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نامه هـــای زمینـــه متونـــی هســـتند کـــه بـــا این کـــه رویکـــردی 
هـــم راســـتا بـــا زمینـــه دارنـــد بهتـــر اســـت مســـتقل منتشـــر 
شـــوند. دالیـــل ایـــن اســـتقالِل انتشـــار گاه خواســـته های مجلـــه 
و گاه ترجیـــح مؤلفـــان و مترجمـــان متـــون اســـت. گـــر چـــه ایـــن 
ــا پرونده هـــای  ــا اغلـــب در تفصیـــل مســـائل مرتبـــط بـ جزوه هـ
ــن  ــارکتی در ایـ ــر مشـ ــه از هـ ــه ی زمینـ ــد، تحریریـ ــه می آینـ زمینـ
بخـــش اســـتقبال می کنـــد. نامه هـــای زمینـــه اگـــر کمـــال بیابـــد 
پایگاهـــی بـــرای بازتابانـــدن دغدغه هـــای کســـانی خواهـــد بـــود 

که در این بوم برای این بوم اندیشه می کنند.

نامه های زمینه

نامه 



Insti�( 200۳ مؤسســه ی نقــد هنــر  ایزابــل گــراو و دانیــل برنبــام در ســال
tut für Kunstkritik( را تأســیس کردنــد، ایــن مؤسســه بــه نقــد هنــری 
و رشــته های مرتبــط بــا آن می پــردازد و در برنامــه ای مــدون مورخــان 
هنــر، منتقــدان، هنرمنــدان و نویســندگان را گــرد هــم مــی آورد. ایــن 
مختلــف،  نویســندگان  از  کتاب هایــی  انتشــار  بــر  عــالوه  مؤسســه 
اســاس  بــر  مجموعــه  ای  و  ســمپوزیوم ها  اســاس  بــر  کتاب هایــی 
ســخنرانی های پیرامــون هنــر نیــز منتشــر می کنــد. هــدف از انتشــار ایــن 
از بحث هــای جــاری در مــورد روابــط  ارائــه ی بینشــی پویــا  مجموعــه 

سیال بین نقد، هنر و بازار است.

»نقاشــی  کتــاب  مقاله هــای  از  دوم  بخــش  حاضــر  حــال  شــماره ی 
فراســوی خــود: مدیــوم در شــرایط پســا�مدیومی«۱ از مؤسســه ی نقــد 
در  شــانزده  شــماره ی  در  آن  مقاله هــای  از  بخشــی  کــه  اســت  هنــر 
دســترس خواننــدگان قــرار گرفــت. ایــن کتــاب مجموعــه ای اســت از 
چندیــن مقالــه براســاس کنفرانســی کــه در ســال 20۱۳، ایزابــل گــراو و اِوا 
الیـِـر بورخــارت2 در دانشــگاه هــاروارد برگــزار کردنــد و در قالــب گفتمانــی 
نقاشــی  مدیــوم  بازتعریــف  و  بصــری  اخیــر  تحــوالت  بــه  انتقــادی 
پرداختنــد. هم اکنــون بــا همــت گــروه مترجمــان زمینــه ۱2 مقالــه از ایــن 
در دســترس  زمینــه  بیســت  و  قالــب شــماره های شــانزده  در  کتــاب 
مخاطبــان فارســی زبان قــرار گرفتــه تــا مخاطبــان دریافــت روشــن تری 
ــه  ــوم نقاشــی در شــرایط امــروز داشــته باشــند. الزم ب از وضعیــت مدی
ذکــر اســت کــه مقدمــه ی اصلــی کتــاب نیــز بــه بخــش دوم اضافــه شــده 

تا به فهم بیش تر این مجموعه کمک کند. 

ارجاعات:

 Painting Beyond Itself: The Medium in the Post�medium �۱
Condition )Sternberg Press / Institut Für Kunstkritik(.

تلفــظ  براســاس  نویســنده  اســم  زمینــه  ۱۶ مجلــه ی  در شــماره ی   �2
انگلیســی اش اِوا لیجــر بورچــارت نوشــته شــده، اِوا الیـِـر بورخــارت تلفظ 

لهستانی این اسم است.ـتحریریه ی زمینه.

یادداشت دبیر تحریریه
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ایــن کتــاب براســاس کنفرانســی شــکل گرفتــه کــه در آوریــل 20۱۳ در 
ایــن  برگــزاری  آغازیــِن  محــرک  کردیــم.۱  برگــزار  هــاروارد  دانشــگاه 
کنفرانــس عالقــه ی عمیــق و مشــترک مــن و ایزابــل بــه تحــوالت اخیــر 
نقاشــی بــود، خصوصــاً در کار آن نقاشــانی کــه خودآگاهانــه بــه درگیــری 
ــار ادراکــی  ــد و بدین ســان بحــث اعتب ــوم رجعــت کردن ــا مســئله ی مدی ب
ایــن مفهــوم و ارتبــاط آن بــا تاریــخ را از نــو به جریــان انداختنــد. مــا 
تصمیــم گرفتیــم از برخــی از ایــن هنرمنــدان، درکنــار مورخــان و منتقــدان 
هنــری، دعــوت کنیــم تــا درمــورد کارشــان گفت وگــو کنیــم و مبحــِث 
ــد  ــرِ اجــرای تصویــری ]pictorial practice[ را  در ــــ به قــول رزالین کلی ت
 ]the post�medium condition[ »کــراس ــــ  »شــرایط پســامدیومی
مــورد توجــه و بررســی قــرار دهیــم. هرچنــد، خیلــی زود مســجل شــد کــه 
چشــم انداز تاریخــی وســیع تری بــه پیشــبرد چنیــن بحثــی کمــک خواهــد 
کــرد. مســئلْه بازگشــِت دوبــاره بــه مانــه و نقاشــی در نیمــه ی دوم قــرن 
شــرح  محــدوده ی  کــه  تاریــخ  از  نقطــه ای  آن   یعنــی  نبــود،  نوزدهــم 
و  مــی داد  شــکل  را  مدرنیســم  از  گرینبــرگ  غایت شــناختی  کلمنــت 
گرینبــرگ تعریــف ماهیت گرایانــه و تقلیل گرایانــه ی خــود از مدیــوم را ــــ 
کــه اکنــون محدودیت هــای آن آشــکار اســت ــــ بــر آن بنــا کــرده بــود. بلکــه 
در نظــر مــا، آن چــه ضــرورت داشــت، بازگشــت بــه زمان هــای بســیار 
بــرای  کــه  هنــگام  آن   بــه  بازگشــت  بــود؛  رنســانس(  )یعنــی  دورتــر 
نخســتین بار تفکــرِ نظــرِی مســتمری حــول نقاشــی ظهــور پیــدا کــرد، 
همین طــور بازگشــت بــه قــرن هجدهــم کــه تعاریــف »ویــژه بــودِن«2  
]specificity[  نقاشــی، تفــاوت  آن بــا دیگــر گونه هــای بازنمایــی، و معنــا 
و رســالت متمایــزش بــرای اولین بــار صورت بنــدی شــدند و رســمیت 
یافتنــد. به عبــارت دیگــر، آن چــه می بایســت در نظــر داشــت ایــن پرســش 
اســت کــه مدیــوم پیــش از مدرنیســم چــه بــوده و چــه تعریفــی داشــته 
اســت. هرچنــد، مطــرح کــردن چنیــن تبارشناســی گســترده ای از مفهــومِ 
ویــژه بــودِن نقاشــی صرفــاً برمبنــای میــل بــه عرضــه  کــردن تاریــخ غنی تــر 
و طویل تــری از مدیــوم نبــود. بلکــه، نیــت مــا پیچیدگــی و تکثــر بخشــیدن 
بــه خــوِد ایــده ی مدیــوم بــود، تــا بدین ترتیــب بیان هــای یکپارچــه ی ایــن 
مــورد  را  آن  خطــی  پیشــروی  ایــده ی  بکشــیم،  به چالــش  را  مفهــوم 

مقدمه
اِوا الیِر بورخات، ایزابل گراو

ترجمه  ی مهسا محمدی
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نقاشی فراسوی خود: 
مدیوم در شرایط پسا مدیومی )دو(



پرســش قــرار دهیــم، از هرگونــه وسوســه ی تقلیل گرایانــه بــرای تعریــف 
کــردن آن جلوگیــری کنیــم و بدین ســان بــرای بررســی و ســنجِش آن چــه 
در دهه هــای اخیــر در نقاشــی روی داده اســت چارچوبــی فراهــم ســازیم 

که به لحاظ ادراکی متنوع تر و به لحاظ تاریخی دقیق تر باشد. 

درســت اســت کــه پــروژه ی مــا بــر نقاشــی متمرکز اســت، امــا مقصودش 
آن نیســت کــه بــار دیگــر مدعــِی برتــری و تفــوق ایــن فــرم از اجــرای هنــری 
شــود. مــا نقاشــی را فــرم واالتــر هنــری نمی  پنداریــم. همان طــور کــه در 
مقاله هــا و نوشــته های ایــن کتــاب نیــز روشــن اســت، آن چــه مــا در پــی 
آنیــم ایــن اســت کــه برخــی از دالیــل اعطــای ایــن امتیــاز تاریخــی بــه 
نقاشــی را کشــف کنیــم و  شــیوه های گوناگــون ایــن اعطــای مقــام را در 
طــول تاریــخ بکاویــم. هم چنیــن، اگــر بحــث ویــژه بــودن مدیــوم را زنــده 
می کنیــم، بــه  ایــن  خاطــر نیســت کــه به قــول گرینبــرگ »نقاشــی را شــکار 
کنیــم« و بــه درون محــدوده ی تنــگ دســته بندی ای برگردانیــم کــه در 
ــه و تعریــف شــده اســت. درعــوض، چالــش  گذشــته  در آن جــای گرفت
از  یکــی  اســت.  بــودن  ویــژه  ایــن  از  متفاوتــی  شــرح  تولیــد  اصلــیْ 
بینش هــای تعیین کننــده ی نظریــه ی مدیوم هــا ایــن بــوده کــه هیــچ 
مدیومــی حــس یــا واقعیــت مــادی پایــداری نــدارد. مفهــوم ویــژه بــودن 
یــا  نقاشــانه  اجــرای  هــر  فراتاریخــی  جوهــره ی  به عنــوان  مدیــوم 
ــه ی عامــل غایت شــناختی زیبایی شناســی عمومــاً غیرقابل دفــاع  به منزل
انگاشــته شــده اســت. اگــر اکنــون دوبــاره دغدغــه  ای حــول ایــده ی مدیــوم 
جــان گرفتــه ، در نتیجــه ی بــاال گرفتــن عالقــه  بــه ســاختن و مادیت اســت 
کــه آن هــم ریشــه دارد در به رســمیت شــناختن ثبــت مــادی و تکنیکــی 
کار هنــری به عنــوان میــدان اصلــی، و نــه پایــه وتکیــه گاه معنــا. آن چــه مــا 
در اجــرای هنــر معاصــر شــاهد آنیــم درگیــری بــا اســلوب و قراردادهــای 
یــک  وارد  اغلــب  کــه  اســت  از ســاختن  ناهمگنــی  تعمــداً  و  متفــاوت 
برخــورد و تصــادم ســازنده می شــوند: گفت وگویــی پرتنــش بــا یک دیگــر. 
اســت  ممکــن  امــروزه  نقاشــِی  تعریــف  در  کــه  اســت  جهــت  ایــن  از 
اصطــالح »فراســو« ]beyond[ بــه کار رود؛ بدیــن معنــا کــه  نقاشــی 
تــالش می کنــد بــرای بازتعریــف خــودش، بــه بیــرون از خــود دسترســی 
پیــدا کنــد و به قــول دیویــد جوزلیــت خــود را در برابــر خــود قــرار دهــد. بــه 
ایــن ترتیــب، نقاشــی معاصــر خــود را ملغــا می کنــد، بااین حــال، زنــده 

می ماند و هم چنان ادامه می دهد.۳

دریافــت متکثــر و ناهمگــن از مدیــوم مــا را  فــرا می خوانــد تــا ویــژه 
بــودن مــادی اجرا هــای تصویــری گذشــته را بــه شــکل متفاوتــی مــورد 
تعبیــر  ایــن  بنــد  از  را  نقاشــی  اســت  قــرار  اگــر  دهیــم.  قــرار  مداقــه 
ــم، بایســتی  سفت وســخت از همان بودگــی ]selfsameness[ رهــا کنی
نســبت آن را بــا ســایر مدیوم هــا و اجراهــا بــه  پرســش بکشــیم، محــل 
تالقــی آن را بــا دیگــر شــیوه های تولیــد مــاده در یــک زمــان مشــخص و 

آالیــش آن را بــه ایــن شــیوه ها بررســی کنیــم، و روش هایــی را دریابیــم 
کــه از طریــق آن هــا ایــن ارتباطــات و آالیش هــا عــوض آن کــه اطــراف و 
جوانــِب نقاشــی بماننــد، در نقاشــی درونــی شــوند. یکــی از پرســش های 
کلیــدی و مهمــی کــه چنیــن رویکــردی برمی انگیــزد ایــن اســت: مدیــوم در 
ایــن مفهــومِ به لحــاظ مــادی و فرهنگــی پیچیــده  بــر چــه ســوژه ای داللــت 
می کنــد؟ البتــه نقاشــی به طــور ســنتی همــواره رابطــه ی شــاخصی بــا 
جنبــه ی  را  ســوبژکتیویته  هــگل  مثــالً  اســت.  داشــته  ســوبژکتیویته 
تعیین کننــده می انگاشــت، یعنــی همــان اصلــی کــه نقاشــی را به عنــوان 
یــک مدیــوم تعییــن می کنــد. امــا چنان چــه تلقــی مــا از مدیــوم بــا هــگل 
فــرق داشــته باشــد، چــه بــر ســر ایــن اصــل می آیــد؟ آن وقــت نقاشــی چــه 
سوژه/ســوژه هایی را می توانــد بیــان کنــد؟ آیــا نقاشــی می توانــد خــود 
یــک ســوژه انگاشــته شــود؟ و اگــر چنیــن اســت، مزایــا و مخاطــرات  
بــا  از چــه طرقــی  نقاشــی  بــود؟  چنیــن همانندســازی ای چــه خواهــد 
شــکل گیری های مختلــف ســوبژکتیویته در برهه هــای خــاص تاریخــی 
درگیــر می شــود؟ و تأثیــرِ سیاســی، اجتماعــی، و فرهنگــی رخ دادن چنیــن 
کــه  پرســش هایی هســتند  از  برخــی  این هــا  درگیری هایــی چیســت؟ 
مقاله هــای جمع آوری شــده در ایــن کتــاب بــه آن هــا پاســخ می دهنــد. 

امیدواریم این پرسش ها محرک بحث های بیش تری شوند.

ارجاعات:

صورت جلســه ی  کلمــه،  دقیــق  معنــی  بــه  مجموعــه  ایــن  هرچنــد،   �۱
کنفرانــس نیســت. تمامــی مباحــث مطرح شــده در کنفرانــس در کتــاب  
مــا گنجانده نشــده اند، و مباحثــی کــه کتــاب در بــر گرفتــه اســت نیــز 
شــرح و بســط داده شــده یا  مورد بازاندیشــی و اصالح شــایان توجهی 

قرار گرفته اند.

2�در زمینــه احتــرام بــه تنــوع ســلیقه اصلــی اســت اساســی، و مــا احتــرام 
بــه تنــوع در ترجمــه  ی واژه هــا و اصطالحــات را وظیفــه ی خــود می دانیــم. 
را هــر  یــک واژه  یــک شــماره  بنابرایــن ممکــن  اســت در مقاله هــای 
مترجمــی براســاس متــن، کلمــه ی خاصــی ترجمــه کنــد، مثــالً در ایــن 
شــماره  specificity در مقاله هــای مختلــف خاص بودگــی، ویــژه بــودن، 

محوریت و ... آمده است.ـ تحریریه ی زمینه.

David Joselit, “Painting beside Itself”, October 130 �۳
)Fall  2009(: 125�34.
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در هــر اثــر هنــری گونــهای از یگانگــی نهفتــه اســت کــه نمیتــوان از آن 
فروکاســت، ســرمایهای از تأثیرگــذاری و انگیــزش دیــداری کــه کــم و 
تکــراری نمیشــود. در این جــا حقیقتــی هســت کــه بــرای واکاوی تاریــخ 
هنــر هم زمــان چنــان بدیهــی و تهدیدکننــده اســت کــه از روی عــادت 
نادیــده گرفتــه میشــود: هیــچ اثــری توصیــف شــدنی نیســت. و از آن جــا 
میتوانیــم  نــه  و  دهیــم  شــرح  زبــان  بــا  را  اثــری  میتوانیــم  نــه  کــه 
تجربــهاش را بازگــو کنیــم، چگونــه میتــوان بــه آن معنایــی نســبت داد؟ 
در  نــه  و  اســت  آن  معنــای  در  نــه  مــدرن  نقاشــی  ارزش  راســتی  بــه 
عمــلاش بلکــه در نیــروی بینهایــت آن در بــه نمایــش در آوردن معنــا و 
عمــل اســت. ایــن ســاختار آیندهنگرانــه نشــان میدهــد کــه افــق زمانــی 
نقاشــی کامــالً از بازههــای زمانــی سیاســی، بــا اهــداف و کاوشهــای 
کوتــاه مدتــش، جداســت. نقاشــی زمــان را ثبــت میکنــد بــه جــای آن کــه 

بر رویدادهایی که در آن انباشت شدهاند اثر بگذارد. 
هــر نقاشــی یــک باتــری زمــان اســت ـ درک آن میتوانــد عمــری بــه درازا 
بکشــد. امــا چــه کســی میتوانــد سراســر عمــرش را تنهــا بــه یــک نقاشــی 
بنگــرد؟ بــا ایــن همــه آفرینــش هنــری کــه در نقــاط گوناگــون جهــان بــرای 
دیــدن هســت وارونــهی ایــن ماجــرا پدیــد آمــده اســت: مصــرف هنــر 
شــتاب گرفتــه و بانــی شــیوههای جدیــد دیــدن شــده اســت. بــرای نمونــه 
در مــوزهی هنــر مــدرن )MoMA( دیدارکننــدگان از جلــوی نقاشــیها رد 
عکــس  نقاشــیها  همــهی  از  گوشــیهای همراه شــان  بــا  میشــوند، 
هرگــز  کــه  می کننــد  انبــار  آینــدهای  بــرای  را  هنــری  آثــار  و  میگیرنــد 

نشان گذاری، ثبت، انباشت و 
گمانه زنی )برزمان(

دیوید جوزلیت

ترجمه ی افرا صفا
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نخواهــد آمــد. دوربینهــای متحــرک ایــن آثــار را ذخیــره میکننــد؛ آثــاری 
کــه خــود کارشــان ثبــت زمانــی ویــژه اســت. ایــن اراده بــرای ذخیــره کــردن 
دژی  ماننــد  کــه  نیســت  موزههــا  اندیشــهی  تنهــا  گــردآوری(  )یــا 
خســتگی ناپذیر در برابــر آینــده بــه گــردآوری آثــار میپردازنــد، بلکــه در 
هنــری  آثــار  فــروش  و  همرســانی  بــرای  کــه  دیجیتالــی  پلتفرمهــای 
ــد آرشــیو شــبکهای آرتســی  ــده میشــود، مانن درســت شــدهاند هــم دی
ــه پــای اش ریختــه  )ARTSY( کــه بــه تازگــی ســرمایهی قابــل توجهــی ب
شــده، یــا Contemporary Art Daily کــه مرجــع بــزرگ اطالعــات جهــان 
هنــر اســت یــا وبســایتهای کاربــر بــه کاربــر ماننــد Tumblr. جهــان هنــر 
در همــهی اشــکال خــود بــه انبــاری گســترده از انرژیهــای بالقــوه تبدیــل 
شــده کــه مصــرف کل محتــوای آن از هیــچ انســانی بــر نمیآیــد. ایــن 

انبارِ عظیم تجربههای عقب افتاده است. 
ایــن ســازوکار ــــ گــردآوری در ســطح کالن و پریشــانی همهگیــر ــــ نشــان 
میدهــد کــه چــرا نقاشــی امــروز فرمهــای جدیــد و جایگاهــی نویــن پیــدا 
کــرده اســت. زیــرا چنــان کــه جاناتــان کــرری بــه گونــهای اثــر گــذار ادعــا 
میکنــد بــزرگان نقاشــی مــدرن، ماننــد پــل ســزان، از همــان هنــگام میــان 
ثبــت زمــان و بیننــدهی پریشــان و حواس پــرت پیونــدی یافتــه بودنــد؛ بــه 
راســتی در زبــان هنــرِ ســزان تراکــم نشــانهای ثبــت زمــان بــا پریشــان 
حواســی ارتبــاط دارد.۱ امــا برعکــس رســانههای دیــداریای کــه آشــکارا 

زمــان را ذخیــره میکننــد ماننــد فیلــم، ویدئــو و پرفورمنــس )کــه زمــان 
)آغــاز و پایــان( مشــخصی دارنــد جــدا از این کــه بیننــده بخواهــد کامــل 
آنهــا را ببینــد یــا خیــر( یــا عکــس )کــه هویتــش بــا زمانــی کــه در برابــر 
نــور بــوده اســت آشــکار می شــود، حتــی اگــر دســتکاری دیجیتــال رویــش 
انجــام شــود( در نقاشــی نشــان گذاری و انباشــت یــا گــردآوری زمــان 
گونــهای  بــه  نقاشــی  اســت.  ادامــهدار  و  میشــود  انجــام  همزمــان 
متناقــض زنــده اســت: مدیومــی زنــده. نقاشــی هماکنــون »در حــال 

پخش زنده است«2 به جای آن که در فضای باز باشد.۳
و  متریــال  تعیین کننــدهی  هم چنیــن  زمــان  ذخیــرهی  و  نشــان گذاری 
ــرای یــک نقاشــی هســتند. ایــن اســاس آن چیــزی  ــه ب ــه کار رفت مــواد ب
ــد ســزان« گذاشــت:  ــی نامــش را »تردی ــه موریــس مرلو�پونت اســت ک
رونــد طاقتفرســای انتقــال احساســات بــه فــرم، تردیــد جانفرســایی کــه 
بــا هــر تصمیــم بــرای افــزودن نشــانی دیگــر بــر آن چــه هماکنــون بــر بــوم 
هســت بــه جــان هنرمنــد میافتــد.۴ نقاشــی پرســش وجــودی بنیادینــی را 
بــه شــئ تبدیــل میکنــد: هنرمنــد چگونــه میتوانــد جریــاِن روان تجربــه 
جایــگاه  در  ســپس  و  )نقــاش(  تولید کننــده  جایــگاه  در  نخســت  را 
مصرف کننــده )بیننــده( نشــان گذاری و ثبــت کنــد. در نقاشــی مــدرن ایــن 
بــه  کامــالً  نمیتوانــد  اثــری  هیــچ  اســت:  حاضــر  همــواره  »تردیــد« 
تصویــری منســجم برســد یــا در جایــگاه رویــدادی موفــق بــه شــمار آیــد. 
ــرای  ــد. ب ــار میکن ــزرگ از اثــر گــذاری را در خــود انب هــر نقاشــی کوهــی ب
نمونــه چگونــه میتــوان بــرای یــک یــک نشــانها توضیحــی دیــداری، 
احساســی و روانــی داشــت؟ جــای شــگفت نیســت کــه دیدارکننــدگان 
ــرژی بالقــوه روی  ــط ایــن ان ــه ثبــت و ضب مــوزهی MoMA دســت آخــر ب
ــد دریافــت  ــرای انجــام کاری غیرممکــن مانن ــه جــای آن کــه ب ــد، ب میآورن
همــهی ایــن انرژیهــا تــالش کننــد. یکــی از شــگفتیهای هنــر معاصــر 
ایــن اســت کــه ایــن اصطــکاک میــان نشــان گذاری و ذخیــرهی زمــان روی 
ــرا نشــانهای تشــکیل دهندهی آن، کــه در  ــد زی ســطح آن باقــی میمان
دیــده  هم زمــان  همــواره  بســتهاند،  نقــش  آن  روی  بــر  زمــان  گــذر 
میشــوند. نقاشــی فــرم برتــرِ رایزنــی بــرای توجــه اســت؛ بــرای کنــدوکاو 
در قواعــد و قواعدزدایــی از زمــان مؤثــر در دورهی تولیــد و چرخــش کالن 
تصویــر. بــه عبــارت دیگــر، در نقاشــی مــدرن هــم در رونــد تولیــد و هــم 

مصرْف نشان گذاری و انباشت و ذخیرهی زمان در جریان است. 
 MoMA ــدگان ــانهی دیدارکننـ ــهی عکاسـ ــارهی تجربـ ــه دربـ ــورد آن چـ در مـ
پیشتـــر گفتـــم یکـــی از راههـــا کنـــار آمـــدن بـــا انباشـــت گـــزاف هنـــر، کـــه 
ـــان نقاشـــیها  هـــم درون هـــر یـــک از نقاشـــیها رخ میدهـــد و هـــم در می
در اثـــر گردآوریشـــان در مـــوزه یـــا در فضـــای آنالیـــن، دگرگـــون کـــردن 
شـــکل آنهـــا و تبدیـــل کردن شـــان بـــه »تصویـــر« یـــا تصاویـــر دیجیتـــال 
اســـت.۵ و بـــه راســـتی تبدیـــل نشـــان نقاشـــی بـــه تصویـــرْ پاســـخ پـــاپ آرت 
بـــه تردیـــد ســـزان بـــود ماننـــد کارهـــای روی لیکتن اســـتاین کـــه بـــا ضربـــهی 
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بـــود.  کـــرده  کار  اســـتریپ  کمیـــک  تصاویـــر  روی  از  بـــزرگ  قلمهـــای 
کنــار  را  بــه تصویــر  نقاشــی  تبدیــل  آشــکار  رونــد  اکنــون میخواهــم 
بگــذارم و بــه بررســی ســاختار گــردآوری بپــردازم ــــ هــم بــه گــردآوری 
نشــانهای ثبــت زمــان در خــود نقاشــی و هــم بــه گــردآوری فیزیکــی 
نقاشــی یــا مجموعههــای دیجیتــال. البتــه کــه معتبرتریــن و فراگیرترین 
نظریــهی گــردآوری نقاشــی در رابطــه بــا مســائل دیــداری از ســوی گــی 
دبــور مطــرح شــده اســت. او نمایشــگری۶ را گــردآوری ســرمایه فراتــر از 
مــرزی ویــژه میدانــد تــا جایــی کــه تبدیــل بــه تصویــر میشــود.۷  اگــر بــر 
ســر ایــن هماندیشــه باشــیم کــه هنــر مــدرن و فضاهــای نمایشــش بــا 
ــدگان از  ــن دیدارکنن ــی دارد بنابرای ــور از نمایشــگری همخوان تعریــف دب
MoMA و موزههــای دیگــر بــا عکــس گرفتــن، ســرمایهی گــردآوری شــده 
را گــردآوری میکننــد کــه میتــوان ادعــا کــرد کــه بــه نمایشــگری ســرطانی 
را  گــردآوری  از  دیگــر  مدلــی  میخواهــم  امــا  میانجامــد.  بدخیمــی  و 
ــا نمونــهی دبــور متفــاوت اســت. بــه جــای محــدود  پیشــنهاد کنــم کــه ب
کــردن )جلوگیــری( کنــش و کنشــگری، گونــهی گــردآوری ای کــه مــن بــه 
ــا  ــا پارتیتــور۸ ی ــگارش اســت، همســان ب ــد ن آن میاندیشــم چیــزی مانن
صفحــهی نت نویســی شــده در موســیقی کــه میتوانــد گشایشــی بــرای 
بیشــمار نمایــش در آینــده باشــد یــا در رابطــهی نزدیکتــر بــا هنرهــای 
بیســتم  میانــهی ســدهی  از  کــه  متــن  در  نمایشــگری  نوعــی  دیــداری 
گســترش یافتــه اســت. مطــرح خواهــم کــرد کــه در نقاشــی ثبــت زمــان 
و ذخیــرهی تأثیرگــذاری بــه جــای آن کــه تبدیــل بــه نمایشــگری شــود بــه 
تجربــهی پارتیتــوری یــا بافتارنگارانــه میانجامــد. در این جــا پرســش 
اساســی ایــن اســت کــه چــه پیونــدی میــان رونــد نقاشــی در جایــگاه 
روشــی کنتــرل نشــده بــرای ثبــت زمــان و تصویــر دیجیتــال در جایــگاه 
یــک بازنمایــی ظاهــراً تجســم یافتــه به وجــود می آیــد. بــه عبــارت دیگــر، 
چگونــه اشــکال بســته و ظالمانــهی گــردآوری )کــه بــه یــک درصــد جوامــع 
نســبت داده میشــود( میتوانــد در برابــر نــوع بازتــری از گــردآوری قــرار 
یــا  پارتیتــوری  ثبــت  یــا  شــخصی  گزینــش  آن  ویژگــی  کــه  بگیــرد 

بافتارنگارانه ی تصاویر است؟ 
پاســخ مــن بــا کارهــای جکســون پــاالک آغاز میشــود. آثارش کــه با ریختن 
و پرتــاب رنــگ همراه انــد نــوع ویــژهای از انباشــت را دربردارنــد کــه بــا آن 
احساســات خامــوْش زبــان بــاز میکننــد ــــ حتــی آن گونــه کــه منقدیــن 
گوناگــون و خــوِد نقــاش گفتهانــد تــوان ثبــت ناخــودآگاه را پیــدا میکننــد. 
پــاالک در آثــار پــرآوازهاش دروازهای زیباییشــناختی میــان احساســات 
بینظــم و فــرم منظــم بــاز میکنــد. ایــن مرزِ شــکننده نیازمند پوشــاندن کل 
ســطح بوم )به اصطالْح فضایی سرتاســری( بود که آن را ســرپا نگه دارد، 
بنابرایــن حفــظ آن بســیار دشــوار بــود. از ســویی، روش خــودکار پــاالک بــه 
ــت  ــه کــه کلمن ــا آن گون ــد ی ــدا کن ــدی مکانیکــی پی آســانی میتوانســت رون
گرینبرگ میهراســید به شــئای َپســت و دکوراتیو تبدیل شــود. از ســویی 

دیگــر، تــرک سلســلهمراتب و ارجاعهــا در خطــوط درهــم پــاالک کــه بســیار 
بــه ســختی رخ میدهــد، در نهایــت در حــدود ســال ۱۹۵۱ در ســایهی بــروز 
دوبــارهی نشــانههای توتمــی )یــا حتــی ســاختگِی( حالت فیگوراســیون قرار 
گرفت که از دل روابط کمپوزیســیونی آشــکار می شــد که دوباره در فضای 
سرتاســری کارش ظاهــر میشــدند.۹ چکیــدهی ماجــرا ایــن اســت کــه 
فشــاری مــداوم روی بــازی ادراکــی بــاز نقاشــی میانــهی قــرن بــرای تبدیــل 
شــدن بــه تصویــر وجــود داشــت. ایــن چیــزی اســت کــه تی.جــی. کالرک بــا 
نگاهی به انتشــار آثار پاالک در مجلهی »ووگ« در ســال ۱۹۵۱ آن را »رویای 
بــد مدرنیســم«۱0 مینامــد. و به راســتی بســیار اهمیــت دارد کــه بــر ایــن نکتــه 
پافشــاری کنیــم کــه ایــن فشــار بــرای »تصویــر شــدن« مهمتریــن ویژگــی 
ـــ مهمترین شــان هنــر  ســبکهای نقاشــی پــس از پــاالک را شــکل میدهــدـ 
پــاپ و نئواکسپرسیونیســم. در این جــا انباشــت نشــانها دیگــر در مــرز 
میــان احساســات بینظــم و فرمهــای تعییــن شــده نیســت بلکــه ایــن 
نشــان اکنون در مرز میان نشــان نقاشــانه و یک تصویر قرار گرفته اســت 
و آن را پــاپ و از آن خودســازی در جایــگاه تصویــری کاال شــده تعریــف 
میکننــد. پــاالک احتمــاالً واپســین هنرمنــدی بود کــه در کارش تأثیر نشــان 
حرکتــی مــدرن روی ابــراز حــاالت درونــی حفــظ شــده بــود ــــ هــم در مــورد 
ســازوکار دیــداری نــگاه و هــم آنالیــز روان شــناختی مفهــوم ناخــودآگاه. از آن 
پــس نشــان حرکتــی روی بــه بیــرون پیــدا میکنــد، در ســازوکارتبدیل شــدن 
بــه تصویــر آشــکار میشــود، آن گونــه کــه پاســاژهای نقاشــانه آثــار از 
آن خود ســاختهی میانــهی دهــهی ۱۹۵0 رابــرت راشــنبرگ را شــکل میدهند و 

از آن شکل میگیرند. 
کامــالً قابــل فهــم اســت کــه در ابتــدای ســدهی بیســتویکم تردیــد 
ســزان، کــه نامــی اســت کــه بــر تردیــدی هستیشناســانه در نقاشــی در 
جایــگاه رونــد نشــانگذاری زمــان گذاشــته شــده، بــه چیــزی دیگــر تبدیــل 
میشــود کــه میتــوان نامــش را »تردیــد دوشــان« گذاشــت کــه دربــارهی 
ــد و درک. پرســْش  ــه جــای شــک در تولی ــر اســت ب ــد در گــردش اث تردی
دیگــر ایــن نیســت کــه مــادهی رنــگ بــرای نشــان دادن آن چــه بایــد نشــان 
داده شــود کجــا گذاشــته شــود، بلکــه پرســش ایــن اســت کــه نقاشــی  ــــ 
ــاز  ــرد؟ آغ ــار خواهــد ک ــه رفت ــه کجــا خواهــد رفــت. چگون ــر ــــ ب ــا تصوی ی

تردید دوشان هنگامی است که اثر وارد جهان میشود. 

کنترل زمینه و بافتار
بــا نــگاه نقاشــی بــه جهــان بیرونــی کــه بــه آن وارد می شــود )جهانــی ورای 
بــوم و رنــگ( تعریــف آن کــه پیش تــر نشــانگذاری روی بــوم بــود گســتره 
می شــود و بــه بافتارنــگاری یــا ثبــت نشــانه در فضــای فیزیکــی میرســد. 
بــه راســتی در ســالهای اخیــر اســتراتژیهای گوناگونــی بــرای ورود 
پنــج  بــه وجــود آمدهانــد. دســت کم  بــه جهــان  درســت چنیــن چیــزی 
ــگاری گــردش نقاشــی شناســایی کــرد  ــرای بافتارن ــوان ب فرمــت را میت
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کــه هــر یــک ریشــه در تاریــخ مدرنیســم دارنــد: ۱( ســریها یــا گروهــی از 
آثــار بــر اثرهــای تنهــا و یگانــه ســایه میاندازنــد آن چنــان کــه آر.اچ. کیتمن 
بــا هــم را میآفرینــد کــه همگــی در  در پیونــد  آثــارِ  از  »فصل«هایــی 
تمهایــی پیچیــده و در پیونــد بــا محــل نمایــش ریشــه دارنــد کــه از 
بــه  بیش تــر  ایــن فصلهــا  آرشــیو گرفتــه شــدهاند.  یــک  از  بیش تــر 
شــکلی نصــب شــدهاند کــه بیننــده از پنلــی بــه پنــل دیگــر حرکــت کنــد بــه 
ــه  ــد؛ 2( ســپردن کار نشــان گذاری ب جــای آن کــه روی یــک اثــر تمرکــز کن
ابزارهــای گوناگــون فنــاوری۱۱ ماننــد ویــد گویتــون کــه نقاشــیهایش را 
بــه چیــزی  بــا پرینتــری جوهــری پرینــت میکنــد؛ ۳( نقاشــی تبدیــل 
نمایشــی میشــود ماننــد آثــار جوتــا کوئتــر کــه آثــارش را مخاطــب قــرار 
میدهــد و آنهــا را بخشــی از دیالوگــی نــه تنهــا بــا اعمــال خــودش در 
بیــرون از نقاشــی قــرار میدهــد بلکــه بــا شــخصیتهای تاریخــی ماننــد 
نیکــوال پوســن کــه او بســیاری از موتیفهــای آثــارش را از او الهــام 
فــرود  فــراز و  بــه جریــان و  کــه تصاویــر  گرفتــه اســت؛ ۴( هنگامــی 
ــه  ــال ب ــا انیمیشــن دیجیت ــد هنگامــی کــه امــی ســیلمن ب ــد مانن میافتن
راســتی نقاشــیهایش را زنــده میکنــد و دگرگونــی زمان بنــدی شــدهی 
یــک تصویــر را نشــان میدهــد؛ ۵( نقاشــی در جایــگاه ســوغاتی از زندگــی 
یــا دقیقتــر آن بخــش کوچــک زندگــی کــه در جهــان هنــر در جریــان اســت 
قــرار میگیــرد، ماننــد مایــکل کربــر کــه تصاویــری از یــک گفت وگــو 
دربــارهی نقــد هنــر را منتشــر میکنــد و رونــد بارگــذاری در یــک وبــالگ را 

به گفتمان نشانگذاری در هنر وارد میکند. 
الکســندر.آر. گلــووی در پرداخــت نظریــهی »پیونــد درونــی« اش )نوعــی 
پیونــد کــه در درون یــک چیــز رخ میدهــد( الگویــی کمککننــده بــرای بــروز 
شــرایط بیرونــی در شــئای ماننــد نقاشــی ارائــه می دهــد که به طور ســنتی 
اتصاالتــی  درونــی ...  »پیونــد  مینویســد:  او  دارد.  مشــخصی  مرزهــای 
درونــی میــان لبــه و میانــه اســت، پیونــدی کــه اکنــون کامــالً زیرمجموعهی 
تصویــر از درون و در درون آن قــرار میگیــرد. ایــن... منطقــهی تردیــد را بــه 
انتزاعــی  اکسپرسیونیســم  نقاشــیهای  برعکــس  مــیآورد.«۱2  وجــود 
پــاالک کــه سرتاســر ســطح را دربرمیگیرنــد، در نقاشــی هنرمندانــی کــه 
ــر و از  ــه مرکــز تصوی ــی دو ســویه از چارچــوب نقاشــی ب ــردم حرکت ــام ب ن
تصویــر بــه چارچــوب وجــود دارد. ایــن پیونــد درونــی »منطقــهی تردیــد«ی 
متفــاوت بــا تردیــد ســزان میآفرینــد ــــ کــه بــه ورود نقاشــی بــه جهــان در 
جایــگاه تصویــری در گــردش میپــردازد. به جای نشــانگذاری احساســات 
چنیــن نقاشــیای نشــان دهنــدهی اضطرابــی درگیــرِ فضاســت کــه ویژگــی 
زمانــهی جهانــی شــدن و جهــان دیجیتالــی اســت کــه هــر دو عمیقــاً درگیــر 
ــر  ــد. نقاشــیای کــه از خــود فرات ــه و مرکــز کدامن ــن پرســش اند کــه لب ای
را  را مطــرح میکنــد: چگونــه میتــوان چیــزی  ژرف  مــیرود پرسشــی 
ـــ هنگامــی کــه در محــدود کــردن چیــزی ماننــد نقاشــی کــه در  محــدود کــردـ 

ذات خود محدود است ناکامیم؟

)Speculation( گمانهزنی
بیــرون  بــرای  آیندهگرایانــه  روشــی  گمانهزنــی  حــس  بگوییــم  ســاده 
کشــیدن ســود از بازارهــای ســیال اســت. هم چنیــن واژهای اســت بــا بــار 
فلســفی ســنگین کــه ریشــههای التیــن آن دربردارنــدهی معناهایــی 
ماننــد »دزدکــی دریافتــن، نگریســتن، بررســی کــردن و دیــدن« اســت. بــه 
عبــارت دیگــر، گمانهزنــی هــم یــک مــدل دیــداری اســت و هــم یــک مــدل 
اقتصــادی و فلســفی. بــرای اهــداف مــن آن چــه گمانهزنــی را متمایــز 
میکنــد آیندهگرایــی آن اســت. ایــن نوعــی افــق دیــد اســت کــه بــا گــردش 
اثــر پیونــد دارد چــرا کــه میکوشــد پیشبینــی کنــد کــه یــک اثــر هنــری 
هنگامــی کــه وارد جهــان میشــود چگونــه رفتــار خواهــد کــرد و حتــی آن 
را کنتــرل کنــد. نقاشــانی کــه مــن از آنهــا نــام بــردم بــا بــه کار بــردن 
میکننــد.  گمانهزنــی  کارشــان  در  گــردش  فرمت هــای  و  ســاز و کارها 
چنیــن گمانهزنــیای ســاختار تردیــد دوشــان را تشــکیل میدهــد زیــرا 
دوشــان بــود کــه در دورهی فوتوریســم چیــزی سراســر متفــاوت ابــداع 
کــرد: آیندهگرایــی یــا آن چــه در امــور مالــی بــه آن قــرارداد آتــی میگوینــد. 
بــود کــه در  بــرای او قــرار مالقاتــی  بــه راســتی دریافــت حاضرآمــاده 
لحظــهای در آینــده انجــام خواهــد شــد. و البتــه او بــا بــازی بــا دایــرهی 
کوچکــی از واژگان ماننــد »عــروس« یــا »مجردهــا« در گزینــش نــام 
آثــارش گمانهزنــی را در مخاطــب ایجــاد می کــرد. تردیــد دوشــان شــکلی 

از گمانهزنی است. 

بــا ایــن گفتــه مســتقیم بــه موضــوع اصلــی ایــن نشســت، کــه ایــن مقالــه 
ویژگــی  »موضــوع  میدهــم:  پاســخ  اســت،  شــده  نوشــته  آن  بــرای 
یگانــهی نقاشــی کــه درگــذر تاریــخ بــه مفهــوم مدیــوم گــره خــورده اســت 
و اکنــون هنــگام آن اســت کــه بازنگــری و بازتعریــف شــود«. ایــن تعریف 
ــر زمــان  مــن از ویژگــی یگانــهی نقاشــی مــدرن اســت: نقاشــی مــدرن ب
نشــان میگــذارد، آن را انباشــت میکنــد، ثبتــش میکنــد و دربــارهاش 

گمانهزنی میکند. 
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1
در میانــه ی اتاقــی کــه اثاثیــه ی چندانــی در آن بــه چشــم نمی خــورد، مــرد 
جوانــی از روی مدلــی گچــی طراحــی می کنــد. طــراح نشســته بــر صندلــی 
ــــ بــا قلمــی در دســتش، پارچــه ی پاک کنــی زیــر بازویــش و کیفــی به جــای 
زیردســتی روی پاهایــش ــــ در تــالش بــرای ضبــط شــکل و شــمایِل 
مجســمه ای کــه در مقابلــش روی گنجــه ای کشــویی قــرار دارد بــه جلــو 
خــم شــده اســت. او کامــالً خــود را وقــف کارش کــرده و بــا جدیــت تمــام 
رو بــه بــاال و بــه مدلــش چشــم دوختــه اســت. مــدل کــه از بــاال نوردهــی 
شــده در فضــای سایه روشــِن کارگاه هم چــون شــبحی بــه نظــر می رســد. 
ــر آن تابیــده، شــخص  ــور ب ــار دری کــه به زحمــت ن پشــت ســر طــراح، کن
دیگــری در نیم ســایه ایســتاده اســت و از بــاالی ســر مــرد جــوان بــه 
طراحــی نــگاه می کنــد. آن طــور کــه از ورقه هــای کاغــذِی لوله شــده ی زیــر 
بغلــش ــــ احتمــااًل طراحی هــای خــودش از ایــن مــدل ــــ برمی آیــد، به نظــر 
ــا  ــد. ب هم شــاگردی طــراح اســت و پیشــرفت دوســتش را نظــاره می کن
چشــم  بــه  بدنــش  در  کــه  تنشــی  و  کمین کــردن  حالــت  حــال،  ایــن 
می خــورد، کــه بــا فشــار دســتش بــه پشــت صندلــی دوســتش برجســته 
شــده، نوعــی حــِس مداخلــه و تحمیــل یــا حتــی تهدیــدی مبهــم را ایجــاد 

صحنه هایی از آموزش
اِوا الیِر بورخات

ترجمه ی مهدیس محمدی
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می کنــد. حســی کــه، بــا توجــه بــه این کــه انــگار جــواِن طــراح از حضــور او 
بی خبــر اســت، تشــدید هــم می شــود. حضــور پررنــگ و عجیــِب آتشــدان 
بــرای درآمیختــِن رنگ هــا  بــزرگ در پیش زمینــه و در کنــار آن ســنگی 

حــِس مبهمــی را کــه بــر کل ایــن صحنــه حاکــم اســت فزونــی می بخشــد، 
حسی که به ما القا می کند با فضایی غیرواقعی طرف ایم. 

تابلــوی »درس طراحــی« اثــر ژان ســیمئون شــاردن، کــه تالش هــای 
ــری ــــ در  ــری هن ــد از اث ــا تقلی ــه ب ــر می کشــد ک ــه تصوی ــی را ب مــرد جوان
این جــا مجســمه ی »مرکــوری« ســاخته ی ژان باتیســت پیــگال ــــ در پــی 
تبحریافتــن در رســم فیگــور انســان اســت، بــه شــمایل نگارِی جدیــِد 
ــر قــرن هجدهــم  ــق دارد، شــمایل نگاری ای کــه در هن ــر تعل آمــوزش هن
فرانســه ظهــور یافــت و نشــانه ای بــود از اهمیــِت روبه رشــد آمــوزش 
]پداگــوژی[ آکادمیــک. بــا وجــود ایــن، شــیوه ی پرداختــِن شــاردن بــه ایــن 
درون مایــه غیرعــادی اســت. او بــا آن کــه مرحلــه ی خاصــی را در آمــوزش 
آکادمیــک ــــ مرحلــه ای بیــن تمریــِن تقلیــد از قالب هــای گچــی ای کــه 
ـــ بازنمایــی  آناتومــی بــدن را نشــان می دادنــد و طراحــی از روی مــدل زنــدهـ 
می کنــد، واقعیت هــای نهــادی آن را پنهــان می ســازد. برخــالف نقاشــان 
ــار خــود  ــر را دســت مایه ی آث معاصــر دیگــری کــه موضــوع آمــوزش هن
قــرار می دادنــد و هــم بــر ماهیــت جمعــی آن تأکیــد می کردنــد، کــه بــه  
معنــای کارکــردن در مجــاورت و حضــور شــاگردان دیگــر بــود، و هــم بــر 
در  کوَشــن  نیــکال  کــه شــارل  کاری  همــان   مثــالً  ــــ  آن  خــاص  مــکان 

بــرای  آکادمــی  آمــوزش هنــر در  از  تصویرســازی جامــع و مفصلــش 
ـــ شــاردن بــرای بازآفرینــی ایــن شــرایط و معمارِی  دانش نامــه۱ انجــام دادـ 
خــاِص فضایــی کــه ایــن تمرین هــای آموزشــی در آن انجــام می شــد2، 
هیــچ تالشــی نمی کنــد. »درس طراحــی« بــه تصویــرِ َگلــه ای و عمدتــاً 
خیالــی ای  کــه شــارل ژوزف نَتــوآر در ســال ۱۷۴۶ از آمــوزش هنــر ارائــه داد 
نیــز شــباهتی نــدارد؛ در نقاشــی نتــوآر شــاگردانی از گروه هــای ســنی 
مختلــف در یک جــا جمــع شــده اند و هــر یــک ســرگرم تقلیــد و طراحــی از 
ــی آن  ــه بازنمای ــم ب ــزی کــه شــاردن تصمی ــد۳. چی ــزی متفاوت ان روی چی
گرفتــه به وضــوح نــه بُعــد جمعــی، بلکــه بُعــد انفــرادِی آمــوزش هنــر 
اســت، مواجــه ی یــک بــه یــک بــا فیگــور کــه باعــث می شــود شــاهدی کــه 
کــت قرمــز بــر تــن دارد به نحــوی مثــل یــک مزاحــم بــه نظــر برســد. 
بنابرایــن، تصویــر شــاردن از جــوان طــراح کــه از بافــت و زمینــه ی نهــادی 
نحــوه ی  و  هنــری  آمــوزش  از  فــرد  تجربــه ی  از  اســت  منتــزع گشــته 

واکنش این فرد به آن یا تأثیرپذیرفتنش از آن سخن می گوید.
بُعــد انفــرادی آمــوزش در دو نقاشــی دیگــر شــاردن نیــز، کــه هنرمنــدی را 
در حــال هنرآمــوزی نشــان می دهنــد، مــورد تأکیــد واقــع شــده اســت. 
ــن  ــه در اواســط دهــه ی ۱۷۳0 و در چندی ــن نقاشــی ها ک ــِن ای قدیمی تری
نســخه کشــیده شــده هنرجــوی جوانــی را بــه تصویــر می کشــد کــه غــرق 
در طراحــی از روی تکــه کاغــذی اســت کــه بــه دیــوار ســنجاق شــده و 
فیگــور مــرد برهنــه ای را نشــان می دهــد. نقاشــِی دوم ]»طــراح جــوان«[، 
که دو نســخه از آن در ســال ۱۷۳۷ کشــیده شــده، طراح جوانی را نشــان 
و  تکلیــف  انجــام  در  گچــش  تراشــیدِن  بــرای  لحظــه ای  کــه  می دهــد 
تقلیــدش ــــ طــرح اولیــه ی ســر پیرمــردی را، بــه احتمــال زیــاد از روی اثــر 
هنرمنــد دیگــری، کشــیده ــــ وقفــه انداختــه اســت.۴ ایــن دو اثــر بــه همــراه 
»درس طراحــی« ــــ کــه در دو نســخه نقاشــی شــد و به ترتیــب در ســالن 
]پاریــس[ در ســال های ســال ۱۷۴۸ و ۱۷۵۳ بــه نمایــش درآمــد ــــ گواهــی 
هســتند بــر عالقــه ی پایــدارِ نقــاش بــه مضمــون آموزش هنــر و خصوصاً 
طراحــی کــه در کانــون آن جــای دارد. بایــد گفــت کــه ایــن میــزان عالقــه ی 
شــاردن بــه ایــن شــمایل نگاری، بــا توجــه بــه آن کــه خــودش آمــوزش 
آکادمیــک جــدی ندیــده بــود، عجیــب و جالب توجــه اســت. او پیــش از 
مدرســه ی  از  را  نقاشــی  در  اســتادی  درجــه ی  آکادمــی۵  بــه  پیوســتن 
انجمــن صنفــی هنرمنــدان دریافــت کــرد. گرچــه مــدارک و نشــانه هایی 
دال بــر شــرکت او در برخــی کالس هــای طراحــِی آکادمــی در دســت 
ــه شــواهد  ــا توجــه ب ــده ب ــی او در طراحــی از روی مــدل زن اســت، توانای
نیم تنــه ی  یــک  از  بی رنگ ورویــی  پرداخــِت  ــــ  برجای مانــده  و  موجــود 
انگشــتانی  و  مبهــم  و  نامشــخص  خارجــِی  خطــوط  بــا  مردانــه 

چماقی شکل ــ محدود بوده است.۶ 
ــه  ــزی باعــث می شــد شــاردن به دفعــات ب شــاید بپرســید پــس چــه چی
ســراغ مضمــون آمــوزش طراحــی بــرود؟ بــا توجــه بــه آن کــه هیــچ مدرکــی 

ژان سیمئون شاردن، 
»درس طراحی«، 
رنگ روغن روی بوم،
  ۴۱ در ۴۷ سانتی متر، ۱۷۵۳، 
موزه ی هنر توکیو.



۲۳ ۲۲

مبنی بــر درخواســت و ســفارش خــاص یــک حامــی هنــری وجــود نــدارد، 
ــوده باشــد. چــه چیــزی  گمــان مــی رود کــه ایــن انتخــاب خــود شــاردن ب
و  اســت؟۷  بــوده  اهمیــت  حائــز  بازنمایی هــا  ایــن  در  شــاردن  بــرای 
داللت هــای فرهنگــِی گســترده ترِ ایــن تصویرســازی ها چــه بــوده اســت؟
دیــدگاه  امــر  بــدو  در  می تــوان  پرســش،  ایــن  بــه  پاســخ  دادن  بــرای 
شــخصِی شــاردن را در بــاب آمــوزش هنــر در نظــر گرفــت، دیدگاهــی کــه 
بــه نقــل از دیــدرو۸ در دیباچــه ی »ســالن ۱۷۶۵« آمــده اســت.۹ بــر اســاس 
آثــار  گفته هــای دیــدرو، شــاردن در مقــام مســئول نصــب و چینــِش 
به نمایش درآمــده در ســالن ــــ منصبــی کــه ایــن نقــاش عمــالً از ســال 
۱۷۵۵ بــه بعــد عهــده دارِ آن بــود ــــ از او و ســایر منتقــدان اســتدعا می کــرد 
در داورِی آثــار هم قطــاراِن هنرمنــدش آســان  گیر باشــند. او بــرای توجیــه 
ارائــه  ایــن درخواســت، شــرحی از آموزش هــای متمــادی و دشــواری 

می داد که نقاشان می بایست از سر می گذراندند:
»در هفــت یــا هشــت ســالگی گچ گیــر را در دســت مــا قــرار می دهنــد. در 
آغــاز چشــم، دهــان، بینــی و گــوش و ســپس دســت و پــا را از روی الگــو 
و  کیف هــا  روی  مدت هــا  آ ن کــه  از  پــس  می کنیــم.  طراحــی 
ــا  زیردســتی های مان دوال افتادیــم، مــا را مقابــل مجســمه ی هرکــول ی
اشــک هایی  به ســان  را  اشــکی  هیــچ  هرگــز  ــــ  می نشــانند  نیم تنــه 
آنتینــوس  ندیده ایــد کــه پــای ســاتیر، گالدیاتــور، ونــوس مدیچــی و 
ریختــه شــده اســت. ســپس، بعــد از آن کــه روزهــا و حتــی شــب هایی را 
یک ســره زیــر نــور چــراغ مقابــل طبیعتــی بی جــان و ایســتا ســر کردیــم، 
بــا طبیعــت جانــدار آشــنای مان می کننــد و ناگهــان انــگار حاصــل کارِ 
ــار اول اســت کــه  ــو گویــی ب تمــام ســال های پیشــین هیــچ می شــود؛ ت
گــچ را بــه دســت می گیریــم. چشــم بایــد نگاه کــردن بــه طبیعــت را یــاد 
بگیــرد؛ و بســیارند کســانی کــه هرگــز آن را ندیــده و هرگــز هــم نخواهنــد 

دید! این بالی جان ماست«.۱0 
همان طـــور کـــه متـــن بـــه وضـــوح نشـــان می دهـــد، شـــاردن نـــه تنهـــا از 
الگـــوی  بلکـــه  می کنـــد،  آســـان گیری  و  ارفـــاق  درخواســـت  منتقـــدان 
ــد:  ــراد می دانـ ــورد ایـ ــد و مـ ــد می کشـ ــه نقـ ــز بـ ــک را نیـ ــی آکادمیـ آموزشـ
آموزشـــی  روش  ایـــن  کـــه  زحمتـــی  و  کار  زیـــاد  به خاطـــر حجـــم  اواًل 
ســـال های ســـال بـــه هنرمنـــدان جـــوان تحمیـــل می کنـــد و ثانیـــاً تأخیـــر 
ــتیابی  ــع دسـ ــه مانـ ــده کـ ــای زنـ ــا فیگورهـ ــدان بـ ــن هنرمنـ ــه ی ایـ مواجهـ
می شـــود.  واقعـــی  جهـــان  ترســـیم  بـــرای  کافـــی  ابـــزار  بـــه  آن هـــا 
ــن  ــی از ایـ ــوان بازتابـ ــدی می تـ ــا حـ ــت کم تـ ــاردن را دسـ ــی های شـ نقاشـ
مباحثـــات دیـــد، چراکـــه ســـعی و تـــالِش ـــــ اگـــر نگوییـــم فشـــار ـــــ به کاررفتـــه 
در تقلیـــد و مشـــق هنـــر را ثبـــت می کننـــد. شـــاگرِد جـــوان و ســـخت کوش 
او کـــه روی کیفـــش خـــم شـــده اســـت مســـلماً فـــرق دارد بـــا پرســـونای 
مغـــرور و خودســـتایی کـــه لوئیـــس ملنـــدز، نقـــاش اســـپانیایی معاصـــر 
شـــاردن، در خودنـــگاره ی ســـال ۱۷۴۶اش بـــه تصویـــر کشـــیده اســـت، 

تابلویـــی کـــه طراحـــی را نشـــان می دهـــد کـــه در کمـــال اعتمادبه نفـــْس 
تســـلطش در فـــن تقلیـــد را نمایـــش می دهـــد.۱۱ بـــه  همیـــن قیـــاس، بـــه  
ـــگاِه خســـته ی طـــراح جـــوان در تابلـــوی  ـــدِن خم شـــده و ن نظـــر می رســـد ب
»درس طراحـــی« توصیف هـــای شـــاردن را از خســـتگِی شـــاگردان از 
ســـاعت ها تمریـــن تقلیـــد و کپی بـــرداری از قالب هـــای گچـــی بازتـــاب 
می دهـــد. البتـــه، ایـــن نیـــز واضـــح اســـت کـــه ایـــن تصاویـــر را نمی تـــوان 
بـــه ایـــده ی کوشـــش جســـمانی یـــا، عـــالوه بـــر آن، ذهنـــی ای تقلیـــل داد 
کـــه در تمریـــن و مشـــق تقلیـــد وجـــود دارد. بـــرای نمونـــه، تابلـــوی »طـــراح 
جـــوان« گونـــه ی دیگـــری از تجربـــه ی آمـــوزش را مـــورد تأکیـــد قـــرار 

می دهـــد و بـــه  شـــکلی برجســـته امـــا ظریـــف غرق شـــدِن هنرجـــو در 
ــه  ــیریِن آمـــوزش کـ ــای شـ ــد، یعنـــی نوعـــی رؤیـ کارش را منتقـــل می کنـ
به واســـطه ی نشـــانه هایی مشـــخص شـــده کـــه دال بـــر لذتـــی هســـتند 
کـــه ایـــن عالـــم رؤیاگـــون بـــه او بخشـــیده اســـت ـــــ در نســـخه ای از ایـــن 
نقاشـــی کـــه در برلیـــن هســـت، می تـــوان ردی از لبخنـــد را روی لبـــان پســـر 
مشـــاهده کـــرد. نقاشـــی های شـــاردن بـــه جـــای آن کـــه معـــادل بصـــرِی 
نطـــق غـــرای او در مخالفـــت بـــا مشـــقت های آمـــوزش آکادمیـــک باشـــند، 
ـــــ  می دهنـــد  ارائـــه  تقلیـــد  تمریـــن  از  مبهم تـــری  و  دوپهلـــو  تفاســـیرِ 
ــان  ــور انسـ ــم فیگـ ــد و رسـ ــرای تقلیـ ــه بـ ــی کـ ــورد چالشـ ــاً در مـ خصوصـ

پیش  روی هنرمندی مشتاق و آروزمند قرار دارد. 
بلکــه  آمــوزش  خــوِد  نــه  نقاشــی ها  ایــن  موضــوع  مــن،  نظــر  بــه 
ســوبژکتیویته ی درگیــر در ایــن فرآینــد اســت. آن چــه شــاردن بازنمایــی و 

بونوا لویی پرووست، 
»مدرسه ی طراحی« 

)بر اساس طراحی های شارل 
نیکال کوشن(، 
حکاکی، ۱۷۶۳، 

کتابخانه ی ملی پاریس.
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تصویــر می کنــد پیــش از هــر چیــز تصدیــق و تأییــِد آمــوزش آکادمیــک 
نــه صرفــاً هم چــون تمرینــی بــرای کســب مهارت هــای یــدی، بلکــه در 
مقــام صحنــه و عرصــه ای بــرای شــکل گیری ســوبژکتیویته اســت. گرچــه 
ــه  ــاً ماهــر ب ــاِش صرف ــک نق ــِل ی ــی از نقــش آکادمــی در تبدی ــا به خوب م
یــک هنرمنــد ــــ هویــِت حرفــه ای جدیــدی کــه در طــول قــرن هجدهــم 
در ســاخِت  آکادمیــک  آمــوزش  نقــش  از  آگاه  هســتیم،  ــــ  ســربرآورد 
ایــن،  وجــود  بــا  داریــم.۱2  اطــالع  کم تــر  هنرمنــد  یــک  فــردِی  هویــِت 
شــواهدی از زمانــه ی شــاردن وجــود دارد کــه مؤیــد ایــن امــر اســت. بــرای 
مثــال، وقتــی دیــدرو، در انتقــاد از آکادمــی، فیگورها و اشــکال تصنعی ای 
را کــه نظــام آموزشــی در ذهــن شــاگردان فــرو می کــرد »اشــباح ُشــل  و 
ِول«ی می خوانــد کــه مانــع تخیــل و خالقیــت هنرجویــان می شــود۱۳، در 
می کــرد.  اشــاره  آمــوزش  تجربــه ی  درونی ســازِی  ایــده ی  بــه  واقــع 
می تــوان فــرض کــرد کــه ایــن اظهارنظــر دیــدرو بــه تأثیــر درونــِی آمــوزش 
ــر، بلکــه  ــق هن ــه فقــط در مــورد خل در معنایــی وســیع تر اشــاره دارد و ن
منطقــی  لحــاظ  بــه  هســت.  نیــز  هنرمنــد  ســوبژکتیویته ی  بــه  ناظــر 
می تــوان فــرض کــرد کــه تمرین هــای طوالنــی بــرای بازنمایــی فیگــور 

انســان تأثیــری نیــز بــر تصــورِ هنرمنــدان جــوان ــــ چنان کــه خواندیــم، 
ــاز می شــد ــــ از خویــش  ــا هشــت ســالگی آغ آمــوزش در ســن هفــت ی
به عنــوان موجودیتــی بدن منــد داشــته باشــد، یعنــی می تــوان فــرض 
کــرد کــه تقلیــد بــه درونی ســازِی فیگــور بــه عنــوان تصویــرِ هنرمنــد از 
خــودش منجــر می شــده اســت. شــواهد تاریخــی   در تأییــد ایــن ادعــا را 
می تــوان در فلســفه ی تجربه گــرای قــرن هجدهــم پیــدا کــرد کــه توجــه 
و تمرکــز اصلیــش بــر پــردازش ســوبژکتیِو تجربــه و، به طــور کلی تــر، 
بیــن  می تــوان  مســلماً  بــود.  ســوژه  شــکل گیری  در  حــواس  نقــش 
فرانســه ی  در  کــه  ســوبژکتیویته  تجربی/احســاس گرای  الگوهــای 
میانــه ی قــرن هجدهــم صورت بنــدی شــد و الگوهــای آموزشــی ای کــه در 
آکادمــی فرانســه دنبــال می شــد ارتباطــی برقــرار کــرد، چراکــه می تــوان 
گفــت ایــن الگوهــای آموزشــی متــرادف بــا تربیــت حــواس، حافظــه 
ذهــن  در  ول«  و  شــل  »اشــباِح  دیــدرو  به قــول  فروکــردِن  )یعنــی، 

شاگردان( و البته درنهایت تربیِت خویشتِن۱۴ هنرمند۱۵ بوده است. 
نقاشــی های شــاردن بــا به تصویرکشــیدِن تمرین هــای طراحــان جــوان، 
و  می دهنــد  نشــان  کارشــان  در  را  او  پروتاگونیســت های  غرق شــدِن 
مثابــه ی  بــه   فیگــور  درونی ســازِی  فرآینــد  بــه  غیرمســتقیم  به شــکلی 
فیگــور یــا شــاید هــم  بــه  مثابــه ی تصویــری از خویــش اشــاره می کننــد. 
بــا وجــود ایــن، اســتدالل مــن ایــن اســت کــه موضــوع ســوبژکتیویته در 
ایــن نقاشــی ها محــدود بــه تجربــه ی طراحــان جــوان نیســت. در عــوض، 
را  آمــوزش  ســوبژکتیویته  شــکل گیری  بــر  ناظــر  صحنه هــای  ایــن 
هم چــون ســناریویی تخیلــی نمایــش می دهنــد کــه در آن ســوژه بــه 
چندیــن شــکِل نــه لزومــاً ســازگار بــا یکدیگــر ظاهــر می شــود. دقیقــاً 
همیــن بُعــد، یعنــی فانتــزی بــه عنــوان میزانســنی از ســوژه ــــ نوعــی تئاتــرِ 
ــد  ــن بازنمایی هــا روی آن تأکی خویشــتن۱۶ ــــ اســت کــه قصــد دارم در ای
کنــم و بدیــن ترتیــب توجــه را بــه نقــش آن هــا نــه تنهــا بــه عنــوان تفاســیرِ 
عمــده ی  بخــش  بــاب  در  شــخصی  و  فرهنگــی  اظهارنظرهایــی  و 
تمرین هــای الگــوی آموزشــی آکادمیــک، بلکــه بــه عنــوان نمونه هــای 
کنــم.  جلــب  مصــور۱۷  ســوبژکتیویته ی  ســاخِت  از  مهمــی  و   اولیــه 
بــه عبــارت دیگــر، اگــر می گوییــم ایــن نقاشــی ها صحنــه هســتند، بــه 
ایــن دلیــل اســت کــه از نیــاز شــاردن بــرای ســاخت و پی ریــزِی داســتانی 
در مــورد آمــوزش هنــری ســخن می گوینــد کــه او در آن هــا بتوانــد خــود 
را نمایــش دهــد، ولــو فقــط بــه صــورت غیرمســتقیم یــا غیابــی. بــا وجــود 
ایــن، اگــر ایــن نقاشــی ها در مــورد خــود شــاردن حــرف می زننــد، ایــن کار 
را بــا اشــاره نــه بــه یــک شــخص، بلکــه بــا اشــاره بــه مدیومــی ــــ نقاشــی ــــ 
انجــام می دهنــد کــه آن شــخص بــه آن اشــتغال داشــته اســت. ممکــن 
چنان کــه  و،  ســوبژکتیو  خاص بودگــِی  ایــن  کــه  شــود  گفتــه  اســت 
آشــکار  را  آن  آثــار  ایــن  کــه  اســت  مدیــوم  اجتماعــِی  دیــد،  خواهیــم 
ــای  ــگاه و معن ــاب جای ــری در ب ــن صــورت پرســِش کلی ت ــد، در ای می کنن

ژان سیمئون شاردن، 
»مرد جوان در حال طراحی«، 
رنگ روغن روی پنل،
 21 در 17 سانتی متر، 1738، 
موزه ی هنر کیمبل، تگزاس.
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فرآینــد ســاخت و مصالــح در نقاشــی مــدرِن اولیــه مطــرح خواهــد شــد. 
بــرای کاوش بیش تــر در ایــن موضــوع، روی »درس طراحــی« تمرکــز 

خواهم کرد. 

2
ــرای آن کــه بتوانیــم »درس طراحــی« را هم چــون میزانســنی از ســوژه  ب
درک و فهــم کنیــم، اجــازه دهیــد در ابتــدا نقــش فیگورهــا را در ایــن 
نقاشــی بررســی کنیــم. بــا آن کــه طــراح جــوان کــه در مرکــز قــاب قــرار دارد 
بــرای جلــب توجــه  نیــز  پروتاگونیســت نقاشــی اســت، مــدل  ظاهــراً 
ــد. در وهلــه ی اول تصمیــم شــاردن نمایــش   ــا او رقابــت می کن بیننــده ب
دادِن مجســمه ا ی معاصــر اســت کــه اهمیتــی را نشــان می دهــد کــه او 
ــرای ایــن فیگــور قائــل شــده، چــرا کــه در چنیــن تمرین هایــی به طــور  ب
یــا  هرکــول  )مثــالً  باســتان  یونــان  از شــاهکارهای  یکــی  از  معمــول 
ایــن تصمیــم معنــادار چنان کــه  نیم تنــه( اســتفاده می شــده اســت.۱۸ 
بایــد مــورد توجــه منتقدانــی قــرار گرفــت کــه حضــور مجســمه ی پیــگال 
را تشــویِق هنرآمــوزان بــه تقلیــد از مکتــب فرانســه تفســیر کردنــد.۱۹ 
دلیــل دیگــر بــرای آن کــه شــاردن اثــر همــکار خــود را انتخــاب کــرده 
احتمــااًل بــه خویشــاوندی و قرابــِت زیبایی شــناختِی بیــن ایــن دو هنرمنــد 
برمی گــردد. چــرا کــه تصــور می شــد پیــگال هــم ماننــد شــاردن، کــه 
روزگاری دیــدرو او را »نقاشــی طبیعــی« خوانــده بــود، مجسمه ســازی را 
بــا بناکــردِن آن بــر مشــاهده ی تجربی »طبیعی« کرده اســت. مجســمه ی 
»مرکــوری« او بــا آناتومــی طبیعت گرایانــه اش و حالــت بدنــی ای کــه 
نشــان از انجــام عمــل و فعالیــت خاصــی دارد ــــ خــم شــده تــا بنــد یکــی از 
صندل هــای بــال دارش را گــره بزنــد ــــ هنــگام نمایــش در »ســالن ۱۷۴2« 
مانیفســِت زیبایی شــناختِی ایــن رویکــرد جدیــد تلقــی شــد.20 تعجبــی 
نــدارد کــه ایــن دو هنرمنــد متقابــالً کار یکدیگــر را تحســین می کردنــد. در 
واقــع شــاردن قالــب گچــی ای از ایــن مجســمه را در اختیــار داشــت و 

پیگال هم دست کم صاحب شش اثر از شاردن بود. 
بنابرایــن، به تصویرکشــیدِن »مرکــورِی« پیــگال بــه عنــوان مــدِل طراحــی 
همان قــدر شــیوه ی خوبــی بــود بــرای ــــ به قــول خــوِد شــاردن ــــ »آمــوزش 
چشــم بــرای نگاه کــردن بــه طبیعــت« کــه نگاه کــردن بــه خــود طبیعــت. 
ایــن قیــاِس بیــن مجســمه و یــک فــرم طبیعــی از طریــق میزآنســن و 
نحــوه ی نمایــِش خــاص و برجســته ی اثــر پیــگال ــــ کــه بســیار متفــاوت 
اســت بــا حضــورِ کمرنگ تــر و تخفیف یافتــه ی آن در نقاشــِی متأخــری از 
ـــ مــورد تأکیــد واقع شــده بود؛ گنجه ی کشــویی ای  لویــی لئوپولــد بوآلــی2۱ـ 
کــه مجســمه روی آن قــرار داده شــده و یکــی از کشــوهایش بیــرون 
کشــیده شــده، یــادآورِ ســکوی مرتفــع و متحرکــی اســت کــه مــدل زنــده 
در آکادمــی روی آن می ایســتاد. البتــه چگونگــِی بازنمایــی مجســمه ی 
ایــن صحنــه ی  انــدازه ی حضــور آن در  بــه  پیــگال در نقاشــی شــاردن 

آموزشــی مهــم بــود. ایــن فیگــور، کــه بــا تک رنــِگ شــیری رنگ آمیــزی 
و  اُخرایــی  و  رویــی22، خاکســتری  رنــگ ســفید  بــه   لکه هایــی  و  شــده 
رگه هایــی از قهــوه اِی مایــل  بــه  زرد بــازی نــور و ســایه روی بــدن آن را 
نشــان می دهنــد، پیــش از هــر چیــز خــود را محصــول قلم مــو اعــالم 
ــه  ــِک اجــرا و پرداخــِت آْن جایگاهــش را ب ــد و جلوه گــرِی کروماتی می کن
عنــوان یــک اثــر بصــری ــــ آفریــده ی یــک نقــاش و نــه یــک مجسمه ســاز ــــ 
برجســته می ســازد. شــاردن، انــگار کــه بخواهــد ایــن وجــه را بیــش  از 
پیــش مــورد تأکیــد قــرار دهــد، پالتــی را از دیــوار پشت ســر مجســمه 
آویــزان کــرده اســت کــه در گــراورِ ژاک فیلیــپ لــو بــاس از ایــن اثــر کامــالً 
واضــح بــه نظــر می رســد.2۳ در نســخه ی دوم نقاشــی )تنهــا نســخه ی 
موجــود(، شــاردن دو عنصــر دیگــر را نیــز اضافــه کــرده اســت کــه در 
غیــاب نقــاش بــه نمایندگــی از او ســخن می گوینــد: صندلــی  خالــی ای زیــر 
پالــت و پشــت مجســمه، ســنگ و تــوده ای از پوکــه ی معدنــی بــرای 
مخلوط کــردِن رنگ هــا، ظرفــی شیشــه ای حــاوی مــالت و یــک کاردک 

)گرچه برای استفاده از آن هیچ رنگی وجود ندارد(.
کیفیــِت خودارجــاِع »مرکــوری« بــه عنــوان آفریــده و زاده ی دســت یــک 
ــگام نمایــش  ــد. هن ــدگان ســالن مغفــول نمان نقــاش از نظــر بازدیدکنن
نخســتین نســخه از ایــن نقاشــی در »ســالن ۱۷۴۸«، منتقــدی بــا اشــاره 
بــه بُعــِد رقابتــِی پنهــان در تبحــر کروماتیــک شــاردن گفــت: »دشــوار 
بتــوان گفــت کــه نقــاش بیش تــر بــه آقــای پیــگال ادای احتــرام می کنــد 
یــا بــه خــودش.«2۴ به عــالوه، اعجــاز و ضربه شســت نقاشــانه ی شــاردن 
بــر روش هــای  بیــش از هــر چیــز بــه ایــن برمی گشــت کــه منحصــراً 
ــگام  ــر اســِتو هن ــود. پی ی ــه کــرده ب ــه خطــِی طراحــی تکی کروماتیــک و ن
بازدیــد از »ســالن ۱۷۵۳« و بــا اشــاره بــه اســتفاده ی نقــاش از رنــگ گفت: 
»قطعــه ی مرمریــن ]چنیــن اســت در متــن[ تأثیــر شــگفت انگیزی ایجــاد 
اثــر  و  رد  آن کــه هیــچ  بــدون  اســت  به خوبــی طراحــی شــده  می کنــد. 
متمایــزی از آن قابل تشــخیص باشــد. خطــوط کناره نمــا در حقیقــِت 

رنگ ها مستحیل شده اند.«2۵
ابــراز شــگفتی اســتو بــه ایــن خاطــر اســت کــه ایــن تصویــرِ فاقــد خطــوط 
کناره نمــا کامــالً برخــالف پروتکل هــای پایــه ای و اصولــِی بازنمایــی بــود. 
در بافــت و زمینــه ی آکادمیــِک آمــوزش هنــر ــــ ماننــد طراحــی اجبــاری از 
روی فیگــور یــک مــرد برهنــه کــه بــه آن آکادمــی گفتــه می شــدــ2۶ کــه 
»درس طراحــی« نیــز بــه آن اشــاره داشــت، خطــوط کناره نمــا شــیوه ی 
اصلــی و اساســِی رســِم فیگــور قلمــداد می شــدند. منتقــد مــا بــا نظــر بــه 
نبــوِد خــط در آکادمــِی شــاردن، بــه شــیوه ی نقاشــانه ی بدیلــی بــرای 
ـــ »حقیقــت رنگ ها«ــــ اشــاره می کنــد کــه نیــاز بــه خــط را از بیــن  بازنمایــیـ 
می بــرد. اســتو دو ســال بعــد در کتابــش بــا عنــواِن »دیالوگ هایــی در 
بــاب هنــر« ایــن اســتدالل را جلوتــر بــرد؛ او از رویکــرد شــاردن به نقاشــی، 
کــه آن را »طبیعــی« می خوانــد، حمایــت کــرد و آن را بــه عنــوان بدیلــی 



۲۹ ۲۸

بــرای الگــوی آکادمیــک آمــوزش پیشــنهاد داد. اســتو کــه از زبــان یکــی از 
دو پروتاگونیســِت دیالــوگ، یــک نقــاش پرویــِی خیالــی، ســخن می گویــد، 
موضــع خــود را این گونــه توجیــه می کنــد: »در تصویــری زیبــا، فیگورهــای 
را می بینــم کــه توســط خطــوط مهــار  برجســته و مشــخصی  کامــالً 
بــه زیــر  ِگــردی و ُپری شــان، به قولــی،  نشــده اند، بلکــه درعیــن حفــظ 

آن چه قابل رؤیت است عقب نشینی می کنند.«2۷
در حقیقــت نیــز تــو گویــی در نقاشــی شــاردن مجســمه ی »مرکــوری« از 
زیــر امــر مرئــی ســر بــر مــی آورد و تأثیــر مبهمــی از حضــور را ایجــاد 
می کنــد کــه انضمامــی، مــادی و درعین حــال شــبح گون و خیالــی اســت. 
ظاهــرِ مجســمه هم چــون شــیءای بــدون خطــوط کناره نمــا کــه نــه از 
ســنگ، بلکــه از نــور ســاخته شــده در واقــع به طــور غیرمســتقیم نزدیکــی 
و شــباهتی بــا »فانــوس جــادو« را القــا می کنــد کــه در آن زمــان ســرگرمی 
محبوبــی هــم در میــان اعیــان و هــم در خیابان هــای پاریــس بــود.2۸  
شــاردن، همان طــور کــه از یکــی از طراحی هــای اولیــه اش از مــردی اهــل 

ــا ایــن  ــد،2۹ ب ــا یــک فانــوس جــادوی قابل حمــل برمی آی ســاوی همــراه ب
نمایش هــا بیگانــه نبــود. در »درس طراحــی« موقعیــِت به تصویردرآمــده 
ــی  ــه ســاختار نمایش هایــی شــبیه اســت کــه در فضــای داخل ــر ب بیش ت
اجــرا می شــد: بــدن طــراح جــوان ماننــد نــوک مخــروِط تصویــری  اســت 
کــه مجســمه ی شــبح مانند ســطح مقطــع آن محســوب می شــود. شــاید 
تصویــرِی  ایــن ســاختارِ  کــه درون  را،  بتــوان مجســمه ی »مرکــوری« 
مخروطی شــکل جــای گرفتــه، نــه نتیجــه ی نمایــش فانــوس جــادو بلکــه 
تصویــرِ ذهنــِی هنرمنــد کارآمــوزی در نظــر گرفــت کــه ممکــن اســت 

خسته از ساعات متمادِی آموزش دچار توهم شده باشد. 
بنابرایــن، از یــک ســو، »مرکــوری« تصویــری اســت از یــک مفهوم پــردازی 
طبیعــی، یعنــی متکــی  بــر تجربــه، از نقاشــی کــه نــه تنهــا مهارت هــای 
ــد می دهــد  ــا مهارت هــای مجسمه ســاز پیون ــگ ب ــا رن شــاردن را در کار ب
)یــا از ایــن لحــاظ بــا او رقابــت می کنــد(، بلکــه هم چنیــن خــود را بدیلــی 
مشــغول  جــوان  کارآمــوز  کــه  می کنــد  اعــالم  مدیومــی  همــان  بــرای 
تمریــن آن اســت، مدیــوم طراحــی. به عــالوه، ایــن فیگــور مبهــم و مرمــوز 
مــا را بــه تشــخیص اســتدالل پنهانــی ای فرامی خوانــد کــه تیشــه بــه 
ریشــه ی چیــزی می زنــد کــه ایــن صحنــه ظاهــراً آن را ترویــج می دهــد 
)این کــه چنیــن اســتداللی واقعــاً از ســوی ایــن نقاشــی صورت بنــدی 
می شــود بــرای نخســتین تماشــاگران آن واضــح و بدیهــی بــود: بایــه دو 
ســن ژولیــن بیــان کــرد کــه »نمی تــوان آن چنــان هــم از اندیشــه ی پشــت 
نقاشــی ]نقاشــی شــاردن[ خشــنود بــود.« ۳0( جــاِن کالمِ ایــن اســتدالل 
برتــری نقاشــی، بــه ســبک و شــیوه ی شــاردن، بــر دو مدیــوم دیگــری 
یعنــی  گرفته انــد،  قــرار  اشــاره  مــورد  نقاشــی  ایــن  در  کــه  اســت 
شــکِل  کــه  »مرکــوری«  ایــن  بنابرایــن،  طراحــی.  و  مجسمه ســازی 
ــه درون هســتِی  ســه بُعدی ای اســت کــه از طریــق همــان شــیوه هایی ب
ـــ پالــت  نقاشــانه کشــانده شــده کــه آن ابزارهــای آشــکارا استفاده نشــدهـ 
آویختــه بــر دیــوار و ســنگ مخصــوص مخلوط کــردِن رنگ هاــــ بــه آن 
اشــاره می کننــد، بدیــِل آموزشــی ای را بــرای طراحــی بــه عنــوان شــرط 
الزم آمــوزش آکادمیــک پیشــنهاد می دهــد. از ســوی دیگــر، »مرکــوری« 
تصویــری نــه تجربه گرایانــه کــه ســوبژکتیو اســت، نوعــی تصویــر ذهنــی 
کــه از ذهــن خــود جــوان طــراح نشــئت گرفتــه و تجســم آرمانــی اســت 
کــه او می خواهــد بــه آن دســت یابــد ــــ یــا او را بــه تســخیر خــود درآورده. 
کِل فضــای داخلــی هم چــون صحنــه ای از یــک گفت گــوی درونــی بــه نظــر 
می رســد کــه »مرکــوری« به واســطه ی خــوِد نحــوه ی جایگیــری اش در 
ســاختار کمپوزیســیون در آن شــرکت دارد. ســه فیگــور کــه کنــار یکدیگــر 
ــه در آن مجســمه ی  ــد ک ــره ای را شــکل می دهن ــه صــف شــده اند زنجی ب
نورانــی پیــگال در برابــر همتــای تیــره و تاریــک خــود، »فــرد مزاحــم«، قــرار 
می گیــرد و طــراح جــوان بیــن آن هــا و در نتیجــه بیــن دو رویکــرِد متفــاوت 
کــه  ِصــرف  رنــِگ  بــر  متکــی  رویکــرد  یکــی  می افتــد:  گیــر  تقلیــد  بــه 

ژان سیمئون شاردن، 
»طراح جوان«، 
رنگ روغن روی بوم،
 81 در 64 سانتی متر، 1737، 
گالری گمالد، برلین.
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»مرکــوری« مظهــر آن اســت و دیگــری روِش مبتنــی  بــر طراحــی کــه 
کــه  هنرآمــوزی  صف بنــدی  ایــن  در  و  می کنــد  ترویــج  را  آن  آکادمــی 
ــده ی آن باشــد. اگــر  ــد نماین ــر بغــل دارد بای کاغذهــای طراحــی اش را زی
ــر  ــک منظــره ی سایه روشــن و چشــم نواز ب ــِب ی رویکــرد نخســت در قال
از  مخفیانــه  بــه  شــکلی  دوم  رویکــرد  می شــود،  ظاهــر  جــوان  طــراح 
قســمت تاریــک کارگاه ســربرمی آورد، هم چــون یــادآورِی تهدیدآمیــزی از 
بافــت و زمینــه ی نهــادی ایــن تمریــن و هم چنیــن اقتــدار و قــدرِت پشــت 

آن که نقاشی آن را هم چون نوعی خطر پی  ریزی می کند. 
ســناریوی  نــه  به وضــوح  دارد  قــرار  مــا  روی  پیــش   کــه  چیــزی  پــس 
تجویــزی و هنجــار بنیــادی بــا محوریــِت آمــوزش، بلکــه فانتــزِی آموزشــِی 
مبهــم و چندپهلوســت. موقعیتــی کــه هنرجویــان به طــور روزمــره در 
کارگاه آکادمــی بــا آن مواجــه بودنــد و انــگار بــه یــک فضــای داخلــِی 
شــخصی ــــ به قــول اســتو۳۱، یــک »اتاقــک زیــر شــیروانی درب وداغــان« 
رویارویــِی  بــه  این جــا  در  یافتــه  انتقــال  ــــ   )mauvais grenier(
گیج کننــده ای بــا فیگــور تبدیــل شــده اســت، مواجهــه و درگیــرِی الینحلی 

مملو از داللت های سوبژکتیو. 
از ایــن صحنــه چــه چیــزی می توانــد دســتگیر مــا شــود؟ نظــر مــن ایــن 
اســت کــه ابهــام و چندپهلویــی ایــن صحنــه بــا رابطــه ی مبهــم خــوِد 
شــاردن بــا مقولــه ی آمــوزش هنــری در ارتبــاط اســت. »درس طراحــی« 
بیــش از آن کــه، ماننــد آن چــه اســتو در »دیالوگ هایــی در بــاب هنــر« در 
مــورد رویکــرد شــاردن می گویــد، نقــد مســتقیمی بــر آمــوزش هنــری 
دوره ی  خویــش،  گذشــته ی  بــا  نقــاش  خیالــِی  گفت وگــوی  باشــد، 
آموزشــی ای کــه از ســر گذرانــده و میــراث آن، یعنــی تأثیــرش بــر حرفــه ی 
خــودش، اســت.۳2 در این جــا فیگورــــ مجســمه ی پیــگال ــــ هــم  چــون 
مســئله و چالشــی پدیدار می شــود که هنرمند را به طور وســواس آمیزی 
ــه ی مــکاِن ســرمایه گذارِی  ــه  مثاب ــه »تســخیر« خــود در آورده و هــم ب ب
زیبایی شــناختی و ســوبژکتیو او. »مرکــوری«، نمونــه ی تمام عیــاری از 
آمــوزش   در  ترویج شــده  کناره نمــای  خطــوط  و  خــط  کــه  رویکــردی 
آکادمیــک را کنــار می گــذارد، گواهــی اســت بــر تفســیر خــاِص شــاردن از 
فرآینــد  رنگ هــا را  درآمیختــِن  شــاردن  رنگ هــا.۳۳  درآمیختــِن  عمــِل 
اســتادانه و، در مــورد خــود او، بســیار پرزحمــت و آهســته ای می دیــد کــه 
از خــالل آن و از طریــق به کارگیــرِی چندیــن الیــه رنــگ روی ســطح بــوم 
ــدن  ــرِی ب ــه می شــد کــه اســتو آن را گــردی و ُپ ــزی ســاخته و پرداخت چی
می نامیــد. از ایــن لحــاظ، یعنــی بــه عنــوان شــبح کروماتیکــی از یــک 
ــری از ســوژه ی  ــات بیش ت ــن مدل/مجســمه جزئی ــه ای فیگــور، اســت ک
نقاشــی در »درس طراحــی« بــه دســت می دهــد. »مرکــوری« کــه ظاهــراً 
در نقــش ســوژه ی اصلــی ایــن صحنــه بــا طــراح جــوان وارد گفت وگــو 
می شــود به طــور غیرمســتقیم بــه بُعــد دیگــری از ســوبژکتیویته اشــاره 
ــن  ــوط می شــود. امــا ای ــگ مرب ــه رن ــه طراحــی، بلکــه ب ــه ب ــد کــه ن می کن

برقــرار می کنــد، چراکــه مشــخصه ی  را به شــکلی غیرمنتظــره  ارتبــاط 
ایــن فیگــور، هــم به  عنــوان نســخه ی اصلــِی ســاخته ی دســِت  رنگــی 
مجسمه ســاز و هــم در مقــام بازنمایــِی ملمــوِس نقــاش، آشــکارا تابعــی 
از حــس المســه اســت و نــه حــس بینایــی کــه به طــور ســنتی بــه رنــگ 
پیونــد زده شــده اســت. درحالی کــه براســاس صورت بنــدی کالســیِک 
روژه دو پیــل نقاشــی دقیقــاً بــه خاطــر منوط بــودِن خاص بودگــی اش بــه 
اســتفاده از رنــْگ مدیومــی بصــری تعریــف شــده، شــاردن نقاشــی را 
به لحــاظ ســوبژکتیو بــه شــکل تــازه ای درمــی آورد و نقــش مدیومــی 
مبتنــی  بــر حــس المســه را بــه آن می دهــد.۳۴ بــرای آن کــه بفهمیــم ایــن 
چــه  باصــره،  نــه  و  المســه،  حــس  بــا  ســوبژکتیویته  هم ردیف کــردِن 
داللتــی داشــته و به این ترتیــب چــه نــوع ســوژه ای فــرض گرفتــه شــده، 

شاید بهترین راه  آن باشد که گریز کوتاهی بزنیم به نقاشی دیگری. 

۳
یکــی از نقاشــی هایی کــه شــاردن بــه همــراه »درس طراحــی« در »ســالن 
۱۷۵۳« نمایــش داد »گــدای کــور« بــود. ایــن نقاشــی کــه در اوایــل دهــه ی 
۱۷۳0 خلــق شــده بــود، اولیــن بــار بــود کــه بــه نمایــش عمومــی گذاشــته 
می شــد. حضــور ایــن اثــر در میــان آثــاری کــه شــاردن بــه ســالن تحویــل 
ــازه ای داشــت کــه ایــن نقاشــی پــس از بیســت  داد نشــان از اهمیــت ت
ســال نــزد نقــاش پیــدا کــرده بــود. حتــی آدم وسوســه می شــود بیــن ایــن 

اثر و »درس طراحی« ارتباطی را تصور کند.
ایــن اثــر کــه در قطــع کوچــک نقاشــی شــده و تنهــا یــک فیگــور را بــه 
از نخســتین تالش هــای شــاردن  بــه عنــوان یکــی  تصویــر می کشــد، 
نشــانگر  ژانــر،  نقــاش  یــک  مقــام  در  خــود  جایــگاه  تثبیــت  بــرای 
بــرای یافتــِن قلمــروی مضمونــی ای اســت کــه  جســت وجوی نقــاش 
بتوانــد جاه طلبــِی فیگــوراِل جدیــدش را بــه آن قــالب کنــد.۳۵ »گــدای 
ــه از شمایل شناســِی پیشــه های شــهری و تیپ هــای  کــور« کــه برگرفت
قــرن  بــه  کــه  شمایل شناســی ای  بودــــ  آن هــا  بــه  مربــوط  اجتماعــِی 
هفدهــم برمی گشــت و در کار کســانی چــون ژاک کالــو و آبراهــام بوســه 
بــه تصویــر درآمــد و بــا نســخه های چاپــی کــری دو پــاری۳۶ محبوبیتــی 
ــا  عمومــی یافــت ــــ از درگیــرِی آزمایشــی شــاردن بــا مضامیــِن مرتبــط ب
زندگــی خیابانــی گواهــی می دهــد، مضامینــی کــه در طراحــی دیگــری از 
او، »نمایــش فانــوس جــادو«، نیــز دیــده می شــوند. امــا اگــر شــاردن 
بــرای برســاختِن یــک تیــپ اجتماعــی بــر شمایل شناســِی پیشــین تکیــه 
ـــ ازجملــه، ویژگی هــای خــاص یــک گدای کــور: چوب دســتی، پیاله ای  کــردـ 
ـــ از ایــن ســنِت بازنمایــی فاصلــه نیــز  بــرای جمــع آورِی اعانــات و یــک ســگـ 
گرفــت. او بــا بــه  حداقــل رســاندِن ارجاعــات بــه بافــت و زمینــه ی شــهری، 
تأکیــد را از روی جایــگاه آدم کــور بــه عنــوان یــک تیــپ اجتماعــی برداشــت 
و روی فردیــت گذاشــت. گرچــه پروتاگونیســت او به لحــاظ اجتماعــی 
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موقعیت منــد اســت ــــ نقــش برجســته ی گل زنبــق روی پالتــوی او بــه مــا 
ــز َون اســت، آسایشــگاهی در پاریــس ویــژه ی  می گویــد کــه ســاکِن کَن
نماینــده ی  و  تنهــا، فقــط معــرِف  امــا هم چــون قراولــی  نابیناــــ  افــراد 

خودش است. 
متمایــز  پیشــین  منابــِع  از  را  شــاردن  گــدای  آن چــه  دوم،  وهلــه ی  در 
می ســازد نحــوه ی پرداختــِن شــاردن بــه خــوِد کــوری اســت کــه در این جــا 
نــه ماننــد معلولیتــی جســمانی، بلکــه هم چــون حالتــی از غرقگــی در 
حیــات ذهنــی و درونــی خویشــتن نشــان داده شــده، درونیتــی کــه جهــان 
خــارج بــه آن دسترســی نــدارد.۳۷ گــدا بــا آن نــگاه تــار و مبهمــش کــه 
اندکــی رو بــه باالســت بیش تــر بــه نظــر می رســد غرقــه در عوالــم خــود 
باشــد تــا کــور. اجــرا و پرداخــت ایــن نقاشــی ایــن حــس درونیــت را 
تشــدید می کنــد. مثــالً نــگاه کنیــد بــه نحــوه ی پرداخــِت چهــره ی گــدا کــه 
از زیــر کاله بــزرگ تیــره ای نمایــان می شــود کــه از کنــار هم قــراردادِن 
قطعه هــا و تکه هــای مــورِب رنــگ ســاخته شــده و خصوصــاً بنگریــد بــه 
نحــوه ی نشــان دادِن خــوِد کــوری از طریــق نــوار نازکــی از رنــگ ســفیِد 
ــاال  ــره ی آن ب ــه ی تی ــه ســمت عنبی ــی ب ــک پایین ــر پل خاکســتری کــه از زی
مــی رود و آن قــدر هــم رویــش لکــه نمی انــدازد کــه آن را بپوشــاند ــــ چیــزی 
کــه به طــور برجســته ای بــا چشــمان ســفیِد فیگورهــای کــوری کــه در 
نســخه های چاپــی بــه نمایــش درمی آمدنــد متفــاوت اســت. نــه گــدا، 
بلکــه ســگ اوســت کــه کــور بــه نظــر می رســد: نــگاه کنیــد بــه پرداخــِت 
خارق العــاده ی »چهــره ی« ســگ از طریــق بر هم نهــادِن الیه هــای نازکــی 

از رنگ که حفره ی خالی چشم ها را احاطه می کنند. 
شــیوه ی خــاِص کار بــا رنــِگ شــاردن ــــ الیه هایــی از رنــگ کــه به طــور 
غلیظــی اشــکال را می ســازند و القاگــرِ نوعــی مادیت انــد ــــ حســی از درون 
ــد.  ــال می دهن ــز انتق ــدا بلکــه نقاشــی را نی ــه فقــط گ دسترســی ناپذیرِ ن
تکه رنــِگ  جزئیاتــی هم چــون  از طریــق  نقاشــی  ایــن خودبازتابندگــِی 
ــه نارنجــِی روشــنی تشــدید می شــود کــه روی آســتین  قهــوه اِی مایــل ب
راســت گــدا گذاشــته شــده اســت. بــا این کــه ایــن رنــگ نشــان دهنده ی 
تکه پارچــه ی واقعــی ای اســت کــه بــا شــلختگی بــه پالتــوی منــدرِس گــدا 
دوختــه شــده، امــا بــه مانــِع فیزیکــی ای مقابــل نــگاه خیــره ی مــا نیــز 
تبدیــل می شــود، مانعــی کــه از طریــق گذاشــتِن الیه هــای غلیــظ رنــگ 
روی ســطح بــوم ایجــاد شــده اســت. نمونــه ی دیگــری از چنیــن جزئیاتــی 
را می تــوان در حلقــه ی انتهــای افســار ســگ دیــد کــه از مــچ گــدا آویــزان 
اســت: یــک روزنــه ی چشــم مانند کــه هــم چشــم مــا را بــه عمــق بــوم 
هدایــت می کنــد و هــم مانــع ورود مــا بــه آن جــا می شــود، ماننــد طراحــِی 
شــاردن از جعبــه ی جادویــی قابل حمــل کــه در آن جــا نیــز مــا، بــر خــالف 

کودکان، نمی توانیم به درون جعبه نگاه کنیم. 
بــه عبــارت دیگــر، آن چــه ایــن بررســی موشــکافانه ی نقاشــی آشــکار 
می کنــد آن اســت کــه چطــور در کار شــاردن خلــوص رنــگ بــه عنــوان 

نشــان گر یــا مانعــی مقابــِل دروِن نقاشــی عمــل می کنــد، درونــی کــه 
نــگاه مــا بــه آن دسترســی نــدارد. آدمــی از خــود می پرســد تجربــه ی 
ــن شــیوه ی غیرشــفاف و  ــه چنی ــری رنگ هــا ب ــِد به کارگی نقــاش از فرآین
به لحــاظ تنالیتــه تفکیک شــده ای چگونــه بــوده اســت. مــن ایــن تجربــه 
را لمــس کــور می نامــم چــرا کــه انســجام و پیوســتگِی فرمــی ای کــه 
فاصلــه ی  از  جــز  امــا،  اســت  ملمــوس  نقــاش  بــرای  می کنــد  ایجــاد 
مشــخصی، قابل رؤیــت نیســت.۳۸ نقــاش کــه عــادت بــه اســتفاده از 
طراحی هــای مقدماتــی بــرای یــک اثــر نداشــت به یک بــاره شــروع بــه کار 
بــوم  را روی  می کــرد؛ هیــچ نقشــه ی راهــی نداشــت کــه قلم مویــش 
هدایــت کنــد، انــگار کــه کــور باشــد. او بــا قــراردادِن الیه هــای رنــگ روی 
یکدیگــر بــرای خلــق جلــوه ای کروماتیــک حســی از عمــق را نیــز ایجــاد  کــرد 

که ملموس ولی نامرئی بود. 
نقاشــی  ایــن  کــه  اســت  درونیــت  بــرای  پیش شــرطی  کــوری  پــس، 
ــه اجــرا درمــی آورد  ــد و هــم ب هم زمــان هــم آن را مضمون پــردازی می کن
و متــرادف می شــود بــا شــرِح خودبازتابنــده ی مهمــی بــر کار شــاردن بــه  
ــه  ــا، صنعتگــرِی یــک کــور. آن چــه »گــدای کــور« ب ــه یــک معن ــه ی، ب مثاب
ــه آن مادیــت می بخشــد مفهوم پــردازِی خاصــی از  تصویــر می کشــد و ب

پیترو آنتونیو مارتینی، 
»نمایش فانوس جادویی«، 

حکاکی، 1776، 
مجموعه ی دانشگاه استنفورد.
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نقاشــی اســت کــه تأثیــرِ خلــوص رنــگ را بــه بُعــِد درونیــت ربــط می دهــد، 
درونیتــی کــه بــه  عنــوان فضایــی بــه بیننــده القــا می شــود کــه ایــن بــوم آن 
کــور  نقاشــی  خــود  )انــگار  می دهــد  جــای  خــود  درون  به اصطــالح  را 
باشــد(. چنیــن رویکــرِد ویــژه ای بــه شــخصیِت نوعــی و کلیشــه ای انســان 
کــور و خصوصــاً اســتفاده ی شــاردن از نابینایــی بــه عنــوان اســتعاره ای 
ــه گفتمــان در  ــرای خــود نقاشــی ممکــن اســت ربطــی داشــته باشــد ب ب
بــاب کــوری کــه ]آن روزهــا[ در فرانســه شــکل گرفتــه و پاســخی بــود بــه 
مباحثــاِت اواخــرِ قــرن هفدهــِم بریتانیایی هــا دربــاره ی نقــش حــواس ــــ 
شــکل گیرِی  در  ــــ  المســه  برابــر  در  بینایــی  نســبِی  اهمیــت  به ویــژه 
انــگاره ی  برابــر  در  را  چالشــی  مباحثــاْت  ایــن  آدمــی.۳۹  خویشــتِن 
پذیرفته شــده ی برتــری حــس بینایــی در عملکــرد ســوبژکتیو قــرار داد و 
بــه ســتایش و درک جدیــدی از المســه و هم زمــان تصــورِ تــازه ای از 
نابینایــی بــه عنــوان پیش شــرطی بــرای یــک شــیوه ی شــناختِی متفــاوت 
نــه فقیــر انجامیــد. در بافــت و زمینــه ی ایــن درگیری هــای پرشــورِ  و 
ــا مســئله ی کــوری ــــ کــه در  فلســفی، فرهنگــی و در نهایــت اجتماعــی ب
ــاب  ــه کت ــوان ب ــه می ت ــن مباحــث در آن نمــود یافت ــاری کــه ای زمــره ی آث
مهــم دیــدرو، »نامــه ای دربــاب مردمــان کــور« )۱۷۴۹(، اشــاره کــرد ــــ بــود 
کــه مــرد کــور شــاردن بــه نمایــش درآمــد. فــارغ از این کــه آیــا شــاردن از 
ــا  ــه آشــنایی اش ب ــا توجــه ب ــه ــــ و ب ــا ن ــوده ی ــد آگاه ب ایــن گفتمــان جدی
دیــدرو، احتمــال هــم دارد جــواب مثبــت باشــدــ نقاشــی اش گــدای نابینــا 
ــوان شــیوه ی  ــه عن ــا درِک نابینایــی ب را به شــکلی بازنمایــی می کــرد کــه ب
بدیلــی بــرای شــناخت جهــان، ابــزاری معرفت شناســانه و نــه صرفــاً یــک 
مانــع، مطابقــت داشــت. و دقیقــاً در همیــن معناســت کــه کــوری نــه تنهــا 
پروتاگونیســت شــاردن بلکــه خــوِد شــاردن را هــم در مقــام یــک نقــاش 
تعریــف می کنــد و فوت وفــِن نقاشــانه ی او را هم ردیــِف حــِس المســه ی 
یــک فــرد کــور قــرار می دهــد، لمســی کــه »در زیــر امــر مرئــی« عمــل 

می کند. 
به عـــالوه، ایـــن نقاشـــی کـــوری ـــــ و معرفت شناســـِی همبســـته بـــا آن ـــــ را 
در قلمرویـــی از تجربـــه  قـــرار می دهـــد کـــه به لحـــاظ اجتماعـــی خـــاص و 
مشـــخص اســـت و تصویـــر گـــدا نیـــز بـــر آن گواهـــی می کنـــد: قلمـــروی 
ـــه  ـــه ی یـــک گـــدای شـــهری. گرچـــه پـــس از »گـــدای کـــور« شـــاردن ب تجرب
ــه  ــان بـ ــارش هم چنـ ــا آثـ ــداد، امـ ــه نـ ــهری ادامـ ــای شـ ــیدِن صحنه هـ کشـ
قلمـــروی اجتماعی/فرهنگـــی ای کـــه پروتاگونیســـِت نابینایـــش معـــرف 
آن بـــود متصـــل باقـــی ماندنـــد: قلمـــروی اقشـــار پاییـــن اجتمـــاع کـــه 
نماینـــدگان آن نوکـــران و خدمتکارانـــی بودنـــد کـــه در »کلفـــت آشـــپزخانه« 
)۱۷۳۸( و »نوکـــر زیرزمیـــن« )۱۷۳۵�۱۷۳۶( دیـــده می شـــوند.۴0 بنابرایـــن، 
ـــوان گفـــت شـــیوه ی پرداخـــت ایـــن شـــخصیت ها از ســـوی شـــاردن  می ت
ـــــ انباشـــتگِی غلیـــظ رنگ هـــای ســـفید و کرِم ماننـــد کـــه باعـــث می شـــد 
مرئـــی  امـــر  زیـــر  از  انـــگار  کـــه  برســـند  نظـــر  بـــه  ارواحـــی  هم چـــون 

نیـــز به لحـــاظ اجتماعـــی خـــاص و مشـــخص اســـت:  ســـربرآورده اندــ 
ـــرای تصویرکـــردِن  ـــه ای ب ـــِگ طبقـــات پاییـــن، لمـــِس کورکوران خلـــوص رن
ـــه  ـــه نقاشـــی ب ـــد، کســـانی کـــه ب کســـانی کـــه به لحـــاظ اجتماعـــی نامرئی ان
هیـــچ  فرهنگـــی  و  نهـــادی  مرزبندی هـــای  بـــا  تصویـــری  عنـــوان 

دسترسی ای ندارند. 

۴
کــه  »مرکــوری«  چشــِم  بــدون  فیگــورِ  طراحــی«،  »درس  تابلــوی  در 
هم چــون فیگورهــای شــبح گوِن دیگــرِ آثــار شــاردن »از زیــر امــر مرئــی« 
ســر بــر مــی آورد، آشــکارترین نشــانه و گــواه لمــس کــور هنرمنــد اســت. 
ســطح مــات و فاقــِد خطــوط کناره نمــای ایــن فیگــور کــه بــا تونالیته هــای 
می گــذارد،  نمایــش  بــه  را  نقــاش  بســاوایی  هنــر  مختلفــش  رنگــِی 
نشــانه ای از درونیــِت نفوذناپذیــر آن اســت. بنابرایــن، ایــن مجســمه 
تجســِم آشــکاری از مزیت هــای رویکــرِد کروماتیــِک شــاردن اســت. امــا 
»درس طراحــی«، شــاید ســهواً، بــه شــیوه ی متفــاوت و منفــی ای نیــز بــه 
کــوری اشــاره می کنــد. چراکــه در تقابــل بــا پرداخــِت درخشــاِن مجســمه، 
فیگورهــای انســانی خیلــی بــد نقاشــی شــده اند. کاســتی های موجــود در 
شــیوه ی پرداخــت آن هــا از چشــم منتقــدان دور نمانــد. در ســال ۱۷۴۸، 
لویــی گوژنــو از این کــه بــدِن فیگورهــا فاقــد برجســته نمایی اســت انتقــاد 
ــه  ــز اســتو ب ــگام نمایــش نســخه ی دوم در »ســالن ۱۷۵۳« نی ــرد و هن ک
صراحــت اشــاره کــرد کــه پاهــای فیگورهــا زیــاده از حــد بلند و چهره شــان 
چنیــن  اســت.  مشــمئزکننده  کامــالً  و  پیش پاافتــاده  بی نهایــت  نیــز 
انتقــاد تنــد و تیــزی از جانــِب اســتو عجیــب بــود، چــرا کــه او در مــوارد 
و،  می کــرد  ســتایش  نقــاش  از  بی قیدوشــرط  به گونــه ای  دیگــر 
همان طــور کــه پیش تــر دیدیــم، تحت تأثیــر جنبه هــای دیگــر ایــن اثــر 
خــاص قــرار گرفتــه بــود. دیگــران نیــز بــه »ســرِ مبهــم و نامشــخص« 

فیگورها اشاره کرده اند.۴۱
مســلماً مــا متوجــه منظــور منتقــدان هســتیم. بــدن جــوان طــراح واقعــاً 
آناتومــِی  اســت؛  حجــم  فاقــد  و  شــده  پرداخــت  خالصــه  ای  به شــکل 
مصاحــِب مرمــوز او نیــز به طــور مشــابه سردســتی یــا آشــکارا غیردقیــق 
یــک چرخــِش قلم مــو  اســت. خطــوط نامشــخِص چهــره اش )فقــط 
بــرای ایجــاد گــردِی اســتخوان گونــه(، دســتانش کــه آن چنــان کــه بایــد 
محکــم  و  الغــر  ســاق های  و  ران هــا  نشــده اند،  پرداختــه   و  ســاخته 
بــه  غیرطبیعــی  به شــکلی  کــه  کف پاهایــش  و  به هم چســبیده اش 
یکدیگــر چســبانده شــده اند ــــ شــبیه اســتاد بالــه ی بیچــاره و ناتوانــی در 
حــال اجــرای پوزیشــن چهــارم ــــ نشــان گرِ کاســتی های جــدی ای در کارِ 
طراحــی هســتند کــه، بایــد یــادآور شــویم، خــود موضــوع ایــن صحنــه 
اســت. فیگــور ناظرــــ و تــا حــدی فیگــور طــراح نشســته  بــر صندلــی ــــ بــا 
و  غیردقیــق  باالتنــه ی  عجیب وغریــب،  بدنــِی  حالــِت  نِی ماننــد،  ظاهــرِ 
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پاهــای بی تناســب بلنــدش یــادآور موجــوداِت چوب کبریتــی ای اســت 
کــه در نخســتین طبع آزمایی هــای شــاردن در عرصــه ی کمپوزیســیون 
فیگــورال یعنــی تابلــوی »دکان جــراح« دیــده می شــود، اثــری کــه مفقــود 
شــده و آشــنایی مــا بــا آن از طریــق چــاپ فلــزِی بــرادران گنکــور از روی آن 
اســت ــــ بــا توجــه بــه فاصلــه ی زمانــی طوالنــی بیــن شــروع فعالیــِت 
هنــری شــاردن و »درس طراحــی«، ایــن شــباهت عجیب اســت. بنابراین، 
آغازیــن فعالیــت  بازســازِی دوره ی  حــال  در  نادانســته،  نقــاش،  انــگار 
هنــری  خــودش بــوده اســت، انــگار درِس طــراح جــوان، بــا تأخیــر، درِس 

خود شاردن است. 
بنابرایــن، آن چــه ایــن تصویــرِ آموزشــی آن را بــه اجــرا درآورده ســناریوی 
آمــوزش و  آرزومندانــه  البتــه  خیالــی ای اســت کــه به شــکلی مبهــم و 
مشــق هنــرِی خــود شــاردن را موضــوع قــرار می دهــد. از یــک ســو، ایــن 
نقاشــی جنبــه ای از آمــوزش هنــری او را بازســازی کــرده و بــه صحنــه 
بــرده کــه بی وقفــه در کار او مشــکل ایجــاد می کــرد ــــ خــواه به دلیــل 
ناکافــی  بــودِن نســبی اش یــا بــه خاطــر روگردانــِی شــاردن از آن )ایــن دو 
ــوط باشــند(. طراحــی و پرداخــت  ــه یکدیگــر مرب عامــل ممکــن اســت ب
فیگــور انســان بــرای شــاردن، کــه تمریــن فراوانــی در طراحــی از روی 
مــدل زنــده نداشــت، آســان نبــود )ســکون و بی حرکتــِی مــدام فیگورهــای 
او، فــارغ از کاری کــه در حــال انجــام آن هســتند، یکــی از نشــانه های 
ــدن انســان اســت(. طــراح  آشــکارِ محدویت هــای نقــاش در کشــیدِن ب
جــوان معــرِف خــود شــاردن اســت و در حــال کارآمــوزی و یادگیــرِی 
مهارتــی اســت کــه نقــاش فاقــد آن بــوده و ظاهــر طــراِح درون نقاشــی 
نیــز بــه فقــدان ایــن مهــارت نــزد شــاردن مربــوط می شــود. از ســوی 
دیگــر، تصــور دیگــری نیــز در ایــن ســناریوی آکادمیــِک آمــوزش طراحــی 
به طــور قاچاقــی جــا داده شــده کــه القاگــرِ برتــرِی تقلیــد بــا اســتفاده از 
در  جایــی  کــه  رویکــردی  اســت،  خــط  به وســیله ی  تقلیــد  بــر  رنــگ 
ســرفصل های درســی آکادمیــک نداشــت. در ایــن ســطح، ایــن فانتــزی 
عیــار  تمــام  رنگ محــورِ  نقــاِش  مقــام  در  شــاردن  موضــع  بــا  بصــری 
ســازگاری دارد و آن را هم چــون بدیــِل بالقــوه ای بــرای ســنِت آموزشــِی 
آکادمیــک ارائــه می دهــد. او نقــاِش غایــب در ایــن تصویــر اســت: صندلــی 
کنــار  کــه جــای خالی شــان  پالــِت استفاده نشــده و رنگ هایــی  خالــی، 
ســنگ دیــده می شــود، همگــی نشــانه های آشکارســازِ غیــاب او هســتند. 
بــه ایــن طریــق، نقاشــی بــه شــاردن اجــازه می دهــد رابطــه ی پیچیــده اش 
بــا فیگــور را هــم بازنمایــی و هــم از نــو تصــور کنــد و کــوری اش نســبت 
بــه آن را ــــ رویکــرِد بســاوایی و نــه بصــری اش )طراحی محــورش( نســبت 
ســوبژکتیو  تصویــر  هیئــت  در  و  ایجابــی  شــکلی  بــه   ــــ  فیگــور  بــه 
طراحــی«  »درس  بنابرایــن،  درآورد.  تــازه ای  قالــب  بــه  قانع کننــده ای 
شــاردن به شــکلی ظریــف، امــا قطعــی، موقعیــِت نقاشــی را به طــور کل 
از آن را درون چارچــوب گفتمــان  و به طــور خــاص نســخه ی شــاردن 

ــر می دهــد. درحالی کــه آکادمــی به طــور ســنتی  ــِک آمــوزش تغیی آکادمی
ســوبژکتیویته را هم ردیــف طراحــی قــرار مــی داد و رنــگ را تهدیــدی بــرای 
ســوژه می دیــد ــــ اقیانوســی کــه، همان طــور کــه لــو بـِـرن هشــدار مــی داد، 
ممکــن اســت خویشــتن در آن غــرق شــود ــــ شــاردن رنــگ را بــه عنــوان 

ابــزارِ تمام عیــاری بــرای ســوژه بــه کرســی می نشــاند.۴2 امــا ایــن کار را 
حــس  بــه  رنــگ  پیونــددادِن  بــا  می دهــد:  انجــام  خاصــی  به شــیوه ی 
ــا هم ردیــف  قــراردادِن  ــی خصیصــه ی ســنتِی مجســمه، و ب المســه، یعن
آن بــا کــوری بــه مثابــه ی یکــی از شــروِط خالقیــت کــه هــم توانایی بخــش 

است هم محدودکننده. 
بــه ایــن طریــق، نقاشــی شــاردن درس مهم تــری را در خصــوص نســبِت 
تاریخــی بیــن نقاشــی و ســوبژکتیویته بــه مــا می دهــد. »درس طراحــی«، 
کــه گواهــی اســت بــر پیدایــش نقــاش بــه  مثابــه ی ســوژه مدت هــا 
ــِی  ــه در ســطح مفهوم ــور رومانتیســم، ســوبژکتیویته را ن پیــش از ظه
الهــام یــا تخیــل کــه به زعــم رومانتیک هــا عواملــی ضــروری در فرآینــد 

ژان سیمئون شاردن، 
»گدای نابینا«، 

رنگ روغن روی بوم،
 30 در 23 سانتی متر، 1730، 

موزه ی هنر دانشگاه هاروارد.



۳۹ ۳۸

آفرینــش فــرض می شــدند بلکــه در ســطح عملــِی ســاخت و تولیــد ــــ در 
ردیــف تکنیــک و مصالــح ــــ جــای می دهــد. خــوِد فرآینــِد اجراســت کــه 
شــالوده ی تجربــه ی ســوبژکتیو نقــاش و میدانــی را شــکل می دهــد کــه 
ــن،  ــد. بنابرای او در آن فردیتــش در مقــام نقــاش را مؤکــداً اعــالم می کن
صنعتگــری  مــورد  در  را  ــــ  جدلــی  و  ــــ  اصیــل  بحثــی  شــاردن  نقاشــی 
موضــوع  انــگاره  ایــن  کــه  زمانــی  در  هــم  آن  می کنــد،  صورت بنــدی 
مباحثــات پرشــور و تعــارِض نهــادِی آشــکاری بیــن آکادمــی و انجمــن 
صنفــی بــود. مســئله ی آمــوزش نقــش کلیــدی ای در ایــن تعــارض و 
گفتمــان ِ انتقــادِی حــول آن داشــت؛ آکادمــی امتیــاز آمــوزش هنرمنــدان، 
و نــه صنعتگــران، را منحصــراً متعلــق بــه خــود می دانســت و انجمــن 
صنفــی نیــز پیوســته ایــن امــر را بــه چالــش می کشــید. البتــه، موضــوع 
مــورد بحــث فقــط کیفیــِت آموزشــی نبــود کــه هــر کــدام از ایــن نهادهــا 
می توانســتند ارائــه دهنــد ــــ آکادمــی حــق برگــزاری کالس هــای طراحــی 
ــه خــودش می دانســت ــــ بلکــه  ــده را منحصــراً متعلــق ب از روی مــدل زن
پــرورش  روش  دو  ایــن  از  کــدام  هــر  بــا  کــه  نیــز  هنرمنــدی  جایــگاه 
و  هنرمنــد  جایــگاه  باالبــردِن  خاطــر  بــه  بــود.  جــدل  محــِل  می یافــت 
بــود کــه آکادمــی طراحــی و گفتمــان را  بــه صنعتگــر  برتــری دادِن آن 
پایه هــای مفهومــی و عملــِی نقاشــی عنــوان کــرد و صنعتگــری را بــه 
عنــوان »مشــق و اجــرای هنــر مکانیکــی« مــردود دانســت، چراکــه بــا 
انــگاره ی کارِ نقاشــانه بــه عنــوان عملــی فکــری و حرفــه ای، کــه ایــن نهــاد 

از آغاز شکل گیری اش آن را ترویج داده بود، سازگاری نداشت.۴۳ 
از آن جایی کــه خاســتگاه زندگــِی حرفــه ای شــاردن بــا انجمــن صنفــی 
پیونــد خــورده بــود، موضــع او به رغــم عضویتــش در آکادمــی آشــکارا 
گونــه ی  در  ــــ  گفتمــان  و  ــــ  طراحــی  از  اجتنــاب  بــا  او  بــود.  متفــاوت 
کروماتیــک نقاشــی نــه تنهــا هم چــون یــک حــوزه ی مهارتــی بلکــه در 
جایــگاه عرصــه ای بــرای »فردیت بخشــی بــه خــود« ســرمایه گذاری کــرد 
و بنابرایــن صنعتگــری را بــه عنــوان قلمــروی هنرمنــد بازپس گرفــت. 
ایــن چیــزی اســت کــه تابلــوی مبهــم او یعنــی »درس طراحــی« ــــ درس 
طراحــی ای کــه درس طراحــی نیســت ــــ تلویحــاً بــه آن اشــاره دارد. ایــن 
اثــر بــا اشــاره بــه صنعتگــرِی نقاشــانه ــــ هنــر کار بــا رنــگ  ــــ نــه تنهــا بــه 
عنــوان مهارتــی مافــوق طراحــی بلکــه هم چنیــن بــه مثابــه یــک قلمــروی 
ــی همان قــدر در مــورد پروتاگونیســِت ظاهــری اش، جــوان طــراح،  درون
ــی  ــی اش یعن ــاره ی دیگــر پروتاگونیســِت پنهان ــد کــه درب ســخن می گوی
نقــاش، و ایــن دومــی را در معنــای توأمــان زیبایی شــناختی و اجتماعــِی 

خاصی هم چون یک سوژه تعریف می کند. 

5
اتاقــی بــدون پنجــره کــه اثاثیــه ی چندانــی در آن بــه چشــم نمی خــورد، بــا 
دیوارهایــی لخــت کــه فقــط پالتــی بــر آن آویــزان اســت، بــا دری کــه فقــط 

قابــی اســت کــه بــه نیســتی بــاز می شــود ــــ بــه هیــچ مــکاِن قابــل  رؤیتــی 
گشــوده نمی شــود ــــ حقــا کــه »درس طراحــی« در »اتاقــک زیرشــیروانِی 
درب وداغانــی« برگــزار می شــود. از ایــن رو، ایــن فضــای داخلــی هــم بــه 
لحــاظ اجتماعــی و هــم بــه  لحــاظ زیبایی شــناختی خــود را بــه عنــوان 
بدیلــی بــرای فضــای آموزشــی آکادمــی معرفــی می کنــد. چــرا کــه انتــزاع 
برعکــس ســالِن طراحــِی بســیار  ــــ کامــالً  بی پیرایگــی عامدانــه اش  و 
آراســته ی آکادمــی کــه دیوارهایــش پوشــیده از آثــار هنــری بــود ــــ آن را 
هم چــون فضــای آموزشــی ای بــرای افــراد کم بضاعــت تعریــف می کنــد، 
افــرادی نظیــر دو شــخصیِت نمایش داده شــده درون ایــن تابلــو و شــاید 
هــم شــبیه شــاگرد جوانــی کــه بــا پالتــوی پــاره اش در اولیــن نقاشــِی 
ایــن موضــوع حضــور دارد. فضــای داخلــی »درس  شــاردن در مــورد 
ــا ارائــه ی فضــای مناســبی بــه شــاگرد جــوان بــرای تجربــه ی  طراحــی« ب
مواجهــه ای از نزدیــک و انفــرادی بــا مــدل نــه تنهــا بــر بُعــد فــردی و 
ســوبژکتیو آمــوزش تأکیــد می کنــد، بلکــه نظــام سلســله مراتبِی حاکــم 
برفضــای آموزشــِی پــر ازدحــامِ آکادمــی را نیــز زیــر پــا می گــذارد، مقرراتــی 
کــه بــر اســاس آن اعضــای خاندان هــای هنــری و پســراِن اعضــای آکادمی 
ــا انتخــاب مــکان متفاوتــی  در ردیف هــای جلــو می نشســتند.۴۴ نقــاش ب
بــرای صحنــه اش، آمــوزش را بــرای کســانی کــه، ماننــِد خــود شــاردن در 
ازآن خودســازی  نبودنــد  چندانــی  امتیــازات  دارای  جوانــی اش،  زمــان 
می کنــد و بنابرایــن، هــم فضــا و هــم خویشــتِن هنرمنــِد کارآمــوز را از نــو 
بــا  ایــن لحــاظ، »درس طراحــی« قابل مقایســه  از  متصــور می شــود. 
تابلــوی دیگــری اســت کــه بــه همــراه آن در یــک ســالن بــه نمایــش درآمد، 
یعنــی »گــدای کــور«. هــر دو نقاشــی خلــق هنــر را بــه کاری ســوبژکتیو و 
می کننــد:  تشــبیه  موقعیت منــد  اجتماعــی  به لحــاظ  و  درونی شــده 

صنعتگرِی یک انسان کور. 

ارجاعات:

 Encyclopédie ou dictionnaire raisonné des sciences des  .۱
arts et des métiers، دانش نامــه ای یــا فرهنــگ ســامان مند دانــش، 
هنــر و پیشــه ها نام دانش نامه ای عمومــی اســت کــه در فرانســه بین 
آن دنــی  اصلــی  ســردبیران  شــد.  منتشــر   ۱۷۷2 و   ۱۷۵۱ ســال های 
از  تــن  چنــد  و  داالمبر بودنــد  رون  لــو  دیــدرو و ژان 
بزرگان دانش و فلســفه ی آن زمــان، ماننــد ژان�ژاک روسو و فرانســوا 
ولتــر، بــا آن همــکاری داشــتند. دیباچــه ی آن، کــه بــه قلــم داالمبــر نوشــته 

شد، یکی از متن های مهم دوره ی معروف به عصر روشنگری است.

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%86%DB%8C_%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%86%DB%8C_%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%98%D8%A7%D9%86_%D9%84%D9%88_%D8%B1%D9%88%D9%86_%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A8%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%98%D8%A7%D9%86_%D9%84%D9%88_%D8%B1%D9%88%D9%86_%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A8%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%86%DB%8C_%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%84%D8%AA%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%84%D8%AA%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%98%D8%A7%D9%86-%DA%98%D8%A7%DA%A9_%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%88
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%98%D8%A7%D9%86-%DA%98%D8%A7%DA%A9_%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%88
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%84%D8%AA%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B5%D8%B1_%D8%B1%D9%88%D8%B4%D9%86%DA%AF%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B5%D8%B1_%D8%B1%D9%88%D8%B4%D9%86%DA%AF%D8%B1%DB%8C


Salle du modèle .2. یــا »ســالن طراحــی از روی مــدل« در مــوزه ی لوور 
ــرار داشــت کــه مجمع هــای عمومــی آکادمــی در آن  ــار ســالنی ق و در کن
ســاختمان  از  مبســوطی  توصیــف  مطالعــه ی  بــرای  برگزارمی شــد. 

آکادمی نگاه کنید به:
Nicolas Guérin, » Description de l’Académie royale de pein�

 ture et de sculpture, 1715 « in Les conférences de l’Académie
 royale de peinture et de sculpture, ed. Jacqueline
 Lichtenstein and Christian Michel, vol. 4, 1712�1746 )Paris :
.Beaux�arts de Paris, 2010(, 96�100

Charles�Joseph Natoire, The Life Class at the Royal Acad� .۳ 
.emy of Painting and Sculpture, 1746

قلــم، جوهــر ســیاه و قهــوه ای، الیــه ی نازکــی از رنــگ قهــوه ای و آبرنــگ و 
در  موجــود  خــط دار.  کاغــِذ  روی  بــر  ســیاه  گــچ  روی  گرافیــت  کمــی 

مؤسسه ی هنری کورتاولد.
نقاشــی نتــوآر گرچــه برمبنــای خــوِد ســالِن طراحــی از مــدل زنــده در 
آکادمــی کشــیده شــده اســت، امــا برداشــت و تصــور شــخصِی خــود 

نقاش از آن فضا را نشان می دهد. نگاه کنید به:
Gillian Kennedy in French Drawings, XVI�XIX Centuries, ex�

 hibition catalogue )London: Courtauld Institute Galleries,
.1991(, no. 35

برای مطالعه ی بیش تر در مورد این اثر نگاه کنید به:
 Susanna Caviglia�Brunel, Charles�Joseph Natoire, 1700�1777
.)Paris : Arthena, 2012(, D. 370, 336

۴. بــرای آن کــه بیــن دو نقاشــی متفاوتــی کــه یــک طــراح جــوان را نشــان 
می دهنــد تمایــز بگــذارم، بــه اولــی بــا عنــوان »شــاگرد جــوان در حــال 
طراحــی« )بــا عنــوان فرانســوِیUn Jeune écolier qui dessine ( اشــاره 
خواهــم کــرد. چندیــن نســخه از ایــن اثــر موجــود اســت کــه اکنــون دو 
نســخه ی امضاشــده از آن در مــوزه ی هنــر کیمبــل در شــهر فــورت وورث و 
براســاس  دارد.  وجــود  اســتکهلم  در  ســوئد  ملــی  مــوزه ی  در  دیگــری 
تــا ۱۷۳۴  حــدود ســال های ۱۷۳۳  آثــار  ایــن  تاریخ گذاری  هــا،  تازه تریــن 

نقاشی شده و در سالن ۱۷۳۸ به نمایش درآمدند. نگاه کنید به:
Pierre Rosenberg, in Andrea Buzzoni and Maria Luisa Pacel�
.)li, Chardin: il pittore del silenzio )Ferrara: Ferrara arte, 2010
نیــم رخ نشــان  بــاال و  بــه  از کمــر  را  از نقاشــِی متأخرتــر کــه طراحــی 
نســخه ی  دو  کــرد؛  خواهــم  یــاد  جــوان«  »طــراح  عنــوان  بــا  می دهــد 
برجای مانــده از ایــن اثــر اکنــون در گمالــد گالــری برلیــن و مــوزه ی لــوور 

پاریس نگه داری می شوند.

Académie royale de peinture et de sculpture .۵ »آکادمی 
سلطنتی نقاشی و مجسمه سازی« که در سال 1648 تأسیس شد 

نخستین نهاد هنری فرانسه بود و بیش تر نقاشان و مجسمه سازان 
برجسته عضو آن بودند. این نهاد تا پیش از انحاللش در سال 1793 

و متعاقب انقالب کبیر فرانسه، تقریباً کنترل کامل آموزش هنر و 
نمایش آثار را در دست داشت.ــ  م.

Jean�Siméon Chardin, Nude Male Torso .۶، ســیاه و ســفید، گــچ 
روی کاغذ. واقع در موزه ی ملی سوئد در استکهلم.

شــواهِد آرشــیوِی به تازگــی رونمایی شــده دال بــر آننــد کــه شــاردن در 
برخــی کالس هــای طراحــی آکادمــی شــرکت می کــرده و حتــی جوایــزی 

نیز کسب کرده است. نگاه کنید به:
 Anna K. Piotrowska, “Chardin, Van Loo and the Académie
Royale during the Regency: New Archival Information”, Bur�
 .lington Magazine 150, no. 1262, )May 2008(: 296�300
بــا ایــن حــال، ایــن اتفــاق نســبتاً دیــر در زندگــی اش رخ داد، یعنــی وقتــی 
دیگــر بیســت یــا بیســت ویک ســاله بــود. عــالوه بــر ایــن، معاصــران 
شــاردن اعتقــاد داشــتند کــه یــا او اصــالً آمــوزش طراحــی ندیــده یــا بــه 
هیــچ وجــه در آن مهــارت برجســته ای نــدارد. به طــور خــاص، نــگاه کنیــد 
زندگــی  بــاب  در  »جســتاری  در  کوشــن  نیــکال  شــارل  اظهارنظــر  بــه 

شاردن« که دال بر برجسته نبودن مهارت طراحی شاردن است: 
» Il n’eut que des succès très ordinaires «

نقل شده در:
Georges Wildenstein, Chardin: Biographie et catalogues cri�
tiques ; L’œuvre complet de l’artiste reproduit in héliogra�

 vures )Paris : Beaux�arts de Paris, Edition d’Etudes et de
.)Documents, 1921(, 35 )hereafter cited as Wild
۷. تــا جایی کــه مــا می دانیــم، هیچ کــدام از ایــن نقاشــی ها سفارشــی 
ــت خــوب«  ــوی »تربی ــِت تابل ــوان جف ــه عن ــد. »درس طراحــی« ب نبوده ان
ــر  ــرای همســر ولیعهــد ســوئد کشــیده شــده، امــا انتخــاب موضــوع ب ب

عهده ی خود شاردن بوده است. نگاه کنید به:
 Pierre Rosenberg, “Catalogue des œuvres”, in Chardin, ed.
Pierre Rosenberg and Renaud Temperini )Paris : Flammari�
 .on, 1999(, nos. 126�27, 256�57

۸. برای اطالع بیش تر از سالن های پاریس و نقدهای دیدرو 
درباره اش می توانید »نقد هنری قبل از قرن بیستم«، شماره ی 15، 

مجله ی زمینه را مطالعه کنید.

۴1 ۴۰



۹. نگاه کنید به:
 Denis Diderot, “Salon of 1765”, in Diderot on Art, vol. 1, trans.
 John Goodman )New Haven, CT: Yale University Press,
.1995(, 4�6

.Chardin, cited in ibid., 4 .۱0

 Luis Meléndez, Portrait of the Artist, 1746. Oil on canvas. .۱۱
.Musée du Louvre, Paris

۱2. در رابطــه بــا شــکل گیرِی هنرمنــد بــه عنــوان یــک هویــِت حرفــه ای 
جدید، نگاه کنید به:

Nathalie Heinich, Du peintre à l’artiste : Artisans et acadé�
 miciens à l’âge classique, Paradoxe )Paris : Les Editions de

.)Minuit, 1993

.Diderot, “Notes on Painting”, in Diderot on Art, 194 .۱۳

self .۱۴

۱۵. در مورد تجربه گرایی و احساس گرایِی فرانسوی نگاه کنید به:
John C. O’Neal, The Authority Experience: Sensationist The�

 ory in the French Enlightenment, Literature and Philosophy
.))University Park: Pennsylvania State University Press, 1996

Theater of the self .۱۶

ــگاه  ــوان میزانســنی از ســوژه، ن ــه عن ــزی ب ــوم فانت ــا مفه ۱۷. در رابطــه ب
کنید به:

Jean Laplanche and J.B. Pontalis, The Language of Psycha�
 nalysis, trans. Donald Nicholson�Smith )London: Hogarth
.Press, 1973(, 314�19

۱۸. نســخه ی مرمریــِن ایــن مجســمه از ســوی فریدریــش کبیــر خریداری 
شد و اکنون در موزه ی بوده ی برلین نگه داری می شود.

پیــگال[  مجســمه ی  ]انتخــاب  انتخابــش  به واســطه ی  »هنرمنــد   .۱۹
نشــان داده کــه مکتــب مــا قــادر اســت ارائه دهنــده ی ناب تریــن مدل هــا 
بــرای آمــوزش طراحــی باشــد.« )تمامــی ترجمه هــا از زبــان فرانســه کارِ 

من ]نویسنده[ است، مگر خالف آن ذکر شود(.
 Abbé Louis Gougenot, Lettre sur la peinture, sculpture et
.architecture à M*** )Amsterdam, 1748; repr., in Wild.(, 83

20. مایــکل لِــوی نیــز بــر »طبیعی بــودن« ایــن مجســمه تأکیــد کــرده 
اســت، گرچــه پیــگال در رابطــه بــا حالــِت بدنــِی »مرکــوری «اش از مدل ها 
اِی  اِس.  و  یوردانــس  گــراوور  خصوصــاً  موجــود  هنــرِی  الگوهــای  و 
بولســِورت بــا عنــوان »مرکــوری و آرگــوس« را مبنــای کار خــود قــرار داده 
کــه مرکــوری را در حــال شمشیرکشــیدِن نشــان می دهــد. بی واســطگی 
ایــن ژســت در نســخه ی پیــگال، کــه جریــاِن طبیعــی ای از حرکــت را 
بازتــاب می دهــد، فاصله گیــری و انحرافــی هــم از هنــر یونــان باســتان و 

هم آثار پیش از خود قلمداد شده است. 
نگاه کنید به:

 Michael Levey, Painting and Sculpture in France, 1700�1789,
 Yale University Press Pelican History of Art )New Haven, CT:
.Yale University Press, 1993(, 138
Jean�René Gaborit, Jean�Baptiste Pigalle, 1714�1785 : Sculp�
tures du Musée du Louvre )Paris : Réunion des musées na�
.tionaux, 1985(, 38�45

 Louis�Léopold Boilly, The Artist’s Wife, ca. 1795�99. Oil  .2۱
on canvas. Sterling and Francine Clark Institute, William�

.stown, MA

Zinc white .22

Jacques�Philippe Le Bas after Chardin, L’Etude du Des� .2۳ 
 Etching and engraving. .sin )The Drawing Lesson(, 1747�48

.Art Institute of Chicago

2۴. »در مـــورد آقـــای شـــاردن نیـــز، اندیشـــه ی پشـــت تابلـــوی او آن چنـــان 
ـــه  ـــر ب ـــوان گفـــت کـــه نقـــاش بیش ت هـــم خوشـــایند نیســـت و دشـــوار بت

آقای پیگال ادای احترام می کند یا خودش.«
 Louis�Guillaume Baillet de Saint�Julien, Réflexions sur
 quelques circonstances présentes )Paris, 1748 ; repr., in

.Wild.(, 83

۴۳ ۴۲



Pierre Estève, Lettre à un ami : Sur l’exposition des Ta� .2۵ 
 bleaux faite dans le grand Salon du Louvre, le 25 Août 1753.
 Reprinted in Collection Deloynes : Collection de pièces sur
 les beaux�arts )1673�1808(, microfiche, vol. 5, nos. 58�70

.)Paris : Bibliothèque Nationale de France, 1980(, 89
بخش هایی از این نوشته در این جا نیز چاپ شده است:

.Wild.,88
از قـــرار معلـــوم اســـتو مصالـــِح به کاررفتـــه در فیگـــورِ ترسیم شـــده در 
نقاشـــی شـــاردن را اشـــتباه تشـــخیص داده و گـــچ را بـــا مرمـــر اشـــتباه 

گرفته است.

ــر  ــر، پیـــش و بیـــش از هـ ــور برهنـــه ی مذکـ ــرای طراحـــی یـــک فیگـ 2۶. بـ
ـــدِن مـــدل را بکشـــند و  ـــی ب ـــز از هنرآمـــوزان انتطـــار می رفـــت طـــرح کل چی
ســـپس از طریـــق هاشـــورزنی، محوکـــردن و در آخـــر سایه روشـــن زدن بـــا 

گچ سفید به جزئیات بپردازند. نگاه کنید به:
 Emmanuelle Brugerolles, ed., L’Académie mise à nu : L’école
 du modèle à l’Académie royale de peinture et de sculpture,

.)exhibition catalogue )Paris : Beaux�arts de Paris, 2009

 Pierre Estève, Dialogues sur les arts entre un artiste  .2۷
 américain et un amateur français )Amsterdam : Duschene

.libraire, 1756(, 9�10

2۸. نگاه کنید به:
 Barbara Stafford and Frances Terpak, Devices of Wonder:
 From the World in Box to Images on a Screen )Los Angeles:

.Getty Research Institute, 2001(, 298

 Jean�Siméon Chardin, Curiosity, 1728�30. Red, black and .2۹
.white chalk on beige paper. Collection of Jean Bonna

.Baillet de Saint�Julien, cited in Wild., 15 .۳0

.Estève, Lettre à un ami, 88 .۳۱
کوشـــن کـــه توصیـــف اســـتو را نوعـــی انتقـــاد می دیـــد، اســـتداللی مخالـــف 
آن ارائـــه کـــرد. بـــه نظـــر او کالس »درس طراحـــی« نـــه در »یـــک اتاقـــک 
ـــب«  ـــا ســـالن انتظـــاری مرت ـــاق ی ـــان« بلکـــه در »ات زیرشـــیروانی درب وداغ
ــا ســـادگی ای مناســـِب مـــکاِن درس و مطالعـــه  ــزار می شـــود کـــه »بـ برگـ

بازنمایی شده است«.

.Cochin, Lettre à un amateur en réponse )1753 ; repr., Wild.(, 89

۳2. بــرای آشــنایی بــا دیــدگاه اســتو در مــورد اثــر شــاردن بــه عنــوان نقدی 
بر آموزش آکادمیک، نگاه کنید به:

 Gilles Delpierre, “Chardin péruvien : Les Dialogues sur les
 arts entre un artiste américain et un amateur français de
 Pierre Estève”, Revue d’Histoire littéraire de la France 95, no.

.2 )March�April 1995( : 294�305

coloris .۳۳

ــف  ــی می ســازد« تعری ــه اشــیاء را مرئ ــاده ای ک ــگ را »م ــل رن ۳۴. دو پی
می کرد.

 Roger de Piles, Cours de peinture par principes )1708 ; repr.,
.Amsterdam, 1766(, 238�39

هم چنین نگاه کنید به:
de Piles’s Dialogue sur le coloris )Paris, 1699( and Jacque�
 line Lichtenstein, The Eloquence of Color: Rhetoric and
 Painting in the French Classical Age, trans. Emily McVarish
.)Berkeley: University of California Press, 1993(, esp. 148�68

۳۵. بــرای آگاهــی از تاریخ گــذاری و تحلیــِل ایــن نقاشــی کــه به نــدرت در 
مورد آن صحبت شده است، نگاه کنید به:

 Pierre Rosenberg, “The Blind Man of the Quinze�Vingts by
 Chardin and the Young Girls with a Marmot by Fragonard at
 the Fogg”, in Shop Talk: Studies in Honor of Seymour Slive
 )Cambridge, MA: Harvard University Art Museums, 1995(,

.211�15, 391�93
هم چنین بنگرید به:

Philip Conisbee, Chardin, )Lewisburg, NJ: Bucknell Universi�
.ty Press, 1986(, 161�62

Cris de Paris .۳۶: مجموعــه طراحی هــای اِدمــه بوشــاردون اســت از 
افراد مشغول به مشاغل گوناگون در خیابان های پاریس.ـ م.

۳۷. فیلیپ کانیزبی نیز روی نکته ی مشابهی انگشت می گذارد. 
.Philip Conisbee, Ibid

۳۸. بــرای آشــنایی بــا بحــِث بصیرت بخشــی در مــورد کیفیــِت بســاوایی 

۴5 ۴۴



آثار شاردن، از جمله مفهوم »لمِس چشمی«، نگاه کنید به:
 Michael Baxandall, “Attention, Hand and Brush: Condillac
 and Chardin”, in Beolder: Experience of Art in Early Modern
Europe, ed. Thomas Frangenberg and Robert Williams )Al�

.dershot: Ashgate, 2006(, 183�94

در  کلیــدی  موضــوع  ایــن  دربــاره ی  نوشته شــده  مطالــِب  حجــم   .۳۹
گفتمــان روشــنگری زیــاد اســت و نام بــردن از جــز بــه جــز آن هــا ممکــن 

نیست. در میان نوشته های مهم می توان به این موارد اشاره کرد:
 John Locke, Un Essay Concerning Human Understanding,
 ed. Peter H. Nidditch )Oxford: Oxford University Press, 1979(;
 William Cheselden, “An Account of Some Observations
Made by a Young Gentleman Who Was Born Blind…”, Philo�

 sophicql Transactiins of the Royal Society, vol. 35, )London,
 1727�28(: 445�50; Denis Diderot, Letter on the Blind for the
Use of Those Who Can See )London, 1749(; Marjolein Dege�

 naar, Molyneux’s Problem: Three Centruries of Discussions
 on the Perception of Forms )Dordrecht: KluwerAcademic
Publishers, 1996(; Martin Jay, Downcast Eyes: The Denigra�
tion of Vision in Twentieth�Century French Thought )Berke�
ley: University of California Press, 1993(; and Kate E. Tun�

 stall, Blindness and Enlightenment : An Essay )New York:
.)Continuum, 2011

۴0. بــرای آشــنایی بــا بحــِث گیرایــی در مــورد بازنمایی هــای فیگــوراِل 
شاردن از قلمروی خانگی نگاه کنید به:

 René Démoris, La chair et l’objet )Paris : Edition Olbia, 1999(,
.67�137

 L’abbé Garrigues de Froment[ Sentiments d’un amateur[ .۴۱
.)1753 ; repr., in Wild.(, 90

ــرادات  ــود، ای ــا« ب ــن نقاشــی »بســیار زیب ــه نظــرش ای ــا آن کــه ب اســتو ب
بزرگــی نیــز در آن می دیــد: »]در ایــن نقاشــی[ دو فیگــور هســتند کــه 
حالتــی  و  پیش پافتــاده  چهره هایــی  بلنــد،  حــد  از  بیــش  پاهــای 
نــه  اســت،  واقعیــت  براســاس  این هــا  همــه ی  دارنــد.  مشــمئزکننده 

»طبیعت زیبا« ]belle nature –یعنی طبیعِت اصالح شده[.«
.Estève, Lettre à un ami, 88

۴2. »طراحــی همــواره قطــب و قطب نمایــی اســت کــه بــه مــا در ایــن 

تمریــن ]تمریــِن نقاشــی[ جهــت می دهــد تــا در اقیانــوس رنــگ غــرق 
نشــویم، اقیانوســی کــه بســیاری را کــه در آن پنــاه می جوینــد در خــود 

غرق می کند.«
 Charles Le Brun, » Sentiments sur le discours du mérite de
la couleur par M. Blanchard «, in Les Conférences de l’Aca�

.démie, 230�31
ــب  ــرن جل ــو ب ــه ی ل ــن گفت ــه ای ــل کــه توجــه ام را ب ــا تشــکر از آرون وای ب

کرد. برای بحِث جزئی تر در این رابطه، نگاه کنید به:
 Aaron Wile,”Watteau, Reverie, and Selfhood”, Art Bulletin

 .96, no. 3 )September 2014(: 319�37

۴۳. تعریــِف ویراســِت ســال 1762 لغت نامــه ی آکادمــی فرانســه از واژه ی 
صنعتگری )métier/craft( »مشق و اجرای هنری مکانیکی« بود.

۴۴. در مــورد قوانیــِن مربــوط بــه امتیــازات افــراد در ســالن طراحــی از 
روی مــدل در آکادمــی، از جملــه ترتیــب نشســتن، و تخطــِی هنرجویــان 

از این قوانین، نگاه کنید به:
 Reed Benhamou, “Public and Private Art Education in
 France, 1648�1793”, Studies on Voltaire and the Eighteenth
 Century, no. 308 )1993(: 3�183 )esp. 46�89(; and Brugerolles

., L’Académie mise à nu

۴۷ ۴۶



۴۹ ۲۰

 »medium /کلمــه ی »مدیــوم گوناگــون  تعریف هــای  بــا   می خواهــم 
در لغت نامــه ی انگلیســی آکســفورد شــروع کنــم و چنــد نکتــه دربــاره ی 
مطــرح   »medium specifity/ مدیــوم  »محوریــِت  قدیمــِی  مفهــومِ 

کنم، نکاتی که از این تعریف ها سرچشمه می گیرند:
)اســم(  مدیــوم، 

۱. چیــزی کــه واســطه ای اســت میــاِن دو درجــه، مقــدار، کیفیــت، یــا 
طبقه؛ حالِت میانی.

2. شخص یا چیزی که در نقش واسطه عمل می کند.
۴. الــف. نهــاد، ابــزار، یــا کانــاِل واســطه؛ وســیله؛ به ویــژه وســیله، ابــزار، یــا 

کاناِل ارتباطی یا بیانی...
  ب. عمدتــاً در »واســطه ی تبــادل/medium of exchange« آن چــه بــه 
ــر آن  ــی ب ــوان نشــانه ی ارزش در نقــل و انتقــاالِت یــک نظــام بازرگان عن
circu� یــا در medium of circulation  توافــق می شــود )هم چنیــن در

.) lating medium
  پ. هــر یــک از گونه هــای نقاشــی و طراحــی کــه از طریــق مــواد و 
تکنیک هــای بــه  کار رفتــه مشــخص می شــوند. از ایــن رو بــه صــورت 
گســترده تر: مــواد خــام یــا شــیوه های بیانــی کــه در فعالیت هــای هنــری 

و خالقانه به کار گرفته  می شود.
  ت. کانــال ارتبــاط جمعــی، ماننــد روزنامــه، رادیــو، تلویزیــون و غیــره؛ 

.) media صورت جمع(
  ث. هــر وســیله ای )ماننــد نــوار، دیســک، کاغــذ، و غیــره( کــه بــه منظــور 

ثبت یا بازسازِی داده، تصویر، یا صدا به کار می رود.

نقاشی عکاسی نقاشی
گاه شمار و محوریت مدیوم

کَرُل آرمسترانگ

ترجمه ی نامدار شیرازیان



51

۵. الــف. مــاده ی واســطه ای کــه از طریــِق آن نیرویــی بــر جســمی اعمــال 
مــادْه  آن  واســطه ی  بــه  یــا  دارد  فاصلــه  نیــرو  منبــع  از  کــه  می شــود 
ــه منتقــل می شــود؛ مــاده ای کــه  ــه یکــی از حــواِس پنجگان احساســی ب
بنــا بــر ویژگی هــای اش وســیله ای بــرای انتقــال نــور یــا صــدا در نظــر 

گرفته  شود.
  ب. مــاده ی دربرگیرنــده و احاطه کننــده؛ مــاده ای کــه ارگانیســمی در آن 
زندگــی می کنــد؛ به ویــژه مــاده ای کــه میکروارگانیســم ها، ســلول ها، و 
غیــره در آن پــرورش می یابنــد. در اســتفاده ی عام تــر: محیــط اطــراف 

یک موجود، شرایط زندگی، یا اوضاع اجتماعی.
  پ. در نقاشــی. هــر مایعــی )ماننــد روغــن، آب، ســفیده ی تخم مــرغ، 

غیره( که برای ساختِن رنگ، رنگدانه ها در آن ترکیب می شوند.۱ 

بــر اســاس ایــن تعریف هــا، نخســتین نکتــه ای کــه مطــرح می شــود ایــن 
اســت کــه مدیــوم بــه صــورت مســتقل و یکتــا وجــود نــدارد: در تعریــف، 
مدیــوم واســطه اســت. نکتــه ی دوم، کــه ادامــه ی نکتــه ی نخســت اســت، 
آن اســت کــه مدیوم هــا تنهــا در ارتبــاط بــا یکدیگــر وجــود دارنــد، درون 
یــک ماتریــس، و در نقــش ابــزار ارتبــاط و نــه به صــورت موجودیت هایی 
کامــالً انتزاعــی کــه انعــکاِس خــود باشــند.  ســوم آن کــه مدیوم هــا را 
تعریــِف  بــر  بنــا  بلکــه  کــرد  بررســی  تقلیلــی  جنبــه  ی  از  نبایــد 
زیست شناســانه ی ۵. ب. بایــد از منظــر زایشــی بررســی شــوند. چهــارم 
ــی  ــه طــور متفاوت ــم آن را ب ــم امــا مایل ــه ای اســت کــه همــه می دانی نکت
بیــان کنــم،  نقاشــی در تعریف هایــی کــه در بــاال آوردیــم جایــگاه آخــر 
از  هــم  و  مدیوم هــا  ایــن  میــان  در  تاریخــی  به طــور  هــم  امــا  اســت، 
و  پنجــم  نکتــه ی  اســت.  بــودِن مدیــوم ســرآمد  مــادی  بــر  نظرِتأکیــد 
آخریــن، مدیــوم نــه تنهــا شــامِل مادیــِت خــود اســت بلکــه تاریــخ خــود را 
ـــ تاریــِخ تفکــر دربــاه ی مدیــوم و مادیــت را. )ایــن ایــده  نیــز در بــر می گیــردـ 
ــاال آمــده  اســت، چــرا کــه در  ــه مســتقیم در تعریف هــای ب در ضمــن و ن
لغــت تعریــف  تاریخــی  اســت، و در دیکشــنری آکســفورد ریشــه یابی، 
واژه هــای  تاریخــی  »لغتنامــه ی  متعــدد،   نســخه های  و  ضمیمه هــا 
متــرادف«، و توجــه بــه واژه هــا و معانــِی منســوخ بــه خوبــی صــورت 
گرفتــه  اســت. بــرای نمونــه، در میــاِن تعریف هــای منســوخی کــه در 
 »menstruum« واژه ی  بــه  می تــوان  نیامــده  آکســفورد  دیکشــنری 
متــرادِف مدیــوم  حــوزه ی کیمیاگــری  در  در گذشــته  کــه  کــرد  اشــاره 
محســوب می شــد، و اکنــون در مدخلــی مختــص بــه خــود در دیکشــنری 
آکســفورد آمــده  اســت، نــه تنهــا بــه معنــای »قاعدگــی«، یــا »مدیــوم 
بــه   ]...[ »حــالل  معنــای  بــه  بلکــه  ماتریــس«،  تکوین گــر،  یــا  غذایــی 
منظــور حــل کــردِن فلــزات در تــالش بــرای تبدیــل فلــزات پایــه بــه طــال 
]now hist[. و نیــز در ادامــه: مایعــی کــه به عنــوان وســیله ی انتقالــی بــه 

کار می رود؛ مدیوم مایع.«( 

دربـــاره ی مدیـــومِ نقاشـــی، پیـــش از پرداختـــن بـــه نـــکات متعـــددی کـــه از 
منظـــر تاریخـــی در حـــوزه ی ایـــن مدیـــوم مـــورد بحـــث اســـت، بـــا توجـــه بـــه 
ـــد ســـؤال مطـــرح  ـــه در هفتـــاد ســـال گذشـــته، می خواهـــم چن چهـــار نمون
کنـــم. بـــا جدیدتریـــن نمونـــه شـــروع می کنـــم: نقاشـــی  »آزمایـــِش فرصـــِت 
ــن  ــده، ایـ ــیده شـ ــال 2008 کشـ ــه در سـ ــر کـ ــن َگلَِگـ ــری  اِلـ ــول« اثـ نامعمـ
نقاشـــی از آزمایـــش رســـوایی آور ســـفلیس تاســـکگی الهـــام گرفتـــه 
شـــده کـــه بیـــن ســـال های ۱۹۳2 تـــا ۱۹۷۷ نظـــام خدمـــات درمانـــی عمومـــی 
آمریـــکا روی مـــرداِن آمریکایی�آفریقایـــی انجـــام مـــی داد.2 آن چـــه تصویـــر 
شـــده  اســـت آن آزمایـــش نیســـت، بلکـــه موجـــوِد دریایـــی غریـــب و بـــه 
ســـختی دیدنـــی ای اســـت، کـــه در اعمـــاق دریاهـــای زیســـت کره شـــناور 
ـــا اســـتفاده از جوهـــر، زغـــال، روغـــن،  اســـت، زیســـت کره ای کـــه نقاشـــی ب
وارنیـــش، و تکـــه کاغذهـــای بریـــده و چســـب خورده کـــه مختصـــر و 
ماهرانـــه الیه الیـــه روی بـــوم قـــرار گرفته انـــد ســـاخته  اســـت. ســـؤال 
ــان  ــه همـ ــی اســـت؟ بـ ــن یـــک نقاشـ ــر ایـ ــه نظـ ــاً از چـ ــن اســـت: دقیقـ ایـ
انـــدازه کـــه نقاشـــی اســـت می توانـــد یـــک کالژ یـــا یـــک مجســـمه ی 
نقش برجســـته باشـــد، و بیش تـــر از اشـــارِت قلم مـــو بـــا حرکـــت چاقـــو 

ـــرار  ـــوزه در دســـته بندی نقاشـــی ق ـــوز در م ـــا هن کشـــیده  شـــده  اســـت. ام
دارد، شـــاید صرفـــاً بـــه ایـــن دلیـــل کـــه روی بـــومِ دوبعـــدِی ســـنتی عرضـــه 
شـــده  اســـت. و این کـــه در آن از روغـــن بـــه عنـــوان باینـــدر، و از وارنیـــش 
بـــرای پرداخـــت نهایـــی اســـتفاده شـــده  اســـت. و این کـــه رنگـــی اســـت و 
در آن فیگورهایـــی از بـــدن انســـان و حیـــوان دیـــده  می شـــود )بـــه عبـــارت 

هلن فرنکنتالر، 
»سیل«،

آکرلیک روی بوم،
 315 در 357 سانتی متر، 1967، 

موزه ی هنر آمریکایی ویتنی.
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دیگـــر، تصویرپردازانـــه و اســـتعاری اســـت(، حتـــی اگـــر فیگورهـــا بـــه 
ـــم و روِش ســـاخت  ـــِل تشـــخیص باشـــند. از نظـــر تِ ـــه قاب ســـختی از زمین
هـــم بـــزرگ اســـت و بلندپـــرواز. ایـــن نقاشـــی اســـت در اوضاعـــی کـــه 
بعضـــی )امـــا نـــه مـــن( آن را شـــرایط پســـامدیوم می نامنـــد، نقاشـــی ای از 
هنرمنـــدی کـــه نـــه سفیدپوســـت اســـت و نـــه مـــرد و متعلـــق بـــه نســـِل 
ـــِف مدرنیســـت های مـــرِد  ـــارش در جهـــِت مخال مینیمالیســـت اســـت و آث
سفیدپوســـِت اوایـــل و اواســـِط قـــرن بیســـتم پیـــش رفتـــه  اســـت، یعنـــی 
از هنـــر انتزاعـــی بـــه ســـمِت هنـــر فیگوراتیـــو بـــه جـــای آن کـــه در جهـــت 

عکس پیش رود.۳
در زمــان بــه عقــب برگردیــم، مــورد دوم اثــری اســت از زیگمــار پولکــه بــا 
عنــوان »آن کامپیوتــر آمــد /The Computer Moves In« )۱۹۸۳( کــه در 
از  اســت  ترکیبــی  و  می شــود،  نگهــداری  ســن لوییز  هنــر  مــوزه ی 
صفحــه ی  نقطه هــای  نقاشــِی  خطــی،  طراحــی  عکاســی،  نگاتیوهــای 
دیجیتــال بــا دســت، و ُشــره های منگنــز )نوعــی رنگدانــه ی فلــزی کــه هــم 
باســتانی  اســت و هــم مــدرن اســت( روی پارچــه ای نیمــه شــفاف کــه از 
بــر آن چــاپ شــده  اســت.۴ پولکــه، هنرمنــد مــرد  پیــش نقش هایــی 
سفیدپوســت آلمانــی کــه در ســال 20۱0 از دنیــا رفــت، جوانــی اش هم زمان 
بــا دوران پــاِپ اروپایــی بــود و بــه ترکیــِب مــواد و مدیوم هــای متفــاوت ــــ 

ـــ در ســایه ی  عکاســی، دیجیتــال، نســاجی، نقشه کشــی، چــاپ، و نقاشــیـ 
گســترده ترِ مدیــومِ نقاشــی شــهرت داشــت. امــا ایــن چــه معنایــی دارد؟ 
ــرِ  ــِخ اخی ــز در تاری ــه  اســت و نی ــِن نقاشــی نهفت پاســخ در تعریــف نهادی
ــِن  ــوز مهم تری ــم نقاشــی هن ــن معناســت کــه بپذیری ــه ای نقاشــی کــه ب
ــواِن نقاشــی  ــر اســت. تحــت عن ــوم در موزه هــا و دانشــگاه های هن مدی
ــد شــده  اســت، و  ــه تولی ــزرگ و بلندپروازان ــر بســیار ب ــن اث اســت کــه ای
ــوان اســت کــه آن چــه شــاید »تفکــرِ مــاده اِی« دســِت  ــن عن تحــت همی
ـــ در ایــن تفکــرِ مــاده اِی دســِت اول  اصــول  اول بنامیــم صــورت می گیــردـ 
ــاً در حــوزه ی  ــه صرف ــه  می شــوند، و ن ــه خدمــت گرفت و روِش ســاخت ب
فــن و حرفــه، بلکــه در رابطــه بــا نوعــی تفکــر. هم چنیــن بــه آن معناســت 
نــه در  کــه ایــن نــوع تلفیق هــا در حــوزه ی نقاشــی دیــده  می شــود و 
حیطــه ی عکاســی )اســتفاده از پارچــه به عنــوان زمینــه بــا پیشــینه ی بــوم، 
ــی دارد، در حالی کــه اســتفاده از  کــه خــود از منســوجات اســت، هم خوان
منگنــزْ رنگدانه هــای صنعتــِی امــروزِ نقاشــی را بــه مبــدأ استفاده شــان در 
نقاشــی های درون غــار گــره می زنــد. تصویــرِ عکاســانه ی کامپیوتــر و 
آرایــه ی نقطه هــای دیجیتــاِل شــبح وار در میــان نقاشــی هــم جلــو و هــم 
پشــت بقیــه ی اجــزای تصویــر ســرگردان اند، امــا بــه هیــچ وجــه بــه عنــوان 
باْینِدرــــ بســترِ مــادی یــا ســاختاری کــه اجــزا را در هــم می آمیــزد ــــ عمــل 
نمی کننــد، کارکــردی کــه در دنیــای دیجیتــال دارنــد؛ در عــوض، در خدمــِت 

آن اند که تأکید کنند نقاشی دربرگیرنده ی گوناگونی است(.
ـــ را از نمونــه ی ســوم می کنــم کــه  ـــ حــاْل نقاشــی چیســت؟ـ  همــان ســؤالـ 
 )۱۹۷۶( »Flood /پاســخی سرراســت تر و فردی تــر دارد: نقاشــی »ســیل
اثرهلــن فرَنِکنتالـِـر در مــوزه ی ویتنــی هنــر آمریــکا.۵ »ســیل« بــا تکنیــِک 
دوم  نســل  بــه  مربــوط  اصطــالح  بــه  رنگــی،  بــوم،  روی  اکریلیــک 
امپرسیونیســم انتزاعــی توســط نقــاش زن سفیدپوســت آمریکایــی 
)کــه یــک ســال پــس از ُپولکــه در ســال 20۱۱  از دنیــا رفــت( خلــق شــده، 
نقاشــِی »ســیل« تعریف کننــده ی مدیــوم نقاشــی اســت، نــه صرفــاً بــه 
ــا رنگدانه هایــی معلــق در  دلیــل اســتفاده ی ســنتی از اجــرای دوبعــدی ب
باْینــِدر )در ایــن مــورد محلــول پلیمــر اکریلیــک( روی بــوم، بلکــه بــه ســبِب 
شــور و نشــاط رنگــی و ســیالیِت محــض، آن چــه لــوس ایــری گاری »ســاز 
و کارِ )زنانــه ی( ســیاالت« می نامیــد، جــاری شــدنی کــه مشــخص نیســت 
از قصــد اســت یــا تصادفــی، جایــی کــه یکــی از نگ هــا در حالــِت مایــع بــر 
قــرار  تأثیــر  تحــت  را  مجــاور  رنگ هــای  جریــاِن  و  ُشــره می کنــد  بــوم 
می دهــد. عنــوان نقاشــی ارجاعــی اســت بــه نحــوه ی تولیــدش و از ایــن رو 
تصویــر و انتــزاع را در هــم می آمیــزد، و نیــز اســتعاری و حقیقــی بــودن 
ــر )نقاشــی( و  ــه، و تصوی ــودن، تشــبیه و کنای ــی و انعکاســی ب را، ارجاع

کالم )عنوان نقاشی( را.۶ 
طبعــاً فرنکنتالــر تــا پایــان عمــر در وفــاداری بــه نقاشــِی »محــض«، کــه در 
گاه شــمارهای متعــددی هــم از نظــر محــض بــودن و هم از نظر نقاشــانه 

رابرت راشنبرگ، »ریباس«، 
ترکیب مواد روی بوم، 
244 در 333 سانتی متر، 1955، 
موزه ی هنر مدرن نیویورک.
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بــودِن مدیــوم از ُمــد افتــاده انگاشــته می شــد، ایســتادگی کــرد. و اکنــون 
 )۱۹۵۵( »Rebus /بــه چهارمیــن و آخریــن نمونــه می رســیم، »ریبــاس
اثــر رابــرت راشــنبرگ در مــوزه ی هنــر مــدرن نیویــورک، رنــگ روغــن، رنــِگ 
بریــده ی کاغذهــای  پاســتل،  مــداد شــمعی،  مــداد،  پلیمــرِ مصنوعــی، 
نقاشی شــده و چاپــی چســبیده روی پارچــه ی بــوم، و بازمی گردیــم بــه 
پرســش تاریــخ اخیــرِ نقاشــی و این کــه چگونــه آن چــه را مــا بــه عنــوان 
مــرد  راشــنبرگ،  رابــرت  کــرده  اســت.۷  متحــول  می شناســیم  مدیــوم 
سفیدپوســت آمریکایــی، یــک دهــه پیــش از آن کــه هنــر پــاپ بــه اوج 
برســد در ایــن ســبک نقاشــی می کــرد؛ زمانــی کــه ســبِک نقاشــی ای کــه 
فرنکنتالــر در آن مهــارت داشــت هنــوز هنــرِ مدیوم�محــور بــود )فقــط بــه 
کــه  کنــم  ذکــر  اســت  الزم  نســل ها  گاه شــماری  در  تصریــح  منظــور 
راشــنبرگ در ســال 200۸ از دنیــا رفــت، دو ســال پیــش از پولکــه، و ســه 
ســال پیــش از فرنکنتالــر. گرچــه از تاریــخ تولدشــان پیــدا اســت کــه 
راشــنبرگ )متولــد ۱۹2۵( و فرنکنتالــر )متولــد ۱۹2۸( هم نســل بودنــد، 
نســل های  از   )۱۹۶۵ )متولــد  َگلَِگــر  و  )متولــد۱۹۴۱(  پولکــه  در حالی کــه 
پــس از آن دو برخاســته اند. ایــن نکتــه ی واضــح را بــه دلیــل رابطــه اش 
ــِص پیشــینه ی  ــار و توســعه متذکــر شــدم کــه مخت ــا پرســش های تب ب
فرجام گرایانــه ی مدیوم انــد. امــا در این جــا نــه اثــری از توســعه اســت و 
تجربه هــای  از  هم َونــد  نمونه هــای  تنهــا  نســب،  و  تبــار  از  ردی  نــه 

متفاوتی که در مدیومی در گذر زمان آرایش یافته اند(.
ــارت دیگــر، و آن طــور کــه  ــه عب ــگام ــــ ب ــِق« زودهن ــواِن یــک »تلفی ــه عن ب
جســپر جونــز، هــم کار، دوســت، و عاشــِق راشــنبرگ، می گویــد »نقاشــی 
)ناخواســته( بــه مجسمه ســازی کمــک می کنــد«، یــا ترکیــِب نقاشــی، 
عکاســی، چــاپ، طراحــی، کالژ، و ســاختن ــــ »ریبــاس« نــه تنهــا نمونــه ی 
برجســته ی تلفیق پذیــرِی مدیــومِ پــاپ )یــا پیــش از پــاپ( بــود، بلکــه 
نمونــه ی بــارز لحظــه ای بــود کــه عکاســانه بــودن بــه نقاشــانه بــودن 
حملــه می بـَـرَد و نقاشــی را  بازتعریــف می کنــد و ســرانجام جــای نقاشــی 
ــرد.۸ از  ــر معاصــر می گی ــای هن ــِی فرهنگــِی دنی ــوان بازیگــرِ اصل ــه عن را ب
جنبــه ای کــه می خواهــم بــه موضــوع بپــردازم، ایــن بــه آن معنــا نبــود کــه 
ــار در دهــه ی  ــرار، یک ب ــود )از ق ــه مرگــی دیگــر مــرده  ب ــاره ب نقاشــی دوب
ــه،  ــود، وقتی کــه مان ــار پیــش از آن در قــرن نوزدهــم مــرده ب 1920 و یک ب
بــه قــول بودلــر، در دوراِن فرتوتــِی هنــری بــود(، یــا حتــی محــض بــودن و 
خلــوص اش بــه عنصــری بیگانــه آلــوده شــده  بــود، بلکــه مفهومــش آن 
بــود،  نقاشــی دچــار تحــول شــده   تاریخــِی مدیــومِ  کــه شــرایط  بــود 
)اغلــب  روش هــای  دیگــر  بــا  ســیالش  )رنگ پردازانــه ی(  ویژگی هــای 
ســیاه و ســفیِد( خلــِق اثــر هنــری، کــه توســط عکاســی رهبــری می شــد، 
وارِد بــازِی مشــترکی شــده  بودنــد.۹  نقاشــی، بــه جــای مــردن، صرفــاً  
دیگــر رهبــرِی ایــن پیشــروی همگانــی را بــه عهــده نداشــت، در ایــن 
نداشــت،  مفهومــی  چنیــن  نقاشــی  بــودِن  محــض  دیگــر  پیشــروی 

دســت کم نــزِد عمــده ی کســانی کــه بــه نقاشــی مشــغول بودنــد، و حتــی 
اختیــار  در  عکــس  مدیــوم  کــه  کثرت گرایــی ای  بــرای  را  راه  نقاشــی 

می گذاشت باز می کرد.۱0 
بــه آن  بــه تاریــِخ گفتمــاِن محوریــِت مدیــوم، و  ســرانجام می رســیم 
لحظــه ای کــه عنــواِن ایــن مقالــه از آن حاصــل شــد، نقاشــی عکاســی 
دو  دادم.  تغییــر  نقاشــی«  ـ  عکاســی  ـ  »نقاشــی  بــه  را  آن  کــه  فیلــم، 
صفحــه ی مشــخص از کتــاب ســال ۱۹2۵ باوهــاوس نوشــته ی الزلــو 
موهــوی نــاگ از نظــر بصــری توضیــح می دهــد کــه پیش تــر چــه اتفاقــی 
افتــاده  بــود کــه ســبب شــده  بــود ایــن چنیــن در ماجــرای مــرگ نقاشــی 
ُغلـُـْو کننــد: بــه جــای مــردن، نقاشــی صرفــاً زیــر عنــوان عکاســی قــرار داده 
ــاژ،  ــز ــــ نقاشــی، چــاپ، عکــس، مونت ــی کــه همه چی ــود.۱۱ در کتاب  شــده  ب
ـــ بــا تونالیتــه ی ثابتــی از جوهر به  طــرح، کاریکاتــور، فیلــم، و تایپوگرافــیـ 
صــورت ســیاه و ســفید چــاپ می شــد، چاپــی کــه بازتولیــد عکاســانه ی 
یــک نقاشــی از الزلــو موهــوی نــاگ بــود در کنــار تصویــری هماننــد خــود 
قــرار می گرفــت کــه بازتولیــد مشــابهی از یــک فوتوگــرام بــود. ایــن دو بــه 

تصویر روی جلد کتاب باهاوس 
نوشته ی الزلو موهوی ناگ، 

.1925
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عنــواِن تصویــرِ انتــزاع در مدیوم هــای متفــاوت کــه در رونــد بازتولیــد بــه 
یک مدیوم تبدیل می شوند با یکدیگر مقایسه می شوند. 

بــارزِ  نمونــه ی  بــرای  چیســت؟  معادلــه  ایــن  در  عکــس  تکلیــِف  و 
اســت،  در مدیــوم  کثــرِت  از ملزومــاِت  تعریــف  در  کــه  تغییرپذیــری، 
بلکــه  دوربیــن  نــه  را  اســت  غالــب  این جــا  کــه  عکاســانه ای  شــرایِط 
)نگاتیــو( کــه  یــک تصویــر  بــدون دوربیــن تولیــد می کنــد:  تصویــری 

ســاختارمندی اش  اگرچــه  دارد،  جســمیت  و  اســت  ســاختارمند 
به واســطه ی نــور و ســایه محقــق می شــود، در حالی کــه جســمیتش بــه 
انــدازه ی هــر نقاشــی، طراحــی و یــا چــاِپ انتزاعــی بــه شــاخص هایی یــا 
بــه خــودش ارجــاع دارد. نظــرِ موهــوی نــاگ دربــاره ی کلمــه ی دوم در 
الگــوی ســه کلمه اِی »نقاشی ـ عکاســی ـ فیلم« ایــن بــود کــه بــه منظــور 
پیشــرفت، و دور شــدن از شــرایط تاریخــِی نقاشــی بــه ســمِت شــرایِط 
فیلــم، عکاســی بایــد اصالــِت اتــاِق تاریکــِی تصویرگــرای خــود را رهــا کنــد 
و بــا آغــوِش بــاز از خودارجاعــِی ســطوِح حســاس بــه نــور اســتقبال کنــد.۱2 
جلــد تمــام شــماره های »نقاشــی عکاســی فیلــم« را فوتوگــرام مزیــن 

می کنــد کــه نــه تنهــا بــه بازنمایــِی واژه ی عکاســی توســِط فوتوگــرام 
داللــت دارد، بلکــه بــه شــرایط دیالکتیــک فوتوگــرام اشــاره می کنــد کــه 
پیونــدی اســت میــان نقاشــی و فیلــم، پیشــرفتی اســت از یکــی بــه ســوی 
در  اســت  یکــی  زواِل   /Aufhebung بازنمایــِی  ســرانجام  و  دیگــری، 
دیگــری، کــه در ایــن زواْل یکــی از ایــن دو در دیگــری ادامــه می یابــد و 
از ســوی دیگــر دگرگــون و مغلــوب  نگــه داری می شــود و، هم زمــان، 
می شــود.۱۳ از ایــن رو، ایــن فوتوگــرام )نماینــده ی عکاســی ( اســت کــه 
ارتبــاط دو مدیــوم را بــا یکدیگــر، و وجودشــان را بــه مثابــه ی فصــل 

مشترکی در یک ماتریس تبیین می کند.
در ســال 1940، پانــزده ســال پــس از انتشــار »نقاشــی عکاســی فیلــم« 
 Towards a / بــود کــه در مقالــه ی »بــه ســوی الئوکوئونــی جدیدتــر
شناخته شــده ترین  گرینبــرگ  کلمنــت  نوشــته ی   Newer Laocoon
تعریــِف مدرنیســِت محوریــت مدیــوم بــه چــاپ رســید. ایــن مقالــه از 
شــعارِ نوســنت گرا و انتزاعــِی موریــس دنیــِس در ســال ۱۸۹0، »بایــد بــه 
خاطــر داشــته  باشــیم کــه یــک تصویــر در اســاس ســطح صافــی اســت 
کــه بــا رنگ هایــی پوشــیده می شــود کــه از الگــوی مشــخصی پیــروی 
می کند«، الگوبرداری می کند و آن را به مثابه ی بخِش آمریکایی شــده ی 
دیالکتیــِک هگلــی در تاریــخ می گنجانــد. تعریــِف گرینبــرگ از نقاشــی، 
همان طــور کــه می دانیــم، به شــدت تقلیل گرایانــه و بنیادگرایانــه بــود، 
جــدا از آن کــه بصــری و تجریــدی نیــز بــود. بنابرایــن تعریــف، نقاشــی 
بیــش از هــر مدیــومِ مــدرِن دیگــری خــود را بــه شــیوه ای کــه به شــدت بــا 
محصــور  بــود  تضــاد  در  نــاگ  موهــوی  گفتمــاِن  باوهاوســِی  منطــِق 
می کــرد، امــا ایــن تعریــف بــرای تشــریِح آثــارِ آمریکایــِی نســل پیــِش رو 
مناســب بــود، نســلی کــه تبــارش نــه بــه مدیومــی دیگــر کــه بــه نقاشــی 

فرانسوی دهه ی ۱۸۶0 بازمی گشت.
ــد  ــرِ خــود می دی ــه نقاشــی در براب ــی ای ک ــومِ اصل ــرگ، مدی از نظــر گرینب
ادبیــات بــود. اگرچــه، بــا رجــوع بــه ادبیــات دهــه ی ۱۸۶0 فرانســه بــا اعــالن 
زودرِس پایــاِن نقاشــی در رمــان هنرمنــد مواجــه می شــویم، امــری کــه بــا 
بــرادران  رمــاِن »شــاهکارِ گمنــام« )۱۸۳۱/۳۷(  بالــزاک کلیــد خــورد، و 
ُگنکــور در ۱۸۶۷ در رمــان »مانـِـت ســالُمون«، کــه دســت کم بخشــی از آن 
آن  بــه  نــو  از  بــود،  شــده   خلــق  مانــه  کارگاه  از  بازدیــدی  از  الهــام  بــا 
پرداختنــد.۱۴ تقریبــاً در اواخــر کتــاب »مانــت ســالمون«، کــه دربــاره ی 
انحطــاِط نقاشــی بــود در آن چــه در آن زمــان هدیــه ای دیرهنــگام تلقــی 
می شــد، بــاز هــم یکــی از تعریف هــای محوریــِت مدیــومِ نقاشــی بــه 
چشــم می خــورد، جایــی کــه نالــه ی احتضــارِ نقاشــی بــه صــورت عناصــرِ 
ابتدایــی و عنصری تریــن مؤلفه هــای اش بازنمایــی می شــوند: هــوا، آب، 
زمیــن، و آتــش؛ خــون، آب، شــیر، نــور، و گوهــر؛ جامــد، مایــع، و گاز؛ رونــِد 
میعــان و احتراق پذیــری؛ اصالــِت شــیمیایِی رنگدانه هــا و امکان هــای 
ــِگ اغلــْب ســمِی نقــاش کــه پــس از  کیمیایی شــان؛ محتویــات پالــت رن
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نوســان  می شــوند؛  تبدیــل  فروزنــده  مــوادی  بــه  زمیــن  از  اســتخراج 
رنگدانه هــا میــاِن مــاده ی محــض و رنــگ محــض، میــان مادیــِت بی ِخــرَد 

و بصریِت اثیری.

دیــوار  چهــار  آن  میــان   ،carre ســالِن  در  لــوور،  مــوزه ی  در 
شــاهکارها دیگــر بــه نظــرش نمی درخشــیدند. ســالن تــا حــدی 
دلگیــر و غــم زده شــده  بــود کــه دیگــر چیــزی بــرای عرضــه کــردن 
و  زردی  پــرده ی  در  مومیایی شــده  رنگ  هــای  جــز  نداشــت، 

رنگ پریدگِی زمان...
بــه جایــی رســیده  بــود کــه دیگــر نمی توانســت نــور را تصــور 
کنــد، یــا ببینــد، جــز نــورِ بســیار شــدید را، بــا درخششــی گــدازان، 
پراکنــده در همــه ســو، با درخششــی کورکننــده، در برانگیختگِی 
آتش بــازِی  در  نمایشــی،  خداگونگی هــای  تاللــو  در  طوفــان، 
بــوران، در ســفیِد فــروزاِن منیزیــم. در طــول روز دیگــر تــالش 
نمی کــرد چیــزی بــه جــز خیره کنندگــی نــورِ شــدید را نقاشــی 
کنــد. پیــرِو نمونــه ی رنگ پــردازاِن ماهــری کــه پــس از ایــن کــه 
را  ایــن توانایــی  بــه مــرزِ پختگــی رســیده  بــود  توانایی شــان 
روزهــای  ایــن  در  کُریولِــس،  داده  بودنــد،  دســت  از  بــه کل 
واپســین، بــه رفتارهــای نخســتین اش بازگشــته  بــود، و بــه 
تدریــج ... ســقوط کــرد... بــه ورطــه ی توهمــاِت تِرنـِـرِ بــزرگ، کــه 
در پایــان زندگــی اش، مجــروح از تاریکــِی نقاشــی ها، تــالش 
می کــرد در یــک بــوم خــود را بــا رویــای دســتیابی بــه روشــنایِی 
ازلــی و بکــر روز رهــا کنــد، بــه »صبــح پــس از فراگیــر شــدِن 

نورِ«. 
را  رنگــش  پالــت ِ  تــا  بــود  چیــزی  جســت وجوی  در  همه جــا 
تقویــت کنــد، رنگ هــا را گرم تــر کنــد، شــعله ور و درخشــان. 
مقابــِل ویتریــن متخصصــاِن مــواد معدنــی، تــالش می کــرد از 
طبیعــت بــدزدد تــا بتوانــد از پــِس ترســیِم آتش هــای رنگارنــِگ 
تبلــور و انجمــاِد آذرخــش برآیــد، مبهــوِت آبــِی الجــورد بــود، آبــِی 
ــِی  ــِی فرازمین مینــای چینــی، آبی هــای کم رنــِگ اکســید مــس، آب
ســنگ الجــورد، تمامــی پرده هــا از آبــِی ســلطنتی تــا آبــِی آب. در 
پــِی طیــِف کامــِل رنــگ قرمــز بــود، از پرده هــای جگــری و خونــِی 
ــره ی ســنگ آهــن، و در  ــزِ تی ــا قرم ــرد، ت ــوه و گوگ ــات جی ترکیب
قــرن  گمشــده ی  رنــِگ  بــود،  amatito/آماتیتــو  رویــای 
پــِی  در  رُم.  حقیقــِی  ارغوانــِی  کاردینــال،  رنــگ  شــانزدهم، 
ســنگ های  ســبزهای  و  بــود  طــاووس  طالیی هــای 
به هم فشــرده ی ســیالبی، ســبزهای مخمــل، ســبزهای متغیــرِ 
ــک و ِفلْْدســپار؛  ــِی آرســنیِک مــس، ســبزِ مارمول ــه آب ــْل ب متمای
گونه هــای نامتناهــِی زرد، از زرِد قنــاری گرفتــه تــا زرِد عســلِی 

بلــورِ زرِد آرســنیِک و فلوریــن؛ رنگ هــای آتشــیِن پیریــِت ِمــس، 
ــادآورِ گل هــای  ــه ی ــی و بنفــِش ســنگ هایی ک رنگ هــای صورت

بلوری اند.
پس از مواد معدنی به پوســته ها روی آورد، به رنگ بندی هایی 
تمــامِ  بــه  دنیــا می آورنــد،  بــه  را  بــودن  آرمانــی  و  تازگــی  کــه 
پرده هــای صورتــی در یــک آب نمــای چینــی، از ارغوانــی مــات تــا 
ســرِخ گل رزِ رو بــه زوال، تــا صــدِف مرواریــد کــه منشــور را در 
و  رنگارنگــی  دنبــاِل  بــه  او  می کنــد.  غوطــه ور  خــود  شــیرِ 
شیشــه ای  در  معکــوس  بــود  رنگین کمــان  عقیق گونگــِی 
قدیمــی کــه تــازه از زمیــن بیــرون آمــده  بــود، ماننــد تکه هــای 
لعــل،  ســرِخ  کبــود،  یاقــوِت  الجــوردِی  آســمان.  مدفــوِن 
درخشــِش مرواریــد، و آِب المــاس را تصــور می کــرد. تــا بتوانــد 
نقاشــی کنــد، در آن زمــان نقــاش بــاور داشــت نیازمنــِد تمامــِی 
آن چــه می درخشــید بــود و تمامــِی آن چــه در آســمان، زمیــن، و 

دریا گدازان بود.۱۵  
پایـــاِن دوراِن نقاشـــی، آن طـــور کـــه در ایـــن رمـــان ]»مانِـــت ســـالُمون«[ 
می آیـــد، دربردارنـــده ی آغـــازِ دوبـــاره ی ازلـــی خـــود نیـــز هســـت: ایـــن 
اُفـــول در بی نظمـــی امـــکاِن تولـــدی  وارفتـــن و تجزیـــه شـــدن، ایـــن 
دوبـــاره در تصویـــر »صبـــح پـــس از فراگیـــر شـــدِن نـــورِ« تِرنِـــر)۱۸۴۳( 
فراهـــم می کنـــد، بـــا آن حـــاِل انجیلـــی بـــاز شـــدِن آســـمان پـــس از ســـیِل 
نـــور، و خود�ارجاعـــی اش در اجـــرای نقاشـــی بـــه مثابـــه ی محصـــوِل 
مایعـــاِت درهم آمیختـــه، رنگدانه هـــای روغنـــی و نورهایـــی کـــه ماننـــد 
حلقه هـــای  فـــرمِ  و  شـــده اند،  رنگ آمیـــزی  رنگین کمـــان  پرده هـــای 
چرخشـــِی حباب هـــای صابـــون، کـــه در رمـــان تمثیلـــی اســـت بـــرای تاریـــخ 
نقاشـــی بـــه صـــورت یـــک چرخـــه بـــه جـــای خطـــی مســـتقیم کـــه ]در 
زمـــان[ پیـــش مـــی رود. این جـــا پایان هـــا پایـــاِن بـــازی نیســـتند، بلکـــه 
آغـــازی دوباره انـــد.۱۶ از ایـــن رو در ایـــن رمـــان )کـــه در طـــوِل آن نمونـــه ای 
بی نقـــص میـــاِن ظرفیت هـــای نقاشـــی و ادبیـــات در تصویـــر و زبـــاِن 
رنـــگ در حـــال ایفـــای نقـــش اســـت(، عزیمـــِت هگلـــی بـــه ســـوی تجزیـــه ی 
ــا در روِح  ــِی مدیوم هـ ــوم، و زواِل تمامـ ــانه، و مدیـ ــوژه، نشـ ــِک سـ رمانتیـ
و  ترکیـــب  chronos/زمـــان  از  دایـــره ای  و  متفـــاوت  مدلـــی  بـــا  نـــاب 

جایگزین شده است.
پیـــش از آن کـــه دوبـــاره در زمـــان پیـــش رویـــم، بگذاریـــد بـــه دو تعریـــِف 
تعریـــف  کنـــم.  اشـــاره  نقاشـــی  در  مدیـــوم  محوریـــِت  از  قدیمی تـــر 
نخســـت، کـــه بـــه ۱۷۶۶ میـــالدی بازمی گـــردد، دربردارنـــده ی خاســـتگاِه 
ــوِن  ــی، الئوکـ ــت، یعنـ ــوم اسـ ــِت مدیـ ــدرِن محوریـ ــفِی مـ ــاِن فلسـ گفتمـ
ــرِ گرینبـــرگ ارجاعـــی  ــینگ کـــه الئوکوئـــون جدیدتـ ــد لِسـ ــِی گاْتُهلـ قدیمـ
اســـت بـــه آن.۱۷ علـــِت اشـــاره بـــه ایـــن موضـــوْع بیـــاِن ســـه نکتـــه اســـت. بـــا 
برابـــر  در  بصـــری  و  کالمـــی  نشانه شناســـِی  نظام هـــای  دادِن  قـــرار 



۶1 ۶۰

یکدیگـــر در راســـتای آن چـــه امـــروزه تقابلـــی اســـتاندارد میـــاِن نـــگارِش 
زمانـــی و فضایـــی تلقـــی می شـــود، الئوکوئـــوِن لســـینگ تفاوت هـــای 
مناقشـــه ی نقاشـــی و مجســـمه را بـــا اســـتفاده از یـــک پایـــه ی مجســـمه ی 
بیش تـــر  می کنـــد.  طـــرح  Malerei/نقاشـــی  واژه ی  بـــرای  ِهلِنیســـتی 
این کـــه، آن چـــه لســـینگ در واقـــع می گویـــد دربـــاره ی خـــوِد مجســـمه 
نیســـت، بلکـــه دربـــاره ی نســـخه ی قـــرِن هجدهمـــِی بازتولیـــدی عکاســـانه 
از مجســـمه اســـت ـــــ یـــک چـــاِپ دوبعـــدی، ســـیاه و ســـفید، بـــا ســـاختار 
ـــه کل  ـــوم از نظـــر لســـینگ ب ـــِت مدی خطـــی.۱۸ دســـت آخـــر این کـــه محوری
فاقـــِد خـــط زمانـــی و گاه شـــمار بـــود: غلبـــه ی مدیومـــی بـــر مدیومـــی 
دیگـــر در کار نبـــود، یـــا بـــا پیشـــروی در زمـــان تاریخـــی کـــه هنـــوز چنیـــن 
ــومِ قدیمـــی در مدیومـــی  ــی از یـــک مدیـ ــر نداشـــت، حسـ مفهومـــی در بـ

جدیدتر وجود نداشت.
بــه همیــن ســیاق، تعریــف دیگــری کــه از محوریــِت مدیــوم در نقاشــی 
ارائــه می کنــم، قدیمی تریــن و آخریــن تعریــف: »گفت وگــوی رنگ آمیــزی 
/Dialogue sur le coloris« نوشــته ی روژه دو پیــل کــه نخســت در 
ســال ۱۶۷۳ منتشــر شــد. »گفت وگــوی« دو پیــل در »مناقشــه ی« خــط�

رنگ/طراحی�نقاشــی از تیســین�روبنس جانبــداری می کنــد، و در ایــن 
در  برمی شــمرد،  نقاشــی  تمایــزِ«  »وجــِه  را  رنگ آمیــزی  هنــر  حمایــت 
تضــاد بــا خــط یــا طراحــی، کــه از آن بــا واژه ی »ژانــر« یــا تیــره ی هنــر 
تصویرگــرا یــاد می کــرد. نســبی، تزیینــی، زنانــه ایــن مفاهیــِم نقاشــی بــه 
عنــواِن بخشــی کلیــدی در معادلــه ی رمانتیک/مــدرن در دو نوشــته از 
ــاره ی  ــر در ســال ۱۸۶۴ درب ــن بودل ــه  می شــوند؛ مت ــاره پذیرفت ــر دوب بودل
دالکــروا و »نقــاِش زندگــِی مــدرن« در ســال ۱۸۶۳. امــا در پایــان قــرن 
هفدهــم هنــوز نقاشــی مــدرن نبــود، چــرا کــه خــط زمانــی و گاه شــماری 
نداشــت. در عــوض، دوگانگــِی گونه�تیــره ی هنــر تصویرگــرا از اجــزای 
ســاختاری آن بــود. و مــدِل رنگ آمیــزی چیــزی را مطــرح می کــرد کــه بــه 
بــاور مــن هنــوز درِک مفیــدی از محوریــِت مدیــوم بــه مثابــه ی »وجــه 
تمایــز« ارئــه می کنــد، بــه جــای ادعاهایــی مبنــا بــر کالبــد، محــض و ســره 

بودن، جوهرِ هستی شناختی، یا خود�ارجاعِی »باز شکارشده«.۱۹ 
)در حاشــیه، اجــازه دهیــد متذکــر شــوم کــه آن مــدل بــه خوبــی بــه آثــارِ 
نخســِت فرنکنتالــر قابــل تعمیــم اســت، گرچــه بــا اندکــی تفــاوت،  مثــالً 
در اثــرش »اروپــا« )۱۹۵۷( به روشــنی مشــهود اســت، بــا آن ارجاع هایش 
بــه موضــوِع »تجــاوز بــه ائوروپــه«ی تیســین�روبنس. رنــگ روغــن روی 
اســت  نقاشــی  تخریــِب  بازیگــر  نقاشــی  ایــن  آســترنخورده،  بــومِ 
آن چنان کــه از ســوی بالــزاک در »شــاهکار گمنــام« تصــور شــده  بــود، در 
تصویــر اروپــای کهــن و تبــارِ نقاشــانه اش: اغواگــری بــه سرکشــی تبدیــل 
بــه ســرخوردگی، ولــی به طــور  شــده  اســت، فیگورســازی شــعبده وار 
بــه  رنگ گرایــی  فربــِه  جذابیــِت  فیگــور،  آوردِن  به خاطــر  هم زمــان، 
پاشــیدِن خــامِ رنــگ صــورت، اشــارات نقاشــانه بــه بی نظمــِی پراکنشــِی 

رنگ هــای پاشیده شــده و روغــن لکه لکــه ، بــدون باینــدر. ادامــه ی ارجــاع� 
نقاشــِی فرنکنتالــر شــاهِد مناســبی اســت بــرای ناگزیــر بــودن از تلویــح 
از  زدودن  آمریکایــِی  فرآینــد  »اروپــا«  ضدفیگوراتیــو�   اُبــژه ی  دِل  در 
می دهــد،  صــورت  رنگ گرایــی،  منظــر  از  را،  انتزاعــی  بــه  فیگوراتیــو 
همان طــور کــه خشــونت توســِط و از طریــِق و بــر بــدِن یــک زن صــورت 
فرآینــْد  ایــن  کــه  اســت  آن  نمی گیــرد  صــورت  چــه  آن  می گیــرد. 
ــه، یــا در کل عینیــِت بی تجســم، تصــور نمی شــود. چــرا کــه  تقلیل گرایان
پایــاِن نقاشــی این جــا مجســم بــود، بــه مثابه ی آغــازِ جدیِد خشــونت آمیز، 

درِد زایِش نسلی نو که از چپاوِل نسل های کهن پدیدار می شود.(
ـــ معاصــر از ایــن نظــر کــه هــر ســه  بــاز می گــردم بــه ســه نقــاِش معاصــرمـ 
در یــک دوره و تــا همیــن اواخــر مشــغوِل فعالیــت بودندــــ تــا ببینــم ایــن 
مــا را از منظــر مدیــومِ نقاشــی بــه کجــا هدایــت می کنــد، اگــر تصــور کنیــم 
فرنکنتالــر، پولکــه، و حتــی گلگــر در یــک دوره نقاشــی می کردنــد، قطبــی 
فعالیــت  اســاس  بــر  کــه  می دادنــد  تشــکیل  متنــوع  احتمــاالِت  از 
متفــاوِت  فعالیت هــای  اســاِس  بــر  ــــ  می شــدند  متمایــز  عملی شــان 
ابتــکاراِت  ضــرورِی  تقاضاهــای  جــای  بــه  متفــاوت،  هنرمنــداِن 
یــک  دیالکتیــِک  و  غایــی  مــدل  یــا  فیلســوف،  یــک  هستی شــناختی 
ایــن لحظــه ای دگراندیــش و دگرزمانــی اســت کــه در آن  تاریخــدان. 
آن چــه پایــان می یابــد نقاشــی نیســت، بلکــه منطــِق پایــاِن بــازی اســت. و 

در آن مدیومِ نقاشی تنها نیست.
پــس بحــث را در همان جــا کــه شــروع کــردم پایــان می دهــم، بــا ســه 
 » Warming Trend« نقــاِش معاصــرم. نخســت، فرنکنتالــر: کــه نقاشــی
دوره ای  در  آثــارش  مجموعــه  پایــاِن  نقطــه ی  می تــوان  را   )2002(
پنجاه ســاله دانســت. بــا حرکــت از ســیالیت به عنــوان ویژگــِی رنگدانــه و 
موضــوع در کارهــای نخســتین اش بــه فضاســازی بــه عنــواِن ویژگــِی 
محوریــِت  از  فرنکنتالــر  تعریــِف  آخــرش،  کارهــای  در  رنــگ  بصریــِت 
مدیــومِ )و خــِط زمانــِی( نقاشــی در ظرفیــت عمدتــاً تغییرناپذیــرش بــرای 
تلویحــی بــودِن مادیــِت رنگ آمیزی شــده خالصــه می شــود. دوم، پولکــه: 
بــا ترکیــِب رنگ هــای  اثــرش »Square 2( Untitled(« )200۳( را،  کــه 
ــو و انتزاعــی، و  ــِق ژســت های فیگوراتی ــال، و تلفی ریخته شــده و دیجیت
مدیو م هــای رنــگ  ــــ طــال، رنــگ روغــن، و اکریلیــک ــــ می تــوان نماینــده ی 
لحظــاِت پایانــِی فعالیتــش در طــول چنــد دهــه دانســت. از بی احترامــی 
تالش هــای  در  قاطــع  چندگانگــِی  تــا  ســرمایه داری«  »رِئالیســِم  بــه 
اخیــرش، تعریــِف پولکــه از محوریــِت مدیــومِ )و خــِط زمانــِی( نقاشــی در 
ــا زایشــی بــودِن  ــِی بنیادیــِن ســطح و تأثیــرِ نقاشــانه، آمیختــه ب ناهمگن
دیگــر مدیوم هــا و رســانه ها، کــه عکاســی در ایــن میــان از همــه مهم تــر 
 Bird in /اســت، خالصــه می شــود. ســوم گلگــر: کــه » پرنــده در دســت
Hand« )200۶( را می تــوان بــه عنــوان جدیدتریــن نقطــه در شــکوفایِی 
فعالیت هــای هنــری اش دانســت. از تکویــِن موضوعیت در مینیمالیســِم 



تقلیلــِی قلــم زدن اش بــر کاغــِذ مشــبک در نخســتین آثــارش تــا گل آرایــِی 
چندرســانه اِی فیگــور از همــان دســت کــه در »پرنــده در دســت« متجلــی 
شــده  اســت، تعریــِف گلگــر از محوریــِت مدیــومِ )و خــِط زمانِی( نقاشــی در 
ــان  ــوم در می ــن مدی ــت در ای ــِت فعالی ــو از مادی ــاِل فیگوراتی ــِش احتم زای
آرایــه ای از مدیوم هــای دیگــر خالصــه می شــود. این هــا ســه فعالیــت 
ــا  ــی متفــاوت، کــه، ب ــد در حــوزه ی نقاشــی، برخاســته از تفکرهای هنری ان
این کــه شــروع کارشــان در یــک دوره نبود، ســرانجام بــه تعاریفی هم زمان 
از ظرفیت هــای متعــدِد مدیومــی تبدیــل شــدند کــه بــه طــور هم زمــان 

مفرد )نقاشی( و جمع )نقاشی در صورت هر چیز دیگر( است.

ارجاعات:

men�« و آن چــه در ادامــه دربــاره ی »medium« ۴۵. ایــن تعریف هــا از 
انگلیســی  لغت نامــه ی  آنالیــن  ســوم  نســخه ی  از  می آیــد   »struum
برداشــته  شــده    )Oxford English Dictionary )OED آکســفورد/ 
ــده ی نســخه ی نخســت،  اســت، نســخه ی به روزرســانی شــده در 2001. ای
 /A New English Dictionary on Historical Principles کــه 
داشــت،  نــام  تاریخــی  اصــول  بــاب  در  انگلیســی  جدیــد  لغت نامــه ی 
توســط Philological Society of London /جامعــه ی زبان شناســی 
لنــدن در ســال 1857 شــکل گرفــت. رونــد تألیــف کتــاب در 1879 آغــاز شــد، 
رســید،  چــاپ  بــه  ســرانجام  ده جلــدی  جامــِع  مجموعــه ی   1928 در  و 
نســخه ی جامــِع دوم در 1989 منتشــر شــد و نســخه ی ســوم در دســت 
تاریخــِی  گنجینــه ی  عنــوان  بــا   OED آنالیــن نســخه ی  اســت.  تألیــف 
دیگــر  بــا  خــود  تمایــز  بــر  انگلیســی«  واژگان  هزارســاله ی  از  »بیــش 
ــاره ی OED و پیشــینه اش، نــگاه کنیــد  ــد. درب لغت نامه هــا تأکیــد می کن

به:
 The Story :The Meaning of Everything ,Simon Winchester 
 Oxford University :of the Oxford English Dictionary )Oxford

.)2004 ,Press

men�« ــاره ی ــه دربـ ــه در ادامـ ــا از »medium« و آن چـ ۱. ایـــن تعریف هـ
struum« می آیـــد از نســـخه ی ســـوم آنالیـــن لغت نامـــه ی انگلیســـی 
برداشـــته  شـــده    )Oxford English Dictionary )OED آکســـفورد/ 
ـــده ی نســـخه ی نخســـت،  اســـت، نســـخه ی به روزرســـانی شـــده در 2001. ای
 /A New English Dictionary on Historical Principles کـــه 
لغت نامـــه ی جدیـــد انگلیســـی در بـــاب اصـــول تاریخـــی نـــام داشـــت، 
ــی  ــه ی زبان شناسـ توســـط Philological Society of London /جامعـ
لنـــدن در ســـال 1857 شـــکل گرفـــت. رونـــد تألیـــف کتـــاب در 1879 آغـــاز 
شـــد، و در 1928 مجموعـــه ی جامـــِع ده جلـــدی ســـرانجام بـــه چـــاپ رســـید، 
نســـخه ی جامـــِع دوم در 1989 منتشـــر شـــد و نســـخه ی ســـوم در دســـت 
تألیـــف اســـت. نســـخه ی آنالیـــن OED بـــا عنـــوان گنجینـــه ی تاریخـــِی 
»بیـــش از هزارســـاله ی واژگان انگلیســـی« بـــر تمایـــز خـــود بـــا دیگـــر 
نـــگاه  پیشـــینه اش،  و   OED دربـــاره ی  می کنـــد.  تأکیـــد  لغت نامه هـــا 

کنید به:
 The Story :The Meaning of Everything ,Simon Winchester 
 Oxford University :of the Oxford English Dictionary )Oxford

.)2004 ,Press

2. نگاه کنید به یکی دیگر از مقاله های من:

۶۳ ۶۲



 Ellen Gallagher: Mythopoetles and Materials’ in Ellen’
 Gall,gl,cn AxME, ed. Carol Armstrong et al. )London: Tate
 Publishing, 2013(; and Ellen Gallagher et al., Ellen Gallagher

.))Boston: ICA;New York:D.A,P.,200l

۳.  نـــگاه کنیـــد بـــه : رزالینـــد کـــراوس، »ســـفری بـــه دریـــای شـــمال«، 
ترجمه ی نامدار شیرازیان، زمینه، شماره ۱۳، بهار ۱۳۹۹.

۴. نگاه کنید به: 
  John R. Lane and Charles Wylie, eds., Sigmar Polke: History  of
 Everything, painting and Drawing,; 1 998� 2003 )Dallas: Dallas
 Museum of Art, 2003(; Glria Moure and Sigmar Polke, Sigmar
Polke: Paintings, Photographs, and Films )Barcelona: Edi�

 ciones Polfgrafa, 2005(; Hans Belting, Rudi Fuchs, Charles
 Haxthausen, Friedrich Heubach, and Sigmar Polke, Sigmar
 Polke:The Three Lies of Painting )Ostftldern: Hatje Cantz,
 1997(; and Sigmar Polke and Paul Schimmel, Sigmar Polke
..)Photoworks:When Pictures Vanish )New York: scalo, 1996

۵. رجوع شود به:
 John Elderfield,Painted on  21st Street: Helen Frankentaler
from 1950 to  1959 )New York: Gagosian Gallery, 2013(; Hel�

 en Frankentaler and Karen Wilkin, Frankentalerat Eighty: Six
 Decades, )New York: Knoedler. 2009(, and John Eldefield,

 .)Frankentaler )NewYork: Harry N. Abrams, 1989

۶. منظور من از »ساز و کارِ سیاالت«: این عبارت در واقع از کتاب:
 Ce sexe qui n’en est pas un )Paris: Edition de Minuit, 1977(

ـــر آن  ـــن ُپرتِ ـــه کاتری ـــه  شـــده  اســـت، ک ـــری گاری گرفت ـــوس ای نوشـــته ی ل
را بـــا عنـــوان »جنســـیتی کـــه نیســـت« ترجمـــه کـــرده اســـت در واقـــع 

»ساز و کارِ سیاالت« عنوان بخِش ششم این کتاب است.

۷. نگاه کنید به:
Emily Florido and Ealan Wingate, eds., Robert Rauschen�

 berg )New York: Prestel, 2011(; Carolyn Lanchner and Robert
 Rauschenberg, Robert Rauschenberg )New York: Museum
 ef Modern Art, 2009(; and Susan Davison and Walter Hopps,
 eds., Robert Rauschenberg: A Retrospective )New York:

.)Guggenheim Museum, 1997

۸. نگاه کنیدبه:
 Roman Jakobson, “The Dominant” in Reading in Russian
 Poetics: Formalist and Strucyuralist Views, ed. Ladislav
 Matejka and Krystyna Pomorska )1935:repr., Cambridge,
MA: MIT Press, 1971 Chicago: Dalkey Archive Press, 2002(, 82
جَکوبســـن توضیـــح می دهـــد کـــه اگرچـــه »بازیگـــرِ اصلـــی« در حیطـــه ی 
ســـامان دهی اصـــول یـــک اثـــر هنـــری واحـــد بـــه کار مـــی رود، ممکـــن 
اســـت نشـــان دهنده ی »اوِج معیارهـــای زیبایی شناســـانه ی یـــک دوره« 

نیز باشد. 

 Charles Baudelaire,‘A Edouard Manet,’ May11, 1865, in  .۹
 Charles Baudelaire, Letters, 1841 —1866 )Paris: Societe du

.Mercure de France, 1906(, 436
ــاختارگرایِی  ــود، در آِن سـ ــال 1921 بـ ــی در سـ ــاِن نقاشـ ــدِی پایـ ــالِن بعـ اعـ
روســـی، وقتـــی الکســـاندر رودچنکـــو نقاشـــِی »رنـــگ قرمـــز خالـــص، رنـــگ 
زرد خالـــص، رنـــگ آبـــی خالـــص« را در ســـه قـــاب ارائـــه کـــرد، و بـــا نقدهـــای 

تنِد بینندگاِن اثر مواجه شد. نگاه کنید به:
 Magdalena Dabrowski et al., Aleksandr Rodchenko )New

.)York: Museum of Modern Art, 1998
ــا بیانیه هـــای دونالـــد  ــاز شـــد، بـ مـــرگ ســـوم نقاشـــی در دهـــه ی 1960 آغـ

جاد و دیگر هم نظرانش، آن طور که در:
 After Modern Painting: The History of a Contemporary 

Practice, Craig G. Staff ) London: LB Tauris, 2013(
  و در نمایشـــگاه »نقاشـــی چیســـت؟« ســـال 2007 مـــوزه ی هنرهـــای 

مدرن نکاتی در موافقت و مخالفت با آن آمده  است.

۱0. در ایـــن میـــان، داگالس کریمـــپ تلفیق پذیـــرِی گفتمانـــِی عکاســـی را 
اساِس اصالِت تاریخی اش می داند در

)On the Museum’s Ruins )Cambridge, MA: MIT Press, 1993
کـــه در آن هـــر دو »ســـوژه ی جدیـــِد کتابخانـــه، و ســـوژه ی قدیمـــِی مـــوزه« 

را به »پایان نقاشی« و »پایاِن مجسمه سازی« مرتبط می داند.

۱۱. نگاه کنید به:
 Laszlo Moholy�Nagy: Malerei Fotografie Film )Bauhaus Bucher,
 1925; repr., Berlin: Mann, 1986(, translated by Janet Seligman as
 Painting Photography Film )London: Lund Humphries, 1969(.
 Max Hollein and Ingrid Pfeiffer, Laszlo Moholy�Nagy )New York:
Prestel, 2009(. Magdalena Droste and Bauhaus. Archiv , Bau�

haus, 1919—1933 )Cologne: Taschen, 2006(.

۶5 ۶۴



۱2. در صفحـــه ی  72 از کتـــاب »نقاشـــی عکاســـی فیلـــم«، فوتوگرامـــی از 
ــی از نقاشـــی های  ــفیِد یکـ ــیاه و سـ ــِد سـ ــار بازتولیـ ــاگ در کنـ ــوی نـ موهـ
آبســـتره اش می نشـــیند، کـــه عنـــوان دومی»Malerei/نقاشـــی« اســـت. 

پیش تر، در مقدمه ی کتاب:
 Von der Pigmentmalerei bis zum reflectorisch greworfenen 
From pigment painting to the reflexively in�  /Lichtspiel

)creased play of light )PP 9�43
اســـاس  از  کـــه  می نویســـد  غایتـــی  بـــا  موافقـــت  در  نـــاگ  موهـــوی 
زیست شناســـانه  ی تصویرهـــای کـــه بـــا رنگدانـــه خلـــق می شـــوند بـــه 
ســـمت سنســـوریِم گســـترده ترِ عکاســـی در حرکـــت اســـت و ســـپس بـــه 
ســـمت تازه تریـــن و آینده ای تریـــن مدیـــومِ فیلـــم )و حتـــی بهتـــر، فیلـــم 
هم زمـــان، یـــا »Polykino«(، در ایـــن میـــان بـــه لـــزوم ایـــن امـــر اشـــاره 
می کنـــد کـــه خـــوِد عکاســـی نیـــز بایـــد از قاب هـــای پرســـپکتیوِی نقاشـــانه 
فاصلـــه بگیـــرد و بـــه ســـمِت »افـــِق جدیـــدی« مناســـْب بـــا خـــود، کـــه بـــه 
ــن  ــدون دوربیـ ــرامِ بـ ــوان در فوتوگـ ــه اش را می تـ ــن نمونـ ــر او بهتریـ نظـ
 The painting is to be “overcome” by« یافـــت، حرکـــت کنـــد. عبـــارِت
ـــه طـــور  ـــوِب« عکاســـی شـــود.« ب ـــد »مغل photography«  »نقاشـــی بای
ناواضـــح در بـــاز تولیـــد عکاســـانه ی ســـیاه و ســـفیِد Konstruction K در 

صفحه  ی  73 دیده  می شود.

۱۳. موضوعیـــِت مفهـــومِ فلســـفِی قـــرِن نوزدهمـــِی Aufhebung/ زوال، 
کـــه از نـــکاِت مهـــِم دیالکتیـــِک هگلـــِی توســـعه ی تاریخـــی اســـت، در 
برخـــی گاه شـــمارهای قـــرن بیســـتم، از جملـــه منطـــق آوانـــگارِد در حرکـــت 
رو بـــه جلـــو، نفـــِی گذشـــته، و متعاقبـــاً منســـوخ شـــدن فرم هـــای فرهنگـــی 

پیشین، نیز ادامه می یابد. رجوع شود به:
 G.W. F. Hegel, The Philosophv of History, trans. J. sibree
)Mineola, NY: Dover Publications, 1956(; Aesthetics: Lec�

 tures on Fine Art,  2 vols. trans T. M. Knox,)Oxford: Oxford
 University Press, 1998(. Hayden V. White, Metahistory: The
Historical Imagination in ,Nineteenth�Century Europe, )Bal�

.)timore: Johns Hopkins Press, 1973

۱۴. رمـــان هنرمنـــد یکـــی از زیرســـبک های ادبیـــاِت قـــرن نوزدهـــم فرانســـه 
ـــا  ـــری داشـــت: ب ـــان داســـتان و نقـــد هن ـــگاه و عملکـــردی می ـــود، کـــه جای ب
رمـــان کوتـــاه اُنـــوره دُ بالـــزاک آغـــاز شـــد، و بـــا رمـــاِن »شـــاهکار« نوشـــته ی 
امیـــل زوال در 1886 خاتمـــه یافـــت، ایـــن نـــوع رمـــان بـــه نوعـــی پاســـخ و 
واکنشـــی بـــود بـــه زیرســـبِک roman a clef/رمـــاِن کلیـــددار کـــه در 
ارتبـــاط بـــا هنرمنـــدان زمـــان خـــود بـــود. در ایـــن بـــاره، رجـــوع شـــود بـــه 

کتاب من:

‹Manet Manette, )London: Yale University Press, 2002, )49�
68.

 Edmond  and Jules de Goncourt,  Manette Salmon, 2nd .۱۵
. ed� )Paris. Libraie Internationale,1868(, 293—96

۱۶. به مقاله ی من نگاه کنید: 
 Endings Are Beginnings, a Mechanics of Fluids, and/or The”
Work of  Painting in the Age of Photo�Mechanical Produc�
 tion;” in Painting: The Implicit Horinzo, ed. Avigail Moss and
 Kertin Stakemier )Maastricht: Jan Van Eyck Academic, 2012(,

.77—94

 Gotthold Ephraim Lessing, Laokoon oder Uber die Grenzen .۱۷
.)der Malerei Poesie )1766, repr., Ditzingen: Reclam Verlag 2012

۱۸. ایـــن نکتـــه کـــه الئوکوئـــوِن لســـینگ نـــه دربـــاره ی خـــوِد مجســـمه، کـــه 
در بـــاِب بازتولیدهـــای دوبعـــدِی چاپـــِی آن بـــود بـــه واســـطه ی چهـــار 
تصویـــر بازتولیدشـــده از جزییـــاِت صـــورِت مجســـمه ی الئوکوئـــون روی 
 William نوشـــته ی Prints and Visual Comunication جلـــِد کتـــاِب

Ivins به خوبی نشان داده شده است.

ـــا قلـــم داد کـــردِن رنگ آمیـــزی بـــه عنـــوان »وجـــه تمایـــز و در نهایـــت آن  ۱۹. ب
ـــر دیگـــر هنرهـــای  ـــا ژان ـــد«، در تضـــاد ب ـــزی کـــه نقـــاش را نقـــاش می کن چی
ـــد(، دو پیـــل  بصـــری )کـــه از نظـــرش در طبقه بنـــدی طراحـــی قـــرار می گیرن
ــد.  ــز می خوانـ ــا« نیـ ــه نقاشـــی را»آرایـــِش زیبـ ــا پیـــش مـــی رود کـ ــا آن جـ تـ
ایـــده ی »آرایـــش زیبـــا« در ســـال 1863 در بخـــش یازدهـــم »نقـــاش زندگـــی 

مدرن«  توسط شارل بودلر دوباره استفاده می شود.

۶۷ ۶۶



۶۹

به تازگــی مــن و یــک مــورخ هنــری هم دیگــر را شــگفت زده کردیــم: بــه  او 
گفتــم کــه حتــی اگــر چشــمانم بســته باشــد از روی وزن تیــوب ]رنگــی[ 
ــا بنفــش  ــوم اســت ی ــم بفهمــم قرمــز کادمی کــه در دســت دارم می توان
کبالــت. او ایــن را نمی دانســت. او تــا به حــال هیــچ پیگمنتــی ]رنگدانــه[ را 
در دســتانش نگــه نداشــته بــود و نمی دانســت قرمــز کادمیــوم ســنگین 
اســت و بنفــش کبالــت ســبک. ایــن مــن را متعجــب کــرد چــرا کــه وزن 
ایــن رنگ هــا بــرای یــک نقــاش موضوعــی بنیادیــن اســت. ندانســتن 
تفــاوت ایــن دو بــرای مــن احمقانــه به نظــر می رســید، درســت مثــل ایــن 
کــه فــرق تی شــرت و پالتــو را ندانیــد! امــا شــغل مــن بــا یــک مــورخ هنــر 
متفــاوت اســت: کار مــن نگه داشــتن رنــگ اســت و کار او نگــه داری از آن؛ 
و ایــن شــکافی به قدمــت خــود تاریــخ اســت. حتــی جــوزف آلبــرز هــم ایــن 
را در کتــاب »تأثیــر متقابــل رنگ هــا« می انــگارد. او در مقدمــه  بیــان 
برعکــس  را  آکادمیــک  آمــوزش  معمــول  رونــد  کتابــش  کــه  می کنــد 
می کنــد و کار عملــی را مقــدم بــر نظــری قــرار می دهــد. بنابرایــن مــن هــم 
ــوان  ــگ به عن ــن مبحــث رن ــا در نظــر گرفت ــم؛ ب از همان جــا شــروع می کن

یک موضوع تجربی.

درباره ی رنگ
امی سیلمن

ترجمه ی نگار کریم خانی



۷1 ۷۰

 مــن در دهــه ی ۱۹۷0 در هنرســتان دربــاره ی  رنــگ آموختــم، در وضعیــت 
انتزاعــی و پســاهیپِی  آموزشــی پســاباهاوس، پسااکسپرسیونیســم 
هنــر آن دوره. اصــْل واقعیــت جســمانی رنــگ بــود؛ چیــزی بــرای دســت و 
پنجــه نــرم کــردن، ریختــن، مالیــدن، حــس کــردن، چکــه کــردن، لــک 
ــرز بیش تــر  ــا کتــاب رنــگ آلب انداختــن، مــرز بســتن و تجربه کــردن. مــا ب
ماننــد یادداشــت هایی از تجربه هــای آزمایشــی یــک آشــپزخانه رفتــار 
می کردیــم تــا کتــاب مقــدس آموزش هــای بصــری. در واقــع »تأثیــر 
متقابــل رنگ هــا« هــر دوی ایــن مــوارد اســت. بــرای آموختــن رنــگ از 
آلبــرز و انجــام تمرین هایــش، ابتــدا بایــد نمونه هــای رنگــی را مثــل مــواد 
اولیــه جمــع کنیــد. آن هــا را جفــت و همین طــور جــدا کنیــد، روی هــم قــرار 
ــد.  ــا چشــمان تان امتحان شــان کنی ــا ب ــد ت ــد و در اطــراف بچرخانی بدهی
)اصطــالح  کشــش  و  فشــار  ایــده ی  طریــق  از  آلبــرز  تجربــی  ســنت 
ــد رنــگ  ــرای ارجــاع به پویایــی ماهیچه مانن کُشــتی وار هانــس هافمــن ب
در نقاشــی( بــه  مــا رســید. در هنرســتان مــا طــوری دربــاره ی  رنــگ صحبت 
می کردیــم کــه احتمــااًل بازیکنــان بیس بــال دربــاره ی  ضربه هــای مختلــف 
ــدن قطعــات گوشــت  ــاره ی بری ــا قصاب هــا درب ــد، ی ــوپ حــرف می زنن ت
ــازارِی  ــن صحبت هــای ب ــا ای ــا ب ــد. در نتیجــه مــن تنه ــار نظــر می کنن اظه

کاربردی می توانم هر بحثی از رنگ را شروع کنم.

ــوان ســوژه مثــل  ــی اســت. رنــگ به عن ــژه مــاده ای زمین ــوان اب رنــگ به عن
و  کیهانــی  پرتوهــای  از  می کنــد؛  پیــدا  احاطــه  همه چیــز  بــر  آســمان 
کانی هــای اعمــاق معــدن تــا اتفاقاتــی کــه در چشــم شــما می افتــد. از 
نشانه شناســی دینــی تــا مســائل فلســفی، از پدیــده تــا ایــده. اما گذشــته 
از تمــام این هــا، رنــگ فقــط ابــزاری اســت کــه نقــاش بــرای ســاخت 
نقاشــی بــه کار می بنــدد. ســروکار داشــتن بــا رنــگ در جایــگاه نقــاش 
گزاره هــای  به عنــوان  همه جانبــه   مشــکالت  ایــن  دادن  ارائــه  یعنــی 
ــر عنصــر دســت  ــا هــم زی ــوان تجربه هایــی حســی  کــه ب جســمانی، به عن
اولــی  یــک ســال  حتــی  کــه  اســت  علــت  به همیــن  آمیختــه شــده اند. 
رنــگ عملکــردی  را می شناســد. هــر  هنرســتان هــم وزن پیگمنت هــا 
کم وبیــش شبه انســانی در یــک نقاشــی دارد. نقــاش می دانــد کــه زرِد 
ناپــل فرم هــا را برآمــده می کنــد. ســبز کرومیــوم اکســید بیــش از حــد 
تحمــل اســت. ســفید فلیــک بی تفاوتــی خشــکی ارائــه می دهــد. آبــی 
فتالــو ابتــدا نیمــه شــفاف به نظــر می رســد امــا در نهایــت غالــب می شــود. 
آبــی کینــگ در نظــر اول بــاکالس جلــوه می کنــد امــا به نوعــی مبتــذل 
کــه  می آموزیــد  ســرعت  بــه  رنگ روغــن  از  اســتفاده  بــا  شــما  اســت. 
به صــورت حســی متریــال خــود را تشــخیص بدهیــد و پیش بینــی کنیــد، 
تــا جایــی کــه برنــد آن را هــم حــس می کنیــد. رنــگ ویالیمزبــرگ دانه هــای 
مشــخصی دارد. رامبرانــت چــرب و لــزج اســت. اُلــد هلنــد حالتــی خامــه ای 
دارد. گمبلیــن کــدر اســت. اوترخــت جــرم کافــی ندارد و لفرانــک و بورژوی 

تصویر صفحه ی مقابل:
لیندا بنگلیس، 

آمریکایـی،  مجسمه سـاز  و  نقـاش 
زمینـی را در دانشـگاه رود آیلنـد سـال 
1969 میالدی با چهل گالن از التکس 

روشن و رنگدانه رنگ می کند.



زیــادی جرمــی اســت. مدیریــت همــه ی ایــن ویژگی هــا بخشــی از چیــزی 
است که به عنوان عمل نقاشی می آموزید.

ــه   رنــگ هم چنیــن کاالیــی لوکــس اســت، کــه مثــل مــاده ای ارزشــمند ب
را  رنــگ  اســم  بی دلیــل  یونانیــان  می شــود.  فروختــه  اونــس  و  ِگــرم 
فارماکـُـن )Pharmakon( نگذاشــته اند. ایــن کلمــه به معنــای رنــگ، دارو، 
ســم، درمــان، طلســم، لــوازم آرایشــی و مســکر به  کار مــی رود. مغازه های 
تجهیــزات هنــری همــه ی این هــا را یک جــا می فروشــند؛ یــک تجربــه ی 
ــزا رابرتســن، شــاعر، می نویســد:  کامــل و نامتعــارف. همان طــور کــه لی
اغواگــری عمــل می کنــد.  و  بــرای شــرم زدگی  »رنــگ ماننــد هورمونــی 
درســت جایــی را تحریــک می کنــد کــه هیجــان و حــس در هــم پیــچ 
می خورنــد«. خریــد رنــگ در حقیقــت تجربــه ا ی فریبنــده اســت. یــک 
مغــازه ی ابــزارآالت هنــری به نوعــی فروشــگاه لــوازم شــهوانی اســت کــه 
یــک  مثــل  خــود عرضــه می کنــد.  راهروهــای  در  را  رنگــی  نعمت هــای 
ســوپرمارکت امــا بــا حال و هــوای خــاص و متفــاوت. در یــک کالن شــهر، 
و  طبقــه  چنــد  معمــول  به طــور  خــوب  هنــری  لــوازم  فروشــگاه  یــک 
راه پله هایــی  و  باســواد  ولــی  کج خلــق  پرســنلی  بــا  اســت،  ترســناک 
ــا شــده کــه  ــازاری بن به ســوی انبارهایــی جامــع و وســیع. آن جــا شــبیه ب
خریدارهــا می تواننــد قبــل از خریــد بــه  همه چیــز دســت بزننــد و آن هــا را 
احســاس کننــد، البتــه بــا قیمت هــای خیابــان مدیســون! هرچــه بیش تــر 
الک  آن  می شــوید.  خواستارشــان  بیش تــر  بزنیــد  دســت  آن هــا  بــه  
خمیــر  آن  غازمغــازی،  رنــگ  یاســی  شیشــه ی  آن  جدیــد،  طالیــی 
مجسمه ســازی خــاص. آخریــن بــاری کــه بــدون ســبدی پــر از رنگ روغــن، 
کــه کم تــر از هــزار دالر می ارزیــد، از قســمت صنــدوق بیــرون رفتــم کــی 
بــود؟ در هــر صــورت آن هــا را از قفســه بیــرون می کشــم، چــون ایــن آالت 

را نیاز دارم و سنت خریدشان من را اغوا می کند. 
حتــی نام گــذاری رنگ هــا هــم چیــزی خــاص و درون گروهــی اســت، مثــل 
رمزکلمه هایــی بــرای مــواد مخــدر. ایــن صورتــی نیســت بلکــه دایِنِتــس 
اســت. بنفــش نــه، بلکــه هماتیــت یــا کبالــت ویولــت یــا ارغوانــی مصــری. 
ســفید دانه برفــی، آمبــر بوقلمونــی، ســبز هوکــر یــا ســبز ســینابار. چســب، 
چســب نیســت بلکــه متیــل ســلولوز اســت. فــرد داخــل ایــن صنعــت 
می دانــد کــه خمیــر مجسمه ســازی درواقــع خمیــر کپــک اســت. تمــام روز 
بــه  دارد  وظیفــه  نفــر  یــک  پینــت،  گلــدن  شــرکت  تلفــن  خــط  روی 
هــزاران محصــول  از  یکــی  کــدام  دربــاره ی  این کــه  شــما   ســؤال های 
گلــدن بــه  کارتــان می آیــد و چرایــی آن پاســخ دهــد. وقتــی آن فــرد بــه  
شــما می گویــد کــه چیــزی به نــام GAC200 بخریــد، مغــازه دار شــما را 

مطمئن می کند که به طور دقیق می داند از چه صحبت می کنید. 
ــاره ی ریشــه ی  چــه کســی می توانــد در برابــر روایت هــای افســانه ای درب
اســیدهایی  از  کارمایــن  بــه  اســم  رنگــی  کنــد؟  پیگمنت هــا مقاومــت 
مــاده ی حشــره ی کوشــینیل   تخم هــای  و  بــدن  از  کــه  درســت شــده 

زندگــی  شــوهر  مــادر  زبــان  کاکتــوس   روی  کــه  می شــود  اســتخراج 
می کنــد. بنفــش تایــرن، نمــادی از مقــام بــاالی اجتماعــی در روم باســتان، 
رنگــی اســت کــه از ترشــحات غــدد صدف هــای دریایــی وحشــی بیــرون 
ــه  ــی گرفت ــدی از ادرار گاوهای ــه می شــود زرد هن کشــیده می شــود. گفت
می شــود کــه بــا برگ هــای انبــه  تغذیــه می شــوند ولــی بیــن خودمــان 
بمانــد کــه ایــن داســتان آخــر یــک افســانه ی رایــج اســت. بــرای رقیــق و 
و  حالل هــا  از  بایــد  رنگ دانه هــا  ایــن  کــردن  اســتفاده  قابــل 

روغن هــا،  شــامل  معمــواًل  کــه  شــود  اســتفاده  روان کننده هایــی 
اکسیرها، دانه ها، گل ها و موم عسل است.

بــرای بســتن ایــن پرونــده، ایــن مــواد دلربــا دوبــاره تبدیــل می شــوند بــه 
 ســموم عجیــب و غریــب، الهــه ی زیبــای رنــگ بــا میــزان یکســانی از خــدای 
آزمایشــگاه  واقــع  در  نقاشــی  اســتودیوی  می شــود.  مخلــوط  مــرگ 
ماننــد  پاییــن،  ایمنــی  بــا  نادانشــمندان  کــه  اســت  شــلوغی  شــیمی 
کیمیاگــران قــرون وســطایی، بــا مــوادی ســمی مثــل ســرب، آلومینیــوم، 
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ایــن  کار می کننــد.  نفــت  و  بنزیــن  کبالــت،  آرســنیک،  اکســید،  مــس، 
مرغوب تریــن  روی  بســیار  دقــت  بــا  دســتانی  را  ارزشــمند  ســموم 
پارچه هایــی اســتفاده می کننــد کــه کشــیده شــده، ســمباده خــورده و 
بــرش  باســتانی  پاپیروس هــای  یــا  خطــی  نســخ  نگاره هــای  ماننــد 
ــر نقاش هــا دســتور عمــل و تکنیک هــای خــاص خــود را  ــد. اکث خورده ان
ــد، تکنیک هایــی کــه  ــرای آماده ســازی ســطح کار خــود طراحــی می کنن ب
کــه  می زننــد  آهــار  بــا چســبی  را  ســطح  باشــد.   مناسب شــان  دقیقــاً 
ــار  ممکــن اســت از پوســت پودرشــده ی خرگــوش درســت شــده و دوب
گــرم شــده باشــد تــا بــه  درجــه ی دقیــق دیگ هــای بخــار برســد. ســپس 
بــا  دوبــاره الیه بنــدی  و  زدن صــورت می گیــرد  و ســمباده  الیه ســازی 
پروتئین هــای شــیر، خــاک مرمــر و پودرگــچ یــا ُپلی ونیــل. تمــام ایــن 
مــواردی کــه توصیــف می کنــم فعالیت هــای روزمــره ای اســت کــه نقاشــی 
اســفنج ها،  را  ســطوح  ایــن  دهــد.  انجــام  چگونــه  می دانــد  معمولــی 
دســته های مخصــوص و قلم موهایــی صیقــل می دهنــد کــه از مــوی بــز 
یــا ســمور یــا میمــون پــوزه دار درســت شــده اند و دســته هایی از بامبــو یــا 
دارد.  نــام  کلینســکی  ســمور  قلم مــو  )بهتریــن  دارنــد  بــادوام  چوبــی 
یهــودی  تولید کننــده ی  یــک  کلینســنکی  می کــردم  فکــر  همیشــه 
قلم موســت، امــا انــگار کلینســکی نــام نوعــی راســوی برفــی اســت کــه در 
ــرای کار بایــد از ماســک ایمنــی و دســتکش  ــد(. ب ســیبری زندگــی می کن
التکــس اســتفاده شــود. بایــد پســماندها را داخــل مخزن هایــی فلــزی 
بــا در هــای بســته نگــه داری کــرد، و همین طــور از سیســتم تهویــه ی 
پیچیــده، کابینت هــای فلــزی و تخلیــه ی ضایعــات صنعتــی اســتفاده 

کرد. اما به طور معمول هیچ کدام را انجام نمی دهیم. 

بیایــد نگاهــی بــه  اقتصــاد عجیــب دایــره ی محــدود و خــاص هنــر بیندازیــم؛ 
ــی کــه مــن در ســال گذشــته  ــا پول ــی. ب ــه ی رنــگ  در قالــب رنگ روغن هزین
صــرف خریــد رنــگ کــردم می توانســتم یــک بــی ام و یــا یــک کــت خــز ســمور 
بخــرم. این جــا نمــوداری اســت کــه قیمــت یــک اونــس قرمــز کادمیــوم را بــا 
ــد،  تنوعــی از کاالهــای لوکــس، از نظــر بهــا و طــول عمــر مقایســه می کن
مثــل آب، نفــت، ماشــین، مــواد مخــدر، طــال، جواهــرات، کــت خــز و یــک 
بــه  آپارتمــان در ویلیامزبــرگ. همگــی براســاس پایــداری و وزن شــان 
 اونــس حســاب شــده اند. قرمــز کادمیــوم جایــی پــس از کــت خــز و قبــل از 

یک واحد آرپارتمان، هم از لحاظ ارزش و هم پایداری قرار می گیرد.
· یــک اونــس قرمــز کادمیــوم به انــدازه ی همــان میــزان خاویــار 	

اعال هزینه برمی دارد.
 همــان قرمــز هــم ارزش یــک اونــس خــوِن ســرد بســته بندی شــده ی 

انسان است.
· ــک بطــری 	 ــدازه ی ی ــت به ان ــی کبال ــوب کوچــک از ارغوان ــک تی ی

شامپاین »دم پرینیون« می ارزد.

·  کیســه ای بــزرگ از همــان پیگمنــت به انــدازه ی یــک بســته ی 	
خیلــی بــزرگ کوکائیــن خــرج برمــی دارد )یــک چهــارم اونــس 
ــت  ــی اگــر بارن ــوم را می پوشــاند ول ــر ب ــوم یــک مت قرمــز کادمی
ــدازه ی یــک شــمش طــال  ــد به ان ــود قرمــزش کن نیومــن قــرار ب

هزینه داشت(.
امــا نکتــه ای وجــود دارد؛ اگــر بخواهیــم رنگ روغــن را روی بــردار زمــان 
ــگ  ــه ازای اونــس، رن ــداری در عــوض دالر ب ــم، براســاس پای بررســی کنی
ــر از مــواد مخــدر اســت. یــک اونــس کوکائیــن کم وبیــش ۶0  ــی بهت خیل
برابــر ارزش یــک اونــس رنــگ روغنــی اســت. امــا تنهــا به مــدت یــک 
ســاعت می پایــد در حالی کــه قرمــز کادمیــوم صدهــا ســال عمــر می کنــد. 
بنابرایــن اگــر برعکــس، برحســب ســاعت های بهــره وری، حســاب کنیــد 
یــک تیــوب رنگ روغــن برابــر صدهــا میلیــون دالر کوکائیــن اســت. و 
ماننــد یــک معتــاد خیلــی از اوقــات متوجــه می شــوم کــه نیمــه شــب، 
ناامیدانــه، بــا تیــغ بــه  دنبــال تراشــیدن آخریــن ذره ی تیوبــی خالی هســتم 
به خاطــر آن کــه فقــط کمــی بیش تــر از ایــن مــاده می خواهــم. اگــر پــس 
کــه  یعنــی هنگامــی  بعــد،  روز  تــا  کنیــد،  تمــام  رنــگ  کاری  از ســاعت  
ــر  ــاز شــود، گی ــری، تنهــا دالل مــواد دلخــواه شــما ب ــوازم هن فروشــگاه ل

افتاده اید.
ســاختن یــک نقاشــی آن قــدر ســخت اســت کــه شــما را دیوانــه می ســازد. 
شــما بایــد بــا ســطح، رنــگ، شــکل، خــط، فضــا، کادر، الیه هــا، مقیــاس، 
ســرعت و حجــم بــه  توافــق برســید در حالی کــه بــا ســطح زیریــن معنــا، 
نوشــته، نشــانه، زبــان، مفهــوم، محتــوا و تاریــخ تعامــل برقــرار می کنیــد. 
آینــده را پیش بینــی  شــما بایــد هم زمــان حــال را تشــخیص بدهیــد، 
کنیــد و گذشــته را نادیــده بگیریــد، هــم به خاطــر بیاوریــد و هم فراموش 
ــد و هــم از  ــد هــم ابژه هــا و ســوژه های خــود را دوســت بداری ــد. بای کنی
آن هــا متنفــر باشــید تــا بتوانیــد تکــه ای از افســانه ی احساســی و پرشــور 

نقاشی را باور کنید و درعین حال نظر دقیق تان را روی آن بیندازید.
ســپس رنــگ وارد می شــود کــه حتــی بــرای مذاکــره کــردن ســخت تر 
ــر را  ــن مــواد ســمی، گران  قیمــت و پیش بینی ناپذی ــد ای اســت. شــما بای
طــوری نگــه داریــد کــه تــازه به نظــر برســند، مثــل مدلــی کــه ظاهــری 
بــدون آرایــش دارد تــا توهــم ســاده بــودن را ایجــاد کنــد. وقتــی مــردم از 
متوجــه  هیچ وجــه  بــه  می گوینــد،  ســخن  تزئینــات  به عنــوان  رنــگ 
منظورشــان نمی شــوم. ســعی کنیــد رنگ روغــن را مخلــوط کنیــد، ۹۵ 
داخــل  درخشــاِن  پودرهــای  آن  می شــود.  کریــه  اوقــات  درصــد 
رنگ فروشــی تبدیــل بــه  ســطل لجنــی از ســبز حال به هــم زن یــا قهوه ایــی 
به رنــگ لختــه ی خــون می شــوند و تمــام آن خوش بینــی اولیــه بــه  شــکل 
وحشــتناکی از بیــن مــی رود. تمــام نقاش هــا به طــور معمــول از »چــرک« 
شــدن رنگ شــان صحبــت می کننــد. رنگدانــه بــه  خــودی خــود کیمیاگــرِی 
بــه  ِگل می شــود.  معکــوس اســت؛ طالیــی کــه در اســتودیو تبدیــل 
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و  کاغــذی  دســتمال های  بــا  درحالی کــه  اســتودیو،  در  اوقــات  خیلــی 
ســطل ها احاطــه شــده ام، فکــر می کنــم کــدام اشــتباه صــورت گرفتــه تــا 

من نقاش شوم.
ــگ می رســاند؛ طبیعــت  ــه ی رن ــه  یکــی از تناقض هــای اولی ایــن مــن  را ب
ــگ نمایان گــر تمــام چیزهــای خــوب  ــون آن در عیــن بالغــت اش. رن مجن
روی زمیــن اســت؛ زیبایــی، حیــرت، شــگفتی، خیــال، آزادی، عصمــت، 
سیاســت دگرباشــانه، حقــوق شــهروندی. چــه کســی رنــگ را ممنــوع 
می کنــد؟ مــرداِن جایگاه هــای قــدرت، مردانــی کــه از هم جنس گرایــی 
وحشــت دارنــد، طرفــداران اســتالین، نگهبانــان زنــدان )به تازگــی زنــی کــه 
در کشــوری کمونیســت بــزرگ شــده بــود، برایــم حکایتــی کامــل از نابــود 
کــردن رنــگ تعریــف کــرد. زمانــی کــه او بــه  هنرســتان می رفتــه، تنهــا یــک 
رنــگ در اختیــار تمــام هنرمنــدان قــرار می گرفتــه اســت؛ ســبز کرومیــوم 
اکســید. تمــام نقاشــی های مدرســه تحــت یــک دســتور رنگــی بــا ایــن 
تــک پیگمنــت مــرده در درجــات مختلــف کشــیده می شــدند. او می گفــت 
آبنبات هــای  زرورق  و  گل هــا  بــه   اشــتیاق  بــا  هنرجوهــا  چگونــه  کــه 
وارداتــی آلمانــی نــگاه می کردنــد(. در برابــر نیروهــای کشــنده ی خوشــی، 
رنــگ یــک مهــره ی رام نشــده اســت، یــک نیــروی قــوی، یــک دیگــرِی زنانــه 
یــا آنارشیســت؛ مقــاوم در برابــر زبــان قانــون. والتــر بنیامیــن می نویســد 
رنــگ ماهیــت تخیــل کودکــی اســت. شــکلی قــوی از معصومیــت کــه 

می تواند منطق کاپیتالیسم را واژگون سازد.
امــا در ســوی دیگــر، تولیــد رنــگ قــرار گرفتــه اســت. طــوری کــه از مــاده ی 
ســازنده اش بــه  دســتان شــما می رســد؛ در قالــب یــک شــادمانی رنگارنگ 
یــا  کاپیتالیســت ها  ســوی  از  کــه  بــزرگ،  شــرکت های  خواســته ی  از 
کمپانــی والــت دیزنــی بــه  مــا فروختــه می شــود. تولیــد رنــگ در بعضــی از 
وحشــتناک ترین اتفاق هــای زمیــن دخیــل اســت، مثــل صنعــت معــدن، 
اســتعمار، بردگــی، نازی هــا، صنعــت مــواد شــیمیایی، شــرکت آی جــی 
کــودکان  کــه  جایــی  فاکــس کان،  اکنــون  و  ب  ســیلکون  فاربــن، 
در  را  نمایش گــرش(  حیــرت آور  تنظیمــات  )بــا  آیفــون   گوشــی های 
اورول  داســتان های  وحشــتناک  فضاهــای  شــبیه  کاری ای  محیــط 

می سازند. 
فــرای ایــن فســاد زمینــی، بازنمایــی نظریــه ی رنــگ در قالــب چرخــه ی 
رنــگ، مثــل چرخــه ی شــب و روز به طــور عجیبــی بــرای ســده ها ثابــت 
مانــده اســت؛ بــا یــک بی تفاوتــی عظیــم نســبت بــه  هــر نظــام فکــری ای 
کــه روی کار اســت. از زمانــی کــه آیــزاک نیوتــن بــرای اولیــن بــار در ســال 
۱۷0۶ رنگ هــا را روی یــک صفحــه  چیــد، ایــن چــرخ ســاده و پیشــرفت 
رنــگ  قاعــده ی بصــری  یــک  به عنــوان  آن  منظــم برش هــای هندســی 
مشــغول بــه  خدمــت شــد. در ۱۹20 و دهــه ی ۱۹۳0  گوســتاو کالتیــس در 
ــج  ــرز در کال »وختمــاس«، یوهانــس ایتــن در »باهــاوس« و جــوزف آلب
ــزرگ رنــگ در غــرب  »بلــک مونتیــن« و دانشــگاه »ییــل«، ســه اســتاد ب
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بودنــد. بــا وجــود آن کــه سیاســت و روش هرکــدام متفــاوت بــود، امــا هــر 
ســه چرخــه ی رنــگ یکســانی را به همــراه اصــول آن بــه کار گرفتنــد. تنهــا 
بــرای بازتولیــد چرخــه ی رنــگ، در پایــان ســده ی 20،  تــالش اساســی 
توســط آلبــرت مانســل، پروفســوری اهــل بوســتون، صــورت گرفــت، 
کســی کــه دایــره ی قدیمــی مســطح را بــه مدل ســتون مانند ســه بعدی ای 
بــا درجــات ســه گانه ی: خلــوص، رنگــی بــودن و تیرگــی روشــنی به همــراه 
یــک سیســتم نام گــذاری تقسیم شــده تبدیــل کــرد. در نهایــت به شــکل 
متناقضــی، سیســتم مانســل، خدمــت بــه  کاپیتالیســم را دور زد. ایــن 
ــرای  ــوان شــاخصی ب ــی به عن ــدا نکــرد ول ــدان رواج پی ــان هنرمن مــدل می
نظــارت بــر عملکــرد رنــگ در فنــاوری و تجــارت بــه کار گرفتــه شــد. امــروزه 
تئــوری  بــر  مبنــی  راهنمــای  کتابچه هــای  سمســاری ها  در  می توانیــد 
مانســل را پیــدا کنیــد، کتابچه هایــی کــه بــرای اداره هــای اجرایــی زنانــه�
مردانــه، طرح هــای رنگــی پیســنهاد مــی داد. یــا اســتانداردهای رنگــی 
بــرای  متحــده  ایــاالت  کشــاورزی  بخــش  راهنمــای  در  کــه  مانســل 
تشــخیص اســتفاده می شــود، بــرای نمونــه، نوعــی طالیی�قهــوه ای کــه 

برای آماده سازی سیب زمینی سرخ کرده ی یخ زده الزم است. 
بنابرایــن تــا ۱۹۷0، بــا نقــل قــول از یــک ترانــه ی ریحانــا، مــا در دوره ی 
هنرســتان، تعلیــم رنــگ را در مکانــی نومیدانــه پیــدا کردیــم.۱ مســیر 
یادگیــری رنــگ جنون آمیــز بــود. در کارگاه نقاشــی هنرجــوی ســال اولــی 
ــا روشــی قدیمــی آمــوزش می دیــد، او می بایســت یــک پالــت قهــوه ای  ب
را روی شیشــه ای ســنگین بچینــد )در واقــع ایــن تنهــا بــه  درد کســی 
می خــورد کــه در یــک آکادمــی خشــن در فیالدلفیــا مشــغول کشــیدن 
ــه نقاشــی دو را ادامــه  ــی ک ــه اســت(. ســال دومی های فیگورهــای برهن
دیگــر، مدرنیســم  )به عبــارت  آشــنا می شــدند  کاندینســکی  بــا  دادنــد، 
اطالعــات  ]کاندینســکی[  واســیلی  از  رمزگرایــی(.  نوعــی  به عنــوان 
اســرارآمیزی آموختیــم کــه به نوعــی از طالع بینــِی رنگــی تبدیــل می شــد، 
حــدس و گمانــی خوش بینانــه کــه بــر اســاس آن آبــیْ ســرد اســت و 
قرمــز مربــع و ســبز یــک احســاس اســت همان گونــه کــه خردادی هــا 
ــد و اســفندی ها دمدمــی مــزاج. ســال ســومی های مصمــم کــه  مغرورن
بــه  نقاشــی ســه رســیده بودنــد، باالخــره بــه  قلــه ی اختصاصــی نقاشــانه  
راه پیــدا می کردنــد؛ فرانســوی ها. کســانی کــه از آن هــا می آموختیــم کــه 
رنگ=فضــا و فضا=نــور. ولــی ایــن موضــوع، زمانــی کــه وضعیت هــای 
نــور به صــورت بنیادیــن تغییــر کــرده بــود، برای مــان چــه نفعــی داشــت؟ 
آیــا مدرســه ی پاریــس می توانســت به جــای ادیســون، جنــرال الکتریــک 
و ســونی حســاب پــس دهــد؟ گفتــه می شــود کــه یکــی از علت هــای 
شــکل گیری امپرسیونیســم، اختــراع تیــوب رنگ روغــن بــوده اســت امــا 
ــی کــه  ــر از ایکــس آن پروانــس2، جای ــد چطــور؟ بســیار دورت ــوب کاُت تی
ــود، رنــگ در یــک رابطــه ی  ــه شــده ب ــه پرداخت ــه  ایــن نظری ــار ب آخریــن ب
آشــکار بــا المــپ و تلویزیــون قــرار گرفتــه اســت و به مــرور در موقعیــت 

ســختی قــرار می گیــرد کــه روشــنایی در یــک فاصلــه ی مادون�نــازک بیــن 
پیکســل و مانیتــور وجــود دارد. در بــاز آفرینــی مکانیکــی تمامــی رنگ هــا 
به طــور اساســی یــک نظــام ســازش میــان گیرنده هــای تصویــری چشــم 
 RGB و CMYK شــما و زمینه هــای دیــداری هســتند یعنــی جایــی کــه بــا
میــان  واقعیتــی  گفــت  می  تــوان  آن کــه  وجــود  بــا  می کننــد.  برخــورد 
رنگدانــه و چشــم در تجربــه ی دیــدن بــا پوســت و خــون وجــود دارد، امــا 
به هــر حــال، در نهایــت بیننــده ی اســتاندارد چــه کســی اســت؟ حقیقــت 
ــد  ــل بحــث رنــگ ایــن اســت کــه هرگــز نمی توانیــد بفهمی نهایــی غیرقاب
ــرز در صفحــه ی نخســت کتابــش،  ــد. آلب کــه چشــمان دیگــر چــه می بینن
کــه پنجــاه ســال پیــش نوشــته شــده، ایــن را گفتــه اســت کــه حتــی اگــر 
قرمــز یکســان اســتاندارد نشــان کوکاکــوال در برابــر هــزار نفــر قــرار بگیرد 

آن هزار نفر به  هزار قرمز متفاوت می اندیشند. 
پــس حــاال، نظریــه ی رنــگ در واقــع چیســت؟ کلمه هــای پیتــر ســاِل 
نقــاش در گوشــم طنیــن می اندازنــد، او یــک بــار هشــدار داد کــه هنــر 
مــا  همــه ی  اســت.  هنــر  بــر  هنــری  محصــوالت  پیــروزی  مــدرن 
و  در ســطل ها  می خواهــد  دل ِمــان  کــه  طــوری  هــر  را  رنگ های مــان 
بــه  بیش تــر  مــواد  بــرای  دوبــاره،  ســپس  و  می ریزیــم  لیوان هــا 
ــْگ در کفــه ی  ــم. آمــوزش مــدرن رن ــری می روی ــوازم هن  فروشــگاه های ل
نظــری ســنگین و در عملــی ســبک اســت. ایــن آمــوزش بــا آرایه هــای 
امــا  شــده  اشــباع  میان شــان  از  انتخــاب  بــرای  مــواد  از  گســترده ای 
هم چنــان در رنگ هایــی ارایــه شــده کــه بــا بازتولیــد مکانیکــی، جایــی کــه 
بیش تــر از همــه دیــده می شــود، مغایــر اســت. ایــن چیــزی اســت کــه 
مــن فکــر می کنــم تــا حــدودی مســئول شــیوه ای اســت کــه می توانیــم بــا 
آن بــه  ظاهــرِ رنــگ در آثــار نقاش هــای معاصــر متعــددی بنگریــم، مقــدار 
و  ســریع  پرخاش گــر،  طعنه آمیــز،  خنــده دار،  مصنوعــی،  آن  از  زیــادی 
خشــن، از حالــت طبیعــی خــارج شــده و نــه به طــور مشــخص نظــری و 
نــه به طــور دقیــق نمادیــن اســت. اکنــون رنــگ ترکیبــی از فروشــگاه لــوازم 
هنــری، فــراز و نشــیب تولیــد و یــک بی قــراری توجیه پذیــر مــدرن در برابــر 

تجربه ی کُند انتخاب رنگ و ماده در خلوت استودیوست. 
به طــور شــخصی، مــن بیش تــر بــه  رنــگ به عنــوان یــک موتــور تغییــر 
مــداوم و دگردیســی عالقــه دارم تــا نظریــه ا ی ثابــت. مــن کارگــر کنــدی 
هســتم، تدوین گــر دائــم نقاشــی ، هــر کــدام از نقاشــی های ام به نوعــی 
یــک فیلــم پویانمایــی شــده اســت، مجموعــه ای از تغییرهــا و تنظیم هــا 
بــا رنگ هایــی کــه تــا جایــی خراشــیده شــده اند کــه یــک نیــرو یــا یــک 
غافل گیــری بصــری، چیــزی بــه  مــن بگویــد کــه تــا به حــال نمی دانســتم و 
اســت،  مــن  آثــار  در  بــرای مذاکــره  اولیــه  ابــزار  رنــگ  متوقــف شــوم. 
ــا  ــد و ب ــا هــم در تناقض ان ــا ب ــد ی ــر را نفــی می کنن ــه یکدیگ ــی ک رنگ های
ــب و بازســازی مــداوم  ــه ی باستان شناســانه ی تخری ــک دوگان هــم در ی
ــم شــروع  ــان می بین ــا هــر آن چــه در جه ــت مــن ب ــب می شــوند. پال ترکی
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می شــود: نقاشــی ها، برنامه هــای آیفــون، کارتون هــا، مجله هــا، گل هــا، 
ــد، ســاختمان ها، مناظــر، کتاب هــا  و فیلم هــا. اســتفاده از رنگ روغــن  ُم
قابلیــت بازبه کارگیــری رنگ هــا را بــه  فــرد می دهــد، تــا جایــی کــه خــراب 
شــوند و نقــاش در ظرف هــا  و ســطل ها بــا حــالل آن هــا را نجــات دهــد، 
ــود،  ــوم بتراشــد و قهوه ای هــای لجن آل ــع را از روی ب به مــرور تمــام فجای
درخشــاِن  و  تــازه  رنگ هــای  بــا  را  میانــی  رنگ هــای  و  خاکســتری ها 

ازپیش درست شده ی خریدنی مخلوط کند.
کــه  هســتم  بــه  پالتــی  محکــوم  به نحــوی  شــده ام  متوجــه  تازگــی  بــه 
تولید کننده هــای رنگ روغــن عرضــه می کننــد. مــواد پایــه ی مــن رنگ هایــی 
هســتند کــه بخشــی از آن به ســلیقه ی افــرادی انتخــاب شــده کــه کارخانــه ی 
تولیــد رنگدانــه ی »آر انــد اف« را در کینگســتون نیویــورک اداره می کننــد، 
ــار،  ــم. یــک ب جایــی کــه تعــداد زیــادی از ابزارهــای نقاشــی ام را تهیــه می کن
ــرق، کم وبیــش  ــرزرق و ب ــد پ ــت مــن می توان دوســتی متوجــه شــد کــه پال
بــازاری، باشــد؛ بــا صورتــی دهــه هشــتادی و نارنجی روشــن که بــا درجه های 
خاکســتری و قهــوه ای ترکیــب شــده اســت. امــا آن چــه مــن از پالــت »خــود« 
در نظــر دارم، در واقــع حاضــر و آمــاده اســت و براســاس انتخاب هــای 
تولیداتــی شــرکت های رنــگ شــکل گرفتــه اســت. شــاید کســی کــه رنگ هــا 
را می ســازد، بادگیــری نایلونــی در رنگ هــای بنفــش و ســبز بپوشــد، یــا بــرای 
مثــال در خانــه ای زندگــی کنــد کــه دیوارهــای آن بــا اکــر و بــژ رنــگ شــده اند. 
پالــت مــن همین طــور تحــت تاثیــر کمپانــی اَپل اســت. کار من با انیمیشــن 
روی آیپــد و آیفــون اســت بــا ســادگی گزینه هــای رنگــی بــی وزن کــه یــک فــرد 
می توانــد به محــض کشــیدن یــک انگشــت روی صفحــه تغییــر دهــد، یــک 
گوشــی کــه بــرای افــرادی طراحــی شــده کــه مثل مــورخ هنری  ابتــدای مقاله 
هرگــز وزن رنــگ را در دستان شــان حــس نکرده انــد. ایــن بــدان معناســت 
کــه اســتفاده از رنــگ در جایــگاه خــود دلخواهانــه اســت؛ به همان میــزان که 
پذیــرای رنگ هــای اشــتباه هســتیم، پذیرای رنگ های درســت هم هســتیم. 
شــاید روش مــن بــرای ترکیــب رنــْگ احســاس های اشــتباه را هــم درگیــر 
مثــل  بــودن،  عوضــی  بــودن،  تهــوع آور  رنجــش،  بــودن،  جلــف  می کنــد؛ 
احســاس غیرمنتظــره ای کــه درخشــش ســبز�زردی، کــه همیشــه دوســت 
داشــتم، بــه  مــن می دهــد، کــه به ســادگی نمی توانــد در عکــس بازنمایــی 
شــود. ایــن روش کار کــردن بــا رنــگ )انســان گونه، نســبی، احساســی، 
روان شــناختی و جســمی( هیــچ ارتباطــی بــا نظریــه ی رنــگ نــدارد بلکــه تنهــا 
نظریــه ی نادیــده گرفتن نظریه! اســت. به  عبــارت دیگر، بگذارید خوش آمد 
تناقض هــا،  خواســته ها،  تصادف هــا،  اشــتباه ها،  آمیــزش  بــه   بگوییــم 

تخریب ها و فجایعی احتمالی که رنگ  آن را در بر می گیرد.

ارجاعات:

۱. اشاره به آهنگ »We Found Love« دارد.ـ  م.

2. شهری در فرانسه، زادگاه و محل زندگی پل سزان.ـ م.
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محمد مهمانچی

شورای سردبیری زمینه

سیاوش خائف

نـامدار شیـــرازیان، افرا صفــا، نــــــگار کریم خانی، مهســـــا محمــدی، مهدیس محمــــــدی

دلناز ساالربهزادی 

پیمان پورحسین )استودیو کارگاه(

سپیده هنرمند )استودیو کارگاه(

فریده ابطحی

یاسمن نوذری

پرهام مرادی

اشکان قویدل )آرمان پردازان نوژن(

آناهیتا علیمی

کیانا ابریشمی، هلیا رضایی

نازنین فتاحی

نگار کریم خانی

آبان فاضل

ــی، حمیــد خداپناهــی، آریــن قویــدل،  ــار اســدیان، امیربهــادر بهمن احســان آقایــی، هوی

آریــا کســایی، کیــارش علیمــی، مینــو عمــادی، مانــوش منوچهــری، اشــکان ناصــری، 

شیوا یوردخانی و استودیو طبل.

●  تمام حقوق مادی و معنوی نشریه ی زمینه به پلتفرم زمینه تعلق دارد.

●  نقل و بازنشر مطالب زمینه با ذکر منبع آزاد است.

●  محتوای منتشر شده صرفا نظر نویسندگان و لزوما منطبق با دیدگاه زمینه نیست.

ماهنامه الکترونیکی زمینه

صاحب امتیاز و مدیرمسئول

سردبیر

دبیرتحریریه

مترجمان

ویراستار

مدیر هنری

طراح گرافیک

روابط عمومی و دبیر اجرایی

دبیر رسانه های اجتماعی

مدیر فناوری

مدیر فنی

مشاور بازاریابی

دستیاران اجرایی

مدیر پلتفرم آفالین

تولید محتوا

مالتی مدیا

با سپاس از

)به ترتیب حروف الفبا(
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