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  مقدمه

تئوري «تحت عنوان هاي نوين خود را  استاد جليل ضياءپور، پس از اخذ درجه دكترا و بازگشت از پاريس، انديشه
متن حاضر، تئوري استاد ضياءپور  .پردازد سازد و از اين طريق به روشن نمودن اذهان مي منتشر مي» ضياءپور

ايشان در اختيار سايت رسمي از طريق است كه توسط خانواده ايشان عيناً از روي متن اصلي بازنويسي شده و 
  . عالقمندان قرار گرفته است

  
به سايت رسمي ايشان در آدرس ءپور، هاي استاد ضيا جهت كسب اطالعات بيشتر در خصوص فعاليت

com.ziapour.wwwتوانيد با آدرس  ميشما همچنين جهت ارتباط با خانواده استاد ضياءپور، .  مراجعه فرماييد
com.ziapour@info هاي خود را مطرح فرماييد ادات و يا ديدگاهمكاتبه نموده و نظرات، پيشنه.  

  
  .استمجاز الزم به ذكر است كه استفاده از مطالب اين نوشتار، و يا تكثير و انتشار آن با ذكر منبع، 

  
  سايت رسمي استاد جليل ضياءپور  

  1385ماه  دي  

http://www.ziapour.com/
mailto:info@ziapour.com
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  . منظور، شكلهاي مأنوس و عادي هستند: صور طبيعي
  .شكلهايي هستند كه تشابه نزديك به اشكال مأنوس داشته باشندمنظور، : صور غير طبيعي نزديك
منظور، اشكالي هستند كه قابل تشابه به اشكال مأنوس يا اشكال غير طبيعي نزديك، تنها : صور غير طبيعي دور

  .در تصور و از راه تداعي معاني باشند
  
  

ي الزاميست و سپس عادتست كه چرخ هاي آدمي روي قراردادها نبايد فراموش كرد كه غالب اعمال و دريافت
آيد، مطمئناً براي آن  اگر اعتراضي از اين قراردادها و تجربيات و يا عادات به ميان مي. گرداند زندگاني را مي

اين هم دانسته است كه هر كس يك . نيستند» براي ارضاي منويات الزم«اينها موافق خواست روز، : است كه
. تر و در هر حال متخصص فن خود باشد كوشد تا در كار خود واردتر و قوي يگونه طرز بيان دارد و هركس م

  .عاجز باشد، دليل واضحي بر نقص خود آن فن خواهد بود» آنچنانكه بايد«اگر فني در بيان منظوري 
براي تشريح «ي سوررآليسم در اين است كه خواستار يك آزادي وسيعتر از آزادي ساير مكاتب نقاشي  مرافعه
هاي خود را در  خواهد ايده مي. باشد مي» حقيقي يا دروغي، ماليخوليائي يا عقالئي، مادي يا معنوي: نه مضامينهرگو

دربند آن نيست كه اثر از لحاظ تخصص و فن با . هر حال ظاهر سازد، خواستها و واپس زدگيهايش را تأمين كند
اين نقيصه نه تنها . ز اينرو فاقد روش تخصصي هنريستآنگونه كه بايد، داشته باشد؛ ا«ي خود ارتباط الزم را  رشته

با وجود كوشش زيادي «ها  ي مكاتب نقاشي، بخصوص بعضي مربوط به سوررآليسم است؛ بلكه بدون استثناء كليه
 تا امروزه كه مشعشع Primitifاز نقاشيهاي دوران اوليه گرفته » اند كه براي رهائي خود از چنگ انگلها كرده

جز «سيسم، نه رمانتيسم، نه فوويسم  نه كالسي.  دچار آن هستندSupernaturalismeنقاشيست ترين دوران 
ي وسيع آن را در ميدان  اند و دامنه يك حق هنر نقاشي را به نقاشي نداده هيچ» اندكي امپرسيونيسم و كوبيسم

كه علت اساسي عدم : ابه علت پاپيچ كردنش به انگله«اند و به همين جهت نقاشي را  هنري در نظر نگرفته
  .اند ي خود عقب زده از حدود بايسته» اند پيشرفت الزم نقاشي بوده

براي . توان تشخيص داد ي گذشت دوران مكاتب مي چگونگي اين عدم پيشرفت نقاشي را، با مراجعه به طريقه
به » شرفت كندكه چگونه بايد در حدود خود پي«توضيح و نمايش انگلها و نمودن راه و هدف نهايي نقاشي 

و سپس براي دنياي كنوني » چنانكه بوده است«پردازم و روش كلي آن را در دنياي قبلي  تشريحاتي الزم مي
  .كنم بيان مي» چنانكه بايد باشد«
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با به ميان آمدن . را به عهده داشت» بخصوص مذهبي « ي مهم بيان عوالم عمومي در دوران بيسوادي، نقاشي وظيفه
اي عمال سريعتر و قابل انتشارتر بود، نقاشي بناچار در  هاي مختلف، وسيله براي توصيف صحنهكه : خط و كتابت

اوايل جسته جسته و سپس به تدريج، توجه را از تعريف مضامين اشتراكي، به طرف بيان حاالت شخصي سوق 
 پيدايش خط و كتابت داشت خيلي مهمتر از بعد  عموميي پس قيدي كه نقاش در آن دوران از نظر وظيفه. دهد مي

شود، به همان نسبت هم از اهميت وظيفه ي  ي كتابت زيادتر مي به هر نسبت كه قدرت انتشار به وسيله. بوده است
  . شود نقاشي كاسته مي عمومي

كه در اثر معارضات و چند و چوني واقعيات «در اين حال، نقاش فرصت بيشتري براي تشريح منويات خود 
ي  اين تشريح ساده، نمودار بارزي بر چگونگي تحول، يعني سلب وظيفه. كند پيدا مي» آيد زندگاني پيش مي

با وجود اين، بايد دانست كه . هاي شخصي است اجتماعي و سنگين نقاش از او، و پرداختنش به خواهشها و سليقه
ا او بلكه هر فرد يا هر تواند از دست بدهد؛ زيرا براي او، نه تنه را هرگز به طور كلي نمي نقاش مضامين عمومي

به علت تأثيرات «اش  كند، فرار از افكار و عكس العملهاي افكار جامعه هنرمند ديگري كه در محيطي زيست مي
از اين رو، براي نقاش آنروزي هم، بر كناري كلي از اينگونه عوالم، بخصوص كه بشر . غير مقدور است» متقابله

» تر از نقاشي نبودند كه البته بيان مجسم: با وصف بودن خط و كتابت «آن دوران به نمايش تصويري منويات خود
زيرا تصوير، اين نماي خارجي موجودات مورد تماس، به انضمام . نمود بيشتر راغب بود كاري مشكل مي

از آنجا كه شناساي ديد بشر استـ طبيعي است كه براي بيان  «Expressionهاي مخصوص به خودشان  حالت
. زده است دانيم، حتي در زندگاني دوران غارها هم بشر اوليه به آن دست مي چنانكه مي. ي آسانيست همقصود وسيل

گذارد؛ و از همين  را در حصول نمايش خواستهاي هنرمند مي از همين جاست كه نقاشي تصويري، بناي محكمي
كوشد تا با تصاوير كامالً طبيعي  يكند و نقاش م دوران است كه تصوير براي بيان منظور در نقاشي اهميت پيدا مي

  .يا خصوصي را به بهترين وجه نمودار كند و آشنا، مقاصد و مضامين عمومي 
» شوند كه در اينصورت وقايع مجسم تر نشان داده مي«ي به وجود آمدن يك مضمون بصورت طبيعي  الزمه

عين؛ يعني به همان وضعي كه صحت عمل هم، به وجود آوردن چيزي است طبيعي و به . صحيح كار كردن است
كه هيئت مخصوص و وضع : پس براي اين كار دقت در عواملي. شود در طبيعت با نظر عادي مردم ديده مي

از اين رو، نقاشان عوامل نقاشي را به اين منظور بسيار دقت . آيد طبيعي هر چيزي بسته به آنهاست، الزم مي
اين مهارت، به نسبت قدرت استعداد و خواست مكاتب فرق . مددر نتيجه، مهارت فني منظور نظر آ. كردند مي
 و خشكي كارهاي دوران اوليه را هرچه ممكن است با مهارت مقدور  سيسم كوشيد تا خامي كالسي. كرد مي

  .پردازد رمانتيسم با اين مهارت و رسيدگي عوامل فني، به نمايش مضامين افسانه اي مي. جبران كند
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ي به اصطالح  الب جهات تكامل پيدا كرده بود و از لحاظ طبيعي بودن خود را به پايهرآليسم، با آنكه از غ
. كند جانبداري از واقعيات مي» شد و در اين حال كمال مهارت فني محسوب مي«رسانيد  مي» حقيقت نمايي«

احي و رنگ كه خواهي نخواهي موضوع طر«ي مهارت فني  ي نمايش مدركات به وسيله بنابراين، توجه به طريقه
در حاليكه مضامين «سبب پيدايش مكاتب مختلفه نيز شده است » آميزي و حالت دادن را پيش آورده است
اين مضامين تصويري تا يك چند، يعني تا زمانيكه انسان به » اند تصويري همچنان به حالت خود باقي بوده

كه مربوط به  «Decoratifز تزئيني بيش ا» است كه مربوط به مقاصد عمومي «Figuratifنقاشيهاي تصويري 
داد، دوام داشته است؛ و هر اندازه كه  و يا به هر دو در حال اختالط، عالقمندي نشان مي» منويات شخصي است

زماني مقتضيات زندگاني . دهند كند، به همان اندازه هم مضامين تصويري تغيير صورت مي عقايد اجتماعي تغيير مي
اي مذهبي بسازند و انسان را در حال معراج و جوالن در ماوراء جو، در عالم ناسوت و كرد كه داستانه ايجاب مي

كند كه هنرمندان  الهوت به پرواز آورند تا از اين راه بيان منويات خود كرده باشند؛ و زماني ديگر ايجاب مي
يعني بيشتر به . (سازندهاي مذهبي، كاسه و كوزه و در و پيكر ب بجاي پرواز در آسمانهاي تخيالت و نقش صحنه

بينيم كه براي اين نمايشات،  پس در اين ميان، مي). بپردازند» اند چنانكه پرداخته«واقعيات زندگاني اطراف خود 
 به بيان منويات خود -  تصويري نشان دادن -يعني مضامين را : ترين آنها، با يك وجه اشتراك همگي حتي پيشرو

ا هم ديديم كه صور طبيعي چون قادر به ترجمان دقيق ادراكات هنرمندان پرداخته اند نه نوع ديگر؛ و بعده
كردند، نقاشان به علت احتياج، دست به دامان جر و تعديل و كم و  اند و آنگونه كه بايد حق مطلب را ادا نمي نبوده

دلشان به تصاوير از جر و تعديل اين صور طبيعي و تب. تر بيان منظور كرده باشند زياد كردن صور شدند تا جامع
نمايد كه اين  گردد؛ و مي شود كه نقاش پي نمايش چيزهاي ديگري جز صور مي غير طبيعي نزديك، پي برده مي

بنابراين گزارش، چون تا كنون صور طبيعي . ي ضعيف و نارسائي بيش نيستند صور براي نمايش نفسانيات او بهانه
اند؛ و از طرفي، تصاوير غير طبيعي نزديك هم عالوه  برنيامدهي بيان مكفي مدركات  از عهده» به علتي كه آمد«

اند و ذهن را از  سبب انحراف توجه از هدف شده» كه وجود دارند«بر عدم قدرت الزم در بيان نفسانيات دقيق تر 
 اند، از اين رو وجودشان از انگلهاي مهم نقاشي به منحرف كرده» به داليلي كه خواهد آمد«اصل منظور نقاشي 

دليل مقنعي كه صور طبيعي : (مطمئناً پاسخ اينگونه پرسشها. روند؛ و به همين دليل بايد از ميانه برخيزند شمار مي
يا غير طبيعي نزديك، مانع پيشرفت نقاشي و انگل منظورهاي نقاش است چيست؟ و در صورت نبودن مضامين 

كه آدمي «د؟ و آيا غير از مضامين تصويري شود بيان مقصود كرد و اثر هنري به وجود آور تصويري چگونه مي
آسان است و اينك ) چه عواملي ممكن است جانشين اين مضامين و معاني آنها بشوند؟» با آنها آشنايي دارد 

خواهي نخواهي موضوع » هائي نظير طبيعت براي به وجود آوردن پرده«گفتم كه توجه به مهارت فني : پاسخ
هاي مختلف و سنجش آنها با هم  در توجه به طراحي. ن را پيش آورده استطراحي و رنگ آميزي و حالت داد
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و آشنايي چشم به خطوط خشن و ماليم و حركات مارپيچي و كش و قوسي سريع و بطئي آنها » از نظر مهارت«
نسبت به هم و شباهت دور و نزديك اين حركات با بعضي از حركات ظاهري موجودات در طبيعت، تداعي 

لذا . كند اش استنباط معيني مي ي اين حركات، در هر گونه شوند كه بيننده از همه ماري را نتيجه ميش معاني بي
شود؛ و هر نوع از حركات متنوعش شخص را به ياد يكي  طراحي به تناسب وضع حركات خود صاحب معاني مي
گيرد و در  ي محكم مي زمان پايهبرد؛ و اين معني به مرور  از احوال و خاطرات تازه يا تمايالت نفساني كهنه مي

طراحي، كه در پيش بدون در نظر . شود متعهد مي» از نظر كمك به قوت مطلب«ي بزرگي را  نقاشي وظيفه
ي به كار بردنش، تنها با سادگي و بدون معني دادن به آن، فقط به منظور محدود كردن  گرفتن اهميت و طريقه

كه : هاي جاندار فته است، با برخورد و آشنايي هنرمند به وجود طراحير هيئت ظاهري موجودات واشياء به كار مي
فهمند، ديگر از  مي» تا حدي به تدريج«در اثر توجه، فقط معدودي اهميت آن را در ادوار مختلفه تا زمان رآليسم 

 فهيم به خوبي اين معاني در آثار نقاشان. ها صاحب روح و معاني باشند كوشد تا طراحي اين به بعد نقاش دقيق مي
  .آشكار است

بايست   و نيز گفتم كه براي طبيعي و حقيقي ساختن مضموني، عالوه بر طرح، رنگ عامل اصلي بود و در آن مي
تا زمان رآليسم ميدان رنگ . ي نقاش را در متنوع ديدن رنگها برانگيخت آميزي، ديده دقت در رنگ. دقت شود

به عنوان «اين كار، روي اصول قراردادها . رمز و مشتقات محدودشانديدن منحصر بود به آبي و سبز و زرد و ق
چون نيازمنديها و تغيير دادن «كرد؛ مگر بعضي را كه  ميدان ديد نقاشان را محدود مي» متابعت از روش اساتيد

 .هاي نوتري به وجود آوردند آميزي قدم فراتر نهادند و رنگ» كردند قراردادها را روي الزام استنباط مي
امپرسيونيسم و به دنبال آن فوويسم از تركيبات رنگهاي اصلي و مشتقات وسيعشان استفاده كردند؛ و تنها به 

هاي اساتيد گذشته اكتفا نكردند؛ و تجربيات آنان را من باب اصالت تجربي و وحي منزل بكار نبردند؛ بلكه  يافته
از وجود . ز اين راه به ديد نقاشي وسعتي دادندآميزي را از حالت جمودت و يكنواختي به در آوردند و ا رنگ

فوويسم و كوبيسم بودند كه به » گيرد ها قرار مي كه به ندرت موافق طبايع و سليقه«رنگهاي خاكستري هم 
  .كفايت برخوردار شدند و شخصيتي براي آن در ميان ساير رنگها محرز كردند

ود آوردن يك مشت رنگهاي هماهنگ، مطمئناً بيشتر پي ي پرورش يافته با وصف متنوع ديدن، هنگام به وج ديده
به اين ترتيب، . پسندد كه در دوران زندگاني با آنها آشنايي و انس بيشتري داشته باشد رود و مي آن رنگهايي مي

هاي  اين تمايالت عادي، در طي سالها، در زمينه. ي تمايالت عادي نقاش است انتخاب رنگ در نقاشي، وابسته
انسان، در دوران متمادي .  از راه اعتياد ديد نقاش به رنگهاي مشخص و نافذ طبيعت، به وجود آمده استتأثراتي،

آشنايي و »  زمستان، پائيز، بهار، آتش، رعد و برق، آسمان آبي يا كدر چون رنگهاي عمومي«: با رنگهاي عواملي
ي ابتدائي رنگ ديدن و  دن چشم آنها وسيلهاين تماس اجباري و طبيعي، براي متأثر كر. تماس اجباري داشته است



 www.ziapour.com    سايت رسمي استاد جليل ضياءپور
 

 7صفحه   

از يك پوشش وسيع  زمستان براي او يكپارچه برف و بارندگي و تجسمي. نيز تفكيك كردنشان از هم بوده است
  .هاي عموماً خاكستري سفيد است رنگهايي از زمينه

پائيز براي او . ها است وانيها و ارغ ها و آبي ها، زردي ها و سبزي بهار براي او پوششي از رنگهاي وسيع شكوفه
اش به يك  اي به تناسب بستگي هر خاطره بنابراين، براي آدمي . اي دارد ي رنگهاي قرمز و زرد سرمازده خاطره

 از راه اعتياد متمادي، هر  موقع از مواقع فصل و سال، داراي رنگها و تداعي معاني معين است؛ و چون ذهن آدمي
يعني رنگ زمستان را توأم با سرما، بهار را با نشاط و اعتدال و پائيز را با «: ودفصلي را با مشخصات فصلي خ

هاي تأثراتي به يكجا همراه دارد، از اين رو، ديدار و يا خيال  در زمينه» مشخصات خزاني و تابستان را با گرما
توأم با خاطرات خوش يا «ديگري را به صورت تداعي معاني » مثالً رنگ زمستان يا سرما«يكي از اين دو عامل 

هاي رنگي هرگز در ذهن  زمينه كه از خارج بي«هاي مختلف  كند و از اين راه، تداعي در ذهن بيدار مي» ناخوش
ي  آورند؛ و از اينجا، به وسيله هاي عمقي تمايالت و طبايع رنگي را به وجود مي با تراكم خود زمينه» نشينند نمي

هايي براي دريافت تقاضاهاي  زمينه» بي نيازمندي به وجود تصاوير« معاني رنگهاي مركب گرفته شده از تداعي
آيد؛ و از همين راه تمايالت رنگي سرد و گرم  انديشد، به دست مي ها مي ها و خواسته كه به چه نوع تداعي: هنرمند

براين قياس، . شود كند و معرف طرز ديد و خواهش او مي و ماليم در مورد هر فرد خصوصاً نقاش واقعيت پيدا مي
هاي رنگين دارند و  سردي و گرمي، غم و شادي و نظايرشان، در ذهن افراد زمينه: همچنان كه احساسات متعارفي

هاي رنگين هستند، هريك از  ي رنگهاي گوناگون صاحب نشانه براي شناسايي خود از راه چشم، به وسيله
 -صاحبان رنگهايي هستند كه اگر آن رنگها » ترند فتر و ظري كه دقيق«احساسات و مدركات غير متعارفي هم 

ترين مراحل نفساني را  ترين و ظريف توانند دقيق  از روي مهارت تركيب شوند، مي-در حين تطابقشان با تمايالت 
ي من هم  اساس نظريه. بنمايانند» اند كه نقاشان تاكنون بسيار به ندرت آن هم ناقص از عهده تفسيرشان برآمده«

كه از راه تداعي معاني صاحب : جا، يعني در خارج از صور طبيعي وغيرطبيعي نزديك، بر روي رنگهايي نازهمي
  .شود مضامين مستتر به خود هستند، گذاشته مي

در نظر گرفتن تأثيرات قوي غذا و محيط را در پرورش چشم و رنگ ديدن، و اضافه كردن آنها به تمايالت 
دهد كه  ي تمايالت رنگين نقاش به دست مي قنعي از چگونگي تراكم پيچيدههاي م رنگين عادي اشخاص، زمينه

عالوه بر خط و رنگ، . كند تر مي تفهيم و ارتباط بغرنج تطابق الوان يك اثر هنري را با انواع حاالت نفساني آسان
تر، الزم تر و مؤثر  از عواملي شد كه براي تكميل بيان منظوري به صورت جالبExpressionحالت دادن هم 

 به ميان آمد و در نتيجه، فرم Deformationاين كار به همين روش تا آنجا كشيده شد كه تغيير شكل دادن . آمد
هرچند كه براي فرار از قالبهاي كهنه و . نو را براي ايجاد مضامين تصويري مخصوصي در نقاشي به وجود آورد

به كار بردن فرم نو در نقاشي يكي » داد ن مختلف نشان ميكه مدتها مضامين تصويري معمولي را به عناوي«: نارسا
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كه به علت «از آن قدمهاي با جرأت و قابل استفاده در لباس كوبيسم و فوويسم بوده است؛ ولي اين فرمهاي نو 
جز انحراف توجه از اصل » اند  پديد آوردهAbstractionهرس شدن، از صورت طبيعي خارج شده ناچاراً ابهام را 

  .اند  را سبب نشدهمنظور
به اين نتيجه رسانيد » سپريدند كه همدوش حوائج محيطي مداوماً مي«متناوب، هنرهاي زيبا را  تحوالت عمومي 

مشخص كنند؛ از » آنچنانكه بايد«ي تخصصي كارشان را  براي بهتر بيان كردنشان، بايد هر يك هدف و رشته: كه
تاكنون آنچه از نقاشي . ي ديگر و از مكتبي به مكتب ديگر انداختند حلهاي به مر اين رو، خود را به تواتر از مرحله

هاي منضم به آن توجه  ي نقاشي، به طفيلي اند، داستانها و همه چيز ديگر بوده است جز نقاشي؛ يعني به وسيله طلبيده
شناسند و به  ارند نميتا هنوز هم، عوامل نقاشي را كه زيبائي مخصوص و مستتر به خود د. اند نه به خود آن داشته

ي مكاتب  تكاپوي همه. افتد ي بي اعتنايي مي هاي اين عوامل در بوته پس طبيعتاً زيبائي. آنها توجه مستقيم ندارند
ي خود را از چنگ  فقط براي اين بوده است كه يقه» راندند كه به سرعت خود را به جلو مي«يكي بعد از ديگري 

اند؛ زيرا  هاي خود گم كرده بودند رها كنند، ولي موفق نشده ميان شخصيتشان را در  هائي كه شخصيت طفيلي
نقاش، خود را تا هنوز هم مجبور و . اصوالً اين عمل با در ميان بودن صور و قالب ساير هنرها ميسر نبوده و نيست

 نكردني به نظر براي او و طرفدارانش باور. داند كه از صور طبيعي يا غير طبيعي نزديك استفاده كند موظف مي
شود كه اين  شود كه استفاده نكنند و مي ي بيان منظور، مي ي قالب و وسيله آيد كه از اين تصاوير به بهانه مي

پيشروترين مكاتب، حتي كوبيسم و سوررآليسم هم با آن همه غوغا، تنها به تغيير . ها را تماماً به دور اندازند قالب
هاي عاريه  اند و قدم اساسي و كامال مؤثري براي نجات نقاشي از قيود قالب شكل تصاوير مضامين معمولي پرداخته

  .بر نداشتند
ها نهادند و به  ي سليقه وقتي كه هنرمندان، روي علل طبيعي و نيازمندي، تغييراتي را استنباط كردند و پا در دايره

هاي تزئيني برسانند و از  نقاشيي  هاي تصويري را به مرحله شدت هرچه تمامتر در سعي اين بودند كه نقاشي
اختالط آن دو بر زيبايي منظور خود بيافزايند، اين مجاهدت، يك قدم بسيار وسيع و مؤثر و قابل تقدير در نقاشي 

هائي به وجود آوردند كه حقاً و كامالً از آن  ي بروز سليقه، زيبايي ها، به وسيله بود؛ زيرا عالوه بر نمودن ايده
نوعي كرد كه رنگها قبل : يونيسم اين كار را شروع كرد و راه صحيح و وسيعي را به نقاشان نمودامپرس. نقاشي بود

سوررآليسم در . تر كرد از مضمون ديده شوند و با اين عمل، شخصيت عوامل هنري مربوط به حس باصره را قوي
ها و  زدگي  مضامين و واپسها و نمايش نقاشي به داستان سرايي كردن و انگيختن ذهن براي بيرون كشيدن ايده

بنابراين، در نقاشي از جاده هنر تخصصي به كلي . هاي اجباري خود، به صورت تصويري پرداخت العمل عكس
ي فوويسم شديداً گرفت و قدمهاي وسيعي در  ي امپرسيونيسم را به وسيله كوبيسم، هرچند كه دنباله. منحرف شد

 هنري كوشيد؛ ولي با اين همه، چون بيننده را كه بنا به عادت ميدان هنر برداشت و در معرفي شخصيت عوامل
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به علت تغيير شكل دادن فرمها و در نتيجه «هميشگي در نقاشي خواهان تصاوير و مضامين عادي و طبيعي است 
كند، از  مبهم كردنشان، بيش از پيش متوجه شكل و مضمون طبيعي يعني خواهش عادي و هميشگي خود او مي

ترين و الزم ترين مكاتب محسوب است، با اين همه، از نظر هدف  يسم با اينكه از غالب جهات كاملاين رو كوب
است و » طبيعي يا غير طبيعي« چون در هر حال داراي مضامين تصويري - الف : هنري نواقصي به علل زير دارد

 كنند و از تشريح نفسانيات توانند تشريح هاي محدودي را فقط مي گفتني: اي است كه هاي عادي هم صاحب قالب
 و چون براي منويات مخصوصي، - عاجزند؛ ب » اكنون نيازمندي آنها محسوس است كه هم«تري  تر و دقيق وسيع

براي اينكه بتواند به واقعيت اصلي صور غير «مجبور به تغيير شكل دادن صور طبيعي و ساده شده است و ذهن را 
كه درك زيبايي طرز بيان مخصوص «ه توجه را از هدف اساسي نقاشي كنجكاو كرده و در نتيج» مأنوس پي برد

ي صالحيت تقدمش بر ساير مكاتب،  بيش از پيش منحرف كرده است، از اين رو، با همه» به خود آن است
ها حتي، هنوز چنان پابند اين تصاوير غير طبيعي هستند كه  پيشروترين كوبيست. مكتبي نارسا و ناقص است

حال، چون درست . دارند  اولين نظر به تجسس هيئت واقعي و طبيعي تصاوير حاضر غير مأنوس واميبيننده را در
هاي شخصي زائيده  كه روي سليقه«بينيم اقدامات مكاتب گذشته به سلسله مراتب تا امپرسيونيسم  كنيم، مي دقت مي

تماماً مربوط به فن » اند غييراتي دادهتري، از راه تخصص در عوامل فني ت از نيازمندي، براي بيان نفسانيات دقيق
با اينكه «تخصصي نقاشي بوده و تنها راه فعاليت به سوي مقصود بوده است؛ ولي مكاتب بعدي برعكس 

تري كنند از  تر وسريع توانستند از وجود امپرسيونيسم به نفع پيشروي هدف تخصصي نقاشي استفادهي مستقيم مي
عالوه بر تأخير وصول «ي وجود حالت و فرم اغراق آميز خود   نظر، به وسيلهاين مطلب غافل بوده، ندانسته وبي

البته هرچند كه مكاتب مابعد امپرسيونيسم . انحراف بزرگي در هدف كلي نقاشي پديد آوردند» به منظور نقاشي
ه بياني خيلي العاده قابل ارزش هستند و را نسبت به موارد اعتراض و نواقص خود، در مقابل، داراي مزايايي فوق
اند؛ ولي ايراد كلي در  هاي زمان خود بوده رساتر نسبت به مكاتب قبلي به وجود آوردند و معرف صريح خواست

به عللي «اند كه دست از سر صور طبيعي و غير طبيعي  تاكنون هيچ يك از مكاتب، در پي آن نبوده: اين است كه
 آن هم در آنجا كه به سبب عدم رسائي بيان صور عادي، از :بردارند؛ مگر اندكي كوبيسم» ام كه در پيش نموده

براي به وجود آوردن يك گونه مضامين «اي به صورت هرس شده و غير طبيعي  اينكه آنها را من باب وسيله
اي را براي رهايي  توان گفت كه قدمهاي اوليه برد، فقط از اين حيث، مي به كار مي» متناسب با منويات مورد نظر

  .صور طبيعي نارسا برداشته استاز چنگ 
ي زندگاني، يعني مضمون سازي  هاي مختلفه اگر منظور از نقاشي در مرحله اول نشان دادن صحنه: (بايد دانست كه

) »كه در عين حال قدري آب و رنگ متناسب با طبيعت هم به خود بگيرد تا جلوه و تجسمش بيشتر باشد«است 
آنكه نقاشي  بي«ها هم، مضامين را  تواند به وسيله نوشته مطمئناً قوه مخيله مي. اين عمل، در حقيقت نويسندگي است
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آميزي و مجسم كند و به فرض، اگر منظور فوق تنها  از راه تداعي معاني رنگين ذخيره شده، در ذهن رنگ» شوند
ي الزم است؛ هاي تصوير كند كه نقاشي نظر مورد قبول و صحيح باشد؛ صحت اين موضوع فقط تا زماني صدق مي

هاي مختلف و عادي زندگاني در دست هست و آنها بخوبي  ولي امروز كه وسائل كافي براي تجسم صحنه
ي انجام اين قبيل وظايف برآيند دليلي ندارد به صرف اينكه يك زماني چون نقاشي كار خط و  توانند از عهده مي

ريز تا به اين روزها حتي، انجام وظيفه كرده كرده است و تا چندي هم با همان سمت كجدار و م كتابت را مي
است، امروز هم همان وظيفه را به عناوين انتفاعي و اجتماعي بودن، به همان صورت، در يك يا همه دوران 

ي نقاشي  امروز ديگر وظيفه. باز ماند» تواند انجام دهد كه مي«تري  دار شود و از نمايش واقعيات نفساني دقيق عهده
ي بيان وسيع و عميق  كه وسيله: تر و تخصصي بايد باشد، نه ايجاد مضامين تصويري عادي دقيقايجاد آثاري 

  . نيستند
طبعاً رنگ، طرح، . ماند حال ببينيم پس از تفكيك صور عادي و غير عادي نزديك، از نقاشي چه چيزي باقي مي

ر طبيعي نزديك كند، مطمئناً اين كار فرم، كمپوزيسيون؛ ولي اگر فرم يا كمپوزيسيوني، ايجاد شكل طبيعي يا غي
ي من خارج است؛ زيرا اين چنين فرم و كمپوزيسيون، حالتي شبيه به اشياء عادي و مأنوس دارند و  از قلمرو نظريه

كه بنا به استدالل قبلي، روي اصول تداعي معاني رنگين، خود «: در اينصورت، سبب انحراف توجه از عوامل فني
  .خواهند شد»  صور منتها غير طبيعي دور هستندنفساً داراي مضمون و

  : نتيجه ي كلي
  . رنگ و طرح و يك نوع فرم و كمپوزيسيون غير عادي دور است كه نقاشي بايد روي آنها فعاليت كند   -الف 
تر باشد آنقدر نقاشي كاملتر و از نظر تخصص با  هر قدر مضمون در نقاشي از حيث سازمان غير عادي   - ب 

  . ستتر ا ارزش
به دست دهد؛ زيرا هر خط » هاي عادي چون نوشته«مضمون نقاشي، اصوالً نبايد مبتدا و خبر و نتيجه را    - پ 

وهر رنگ، هر فرم و هر كمپوزيسيوني، خود به تنهايي صاحب مبتدا و خبر و نتيجه، و نتيجتاً مضمون 
  . س، ناقض فن نقاشي استاست؛ از اين رو، هرگونه فرم و تصوير و مضمون متمايل به طبيعت مأنو

هر قدر كه صور طبيعي و غيرطبيعي نزديك، جاي خود را به تركيبات رنگ و طرح و ساير عوامل فني    - ت 
هاي مخصوص به خود را  ها و لذت يعني به جائي كه زيبايي: بدهند، به همان اندازه، نقاشي به طرف كمال

  .كند تواند به دست بياورد، سير مي بيشتر مي
نقاشي اگر شامل صور طبيعي يا غير طبيعي نزديك باشد، هنرمند بايد عمداً آنها را ويران كند به طوريكه    - ث 

  .گر شوند غير قابل تشابه به طبيعت عادي باشد تا عوامل هنري كامالً و بدون انگل جلوه
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 تكليف خود را هنرمند» يعني در خارج از تصاوير طبيعي و غيرطبيعي نزديك«در نقاشي بدون تصوير    - ج 
يعني ايجاد «داند كه براي ايجاد زيبايي تخصصي بايد مستقيماً به عوامل هنري  فهمد و مي مي

در همين مرحله، هنرمند . بپردازد» هاي جاندارتر و گوياتر آيندتر و طراحي تر و خوش هاي دقيق هماهنگي
ر خاطرات و آرزوهاي خود ي فهم مضامين عادي و تصويري نظاي كه به وسيله«و هم مردم به خصوص 

فهمند؛ و براي درك زيبايي  تكليف خود را مي» اند كه درك زيبايي تخصصي كرده اند كرده گمان مي
اينجا . كنند نه به مضامين تصويري يا خود تصوير نقاشي، از اين پس مستقيماً به عوامل هنري رجوع مي

اقعيت مفهوم زيبايي تخصصي و يا زيبايي اي خواهد بود كه هنرمند و مردم هر دو به و اولين مرحله
  . برند شناسي تخصصي پي مي

تاكنون نقاشي به حدود هنر و زيبايي تخصصي خود نرسيده است و با ساير هنرهاي زيبا بخصوص ادبيات    - چ 
» كامل«با به كار رفتن اين نظريه، مكتبي كه آن را . اختالط بسيار نزديكي داشته است» وقايع توصيفي«
يعني در مكتب «همين جا . كند آيد كه حدود و ثغور نقاشي را از ساير هنرها جدا مي مم به وجود مينا مي

 خواهد بود؛ و از اينجا، نقاشي با - جدا از ساير هنرها -سر منزل واقعي نقاشي فني و تخصصي » كامل
  . وسيع تر خود را خواهد نمود مفهومي 

  . هنرهاي زيبا جداست، بايد آن را جداگانه شناختهاي ساير  زيبايي نقاشي، از زيبايي   - ح 
آيد؛ و هرگز هيچ خواهشي  اي بدون نيازمندي محيط به وجود نمي هرگز هيچ روش تازه: بايد دانست كه   - خ 

تواند باشد؛ زيرا هر خواهشي عاملي دارد؛ و مطمئناً عامل اصلي هر  جلوتر از خواهش زمان خود نمي
ي من بيرون از  بنابراين، نظريه. يان اجتماع هر خواستاري وجود دارداي در م خواهش انگيخته شده

  .تواند باشد تقاضاي زمان حاضر من نيست و نمي
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