بسیار کارآمدتر است. تولید کنندۀ  باید قبول کرد که

تواند عموم مردم را هم آموزش دهد و هم منحرف کند و  می

ایده  –تواند به عموم مردم  می از عموم  یا بهتر بگوییم  اش 

منحرف  اجازه دهد که به خودش آموزش دهند یا او را    -مردم

همان فیلمکنند.  از  تعدادی  که  که  گونه  عالی  های 

دهند، اگر  اند نشان می های بزرگی در گیشه داشته موفقیت 

محصول خوبی را در اختیار عموم قرار دهیم، مردم از پذیرش  

نمی  خودداری  را  آن  محصوالت  آن  اغلب  اینکه  کنند. 

م  علت عد؛ بلکه به پذیرند ناشی از تجاری گرایی نیستنمی

علت  نظر برسد، بهخیص و هر چند ممکن است متناقض بهتش

کمرویی بیش از حد در استفاده از آن است. هالیوود بر این  

را تولید    "خواهندآن چیزی که مردم می  "باور است که باید  

کند را  که مردم آن چیزی که هالیوود تولید میکند درحالی 

یم بگیرد که  خواست خودش تصمپذیرند. اگر هالیوود می می

خواهد، از آن قسر در میرفت حتی اگر باید تصمیم  چه می 

. زیرا برای  "از بدی دوری کند و نیکی کند"گرفت که  می

ها  شروع کردیم، در زندگی مدرن فیلم بازگشت به جایی که

آن چیزی هستند که دیگر اشکال هنری نتوانستند باشند،  

 زینت نیستند بلکه یک ضرورت هستند. 

ین باشند، نه تنها از منظر  چنها اینکه باید فیلممطلب  این      

تاریخی نیز قابل درک - نریشناختی، بلکه از منظر هجامعه 

هنرهای بازنمایی قبلی، تا حدی بیشتر    همۀیندهای  است. فرا

ایده تصور  با  کمتر،  این  یا  دارد.  مطابقت  جهان  از  آلیستی 

از باال به پایین حرکت می  کنند، و نه از  هنرها به اصطالح 

آن  باال؛  به  ایده پایین  با  می    ایها  در  شروع  باید  که  شوند 

بی ماده  را  ای  فیزیکی  جهان  که  اشیایی  در  نه  و  شکل 

سازند، نمایش داده شوند. نقاش بر روی یک دیوار یا بوم  می

صورت  کند که آن را مطابق با ایدۀ خودش بهخالی کار می

د )هر چقدر که ممکن  کناشکال یا اشخاص سازماندهی می 

است این ایده توسط واقعیت تغذیه شده باشد(؛ او با خود  

کار کند.    "از روی مدل"کند حتی اگر  اشیا و افراد کار نمی 

مجسمه مسئ  این مورد  در  گلی له  تودۀ  یک  با  که  سازی 

؛ در  کندشکل یا تکه سنگ یا چوب برش نخورده کار می بی

ا دستگاه ضبط صوتش  ای که با ورق کاغذ یمورد نویسنده 

اح صحنه که با یک فضای  کند و حتی در مورد طرکار می 

 .  کندصدق می کندشدت محدود کار می خالی و به 

گرایانه  ها هستند که تفسیر مادیها و فقط فیلماین فیلم    

که چه بخواهیم یا نخواهیم، تمدن معاصر    را )   از جهان هستی
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است گرفته  فرا  می  (را  بسیار  عینیت  مورد  جز  به  بخشند. 

واقع اشیا و افراد مادی    ها درخاص انیمیشن کارتونی، فیلم

دهی را به صورت ترکیبی سازمان   -خنثی  نه یک رسانۀ –

مند،  کنند که سبک خودش را نه از تفسیری در ذهن هنرمی

دستک با  اشیای بلکه  واقعی  ضبط    اری  دستگاه  و  فیزیکی 

می فوقدریافت  است  ممکن  و حتی  نمادین  کند،  یا  العاده 

فرقی و    واقع واقعیتی فیزیکی است  ها درشود. رسانۀ فیلم

ی اصلی یا هالیوودی باشد که با مقاصد و  اکند که نسخهنمی

ای در  یا خانه  -شناختی قابل تشخیص نیستاهداف زیبایی

وستچستر؛ واقعیت فیزیکی خیابان الپ در پاریس یا    حومۀ

صحرای گوبی، آپارتمان پل آریش در فرانکفورت یا خیابان  

و   موتورها  فیزیکی  واقعیت  باران؛  زیر  در  نیویورک  های 

این اشیا    رد جی.رابینسون و جیمی کاگنی. همۀ حیوانات ادوا

سازمان اثر هنری  در یک  باید  افراد  آن و  شوند.  رادهی    ها 

شیوه می به  سازمانتوان  مختلفی  کرد  های  دهی 

مطمئناً  "تنظیماتی") گریم،    که  مانند  مواردی  شامل 

دوربین می  و  آن نورپردازی  از  فراری  راه  اما هیچ  ها  شود(؛ 

 وجود ندارد.  

از این منظر واضح است که  با توجه به مطالب بیان شده،      

سازی هنری،  دادن جهان در معرض سبک   تالش برای قرار

حالت  تنظیمات  کالیگاری  کابینۀ"گرای  مانند    "دکتر 

  نیست انگیز  چیزی بیشتر از یک آزمایش هیجان   (،1919)

  ثیری هر چند جزئی بر روند کلی وقایع داشتهتواند تأکه می

آن سازی واقعیت قبل از کلنجار رفتن با سبک  دربرابر باشد.

است.   مسئله  از  رفتن  منزلۀ طفره  است که  مسئبه  این  له 

ای دستکاری و فیلمبرداری  واقعیت بدون سبک را به گونه 

نتیجۀ  مکنی باشد.    که  سبک  دارای  درآیا  آن  واقع    این 

ای در هنرهای قدیم  که در مقایسه با هر گزاره  نیستای  گزاره 

 باشد؟مشروع تر و دشوارتر  
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 1ی بصر ییو بازنما  یشناسنشانه

 25/04/1401تاریخ پذیرش:  -1401/ 25/03تاریخ دریافت: 

 2مصطفی انور 

 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه نمایش، دانشگاه کمال الملک، نوشهر، ایران.

 3محمد حاجی دیزجی 

 ، ایران. کارشناسی ارشد، گروه مهندسی کامپیوتر، دانشگاه تبریز، تبریز

 شناسی: تعاریف کلی نشانه 

با معنا سر و کار دارد. چگونه  اول    در وهلۀ  یشناسنشانه.  1

  ، (ا یاش  ر،ی)زبان، تصاو  عی وس  ی عموم ومعنا  دن درکر  ییبازنما

ها معنا آن  ۀلیکند که به وسیم  جاد یرا ا  ییندهایافر  ای  یمعان

فرهنگ    ای  ،یبصر   ریتصاو  ی. برامیدهی نسبت م  او یرا درک  

  ترگسترده  ی قیتحق  یشناسنشانه  ،یطور کلبه   یو ماد  یبصر

  است.   مفاهیم چالش برانگیزو استفاده از    یینمادگرا  ۀاز مطالع

طب  یمیمفاه  ،یشناسنشانه  لیتحل و    ییگراعتیمانند 

را به   یز یچ ینیطور عبه توانندی م ای اش ای ری )تصاو ییگراواقع 

هدفمند  ریتصو و  توسط    ایاش  ای  ریتصاو  ی )معنا   یبکشند( 

.  می باشد   شود(ی م  دیکرده است تول  جادیکه آن را ا  یشخص

در مورد    ید یمف  دگاهید  تواندیم  یشناسنشانه   ن،یعالوه بر ا

عناصر    یستیفرمال  لیتحل روابط  به  نسبت  )معنا  دهد  ارائه 

برخوردار است(.  ای  هیثانو  تیاز اهم  ء یش  ای  ریتصو  کیمنفرد  

  ی ر یمتغ یک یا چندین رابطۀ، عملدر  ،یشناختنشانه لیتحل

و   کندیم  قیتصد، میباش هداشت ییرا که ممکن است با بازنما

نتیجه عامل  عنوان  به   ای اش  ای  ریتصاو  در  شناخته    ای پویک 

  ند یافر  کیعنوان  به  ایاش  ای  ریتصاو  تیاهم  در واقع،.  شوندیم

  ، بلکه گرددینم  معنیبه فرد    ء یش  ای  ریتصوسمت  طرفه از    کی

امر پیکسری    ۀجینتدر    این  ب  دهیچی روابط  فرد،    نیمتقابل 

معین می عوامل مانند فرهنگ و جامعه    ریو سا  ءیش  ای  ریتصو

 . شود
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 یشناختاصطالحات نشانه  قی از طرتعریف  : یشناسنشانه 

  ، یشناسنشانه   یهازبان مورد استفاده در بحث  یمعرفبرای   .  2

معنی بخشیدن    شیوۀها و  نشانه   ۀمطالع  یشناسنشانه   مییگویم

کردن معنی  م   و  را  عالمت  اساساً  یاست.  هر    برایتوان 

  ی گرید  زی( که به چرهیو غ  اء یاش  ر،ی)کلمات، تصاو  تییموجود

  ن ی اگی ایجاد شدن  چگون   یشناسکرد. نشانه   فیاشاره دارد تعر

قراردادها ات  ارجاع  اکو،  ردیگیم  جهینت  را   یاجتماع  یاز   (

م   یشناسنشانه  یعنی  .(1976 رابط   دهدینشان  چگونه    ۀ که 

از آنچه جامعه ما به ما آموخته است،    گر«ید  زینشانه و »چ  نیب

نشانه شودی م  یناش ا  یشناس.  که    تیواقع  ن یبه  دارد  توجه 

اجتناب  نه  ضرور   ستا  ریناپذارجاع  نه  مثال،  به .  یو  عنوان 

نحو  ،شکسته  بیصل  ریتصو و  مکان  به  آن    ۀبسته  مشاهده 

 .  داشته باشد   یکامالً متفاوت  یتواند معانیم

معنا اشاره    دیتول  یصرفاً به چگونگ  معنی بخشی  یهاوه یش    .3

و   سنت ها   ،آنو در پس    بودن آن.  یزیچه چ  به نه    کند،یم

،  دندهی م  وندیپ  یها را با معانکه نشانه  یاجتماع  هایقرارداد

شوند می  تلقی  کد  صل21،  1996  سپات)  یک  در   بی(. 

ا  یرمزگذار   یحیمس  یهافرهنگ به  معنا،  است.    ن یشده 

که ما    یتیاهمدر واقع،  .  وجود ندارد  اء یو اش  ریدر تصاو  ب،یترت

  ای  ریکلمه آن تصو  یواقع  یبه معنا  میدهی م  اء یو اش  ریبه تصاو

د  ء یش عبارت  به  اش  ر یتصاو  گر،یاست.  مانند    توانند ی م  ایو 

که ما به نشانه    ییتر از همه، معناها عمل کنند و مهم نشانه 

م ا  میدهینسبت  به  که    یفرهنگ  یهاده یمربوط  است 

. عالوه  مینباش  ای  میاست از آن آگاه باش  نو ممک  م،یاآموخته 
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ا پاتس  ال   ن،یبر  استکس  اش  ریکه تصاو  معتقد  تنها   ایو  نه 

  های سنت توسط  یادیبلکه تا حد زو سنن، قراردادها  وسیلهب

این  (.  20،  1996پاتس  )  شوندمیفعال    یفرهنگ اینجا  حال 

 ای  ریتصو  کیچگونه ممکن است  مسئله را بررسی کنیم که  

 ای  ریتصو  کی یوقتال که  یا این سؤ؟  ندهیم   صیرا تشخ  ء یش

 م؟ یدهیم  صیچگونه آن را تشخ  م،یدهیم  صیتشخ  را  ء یش

 یادداشت های گذشته 

(  1913-1857دو سوسور ) ناندیفرد یسیشناس سوئزبان  . 5

  ی زبان شناس نیو همچن  ستمیقرن ب لیرا در اوا یشناسنشانه 

  ی از زندگ  یعنوان بخشها را بهکه نقش نشانه   یعنوان علمرا به

م  یاجتماع پای مطالعه  خاستگاه    یگذار ه یکند،  کرد. 

م  یشناسنشانه  ساختارگرا  توانیرا  نیزبه  که    ددا  وندی پ  یی 

ن آن  سوسور    زیمنشأ  تفکر  می در  همچنین،  .  شودیافت 

و  که    بوده  لیتحل  یبرا  یروش  ییساختارگرا یافتن  در صدد 

  ها ده یپشت ظاهر پد  ق«یمطالعه و آشکار ساختن ساختار »عم

را    یزیهر چی موجود در  پنهان  نیقوان  به این معنی کهاست.  

  ۀ خاص تا نحو  یاجتماع  ی هانهیتعامل افراد در زم  ۀاز نحواعم  

پدیم  یدهازمان گفتن داستان ها س   اینوشتن     ی ها ده یکند. 

زبان    کیعنوان  به  ایزبان    ی ازشده عموماً بر اساس مدلداده 

به  از زمان سوسور    پردازانهیو نظر  های و دانشگاه  درک شده 

را در کنار   یشناسزبان  ی و کاربردها  هانشیگوناگون ب  طرق

 . انددهیو به چالش کش  ریی ، تغکرده  اصالح  ییارتباط ساختارگرا

دال    نیب  ۀعنوان رابطبه  م یدیسوسور نشانه را همانطور که د .  6

کننده معناست( و مدلول )خود معنا(    دیتول  ای)آنچه حامل  

ها  آن  نیب ۀبود که رابط ن یاو اۀ یاول نشی. به استکرد فیتعر

خود    یمثال، در زبان، دال »قرمز« به خود   یدلبخواه است. برا 

  یکلمات متفاوت  لبتهمختلف ا  یهاعالوه، زبان و به  ستیقرمز ن

ا  زیچ  کی  یبرا  بر   دیتأک  تیواقع  نیدارند. در واقع، سوسور 

  ستند، ینام آنها ن  ۀکنند  نییتع  ایها مقدم  ت یکرد که موجود

غ زبان  کیصورت    نیا  ریدر  هر  در  معنا   ینام    کسان ی  یبه 

از    یشتریب  اریبسکلمات    موهایعنوان مثال، اسکخواهد بود. به 

استفاده  دارند،    "برف"  یبرا  ه کلم  کیزبانان که فقط    یسیانگل

 .کنندیم

ا7 ف  دهیا  نی.  پ  ییکایآمر  لسوفیتوسط  سندرز    رس یچارلز 

تصور    نیاکه او    نیز گشت به طوریتر  ده یچی( پ1839-1914)

کند، هر چند  ی م  جادیخود را ا  دهیا  یسادگنشانه به   کیرا که  

به  دلخواه پدیچالش کش،  مدل  در  یا    رس،ی.  یوسیس  سمی 

  ی برا   یاعنوان نشانه به  ی ز یکه چ  یزمانهمان فرایند ذهنی  

  ق ی از طر ت،یدو موقع  یبه جا د،  کنی موجود زنده عمل م  کی

وجود دارند که بایستی در تعاریفی  کند.  ی عمل م  تیسه موقع

 ففکه مخ  یزینشانه )آن چها اطالعاتی داشته باشیم.  مورد آن 

  ده ینام  زیاثر ن  -معنا  ای  یاست( و مفسر )که معن  یگر ید  زیچ

  ی اشکال فرد   یذهن  ریتصو  ای  ریتفس  یشود و اساساً به معنا یم

 .  آن وجود دارد(   یاست که برا  یز یمرجع، چ  ای)  ء ینشانه( و ش

 بصری  فرهنگها و نشانه 

  ی بند دسته  ،یو ماد   یفرهنگ بصر  حوزۀمطالعات در    ی. برا8

و نماد    معالئ،  شمایل و نماد تصویریاز نظر    هانشانه از    رسیپ

دستهاست  دیمف این  البته  بندی  تنها    بندی.   هایی دسته 

او ا  ستندین   ی ا ده است. نماد به زبان ساده نشانهکر  جادیکه 

طر از  که  ظاهر  قیاست  است.    کیبه    یتشابه  مرتبط  دال 

است    یانتزاع  یهای نقاش  ایها  پرتره   ملشا   نجایدر ا  ییهانمونه 

، به   ینقاشسیاه بودن  است.    اهیمثال، س  یکه در آن رنگ، برا

کرد. نکته   ریرا متفاوت تفس  توان آنیم  اشاره دارد و  اهیرنگ س

در مورد    یاطالعات  میتوانیاست که با نگاه کردن به نشانه م  نیا

عنوان مثال  !(. به میتوانیم  میفکر کن  ای)  میمدلول به دست آور

 .  دیفکر کن  انهیرا  های موجود درنمادبه  

دهد.  ی م  وندی دال را به مدلول پ  ب،یترت  نیبه ا  ه،ینشانه نما  کی

اما،  تواندمی اگرچه   باشد  به   نیا  کلی  عالمت  شاخص  عنوان 

نامرئ  فیتوص  یمرئ به  که  است  م  یشده  من    یاشاره  کند. 

نما به  هیعالمت  ثبت  را  . نمکیم  فیتوص  تیواقعیک  عنوان 

آتش باشد،    ۀتواند نشان دهندی دود م ۀمثال، مشاهدعنوان  به

اشاره دارد،    کیسوراخ گلوله به   اشک    دنید  ایعمل خاص 

مانند    ی به کلمات  ن،یغم و اندوه است. عالوه بر ا  ۀنشان دهند

نماد   کی  ت،ی. در نهادی»بزرگ« و »کوچک« فکر کن  ای  ن«ی»ا

  وند یبه هم پ  یقرارداد   ایکامالً دلخواه    یدال و مدلول را به روش

  تواند نمی   وندی پ  ،شاخصه  ایتصویری  دهد. برخالف نماد    یم

جامعه ما به ما آموخته است  در واقع،  .  باشد  یمنطق  ای  یکیزیف

. مثال  میو مدلول آن ارتباط برقرار کن  نینشانه نماد  نیکه ب

دالر  پرچم  عالئم  کالم  نیبارزتر  ایها،  زبان  خود  .  یمثال، 

دارای قابلیت هایی است که می توانند بسیار    رسی پ  یهاده یا
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تلقی نشود که بایتس آن ها را    مفید واقع شود اما اینطور نیز

  ر، ی و تصاو  اشیا  بدون هیچ نقدی پذیرفت. درست مانند خود

اعمال    ایو اش  ریتصاو  یکه بر رو  یزماننیز  ها  ی بندطبقه  نیا

 شوند. یشناخته م  ییایپوعامل  عنوان  شوند، به یم

  کی  جانیب  یشناس معاصر، از نمونه نقاشبال، نشانه  کهیم .9

را نشان    هات یموقع  نیا  ن یب  ۀاستفاده کرد تا رابط  وهیکاسه م

نقاش م  ،یدهد.    ز یچ  براینشانه  یک    گر،ید  یزهایچ  انیدر 

  را در ذهن خود از آنچه   ی ر یتصو  نندهی، و باست   (وهی )م  یگرید

  نیادهد.    ی، شکل متداعی می کند  گرید  زیبا آن چ  که نقاش

هر    یکند که برای اشاره م  یئیمفسر است و به ش  یذهن  رِیتصو

است.    نندهیب یک  متفاوت  برخی  برخی    ،یواقع  ۀویمبرای 

د  یهای نقاش  ریساهمانند   ز  گران،یمشابه    ی بایپوست 

ا (75،  1998)بال   رهیو غ  رهیو غ  انگیزشهوت  جاست  نینکته 

  ی د یجد  ۀنشاندر واقع به  خود  (  یذهن  ری)تصو  تفسیر کنندهکه  

یک تفسیر جدید از    آن هم موجب تولید  که  شودیم  لیتبد

  ی اجنبه  چ یکه ه   آیدپدید می  تینهایب  یندیاو فر  شودآن می

ساس این مطلب  بر ا رو    ن یجدا کرد. از ا  یگریاز د  توانیرا نم

 .شودی م  فیسوسور تضعطبق نظر  جفت شدن دو عنصر  قضیه  

  ی هادهیبود که ا  یکس  نی( اول1980-1915). روالن بارت  10

  ر یبه تصاو  ،ه بودافتیتوسعه    یشناسرا که از زبان   یشناسنشانه 

متحرک    ری و تصاو  یغذا، عکاس  غاتیعنوان مثال، تبلبه   ،ی بصر

  ی از جنبه ها  یدیبه کار برد. کار بارت خالصه مفتبدیل و  

نشانه  ارا  یشناسمهم  گرفت  قرار  بحث  مورد  باال  در    ئه که 

  ی بود که چگونه معان  نیا  لیدهد. اساساً، او به دنبال تحلیم

تصاو به  ما  م  ریکه  آنچه   « یعی»طب  جهینت  م،ی دهینسبت 

نحو  ریتصاو  یعنی.  ستین  مینیبیم آنچه    ۀدر  از  ما  درک 

عنوان مثال، نسبت دادن  به   .ستندین  یو جهان  یهیبد  مینیبیم

به   بدون شرح    کیمعنا  که  متن  ایعکس  باشد   همراهی    آن 

ا  اریبس بر  عالوه  است.  تصاو  یمعان  ن،یدشوار  به  ما    ر یکه 

  ، اگرچه شوندمی   مربوطخاص    یفرهنگ  هایدورهبه    میدهیم

 به تنهایی  که فرهنگنیز توجه داشته باشیم    باید به این نکته

 .  کند  نییاسخ ما را تعطور کامل پ به   تواندینم

 ۀ مرتب ای) 4دنوت شده  یرا به معنا  یبصر آنی  ری. بارت تأث11

معنا یاساس  یمعنا  ایاول   و  آن   یفرهنگ  ی(  به  ما  که  را 
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.  نامدیدوم( م  ۀمرتب  یمعنا   ای)5کنوت شده    یامعن  میدهیم

آنچه توسط    صیبه تشخ  دنوت شده  یمعنا   گر،یبه عبارت د

عکس    ای  ریتصو )مثالً  است  شده  ثبت  و    کیعکس  راهب( 

معنا    ر،یتفس  یبرا  ریتصو  فراخواندناشاره به    کنوت شده  یمعنا

نقطه  شیدن به مقصود نویسنده و یا حتی  فرم بخ،  دنیبخش

  د یمف  پیشینۀ  کی  امر می تواند  نیامقابل قصد نویسنده، دارد.  

  ی در فرهنگ بصر  یشناسکاربرد نشانه   یبررس  یبرا  و مناسبی

ه در نظر گرفت  جنبۀ از    ن،یبر او عالوه   کندیفراهم م  یو ماد

تأث  توانی م  ،یفرهنگ  یمعان  شدن تفکر    ریبه  بر  بارت 

پساساختارگرا  انهیپساساختارگرا کرد.  را    ،ییاشاره  زبان 

را    یساختار   ندیافر  کیبلکه    ند،یب  یساختار نم  کیعنوان  به

ریبرا  )  ندیب  یکننده ممصرف  ای  نندهیخواننده، ب  ۀبر حسب رابط

ا60،  2002 در  تأک  نی(.  تأث  یشتری ب  د یراستا،  و   ریبر  زبان 

 . داردمعنا دارد، وجود    جادیکه فرد در ا  ینقش

 ها و بازنمایی بصری هنر بصری نشانه 

  د،یشباهت و تقل میدر مفاه «یی»بازنما ۀ شی. با توجه به ر12

م د  انیدر  معنا  یبصر   ریتصاو  گر،یعوامل  در  خود    یاغلب 

که    شوندیتر از خود زبان در نظر گرفته مو واضح  ترمیمستق

  گر، یمتفاوت است. به عبارت دنیز    گریبه فرهنگ د  یاز فرهنگ

و احتماالً    نشده  یزبان رمزگذار   کیعنوان  را به  یبصر   ریتصاو

  وند یپ  ۀ جیدر نت  ن،یبر اعالوه  در نظر می گیریم.  در معنا  یجهان

  شتر یهنر ب  ،وجود دارد   انیب  ۀدی و ا  یهنر تجسم  عمیقی که بین

  ن یشده است. بنابرا  یتلق  یناخودآگاه و اساس  ،یاز زبان شهود

  ی فرهنگ  یهایژگیفراتر از وتوان گفت که تصاویر بصری  می

 .  دنیآی م  رونیکه از آن باست  

5 Connoted  
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توسط سه   «یمختلف »وسوسه سنت آنتون  یبصر  یهاشینما  -1 ریتصو

ی  (، سمت راست: سالوادور دال6- 1505بوش )  موسیرون ی: هچپ هنرمند

(1946 ) 

  تواند ی مانند متن مه  یبصر  ر یتصاو  مجسم کردننظر،    نیاز ا.  13

حاکم بر درک    یزبان  یهاباشد، اگرچه الزم است نسبت به مدل   دیمف

  ر، ی اول، عناصر تصاو  ۀ . در وهلمیمحتاط باش  یبصر  ییاز بازنما  ،ما

ها را به  ندارند، که الزم است آن   یمشخص  نیبرخالف کلمات، قوان

دهند.   لینشانه را تشک کیتا  کنیم بیبا هم ترک یخاص  یهاروش 

فرهنگ    رایشوند، زینم  دهیدر هم تن  یو معان  ریتصاو  ن،یبر اعالوه 

  ی خاص  یبا معان  ریدهد. تصاو  یم   وندیها پلغت کلمات را با مدلول آن 

میه  به مرتبط  تمثبه   ،شوندم  مثال،  بودا،    ریتصاو  ایها    لیعنوان 

د.  نندار  ازی ن  یزیمتما  ایمشخص    یبه زبان بصر  معانی  نیاکه  ی حالدر

داد   حیبا کلمات توض  توانیم  زیخاص را ن  ریتصاو  یمعان  ،همچنین

بنابرا م  نیو  بصر  یاریبس  میتوانی ما  را تصور    یاز اشکال  مختلف 

- 24،  1996پاتس  در ذات خود حاوی معنی نیستند. )  که  میکن

  ۀ س وسوسکه داستان کتاب مقدّ  یاز هر تعداد نمونه، آثار هنر  .(26

  ی هامشابه اما به روش   یتیبه روا  کنند،یم  جسمرا ت  یسنت آنتون

منظره به    کیصحنه را در    ی. هر نقاش کنندیمتفاوت اشاره م  اریبس

هرد در ذات   ،یبوش و دال  ،یکه دو نقاشی حالو در  کشدیم  ریتصو

است  متفاوت    اریبا بوش بساما نقاشی دالی  العاده هستند،  خارق   خود

  ی دال  یکه نقاش  یترسناک در حال  انهیگراطور واقع بوش به   چراکه

  ی خاص  ۀو بر جنب  بوده  انهیگراعتیطب  نیز  سزان  کردیاست. رو  ییایرو

 .  یجنس   ۀوسوس  -تمرکز دارد    تیاز روا

و یا قابل    نشانه  یک  عنوانبه  یهنر بصر  معادل بودن مفهوم.  14

ها و بعداً انتزاع به    ستیونیامپرس  خوانده شدن توسط افرادی مثل

کش امپرس  دهیچالش  بازنما  ها ست یونیشد.  دادن  قرار  هدف    ییبا 

باشد که    نیهدفشان ا  توانستندی و انتزاع م  یبا ادراک بصر   ی بصر

  ی مانند رومتن   یهاتیفیاز ک  یم و عاریمستق  یعاطف  یاوه یبه ش

  ی اهداف  نیحال، چن  نی(. با ا27،  1996)پاتز    اثر داشته باشند  نندهیب

  م، یو معنا هست  تیبه دنبال اهم  ریما ناگز  چراکه،  بوده اندمشکل ساز  

  به  م،یخواه  یشده م  یرمزگذار   ریتصو  نیترحیهمانطور که از صرو  

پوالک در   کسونج یا که انتزاعات قطره م یکن یفکر م تیواقع نای

  کند.ی م  یمنظره را تداع  ینقاش  «یت»واقع  گر،ید  ینشانه ها   انیم

  ز یتماعنوان حایلی میان ما و نقاشی می شود.  در واقع همین عمل به

نوعی  به   دنوتد بودن و کنوتد بودن  یمعنادو    نیبارت ب  قائل شدن

در مورد آنچه اساساً    میتوان  یم  ما  ۀاست. همنیز  مرتبط  مدیگر  ه  به

خواه    م،ی( توافق داشته باشیریتفس  ی)بدون معنا  مینگریبه آن م

  ی مدلول ایمونه، اما چه معنا    یآب   یلوفرها ین  ایانتزاع جکسون باشد  

عالوه بر    م؟یکن  یم  جادیو ا  میده  یرا نسبت م  یگر ید  یهاو نشانه 

نها  ن،یا در   میتوانیما م  ۀم»ه  ۀدارد که دربار  یی چه معنا  تیدر 

که از   یا برجسته  یآثار هنر  م؟ یصحبت کن  م« کنی  توافق  …مورد

  ی غرب  یهانهی)بارتس و همکاران( در زم  یانتقاد  ۀینظر  ریزمان تأث

از نظر زبان،    ی نسبت به درک هنر تجسم  یاند، تا حدود شده   دیتول

 اند.ها و رمزها آگاه بوده ها، دال نشانه   ای

نمونه15 به  کردن  نگاه  از  قبل  ا  ییها.  هنر  نیاز  میکه    ،یآثار 

  ی برا  یالهیعنوان وسبه یشناساز نشانه  یجالبۀ ( استفاد1998) بال

ارائه کرد.    جیارتدکس را  دنیبه چالش کش  به جهت  ری خواندن تصاو

بر  تیجود حال  در  باروک  نقاش  هولوفرنس    دنیکاراواجو،  سر 

قرار گرفته    یمختلف  ریمورد تفاس  یستینی( در نقد فم1598-1598)

دانند:  یزن و مرد م  نیب  یاز نابرابر  یلیرا تمث  ینقاش  نیاست که ا

شود که   ی در حال گردن زدن او است، اما گفته م  تیاگرچه جود

در واقع ابراز محبت  کرده است.    یکاراواجو هولوفرنس را با آن نقاش

عالقۀ به یک   و  تا  باعث گشته  به جودیت  نسبت  او  از حد  بیش 

است که    تیجود  یدر تضاد با تلق  نیا  ..قهرمان تراژیک تبدیل شود.

صرفاً  هم    امر  نیا  لی. دلشدات انسانی باظاهراً فاقد هرگونه احساس 

زن    تیتوانست با جودیو نمهست  که کاراواجو مذکر    بوده است  نیا

 ابراز همدردی خوبی داشته باشد. 
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که   یخون-ی مخصوص انشانه  متمرکز شدن رویبا   . میکه بال16

کند. در    یمخالفت م  ریتفس  ن یبا ا  -جهدیاز گردن هولوفرنس م

اشاره    ۀوهل بال  پ  دارداول،  خون،  عالمت  نماد    وندیکه 

عبارت د  شاخصه،  تصویری)آیکون( به  نماد است.  به    گر،یو  نشانه 

به    چراکه،  آیکون محسوب می شودرنگ و خون،    نیب  ۀرابط  لیدل

  ی عموم  یتداع  لیشود، و به دل  یبدن هولوفرنس مربوط م  هوضوح ب

  ت ی رسد ماه  ینظر مبه  ن،یاست. عالوه بر ا  نیبا شور و خشونت نماد

حال، بال    نیکند. با ا  یم  تیرا تقو  ینقاش  ییگرانشانه، واقع   نینماد

ا عالقه   نیبه  اموضوع  چگونه  که  است  واقع   نیمند    یی گراعالمت 

تضع  یفرض ز  یم  ف یرا  غ  رایکند،  به طور  در   یقبول  رقابلیخون 

م  میخطوط مستق بدن هولوفرنس جدا    یحرکت  از  آنقدر  و  کند 

  ه یاندازد. سا  یم  هیسا  ،ینیب  شی پ  رقابلیغ  دنی پاش  یاست که به جا

خود آن را مانند شمشیری تلقی   که ما  کندی م  جادیا  یانداز چشم 

 شتر یب  نیکند که ا  ی. بال اشاره مهمان بریدن باشدکنیم که کارش  

 .  است  یعناصر بصر   یمنطق  یدهدر تضاد با سازمان 

که خون به دنبال حرکت    میفهم  ی ما معموالً م  گر،یبه عبارت د .17

رنگ و بوی معما گونه    یتا حدود   ینقاش  جه،یاست. در نت  ریشمش

در   -   ی لیدال   -ها  حل راه   یما شروع به جستجو  رایزگیرد  به خود می

م  «ی»خطا  نیا  اتیجزئ تفسمیکنیآشکار  ا  ری.  مورد  در    ن یبال 

 گیرد.می  تنشأ  تیمسئله از عل

برهم زدن    یبرا   -  فتدیاتفاق ب  یز یشود چ  یچگونه اعمال باعث م  -

انسان  نیا   م یترس  تی موضوع که کاراواجو هولوفرنس را با احساس 

.  موجب شودرا    تیجود  روحبیظاهر    ایکرده است تا احساس سکون  

در   افتنی  تینیاز ع  یاعنوان نشانهصورت به  نیا  ریظاهر در غ  نیا

شود. در واقع، عالمت  یم  ریتعب  یتیجنس  ری صاوت  گریبا د  وستاریپ  کی

م ما کمک  به  نقاش  کندیخون  به  یتا  چالشرا  مورد    یعنوان  در 

و  یچگونگ به  درک  دادن  مؤس  نی ا  جواب  چگونه  که    میتوانیال 

ما    تواندی م  یشناختنشانه   دید  کی  ن،ی. عالوه بر امیبخوانو    میبدان

»ا در  تفس  نجایرا  اکنون«  بدون    ریو  دهد،  تحلیل   قرار  آنکه 

  ننده یباز هم ممکن است بر نقش بدانشگاهی روی آن داشته باشیم.  

امیکن  دیخاص تأک  یهانهیدر زم با    ی برا  یگرید  لیحال، دل  نی. 

تفس از  احتمال  ریاستفاده  خطرات  به  اشاره  تحل  یبال،    لیدر 

  ی ت از نظر دستور مثال، آنچه ممکن اس  نیاست. در ا  یشناختنشانه 

باشد، هم داشته  بصر  شهیمعنا  نظر  کلمه    عنام  یاز  از  بال  ندارد. 

  ا یال روشن است که آؤس کی نیکند. ا یاستفاده م اریبس ت«ی»عل

 . ریخ  ایکننده است  نظر قانع   نیکاراواجو واقعاً از ا  یاو از نقاش  دید

  

 

 

 

 

 

 بوم، اندازه نامشخص.  یبرمه، رنگ روغن رو  ل،یماگ زابت یال - 2 ریتصو

 ل یتحل  یبرا   یشناساز استفاده از نشانه   یا بال نمونه  کهیم  ری. تفس18

در    یشناسنشانه از    یآگاه  گر،یهنر است. نزد هنرمندان د  یخیتار

  ، یرلند ینقاش ا  ل،یماگ  زابتیاست. ال   یواقع مقدم بر خلق آثار هنر 

که به مفهوم قرن نوزدهم    ه استکرد  دیاز مناظر را تول  ی امجموعه 

  سمیمفهوم در هنر وابسته به رمانت نیا چراکه  پردازد،ی م یاز متعال

  ی موضوع مربوط م  نیاست که به ا  یمفهوم  بودن  ارائه شده بود. واال

  دن یرا از جمله د  بتیاز ه  یتوان حس بزرگ   یشود که چگونه م

توص،  حس  نیا  کهدرحالی کرد    جادیا  عتیطب قابل  زبان    ف یدر 

  ق را دوباره خل  کیرمانت ینقاش یظاهر کل لیمگ  یهای. نقاشستین

  از طرفی دیگر نیز اما    ،دهدمهم و عالی را انتقال می  میو مفاهکرده  

چ  کلی   یتیفیک  یدارا  کامالً آن  معتقد  یز یاست که  ما    م یرا که 

به آثار    ی. با نگاهدهدیارائه کنند، ارائه نم  دیبا  ییهای نقاش  نیچن

م  ل،یمگ م  میشویمتوجه  چگونه  به   میمفاه  توانیکه  را  واال 

واال    یچگونه معنا   گر،یداد، به عبارت د  وندیپ  خاص  یبصر   یهازبان 

  ی نکته ضرور  نیذکر ا  نجایما از آن است. در ا  یفرض  ۀمقدم بر تجرب

 ش«ی»صفحه نماتبدیل به    تجربه رامی تواند عنصر  است که زبان  

تجربه    یبرا  یالهیزبان وسکرده و یا آن را از ما دور سازد. در واقع،  

  ش ی پ  ،یبا مدلول بصر   یدادن دال نوشتار  وندیدر پ  لی. مگستین

  ی باز  یکشور  تیرا در مورد ماه  یخاص  یهافرض ش یفرض ها، پ

ب  یم به  که  تصو  ،یواقع  انیکند  نقاشینم  دهیکش  ریبه    ی شود. 

  ل یمگ  گر،یباشد. به عبارت د  ییتواند در هر جایاست که م  یامنظره 

)رنگ    نیمع  یکدها  ۀآگاهان  یکشد تا با دستکار ی م  یما را به چالش

  ب ی عج  یزهایچ  افتهی  میآلود، حس فاصله، حس تعممه   یقرمز، نما 
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  یکه چگونه دال »برمه« را درک م  به این نکته برسیم(  ...و  بیو غر

 . میکن

  

 

 

 

 

 1978، 21بدون عنوان شماره  لمیشرمن، ف یندیس - 3 ریتصو

  ی عنوان نشانه بررس»زن« را به  ۀدیشرمن ا  یند یس  ی. عکس ها 19

زنانگ  ییهانشانه  یعنیکند.  یم رسانه   یاز  در    ی کا یآمر  یهاکه 

  ی رساز یاول، شرمن درک تصو  ۀشده است. در وهل  ریفراگ  یشمال

سبک    ای  یاو لفاظ  چراکه  کند،یم  قیزبان تصد  کیعنوان  را به  یبصر

نوآر،    لمی)با عنوان ف  50  ۀده  وودیلها  یهالمیرا از ف  یخاص  یبصر

بر قدرت    دیسنَ  نی. اردیگی( به کار م اه«یس  یهالمی»ف  یبه معنا

م  هالمیف  نیا  یبصر   ی هاعکس   کنندیاست که تماشاگران تصور 

در واقع  موجود. اما،    یهالمیاز ف  یی هاهستند، تکه  ییهاشرمن عکس 

ت  یواقع  نیو ا  و داستان  به دلیل عدم وجود روایت.  اینطور نیستند

و هم   حاضرهم  نقش اصلی و مرکزی را دارد،    هموارهکه شرمن، که  

ها  عکس از طرفی نیز  (،  میکنیاو را درک نم   «ی)ما »واقع  است  بیغا

عنوان نشانه در نظر ها را بهما آنتا  به ما این مفهوم را القا می کند  

نها  نیبنابرا  .بگیریم در   م،یده یم  صیتشخ  ای  م،ینیبی م  تیآنچه 

طر  ییهاراه  از  که  تصاو  قیاست    ی خاص  یهاده یا  توانندیم  ریآن 

ا  ؛کنند  جادیا ا  نیدر  زنان. توجه داشته    ییها  دهیمثال،  مورد  در 

معموالً سنار  یهاکه عکس   دیباش تداع  یوها یشرمن  را    ی »زنانه« 

  ن، یعالوه بر ا  اما  ؛»زن در خطر«(  ای  زیانگ)مانند زن وسوسه   کنندیم

نشانه »زن«   رایز  شود،ینشان داده م  دهیچیپ  زین  یاشهیکل  شنهادیپ

 نیا  ،مبنا  نیمدلول مرتبط شود. بر ا  کیبه   قیطور دق  به  تواندینم

هدف    نیو همچن  سندهیشرمن نو  م یدانیاست که م  ل یدل  نیبه ا

است  یهاموضوع عکس  به  خودش  که  آنجا  تا  م  و  او    رسدینظر 

  ی معان  ایاست، عالمت »زن« بر معنا    یتیمختلف هو  یاجراها   ریدرگ

 . ستیثابت ن  یخاص

 
6 COOP Himmelblau 

 ی در طراح یبصر یی و بازنما یشناسنشانه 

مربوط    و کارکرد زبان  تیبه ماه  یشناسگفت نشانه  توانیم.  21

وضع بصر  نسبتاً  تی)خواه  زبان  فریمبهم  و  شمار    ییندهایا(  به 

تول  آیدمی معنا  آن  توسط  م  دیکه  درک  تحلشودیو   ل ی. 

  ی نقش فرد را از نظر چالش با هر مفهوم  ای  تیموقع  یشناختنشانه 

  ت یذهن نیو بنابرا کندیم قیصد ت یجهان ایواحد  ایثابت  یاز معنا 

که    یشود. راه مهم  ریدرگ  ء یش   ای  ریبا تصو  ایبه صورت پو  تواندیم

رسمتوان  میرا    فردیت ا  شناخت  تیبه  که   تیواقع  ن یدر  است 

  موجودیت عنوان  توان بهیرا م  اء یو اش  ریخواندن ما از تصاو  ایادراک،  

  شناخت نظر،    نیاز ا  ،یشناختنشانه   لی. در تحلنشان داد  یاجتماع

بصر   یرمزگذار   یچگونگ ماد   یفرهنگ    واقع،   در  است.  یو 

دهد. تا  یم  وندیپ  یها را با معانکه نشانه  است  یاجتماع  یقراردادها

همان  شده است، معنا    یرمزگذار   یو ماد   یآنجا که فرهنگ بصر 

 تواند باشد.  نیز نمی  یهیبد  نیو بنابرا   ست ین  ء یشیک    ای  ریتصو  ذات

  6کوپ هیمل بال   یسقف شرکت معمار  لیتبد  ،یطراح  دید. از  22

به زبان   توهین و حمله   کی(  4-1983)  نیدر و  یقانون  به صورت

به  یمعمار  یسنت  یها سقف،    کنندۀمداخله   کیعنوان  است. 

نئوکالس   کیدر    7پرخاشگر  به    ک،یساختمان  را  ازما    طرفداری 

معمار  تیماه کند  یزبان  می  تعردعوت  شامل    کیکالس  فی. 

،  شود یم  ...حس عظمت و  ،یکپارچگ یتعادل،    ،یاز هارمون  ییهاده یا

آن، ناهماهنگ، مزاحم، نامتقارن و    متضاد  انگریسقف نما  کهدرحالی 

  ی از توسعه سبک معمار   یهر گونه تصور  ن،یمدرن است. عالوه بر ا

  گر یسبک د  نیگزیجا  ای  نیگزیسبک جا  کی-  یخط  شرفتیاز نظر پ

.  داشته باشندکه دو سبک در کنار هم وجود  قابل توجیه نیست  –

واقع،   کهدر  معمار  آنچه  سبک  مورد   -م«یدانی »م  یدر 

و   - یهیو بد  فیمنفرد، قابل تعر  یعنوان موجود به  ییگراک یکالس

مدرن    ۀرابط سبک  حسب  بر  کش  ایزمان،  چالش  به    ده یمعاصر، 

  جاد یا  یبرا   هاها و تضادتوان گفت که تفاوت در واقع می شود.  یم

 شده است.   ختهیرفرو   دیجد  یهانگاه و    دیجد  یهانشانه 
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1401 بهار، 3، شمارهدومدوره   

 
 

 

 

 

  

 

 ( 4-1983) ن یدر و  صورت قانونیبهسقف   لیتبد  - 4 ریتصو

  ت یحما یتواند برا یوجود دارد که م یشتر یب اریبس یها. نمونه23

به   ای  ینگاه کردن به طراح  یبرا   یشناسنشان دادن کاربرد نشانه  ای

 نیهم  دی استفاده شود. اما شا  یآن در عمل طراح  نشیب  یریکارگ

برهه از    نینسبتاً جوان است و در ا  یارشته   یطراح  مییبس که بگو

مع  خ،یتار بر  مفهومیبر    نا،تمرکز  نشانه  همان  ارائه    یشناسکه 

و    فرم  ۀرابط  یبررس  یبرا  ید ی و مف  یابزار اساس  تواندی م  کند،یم

 و هدف آن از نمایش دادن باشد.   یموضوع طراح
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 1هنر کلمنت گرینبرگ نظریۀ

 25/04/1401: رشیپذ  خی تار -1401/ 02/03 :افتیدر  خی تار

 2تی.جی.کالرک 

 3مترجم: لیال غفاری 
دانشجوی دکتری تاریخ تطبیقی و تحلیلی هنر اسالمی، دانشگاه هنر  

 .، تهران، ایرانتهران

 

ریویو   ۀنشریدر   پاییز  شماره  ،پارتیزان  مقاله 1939ی   قلمبه  ای  ، 

، که  به چاپ رسید  "آوانگارد و کیچ"با عنوان    4کلمنت گرینبرگ

جوالی در  بعدتر،  شماره  مقاله1940آگوست  -چهار  با  ای  ، 

مدرن،  گسترده هنر  پیرامون  الئوکونی  به"عنوان  تحت  تر  سوی 

  تجربۀ   بستراین دو نوشته،  من    به عقیدۀ  5گرفته شد.   پی "جدیدتر

و خطوط اصلی  تکان داده  عنوان یک منتقد  گرینبرگ را به  بعدی

تار و  از  نظریه  را  فرهنگ  هم1850یخ  بودلر   6کوربه   با  زمان،  ،  7و 

و کیچ". گرینبرگ  اندنمودهپیاده   بدون    "آوانگارد  تالشی هیچ  را 

عنوان  داری، بهبا سرمایه  دار آننیشبرای تلطیف نمودن خصومت  

آغازین   انتقادی مجموعه  بخش  فرهنگاش،  مقاالت  و  در    هنر 

 
1. Clement Greenberg's Theory of Art, Author(s): T. 

J. Clark Source: Critical Inquiry, Vol. 9, No. 1, The 

Politics of Interpretation (Sep., 1982), pp. 139-156 

Published by: The University of Chicago Press Stable 

URL: http://www.jstor.org/stable/134327 
 تی. جی. کالرک، استاد هنرهای زیباا در دانشاگاه هااروارد، نویسانده  2

تصاویر و    1848-1851بورژوازی مطلق: هنرمندان و سیاست در فرانسه،  
باشد. کتااب او پیراماون نقاشای می  1848: گوستاو کوربه و انقالب  مردم

 امپرسیونیست و پاریس در دست چاپ است.
3  ghaffari_l@yahoo.com   
4 Clement Greenberg 

 نگاه کنید به منابع زیر: . 5
“Avant-Garde and Kitsch,” Partisan Review 6 (Fall 

1939): 34-49. 
“Towards a Newer Laocoon,” Partisan Review 7 

(July- August 1940): 296-310. 

خالصاه   "AK  "و    "NL  "  صورتترتیب بهتمام منابع این مقاالت که به

  د شد.شدند، در این متن آورده خواهن
6 Jean Désiré Gustave Courbet 
7 Charles Pierre Baudelaire 

  دوباره   "سوی الئوکونی جدیدتربه"به چاپ رساند.    ، مجددا1961ً

احتماال   نشد،  می  نویسنده  چونچاپ  بحثاحساس  که  های  کرد 

برخی در  به  هایبخش  آن  خاصآخرش،  شامل  طور  و  تر  هنر 
-پاراگرافبرای مثال، یا    8"سزان"یا    "دانشگاه"مقاالت    -فرهنگ

خالصه پیرامون  های  غیره"ای  و  بازنمایانه  مؤثرتر  "انتزاعی،   ،

نویسندهاندشده  ساخته که  نیستم  مطمئن  انجام    ،.  درستی  کار 

آید که  طور به نظرم میاین:  انداخته استکه بخشی را از قلم    داده

آوانگارد،   فرهنگ  و  انتزاعی  هنر  از  دفاع  شرافتدر  مندانه،  این 

به و  است شگفت  طورشفاف  متعادل  آن  بحث  قطعاً  ؛انگیزی  های 

کوتاه  تحت  ،مستقیما  تقریبا  گاهی  شدهو  مطالعۀ انداللفظی  در   ،  

خالی  با عنوان ( 1965)بهار  هنر و ادبیاتدر که  نظری مشهورتری

 است.   به چاپ رسیده  "نقاشی مدرنیست"لطف  از  

تاکنون،    1940و    1939های  مقاالت سالموضوع بحث  

تعهد و  به  اصلی   شیفتگی  منتقد  گرینبرگ  یک   .بودعنوان 

بیاناستدالل در  شده،    های  نویسنده  خود  سوی  به"چنانچه 

جدیدتر می  "الئوکونی  گستردهاقرار  میزان  به  تاریخی کند،  ای 

برای برتری  من فهمیدم که  "نویسد: گرینبرگ در آنجا می  هستند.

تاریخی  هنر  فعلی توجیه  به  نسبت  توضیحی   ،  آن  انتزاعی  هیچ 

آنچه توانم  نمی بنابراین  دهم.  نوشته   ارائه    همچون   ،امتاکنون 

 ,NL“)"استز کار درآمده  ا هنر انتزاعی    برایتاریخی    ایمدافعه

p. 310”).    کار"  در  نویسنده  آورحیرت  _نیمهپیشنهاد  البته   از 

مدافعهبه    "دندرآم یک  شدن  شیوۀ  ساخته  نباید    به  تاریخی، 

تاریخی بودن    به دلیلگرینبرگ    گرفته شود.در نظر    اللفظیتحت

 اینمراه  د کهکراستداللی    "آوانگارد و کیچ "در    ،آگاهیخوداین  

دن  نموای جلوگیری  تا اندازه   برای ش  ا یشایستگ  _آوانگارد  پیروزی

:  نویسدمیگرینبرگ    .به شمار رفت  ،م فرهنگی بورژوانظ  از سقوط

از جامعۀ" بورژوا  بخشی  اس چیزی  ،  غربی  تولید کرده  تا را  ت که 

  برتر     آگاهیخودیک    فرهنگ آوانگارد.  _:سابقه بودپیش از این بی

تاریخ دقیقبه  _  از  اجتماع،   گونۀ  ظهور،  ترطور  نقد  از    جدیدی 

 ساخت. . . .   ممکناین امر را    -تاریخی  ینقد

تسلسل  به لحاظ نبود که تولد آوانگارد  بنابراین تصادفی

  قابل مالحظه در  جغرافیایی، با اولین پیشرفتهمچنین  و    _تاریخی
 

8 Paul Cézanne 
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اروپا مصادف گردید  انقالبی در    (AK,” p. 35“).  "تفکر علمی 

آن    مقدم بر تفکر مارکس،منظور او از این آخری،    الزم است بگویم

مقاله    است  کسی پایان    سویش به  طور ظالمانه  بهکه خواننده در 

تیره مهارت  از  بعد  است،  شده  توصیفی    انهروزهدایت  صرفا  و 

آوردن   فراهم  در  مردم،  هنر"فاشیسم  کلمات:    "برای  اینجا،  "با 

دیگر پرسش  هر  برای  یامروز   مانند  مارکس  کالم  کردن  نقل   ،

بود خواهد  ضروری  به  جهان  دیگر  ما  امروزه،     گرایی جامعه. 

ظهور خواهد    که ناچارچنان  -نگریمفرهنگ جدید نمیعنوان یک  به

به یک امروز  گراییجامعهباره  کرد،  به    داریم.  -به  گراییجامعهما 

برای حفاظت از هر آنچه فرهنگ زنده است،    کنیمنگاه میسادگی  

 . (AK,” p. 49“)  "که در حال حاضر در اختیار داریم

نیست  مقصود نوعیبهکه    این  به   عنوان  آشکارسازی 

خودم  فرهنگ  ،سهم  اصالتاً   یتئوری  تأکیداتش  در    گرینبرگ 

است،   واقع مارکسیست  نگرششدر  در  آنچه    ،  در به  را  تفسیر 

نهادهمواردی    ینچن و    .است  بنیان  مارکسیست  به  وجه  من 

میتأ  باحدی  تاجریان  تاریخی   اشاره  چراکهکید  احتماال    کنم، 

  دلخواه کمتر    ،ی این نوشتهخودم در ادامه  رویۀتا    شودموجب می

آید.به پایان    که  آنجا  از  نظر  مقاالت با    بحث به  باید  در  این 

خواهم برداشت شود که و می ،ها بپردازمآن چۀ مارکسیسم و تاریخ

مخالفت  پندارممی کار،  این  قوتتمام  با    انجام    مقصد و    نقاط 

 است.   شاناصلی

دار   اما وجود  مشکالتی  اینجا  در  که  کنم  اقرار  د.  نباید 

آنبحث  موردمقاالت   باورم که  این  بر  کامال خالصه هستند.  ها  ، 

،  پارتیزان ریویو  دلیل نیست کهبیاند:  خوب نوشته شده   نهایتبی

گرینبرگ اوایل  که    کلمنت  نشریه  برا 1939در  با  بار  اولین  ی 

  ی گمرک ادارهجوان که در    ای نویسنده"عنوان  به   همکاری کرد را

می کار  است  "کندنیویورک  کرده  از    حاکی  خوب،  _توصیف 

،  پردهبیهمیشه  ها، مؤثر و ساده،  ! زبان این نوشتهدودمان آوانگارد

پیچیدگی از  فارغ  خوشبختانه  میو  مارکسیست    بهای   باشد.های 

،  باشدچنانچه معمول می،  هنوزبینی  پرداخت شده برای این روشن

ی ظریف حول  مقدار معینی حاشیه  -ای از عدم وضوح استدرجه

صورت فرد ممکن است مجبور    موضوعات مشکل، که در غیر این

مارکس  سنگینتسلیحات  شود   بکشدرا    مفاهیم  چالش  و    به 

  . ضایع نمایدتاحدی  محکم به دیگری،    بیانیۀاز یک  جریان نثر را  

دیگربه دقیقاًمارکسیسم  عبارت  تلویحی  ،  توجهی  قابل  میزان    به 

با    ،است  شرایطی  شکنندهدر    عنوان به،  جوستیزه  و  قطعیت 

تنها در    برای خوانندهشود، اما  می  تعیینمقاالت  مرجع  چهارچوب  

  که   _ندماارائه شده می  در تاریخ و نظریۀعمل    حد تعیین چگونگی

طبقه و    آن تاریخ و نظریه در مسیر فرضیات مارکسیست پیرامون

متکی   چیز  چه  به  روبنا،  و  زیربنا  حتی  یا  این    .هستندسرمایه 

چیزی است که من قصد دارم در این نگاشته به آن بپردازم: تفسیر  

مارکسیسم   این خطر کهرغم  دن بر اساس متون، علینمو  قیاسو  

  "ی جواننویسنده "مورد نظر  آنچه  از    آمیزترجنجال خود را    ،هاآن

آید،  می در آنچه در ادامهکه  کنم  تصدیق افور . باید ، بشناساندبوده

دارند کهمواردی   آ  واقعاًمن    وجود  که  نیستم  بحث  مطمئن  از  یا 

را   این من نمایم.تر تشریح میرا کامل یا آن شومدور میگرینبرگ 

نگران  دچن زمانینمیان  تا  این  کند،  به خطر خاص  نسبت  ما  که 

محافظ هنوز    یشفافیتبا چنین  سروکار داشتن  مورد آگاه هستیم،  

هنگامیاست نثر   تا  و  که  می  که،  کنیم  موافقت  در  توانیم  پروژه 

که خودشان را  ی از متون مارکسیست خوانشی اجبار موطن به _کل

 9قابل توجیه است.   _گذارندمیدرون سنت مارکسیست  

 
هاای ی اخیر پیرامون نوشاتهی فوق را از دو مطالعهدقتی، مقالهاین بی  9

سرژ گیلبو در "دستاوردهای جدید آوانگارد در آمریکا،"ی گرینبرگ،  اولیه

فرد اورتاون   "و پارتیزان ریویو،  آوانگاردها"(، و  1980)زمستان    اکتبر  15

دهاد. مان (، تمیاز مای1981)سپتامبر 3تاریخ هنر و گریسلدا پوالک در 

هاا در هاای آنبینایمرهون هر دوی این مقاالت هستم و مطمئنم باریک

-مارکسیسم گرینبرگ به  _طلبینه برای ابراز فرصت  _د سطحی بودنمور

هاا باشند. )قطعا آقای گرینبرگ اکنون باا آنطور قابل توجهی صحیح می

شده پیراماون اغلاب   حال من به چالش ارائهکند.( اما با این  مخالفت نمی

مندم، باا آنچاه ، و غیرمارکسیست تاریخ مدرن عالقهحکایات مارکسیست

عنوان توجیه، هرچند مفرط و بدبینانه نسابت باه تات فرهناگ شاکل به

پندارم این بادبینی، خصوصایت گیرم. من می، در نظر می1870گرفته از 

-نامند. چناانگرایانه میها دیدگاه فراچپآن چیزی است که مارکسیست

هاایی، صاحیح ی برخی از چنین دیدگاهکه تکر کردم، عقیده دارم نسخه

ی گرینبرگ طوری برخورد شاود کاه کنم با نظریهبنابراین آرزو میاست،  

گرایای ای فراچاپدست آماده از گوناهمارکسیسمی به شایستگی به  انگار

ریازد ) کاه مان های نادرست معینی برون میخالل دیدگاه  است، که در

نقد کردم(؛ اما نیازمند چنین جریانی نیست و هنوز ممکان اسات زدودن 

 فرصتی خوب را برای تاریخ فرهنگ ما فراهم کند.  آن اشتباهات،
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کلمه    ،بنابراین دو  یا  یک  به   جهتباید  شدن    متوسل 

ضمنی   در   1939در    اینویسنده  برای   "مارکسیسم"دالالت 

 تالش کنم تانیاز نداشته باشم    اضافه کنم. امیدوارم  زان ریویوپارتی

در این   ،تامل و متنوع که یک فرهنگ مارکسیست قابل نشان دهم

نیویورک   انگلستان در همین  به شیوۀ    که  ،وجود داشتزمان در 

ارزش دارد با  نبود؛  سست  همچنین  پوچ یا    ، ژرف، اماستبر ،هاسال

و    1939در    پارتیزان ریویوجزئیات توضیح داده شود که صفحات  

نحو   آن را به  مفهوم سرنوشت تهدیدکنندۀ، تمایز، تنوع و  1940

به   "نی جدیدترالئوکو"ای که در آن  . نسخهندخوبی منعکس کرد

  10دونالد مک  دوویت  نوشتۀ  آرایی شدهصف ای  چاپ رسید، با مقاله

دو  که آغاز شد  "،گراییجامعهی برای : موقعیتدفاع ملی"با عنوان 

کنیم تا نجات باید چه  "و    "مرگ یک دنیا"اش تحت عناوین  بخش

  "ده پیشنهاد در مورد جنگ"بر ای  ، مقدمه بودند. این مقاله  "یابیم؟

  مشترکاً دونالد و گرینبرگ  مکسال بعد  یککه    ،رفتبه شمار می

نموده روزهای    _  و  امضا  در  اجتناب    _1941  متروکهنوز  برای 

در این مقاله به  ،  داریسرمایه  حکومت ملیانقالبی از جنگی میان  

آن  بود،    نگیزیاغم  دوران  ند.پرداختبحث   در  ازکه    حمایت 

و    عیننیروی م  با  اسخ مارکسیست مشکل بود، اما هنوزاعتقادات ر

مشخص  آن،    نامعلومیِ  شودگی تفکر مارکسیست، حتی در لحظۀگ

بهمک  .شدمی م  دونالد  مقاالتجموعهتازگی  از  ی  ا مجموعه  _ای 

نقطهلی،  عا یک  از  شده  ضدنوشته    حول   _استالینسیت  -نظر 

بود. کرده  تمام  را  آن  مردم  و  شوروی  یک  سینمای    نکتۀ   )این 

مرجع پایانی    ،اصلی  بخش  کیچ"در  و  ادموند    است.(  "آوانگارد 

پاییز    11ویلسون  مارکسیست"در    1938در  نادیده    "دیالکتیک 

شد برتون   همانند  ،گرفته  ریورا   12آندره  دیگو   ی  ا مقاله در    13و 

عنوان    مشابه به"با  آزاداعالمیه:  انقالبی  هنر  یک  فیلیپ "سوی   .

  "چیست و مرگ چیست  زندگی"  یا  "سیهای  شفق دهه"  14راف 

مارکسیسم در  داد  را  قرار  هم  ویکتور    یشده   تسخیرشهر    .کنار 

  با   16د. میر شاپیرو رسیچاپ  به  ترجمه    صورت، تا حدی، به 15سرژ 

 
10 Dwight MacDonald 
11 Edmund Wilson 
12 André Breton 
13 Diego Rivera 
14 Philip Rahv 
15 Victor Serge 
16 Meyer Schapiro 

کتاب عظیم    17کرد، و برترام ولف   مخالفت  ایستگاه فنالند سویبه

 .  کردمرور    19را در مورد استالین   18بوریس سووارین 

که این یک فرهنگ   توان گفتمی  یسادگبهو الی آخر.  

نوع  _بود مارکسیست   بسیاری  آن  دارریشهو    کنندهگیج  یاز  در   ،

اما  جهات  داشتنام  این    اقستحقا،  فرهنگ  را  برای  آن  اشتیاق   .

فرانسویبه  _اروپایی شعر  و  هنر  برای  در  به  _طور خاص  خصوص 

با   فرانسوی  مقایسه  -و نکته  قابل توجهنیویورک،    موخرهواداران 

ابل   سنجانه لیونل  که  بود  زمانی  این  جهنم   20است.  در  فصلی 

شوارتز   21لوترامون  دلمور  ترجمه  22و  را    پارتیزان صفحات    .کرد، 

وریویو استیون ا،  پهلوی  23ز لس  الوارد 24تروتسکی   را  پل  در    25،  را 

در   و  _هستم  وسواسیمن  اینجا    "_نارگیل شرق"،  26کنار الن تیت

  ، بدون شک   را داشت.  "سپر بالهمچون    28و لنین   27مارکس "ادامه  

میگمراه  هااین  همۀ  فریبندگی حداقل  اما  است؛  توانیم  کننده 

پذیر از اسامی  قیاس ، تا فهرستی صورت گرفت شروطبگوییم، تمام 

به    ربطبی  ،همان  دقیقاو  تباین    وسیلۀبه  ،ر موخ  هر دورۀو عناوین  

 . آیدنظر  

مجله،   با  گرینبرگ  همکاری  ، 1939اوایل  در  اولین 

بر   فقیر  یکمروری  برای  برشت   پنی  از  29برتولت  برگرفته  رمان   ،

با دلسوزی بحث  گیری توأبا سخت جا  آندر    بود.اپرای سه پنی   م 

اساس    ، بر"شودهرگز خراب نمی"رسمی    کنندگیخسته  نمود، که

یک    ،او   فکرت نوشتن  برای  برشت  تالش  داستان ی  _حکایتاز    ک 

ای  نوشتهدر    شد.مشتق می  داری از زندگی تحت سرمایه  _زگارسا

همچون کیچ  "  مشابه  و  حکایت"آوانگارد  که  مصاحبه  ،  سال  ای 

سیلون قبل   ایگنازیو  با  بود،    30گرینبرگ  داده  .  گشت   ظاهرانجام 

 
17 Bertram Wolf 
18 Boris Souvarine 
19 Joseph Vissarionovich Stalin 
20 Lionel Abel 
21 Comte de Lautréamont 
22 Delmore Schwartz 
23 Wallace Stevens 
24 Leon Trotsky 
25 Paul Eluard 
26 Allen Tate 
27 Karl Marx 
28 Vladimir Ilyich Ulyanov, Lenin 
29 Bertolt Brecht 
30 Ignazio Silone 
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تعهدات او را بدون امکان خطا بیان    ، افسانۀکننده سواالت مصاحبه 

پرسید،  نمود: می  "  او  فکر  پرتوشما  در  آنرواب  یکنید  با  ط  ها 

چه    سیاسی،  احزاب حاضر  موقعیت  در  انقالبی  نویسندگان  نقش 

باشد؟ آنگاه،  ؛  "باید  می  زمانی"و  سخن  آزادی  از  آیا  که  گویید، 

آزادی بعد؛  "است؟  گراجامعه  منظورتان  رسالۀ"،  و  تروتسکی،    آیا 

 31"اندیشید؟اید؟ در مورد آن چه میرا خوانده ما    وها  اخالق آن

کهمی  من به  توجه    دانم  در بیشتر  گرینبرگ  سواالت 

پاسخ با  استسیلون،    عالیهای  قیاس  نکتۀپوچ  شما  اما  تمام    ؛ 

کند در نهایت بین  که تالش می  برای هر کس  بینید،را میها  این

 یکه، در مدت. امیدوارم زمانیرا بخواند  "الئوکونی جدیدتر"خطوط 

عبارت   الیوتیک"کوتاه،  موضع    "تروتسکیسم  توصیف  برای  را 

استفاده   واژه  نمایم،میگرینبرگ  ابداع  نظر    اجباریکمتر    این  به 

حتی    .دآی اینجا  استدر  الیوت  ممکن  به  تروتسکی  32فردی    ، و 

رسد مثال برشت  نظر می  که بهاضافه نماید، از آنجا  نیز  برشت را  

در  خصوص  به گرینبرگ  حدود  سالبرای  بوده   1940های    زنده 

امر  ،  است  از آن استاین  و  او یک    که   حاکی  مثال نقض مشکل 

منتقدینی تمام  برای  در    آورد،  قوی  داشت  آرزو  اصلی که    صف 

فعال ببیند  نیروی  از:  آوانگارد  نبرد   درگیری  طرفداری  در  فعال 

اینکه چنین نبردی،    پیشنهاداز آن، و    گیرینه کنارهایدئولوژیک،  

با   را به    رسانه، آن  ناسازگار نیست  اترئت  رسانۀفعالیت در  ضرورتا 

شیوۀ اعث  )ب   .ساختمی  غیرشفافو    صریحآوانگارد،    بهترین 

دانم، تنها در مورد  ی که من میافسوس است که گرینبرگ، تا جای

نوشت. رمان برشت،  شعر  و  موارد  همچنین    33ها  او  شک  بدون 

، اما  اتر حماسی برشت داشته استئانتقادی برای گفتن در مورد ت

او نقد  به  _تات  بحثو  خاص  بین  ا طور  تنش  پیرامون  تمرکز ش 

مق و  است  _د سیاسیوصرسمی  قابل    خوبیبه  ممکن  میزان  به  و 

 
 نگاه کنید به:   31

Greenberg, “An Interview with Ignazio Silone,” 

Partisan Review 6 (Fall 1939): 23, 25, 27. 

 
32 Thomas Stearns Eliot 

 :به  کنید نگاه 33

Greenberg, “Bertolt Brecht’s Poetry” (1941), Art and 

Culture (Boston, 1961). 

 

مورد  او  نهایی  توافقهای  زمینه  دربارۀ  توجهی -به  "خلوص"  در 

 ( .بگویدبه ما    ممکن،  هنرمندانۀ  آرمانعنوان تنها  

ه است:  گشتتاریخی میسر    مقدمۀ  طریقها از  تمام این

، فکر  را بخوانیمگرینبرگ  1940و 1939های مقاالت سال  اگر باید

 را در تهن داشته باشیم.  چهتا این تاریخ  الزم است  کنممی

ای  خالصه  اظهار  اب  مناسبم را  خوانشاجازه دهید  حال  

در نظر   "الئوکونی جدیدتر"و  "آوانگارد و کیچ" هایرهانب از آنچه

  روند ، توضیحات تاریخی  هاآن  امگیرم، آغاز نمایم. چنانکه گفتهمی

میانۀ از  آوانگارد  آن  هنر  است.  نوزدهم  بقرن  لحظۀ   هها    شگفتی 

ی غربی...  ی بورژوا بخشی از جامعه "ای که در آن  لحظه  _آوانگارد

تاچیزی بی بهآن    سابقه  را  آورد  زمان    به   شوند؛می   دچار  "وجود 

به نه  و  آن  خوش شگفتی  خاص  های  فرصتبه  چنانکه  بینانه  طور 

بورژوا در مواجه  شنجات با یک سقوط مداوم تمدن  -می  مبتال  ،ه 

که فرهنگی آوانگارد در آن متولد    است  ین مفهوماین هماشوند.  

درمی عجیب،  واکنش  یک  این  موقعیت    شود:  یک  به  یکتا،  واقع 

بی از  دور  بی    _سابقگیفرهنگی  آن  برای  نمودن    است؛ پرده 

در  فرهنگ  یک  آشنای  پریشانی  و  بیزاری  جامعه،  یک  انحطاط 

نابودی کیچ"اش.  گیرودارهای  و  صریح   "آوانگارد  زمینه  این   در 

ای وخیم رسید که در  غربی در قرن نوزدهم به مرحله  است: جامعۀ

اسکندریآن   یونان  ماندارینیا    همانند  به  موخر  چین  و  کم"،  تر 

مبدل شد    "اشضرورت اشکال خاص   کمتر توانمند ... برای توجیه

نگه زنده  برای  بنابراین  پذیرفته شدههاهشیاند "  داشتنو  حول    ی 

به میزان قابل توجهی، به    هنرمندان و نویسندگان باید  این امر که

بینندهارت با  چنین    (.AK,” p.34“)  "دن باشتکی  مهایشان  باط 

در    بارمرگ  اکثراً   ،هنر  در  یتجدبرای  موقعیتی   یک    انیپااست. 

زمانی و سبکفرهنگ،  قدرت، سنت،  دین،  حقایق  تمام  -به  _که 

مورد  به خاطر راحتی    _ایدئولوژیک جامعه  مالطتمام  عبارت دیگر  

در  چیز زیادی    اما  رسندمی  باور  به  و هم  واقع شده،  شک  و  تردید

لحظه  _ندارندپی   که  در  هنرمند"ای  یا  توانایی    ،نویسنده  دیگر 

-مورد استفاده  ارجاعات  ها وبه نشانه  اشالعمل بینندهعکس   برآورد

را که  این  ".ندارد  اش  بود  گذشتطور  هنردر  یک  این  ،ه    ، رواز 

گذاشت و خود را  میبرجای    وجه یک    ازمهمی را    موضوعات واقعاً

طور  به[  تردر جزئیات کوچک فرم، تمام سواالت بزرگ  مهارت"با  
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-مشخص میاساتید کهن    سابقۀ  وسیلۀبه  ]یمیلبیبا    و  کینیکا م

 .(AK,” pp.34-35“)"کرد

  برای جامعۀ "  گوید،طور واضح، چنانکه گرینبرگ میبه

  _هستند  او  متعلق به  کلمات  _وجود داشته است  "زوالی  حاضر ما

  . شباهت دارند   انگیزسوابق غمبه تمام این    جهات،بسیاری    که در 

موقعیتآنچه   این  هنر  در  جریان  دارد،  بدون شک  است   تازگی   .

بحران   در  بورژوا  مارکس  ،  بوده فرهنگ  زمان  از    توجیه "درو 

فرم ناتوان  "آن  خاصهای  ضرورت  بیشتر  و  اما می  بیشتر    باشد؛ 

  مندانۀ سنت هنر  خودش،و نیمی در خدمت  با آن  نیمی در مقابله  

  ت ای که ما مدرنیسگونه  _وجود آورده استرا به  عجیب و طوالنی

آنچه  می و  وقتنامیم  آن  در  به   گرینبرگ  بردن    با  ب  برچسکار 

  تا در مخالفت با   استآوانگارد    این وظیفۀ"نامید.    خودش، آوانگارد

  مناسب های فرهنگی جدید و  موریت یافتن فرم، مأی بورژواجامعه 

جامعه  را بیان  مشابه،برای  دهد؛ج نا  ای  تسلیم زمان  هم  ام  بدون 

واختالفا  به  شدن آن  ایدئولوژیک  دادجازا  از  شامتناع  ت    به  نه 

 (. NL,” p. 301“)  "باشند  توجیه خودشان  اینکه  هنرها برای

تاکیدات  اینجادر   را  قائ  تمایزارزش    ،برخی  شدن  ل 

است و هنوز    "غربی  یبورژوا   جامعۀبخشی از  ". اول، آوانگارد  دارند

برخی   به  ،مهم  وجوهدر  چنانکه  باشدمی  بیگانهآن    نسبت   :

اینکه  د،  کنمی  بیان  گرینبرگ انقالبیتضرورت    همان   ،فسیر 

  اعمال کند   "بودندندن آنچه  کرای مشخص  را بر  "بورژوا"مفهوم  "

(“AK,” p. 35)  بیانبرای "ها ن فرمیافتموریت مأ  ،زمانهم اما"  

بورژواجامعه  آن  و  ی  به  ریسمان    وسیلۀبه"  پیوستن  بطنی یک 

وجود دارد:    سازسرنوشت  ایقطعهاینجا  ر  د  نماید.  را اجرا  "طالیی

است که آوانگارد به آن تعلق دارد.   ]ی حاکمطبقه[  این مربوط به"

،  پایدار اجتماعی و منبع درآمد زمینۀبدون تواند هیچ فرهنگی نمی

به آنچه اقتصادسنجی   فوراً  در این مقطع،  استممکن  [  رشد کند.

میبیگانه نظر  به  متن    "اجتماعی  زمینۀ "  : کنیم  اعتراضرسد  وار 

و   چیز  درآمد"یک  می  "منبع  نظر  به  است؛  دیگر  آید که  چیزی 

  ]ریم. بگذآن  از  ای  بیایید برای لحظه   کند.ها را ادغام میآن  ،جمله

آوانگارد مورد  این  در  در   وسیلۀبه  ]اجتماعی  زمینۀ[،  نخبه  یک 

از    مجزاخود را    فراهم شده بود که  ایی حاکم جامعهمیان طبقه

، ییطالبطنی  که همیشه با یک ریسمان  درحالی  پنداشت،آن می

 .(AK,” p. 38“ )  "بود  متصل باقی مانده

اولین   است:  تأاین  به  مغایرکید    -در-یکدیگر  -تعلق 

  _دلواپسی  فهم فشار و  _اسحساو  ابل آوانگارد و بورژوازی آن؛  مق

  . بودن تجزیه نقطۀ رویو ، اختالف تضعیف شدن _در _یونداز آن پ

سوی  "چون   از  آن  کسانیفرهنگ  به  واقع  در  دارد،  که  تعلق  ها 

(: آوانگارد،  AK,” p. 38“)  "حاکم ما  طبقۀ  _شودمهجور واقع می

  مهجوری   آنای از  نشانههمیشه  اش،  در تخصصی شدن و بیگانگی

انگارو اکنون به نظر می  ،هاشتد پایان این شکاف    ،رسد که    رو به 

   است.

از   هنر  حفظ  برای  راهی  آوانگارد  اختالفات  "دوم، 

جبر"  باشد.می  "ایدئولوژیک و  دشمنان    "ولوژیکایدئ  پریشانی 

فضایی مجزا  برای خودش  هنر  هستند:    و تمرکز هنرمندانه  قدرت

-سرمایه ، در جامعۀمعانی ناپذیرپایان ها، جدا از عدم قطعیت از آن

  که چگونه   واضح است  .(AK,” p. 36“)  کندداری جستجو می

برشت    پیرامونپیشین من در مورد گرینبرگ    شگفتیبا    امر  این

  اشاره به نباید روی این نکته فشار بیاورم، جز و اینجا مرتبط است،  

بحث این    طیپذیری وجود دارد که  و تکذیب  خاص  جنبشاینکه  

که  ، سابق داریسرمایه درطی شرای کردن ایجاد شده است: مقایسه

هایی  با آناست    شانمورد تردیدطور فعال  حاکم به  طبقۀ  مقاصد

  پوچ جلوه داده   را  دارریشه  معانی  مصر هلنی،  درشود  گفته میکه  

  کامال   ییاسقامر،  این    _اندمبدل شده  بدبینیو به موضوعی برای  

  _ن فروپاشی اقتصادی و فرهنگیکنار هم قرار دادن زما  بوده،  بعید

از نبردهای طبقات  _بیزاری و القیدی  دورۀ   و قوی   واضحی  و یکی 

ممکن  سرمایهنظام    .باشدمی ارزشداری  از  نامطمئن  است  هایش 

بورژوازی   نیست؛  بیزاری  این  اما  اعتقادی    احتماالباشد،  هیچ 

د کرد:  نخواه اعتراف   ، هرچند تا حد زیادیدندار گذارینام شایستۀ

در  آیا  من باید بحث کنم که    .، بلکه ریاکار هستندبدبیننه    هاآن

-سرمایه  سلطۀتحت    "ایدئولوژیکپریشانی و جبر  "شرایط خاص  

مرتباً،  داری به  آوانگارد  -می  محسوب  برای هنری  مزیتدرستی  و 

امید  ؛شود این  ناب  با  ، مشارکت  انکار   فراگیرسامان و  ه که در عمل 

مغایرت   و  کار   الزم  (ضدیت)حتی  نموده  این  انجام   فهم و    بین 

 . به چشم نخورداش  رسانهبا    مجدد



 

 فصلنامه علمی مطالعات هنر و زیباشناسی 

1401  بهار ،  3، شماره دوم دوره    

به  بعدتر،  اما    برگردم.    اینباید  همین  اکنونموضوع   ،

 ی از یککه این اشاره نمایم: ایدۀ کید دوم و سومکافی است که به تأ 

ه  ب  هنرهاامتناع از مجاز دانستن  "اصلی آوانگارد، مقابله با  ف  ا هدا

کیدی است که منجر به بود. این تأ  بورژوا  جامعۀ  در  "توجیهیخود  

آشناتربحث نافذ  _های  که می  بحث  موردمقاالت  از    تریو  شود، 

اشارهکوتاه  باید  حتی شده    کنم:  تر  تولید  مصنوعی  هنر  توصیف 

انبوهبرای   -به  ،سابق  داریطبقات حاکم سرمایه  وسیلۀبه  مصرف 

از   بخشی  ،  ساالریمردم مدیریت    ناخوشایند  صحنۀعنوان 

بی  _تظاهرشان به  میاین  مبدل  دیرهنگام  که "  _شودمواالتی 

های اصلی  الیه هوشمندانۀ؛ حکایت "کنندواقع حکم میها در توده

نمودند تا    توطئهی که همه با هم  اشیوه آوانگارد و    یچهدر تاریخ

را   ازبیان"به  هنر  مطلق  ی  دهندو    کرده  محدود،  "یک   تقلیل 

(“AK,” p. 36).  همهعلی خودرغم  و  انحرافات  ها،  فریبیی 

استاشتد وص  ل خ  فعالیت هنری هرکدام درون    هنرها،  اکنون".  ه 

دارند    "مشروع"مرزهای   قرار  امنیت  در  کارگری    اتحادیۀو  خود، 

شدهب  آزاد جایگزین  استبدادی  حکومت  هنر    .است  ا  در  خلوص 

... محدودیت   ا ها، بهنرآنگاه  ...    شودمی  رسانههای  شامل پذیرش 

-میبرانگیز  واژگان عجیب و تعمق[  شوندمی  تعقیبهایشان  رسانه

 .NL,” p“)  "اندگشته  و آنجا مجزا، متمرکز و مشخص  ]د نباش

ناگزیر است،  (.  305 و   "دارد،مینگه    فشارهنرمند را در  "منطق 

-می  باطلرا    ترین مقاصدنهغیرعاقالترین و  دوباره ناخالصو    زمان

 : نماید

از هنرمندان اکثریت    _تعداد قابل توجهی    _دننباشاگر 

-واقع نقض یل به امتبا نقاشی مدرن  توسعۀ موجب طور شاخصبه

روشنیتقلیدی    گرایی   ، توسعهمنطق  اما    ند.شد  تربیش  در جهت 

آن کارهای  پایان  در  میکه  تشکیل  را   بود؛  رحمبیبسیار  داد،  ها 

دیگر  اگ انتزاعی  سویبهمی  بیشترسترون  و   هنر  امل  عو   سازی 

است؛ داشته  حقیقت  این  ، 34گوگ ون  ،هنرمند  اگرچه  بیانگر. 

کله   35پیکاسو  همۀباشد  36یا  یک  .  به  میمسیرها  ختم    . شوند جا 

[“NL,” pp. 309-10] 

 
34 Vincent Willem van Gogh 
35 Pablo Picasso 
36 Paul Klee 

  نخواهم خواست،   کافی است. اکنون  کردن  برای خالصه

هایی در موارد خاص  پرسشکند با  سعی میفریبندگی    راآنچه  هر

این   میان  ون  حقیقت)آیا  تعادل  است؟  در  ت و    رسانهگوگ  وهم 

غیره. و  نمایدآ   (دانشگاه کجاست؟  گرینبرگ.  غاز  مانند    بحث  نیز 

بحث پرسشها،  سایر  چنین  میهایی  به  بتوانم اما    زند.دامن    اگر 

محدود   را  رام  کنمیخود  آن  کلی  منطق  نهرحم  بی،  تا  با یا   ،

  ، نویسنده  چکیدۀ  تمام  در موردها  بردباری آن  هایی ازانتخاب مثال

 .توصیف نمایم

شروع   به  دهید  کیچ"اجازه  و  به  برگردم.    "آوانگارد 

و کامال قابل    _  بیان نشده  رسد یک فرضیۀبه نظر میمن،    عقیدۀ

باشد  قبول مقاله  آن  آوانگارد   زمانی که    _از  از  بورژوازی  ،  پیش 

  فرهنگ و هنری بود که مستقیماً   حاکم، صاحب  همانند هر طبقۀ

م که منظور از  دانیمیبنابراین    به خودش تعلق داشت.  و مشخصاً

معنای شروط و ابهامات برای نامیدن نقاشان  ما  این ادعا چیست:  

مانند رمان  38و هوگارت   37شاردن   بورژوا  متوسط    نویسان طبقۀیا 

ریچارسون همچون   دفو   39ساموئل  دانیل  می  40و  درک   کنیم. را 

و   41بالزاک  یک قرن پیش رویم و هنوز با به شمار آوردنتوانیم می

کانستابل 42استنهال   نیز یا  ژریکات  43،  باشیم.  44و   البته   مطمئن 

و   تفاوت  از  درجاتی  دار  افتراقهمیشه  های  سیاست  _دن وجود 

شاردن سلطنتی  پیروان  ژریکات،  بیگانگی  توانیم  می  اما  _بالزاک، 

  در اختیار، این هنر را  قدرتمند  منطقیاساس    بر  بورژوازی،بگوییم  

را تصویب،    هایشهنری که تجربیات طبقه، ظهور و ارزش  :داشت

-به تقاضاها و فرضیاتش پاسخ می  توضیح و مورد انتقاد قرار داده،

بخشی از  ی مشخص وجود داشت؛ این هنر  فرهنگ بورژوا یک    داد.

 برای چنین ادعایی بود.  ، تنهاگواه ما

نوزدهم،    اما  قرن  اواخر  از  که  است  و    تمایزواضح 

 کنممن فکر می  شروع به محو شدن کرد.  هویت بورژوا  پیوستگی

 
37 Jean-Baptiste-Siméon Chardin 
38 William Hogarth 
39 Samuel Richardson 
40 Daniel Defoe 
41 Honoré de Balzac 
42 Marie-Henri Beyle: his pen name  Stendhal 
43 John Constable 
44 Jean-Louis André Théodore Géricault 
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. باید بگویم  ای بسیار ضعیف و منفعل استهواژ   ،"محو شدن"  که

پرداختیبه  ،بورژوازی بهای  از  بخشی  کنترل   عنوان  حفظ  برای 

تا هویت  ،  تماعیجا ببرد.ااصلیمجبور شد  بین  از  را    همچون   ش 

سایر طبقات، فرودست  بر  قدرت  استیالی  از نبردش برای    قسمتی

ش را  فرهنگ  دعوی  اجبارا،  آراماما نه  اجتماعی    مرتبۀدر    رایبیو  

مورد  دعا، که در ااین برای ابطال  خاصفشاری  تحت و  _کردفسخ 

چیره  کردن،   تعقیبگوید،  است، می قابل لمسژریکات و استنهال  

  جا هجاب  را  های طبقهاشراف، ارزش  طبقۀ  هایآزادیو حفظ    شدن

می".  دنمو ما  استآنچه  آتن  یک  ".خواهیم،  در  گرینبرگ  بار 

، شکوه  پایان بی های  نمودفرهنگ رسمی با  "کند،  ابراز می  یپانویس

(. عالوه  AK,” p. 49 n.5“)   "اشگسترده  ادراک  قوۀ  و  ،و جالل 

احترام  احساسات،    حیاتدر    و خطر   شدت،  ناسازگاریخصایص  بر  

پیش    خوار شمردن،  دقیقو میل به خودآگاهی    افتخار  شدید برای

  : دنیا خویشی داشتن بر رابطۀ اصرار، به نظم نسبت خشم، پا افتاده 

با خود هنر، داریم تا    میل  که  ، آیا نیستند،خصایصی هستندها  این

-ها بهاما آننماییم.    تداعی  ،سنت غربی  ش درلحظات  ترینعالیدر  

ه به ککسانیفئودال هستند:    حاکم  طبقۀ    هایبرترین  ،طور خاص

بورژوازی جانشین شده تا    اعتقاد  نمودند  انتخاب  شوند،  و  تسلیم 

ا  چون در نبردهای طبقه بدل  فرهنگی    تعهدیک  به  ،  1870زبعد 

 شدند. 

کیچ   گرینبرگ  آنچه  نشانه میبنابراین  از  نامد،  یک  ای 

است که   از دست  میسازی  زمینهبورژوازی  را  تا هویت خود  کند 

آزادیدهد،  ب برای  سیاه    آورزحمتهای  تاوانی  و    پیمان   یاقرمز 

  بار با اصالح نکبت  ،فوری  ادغامفرهنگ  این یک هنر و    ها.هراتیوس

از   تفاوت،دشواری اجتناب  عدم  به  تظاهر  برابر    و  ،  در  یکسانی 

 . استروزمره    داریتصویر سرمایه

می متولد  امور  وضعیت  این  به  واکنش  در  -مدرنیسم 

ببینید.   عجیب  دشواریامیدوارم  اینجا،    شود. مجد  را    داً بگذارید 

بورژوا  فرهنگ کالسیک  و یک  بورژوا  زمانی یک هویت  ی  بگویم، 

  در که بورژوازی خودش را همچنانا ام  وجود داشت.  ینوزدهم-قرن

سنگربندی  ین طریق قدرتش را  انبوه ساخت و از ا  جامعۀهای  فرم

-و فرمنمود    عبیهتشده را  فرهنگ توزیعشبه  و  هنریک شبه  کرد،

، در قرون  ی طوالنیبلوغها آن _دی خودش را ویران کرفرهنگهای 

خاطر  به  را  استبدادیو    اشرافیقانون    از  تمایزمو    صبورانه  تطبیق

بودند. می  حاال  آورده  بهگرینبرگ  می  درستیگوید،   که  کنمفکر 

  ، آوانگارد  و هنر آوانگارد وجود دارد.ی  بورژواز نوعی پیوند بین این  

: این  است  درگیر شده   بورژوا  هایی برای بیان جامعۀیافتن فرم  در

از   عبارتی  جدیدتر "دوباره  تجزیۀ   است.  "الئوکونی  عصر  در    اما 

  دقیقاً این  ،  "آوانگارد و کیچ"بورژوا با توصیفی بسیار فصیحانه در  

معناتواند  می چه  می  به  ؟باشد  ییبه  مدرنیسم  نظر  که  -بهرسد 

بورژوا  عنوان   طور به  یا  ؛مطرح شده است بورژوازی  اب  در غی،  هنر 

-خبهن  عایدر عصری که بورژوازی اد  ،نر اشرافیه  همانند  تردقیق

نگه    هنر چگونه اشرافیت را زنده  اما  .کنار نهاده استرا  اش  گرایی

داشت؟ به خود  حفظبا    خواهد    حکایت   ماندۀباقی  جایگاهعنوان  ، 

-رسانه  و  ،خود  هایروش  ت ازفظ احم  ابآن؛    وجوهو    تجربه  اشرافی

های  ارزش   عنوانبهو رسانه    هاروشاعالم کردن آن    از طریقاش؛  

 خودشان.   ونمعانی در، همچون  خود

این    من،  عقیدۀبه   مطلب  از    :استاصل  گرینبرگ 

توسط آوانگاردش آگاه است، در   بورژوازی انحصاردر تناقض درگیر 

و  عالی در    بورژوازی  یک  برایکه  ،  یشهافرمترین  جدیترین 

او به مغایرت اشاره    .قبلی، دیگر موجود نیست  ۀشد  طرحممفهوم  

راهمی به  اما  که  کند،  است  معتقد  عمل،  حلی  و   یفشردگدر 

نموثابا  ر  هنرمندانهنفسه  های فیارزش  پایداری ها  آن  ده است.ت 

  سابقاً که    هستندو هوش    از احساسات  ایگنجینهکه بودند،    چنان

پیچیده فرم  شزندگی  از  ی  ادر  نیافت  ،نددتاتی  ادامه  ها  آن؛  نداما 

تنها موردی که  بنابراین  آگاهی هستند،  -ت و خودملموس قوفرم  

و    بود  فرمیماند،  باقی   شد  حفظ  قیمتی  هر  به  از    نوعیبهکه 

 دور ماند.   کنندهاحاطهویرانی  

و     سلطۀ از فرهنگ تحت    خشناین یک تصویر جدی 

آن    دشواریتلخی و  میزان  به نظر من هنوز  که    داری است،سرمایه

  نامیدم، تسکیسم الیوتیک  وآنچه پیش از این تر  .قابل توجیه است

که  هایوزن است  از  ی  خط  به  بربریت  گراییجامعه"خط  به    "یا 

شک  من  ) د.  نیابانتقال می  "46رواقیون سنکا   فلسفۀو    45شکسپیر "

این چیزی بود که  بود؟    موشکافای  گرینبرگ خواننده  آیا  که  دارم

 
45 William Shakespeare 
46Lucius Annaeus Seneca 



 

 فصلنامه علمی مطالعات هنر و زیباشناسی 

1401  بهار ،  3، شماره دوم دوره    

  قطعاً   او  47شد.( خوانده می زیاد  ،  در نیویورک  آن روزهامن معتقدم   

دلیل،   که  الیوتیک  پایگاهاز  با  کرد  مالحظه  هنر بیشتر    خویش 

از  به پشتیبانی  ،  گذشتهعظیم قرن   و اشتیاق روانی بخش معینی 

  ضد و  آوانگارد    شامل برخی که خود راو  بوده  متوسط متکی    طبقۀ

بودکردمعرفی    بورژوا بعضیاین    .شدمی  ،نده  یک  به    ،جهات  از 

از  به قسمت     _تعلق داشت   بورژوافکر  روشن  طبقۀ  ای کهطبقهی 

سلیقه  ،خودآگاهانه نگرش  هادر  اغلب  بود  "پیشرو"هایش  و    با   و 

فقط  یا انگیزه  سیاسی    بلکه  ،هنرمندانه  نه  و  اجتماعی  اصالحات 

، این  سابقداری  در سرمایه  که  است  صحیحقطعا    .تشگمی  متحد

انتقادی و    فکرروشن  طبقۀ از   خود  وسیلۀ طبقۀپیشرو بهمستقل، 

پدیدار    اجتماعی  منظورم نظم  _سابقداری  برای سرمایه  رفت.  بین

استبه  شده بزرگ  رکود  وجود  یکسان  دورۀ  _واسطۀ  فرهنگی  ی 

دا  رافشتحت    سطح،تنزل    دارد: بورژواقرار  پیشین  نخبگان  ،  دن 

کردن طبقهیک  مابین    فاصلۀ  محدود  و  دیگر  طبقه  میان    وای 

طبقۀبخش یک  از  ا  یکسان.  هایی  فاصلۀدر  مورد،    طبقۀبین    ین 

زیادی  فکر  روشنغیر  وفکر  روشن مقدار  به  میبورژوا  شود:  ناپدید 

یکی  توان گفتدر زمان خودمان می  معموالً از دیگری    تشخیص 

 . غیرممکن است

آن نوع  گرفته شود، اجازه دهید    شوخی  فقط  این مبادا)

کنمفاصله اضافه  دارم،  تهن  در  که  را  معنای    فاصله  _ای  اینجا 

نمی  انفصال بهدهدرا  بلکه  و  پرجنب   مایزیت  درستی؛  وجوش 

طبقه   ناراحت دارد  فرد  که  ایاز  تعلق  آن  قولی،    که  _به  بین  به 

آنچه   یامتوسط آمریکایی عصر اوست.  طبقۀ  و 48والتر لیپمنسالن 

. این  استنظم اخالقی    عمومی  جوو    49لئون گامبتا   دور  ۀحلقبین  

به نظر    اصخطور  آخری  چرا  است مورد  برای    پیامدهایکه  ،  آن 

بسیار   داردند:  اواضحفرهنگ  موفقیت  امکان  آنتونین    تنها، 

 
نمایاد کاه پاساخ در اینجاا بلاه اسات و آقای گرینبرگ مرا مطلع می  47

، پیراماون کافکاا تفسیر بار با اف.آر. لیویس دردهد که حتی یکنشان می

نگااه   "من، خیلی خوب بیرون نیامادم! "گوید،  که می  _ای داشتمشاجره

 کنید به:
“How Good Is Kafka?,” Commentary 19 (June 1955). 
48 Walter Lippmann 
49 Léon Gambetta 

پشتیبانی جورج  هنرهای زیبا یا  مدت  کوتاه  مدیریت  در  50پروست 

 53( .به خاطر آورده شود،  52با کلود مونه   و دوستی  51وسکلمن

می بهاین  گویم،  چنانکه  فرهنگ   شایستگی  توصیف 

  . های مناسبش را در الیوت، تروتسکی، اف. آراست، و پژواک خشن
 

50 Antonin Proust 
51 Georges Clemenceau 
52 Claude Monet  

های نقد مارکسیست امروزی این وضعیت امور به باور من، در خصومت  53

باه   "رقیبان، مخاطبان، موسسان، و اجتماع"ریشه دارد که ادوارد سد در  

، شناساایی 1910هاای حادود  بارای مثاال در ساالکند.  ها اشاره میآن

فکااران هااای دانشااگاهی باارای روشااندشاامن ارزنااده در میااان مرتبااه

فکاران باورژوای پیشارو روشانگروهی  ز     _پذیر بودمارکسیست امکان

بودند که فکر و عملشان تاثیری حقیقی بر جامعه داشت. این وضاعیت در 

ی متوسط مارکسیست را قاادر طبقهفکران دو مورد مساعد بود، که روشن

های اقدام خاویش نایال بینی پیرامون محدودیتساخت تا به نوعی روشن

ریشاگی در بساتر اصالی نبارد عنوان بورژوا، خود را دچار بیو به  _گردند

ها، وقت خود را چندان صارف افاراط در طبقه، ببینند. به این معنا که آن

ای به حسااب ورد عمدتا بیهودهآن چیزی نکردند که من همچون زد و خ

طور بسیار خاص توسط سوال مبتاذل تاری ایگلتاون ارائاه آورم که بهمی

سااختارگرا از -تحلیل مارکسیسات"  "کند:  قول میکه سد نقلشد. چنان

داری های سارمایهیک رمان فرعی بالزاک، در جهت کمک به لرزاندن پایه

غازین به این فصااحت و های آ(. آن مارکسیستp. 15) " "چگونه است؟

های طبقاتی که اشغال نکردند؛ چارا میل شدید نیاز نداشتند، بعد از مقام

 یقابلاهی موظیفه _که شغل واقعی بااهمیتی، برای انجام داشتند. باالخره

نادرستی ساتیز ظااهری باین  آنچه حاکی ازی بورژوا و یک نخبه  تفکرات

عنوان مثاال  باه . )اینجا بهاست  طبقه  حاکمی معمولی و  آن نخبه و توده

ی گرایی در علام، فلسافهساده و تاریخی نبرد جورج لوکاچ  با اثبات  بستر

کانم. ایان یاک پیوناد کانت در اخالق، و وبرینیسم در سیاست فکر مای

ی واقعای از اصاالحات ی زیرکاناهها و یک تجرباهآشکار، بین جریان ایده

ت، و همچنین حاس عادم ضارورت اجتماعی بود که به مقاالت لوکاچ قو

ایان غیبات کاه  داد.( من معتقدم  فکرانه را میعذرخواهی بابت امر روشن

ای کاه باه فکر بورژوا است، برانگیختن و تامین نمودن طبقههر چه روشن

ی ارزشامند باورژوازی در عبارت دیگر، غیاب یک حملهبه  _آن تعلق دارد

-دیگران را پشات سار مای  که حیرت ایگلتون و  _ی تولید فرهنگیحوزه

گذارد. اجازه دهید روشن نمایم: به نظر من این حیرت، در حاداقل ارزش 

ممکن است که بیش از آن چیزی است که بتوانم بارای اکثار تنگناهاای 

را بارای پرساش  "مبتاذل"دانشگاهی دیگار بگاویم. مان اکناون صافت 

یایاد. اماا ای تحقیرآمیاز ب کنم، شاید باه نظار گزیناهایگلتون استفاده می

از رخداد عمومی نقاد  آن دارد؛  اشاره به تالش در ترقیع و تنزل از  ،ابتذال

گفتماان یاا _یگرایان، تمرینات در نقطهگرایان و علماخطار نفس  _معاصر

تاوان گفات کاه چناین مایمنصافانه  کنم  فکر می  _مرجع_کنارگذاشتن

 طور مضحکی قطعی است.رساند. لحن آن، بهنمیرا  خطری  
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نهایت به    _هنوز  یابد.و برشت می  54س یلیو اینجا در  نقد  سوی  و 

چیزها  ،  دیدگاه پایانی هنر و ارزش هنرمندانهبا    _نمایممی  تعدیل

ند. باید سه، یا شاید  باشاشتباه میاز نظر من،    یطور ناخوشایندبه

گونه دیدگاه  چهار  دهم:    را  نقد  دشواری  اول،ارائه  به  های  باید 

نظریۀ ارزش  خود  هنر که    واقعی  درگیر در  منبع مستقل  به یک 

در    مرکزی  عناصر، باید با یکی از  دوم  شود، اشاره کنم؛مبدل می 

از    شرح او  خوانش  ارزش،  آن  از  هنر   "رسانه"گرینبرگ  در 

نویس  سعی نمایم پیش   الزم است  ،سومو  مخالفت کنم؛    ،آوانگارد 

  ی از هایتا جنبه  مدرنیسم را از نو طرح کنم  قراردادیاو از منطق  

یا کوچک    دکنمیپوشی  که او چشمآوانگارد را شامل شود    تجربۀ

آنچه    .هستند  مقیداو  های  برترین  بهکه  اما من معتقدم   ،رداشممی

عادات انکار    _نه ساختن یک معما از آن  _کنم  باید در اینجا اشاره

مدرنیستهدر   که  نر  من    هستند  نظر    تجارب قطعی    شکلبه 

می )باشخلوص  رسانه(،  و    هابازشناسیند    که   همانتصویبات 

می باید  گرینبرگ  نهایت،  در  پیشنهاد دهم که هشیوستاید.  هایی 

ی بین  ص، رابطه ا خطور به ؛نددخیل هست ها آندر سه نقد پیشین 

انجام    بورژوازی  بدون  ،هنرمندان بورژوا  یحرفهو    انکار  عاداتآن  

ند.  آینقدها ممکن است الگووار به نظر  خالصه کنم، باید .دپذیرمی

امید چون    اما  که  است  این  ساده  مخالفت  جهتهربه من  هایی 

ظاهر  کجا آشکارا ضعیف    در یک بحث  دهندمینشان    که  هستند

  کامالً در هر صورت  ،  یا غیرالگووار باشند الگووار    ها اگرآن  شود؛می

 رسند. منطقی به نظر می

توافق اولین   پرسیدن    ،عدم  سوال  با  این 

ارزشد:  وش می  مطرح(  55)ویتگنشتاینی خویشداشتن  برای    های 

عبارت دیگر، نه  به  ؟داشتخواهد  ت  هاشب  به چه چیز  هنر، دقیقاً

های مشخص بلکه  و رویهپیامدها ای از مجموعه برخورداری از فقط 

به  آناجبار   شرایطی  بودن  ها  هر  کردنتأیا  تحت    مین 

به که  ارزشمند  ها  رویهو    پیامدهاها،  آن  وسیلۀاستانداردهایی 

اول،    ،فوراً  اینجا  خواهم گفتهمچنین  شوند؟  شمرده می  نظر  در 

منطقی   مشکالت  نشدنیبرخی  بر  عالوه   بند؛یامینمود    برطرف 

 سجممن  یپاسخ  یدائم  فراهم نمودنجهت  در    ممکن است  اینکه

اما ترجیح    .کنندموضع خود را مشخص    ،به پرسش ویتگنشتاینی

 
54 F. R. Leavis   
55 Ludwig Josef Johann Wittgenstein 

ی  به سوال تاریخینوعی پاسخ   _یا طرح کردن _ دادن به من بیشتر

 تر شود. روشن  پرسیدن آن  فایدۀاول باید    در وهلۀکه    است

  است   گرینبرگحق با    ،تقریباً و    احتماالً  بپذیریم  بیایید

تمایز  "  گوید کهمی  "آوانگارد و کیچ"که در    زمانی   منصفانۀ یک 

  بین ما"شود،  ایجاد می  "زمانبشر در طول  ترویج  "وسیلۀ  به  "دائم

در هایی که  شوند، و ارزشکه تنها در هنر یافت می  ییهاارزش  آن

اجازه دهید بپرسیم این    (. اماAK,” p. 42“)  "هستند  سایر جاها

حقیقت   در  شدچگونه  تمایز  به  _ساخته  عمل  یک  در  عنوان 

ساخته و  نام آوانگارد،  در اولین اوج شکوفایی هنر به  _مخالفت فعال

  محتکر مورد دوپوی    ممکن است به منظور روشنی،  .شد  دارینگه

-به  1890در    56پیسارو   کامیکه  انتخاب نماییم، کسی    را    جوان

آماتور من"عنوان   توصیف نمود و کسی که همان سال    "بهترین 

کرد  چون    از،  خودکشی  پیسارو،  داشتاندوه  با    او  که  اعتقاد 

روب بود.هورشکستگی  پشتیبانی،    رو شده  از چنین  به تصویر یکی 

میمینظری    الزاماًخودش    نوبۀ آنچه  اما  پیشنهاد  باشد،  خواهم 

رسد که از شواهد، واضح به نظر می  اصال مورد بحث نیست. دهم  

هنر، مشکالت و   جداییآن کسی است که قادر به فهمیدن دوپوی 

آن چیزی بود که احترام پیسارو را    ی غیرقابل تقلیلش بود.جذبه 

ترین هنر روز خود  داد تا غامضبرای او دربرداشت و به او اجازه می

  خریداری نماید. )به خاطر داشته باشید، این در زمانی است کهرا  

در جستجوی  نینه  کامالً با طمأ  حامیان معمول پیسارو، و دالالن،

عجیب برمی  چیزهایی کمتر  پیشنهاد  خواهم  اما می  (داشتند.گام 

اوکنم   دید  که  تأ  _همچنین  مفاهیم  برخی  در    _برنمود  کید  و 

ارزش که هنر مجبور است ارائه دهد نوعی هماهنگی بین تجربه و  

دارد. تعلق  روزش  هر  زندگی  به  آنچه  نیازمند    و  هماهنگی  این 

نمی بنابراین،  نیست،  باشد.هدایت  بازار    تواند  در  تصاویر  دوپوی 

 57ژان براد   از  توانستای که او میگونه   _نبود  سهام  متحرک بورس

در      _بگیرد مناظر  برای  حتی  است    58دگاآثار  یا  ممکن  که 

واژگونیبه  _گذشته و  انتقاالت  نمایشی،  یک  طور  در  زندگی  های 

بزرگ ارائه  _شهر  را خرید    .نماید  را  مناظر  باو در عوض  نظر    هو 

سلیقۀمی که  شیوۀ هایآن  رسد  به  که  داشت  را    ی 
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بود  _امپرسیونیست_نو  شده  سعی  که  روشی  به  شدند     نقاشی 

  ، به نظر علمی، و مطمئناً با یک نظم آگاه  ویگانه    ،محکم، محتاط

باشند   تحلیلی  شده  این    .انجام  تمام  کنیم  گمان  است  ممکن 

های تفکیک  عنوان نشانهو نیاز دارد، به  کندمیمزه  که او  کیفیات،  

 باشند. هنر می

باید   با قطعیت  او به چنین هنوز  بگوییم که گشودگی 

توانایی آنکیفیاتی،  فهم  در  بودها،  اش  مفهومی  او    به    بازی که 

اتداشت   چه که  افتاد و هماناق میفبین آن کیفیاتی که در هنر 

عنوان  نه در ظاهری خوشحال بلکه بهزندگی خودش،    _یدر زندگ

  1890داری سال  سرمایهکه  زمانی  .دادرخ می  داریتیز سرمایه  لبۀ

توانیم درک کنیم چرا دوپوی  بهتر می  ، قطعاًآوریمخاطر میبهرا  

سورا  جورج  کرد.سرمایه  59روی  این    گذاری  در    هنوزبرای 

است  سرمایۀ  نیروهایش دقیقاً  مطمئنی  نه  و  متزلزل  چه    اگر 

اما   هنوز  محتاطانهمطمئن،  گفت:  ایجاد  در  علم؛  با  فعال  وگویی 

بیان از ارزش؛ هنوز  ارزیابی تجربهو حاالت    علوم  های  خودآگاهی 

اگر  آزمون عقالنیت  _خودش و کنترل؛  نظارت  تولد  هنوز  ، قدرت 

 آزادی.   (پیچیدۀ)فرم    عنوان یکاعتقاد به کاال به  ،مایلید

ثیر تأ. من معتقدم که  بشویدمن    نکتۀمتوجه  امیدوارم،  

ها را  که تمایز مابین آن  بودهای هنر  ها و ارزشاین ارزش  متقابل

آن را   _در تقابل با تفکیکی محکم و کامل    _فعال و ممکن ساخت

نهایت تمایز  به    در  دوپوی  .کردمبدل  یک  مورد  هماهنگیدر   ،_  

ارزش  متفاوت  _هنوز عملی بین  زندگی  در  که  دارد  وجود  هایی 

آن و  شدند  ساخته  خودش  بورژوای  حس  از  برای  او  که  هایی 

در تنشی   . حقایق هنر و حقایق سرمایهآوانگارد نیاز داشتنقاشی  

بودند. آن با یکدیگر مذاکره  فعال  ها در آن  ؛ آنکردندمیها هنوز 

خصوص مثل مورد دوپوی،  توانستند در موارد بهلحظات، هنوز می

 های یکدیگر را در ابهام قرار دهند. بندیتدبیر نمایند تا دسته

یک تمایز ثابت  "به معنای    رسد این موضوع  میبه نظر  

که فقط در هنر   است  هاییبین آن ارزش  ]ساخته شده [منصفانه  

توانند پیدا  هایی که در جاهای دیگر هم میشوند و ارزشیافت می

بودلر یا    ،60دیدرو  نوع    ، با نقداین یک تمایز مذاکره شده  ".شوند
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فنئون توافق    61فلیکس  مانند    .است  فعال  عاملاز  نقدهایی  برای 

که  ها،  این هنری  در  بهنآو  خاص  ها  این  دهندمی  نشانیطور   ،

ارزش که  دارد  میحقیقت  ارائه  نقاشی  یک  که    زمان دهد،  هایی 

با   و  تقلیل   شدت،دوباره  غیرقابل  و  می  متفاوت  ما    .دشوکشف 

تأ مورد  نکتۀ  میکید  متوجه  بیشتر    شویم؛فنئون  تحت  اما  دقیقا 

میتاثیر   ارزشقرار  چون  یک بهها  گیریم  از  بخشی  عنوان 

واقعی   یافت میدیالکتیک فرهنگی  منظور من  شوندمتفاوت  ، که 

باشند، در متن،  طور مشهودی تحت فشار میهایی هستند که بهآن

  در حرفۀ ی حاکم  طبقه  وسیلۀهایی که بهگذاریاز تقاضاها و ارزش

شدند ساخته  می  _حاکم  که  می  سازدمعناهایی  اشاعه  ،  دهدو 

  دهد. خودش پیشنهاد می  متعلق بهعنوان  هایی از نظم که بهگونه

در تصور هنرمند  پشتیبانی یا  در رابطۀو راهی که  _این فشار است

های هنر را از مبدل  که ارزش  _دهدواکنش نشان می  اشاز مردم 

   دارد.دانشگاهی صرف، مصون می  حکمشدن به  

که   باشد  روشن  حکایت  امیدوارم  این  چگونه 

-هایی که تفکیک هنر بهخصوص راهبه  _استانداردهای هنرمندانه

تجربۀ یک  است  عنوان  مطمئن  به    _اجتماعی  را  گرینبرگ  امید 

میاین هنر  فراهمکه  در    کنندۀتواند  باشد  نوعارزش  به  خودش   ،

با نگاه کردن به   توانمکنم که میهنوز فکر می .خواندمیپرسش فرا 

یک یا دیگر حقایق هنر، که گرینبرگ در برخی مضامین به ارزش  

: اجازه  بنامم  موثرتر  طور سادهبه   را  السؤ  به  اعتقادآن    ،تبدیل کرد

سهولتدهید   خاطر  معروف    به  حقیقت  نگاه     "بودگیتخت"در 

قطعاً  اکنون   .کنم تختعقوا  این  که  است  سطح لفظی    یبودگیت 

در   بهتصویر،  معمول  توسط  فواصل  برجسته  حقیقت  یک  عنوان 

کنم سوالی که  اما من فکر می  یابد.نقاشان بعد از کوربه، بهبود می

ساده و  حضور  این    چراما باید در این مورد بپرسیم این است که  

برای    موجودی  خوشایند شد. واقعیت اثر یا رویهتجربی برای هنر  

می چگونه  مسیر،  این  در  چه  ارزش  باشد؟  را    چیزیتوانست  آن 

 زنده ساخت؟ 

ازپاسخ   می  دسترس  دور  فکر  مینیست.  توانیم کنم 

تخت واقعیت  که  رامبودگیبگوییم  و  زنده  است،  چنانچه    _شدنی 
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بود تا   چون ساخته شده  _بود  62یا ماتیس   در هنر سزانبرای مثال  

باشد: مجموعۀ به  برخی کیفیات  طرفدار چیزی  خصوص،  مقاوم و 

غنای  شوند.  محقق می  ،از تجربه  بندی شدهدر یک حکایت مفصل

به مجموعهآوانگارد،  از  عنوان  هنر  مفاهیمای  سال  برای  های  در 

است  می   گفته  1918و    1860مابین   ممکن  تعبیرشود،   به 

تخت  در  اشتوانایی ارزشدادن  همچون  و  بودگی  پیچیده  های 

از جایی غیر    هایی که ضرورتاًارزش  _دوباره توصیف شود  سازگار  

بهبودگی میاین تخت  شوند.از هنر مشتق می  عنوان یک  توانست 

شود  "عمومی"گفتمان   تلقینی بنابراین    _واقع  و  استادانه،  ساده، 

می می  ؛دشپنداشته  به  یا  تخت  "مدرنیته"توانست  به با  بودگی 

های مد  ها، چاپدو بعد پوسترها، برچسب  فقط  کردن  طلبمعنای  

عکس مثال    .ببخشد  معنا  ها،و  میبرای  سطح  شکستگی  -عدم 

 فرم دیدن،عنوان حقیقت به _توسط سزان  _طور مساویبه توانست

هنرمند و   وسیلۀبهادعا  همانو   .دیده شود واقعی دانش ما از اشیاء 

:  مخاطب، برخی از انواع تعرض روی آخری، به تکرار احساس شد

عنوان یک مانع در برابر آرزوی معمول  بودگی آشکار شده بهتخت

به آن  داشتن  رویا،  و  تصویر  یک  ورود  برای  فضایی بورژوا  صورت 

که   زندگی  از  آن  مجزا  پیونددر  تا  بود  خواهد  آزاد  های  تهن 

 خودش را بسازد. 

به   مقصود تختمن  که  است  این  در  سادگی  بودگی 

خود  اوج  و  دوران  معناها  این  متنوعارزش،  آنبود  های  در  ؛  ها 

آن  جسمش،  حرف  که  بودند؛  بودند  چیزی  دیده    عنوانبهها  آن 

  _ها، چیزهایی بودند که آن را زنده ساخت . خصوصیات آنشدمی

ماده  به  را  نقاشی  آن  آن  روی  دوباره  که  نمود. ای  تبدیل    شود، 

بازیبنابراین تخت این جمع  بودگی در  ها  تالش  ها وبندیبا تمام 

به آن  استعارهبرای ساختن    "حقیقت"عنوان یک  به  _صورت یک 

نقاشی  غیرقابل تکنیکی  و  که  بود  _تقلیل  مفهومی  به  البته    با . 

ستاییم  از همه می  ، و نقاشانی که ما بیشمخالفت کرد ها  استعاره

تاکید    و تجربی  استادانهیک ماهیت غیر  عنوانبههمچنین روی آن  

حقیقتی  هیچ  کلیدی است:    در اینجا کلمۀ  "همچنین"ردند؛ اما  ک

  کنش حامل  اینکه  بدون    ، هیچ مدیومیوجود نداشت بدون استعاره  

 . باشد  معنا  پیچیدۀ

 
62 Henri Émile Benoît Matisse 

مستقیماً موضوع  سوم  این  نقد  به  را  حکایت  من  از  ام 

با پرسیدن این  توانست  می  کنمفکر می  کند.گرینبرگ هدایت می

؟،  شودظاهر می سوال که چگونه مدیوم اغلب در هنر مدرنیست   

قوی شود.  به  مطرح  شکل  میترین  بپذیریم)حس  که اگر  کنم 

آوانگارد، شعر،  مجبور هستیم( نقاشی  تأ  که  با  بر  و موسیقی  کید 

آنگاه  رسانه مشخص می  تاکیدی  اکثراًشوند،  نوع  است؟    چه  بوده 

بود خواهد  من  به  _پاسخ  اصاین  مورد  یک  استیسختی  که   _ل 

مشخص  مدیوم بیگانگی به  و  نفی  موقعیت  همچون  شکلی  ترین 

 شود. آشکار می

ق تأروش  مدیومش  روی  مدرنیست  هنر  که  کید  طعی 

است، تجزیه    کرده  طریق  از  مدیوم،  معمول  ثبات  اینکه  نفی  با 

وقفهآن  نمودنخالی  و  کردن ایجاد  و سکوت،  بهها،  ها  -تولیدش 

و تداوم  متضاد حس  مقاومت    عنوان  با  مترادف  موضوعی  داشتن 

باشد؟ این    "مقاومت"بعد از همه، چرا باید موضوع  )و  بوده است.  

  ( . است  الحاقی  شناسی مبهم منصفانۀبا یک هستیمدرنیست    زهد

با   را  خود  مدیوم  دسته  غیبتمدرنیسم  است برخی  داشته    _ها 

که    ، بستریبینی بودنپیشقابل  غیر  و  ،  اب فرجام یا وابستگیغی

 شود.  برای فرو بردن تمایزات نامیده می

من  استراتژی و  دارد؛  وجود  آشنایی  آوانگارد  های 

نمی  ایلحظه آن  کنمالقا  سهم  گرینبرگ  که  که  هنری  در  را  ها 

  خیال پریشانها  با آن  آشکاراهنوز  او  دهد.  ستاید، تشخیص نمیمی

  ، حقیقی هنر در دوران ما برای حرفۀ  ها راتا آن استو آماده بوده 

ا]کردن [مشخص"هر هنر    حرفۀ  _اظهار نماید  عنوان ضمیمهبه ز  ، 

عملکردها منحصرمختر  اث آ  و  طریق  و    63است.   "خودش  به  ص 

که بعد   باشدمینفی    لفاظی  اهانت گرینبرگ بهاین    رود،گمان می

همه از  ساززمینه  ،از  موردتوصیف  پشیمانی  در  جکسون    ش 

 65که هنرش عطف به فاکنر است  "گوتیک"عنوان یک ، به64الک وپ

ملوی  و  "در    66و  عصبانیت  این   67بود.   "خراشیگوشخشونت، 
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او را در مورد دادا مشخص    قضاوتتحقیر مشابهی است که    دقیقاً 

-موضوع خوشعنوان یک فقط به بر اساس احساس او که کند،می

)یا  روزنامهرای  ب  آیند مدرن  نقد  مورد  در  جدید( نگاری    شوک 

است از مسئمی  .بااهمیت  او  منظور  آتش   ست؛چی  ولیتدانیم که 

او را   خوبی در  بهکه    زمانیکنیم  احساس می،  1947در  ریشخند 

بعید    میانۀ با دستاورد    منظر در  "نویسد:می  الک،پوسروکارداشتن 

معاصر،   میوقایع  احساس  ظاهراًهنر  از    کند  بیشتر  چیزی  باید 

باشد:   تخودش  حماسی،  شعر  هستهاتر،  ئباید  بمب  یااییک   ، 

با گفتن  ماتیس،  ترین نقاش زمان ما،  باشد. اما بزرگ  فردیحقوق  

می باشد،  اینکه  خسته  تاجر  راحتی  صندلی  هنرش    قویاً خواست 

نشان داد که خلوص و نفوت به همراه نوعی عظمت مخصوص به  

 68".آیندنقاشی قرن بیستم می

پایان هنوز، توصیف است.  سازگار    و  ،مفید،  باشکوه در 

گرفتبه نخواهد  دقیق صورت  و  قطعی  از   قطعاً  .طور  بخشی  این 

است مدرنیسم  ماتیس  _مشکل  برای  بسیار    _حتی  بازرگان  که 

عالقۀبی  ،کسل با  و  اندک  کار  هنر  بسیار  صندلی    ،به  همچون 

است.  راحتی طبقۀ کمبود  اش  خطاب    یک  برای  مناسب  حاکم 

است  _کردن را توضیح    که عمدتاً  موقعیتی  منفی مدرنیسم  قالب 

 خواهد داد. 

ات من با گرینبرگ بر  اختالفکنم که  در نهایت فکر می

ندارماین   اعتقاد  من  است.  متمرکز  نفی    مورد  تجربیات  که که 

محض روی پیام مدرنیسم    اختاللگرینبرگ برای مشخص نمودن  

از کار  ها به سادگی  تواند تنزل رتبه یابد. آنمی  ،کندجستجو می

-تفکیکگیرد، مرکز بودن بر عهده میدر تعریفی که او برای _خود

یا  ،  70پیکاسو   ،69میرو   ،پوالکدر مورد  اطمینان  برای  :هستند  ناپذیر

مورد ماتیسدر آن  بودند  ،  مدرنیسم آن هنری    قطعاً  .جدانشدنی 

که مدیوم  است  تأروی  میاش  و  دارد  معنا کید  پس  این  از    گوید 
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26. 
 کنید به: نگاه   68

Greenberg, “Art,” Nation 8 (March 1947): 284. 
69 Joan Miró i Ferrà 
70 Pablo Picasso 

  آور یافت شود. اما تجربه در پرسش شگفت  تجربهتواند فقط در  می

ناپذیر  عنوان یک کار پایانآن خودش را بهجان گذشته است:    ازو  

تجزیۀ می  و  ارائه  همیشه  مطلق  که  کاری  به    "مدیوم"دهد،  را 

باد    شکند، برای که در آنجا میبه نقطه  _به انتهایش  _محدودیتش  

مادۀمی به  یا  کارنشدۀاولیه  رود  بازمی  ی  .  فشاردمی  ،گرددمحض 

:  شودمی  و بازساخته  پس گرفته  این فرمی است که در آن مدیوم

 است. واقعیت هنر، در مدرنیسم، واقعیت نفی  

-من بر این باورم که این توصیف خودش را تحمیل می

چیزی  کند تنها  می:  ماالرمه که  شامل  ر  71تواند  کنار  ،  72و مبدر 

جرات گفتنش را داشته  اگر ، یا )74وبرن  پهلو به پهلوی 73شوئنبرگ 

دوشان  کنار  75باشم؟(  آن  باشد   مونه  یآب   نیلوفرهای  در    پایکوبی . 

کند که من بیشتر زمانم را    کارباید با واقعیات اجتماعی    قطعاًنفی  

گفتن طبقه  _صرف  نخبگان  غیاب    _یزوال    زمینۀ "حاکم، 

ایجاد هنر    حیندرگیر  تمغایرو   ،برای تولید هنرمندانه  "اجتماعی

درون هنر این  در  ی  ا بورژوازی، نمودم. نفی نشانه  بورژوا در غیبت

تالشی  میتر  وسیع  تجزیۀ معناهای گرفتن  برای  باشد:    کمبود 

-تسخیر کمبود و انتقال دادن آن به _متداوم و تکراری در فرهنگ

 . است  سوی فرم

آخرین مخالفتم را با گرینبرگ روشن    یاندازه من باید  

آن کم اما مشخص است. البته، آن شکست گرینبرگ   میزانسازم. 

او سرشار    گی و انزوای آوانگارد نیست؛ نوشتۀریشدر شناسایی بی

کس دیگر بیچارگی تاتی چنین   وبی هراو به خ  از شناخت است،

می را  مکانی  استفقدان  معتقد  اما  آن    _شناسد.  اعتقاد  شدت 

هنر    _یش بیش از همه برانگیزنده استهاچیزی است که در نوشته

باخودش  تواند  می کند،  هاییارزش  را  سرمایه  جایگزین  داری  که 

و آنچه    _امتنا از تسهیم کردن آن عقیده  اهمیت ساخته است.بی

ای  هایش در سه مالحظه زمینه  _نهایت من بر آن مصر هستمدر  

آیند. اول، برای تکرار، نفی در بسیاری تجارب  که در ادامه می  است

به دارد،  نقش  خودش  مدرنیسم  بر  هنر  آن  در  که  فرمی  عنوان 

ارزش ظاهر می ان یک  عنوشود. دوم، منفی بودن بههمچون یک 
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فضتجربه یا  نماید  تضمین  را  معنا  که  و  ای  آزاد  بازی  برای  ایی 

جوک، یا حتی   برای مثال شیوۀ  _شودید، ظاهر نمینمافانتزی باز

به  شجایبه  اما،  _طنز تمامنفی  و  مطلق  حقیقت  یک    _عنوان 

میاحاطه ظاهر  یکگر  که  چیزی  انباشته شود،  شده،  آغاز    بار 

رفته معنا را همواقعیتی که روی؛  استل  کنتر  قابل  و غیر  گردیده

ببردفرو می و. مسیر  شود،  ت میمربع سیاه هدای  تا   عقب  ه عقب 

صدا،به  حوزۀ متمایز  بی  شدت  خیالی، کالف  رنگ  سست    نهایت 

به  شدن  محو  و  گفتار  غیره سوی  لکنت  مجبورم  ")  .تالکوو  من 

این که  باشم  داشته  بیانیه اعتقاد  یک  ها  با  باید  که  هستند  هایی 

من و شما، اوه    ....  کلمه کار نمایند، ... اما شما، خواننده، نیاز ندارید

از خودش  .  خوبیبه خارج  به  راهی  شعر  می...  این  دهد،  ارائه  در 

سوی    (و الی آخر.  "طور کامل. ...گیرد، بهاما آن را نمی  حدود. ...

است:   بیهودگی  نفی، همیشه  که مدرنیسم    است  پیامیاین  دیگر 

  طور معمول که به  است  ییو قلمرو  ندارد  نسعی در تکرار آ  هرگز

نهایت  ما هنری داریم که در آن ابهام بی  .باشددر آن سرگردان می

پیشنهاد  مورد دیگری را و  _کردن است طرح شود، که روی لبۀمی

عدم    و  ، پوچی، نامعلومییراحتی غیر قابل توصیفبهکه    _دکنمی

 76. باشدمی  دیدگاه  محض  وضوح

 
ماورد قالاب پیشنهاد داد کاه مان کمای در جستار انتقادی ویراستار   76

دهم، بگویم و یاک یاا دو مثاال بیااورم. منفی که به مدرنیسم نسبت می

های زیادی تهنم را مشغول کرد، من باید از فریبندگی بیشتر پرهیز مثال

از هنار  ایلحظاهیاا   جنباهدهام کنم، چرا که آنچاه باه آن ارجااع مای

ها مخلوط شده اسات، مدرنیسم است،  که بیشتر با سایر مقاصد و تکنیک

باشاد. باا ایان فرما مایها حکمکنم  که بر آنهرچند اغلب، من بحث می

شود، کاه در آن نقاد، لیویس محقق می  های جدیدزایشوجود عبارتی از  

توصایف تی.اس الیوت را    "عنوان فرم،فرمی، خود بهتالش برای بیان بی"

کناد: کند و خطوطی )در میان سایرین( که آن عبارت درخواست مایمی

شکل بدون فرم، سایه بدون رنگ، / نیروی از کاار افتااده، ژسات بادون "

-هنوز ما بهترین را برای نزول از این ارتفاعات مشهود انجام می  "حرکت.

 خواهد، به توصایف اد رینهاارت ازدهیم و، اگر افسون چیزی است که می

 بیندیشید:  1962نقاشی سیاه خودش در 

یک بوم مربع )طبیعی و بدون شکل(، به عارض و ارتفااع پانج فاوت، باه 

بلندی یک مرد، و به پهنای مردی که بازوانش را گشوده است )نه بازرگ، 

بخاش مسااوی تقسایم شاده )بادون   نه کوچک، و بدون اندازه( باه ساه

فارم،   کند )بیخنثی می  بندی(، یک فرم افقی یک فرم عمودی راترکیب

جهت(، سه )بیشتر یاا کمتار( سایاه )بادون ناور( بدون سقف و کف و بی

کند تاا آنچاه باا کاری نقاشی میمورنگ(، قلم  _های بدون تباین)بیرنگ

دارد است که    _راهی وجود  این دوباره چیزی  درون  و 

می رخ  مرزهایش  در  یا  نفی  جایش  بهکه    _دهدمدرنیسم  آن  در 

فرضیات  ترین ایدر نهایت من را به پایهکه  ی خنثی شده است؛ته

برمی  گرینبرگ، برشت  پیرامون  مقاالت  اینکه  گرداند.  به  برای 

دارد وجود  با    _مدرن  یهنر  _هنری  چالشاین  که    نموده   نظریه 

میکه    است رنج  حقیقتی  از  تنها  معانی    برد کههنر  تمام  اکنون 

دارد  .آمیزنداعتراض  وجود  اصولی  _هنری  نمونهتنها  هنر  ترین   ،

زوال فرهنگی    دورۀسادگی در یک  گوید ما بهکه می  _است  برشت

اماتیره و کهنه شدهمعانی  که  کنیم، زمانیزندگی نمی نه در    اند، 

مجموعه دوره که  معانیای  از  طبقات  آن  _ای  به  مربوط  که  هایی 

هایی که  آن ند باکنمی طور نامنظم ستیزهبه _ندستکرده هتحصیل

تا   ببرند  سقوطشاناز  هستند  بین  عبارت  به  .بهره  دیگر، 

نبرد طبقه و  دارد.  اسکندریسم  عناصر    تفاوتی وجود  بیستم،  قرن 

در   موقعیت  دو  باهر  دلیلی    رابطه  این  و  دارد،  را  که  آن  است 

پایۀ بر  که  گرینبرگ،  است،    توصیف  شده  بنا  اسکندری  قیاس 

بورژوازی  شود، درخواست میکندکار می  طور کههمان پایان  اما   .

. پایان  وس نیست، یا نخواهد بودیماشراف بطلی  د پایان طبقهنمان

بی نیز  بود.هنرش  خواهد  خواهد شد  سابقه  است،    درگیر  و شده 

کند.  کننده توصیف میکه گرینبرگ بسیار قانع  نوعی عطف درونی

جستجویی برای    _مدرنیسم  عنوان بخشی از تجربۀمچنین بههاما  

ا نظم  در  دیگر  خواهد شد  محلی  درگیر  است. و    _جتماعی    شده 

یافته  چیزی دقیق و توسعه  ،خواهد کسی را خطاب نماید هنر می

انجام   است؛  طلبدمی  مقاومتخواهد؛  میبرای  نیازمند ضوابط  و  ، 

آن یافتن  جمله  یطراتخ   ،ها برای  خواهد  ا  ر   خودش  تجزیۀ  از 

 

مو کشیده شده، یک سطح مسی، تخت، و نقاشی شده با دست بااز را قلم

سخت، و بادون _یهخطی، بدون لب_حاشیه، بدون بافت، غیرپاک کند )بی

یاک نقاشای خاالص،  _کنادنرم( که مجاورهایش را منعکس نمای  _یلبه

-عالقهارتباط، و بیمکان، بدون تغییر، بیزمان، بیعینی، بی_انتزاعی، غیر

آگاه است )ناخودآگاه نیست(، متعاالی آرماانی، _یک ابژه که خود  _مندی

 ه کنید به:هنر(. نگا_آگاه از هیچ چیز اما هنر )دقیقا بدون ضد

Art, USA, Now (New York, 1963), p. 269. 

گاویم، حتای باا رسد و من باا جارات مایآمیز به نظر میالبته این طعنه

شاود، ی مدرنیست، هنری که موجب ارتقا میشده  استانداردهای دریافت

اکنون ناچیز است؛ اما عبارت فقط به کلماتی از نوع نگرش و تجربه اعطاا 

به هیچ عنوان از زمان بودلر غیرعادی نبوده، و آنچه که اغلاب شود که  می

 انتشار یافته است.  در هنر نیروی ویژه و جاتبه



 

 فصلنامه علمی مطالعات هنر و زیباشناسی 

1401  بهار ،  3، شماره دوم دوره    

بسیار عظیم،   گرینبرگ مستحق قضاوت آن خطر قطعاً  77. یرفتذپ 

حاشیه هنر   محبوبخطر بسیار    ادعایبا    باشد تامی  حتی بیشتر

محو  تمام آن ماده در مورد    _ناشکیبا شود  مدرنیست و حامیان آن  

بودن هنر است.    "انقالبی"  لهجۀکردن مرزهای بین هنر، زندگی و 

-لهجهطرش زیاد و  او محق است، اما به نظر من درست نیست. خ 

ت  است؛  انگیزنفرت   اش انتخاب،  معتقدم که  و کمالمن  بدتر    مام 

حاضر مدرنیسم داریم:  عنوان فرم  این چیزی است که ما به  است.

کند هرگز تالش نمیآن چیزی مگر خودش نیست،    هنری که ابژۀ

-میکه حالت منفی  ی  ا ، تنها به اندازه آن  خودتا کشف نماید که  

است،  تواند  ی، هیچ  به مخاطبش  کنم که من تصدیق می، خالص 

بهخستگی و،  بهناپذیری  دادن  انتقال  متناسب  را  طور  فرم  سوی 

نیست  دهد.می  ارائه توق  موضوع  هنری  چنین  مورد  در    _حکم 

کسی می  کهبرای  تحسیناکثرا  در  اما  خورد،  بشکست    توانست 

درگیر    فرهنگی  احتمال  در یک قضاوت  _پاالیش و نبوغ آنهنوز  

-رسد که از زندگی و هنر سرمایهمیصحیح به نظر  . بنابراین  است

-عقب  اعتقاد  این  ازهنوز  که  زمانی   باشم؛  داری انتظار کمی داشته

آخرین  در  ، حتی  هنر  از  امیدواری بهترین مورد  که  امنکردهنشینی  

 . تجرید کامل و منفرد خودش است  ،مرحله 

 
باشاد؛ یاا این مجددا رساندن یک تقاضای رئالیسم  از در پشتی، نمای  77

کنم، ضعف یا غیابی حداقل، قرار ندادن یکی در حالت سنتی. من فکر می

)برای مثال(   "دیدن"ام، از کمبود زمینه در  که در هنر مدرن اشاره نموده

شود، بلکاه، های رئالیست سازگار  با آن مشتق نمینامهیا گروهی از تفاهم

هاا، خاص بازنمایی، محاط شده در آنی اش در هر تجربهاز کمبود  زمینه

تجاارب اجتمااعی پیوناد خواهاد   که با ساایر  های آنوسیلهوادار شده به

نماا یاا سوال این نیست، که آیاا هنار مادرن بایاد پیکاره  داشت. بنابراین

دار نباشاد، اماا دار در تعهدات تجربی یا خیلای ریشاهانتزاعی باشد، ریشه

هاای ی تناسب، آزموننظریه  _خواه اکنون هنر با  فشارهای کافی هر نوع

آیناد، ها معیارهای اهمیت و تقدم میهمراه آنروشنی و تقاضاهایی که به

-شده است، بدون فشارها، بازنمایی هر فصاحت و برجساتگی نمایفراهم  

تواند واقع شود. )ممکن است پرسیده شود اگر فشاارهایی کاه مدرنیسام 

آنهایی کاه مرباوط باه  _باشدکند برای خودش است و کافی میاظهار می

آور یاا الازام  _مدیوم یا احساسات یک فرد و حس حقیقت درونی هساتند

گاوییم کاه ناواحی باشند؛ یا چنانچه تند باشایم مایاین منسجم میبنابر

 _هاا اشااره کارده باودچنین فشاری باه آنهای  مکانعنوان  تجربه که به

-به طریقی که ادعاا مای _]گاو مقدس [  "زبان"مدیوم، احساس، و حتی  

 شوند، در نهایت وجود دارند.(
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 چکیده

پردازی خود انعکاسی و بنابراین با به چالش کشاندن چگونگی هنر  شکنی و نظریه رنیسم، با داشتن دو ابزار شالوده مد  : پستلهئبیان مس

که   ؛کندهای نوین در برنامه هنر تأکید میها، بازتولید قدرت مسلط بر جامعه و تأثیر فناوریمدرنیسم، بر تنوع هنر، توجه به برابری و تفاوت 

حات هنر  الط آیند. هدف پژوهش: این مقاله، ضمن نقد و بررسی اصشمار می ه ب  ( مدرنیسم  پست)پاسخگوی نیازهای فراگیران در عصر کنونی  

های هنر منتج از این  ح هنر، ویژگیالرویکردهای اص   ئۀمدرن و ارا  های فلسفی پسترابرت مادول در عصر پست مدرنیسم، با طرح دیدگاه 

ای و اسنادی به بررسی  هبرداری از منابع کتابخانه: پژوهش حاضر به روش فیشمورد امعان نظر قرار داده است. روش پژوهشدیدگاه را  

ح مدیریت اجرای  الاص  ه هر گونه تغییر در هنر، از قبیل  گیری: نتایج به دست آمده حاکی از آن است کنتیجهپردازد.  موضوع مورد پژوهش می 

ساسی و تأثیرگذار منتج تواند به تغییرات ااجرای هنر محور و یا مشارکتی، با در نظر داشتن تفکر مدرنیستی نمی  تغییر هنر، کنترل آن،

مدرنیسم، پاسخگوی نیازهای واقعی فراگیران   از فضای مدرنیستی به دنیای پستهایی هستند که با گذر  حات، پروژه ال این اص  ۀگردد. عمد 

توجهی به نیازهای عاطفی، روحی و معنوی انسان شد. مدرنیسم نتوانست دنیای آرزوهایی  ساحتی بودن آن باعث بی نگری و تک نیستند. مادی 

 و اعتبار خود را از دست داد. پستارتباط برقرار کند    انسان و شهر و تاریخ   اکه برای انسان مدرن ترسیم کرده بود به واقعیت تبدیل و ب

ا بهره گرفتن از هنر متعارف  های مدرنیسم روی کار آمد و بها و ایدئولوژی روایت پایان دادن به فرا  ۀو با اندیشر تقابل با این بحران  مدرنیسم د

 . ها، به تفکر جدید برای حل این بحران پرداختخوانی آن دوباره   و  سیک و دستاورد قدما و ارتباط آن با عرصه مدرن و به نوعی بازخوانیالو ک

 ، هنر مدرنیسم. پست مدرنیسم  ،ول ر مدرن، هنرمند، رابرت مادپست    واژگان کلیدی:

  

 
1 ali.hariri@ut.ac.ir   
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 مقدمه 

  پارادایم   شکستن  حال  در  دنیا  که  است  دست  در  شواهدی

  ند؛ اثابت   و  سخت  گذشته  از  کمتر  قدرت  الگوهای.  است  مدرنیسم

  رونق   حال  در  جدیدی  صنایع  ظهورند؛  حال  در  جدید  هایفناوری 

  های قدرت   شوند؛می  خلق  تازه  هایفرهنگ  هستند؛  گرفتن

  باور   سرعتی  با  تغییرات  این  همۀ  و  گیرند؛می   پا  جدید  سیاسی

  کند   بینیپیش   واقعاً  تواندنمی  کسهیچ.  روند می   پیش  نکردنی

  که   عصری  در.  داد  خواهد  رخ  اتفاقاتی  چه  آینده  دهۀ  در  که

  رسد می  نظربه  است، پذیری انعطاف و تغییر آن ویژگی بارزترین

  شرایط   با  سازگاری  و  تغییرات  قافلۀ  از  تربیت  و  تعلیم  نظام  که

(  2005  کومار،  و  2007  و  2005  چنگ،)  است  مانده  عقب  جدید

  تواند نمی  دیگر  کند،می  هارائ   مدرن  هنری  برنامۀ  که  چیزی  و

  آماده   مدرن  پست  عصر  در  بیشتر  توسعۀ  و  بقا  برای  را  آموزاندانش 

 . سازد

  مورد   در  هنری  ریزانبرنامه  که  ایگسترده   تجربۀ  و  دانش  رغمبه

  منابع   ساختار،  اما  دارند،  هنری  هایبرنامه   در  مؤثر  تغییرات  اجرای

  برنامه   تغییر  فرآیندهای  و  اهداف  موجود،  مدرنیستی  هایسنت   و

 دلیل، همین به . کندمی  روبرو خاصی هایمحدودیت  با را هنری

  توانند نمی  جامعه  و  جوانان  واقعی  نیاز  رفع  برای  همیشه  مدارس

 . باشند  برخوردار  الزم  مطلوبیت  از

 و  دانش  که  است  معتقد(  2000)  آیزنر  رابطه،  همین   در

  بروز   برای  را  فرصتی  گونه  هر   شده،  مشخص  قبل  از  هایفعالیت

  در   بحران  به  توجه  با  عالوه،به.  بردمی   بین  از  خالقانه  هایایده 

  ، هنری   برنامۀ  اصالحات  یندفرا  در  ویژهه ب  و  آموزشی  لمسائ

  ، هنری   برنامۀ  مطالعات  پیرامون   فراوانی  انتقادی  هایبحث

  این   از  شده؛  برانگیخته  هنری  برنامۀ  تغییرات  و  هاپردازی تئوری 

:  چون   مضامینی  با  را  هنری  برنامۀ  رشتۀ  حوزه،  این  دانشمندان  رو

  گودلد، )  چیستی  بحران  دارای  ،( 1994  آیزنر،)   شکلبی   یقلمرو

  گسیختگی   دارای  مانده،  گل  در  سردرگمی،  و  اغتشاش  ،(1991

  گین،   مک  ،1999  هلبوویش،  ،1998  رید،)  تفرقه  و  اختالف  و

 .کنندمی  توصیف(  1999  وستبری،  و  1999

  هنری  هایبرنامه  که کردند  اعالم( 1999)  راگا مثل  افراد، برخی

  و   عالیق  چندپارگی   نقیض،  و  ضد  هایمباحثه   از  انباشته

  دیگری   افراد.  است  عمل  و  تئوری   بودن  جدا  مورد  در  هایینگرانی 

و کرده   فرض  است  جریان  در  امروز  آنچه  مثابۀ  به  را  آینده   اند 

  را   شماریبی   یهافرصت   و  مخالف  عقاید   و  پیچیده  هایتناقض

  هایی پیشرفت   حتی  و  آموزش  ،هنری   برنامۀ  تحلیل  و  بررسی  از  که

  در   دهد،  رخ  آینده  در  است  ممکن  هنری  برنامۀ  مدیریت  در  که

  تمرکز   تمام  هنری  ریزانبرنامه  که  رسدمی   نظربه.  گیرندنمی   نظر

  حاصل   افزایش  به  رو  هایمرج   و  هرج  کنترل  صرف  را  نیرویشان  و

  و   اساسی  مواردی  به  توجه  از  و  نموده  هنری  برنامۀ  اصالحات  از

 (.1999  وستبری،)  اندمانده   غافل  ترمهم 

  های برنامه   اصالحی  هایپروژه  بردپیش   برای  ریزانبرنامه   امروزه

 از  بسیاری  به  نسبت  اما  اند، گرفته  پیش  در   هاییشیوه   هنری

  توجه   بی  دارند،  تأکید  هاآن  بر  هاست یمدرن  پست  که  مواردی

  چیزی   چه  کجا  در  جوانان  که  موضوع  این  ،حاضر   حال  در.  اندبوده 

  گرفته  نادیده  اصالحی  هایبرنامه   در  گیرند،می  یاد  چگونه  و  را

  اصالح :  قبیل  از  هنری  هایبرنامه  در  تغییر  گونه  هر.  شودمی

  اجرای   آن،  کنترل  ،هنری  هایبرنامه   تغییر  اجرای  مدیریت

  داشتن   نظر  در  با  مشارکتی،  یا   و  محورمدرسه   هنری  هایبرنامه 

 منتهی  تأثیرگذار  و  اساسی  تغییرات  به  تواندنمی  مدرنیستی  تفکر

  مدرنیستی   هایپروژه   ،هنری  هایبرنامه   تغییرات  عمدۀ.  گردد

  فراگیران   به  آنچه  مدرن،  پست  سمت  به  دنیا  حرکت  با  که  ؛هستند

  دنیای   در  زندگی  برای  آنان  واقعی  نیازهای  به  نسبت  آموزد،می

 . نیست  پاسخگو  مدرنیستی  پست

 مدرنیسم   پست مفهوم

  ندارند پمی  که  است  متفکرانی  اندیشۀ  عصیان  مدرن،  پست

  پاسخگوی   کالسیک  و  مدرن  فلسفی  هایدستگاه   و  هامکتب 

  به   که  است  مفیدی  اصطالح  مدرن  پست.  نیست  امروزی  انسان

  به   رو  و  کلی  هایقضاوت  فهم   برای  چارچوبی  عنوانبه  حال  هر

  ایدۀ (.  2004  گریجسون،)  رود می   کار  به  جهان  مورد  در  افزایش

  ها، نگرش   در  اساسی  تغییرات  کنندۀمنعکس   مدرن  پست  جهانی

  در  دوم جهانی  جنگ از بعد که است علمی هایرشته و هاسبک 

  این (.  2004و  2002  گلدستون،)  است  شده  پدیدار  غرب  فرهنگ

  فرانوگرایی،   پسانوگرایی،:  مانند  متفاوتی  اشکال  به  فارسی،  در  واژه

  پست   و  فرامدرنیته،  پسامدرنیته،  پساتجددگرایی،  پسامدرنیسم،

  مدرنیسم،   پست(.  1379  نوذری، )  است  شده  ترجمه  مدرنیته

  هفدهم   قرن  روشنگری  دوران  از  بعد  که  اروپاست  در  فکری  چالش

  دربارۀ   است  ناباوری  و  تردید   همانا  آن،  و  گشت  پدیدار

  منظوره   چند  جنبشی   مدرنیسم  پست  ،دیدگاه  این  از.  هافراداستان 

  را   خویش  که  ایعقیده   و  دانش   از  را  خود  نارضایتی  که  است

  با  مدرنیسم  پست(.  1996  گود، )  داردمی   اظهار  انگارد،می  جهانی

  و   منسجم  پیوسته،  هم  به  کلیتی  مثابۀبه   جهان  به  نگرش  نفی

  قطعی  هایپاسخ  و نهایی هایحلراه  گونه هر انتظار  نفی فراگیر،

  به   ناباوری  و  پلورالیسم  و  گراییکثرت   روحیۀ  عنوانبه  باالخره  و



 

 فصلنامه علمی مطالعات هنر و زیباشناسی

 1401 بهار، 3، شمارهدومدوره 

 
  عقل،   مرجعیت  دانش،  مشروعیت  بردن  سؤال  زیر  با  و  مدرنیسم

  های اندیشه   حاکمیت  و  طبیعت  و  جهان  در  انسان  محوریت

  نوذری، )  است  آورده  پدید  جهانیان  افکار  در  تحولی  مسلط،

1379.) 

 نقد  را  مدرنیستی  مفاهیم  نوزدهم  قرن   در  که  متفکرانی  نخستین

  اعتقاد   عدم  مدرن،  عقل  نقد  با  نیچه.  بودند  هایدگر  و  نیچه  کردند،

  تمرکز  و  هاتفاوت  بر  تأکید  ذاتی،  هایارزش  و   غایی  حقیقت  به

  انسان،  بر تکنولوژی سلطۀ کشیدن  چالش به با هایدگر زدایی؛ و

  و   نجاریان)  ساختند  فراهم  را   مدرنیسم  پست  اندیشۀ  ظهور  زمینه

  هفتاد   دهۀ  در  مدرن  پست  شکوفایی  اوج  اما(.  1382  همکاران،

  دریدا،   وفوکو    لیوتار،:  نظیر  فرانسوی  فیلسوفان  که  بود  میالدی

  مدرنیسم   پست  که  هرچند.  دادند  قرار  انتقاد  مورد  را  مدرنیسم

  ولی   گردید،  آغاز  هنر  با  ارتباط  در  هم  آن  و  فرانسه  در  بیشتر

 و  هارشته  سایر  به   هنر،  بر  عالوه   نیز  و  اروپا  از  خارج  به  سرعتبه

  کاربرد   آمریکا  در  مدرنیسم  پست   اکنون  و  یافت  گسترش  نیز  علوم

  ریزی،   برنامه  مدیریت،  آموزشی،  نظام  در  و  یافته  ای  حرفه  و  عملی

  - هنری  های  گذاریسیاست   صنایع،  و  زیست  محیط  دهی،سازمان 

(.  1376 آذرنگ،) دارد مؤثری نقش زنان  های جنبش و فرهنگی

  ولی   نیافته،  کاربردی  جنبۀ  هنوز  مدرنیسم  پست  اندیشۀ  ایران،  در

  یافته   بروز  متفکران  هایاندیشه  و  افکار  در  آن  مضامین  تدریجهب

 . است

  قرار   تأثیر  تحت   را  بشر  زندگی  تمام  مدرنیسم  پست  نگرش  امروزه

  و  فرهنگی نیروی یک فلسفی، جریان یک نگرش این.  است داده

  گرایی، گزینش  که(  1370  احمدی،)  است  ذهنی  چارچوب  یک

  متعدد   اشکال  و  گراییچندفرهنگ  پیچیدگی،  قطعیت،  عدم  ابهام،

 فتحی ) دهدمی قرار  تأکید مورد را متون و جهان از  فهم و درک

  مدرنیسم   پست  است  معتقد(  2002)  کلیو(.  1386  واجارگاه،

  متفکران   آثار  در  که  است  جدیدی  اجتماعی  و  فلسفی  دیدگاه

 مختلفی  قلمرو  در   که  همچنان  دیدگاه،  این.است  شده  مطرح

  ل مسائ  به  اجتماعی  علوم  و  فرهنگ  هنر،   سیاست،  فلسفه،:  چون

 هاپرسش   نیز  تربیت  و   تعلیم  عرصۀ  در  پرداخته،  ایتازه   مباحث  و

  اینجاست   سؤال  حال.  است  آورده   میان  به  را  جدیدی  هاینگرش   و

  برخی   دارد؟  وجود  فکری  مکتب   دو  این  میان  ارتباطی  چه  که

  دیگر   برخی  و  دانند؛می  مدرنیسم  علیه  جریانی  را  مدرنیسم  پست

.  دانند می  مدرنیسم  تکمیل  و  تداوم  عنوانبه   را  مدرنیسم  پست

  برای   راهی  یافتن  برای  تالشی  را  مدرنیسم  پست  نیز  دیگر  گروهی

  است   آورده  وجود  به  مدرنیسم  که  شمارندمی  هاییبحران   از  خروج

 (. 1379  نوذری،)

  مناظرۀ : »دارد  می  اظهار(  1373)  عضدانلو  باال،  موارد  با  ارتباط  در

  از   دو  هر  که  مدرنیسم،  پست  و  مدرنیسم  فکری  مکتب  دو  جدی

 با 1980 دهۀ اوایل از هستند، غرب معاصر دوران خلف فرزندان

  به   را  خود  تیز  شمشیر  آن  در  که  هابرماس  اهمیت   پر  سخنرانی

(.  28  ص،)   «شودمی   آغاز  بود،   گرفته  مدرنیته  طرفداران  سمت

  های پایه  علیه  تهدیدی  ،مدرن  پست  که  کندمی  عنوان  ایشان

  به   بخواهیم  اگر  است  معتقد(  1995)  رورتی.  است  دموکراسی

  است   الزم  کرد،  می  ترسیم  مدرنیسم  که  یابیم  دست  هاییاندیشه 

  کند، می  مطرح  مدرنیسم پست که لیمسائ و هاتأمل  تردیدها، به

  واقع،   در  خود  این  بگیریم؛  جدی  را  کار  این   و  بیندیشیم

  سومی  طیف عالوه،به. بود خواهد  مدرنیسم حرکت کنندۀتحکیم

  نظر   در  جریانی  عنوانبه  را  مدرنیسم  پست  که  دارند  وجود  نیز

  های بست بن   زیرا  است،  ضروری  بسیار  وجودش  که  گیرندمی

  معتقد (  1984[ )26]لیوتار  خود  مثالً  دهد؛می    نشان  را  مدرنیسم

  فراهم   مدرنیسم  بسط  و  نقد  برای  منظری  مدرنیسم  پست  که  است

  بخشی   مدرنیسم،  پست  که  دارد  اعتقاد  او  اساس،  این  بر.  آوردمی

  بلکه   نیست،  مدرنیسم  پایان  معنا،  این  به  و   است  مدرنیسم  از

  که   است  معتقد  نیز(  1381)  باقری.  است  آن  آغازین  وضعیت

 نیست  چنین  تجدد  بعد  ما  حرکت  یک  عنوانبه  مدرنیسم  پست

  نوعی   معنای  به  بلکه  باشد؛  مدرنیسم  از  بعد  تاریخی  مرحلۀ  که

  اذعان   باید  البته،.  است  مدرنیسم  مبناهای  یا  هاآرمان   در  بازنگری

  دنیایی   خلق  به  دستیابی  در  مدرنیسم  ناکامی  خاطر  به  که  کرد

  مدرنیسم   پست  به  هابعضی  امروزه  بود،  داده  را  اشوعده   که  بهتر

 . (2008  ،من  بروگ  و  نیکرباکر)  نگرندمی   اعتمادیبی  با  هم

 

 مدرنیسم  پست هایویژگی 

  گذرا  طوربه  مدرن پست عمدۀ هایویژگی  به است الزم اینجا در

  هرچه   ینیتب  در  را  ما  واقع  در  بخش،  این  طرح  لزوم.  شود  ایاشاره 

  را   هایویژگ  این.  کرد  خواهد  یاری  نظر  مورد  اصالحات  بهتر

 :کرد  بیان  زیر  هایمقوله   در  توانیم   اختصاربه

 یاصل   فرض:  کالن  های  روایت  یا  هافراروایت   دربارۀ  گراییشک 

  دالوری )  هاستفراروایت   یا یتکل  به  اعتقاد  عدم  یسم،مدرن   پست

  با   تا  یستن  برتری  سخن  یچه  بنابراین  ؛(1382یوتار،ل  از  نقل  به

 سخن  هیچ  فوکو  باور  به.  شود  روشن  دیگر  هایسخن   سرانجام  آن

 یفراوان   و  یگون گونه   عوض  در  یست،ن   یندفرا  و  یجهان   نظری  و

  باقری، )  است  یمحل   و  ویژه  لمسائ  دربارۀ  هانظریه  و  هاعقل

 ی جهان   الگوی  یک  ارائۀ  به  قادر  عقل  ایشان،  یدۀعق  به(.  1381
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  خاص   و  یمحل   الگوهای  به  تواندیم  تنها  بلکه  یست؛ن   معتبر  و  واحد

  ها یستمدرن  پست بنابراین(. 1998 وایت، و هرست) نماید اقدام

 یاخالق   اندیشۀ  که  باورند  این  بر  ی،جهان   عقل  و  هافراروایت   انکار  با

(.  1980  فوکو،)  یردگ  انجام  یجهان   ینۀزم  یک  در  تواندینم  یزن

  مدرن،   مفهوم  مدرنیسم  دوران  در  که  است  آن  بر(  1991)  هوالب

  مشروعیت   خود  به  جامع،  و  کالن  روایت  با  که  است  معرفت  نوعی

 اندیشه  این  با  مبارزه  به  مدرنیته   پست  بنیاد،  این  بر.  بخشد

  لحاظ   از–  و  نقد،  را  گراییکلیت  اندیشۀ  شدتبه  و   برخاسته

  کند می   محکوم  را  خودکامه  رژیم  گونه  هر  –فکری   و  سیاسی

 (.1998  وایت،  و  هرست)

 بر  یمبتن  ایاندیشه  یسممدرن  پست:  متضاد  هایانگاره   بر   تأکید

  ضد   و  هاارزش   تمایل  مدرن،  پست  اندیشۀ.  است  متضاد  هایانگاره 

  ارزشمند   هنجار  یچ ه  که  یمعن   بدین  برد؛یم   یانم   از  را  هاارزش 

  به   بتواند  که  ندارد  وجود  معتبر  یخارج  یتواقع  یچ ه  و  معتبری  و

  نفی (.  1379  سجادی،)  کند  کمک  ما  اعمال  و  رفتارها  هدایت

  ها، روایت   همۀ  به  نگرش  مدرن،  پست   اندیشمندان  نزد  هافراروایت 

  ای گونه   فراروی،  جامعۀ  گونه،  بدین.  نظرهاست  و  ها  داستان

  اما   شنید،  توانمی   را  هادیدگاه   همۀ  آن  در  که  است  چندآوایی

  دیگر   بنابراین،.  دانست  برتر  دیگری  از  تواننمی  را  یک  هیچ

  بلکه   داشت؛  نخواهد  وجود  ارزش  ضد  و  ارزش  نام  به   یمفهوم 

  بدین .  کندیم  ینیتع   را  بد  و   خوب  ها،ینهزم   دیگر  یا  فرد  یتموقع

 یارزش  مراتب سلسله گونه  یچه مدرن پست یزیکمتاف در گونه،

پایۀ    بر  و  است  متغیر  و  یالس   ،ارزش  مدرن  پست  در.  ندارد  وجود

  ین هم  بر(.  1996  ی،موراسک )  شود  یم   یرتفس  شرایط  و  متن

  گرایانه واقع   هایجنبه   بر  گاه  یچه  یآگاه   و  دانش  اینان  نزد  اساس،

  های جنبه  به  تواندینم  گاه  یچه  دانش  بنابراین.  بود  نخواهد  استوار

  است   نمادین  یرغ   امری  دانش،  چراکه  شود،  منجر  گرایانهواقع 

 : بنابراین  ،( 1998  وایت،  و  هرست)

. یمکن  یم   یانب   گفتار  و  زبان  در  را  آن  ما  و ماست  آن  از جهان  -

.  است  خودمان  فردی  تجارب  است،  جاری  ما  زبان  بر  که  آنچه

 یتواقع .  است  نهفته   بریم،  یم  کار  به  که   یلغات  و  ما  زبان  در  جهان

  منطبق   دارد،  وجود  ما  برای  که  ییتواقع   با  را  خودش  باید  نفسهیف

 (. 1379  سجادی،)  سازد

  ی، معن  بدین. است  متضاد هایانگاره   بر یمبتن  و  متعدد جهان،  -

  که   است  هاییداستان  محصول  داریم،  یقتحق   از  ما  که  تصویری

 یم، کنیم   خلق  ما  که  هاییداستان   چون  بنابراین،.  یمگوییم   ما

  ما   هایداستان   چون  و  است؛  متعدد  یزن   جهان  پس  است،  متفاوت

 و  ی نف  را  همدیگر  هاداستان   این  است  ممکن  پس  است،  متفاوت

  دارد،   وجود  جهان  دربارۀ  که  یحقایق   اساس،  این  بر.  کنند  رد

  شده؛   ساخته  جهان،.  بود  خواهد  یرمشترکغ   یزن  یاتواقع  و  ناقص

 (. 1997پارکر،)  است  شده  کشف  نه

 یتذهن   و  نگرش  بنیاد،  یسممدرن   پست  یدۀعق   به:  زبان  بر  نگرش

  از   هاانسان   یعنی  ؛کرد  گزارش  زبان  پایۀ  بر  بایستیم   را  انسان

  ذهنیت  دارای  زبان  طریق  از  و  کنندمی   اندیشه  زبان  طریق

.  یستن  کلمات  به  وابسته  تنها  معنا  هامدرن   پست  نظر  از.  شوندمی

  )وابسته(   معنا  بلکه  ؛ندارند   دنبال   به  را  معنا  خود  خودی  به  لغات

 کنیممی  برقرار  کلمات   و  لغات  بین   ما  که  است  ارتباطی  نحوۀ  به

 ینۀزم  به   زبان  در   یمعن  ،سخن  دیگر  به(.  1386  واجارگاه،  فتحی)

  است   وابسته  آن  در  موجود  هایرابطه   نوع  و  یاجتماع 

 (. 1381باقری،)

  ین ب  از واقع،  در:  گراییوحدت  گونه  هر  با  مخالفت  و  یگرایکثرت

 دانستن   مهم  و  دیگران  به  نگرش  گشایراه   ،گراییکلیت  رفتن

 یگونهگون  با  یسممدرن   پست  یمعن  این  به  هاست؛فرهنگ  دیگر

  ی، فرهنگ  تنوع  اندیشۀ  یاصل  جوهرۀ.  است  خورده  گره  یفرهنگ

  شمار به  فرهنگخرده   اگرچه  است؛  دیگر  فرهنگ  و  هویت  پذیرفتن

  و   یابد  یم  یاربس   یتاهم  ویژه،   و  خرد  فرهنگ  سان،بدین .  آید

 یفرمهین   و  1381باقری،)  شود یم   یرهچ   جامعه  بر  گراییکثرت

  تنوع،   بر  یدتأک  با  هامدرنیست  پست  رو،  این  از(.  1383ی،فراهان 

  های گروه   و  هاتمدن  و  هافرهنگ  دیگر  به  توجه  انشعاب؛  تکثر

  از   دفاع  جوامع،  در  موجود  تکثر  و  یفرهنگ  و  یانسان   مختلف

  خود   شعار  را...  و  اقلیت  نژادهای  زنان،  دیدگان،ستم   و  مظلومان

  باوری یت مرجع  و  اقتدارگرایی  مرکزگرایی،  گونه  هر  با  داده،  قرار

 . ورزندمی   مخالفت

  از   ایمجموعه   آنکه  از  پیش  مدرن  پست  که  باورند  این  بر  برخی

  فکر   طرز  یا  نگرش  نوعی  بیشتر  باشد،  منسجم  هایفعالیت   و  اصول

 فتحی)  است  قبول  قابل   و  موجه  بسیار  دیدگاه  این  البته   که  است؛

 مبتنی  ولرهنر رابرت ماد  نظریۀ  تعریف  اگرچه(.  1386  واجارگاه،

  ؛ است   ممکن غیر  برخی  اعتقاد به  حتی  یا  دشوار  ،مدرن  پست  بر

  نظریۀ   هایجنبه  از  بسیاری  توانمی  که  است  این  حقیقت  اما

ماد  در  مدرن  پست رابرت    و   کرد  درک  و  توصیف  را  ولرهنر 

 .گرفت  کار  به  ولرهنر رابرت ماد  در  را  آن  با  مرتبط  هایایده 

 ( نوگرایی) مدرنیسم 

  فرانسه   در  ،(1880)  نوزدهم  قرن  80  دهۀ  اواسط  در  مدرنیسم

  ابتدا   در  مدرنیسم.  یافت  ادامه  میالدی  1970  تا  و  گرفت  شکل

  هنری   آثار از بود عبارت مدرنیسم. شدمی  نامیده آوانگارد مکتب



 

 فصلنامه علمی مطالعات هنر و زیباشناسی

 1401 بهار، 3، شمارهدومدوره 

 
  نوزدهم  قرن آکادمیک و تاریخی رسوم و آداب به که هنرمندانی

  قدیمی   اکنون  پیشین  هنری  عادات  بودند  معتقد  و  بودند  معترض

  در 2بودلر   شارل  به  توانمی  هنرمندان  این  از.  است  افتاده  مد  از  و

  اشاره   نویسندگی  در  4فلوبر   گوستاو  و  نقاشی  در 3مانه   ادوارد  شعر،

 .کرد

  این  بر. شودمی گذاریپایه  هنرمند خالقیت اساس بر مدرن هنر

  با   مدرنیسم  در.  است  هنرمند  فرد  به  منحصر  مخلوق  هنر،  اساس،

  و   هاسنت  آن  در  که  شویممی   مواجه  زندگی  از  متفاوت  ایتجربه

.  شودمی  تحلیل  و  تجزیه  ایموشکافانه   صورت  به  جامعه  باورهای

  نسبیت   نظریۀ  مانند  علمی  هایپیشرفت   با  هنری  تحوّل  این

  که   بودند  عقیده  این  بر  هنرمندان.  بود  زمانهم  اینشتین  آلبرت

 رفتن  بین  از  حال  در  علم   پیشرفت   با  انسانی  هایمحدودیت   اگر

  سال   15  در  بنابراین.  شود  حاصل   تحوالتی  باید  نیز  هنر  در  است،

  شکستن   به  دست  هنرمندان  و  نویسندگان  بیستم،  قرن  ابتدای

 .زدند  موسیقی  و  نقاشی  ادبیات،  در  قدیمی  قوانین

  1970  تا  1870  تقریبی  دورۀ  در   شده  خلق  آثار  شامل  مدرن  هنر

  هنر »  به  را  خود  جای  بعدبه   1970  سال  از  مدرن  دورۀ.  است

 . داد  «معاصر

 مدرن  هنر

  خود  گستاخانۀ نقاشی "مانه ادوارد" که سالی ،1863 سال اکثراً

  پاریس   در 5رفوزی   د  سالن  آکادمی   در  «چمنزار  در  ناهار»  نام  با  را

  اساس  بر نقاشی این. دانندمی  مدرنیسم آغاز گذاشت، نمایش به

بود   رنسانس  دوران  در  رافائل  از  اثری شده  »خلق    در   ناهار. 

  آورترین رسوایی  عنوان  و  شد  واقع  انتقاد  مورد  شدتبه   «چمنزار

 . کرد  خود  آن  از  را  دوران  آن  اثر

 
 2 .Charles Baudelaire 

 3 .Edouard Manet 

 4 Gustave Flaubert 

 5 Salon Des Refusés 

 6 Land Art 

 7 Fauvism 

 8 Action Painting 

 9 Screen Printing 

 10 Pop Art 

 
 

 

 

 

 

 

 مدرن   هنر اصلی هایویژگی 

  تعریف   که  است  زیاد  حدی  به  مدرن  هنر  گستردگی  و  تنوع

 به  ادامه  در  اما  است،  دشوار  بسیار  آن  برای  واحد  هایویژگی

 :پردازیممی   آن  بارز  صفات  از  برخی  بررسی

کالژ    نظیر  هنر  از  هاییگونه   بار  نخستین  برای  مدرنیسم  در  -

  ژانرهای   ،(کاری   وجورجفت)  اسمبالژ  تکنیک  ،چسبانی()وصله

 توسعه  نمایشی   هنر  و  6زمینی  هنر  انیمیشن،  عکاسی،  مختلف

 .یافت

  خود   آثار  در  جدیدی  مواد  از  مدرنیست  سازانمجسمه   و  نقاشان  -

  روی   را  چیزها  دیگر  و  روزنامه  از  هاییتکه  هاآن.  کردند  استفاده

 زندگی در کاررفتهبه  قطعات و هاتکه  یا چسباندندمی  نقاشی بوم

 . کردند  می  جور  و  جفت  اسمبالژ،  هنر  کمک  به  را  روزمره

کردند؛  می   استفاده  خود  آثار  در  هارنگ  از  پرمعنی  شکل  به  هاآن  -

   7فوویسم  سبک  نظیر

  چاپ )  کرومولیتوگرافی  نظیر  جدیدی  هایتکنیک  مدرن  هنر  در  -

 به ...  و  9اسکرین   سیلک  چاپ  8کنشی  نقاشی  ،(پوستر  چندرنگۀ

 . آمد  وجود

  و   کوبیسم  فوویسم،  مانند  جدیدی  هایسبک   مدرنیسم  دوران  در

  از  جدیدی  سبک  نیز  آلمان در  و  شدند خلق  پاریس  در  اورفیسم

 . شد  خلق  اکسپرسیونیسم  نام  به  نقاشی

 : از  عبارتند  مدرنیسم  هایجنبش  ترینمهم 

  اکسپرسیونیسم،   فوتوریسم،  کوبیسم،  فوویسم،  امپرسیونیسم،

   10عامه   هنر  و  انتزاعی  اکسپرسیونیسم  سورئالیسم،  دادائیسم،
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 : از  عبارتند  مدرنیسم  هنرمندان  ترینبزرگ 

  مونک   و  کاندینسکی  ،(امپرسیونیسم)  سزان  پل  و  مونه  کلود

  پیکاسو   پابلو  و  لژه  فرنان  گریس،  خوان  ،(اکسپرسیونیسم)

  دالی   سالوادور  ،(انتزاعی  سبک )  موندریان  پیت  ،(کوبیسم)

  روی   و(  انتزاعی  اکسپرسیونیسم)   نیومن  بارنت  ،( سورئالیسم)

   (.عامه  هنر)  لیکتنستاین

 ( پسانوگرایی) مدرنیسم پست

  بعد   مدرنیسم  پست  آید،برمی  «پست»  پیشوند  از  که  طور  همان

  طور به .  است  آمده  وجود  به  بیستم   قرن  دوم  نیمۀ  در  و  مدرنیسم  از

  نویسندگی،   نقاشی،  معماری،  در  سبکی  مدرنیسم،  پست  کلی

  پیشینیان   دستاوردهای  و  کالسیک  هنر  از  که  است...  و  عکاسی

دورۀ    در.  است  ایستاده  مدرنیسم  مقابل  در  و  گرفته  بهره  هنر  در

  نقاشی،   سازی،مجسمه  مانند  مختلف  هنرهای  مدرنیسم،  پست

. رفت  بین  از  بینشان  مرزهای  و  شده  تلفیق  یکدیگر  در..  و  عکاسی

  هنری   آثار   در  گراییعقل  و  عقل   به  مشخص  صورتبه   مدرن،  پست

  قحطی   و  جنگ  از  ،ما  عصر  بدبختی   که  بود  معتقد  زیرا  ؛کرد  حمله

 و  عقل  نتیجۀ  همگی  ،عواطف  و  احساسات  رفتن  بین  از  تا  گرفته

  را   آن داشت  سعی  مدرنیسم  که  است  عقالنی  فرهنگ  از  استفاده

  دهۀ   اوایل  در  مدرنیسم  پست  جنبش .کند  تحمیل  جهان  همۀ  بر

  کامپیوتر،   تلویزیون،  جمله  از  مختلف  هایرسانه   رواج  با  ،1970

  وجود   به  تکنولوژی  افزون  روز  پیشرفت  همچنین  و  مجالت  و  ویدئو

  هنر   شد  موجب  که  کامپیوتر  ظهور  از  پس  خصوصبه  ؛آمد 

  سعی   جنبش  این.  بگیرد  خود  به  گرافیکی  قالب  و  شود  دیجیتالی

  شکل  به بتواند که جایی تا داشت؛ هنری آثار کردن ترجذاب  در

  مورد   و  گذارد  اثر  مخاطبان  فکری  و  ذهنی  ساختار  روی  عمیقی

  و   محبت  روی  بیشتر  هنری  جنبش  این .گیرد  قرار  عموم  پسند

 مسائلی  به  و  کند می  کیدتأ  خودپرستی  از  پرهیز  و  دوستیانسان 

  با   مخالفت  آزاد،  اقتصاد  دموکراسی،   بشر،  حقوق   جمله  از

  زمان   آن  در  زیرا  ؛کندمی  توجه  زیست  محیط  حفظ  و  نژادپرستی

  و   آرامش  دنبال  به  مردم  و  بود  یافته   پایان  تازگی  به  جهانی  جنگ

 . بودند  جنگ  از  پس  اصالحات  و  صلح

  گرایی مکان   و  مکان  نفی  هنری،  سبک  این  مهم  هایویژگی  از  یکی

  هنرمندان   واقع،  در.  است  روانشناسی  و  خیال  به  توجه  عوض  در  و

  انتقال   را  انسانی  پیچیدۀ  مفاهیم  خود  آثار  در  مدرن  پست

  آثار   در  را  اجتماعی  و  سیاسی  مسائل  همچنین  هاآن.  دهندمی

  و   سیاسی  مسائل  از  مدرن  هنر   کهدرحالی   ؛دهندمی   بازتاب  خود

 
 

 از  باید  که  بود  معتقد  مدرنیسم  پست  جنبش . بود  خالی  اجتماعی

  برای   قدیمی  سنتی  و  کالسیک  هایفرم   و  مدرنیسم  تلفیق

  بارز   هایویژگی  از  یکی.  جست  بهره  هنری  آثار  کردن  ترجذاب 

  های سبک   ترکیب  و  پیشین  هنرهای  به  بازگشت  مدرنیسم،  پست

  پست   هنر  در.  است  مختلف  هایفرهنگ  و  مختلف  دوران  از  متنوع

  از   قدیمی  هنری  هایسبک   کنار  در  پیشرفته  تکنولوژی  مدرن،

  و   محتوا  بیشتر  دوره  این  در  .گیردمی   قرار  جهان  مختلف  نقاط

 . هاآن  شناختیزیبایی  تا  است  نظر  مد  هنری  آثار  تاثیرگذاری

  پست   بلکه  ؛دانست  جدا  مدرنیسم  از  تواننمی   را  مدرنیسم  پست

  برای   هاییجواب   دنبال  به  و  مدرنیسم  دل  از  برآمده  خود  مدرنیسم

 . است  مدرنیسم  معضالت  حل

 مدرن   پست هنر بارز هایویژگی 

  پست   هایمجسمه  و  هانقاشی:  عموم  برای  بودن  درک  قابل   -1

 آثار  اکثر  در   ویژگی  این.  بودند  تشخیص   قابل  سرعت  به  مدرنیست

  فهم عامه   و  شفاف  صورت  به   که  شودمی  دیده  مدرنیسم  پست

  فوری   مفهوم  رساندن  مکتب،  این   اصلی  اهداف  از  یکی   و  هستند

  مدرن   پست  هنر  بارز  ویژگی(  مینیمالیسم)  گراییساده .  است  اثر

 .هستند  رتدیرفهم  آثار  این  نیز  مواردی  در  اما  است

  برای   ،بازیافتی  و  دورریختنی  مواد  حتی  ،چیزی  هر  از  استفاده  -2

  و   سازانمجسمه  از  برخی  مثال،  عنوانبه :  هنری  آثار  خلق

  های المپ  با  را  خود  آثار(  کاری   وجورجفت )  اسمبالژ  هنرمندان

 . اندساخته ...  و  قدیمی  هایلباس   کنسرو،  قوطی  نئونی،

  پست   در:  است  ترمهم   اثر  خود   از  ایده  مدرن  پست  هنر  در  -3

  همین  به است، اثر  خود از ترمهم  بسیار اثر پشت ایدۀ  مدرنیسم،

 . دارد  شهرت  نیز  مفهومی  هنر  به  هنر  این  دلیل

 لو ررابرت ماد  

  نقاش، (  1991  ژوئیه  16  ۀ درگذشت  -  1915  ژانویه  24  ۀزاد)

  و   پیشرو  نویسندۀ  و  متفکر  عنوانبه   ویراستار،  و  نویسنده  چاپگر،

  اکسپرسیونیسم   مکتب  نقاشان  میان  در  ،سخنگو  طورهمین

  و   اکسپرسیونیسم  از   ترکیبی  وی  کار.  استشده   شناخته  انتزاعی

  رنگی   پالت  با  همراه  کنشی  هاینقاشی   هایقلم   پرانرژی  ضربات

  او   .است  انتزاع قدرت  و  "رنگ  میدان "  نقاشی  های رنگ   از  متنوع

  با   را  اروپایی  فلسفۀ  و  شناسیزیبایی   ،خود  تفکرات  و  هانوشته   در

 . آمیختمی  هم  در  آمریکایی  تفکر  و  سنت  سادگی   و  انگاریمثبت



 

 فصلنامه علمی مطالعات هنر و زیباشناسی

 1401 بهار، 3، شمارهدومدوره 

 
  آنجا   در  و  شد  استنفورد  دانشگاه  وارد  1932  سال  در  مادرول     

 تأثیر  هایشنوشته   و  هانقاشی  در  بعدتر  که  خواند  فلسفه  و  ادبیات

 که   جایی-  هاروارد  از  فلسفه  دکتری  گرفتن.  گذاشت  سزاییبه

  برایش   پرل  دیوید  و  دووز  جان  هد،  وایت  نورث  آلفرد  هاینوشته 

  هنرمند   که  شد  او  نهایی  تصمیم  موجب  -کردمی   توجه  جلب

  داشتن   برای  پدرش  اصرار   دنبال  به  ابتدا  در  حال  این  با . شود

 کرد مکان نقل نیویورک به 1940 سال در بیشتر  ثبات   با شغلی

  تحصیل   شاپیرو  میر  نظر  زیر  کلمبیا  دانشگاه  هنر  تاریخ  رشتۀ  در  و

  های سوررئالیست   از  گروهی  با  را  جوان  مادرول  شاپیرو.  کرد

  آندره   دوشان،  ارنست،  ماکس  برتن،  آندره)  تبعید  در  پاریسی

  ها سوررئالیست   با  مادرول  که  زمانی  دورۀ  این.  کرد  آشنا(  ماسن

  شیفتۀ   شد  موجب  و  بود  تأثیرگذار  اش  هنری  روند  بر  بسیار  گذراند

  که  بود همانی تکنیک این. شود بداهه صورتبه  نوشتن و نقاشی

  جکسن   مانند  انتزاعی  اکسپرسیونیسم  گروه  نقاشان  دیگر  به  وی

 .کرد  منتقل  پالک

 فکری   بلوغ  دوران

  1941سال  در  ماتا  روبرتو  با   وی  که  مکزیک  به  سفری  از  بعد     

  مکزیکی   هنرپیشۀ  ماریا،  اولش  همسر  با  آن  در  که  سفری-  داشت،

 . داد  قرار  خود  اصلی  هدف  را  نقاشی  مادرول  -شد  آشنا

  اولین   به  داد  انجام  مکزیک  در  مادرول  که  هاییطراحی      

  جوهر   و  خودکار  با  هاطراحی  این.  شد  تبدیل  وی  مهم  هاینقاشی 

  دهندۀ   نشان  بودند،  مکزیکی  طراحی  دفتر  اسم  به  و  شده  اجرا

  و   اندانتزاعی   ذاتاً  حال  عین  در  ولی  وی،  بر  سوررئالیسم  تأثیر

 .دنکنمی  متعادل  بداهه  با  را  خشک  بندیترکیب

  را   نقاشی  در  (روانی  خودکاری )  بداهه  تکنیک  که  بود  کسی  ماتا

  بهره   روش  این  از  اغلب  هاسوررئالیست .  کرد  معرفی  مادرول  به

  مانند   آمریکایی  نقاشان  دیگر  بر  فکر  طرز  و  تکنیک  این.  بردند می

  برگشت   از  بعد.  گذاشت  فراوانی  تأثیر  کرسنر  لی  و  پالک  جکسن

    گونۀ   خالق  تکنیک  گسترش  برای  را  زمانی  مادرول  مکزیک  از

 . کرد  سپری  اشکاری بداهه 

  نقاشی   در  هاامریکایی   که  بود   این  شدم  متوجه  که  چیزی»     

  تمام   بنابراین  نداشتند؛  خالقی  ایدۀ  هیچ  اما  بودند  توانا  بسیار

.  کردندمی  کپی   آن  از  داشتند،  عالقه  مدرن  هنر  به   که  کسانی

  داشتیم   نیاز  ما  که  چیزی  تنها.  کردمی  کپی  پیکاسو  از  دیکونینگ

  حرکت   به  را  ظرفیت  این  بتواند   تا  بود  خالقانه  باور  و  ایده  یک

  بود   خالق  ایدۀ  این  و  شود  مبتکرانه   نقاشی  یک  موجب  و  درآورد

 .«بودیم  هاآن   یرودنباله   همیشه  ما  نداشتیم،  ما  و  داشت  اروپا  که

  مهمی   بسیار  نقش  مادرول  رابرت  1940  دهۀ  اوایل  در  بنابراین     

  یا )  انتزاعی  اکسپرسیونیسم  جدید  جنبش  گذاردن  بنیان  در  را

  1950  انتهای  تا  1940  ۀده  اواخر  از.  کرد  ایفا(  نیویورک  مکتب

  شمال   در  ماونتین  بلک  دانشگاه  در  ابتدا.  کردمی  تدریس  مادرول

  مشغول   شعرای  و  نقاشان  گروه  یاعضا   از  یکی  عنوانبه  کروالینا

  تدریس   به  مشغول  نیویورک  هانتر  دانشکدۀ  در  سپس  آنجا،  در

  و   شاگردان  از  نولند  کنت  و  راشنبرگ  رابرت.  شد  هنر   تاریخ

  مارک   و  نیومن  بارنت  مادرول،  رابرت  1948  در.  بودند  وی  متأثران

  را   جدیدی  جنبش  هنرمندان،  از  دیگری  تعداد  همراه  رتکو

 در   نه  مدرن  هنر  آیندۀ»  که  بود  این  هاآن  باور  که  کردند  تأسیس

  جدید   نوعی  در  بلکه  است  محض  انتزاع  در  نه  و  سنتی  پیکرنمایی

  دانش   و  احساسات عمق  تواندمی   که  است  انتزاعی  سمبولیسم  از

  طرح  اولین مادرول سال همین  در «.کند بیان را بشری تجربۀ و

  برای   مرثیه  تأثیرگذار  مجموعۀ  به   بعدها  که -اثر    یک  کوچک

  مدت   تا  که  موضوعی  داد،  انجام   را  -شد  تبدیل  اسپانیا  جمهوری

 . پرداخت  آن  به  1991  در  مرگش  از  قبل  کوتاهی

 انفرادی  نمایشگاه اولین

  هنرمندان   دیگر  و  دکونینگ  ویلم  پالک،  جکسون  با  مادرول     

  اکسپرسیونیسم )  نیویورک  مکتب  مرکزیهستۀ    آمریکایی

  نمایش  نخستین مادرول 1942 در. دادندمی  تشکیل را( انتزاعی

  در   را  خود  انفرادی  نمایشگاه  اولین  وی.  کرد  برگزار  را  آثارش

  سالمن   ،مشهور  دارکارخانه   برادرزادۀ-،  گاگنهایم  پگی  گالری

  هنرمندان   گیریشکل   در  حیاتی  نقشی  که  کسی  و  گاگنهایم

 کنندهتغذیه  سوررئالیست   هنرمندان   و  انتزاعی  اکسپرسیونیست

  - بود  کارشان  آغاز  در  نیویورک  مکتب  اصلی  حامی  و  داشت  آنان

  دارهای گالری  با  بعدتر  کمی و  کرد  برگزار  « قرن  این  هنر  گالری»

 در.  کرد  همکاری  کوتز  سمیوئل  و  جنیس  سیدنی  مانند  مهمی

  بود   ایموزه   اولین(  MoMA)  مدرن  هنرهای  موزۀ  سال  همان

 . کرد  خریداری  را  کارهایش  از  یکی  که

 آثار 

  هنری   هایمجله   از  بسیاری  برای  مادرول  ،دوره  این  طی  در     

  نوین   هنر  اسناد  نشریۀ  همچنین  ؛کردمی   ویراستاری  یا  نوشتمی

  منتقدانی   و  هنرمندان  توسط  شده  نوشته  مقاالت  مجموعه  که-

.  کردمی  سرپرستی  را  -بود  مندریان  پیت  و  آرپ  هانس  مانند

  نوگرا   هنرمندان  و  دادا  شاعران  و  نقاشان  عناوین  با  نیز  هاییکتاب

  تحصیالت .  درسان  چاپ  به(  راینهارت  داَ  اتفاق  به)  امریکا  در

  هنرمندان   دیگر  از  را  وی  اشلغوی   هایمهارت   و  مادرول  آکادمیک
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  مادرول   تا  شدمی   موجب  و  کردمی  جدا  انتزاعی  اکسپرسیونیسم

  با .  شود  شناخته  آمریکا  آوانگارد  هنر  یپیشرو   سخنگوی  عنوان  به

  عنوان به نیویورک مکتب در همکارانش بقیۀ و مادرول حال، این

  الهام   یکسانی  منابع   از  هاآن :  بودنند  یکدیگر   مانند  هنرمند

  برای   ویژه  روشی  به  ،مشابه  هایراه  کردن  طی  با  و  گرفتندمی

  از   متأثر  بسیار  مسیر  این  در  مادرول.  رسیدندمی  تصویر  ایجاد

  هنرمندان   نگاه  از  را  هنرشان  و  بود  میرو  و  ماتیس  پیکاسو،  کارهای

 .دیدمی   ،ماتا  روبرتو  مانند  سوررئالیست،  ترجوان 

 گیری نتیجه

مادول،  آیندۀ  دربارۀ  گفتگو رابرت    که  است  پیچیده  کاری  هنر 

  متولّیان   اگر  اما  ؛(2000  موریس،)  است  خاص  توجهی  نیازمند

  جوانان   یادگیری  با  مرتبط  لمسائ  به  بخواهند  درسی  هایبرنامه 

  ( ولرهنر رابرت ماد  انتخاب  و  شمول  ارتباط،  چون  لیمسائ  یعنی)

  که درحالی.  است  ضروری  مواردی   چنین  به  توجه  کنند،  توجه

مادول   تاریخچۀ  بررسی رابرت   ایجاد  که  دهدمی  نشان  هنر 

  اما   است؛  دشوار  مدارس  موجود  ساختارهای  در  معنادار  تغییرات

  بزرگی   و  مهم  بسیار  لمسائ  شده،  ایجاد  تغییرات  و  اصالحات  اکثر

  جوانان   که  این  جمله  از  اند؛گرفته  نادیده  تغییرات  مورد  در  را

  در   را،  چیزی  چه  هاآن  هستند؟  کسانی  چه  مدرسه  در  موجود

  درسی   هایبرنامه   اصالحات  اگر  گیرند؟می   یاد  چگونه  و  کجا

  چون   لیمسائ  به  ،باشد  مدارس  مدرنیستی  ساختارهای  بر  )مبتنی(

  و   ورزد  اصرار  جامعه  بر  مسلط  قدرت  بازتولید  درسی،  هایرشته

  نگیرد،   نظر  در  را  تکنولوژی  تأثیر  و  معنادار  یادگیری   ها،تفاوت 

  و   شده  ترنامربوط   جوانان  واقعی  زندگی  با  اصالحی  هایبرنامه 

  طور به  و  اصالحی  درسی   هایبرنامه   در  شکست  و  اشتباه  ابهام،

  آموزشی   نظام  رو،  این  از  .بود  خواهد  محتمل  آموزشی  نظام  در   کلی

  در   مطرح  درسی  هایبرنامه   اصالحات  بر  تأکید   با  تواندمی  ما

  بیشتر   چه  هر  موجود  شرایط  به  توجه  با  مدرنیستی،  پست  دیدگاه

 . نماید  اقدام  فراگیران  واقعی  نیازهای  نمودن  برآورده  راستای  در

  موجب   که  دارد  تأکید  مباحثی  بر  ،مدرن  پست  هنر رابرت مادول

زیبایی   بوم شناختی،  سیاسی،  تاریخی،  فرهنگی،  آگاهی  افزایش

رابرت    هنر   نوع  این  که  معنی  بدین  شود؛می   الهیاتی  و  شناختی

  واقع،   در.  است  متکی  انسان  حیات  کلی  شرایط  و  بافت  به  ولرماد

  در   را  افراد  که  باشد   ایگونه   به  باید  ولر هنر رابرت ماد  محتوای

  نوعی  دنبال به باید ولرهنر رابرت ماد. دهد قرار «شدن» یندفرا

  یک   در  آموزان  دانش  و  معلمان  شود  باعث  که  باشد  تحولی  تربیت

  . بپردازند  لمسائ  بررسی  به  کشف،  به  امیدواری  و  اکتشافی  سفر

  ، محیطیزیست  لمسائ  به  نسبت  حساسیت  و  آگاهی  همچنین،

رابرت    در  مدرن  پست  پیشنهادهای  از  مسلمی  هایبخش  هنر 

ما.  هستند  ولرماد رابرت    منظور   به  ،مدرن  پست  ول درهنر 

  و   ایمذاکره   ،یادگیرنده  با  معلم  گفتگویی  روش  دوبارۀ  کارگیریبه

مادول  زیرساخت  در  همچنین،.  است  تعاملی رابرت    پست   هنر 

  منحصر   را  یادگیری  است و  مخالف  کلیت  با  برنامه  نوع  این  مدرن

  است،   ایرشته میان   هنر رابرت مادول  داند.نمی   دانش  انتقال  به

  مالک   تنها  و  داندنمی  دیگری  اهداف  از  از   بهتر  را  هدفی  هیچ

  افشاگر   داند،می  دیگری  و  ابهام   تنوع،  تفاوت،  به  توجه  را  برتری

 چنین  نتیجۀ  زیرا  کند؛نمی  هارائ  نهایی  حلراه  هیچ  اما  است،

 . داندمی  سرکوبگر  نظامی  ایجاد  را  هاییتالش 

  دریافت   یمدرنیسم  پست  دیدگاه  از  نیز  نکته  این  ضمن  در

 -فلسفی نگاه در که میزان همان به مدرنیسم پست که ؛شود می

هنر    در  است،  مبهم  هاییقسمت   در  و  گسترده  خود  اجتماعی

  توجه  با توانمی البته. ندارد منسجمی دیدگاه نیز ولررابرت ماد

  آید، می  دست  به  فکری  جریان  این  متفکران  دیدگاه  از  آنچه  به

ماد  کلی  خطوط رابرت    مدرنیسم   پست  دیدگاه  از  را  ولرهنر 

  پست   ولرهنر رابرت ماد   که  رسدمی   نظربه   رو،  این  از.  کرد  ترسیم

  ها این  که  نماید  بررسی  تواندمی  را  لهمسئ  چهار  ،مدرنیسمی

 : از  عبارتند

  ها، مدرنیست   پست  نظر  از:  هافراروایت   گرایانۀ  اقتدار  ماهیت    -1

  و   اشخاص  دنیا،  روی  به  را  خود   درهای  باید  مشروع  هایفراروایت 

  بیان   اجازۀ  که  هاییتحلیل  برای  را  زمینه  و  بگشایند  جوامع

  فکر   روی  به  را  راه  آنکه  بدون  و  کنند  فراهم  دهد،می  را  هاتفاوت 

  پست .  کنند  ترغیب  را  خالق  تفکر  کنند،  سد  سازنده  عمل  و

  مشروع   راه  آن  و  دارد  راه  یک  دانستن،  که  را  نظر  این  هامدرنیست 

  کدام   کنیم   تعیین   باید  ما  که  کنندمی  ادعا  بلکهپذیرند؛  نمی  است،

 . دارد  تناسب  خاص  نیازهای  و  عالیق  با  دانستن  دربارۀ  رویکرد

  که   اندعقیده   این  بر  هامدرنیست   پست:  دیگران  به  توجه    -2

  اینک .  کنند  آماده  دیگران  صدای  شنیدن  برای  را  خود  باید  مدارس

کنندگان  مربیان ماد  تدوین  رابرت    نویسندگان   و  ولرهنر 

  باید   بلکه  بشنوند،  را  دیگران  صدای  باید  تنها  نه  درسی  هایکتاب

 . کنند  آغاز  را  دادن  فرا  گوش

  پست   طرفداران(:  آموزشی  تکنولوژی)  اطالعاتی  جامعۀ     -3

  ها، رایانه   از  استفاده  با  تنها  نه  اطالعات  فناوری  گویندمی  مدرنیسم

  بلکه   است،  درنوردیده  را  مرزها  فاکستله  هایروش   و  هامودم 

  خود   سلطۀ  تحت  نیز  را  پرورش  و  آموزش   اطالعاتی  ابزارهای

  جدید   فناوری  حد  چه  تا  کنیم  معلوم  باید  ما.  است  درآورده
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  بر   مبتنی  تجارت  منافع  خدمت  در  حد  چه  تا  و  است  بخشآزادی 

 . است  کشیبهره 

 و  هنر  مدرنیسم  در:  روزمره زندگی   در   شناسیزیبایی  و   هنر    -4

  قانون   و  اخالقیات  علم،  از  را  خود  راه  ،تخصص  نام  با  شناسیزیبایی

  دوبارۀ   پیوند  طرفدار  مدرنیسم  پست  که درحالی   است؛  کرده  جدا

  مسئلۀ   چهار به توجه با و رو این از.  است  یکدیگر به هاحوزه  این

  را   زیر  ضروریات  مدرنیسمی  دیدگاه  که  رسدمی  نظربه  شده،  بیان

 : باشد  داشته  دنبال  به  تواند می   ما  برای  هنر رابرت مادول  در

 و  معلم  مشارکت)  گفتمان  طریق   از  ولرهنر رابرت ماد  تدوین  -

  نظام (  یفک  چه  و  کم  چه)  که  است  ارزشمندی  نکتۀ(  آموزاندانش 

 . یردگ  قرار  توجه  مورد  باید  و  کرده  غفلت  آن  از  یفعل  یآموزش 

  امر   یانمتولّ  که  است  هاییگزاره  دسته  آن  از  انتقادی  تفکر  -

هنر رابرت    بنابراین،  ندارند؛  یچندان   توجه  آن  به  کشور  آموزش

  نگرش   پرورش  یسم،مدرن  پست  از  تأسی  با  بایستیم   مادول

 . دهد  قرار  توجه  مورد  را  علمی  باروری  و  یتخالق   بستر  در  انتقادی

  هنر رابرت مادول؛   ییسممدرن  پست  یاصالح   دیدگاه  به  توجه  -

با توجه  :  هاتفاوت  بر  ید تأک  و  جامعه  بر  مسلط   قدرت  یدبازتول   ی یعن

  ی زبان  و  دینی  ی،قوم   های  یتاقل  از  متشکل  ما  جامعۀ  اینکه  به

توجه    یگون گونه  این  به  باید  ولرهنر رابرت ماد  محتوای  در  است؛

  هنری   و  یفرهنگ   عناصر  و  باورها  مراسم،  شرح  گنجاندن  داشت.

  نهادن   ارج  راستای  در  یگام   ی،درس   متون  در  گوناگون  هاییتاقل

  منعطف،   باید  ولر هنر رابرت ماد  منظور،  بدین.  هاستیتاقل  به
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Post-modern and Robert Motherwell 

 
 

Abstract  

 
Problem statement: Postmodernism, with its two tools of deconstruction and self-reflective theorizing and 

therefore challenging how modernism art, emphasizes the diversity of art, attention to equality and difference, the 

reproduction of dominant power in society and the impact of new technologies in the art program It meets the 

needs of learners in the present age (postmodernism). Aim of the research: This article, while criticizing the 

modifications of Robert motherwelll's art in the postmodern era, examines the characteristics of art resulting from 

this view by proposing postmodern philosophical views and presenting approaches to art correction. Research 

Method: The present study examines the research topic by taking notes from library and documentary sources. 

Conclusion: The results indicate that any change in art, such as: management of art change management, its 

control, art-based or participatory performance, with modernist thinking can not lead to fundamental and effective 

changes. To be. Most of these reforms are projects that do not meet the real needs of learners by moving from a 

modernist to a postmodern world. Madding and its one-dimensionality caused neglect of human emotional, 

spiritual and spiritual needs. Modernism failed to make the world of dreams it had drawn for modern man a reality 

and to connect it with man, the city, and history, and lost its credibility. In the face of this crisis, postmodernism 

came to power with the idea of ending the metanarratives and ideologies of modernism, and with the use of 

conventional and classical art and the achievements of the ancients and its connection with the modern arena, and 

in a way re-reading them, thinking New payment to solve this crisis.  

 

Keywords: Postmodern, Artist, Robert Motherwell, Postmodernism. 
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 معنایی   داللتِ پیرامون

 کالمدر موسیقی باکالم و بی 
 

 25/04/1401:  رشیپذ  خیتار -11/03/1401:  افتیدر  خیتار

 1پویا سرایی 

آزاد دانشگاه  گروه موسیقی، استادیار  ،  نوازنده آهنگساز و

 .اسالمی واحد تهران مرکزی، تهران، ایران
 

 

بیتوان  را می  موسیقی و  به دو گروه  )با کالم  تقسیم   (آوازیکالم 

اگرچه قطعه نه همراه  نمود.  دارد که  فراوانی وجود  های موسیقی 

طور کلی نقاشی و بهبلکه ملهم از شعر، داستان، تابلویی    ،یک شعر

حتی گاهی آهنگساز در کنار    اند؛ای قابل تعریف تصنیف شده ژه اب

م  هاین نوع موسیقی را    .قطعه، شعر مورد نظر را نیز نوشته است

که خود قطعه موسیقی  دهیم؛ چراکالم قرار می موسیقی با  در زمرۀ

الهام شکل  منبع  با  آن  است. خود  و نسبت  مورد توجه  گیری آن 

بی مطلق موسیقی  موسیقی  زیرگروه  دو  به  را  موسیقی   2کالم  و 

 نمائیم. یا موسیقی مضمونی تقسیم می  3داربرنامه 

موسیقی نوع  دو  در  موسیقی  بیانگری  از  متفاوت    بحث  شده  یاد 

نشانه  حضور  کالمی  موسیقی  مورد  در  نظام  است.  به  متعلق  های 

و  نشانه  زبانی  نظام  به  نزدیکی  به  منجر  غیرموسیقایی  شناسی 

اینگ های شناختی آن می روش  ونه  شود. حضور شعر و داستان در 

بیان مستقیم مفاهیم منجر موارد به جهت بهره  از زبان به  گیری 

 شود.  می

  زنی   بلوی نقاشی است که برای مثال چهرۀیک تا  ق شبیهاین اتفا

می  نشان  این    دهدرا  و  است  کشیده  آغوش  در  را  کودکش  که 

از بی  این نوع موسیقی  های فراوانی از  ان است. نمونه اولین مرحله 

معروف  از  دارد.  آنوجود  آنتونیو  ترین  اثر  چهارفصل  ها کنسرتوی 

  د. در هریک از چهارتصنیف ش  1725سال    است که به   4ویوالدی 

های  کنسرتوی این اثر صداها و رخدادهای مربوط به یکی از فصل 

شود. ویوالدی برای آنکه موضوع موسیقی خود را  سال متجسم می

از   پیش  را  این شعرها  از  بنمایاند سطرهایی  آشکارترین شکل  به 

 
1  Pouya.sarai@gmail.com  
2 . Absolut Music 
3 . Programming Music 

4. Antonio Vivaldi :( 1741 -  1678آهنگساز ایتالیایی ) 

موومان  هر  عنوان   5آغاز  حتی  و  آورده  اثر  پارتیتور  هایی در 

را نیز بر    ،کندند چوپان خفته یا سگی که پارس میمان  ،توصیفی

 .  (231:    1384ین،  )کیمی   آن افزوده است

ها،  کالم مانند سمفونیاما در مورد موسیقی مطلق و یا موسیقی بی

سونات  پیش کنسرتوها،  چهارمضراب ها،  و  حتی درآمدها  که  ها 

نا یا  و  روشن عنوان  به کننده م  و  ندارند  نیز  کلی  ای    موسیقی  طور 

های  تا بدین طریق اولین روش -  ،های زبانی ندارندسازی که نشانه

 بحث دشوارتر است.    -شناختی را منتقل کنند

های  های موسیقی، که در همان قطعهکه در موسیقی سازی تن چرا

با شوند نشانه می آوازی شنیده   و  معنا نیستند و در  های قراردادی 

تا به کمک آن واقعیت، موضوع    ای زبانی وجود ندارداینجا همبسته

اندیشه  بازتاب دهند. این نوع  و یا طرحی  بر زبان( را  )با تکیه  وار 

 شود.  انگیزد شناخته می موسیقی تنها به یاری حسی که برمی 

داند.  از این نظر است که احمدی موسیقی مطلق را فاقد معنا می

ب آنچه  بود  گفته  م  وسیلۀه هانسلیک  بیان  آوایی  مواد  شود،  ی این 

 های موسیقایی خواهد بود.  تنها ایده 

در موسیقی باکالم شعری که آهنگ بر روی آن ساخته شده است  

کند.  پیوند این نوع موسیقی با زبان و بیانگری زبانی را تضمین می

نشانه با  به همبستگی  شایانی  کمک  غیرموسیقایی  و  زبانی  های 

 کند.  است می فهم آنچه موسیقی بدواً در تالش برای بیان آن  

کند. لذا  بنابراین موسیقی آوازی به یاری کالم معناهایی را بیان می

در موسیقی آوازی این کالم است که ارجاع به جهان بیرون متن  

دهد و در واقع معناهایی از آنچه بیرون از متن موسیقایی است  می

با    ؛شود اعاده می ارتباطی  و  از نیروی کالم است  برآمده  که قطعاً 

نمن موسیقایی  ناب  ایدۀ ش  به  که  است  نسبتی  یعنی    دارند. 

 .  (51،    1390)سرایی،  موسیقایی داده شده است

ماند و آن حضور موسیقی در کنار اما موضوعی در اینجا باقی می

آیا تصنیف قطعه بر روی قطعهکالم است.  ای شعری  ای موسیقی 

اضافه  حکم  تزئینی  در  سازای  تنها  حالت  بهترین  در  و    ندۀ است 

یا اینکه باید موسیقی و   ی متناسب با حال و هوای شعر است؛فضای

یک در حکم   ای بدانیم که هرشعر را در این زمینه چنان همبسته

   تشدید حضور دیگری است؟

بیان   کلمات  کمک  به  شعر  در  آنچه  تا  دارد  وجود  موسیقی  آیا 

زی  آوا  های موسیقایی در موسیقی یا تن   ؛شود را بهتر بیان کندمی

 ؟است  -کندو فارغ از روند آنچه شعر بیان می-مستقل  

می   که  اینجاست  تعریف  از  آوازی  موسیقی  در  را  بیانگری  توان 

نمود. تصور خواندن شعر بدون همراهی اندک موسیقی نیز دشوار  

 
5 . Movement : خش کاملی از یک سمفومی، کنسرتو و سونات با  ب

   پایان مشخص.آغاز و 
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شود )با صدای  خوانده می است. نباید منکر این شد که شعری که   

ویژه توسط خود شاعر بارها بیشتر از شعر نوشته شده مؤثر  بلند( به

 و گیرا است.  

امر آهنگ موسیقایی هرچند بسیار مختصری است که   این  دلیل 

یم یک گویکند. زمانی که میی ادا میخواننده هنگام خواندن شعر 

یابد و تفسیر  شعر در ماهیت شعر بودن خویش است که معنا می 

افتادگی صورت  در حکم از شکل   ادبی  آن به زبان روزمره و حتی

قطعۀ آن  است   تامۀ  که    ؛شعری  مفهومی  آن  معناست که  این  به 

بیان داشته است  جز در قالب شعر    ،شاعر در شعر خود تالش به 

می آسیب  یا  و  نیست  انتقال  قابل  شده  کامل  سروده  یا  و  بیند 

   .شود(تر میهنگام ترجمه جدی   نیست )این امر

د اینجا  در  که  موسیقی  است  شعر  برای  جدید  قالبی  حکم  ر 

جدید  مجموعه  دیگر  -ای  نه  و  است  محض  شعر  دیگر  نه  که 

محض می   -موسیقی  عنوان    ؛آوردپدید  تحت  جدید  قالبی  بلکه 

موسیقی آوازی است. این به معنای کامل شدن و رفع نقص شعر و 

یا موسیقی نیست پیوندی است در جهت ایجاد پدیداری جدید که 

ه موفق نبوده و در بسیاری موارد منجر صدمه به شعر  لزوماً همیش

 . سرایی، همان()   شودنیز می

شعر     با  موسیقی  همراهی  لزوم  و  اینجا  در  موسیقی  کارکرد  اما 

لزوماً آیا  اینکه  و  است  بای  مورد توجه  بیان  موسیقی  د در خدمت 

 تواند مَنشی مستقل داشته باشد؟ یا می محتوای شعر باشد  

بو  هانسلیک محتوامعتقد  آوازی  موسیقی  در  ناشی    د  شعر  از 

موسیقی می برای  اعتبار  این  به  موسیقی.  از  نه  در  شناشود  سان 

درجۀ در  آنچه  آوازی  دارد  موسیقی  قرار  اهمیت  ختار  سا  ،اول 

تأ بعد  مرحلۀ  در  و  است  اثر  مطرح  موسیقایی  آن  بر  کالم  ثیر 

 . (73  ،1891هانسلیک ،  ) شود می

موسیقی   است که اگر داستانی همراه قطعۀده این عقی  برنشتاین بر

باشد، به موسیقی آسیب نمی رساند. چنین داستانی  وجود داشته 

می  حقیقت  تنها  در  و  ببخشد  موسیقی  به  اضافه  معنایی  تواند 

اگرچه    سازد، داستان آن نیست؛سیقی را می چیزی که معنای مو

به   باشد.  موسیقی  با  کامل  ارتباط  در  داستان  ترتیاین  با  این  ب 

این سوال مطرح می  این دیدگاه  اساساًتوجه به  هدف از    شود که 

 ( 71،  1388ای موسیقی آوازی چیست؟ )برنشتاین،  تصنیف قطعه

برای   فضاسازی  و  بهتر  بیان  حکم  در  را  آواز  همراه  موسیقی  اگر 

آنگاه جداسازی بررسی ساختاری موسیقی از شعر در    ،شعر بدانیم

از ماهیت این نوع موسیقی است.    حقیقت نادیده گرفتن این وجه

از   بدین طریق است که اصوالً مفهوم بیانگری در موسیقی آوازی 

 بیانگری در موسیقی مطلق یا سازی جداست.  

فضای بهتر شعر    ش موسیقی در جهت ارائۀدر موسیقی آوازی تال

معانی شعر و  مفاهیم  متبلور ساختن  بیانگرانۀ  و  به    و کارکرد  آن 

؛  را نباید به معنای حذف نقش آهنگساز دانست   آید. اینحساب می 

درچرا نظر  مورد  از شعر  آهنگساز  برداشت  و  انتخاب  حقیقت    که 

ویژه  این همبستۀدنیای  پیدایش  موجب  است که  و    ای  موسیقی 

 شعر است. 

از موسیقی غرب به موسیقی آوازی  به هر حال بخش قابل توجهی  

نی نیز موسیقی چنان  اختصاص دارد. در موسیقی ایرا  (ویژه اپرا)به

نیز   را  سازی  موسیقی  اصوالً  که  است  شده  عجین  شعر  با 

قر تحت راالشعاع  سازی  موسیقی  و  است  داده  از    ار  پیروی  به 

 های موسیقی آوازی وادار نموده است.  ها و خصلت ویژگی

نمونه بنابر  و  آوازی  به موسیقی  فراوان آن میاین توجه  تواند  های 

آهنگسازان از تصنیف موسیقی بر روی شعر  راهی به سوی اهداف  

 باشد. 

 

 منابع 

 چاپ پنجم، تهران: نشر چشمه.   ،، ترجمۀ حسین یاسینیدرک و دریافت موسیقی  (1384)  ،ین، راجرکیمی  -

سال  ،  کیمیای سعادت  فصلنامۀ،  «اسالمی  –سیقی با رویکرد به موسیقی ایرانیشناسی بیان و بیانگری در موهستی »  ،(1390)   ،سرایی، پویا  -

 .61- 49، صفحه    1، شماره  اول، زمستان

 چاپ پنجم، تهران: نشر چشمه مصطفی کمال پورتراب ،    ، ترجمۀتجزیه و تحلیل موسیقی برای جوانان  (،1388)  ،برنشتاین، لئونارد  -

-Eduard . Hanslik, The Beautiful in music . translated by Gustav cohen, London , 2007 (1885) 

 




