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  بر آن  گذار  تأثير جنبش هاي  مدرن و  هنر 

    

  پرناز گودرز پروري*                                                  

 دكتر محمد ضيمران**

  

  :چكيده

تا با رويكردي آكادميك به پيدايش هنر مدرن و وجوه و ويژگي هاي آن و سبك  در مقاله پيش رو تالش گرديده

از جمله اختراع (تحوالتي كه در نيمه دوم قرن نوزدهم در حوزه هاي صنعت  .ين دوره اشاره شودهاي تاثيرگذار بر ا

، علم و فلسفه ، اقتصاد و سياست ) به بعد و تكامل سيستم هاي ارتباطي 1839و تكامل صنعت و هنر عكاسي از 

كه از ) ايسم ها(گوناگون يا  كثرت سبكهاي.صورت گرفت، افكار و عقايد هنرمندان مدرن را تحت تاثير قرار داد

هنر   تاريخ .ويژگي هاي هنر مدرن است ، در اواخر قرن نوزدهم تا اوايل قرن بيستم بر افق هاي هنري حاكم بود

و   ، اكسپرسيونيسم ، فوتوريسم كوبيسمامپرسيونيسم،  شود؛ مي  نقل  هنري  هاي جنبش  معموالً براساس  مدرن

با مروري اجمالي بر .تاثيرات بسياري را بر هنر مدرن از خود برجاي گذاشتندهنري سورئاليسم به عنوان سبك هاي 

به تحليل و بررسي و داليل ظهور و افول آنها  اين سبك ها و ذكر تاثيرات آنها  و هنرمندان اثر گذار اين مكاتب

  .پرداخته شده است

  

  

  سورئاليسم -يونيسم اكسپرس -   فوتوريسم -  كوبيسم -امپرسيونيسم  :يكليد ه هايواژ

  

  

_______________________________________  

  .اين مقاله مستخرج از پايان نامه دوره كارشناسي ارشد مي باشد كه از حمايت دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران مركزي برخوردار بوده است*

  عضو هيات علمي دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران مركزي *

  عو دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران مركزياستاديار مد** 
   24/5/91: تاريخ پذيرش مقاله   16/2/91: تاريخ دريافت مقاله 
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  مقدمه

ر دوره د  كه  است  طوالني و هنر بحثي  علوم  مختلف  هاي در شاخه  آن  و تجلي  و مدرنيسم  در مورد مدرنيته  حثب

هر چند   پرداخت  شك اما بي.  است  قرار داشته اجتماعي  علوم  و متفكران  ندان، هنرم دانشمندان  در مركز توجهمعاصر 

با سنتها و   در تقابل  مدرنيته  درواقع. رسد نظر مي  به  ما الزم  بحث  ورود به  براي  اي مقدمه  عنوان  به  اجمالي

با   كنند كه اطالق مي  مدتي  را به  واژه  اين  مدرنيته  طرفداران  طور كلي  گيرد وبه از خود قرار مي  پيش  هاي انديشه

  شئون  بر كلية  انسان  آغاز شد و چيرگي  غربي  و فرهنگ  تمدن  در گسترة  اي تازه  ، مباني كهن  نظام  و زوال  انهدام

ديگر از   در آن  شود كه مي  گفته  دوراني  به  خوشبينانه  با رويكردي  مدرنيته. شد  شناخته  آن  از ويژگيهاي  هستي

 . نيست  و استبداد خبري  بر عقل  احساس  ، استيالي ، بردگي تعصبات

 

  شكل  شود كه اطالق مي  گرايشي  به  مدرنيسم.  است  و مدرنيسم  مدرنيته  بين  كرد تفاوت  توجه  آن  بايد به  كه  اي نكته

  در مدرنيته  عميقي شكاف 19  قرن  اول  در نيمة ن نگارندهبه گما.  است  وجود آمده  به  مدرنيته  دارد و از بطن  فرهنگي

  اقتصادي  و تغييرات  صنعتي  با انقالب  كه  غربي تمدن  در تاريخ  اي مرحله  عنوان  به  مدرنيته  وجه  آيد، يك پديد مي

  بعد مناسبت  به  زمان  از آن.  نآ  زيباشناختي  در معناي  ديگر مدرنيته بود و وجه  همراه  داري از سرمايه  ناشي  اجتماعي

  آموزة  مدرنيته  اول  وجه  طوركلي  به.  است  بوده  كيش  آميز و دشمن خصومت  هاي بحث  مدرنيته  دو بخش  اين  ميان

دهد اما  خود قرارمي  بحث  را مبناي  و خردكيشي  ، تكنولوژي علم  گستردة  امكانات  به  و ايمان  وروشنگري  پيشرفت

  آغاز داراي  شد، از همان  متجلي )1آوانگارد(رو   پيش  جنبش  و گسترش  پيدايي  در چهارچوب  كه  مدرنيته  دوم  وجه

 .برد  را زير سوال  بورژوازي  مدرنيتة  بود كه  ازمدرنيته  جنبه  اين  درواقع. بود  متوسط  و ضد طبقه  راديكال  گيري جهت

از   پس  اروپاي  فرهنگي از رنسانس  پس  كه  است  تاريخي  دوراني  مدرنيسم  اجتماعي  علوم  از متفكران  از نظر بسياري

  ترين از مهم.  است  كرده  و اساسي  شگرف بشر در اروپا تغييرات  زندگي  چهرة  دوران  در اين. آغاز شد  مياني  قرون

آمريكا   در اروپا، استقالل  دموكراتيك  هاي نقالبا  جديد، وقوع  و تكنولوژي  علوم  سريع  پيشرفت  دوران  اين  حوادث

.  است)  سكوالريسم(  گريزي  دين  تدريجي  و افزايش  كاال در سراسر جهان  بر مبادلة مبتني  اقتصادي  نظام  و گسترش

  كند و پاسخ مايز ميديگر مت  از دوران  دوران  بشر را در اين  چيز انديشة  چه  كه  است  آن  دوران  اين  دربارة مهم  پرسش

  عصر روشنگري  اصطالح.  است  گرفته  نام )روشنگري  انديشة(يا  )مدرنيسم  فكري  پروژه(  كه  است  چيزي  همان  آن

  حاكميت  آرمان  يعني  و فلسفي  كلي  در معناي  مدرنيسم  فكري  پروژة. رود كار مي  معنا به  يك  به  مدرن  با دوران  گاه

.  است  خردباوري  مدرنيسم  و فلسفي  فكري  پروژة  ديگرعنصر اصلي  بيان  به.  انسان  و اجتماعي  فردي  يفرد بر زندگ

 . است  در غرب  آن  از آغاز پديد آمدن  جوهر فلسفه  آن  وسيع  معناي  به  اما خردباوري
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و ويژگي هاي آن و سبك  در مقاله پيش رو تالش شده تا با رويكردي آكادميك به پيدايش هنر مدرن و وجوه

  نقل  هنري  هاي جنبش  معموالً براساس  هنر مدرن  آنچه مسلم است تاريخ. هاي تاثيرگذار بر اين دوره اشاره شود

و سورئاليسم به عنوان سبك هاي هنري عصر مدرن    ، اكسپرسيونيسم ، فوتوريسم شود؛ امپرسيونيسم، كوبيسم مي

 .وبه داليل ظهور و افول آنها به تفصيل پرداخته شده است، در ادامه مورد تحليل و بررسي 

  

  درنپيدايش هنرم –الف 

آن را سال آغاز  برخي. هنر اختالف نظر وجود دارد در مورد تاريخ ظهور هنر مدرن ميان مورخان و پژوهشگران

هنر  آغازين اينة قطدر سالن پاريس را ن 1، يعني زمان گشايش نمايشگاه فووهاقرن بيستم مي دادند  و شروع 1905

 )7،ص1382لينتن،(. .قلمداد مي كنند

با نمايش  1860ة ، معتقدند كه هنر مدرن در دهپژوهشگر آمريكايي هنر 2ويتكومب بعضي همانند كريستوفراما 

 طالح بهبنابراين كاربرد اين اص. مردودهاي پاريس آغاز گرديد سالندر 3اثر ادوارد مانه )ر در سبزه زارناها(تابلوي 

از جمله اختراع و ( صنعتي هاحوزه دوم قرن نوزدهم در  در نيمه تحوالتي كه .ودشنمي  قرن بيستم منحصر 

قتصاد و سياست ، علم و فلسفه ، ا) به بعد و تكامل سيستم هاي ارتباطي 1839تكامل صنعت و هنر عكاسي از 

هنر  ينآغازة به گمان نگارنده نقطكه البته  .مدرن را نيز تحت تاثير قرار داد ، افكار و عقايد هنرمندانصورت گرفت

هنر كالسيك و آكادميك  پيشين و آيين هاي قوام گرفته نمدرن ، دوراني است كه هنرمند خود را از قيد و بند سن

خود را از نو نگريسته و به كشف افق هاي تازه و نويني  پيرامونرها ساخته و در چنين شرايطي با آگاهي و آزادي ، 

  .ده استآمنايل 

ي سبك هاة اكثر مورخان تاريخ هنر اصطالحات تثبيت شده درباردر تقسيم بندي سبك هاي هنري عصر هنر مدرن، 

با اين توضيح كوتاه . ختم شده اند )ايسم(با كلماتي بيان مي شوند كه به يك  آنها بسياري از اند كه را پذيرفته هنري

 :تفكيك مي كنيمح زير به شر گروه كامأل مشخص 2سبكهاي موجود را به 

. آغازين مدرنيسم است و گروهي كه پس از جنگ جهاني دوم به ظهور رسيدة گروهي كه داراي گرايش هاي مرحل

دوم قرن نوزدهم به وقوع پيوست ة مورخان هنر توافق نظر دارند كه نخستين تحوالت اساسي در آگاهي هنر در نيم

ناهار در (جسارتي كه مانه در تابلوي . ز هنرهاي پيشين دانستو همين تحوالت را مي توان سرآغاز گسستگي ا

  .به نمايش در آورده به منتقدان اجازه مي دهد كه طرح كلي هنر آينده را دريابند )سبزه زار

طي دوران تحصيل خود به وضوح تحت تأثير امپرسيونيسم و در دوران فعاليت ، هنرمندان مراحل آغازين مدرنيسم

هدف اصلي هنرمندان اواخر قرن نوزدهم و اوايل قرن  .تاثير امپرسيونيسم پسين قرار گرفتندحرفه اي خود تحت 

نقاشان و مجسمه سازان از تقليد و كپي اجتناب كرده و . بيستم مطرح كردن يك فضاي تجربي در عالم هنر بود

  .جام دادندآزمايش هاي جسورانه اي را بامواد و مصالح ، تفكيك ها و شيوه هاي آرايش عناصر ان
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استفاده از اليه هاي ضخيم . بر نقاشان جديدي كه به سبك هاي گوناگون كار مي كردند تاثير نهاد 1ن گوگونسان و

طيف رنگ  در همين راستاخط و رنگ و خطوط منحني توسط ونگوگ از جمله نخستين اقدامات جسورانه بود ، 

كه از اينرو مي توان امپرسيونيست ها را پيشتازان هنر  ستابررسي نيز قابل  2ندر آثار پل گوگ ند و مهيج هاي ت

  .مدرن و نوگرا دانست

كافي است به كوبيسم به عنوان يكي از مهم ترين سبكها بنگريم تا در ادامه اين روند رو به رشد و تجدد خواهي، 

 آثارده نقش مهمي در تكنيكي كه توسط نقاشان كوبيسم ابداع ش ،الژوكمثال  .وسعت اين مفاهيم تجربي را دريابيم

در نهضت هايي هستند كه ديگر و فوتوريسم  سورئاليسماكسپرسيونيسم ،. ايفا كرد كوبيستيبسياري از هنرمندان 

  .پذيرفته شدند نيز از سوي دانشمندان و فالسفهپيدايش هنر مدرن تاثير به سزايي ايفا نمودند و 

ي راه حل هاي تازه اي بودند كه بازتاب دنياي جديد باشد معماران ، مجسمه سازان ، نقاشان و طراحان در جستجو

تجددي بود كه خواهان آن  نماد ،براي مثال از ديد فوتوريست ها ، ماشين .و نوآوري و تحول را به همراه آورد

آنها ماشين را واحد كيفيتي جادويي مي پنداشتند كه بسياري از موفقيت هاي هنري از آن سرچشمه مي . بودند

 .در فضاي ناشي از جنگ جهاني اول شكل گرفتند شده شايان ذكر است كه سبك هاي نامبردهو صدالبته  .گرفت

 

  آن  و ويژگيهاي  هنرمدرن

 

آورد،  مي  هجوم  آن  اززيرساختهاي  بعضي  به  كند و گاه نمي  تبعيت  مدرنيسم  فلسفي  الگوهاي  از همة  هنر مدرن

  كه  و بخشي  است  داري سرمايه  از نظام  ناشي  كه  وجه  يك: كند مي  را طي  مختلف  لدو شك  شد مدرنيته  اشاره  چنانكه

  پيش  جنبش  گسترش  در قالب  دوم  و خرد دارد و وجه  علم  گسترة  به  ايمان  اول  وجه. دارد شناختي  زيبايي  مفهوم

  دوم  وجه  زاييدة هنرمدرن .خيزند برمي  معارضه  به  مبا ه  نكات  در بسياري  دو وجه  اين. شود مي  متجلي) آوانگارد(رو

افتراق   وجوه  اين  بتوان  هنر مدرن  ويژگيهاي شايد با بر شمردن.  است  خود منتقد مدرنيته  هنر مدرن  گاه.  است  مدرنيته

 .كرد  رديابي  آن  فلسفي  را در شكل

 

 :از  ندشود عبارت مي  برشمرده  3تننلي  اثر نوربرت  هنر مدرن  در كتاب  كه  آنگونه  هنر مدرن  ويژگيهاي

، مواد  سنتي  از ابزار مواد ومصالح  استفاده  كند و ضمن نمي  بسنده  سبكي  تغييرات  صرفاً به  بيستم  هنرمند قرن .1

  .گيرد كار مي  خود به  را در رشتة  اي و ابزار تازه  و مصالح

 

  خود باشد نه  خواهد خود نهايت مي  هنر مدرن. هنر  هنر براي  آرمان  كردن  هنر و دنبال  تأكيد بر خود مختاري. 2

 . و اخالقي  ديني  سياسي  هاي آموزه  و تحكيم  و ترويج  تبليغ  وسيلة

 

و   از فوتوريسم  گذشته. دارد  يداو نق  و گزندگي  ، پرخاشگري ، طغيانگري چالشگري  خصلت  هنر مدرن. 3
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و   و پرستش  با ستايش  ، هنر مدرن است  كمونيسم  كارگر درساختمان  ستايشگر عظمت  كه  سوسياليستي  رئاليسم

 .ندارد  اي ميانه  تكريم

 

 . در هنر مدرن  هنري  مختلف  هاي رشته  آميختگي  در هم. 4

 

گذارد  سرمي  اپشتاثر ر  مؤلف  خاص  جغرافياي  هنر مدرن  معنا كه  اين  به  مرزي  جديد و برون  فرمهاي  تجربة. 5

 .آورد ديگر مي  فرمهاي  تجربه  تر رو به گسترده  جغرافيايي  دنبال  و به

 

، در  ، زماني مكاني از بازيهاي  جديد اعم  فرمهاي  در ساخت  از عناصر انتزاعي  و استفاده  عناصر فلسفي  تجربة. 6

 . تجسمي  هنرهاي  اي پايه و ديگر اصول  ، سطح ، پرسپكتيو، حجم ، فرم با رنگ  ها و يا بازي نمايشنامه

يا   آرت  پاپ  يانقاشي  پاپ  موسيقي  مثل  عام  مخاطب  براي  فهم  قابل  و ايجاد اشكال  عام  مخاطب  به  توجه. 7

 ...و  در درام  نويسي اسكچ

  عنوان  هنر به  اي در عناصرپايه  هنر با دستكاري  بودن  و بعضاً خردورزانه  بودن  و انتقادي  پويايي  ركن  به  توجه. 8

  هاي در نمايشنامه  يا موقعيتي  كالمي ، بازهاي گذاري فاصله  كشيدن  پيش  برشت  اجرا شدة  در نمايشهاي  مثال

  )9-11ص 1382لينتن ( ...ابزورد و

.  

 ممدرنيس هنري سبكهاي –ج 

، در اواخر قرن نوزدهم تا اوايل قرن بيستم  كه از ويژگي هاي هنر مدرن است )ايسم ها(كثرت سبكهاي گوناگون يا 

سبك هاي به وجود آمده تاثيرات بسياري را بر هنر مدرن از خود برجاي گذاشتند و ما . بر افق هاي هنري حاكم بود

 .ي بر اين سبك ها و ذكر تاثيرات آنها و هنرمندان اثر گذار اين مكاتب مي پردازيملامجا يدر اينجا به مرور

  

  : 1ونيسمامپرسي – 1

نرا در توصيف لوشاريواري است كه آة توز نشرياصطالح امپرسيونيسم از دستاوردهاي لوئي لورا منتقد كينه در اصل 

عنوان  )تاثير طلوع آفتاب(نادار به نمايش در آورده بود به نام ة يكي از نقاشيهاي كلود مونه كه در نمايشگاه نگارخان

  )Hamilton,1970,pp.96.ets(.خواند impressionist هجو نويس هياهو او راة در مجل كرد و

در فرانسه  1874سبكي هنري كه در سال (: امپرسيونيسم را اين چنين تعريف كرده است ة واژ 2لوردس سيرلوت

پديد آمد و فرم تصويري تازه و ساده تري را كه بر دريافت حسي مبتني بود و از طريق بازي متقابل نور و رنگ 

 )73،ص1378سيرلوت،(.)نمودآن جايگزين تمثيل و باز نمايي به مفهوم متعارف اجرا مي شد ، 
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بودند كه از ميان آنها ،  4يسيسل و آلفرد 3مانه د، ادوار 2گاد ، كلودمونه ، ادگار 1سرآمدان اين مكتب آگوست رنوار

، از مواد و مصالح به  )نني لبك ز(وي در اثرش به نام  .دارد و ويژه اي در اين سبك ادوارد مانه ، جايگاه خاص

سال متعلق به اين اثر مانه كه  .متمايز از تابلو هاي پيشين مي نمايدكامال گونه اي استفاده نموده كه تابلويش را 

هيكل ني لبك زن تنها از  .نقشي است عاري از سايه زني ، با حداقل برجسته نمايي و فاقد ژرف نمائي ، ستا 1866

ي رسد كه خطوط كناره نمايش ، شكلها را به طور واقعي از جلو رو به عمق پرده آن جهت سه بعدي به نظر م

همان قدر بزرگ به نظر  لبك زن ني يك دستو . پس زمينه با نور خاكستري تجلي يافته است. مجسم مي سازند

بريده بر لبك زن قدم از تصوير بيرون نهد حفره اي به شكل  مي آيد كه خود هيكل ، به طوري كه گويي اگر ني

اين اثر خصلت هاي . في كه بر روي كاغذ استنسيل كنده شده باشدوسطح آن باقي خواهد ماند درست همچون حر

  )( Eisenman,2001,pp.238-240تازه و بي سا بقه اي را تجسم بخشيده است

دي زندگي ، ها غالبأ در اين ديدگاه كلي شريك بودند كه زندگي يعني ديدن زيبايي حاصل از شا امپرسيونيست

هنر . اتر ها موج مي زد، سالن ها ، اتاق خواب ها و تئرها اكافه ها ، روستاها ، بولودر  كليت و طراوتي كه

گذراندن تعطيل آخر ة حتي منظره هاي مونه طوري بودند كه صفح. امپرسيونست ها ، عمدتأ يك هنر شهري بود

ولي اين نقاشي شهري ، ياد آور طرزي از زندگي است كه . ندياد مي آوردبه الت چند روزه تابستان را يهفته يا تعط

در آن خصوصياتي چون شادي و دلربايي و زندگي خوب چنان مورد ستايش قرار مي گرفتند كه نمونه اش را فقط 

  .ديد مي توان هجدهمة در برخي از گوشه هاي زندگي سد

،   بودن امپرسيونيست ها اشاره داردبه شهري و مرفه در مقاله اي نيز خانم سيمين دانشور هنرمند ارزشمند كشورمان 

فهيمي (. باور او را به كم بها دادن به مسائل عميق و فلسفي از سوي امپرسيونيست ها نشان مي دهدكه 

 )125،ص1377فر،

  

شهر نشيني معاصر هماهنگ است ستي با زندگي شتاب آلود و سريع روند شتاب آلود و سريع يك تابلوي امپرسيوني

مي  آثار هنرمندان اين سبكدر  بر اين روند تاثير مي گذاردرا كه ضمن آنكه بي حوصلگي ناشي از شهر نشيني  ،

به گمان نگارنده امپرسيونيست ها به زيبايي زندگي توجه داشته اند و طراوت و شادابي وتازگي . توان مشاهده نمود

امپرسيونيسم اين است كه هنرمندان آن توانسته اند خود را  از ويژگيهاي .مشاهده نمودبه وفور توان در آثارشان ميرا 

به عنوان نمونه  .از چنگال واقعيت هاي تلخ زندگي روزانه برهانند و به بهشت يا خلوت گاهي رويايي پناه ببرند

نسته داشت مشحون از زنان زيبا و در تاريخ هنر جهان كمتر هنرمندي را مي توان يافت كه توا ي رويايييرنوار دنيا

 )31،ص5،1367آرناسن(. ن را مانند او بستايدباشد زيبائيهاي زنا

ي مشخصي نقاشي كنند و جلوه نور و امشخص را در لحظه  يئيبطور كلي هدف امپرسيونيست ها اين بود كه ش

به عبارت ديگر تدقيق در يك موضوع به خاطر رنگ هاي آن و نه بخاطر خود آن .رنگ را هم زمان نشان دهند 
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ع ، مطلبي است كه امپرسيونيست ها را از ساير نقاشان متمايز مي كند و تأكيدي بر پيروزي استقالل تصويري موضو

  )147،ص1،1383چايلدز( .به شمار مي رود

را ، پااليش نهائي رئاليسم تلقي مي  انسوي و گسترش آن در سراسر جهانتا مدت ها امپرسيونيسم در نقاشي فر

نوزدهم هر قدر بيشتر مي كوشيدند جهان را همان ة هنرمندان رئاليست اواسط سد26)،ص1367آرناسن،(. كردند

سان كه مي ديدند شبيه سازي كنند ، همان قدر بيشتر درمي يافتند كه واقعيت به آن اندازه كه در چشمان تماشاگر 

فته نيست و يك نه هانو گيايا انسان ها  ندر كوهها يا درختا ،ماهيت ساده يعني پديده هاي طبيعي نهفته است در

  . همواره متغيري از نور و سايه ، ابرهاي بسيار و بازتاب آن ها بر سطح آب است منظره ، پرده
واحدي را به هنگام صبح ، ظهر و پيش از غروب آفتاب مشاهده كنيم ، عمأل به صورت سه واقعيت ة اگر منظر

مثأل چمن زار در . د شدنعيت متفاوت ديده خواهمتفاوت يا اگر زمان و تماشاگر عوض شوند به صورت صدها واق

نور ماليم صبح با رنگ چمن در نور تند نيم روز با نور سرخ فام غروب با روشنايي شامگاه يكسان نيست در 

  .رد را در اثر خود مي آورديونيست رنگي كه آنأ به چشم مي خوحاليكه هنرمند امپرس

ه چشم اطمينان مي كنند و مراكز اسرارآميز تفكر را ناديده مي گيرند امپرسيونيست ها فقط ب: مي گويد  2هربرت ريد

معتقد  3هاوزر آرنولد همچنان كه) 330،ص1362ريد،(.و بدين ترتيب صرفأ در مغاك استدالل علمي فرو مي روند

گاه اين به مكانيسم ناخودآاكات محض حواس بنا مي كند بنا برادرة ت كه امپرسيونيسم موضوع خود را بر پاياس

  )123،ص1377فهيمي فر،( .رواني برمي گردد

امر تصادف در امپرسيونيسم حائز اهميت است و نقاش امپرسيونيست تصادف را اصل تمام هستي و حقيقت لحظه 

ش به معناي چيرگي اه ، تفوق تحول و تصادف از ديدگاه نقظتفوق لح(. ر حقيقت ديگر مي شمردرا باطل كننده ه

ة آمدن پروسدر آثار مدرنيست ها و به نوعي درسنگ بناي تصادف . صفات پايدار آن استحاالت گذران زندگي بر 

و با برنامه ريزي از پيش طراحي شده كه در بستر زمان مو به مو اجرا مي  لقي يك اثر هنري از زير استيالي تعاجرا

در مدرنيسم بيشترين  ي باشد كهشود به يك پروسه مبتني بر حوادث و تصادفات ، ميراث امپرسيونيست ها م

  . يراتش را گذاشته استثتا

بقا و تداوم اين احساس است كه هر پديده ، يك  امپرسيونيسم استيالي لحظه بر ،هاوزر از اين رو از ديدگاه آرنولد

فهيمي (. گذران و تكرار نشدني و يك موج رهسپار بر شط زمان است كه عبور دوباره نمي پذيردة منظوم

 )127،ص1377فر،

مپرسيونيست ها اعتقاد دارند كه كارهنرمند آن است كه اثري را كه از ديدن منظره اي در ديده نقش مي بندد يعني ا

چشم منعكس مي شود روي پرده آورد ، چنانكه گويي هنرمند به تصادف متوجه ة اثري كه در يك لحظه در قرني

ين رو نقاشي كردن امپرسيونيستي مي بايست به از ا .منظره اي شده و مانند دوربين عكاسي آن را ضبط كرده است

كداك خواهد بود كه با رنگ ة قاعدتأ شبيه عكس هاي اولي ن به شئ طول بكشد و بوم كامل شدهنگاه كردة انداز

  )148،ص1383چايلدز،. (. گرفته شده باشند
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دفي مناظر يعني پرداختن از امپرسيونيسم ، همين توجه به اثر آني و تصاة چنين مي توان نتيجه گرفت كه اساس شيو

نقاش امپرسيونيست به روابط خطوط و اشكال و تعادل و تناسب آنها كاري ندارد بلكه اثري زود . بود به نمود است

  .منظره اي براي وي حاصل شده است بر روي پرده مي آوردة گذر را كه از مشاهد

  

به جنگ به عنوان پرچمدار پست امپرسيونيست ها 1ضربه قلم مو بود ، كه ژورژ سورا ،واحد رنگ در امپرسيونيسم

ديدن مي انديشيد تا به تاثير هاي وسيعي كه از جلوه هاي نور روي اشياء حاصل مي ة وي بيشتر به نحو. آن رفت

زيرا بر اين باور بود كه همان طور كه زبان . او مي خواست اجزاي تشكيل دهنده يا اتم هاي ديدن را نقاشي كند .شد

ف و اصوات تجزيه نمود ، نقاشي را هم مي توان به كوچك ترين عنصر آن يعني مولكول يا نقطه وان به حررا مي تو

  . تجزيه كرد

نظريات ژورژ سورا مبتني بود بر مطالعات علمي در باب رنگ و ادراك ، كه نشان مي داد بينايي يا ادراك موضعي 

مثال بسته به نور و رنگ هاي اطراف ، نارنجي . است داراي هاله است و غباري از رنگ اطراف موضوع را گرفته

  .سبز داشته باشدة وقتي در چشم ديده شود ممكن است هاله اي آبي داشته باشد ، يا قرمز ممكن است هال

ة بواسطه اين شيو. روي آورد )مرز گذاري(يا به قول خودش ، ) پوئنتيئيسم( 2)نقطه گرايي(ژورژ سورا به نوعي 

بوم كه از نقطه هاي مجزاي رنگ تشكيل مي شدند ، زماني كه بيننده عقب مي ايستاد چشم او رد رنگ روي بكار

چشم مثأل نارنجي مي ديد . فاصله ها را پر مي كرد ، رنگ ها را در مي آميخت و يك تصوير كلي به وجود مي آورد

تاثير را به بار مي  گشت كه اين ، اما از نزديك تر كه نگاه مي شد ، مجموعه هايي از قرمزها و زردها پديدار مي

  .آوردند

مدرنيستي ة دورة پيشگام احساس هاي شكسته پاره و تقسيم شد نقاشي مي كرد اما 1880ة دهگرچه ژورژ سورا در 

خود محوري عميق تري پيدا كرد و به فرم توجه ة شمرده شده است ، زيرا او راهي را نشان داد كه در آن هنر ، جنب

  )148،ص1383يلدز،چا( .بيشتري نمود

، نقطه چين كاري ، ) ديويزيونيسم(اسلوب سورا كه تا كنون نام هاي گوناگوني چون تجزيه كاري رنگ ، 

به  به خود گرفته است ، بيشتر به اين خاطر اهميت دارد كه) ادراك گرايي نو(و نئوامپرسيونيسم ) پوئنتيليسم(

به دقيقي به هنر انتزاعي ناب سده بيستم آفرينش ساختاري منظم و هندسي مربوط مي شود كه تشا

  )37،ص1367آرناسن،(.دارد

يك سيرك ، هنرمنداني در مقابل يكي ة رقصندگان كاباره ها ، منظر از جملهگرچه موضوعات تابلو هاي ژورژ سورا 

ش فاهداي از تفريحات شهري همان موضوعات امپرسيونيست ها بود ، اما ياز تاالرهاي موسيقي ، و نيز صحنه ها

او چهره هاي مرسوم نقاشي مي كرد ، بورژوازي را مانند چهره هاي درباري گذشته ، مجزا و جدا از . فرق مي كرد

  .سطح عادي ، در بند تزئينات و حواشي زندگي مي ديد
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تكنيك نقطه چيني سورا بر نقاشي مدرن تاثير شگرفي نهاد و نگرش خردباورانه او كه نقاشي را حاصل يك فرآيند 

  .د آورندگي آگاهانه مي انگاشت در خور تحسين استپدي

  :نامه اي مي گويد  در يو. نئوامپرسيونيسم ، پل سزان است از ديگر هنرمندان اثر گذار بر جنبش

ت روشن تر مي شوم ولي تحقق احساساتم هميشه برايم دردناك است نمي توانم به آن شدت عمن در برابر طبي

  )129،ص1377فهيمي فر،(.مي شود دست يابمنوري كه در برابر حواسم ظاهر 

نسل اول : نسل تقسيم كرد  2هنرمنداني كه در تكوين و اعتالي مكتب امپرسيونيسم تاثير گذار بودند را مي توان به 

بودند كه پست ... هنرمنداني مانند مانه ، رنوار ، پيسارو ، دگا و نسل دوم سورا ، گوگن ، سزان ، ون گوگ و

  .دفعاليت هايشان ظهور كرة ساي امپرسيونيسم در

ي بودند و سعي داشتند كشفيات علمدر اين ميان در حاليكه هنرمندان امپرسيونيست در جستجوي كيفيات فرماليستي 

آزمايش محك زنند ، هنرمندان پست ة جديد و همچنين فرضيات و تئوري هاي نوين رنگ و نور را در بوت

  .توجهي را ارائه نمودندامپرسيونيست فلسفه جامعه شناسي قابل 

 .به شمار مي آيد 2و سوبژه 1در واقع مرز ميان امپرسيونيسم و پست امپرسيونيسم حد فاصل بين اوبژه

 

  

  : 3كوبيسم – 2

را نقاشي كرد جست و  4)دوشيزگان آوينيون(يعني سالي كه پيكاسو  1907كوبيسم را مي توان در سال آغاز جنبش 

آثار پل  اين اثر به. كه پيكاسو را به پدر كوبيسم شهره نموديسيون هندسي است اين نقاشي يك كمپوز. جو نمود

و برپايي  1906مرگ سزان در سال . سزان ، كه برخي او را پيشرو و منادي كوبيسم مي دانند ، پيوند نزديكي دارد

  .نقشي اساسي در پيدايش كوبيسم داشت 1907نمايشگاه بزرگي از آثار او در سال 

كم و بيش به طور مستقيم و صريح از صورتك هاي آفريقايي بهره  تابلوي مشهور دوشيزگان آوينيون در پيكاسو

آفريقا در جسته است منبع الهام او مجموعه هاي متعدد ماسك ها و پيكره هايي بود كه بعد از كشمكش بر سر 

كشيدن زنان عريان طبع آزمايي كرد ي برا نوپيكاسو در نقاشي دوشيزگان آويني .شدروپا برده اواخر قرن نوزدهم به ا

فرمي  ،، ولي نه همچون نهادهاي جاويدان هستي انسان در طبيعت ، بلكه در قالب روسپياني در يك فضاي داخلي

را منعكس مي كند و از آن تاكيد تنديس واري كه  ابلو داده است نوعي روايت نازيبابه دو زن عريان مياني ت كه وي

ة در اينجا تصوير پردازي پيكاسو جنب. ديده نمي شود اثري چشم مي خورد در اين تابلو در كارهاي قبلي اش به

ايجاد بر آمدگي هايي ، حالتي زمخت و  ادر نيم رخ زن سمت چپ تابلو ب.خشونت و پرخاش به خود گرفته است

ورتش باال برده ناخوشايند به وجود آورده ، چهره اش را بدوي و مجسمه گونه ساخته ، دست چپش را كه پشت ص

او زن نشسته را  .مورد پاي چپش نيز انجام داده استبه گونه اي بي ظرافت درشت كرده و عمل مشابهي را در 
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خوفناكي بازنگاري كرده ، و شايد قصد داشته است كه به او و زن ايستاده در پشت او ، چهره اي ة همچون استحال

براي زني كه در سمت راست و باالي تابلو ديده مي . رفته استفراتر ن سمت چپ تابلو بدهد ، ولي از آنشبيه ز

. شود ، چهره اي صورتك وار را نگاريده كه آشكارا نسخه برداري آزادي از يك صورتك يا ماسك آفريقايي است

ر پيكرها و هم در خود پيكرها ، نشان از بپيچش و تاخوردگي پارچه هاي دورو زگان آوينيون ، هم دريتابلوي دوش

اين . داشت كه مي توان نوعي فضا و حجم تغيير يابنده را به كمك سطوحي با رنگ هاي سير و روشن القا كرد آن

   .يسم و يكي از ويژگي هاي بصري آن تبديل شدبشف به يكي از راهكار هاي اصلي كوك

ظاهر را از بين برد  دوشيزگان آوينيون ، همزماني زاويه هاي متفاوت ديد ، پيوستگي تصوير و شكلة پيكاسو در پرد

ن آوينيون در ر آوينيون فرانسه ، بلكه به خياباعنوان دوشيزگان آوينيون نه به شه .و شكل انتزاعي را جايگزين كرد

يكي از منتقدان ، شبيه تصويري منعكس بر ة زير كانة نقاشي به گفتة پرد. بدنامي از بارسلون عطف مي شودة محل

  .شكسته استة شيش

ه اند اما آثار نقاشان دبه عنوان نمايندگان رسمي كوبيسم شناخته ش 2و خوان گري 1كاسو ، ژورژ براكگرچه پابلو پي

كه نخستين كتاب درباره  4و ژان متسينژر 3گلز متعدد ديگري را نيز مي توان كوبيستي به حساب آورد ، از جمله آلبر

 9، مارسل دوشان 8، فرانسيس پيكابيا 7دلونهت روبر ،6فرنان لژه. را تاليف كرده اند 5)در باب كوبيسم(كوبيسم به نام 

  .نيز از جمله هنرمندان كوبيست به شمار مي آيند 10و آندره لوت 9دوشان

گرچه از اين ميان ، كمك هاي گلز و متسينژر به جنبش كوبيستي ، معموأل تحت الشعاع نوشته هاي نظري ايشان 

بيشترين بخش واژگان كوبيسم براي نخستين بار شرح قرار مي گيرد كه در آن  )در باب كوبيسم(مخصوصأ كتاب 

 11رنيبه تفصيل طبقه بندي كرد گيوم آپول 1913اولين كسي كه انواع مختلف كوبيسم را در سال اما  داده شده است

همين . منتشر كرد 12)كوبيست نقاشانتامالت زيبايي شناختي (او در آن سال كتابي تحت عنوان . منتقد و شاعر بود

كه تئوري هاي كوبيسم را در خارج از فرانسه انتشار داد و اين نهضت فرانسوي االصل را قادر ساخت تا  كتاب بود

 )30،ص1378سيرلوت،(.يزدمبا ساير سبك هاي اروپايي معاصر در آ

 

در ) پيكاسو و براك(كوبيسم هنگامي عنوان يك جنبش هنري را يافت كه گروهي از نقاشان بدون حضور ة واژاما 

كارهاي خود را در سالن مستقل ها به نمايش در آوردند ، و روزنامه ها آن ها را نقاشان كوبيست  1911سال 
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لندن ،  هايروپا ، در شهراريس كشيده شده بودند در سراسر انقاشي هاي كوبيستي كه در پ 1911در سال . ناميدند

  .آمدند، پراگ و مسكو به نمايش در بارسلون ، كلن ، زوريخ ، مونيخ ، برلين 

  :مورخان هنر به طرح دو نوع مختلف كوبيسم مي پردازند 

مي نامند ، زيرا در آن آثار ، فرم ها تا سر حد ساختارهاي هندسي  1را كوبيسم تحليلي 1912كارهاي پيش از سال 

ي به بعد ، موقعي كه خوان گر 1912اما از سال . شان تحليل يا تجزيه مي شدند و رنگ نيز به حداقل مي رسيد

لو پيكاسو داشتند ، رنگ به ميزان بيشتري به كار رفت و بهمان شهرتي را يافت كه ژورژ براك و پا) نقاش اسپانيايي(

  .است 2كوبيسم تركيبية فرم ها تزئيني تر شدند كه مشخص

هم  در اين سبك هنري، موضوع ابتدا تجزيه شده و به شكلي انتزاعي ، معموأل در قالب اشكال هندسي ، دوباره سر

را در ذهن خود تفكيك مي كرد و قسمت هاي مختلف آنها را تجزيه  ءسبك كوبيستي در آغاز اشياهنرمند . مي شود

و تحليل مي نمود و به روشي تازه اشيا را روي بوم قرار مي داد كه اين سبك را كوبيسم تحليلي گويند و بعد از 

، اين مرحله از كوبيسم را كوبيسم تركيبي نام گذاري الژ و استفاده از آن و ديگر مواد و مصالح ومطرح شدن ك

خود تجزيه مي كند حال آنكه در  دا تصوير واقعي سوژه اش را در ذهندر كوبيسم تحليلي هنرمند ابت .كردند

  .هاي هندسي دوباره تركيب مي نمايدكوبيسم تركيبي ، آن را با استفاده از شكل 

كوبيست ها هنوز مي توان اشياء را از روي نقاشي بازشناسي كرد ة اوليون هاي يبه همين خاطر است كه در كمپوزيس

و ناظر مثأل مي تواند در اين آثار قسمتي از يك ويولن يا بخشي از يك روزنامه را ببيند ، اما در نقاشي هاي 

 )152،ص1383چايلدز،(.كوبيستي بعدي ديگر نمي توان اشياء را به صورت ناتوراليستي باز شناسي كرد

نقش مهم تري را  ،ا به تدريج كوبيسم به رئاليسم نزديك تر شد بطوريكه رفته رفته اشياء واقعي در كمپوزيسيون هاام

. ه مي شدند و بصورت واقع گرايانه تري تجسم پيدا مي كردنددرفتند و گاه عمأل روي بوم چسبانبر عهده مي گ

الژ در نقاشي به وقوع پيوست يكي از وكه بعد از كشف كانقالبي . الژ مهم ترين دستاورد كوبيسم بودوبدون ترديد ك

چه و تور كه برجسته ترين جنبه هاي چشم انداز هنر در قرن بيستم است زيرا چيزهايي مثل كاغذ ، مقوا ، پار

غناي بسيار زيادي به ارمغان آوردند ، بطوريكه در  ،سبانده مي شدند براي كمپوزيسيونمستقيمأ روي نقاشي چ

روزنامه ها به ة ف استنسيل يا ورق پاروسم تركيبي ، كوبيست ها با استفاده از اقالم جديدي مانند حردوران كوبي

 اغلب هنر ساده سازي توصيف مي شد وكوبيسم به عنوان يك برچسب ، ة از اين رو واژ .هايي پرداختندتوليد كوالژ

نقاشاني كه هدف هاي ظريف تري را دنبال  نقاشاني كه كارهايشان آكنده از شكل و حجم هاي هندسي بود ، بيش از

  .مي كردند ، نمايندگان واقعي اين جنبش به شمار مي آمدند

 همان با 1908 – 1907پيكاسو و براك در سال هاي ة كوبيسم پس از ظهور خود با آزمايش گري هاي پراكند

 تكاملش مسير و بود تدوين الح در تكاملش و پيدايش تاريخ كه شد تبديل جهاني جنبشي به 1912 سال در سرعتي

 حتي و ، جديد اكسپرسيونيسم يك سوي به ، انتزاع سوي به سرعت به و بود شده تقسيم مختلفة شاخ چندين به

 )183،ص1367آرناسن،(.واقعيت در حركت بودة ي نظريه هاي جديدي دربارسو به

                                                           
1
 Analytical cubism 

2
 Synthetic cubism 

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

نقاشي ة تقريبأ هم. و انتزاعي شدند نقاشي هاي كوبيستي موجب پديداري تفاوت قطعي ميان فرم هاي بازنمايانه

عت استفاده مي كردند و هاي كوبيستي طبيعت بي جان محسوب مي شدند ، هر چند كه كوبيست ها به ندرت از طبي

كلي در هنر كوبيستي حالت سه بعدي بطور  .ح مي دادند انسان ها يا اشياي ساخته شده را نقاشي كننديبيشتر ترج

گانه و حذف پرسپكتيو دوره رنسانس را سر مشق و نديم شد و كوبيست ها نقاط ديد چشئ بر روي دو بعد بوم ترس

 .الگوي خود قرار دادند

بجايي موضع بر اثر نسبيت نوعي جا يك شئ را ببيند و نفاشي كند ،بدين ترتيب در كوبيسم ، به جاي آن كه فاعل 

و بدين سبب بود كه بسياري از هنرمندان  .و تعادل رخ مي دهد و عنصر مهمي از ترديد وارد قاب كار مي شود

 )151،ص1383چايلدز،(.مدرنيست احساس مي كردند كه بايد در روش هاي بازنمايي مرسوم خود شك كنند

هنرمندان كوبيست براي نشان دادن حالت سه بعدي بر . در اين جا بود كه اصول و عقايد هنر انتزاعي شكل گرفت

ا ، شايد از پنج يا شش زاويه ، نشان مي دادند و چون از پرسپكتيو صرف نظر روي سطح بوم ، چندين وجه از شئ ر

  .كرده بودند طبق اندازه نقاشي نمي كردند

آنها با انواع مختلف مواد . بر همين منوال مجسمه سازان كوبيست غالبأ ترجيح مي دادند از اشكال مدور استفاده كنند

ي ظاهرأ نوعي سبك بدوي را به نمايش م 1ويلونشان غي ريمون دوسمه هاي مفركار مي كردند و در اين ميان مج

ي مواج ، منحني  الخط  و نمايشي مشخص مي كنند كه با ها شكل را ويلونشان دوة مسير تكامل انديش .گذارند

انتزاع تمام عناصر و رسيدن به بياني گويا به كمك سطوح اريبي و شكل هاي محدب و مقعري كه حركت مي كنند ، 

  )186،ص1367آرناسن،(.هم باز مي شوند ، و فضا را با حجم تنديس يك پارچه مي سازنداز 

. در مقام يك پيكر تراش كوبيست ، از برتري خاصي برخوردار است 2الكساندر آركيپنكو ،ديگر اي نمونهبه عنوان 

در نخستين آثار  .حائز اهميت استبسيار ساختارهاي پيچيده اي كه از چوب رنگ آميزي شده مي ساخت سبكي 

ة وي كه تحت تاثير كوبيسم آفريده شده اند ، استفاده از يك ساختمان هندسي تلفيقي ، چنان موجب پايداري پيكر

آركيپنكو به  1912تا سال . هنر جلو گيري مي كندة گردان مي شود كه از تبديلش به اثري صرفأ تزئيني به شيو

 1913ء هايي در داخل حجم پيكره پديد آورده بود و در سال هاي اهميت كوبيسم براي پيكر تراشي پي برده و خال

وب جديد نقش چسباندني بر پيكر تراشي و طراحي ساختمان هايي از مواد گوناگون لاس دادن انطباق با 1914 –

  .به هنر پيكر تراشي كرد شايانيچون چوب ، شيشه  و فلز ، كمك 

تي سواي اين مكتب نو ، راه پيكر تراشي را به سوي موضوعا. ي بودپيكر تراشة كوبيسم يكي از نيروهاي آزاد كنند

مندان را به انتزاع كامل هدايت كرد ، ماهيت پيكر تراشي را به عنوان هنري كه با حجم ، آدمي گشود و هنرة پيكر

 .نها فراهم كردآة انبوه و فضا سرو كار دارد نشان داد و امكانات تازه اي براي بهره گيري از اين عناصر و بسط دامن

كوبيسم ، راه هاي تازه اي را در برابر نويسندگان مدرنيستي گشود تا روايت و كاراكتر را به صورت مركب يا  

  .گرفتندمي تركيبي بسازند ، چرا كه اين نويسندگان از ايده هاي كوالژ و پرسپكتيو چند گانه الهام 
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  : 1فوتوريسم – 3

به الهيات تعلق داشت و مفهومش اين اعتقاد بود كه ) آينده باوري( )فوتوريسم( ةميالدي ، واژ 1909تا پيش از سال 

فرهنگي خاص  اما در آن سال بود كه اين واژه به يك جنبش. هاي كتاب مقدس هنوز تحقق نيافته است پيشگويي

به هر آنچه مردم ژورناليستي زاييده شد بطوريكه فوتوريست به عنوان يك اصطالح ة اطالق گرديده و اندكي بعد واژ

  .از مي انگاشتند گفته مي شدهنر و طراحي ، پيشتة ار در زمينكوچه و باز

 1909ة كه در بيستم فوريشاعر و آوازه گر و نمايشنامه نويس ايتاليايي  2مارينتي فيليپو تاماتزوة بيانيه اي كه به وسيل

  .مي باشدبش فوتوريسم آغاز جنة نقطفيگارو چاپ پاريس انتشار يافت ة در صفحه اول روزنام

ي زبارة آينده گرايي مارينتي نمون .ي جهان وطن بود كه براي نشريات فرانسوي و ايتاليايي مي نوشتاوي نويسنده 

نو گرا آرمان گرا ،  ،مارينتي. بين دو جنگ جهاني سر بر آوردندة از جنبش هاي هنري و اجتماعي است كه در فاصل

توده اي از نو  - صنعتية تواند جهان را با بازشناسي امكانات نوين جامعو پرشور ، خواهان هنري بود كه ب

  )187،ص1381كهون،(.بسازد

قياسي به ياد ماندني را به عمل مي آورد  ،صنعتي و يك اثر هنرية نوآوري مارينتي در اين است كه بين يك فرآورد

رت و كارآمدي را با يك اثر هنري مقايسه ا معيارهاي بي سابقه اي از قدبصنعتي ساخته شده ة ، يعني يك فرآورد

ة يوناني مشهوري كه تحسين بازديد كنندگان موزة مي كند كه مظهر و معيار زيبايي ديرينه است و در همان مجسم

آراء و عقايد مارينتي اساسا ايدئولوژي فوتوريستي ، يعني انكار كامل و مطلق .لوور را بر مي انگيزد تجلي يافته است

  .ذشته و وضع ارزش هاي جديد را تبيين مي كندارزش هاي گ

بدبختي هاست و از سوي ديگر معتقد بود كه تكنولوژي نوع ة مارينتي از يك سو معتقد بود كه تكنولوژي حالل هم

 )156،ص1383چايلدز،(.رؤيابافان ماشيني اندة از زمر جديدي از فرد را خلق كرده است كه مانند خود او

دمي را فرم هنري مي توان قلمداد نمود ، چرا كه انسان ها چه نبه از زندگي و اعمال و رفتار آبنابراين نظريه ، هر ج

  .راه بروند و رويا ببينند و چه بخورند و بياشامند مثل ماشين ها به صورت كارآمد و ديناميك عمل مي كنند

و مجسمه سازي گرفته تا موسيقي ، فوتوريسم به جنبشي تبديل شد كه شعر ، داستان و تمام انواع هنرها از نمايش 

  .ا ، چاپ و معماري را در بر گرفتعكاسي ، سينم

محيط شهري و صنعتي بود و بعدها آرمان نوين سرعت به آن اضافه  ،موضوع و مضمون اثر هنرمندان فوتوريست

ان فوتوريست هنرمند .هنري كه جانداري و تازه گي ويژگي عمده آن بود .شد كه مي توانست به حركت تعبير شود

تر است ، همگي از پيكر انسان به عنوان مدلي براي نقاشي ها و مجسمه تچوني در ميان آنها از همه مشهور، كه بو

ذهني اصلي شان بود ، تكنيكي به نام ة آنان براي القاي حالت پويايي و تحرك كه دغدغ. هايشان استفاده مي كردند

آثار فوتوريستي نمايش حركت ، تغيير و دگرگوني بود كه از ديد ة هدف عمد. نقطه پردازي را به كار گرفتند

  )36،ص1378سيرلوت،(.فوتوريست ها پيشرفت و ترقي را بيان مي كرد
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هم (اين سيستم مقارنه . فوتوريست ها نخستين كساني بودند كه سيستمي براي نمايش حس حركت ابداع كردند

ار تصاويري كه بر هم قرار مي گرفتند شبيه آنچه در يك سكانس مقارنه تكنيكي بود كه از تكر. ناميده شد) زماني

فوتوريست ها براي دستيابي به جلوه هاي پويا و . فيلم مشاهده مي شود ، براي ايجاد حس حركت استفاده مي كرد

يايي ير ديگر فوتوريست ها براي القاي حركت و پوبه تعب.متحرك ، رنگ هاي متنوع ، شديد و متضاد را به كار بردند

  .از روش مقارنه و رنگ هاي متنوع و متضاد استفاده مي كردند

متجلي ساخت ، معمار جواني  1از سوي ديگر معماري فوتوريستي نيز خود را به بهترين شكل در آثار آنتونيو سانتليا

د ، و طرح هاي تنظيم نمو )معماري فوتوريستية بياني(اختصاصي خويش را احتماأل با كمك مارينتي به نام ة كه بياني

 .سم در طراحي ساختمان ها استكرد مدرنيكارة ولي او در زمينوي براي ساختمان چند كارخانه ، گوياي دل مشغ

سانتليا در نقشه هايي كه براي شهر صنعتي تهيه كرده بود ، شهرهاي جديدي را در نظر داشت كه با توجه به 

سانتليا ة بياني .ي ، از مصالح جديد ساخته مي شوندروح نوين آدم نيازهاي انسان نوين و به عنوان تجلياتي از پويايي

  .بزرگترين دستاورد اوست ، زيرا كمك شاياني به تكامل معماري نوين در اروپا نمود

 

  :2اكسپرسيونيسم – 4

و و اصالتا آلماني است زيرا عمدتأ با هنر و ادبيات پيشر ، مكتبيهنري تاريخية اكسپرسيونيسم به عنوان يك پديد

شخص مي يابد و در نقد تاريخ هنر و نقد ادبي امروز ت 1920تا  1905ن و اتريش سال هاي ضد طبيعت گراي آلما

نست لودويگ رتوسط ا 1905كه در سال  3)پل(آنرا به عنوان اكسپرسيونيسم آلمان ، پيش از همه با گروه هنري 

توسط  1911كه در سال  9)سوار آبي(و نيز گروه  8و فريتس بليل 7، روتلوف 6، كارل اشميت 5، اريك هكل 4كرشنر

تاسيس شد شناخته مي  13و آگوست ماكه 12، گابريل مونتر 11، فرانتس مارك 10واسيلي كاندينسكي

را كه متولي  15وتنش 14هسته اوليه اين جنبش بعدها گسترده تر شد و مجالت طوفان )98،ص1383كلي،(.شود

يكي از اين هنرمندان ، ارنست لودويگ . گروه بودند در بر گرفت برپايي نمايشگاهها و چاپ و نشرآثار هر دو

مفاهيم مدرنيته و  )پنج زن در خيابان(و  )خويش انگاره با مدل(رسيونيستي خود به نام پكرشنر است كه در آثار اكس

اي رنگ تصوير شده است ، دار 1910كه حدود سال  )خويش انگاره با مدل(تابلوي  .مدرنيسم را باز گو مي نمايد
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هم جوار يكديگرند و باريكه ها يا حوزه ) نارنجي و آبي ، صورتي و سبز(رنگ هاي زنده . هاي درخشاني است

همچون فيروزه اي روشن براي لباس زير زن ، بنفش كم رنگ روي لب نقاش و لمس قلم (هاي رنگين متضادي 

  .ميانشان فاصله مي افكند) هر دوة هاي سبز روي چهر

مدي كه از جمله ويژگي هاي آن و در بطن بي ظرافتي ع جوش در اين تابلو به چشم مي خوردتحرك و جنب و 

اين نگاره كه در آن كرشنر خود در . به پر بودن صفحه توجه شده است ،، بيش از شفافيت خط و مرز شكل هااست

مهم مدرنيته ة ن مايحالي كه قلم موي پهني به دست گرفته است در جلوي تابلو ديده مي شود ، در حقيقت درو

  .يعني فرد گرايي را به صورت بارزي تجسم مي بخشد و سوژه به طور هنري به اثر مبدل شده است

به وجود آمده و كرشنر در  1913كه ديگر اثر ارنست لودويگ كرشنر است و در سال  )پنج زن در خيابان(تابلوي 

كرشنر با سوژه . هنرمند است كه از گروه بروكه مي باشد ر ايناآن خياباني را ترسيم كرده ، از جمله جالب ترين اث

چهره ها ، جامه ها و . ر شده اند به شكل طنز آميزي برخورد مي كنديهايش كه همواره در بهترين لباس هايش تصو

ة متوسط آسوده خاطر و بي خيالي را مجسم مي كنند كه كامأل از مشكالتي كه به زودي به فاجعة حالت ها ، طبق

است كه بورژوازي حاكم شنر كوشيده ربه تعبير ديگر در اين تابلو ك. جهاني اول منجر خواهد شد غافل استجنگ 

  .روپايي را با نگاهي مدرنيستي تجسم بخشدبر جامعه ا

نبايد از نظر دور داشت كه اگر اكسپرسيونيسم را شيوه اي هنري مي دانند كه عمدتأ به آلمان محدود مي شود ، البته 

رسيونيستي ناميد در ساير كشور هاي اروپايي نيز وجود داشته اند كه قابل پرمنداني كه مي توان آثارشان را اكساما هن

هنرمند فرانسوي كه از رنگ هاي تيره و خط  1براي ژورژ روئو. توجه ترين ايشان ، وابسته به مكتب پاريس بودند

روئو در . ر آثارش به اين دليل برجسته به نظر مي آيندهاي پررنگ در كار خود استفاده كرده و پيكره هاي موجود د

سراسر عمر طوالني و پر ثمرش ، انساني تقريبأ بدوي ، ساده و خام بود كه احساساتي عميقأ مذهبي داشت و سخت 

موضوعات فعاليت روئو را مسيح و حواريون ، به صليب كشيدن مسيح ، صحنه هاي . عاطفي و پيرو اخالق بود

دلقكان تشكيل مي داد و در تابلوهاي او رنگ تابع پرده رنگ دگي مسيح ، فاحشه ها ، قاضيان فاسد وديگري از زن

به شمار  قدرت خشونت آميز و غير عادي طراحية هاي سير ولي تاريك بود و بخش بزرگي از پويايي آثارش نتيج

  )161،ص1367آرناسن،(. مي آيد

كه در ايتاليا متولد شد اما از نوجواني در پاريس  است  2موديلياني ئوداهنرمند ديگري كه مي توان از او نام برد آم

وي . موديلياني يك نقاش اكسپرسيونيست منحصر به فرد است كه از هنر بدوي تاثير پذيرفته است. زندگي كرد

تك . كرد عالوه بر پرتره ، تعداد زيادي پيكر برهنه نقاشي كرد كه سنت رنسانس در نقاشي پيكر ونوس را تداعي مي

چهره هاي كار موديلياني كه عمدتأ از هنرمندان ، دوستان و آشنايان او كشيده شده اند ، از جمله زيباترين آثار چهره 

پردازي نقاشي مدرن هستند كه با اغراق در تناسبات اندام و اجزاي صورت ، با خطوطي ظريف و رنگ هايي نسبتأ 

 .روي بوم به وجود مي آورند كالسيك در چهره سازي ، هماهنگي زيبايي را
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ة باشد كه در چند كلمه چيزي را كه فلسف 1مونك اما معروف ترين نقاش اكسپرسيونيست شايد ، ادوارد

هيچ چيز كوچك نيست ، هيچ چيز بزرگ نيست ، درون ما جهان  :اكسپرسيونيسم به حساب مي آيد بيان كرد 

  )159،ص1383چايلدز،(.هاست

ان يا موقعيت ها را به نحوي كه احساس مي شد نقاشي كند يعني عواطف و هيجان دوارد مونك مي خواست جها

مونك زماني پاي به ميدان نقاشي نهاد كه زيگموند  .هايي را كه جهان برمي انگيخت و در جهان تصور مي شد

محيط تصور مي  ادوارد مونك ، خود بيگانه اي را در .روانكاوي اعالم كرده بودة را دربار فرويد نظريه هاي خويش

كرد و واقعيت را به نحوي كه احساس مي شد نقاشي مي كرد نه به نحوي كه پديدار مي گرديد ، چرا كه 

تصويري  .اكسپرسيونيسم مي خواست با تصويري بسيار شخصي ، جهان ، عواطف و معنويت انسان ها را برانگيزد

  )32،ص1382لينتن،(.ظاره گران انتقال يابدكه مي توانست از طريق شكل ها و رنگ هاي غير واقع نما به ن

باستان به بعد است و ة ، مفهومي بنيادي در نظريه و زيبايي شناسي هنري دور 2)بيان(بايد توجه داشت كه اگر چه 

نوزدهم در نقد ادبي و هنري انگليسي ة سدة به طور پراكنده در ميان 4و اكسپرسيونيسم 3اصطالحات اكسپرسيونيست

به بعد بود كه اين اصطالحات رواج  1910لماني مطرح شدند ، اما از حدود سال ، فرانسوي و آ

دان فعال در فرانسه در اولين كاربرد مكتوب و مهم البته ارتباط اين اصطالح با هنرمن )99،ص1383كلي،(.يافت

ز آثار حجمي از كه نمايشگاهي بود ا 1911در كاتالوگ بيست و دومين نمايشگاه انشعاب برلين در آوريل  ،آلماني

چشم انداز جنبشي است ة اين نمايشگاه عرضه كنند. فرانسوي ، قابل تشخيص بوداكسپرسيونيست هنرمندان جوان 

بود كه اولين رويارويي با اكسپرسيونيسم در متن دو  1916و 1914كه اكسپرسيونيسم ناميده مي شود و در سالهاي 

اكسپرسيونيسم را در عنوان كتابهايشان به كار  و نويسنده اصطالحظاهر شد و اين د  6و هرمان بار 5كتاب پل فشتر

  .بردند

 .شخصي استة يكي از ويژگي هاي مهم هنر اكسپرسيونيستي ، بيان قوي و موثر احساس و انديشآنچه مسلم است 

 در خالل جنگ جهاني اول. هنرمند اكسپرسيونيست اثر هنري را حاصل يك ضرورت دروني مي داندبه تعبيري 

، كه  7ورينگر ويلهلم. عام يافت خالقيت هنري خاص در آلمان و اقوام ژرمن قبولة تعريف اكسپرسيونيسم به منزل

اكسپرسيونيسم است ، در سال ة تداعي كنند ينظريه پرداز و تاريخ شناسي است كه نامش بيش از هر كس ديگر

 :اين موضوع را چنين خالصه كرده است  1916

والت هنري پيش از جنگ قابل مالحظه است گرايش منسجم به سوي غناي واژگان بياني هنر آنچه به روشني در تح

چنين بازتابي در سرزميني مي توانست . و آن روي گرداني از امپرسيونيسم به سمت اكسپرسيونيسم است... است

برانگيختن ادراك ناب  پديد آيد كه كل تحول هنر آن گوياي تالش پيوسته اش براي ارتقاء قدرت بياني فرم هنري و
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در بطن هنر آلمان ، همواره تقابلي بين بيان گرايي بي واسطه در مقابل نگرش . حسي بوده است يعني سرزمين آلمان

  )همان(.كامأل پالوده به طبيعت وجود داشته است

ان و مولفين اما آثار هنرمند. را عمومأ به عنوان سال پايان جنبش اكسپرسيونيسم پذيرفته اند 1920گرچه سال 

پديد آمدند به صورت آثار مستقل فردي ، اما تحت عنوان  1920مختلف مرتبط با اكسپرسيونيسم كه بعد از سال 

تشخص مي يابند و در همين سالها است كه اكسپرسيونيسم نيز به فيلم ، موسيقي و سياست  )آثار اكسپرسيونيستي(

، سياست هاي  1933ترتيب ، قدرت گرفتن هيتلر در سال  بدين. و نيز به ديگر كشورها بسط و گسترش مي يابد

در مونيخ را مي توان به طور قطع پاياني بر جنبش  1937در سال  )نمايشگاه هنر منحط(ضد هنر مدرن و 

 .اكسپرسيونيستي محسوب كرد

استفاده كردند در واقع اكسپرسيونيسم نامي بود كه شمار بسيار كمي از هنرمندان براي توصيف آثار يا جنبش خود  

قدين ابداع شده باشد و فقط بعدها از سوي تو عنواني نبود كه مانند امپرسيونيسم ، كوبيسم يا فوويسم توسط من

خالصه اينكه اكسپرسيونيسم تصوير احساس ها و نا آرامي هاي .ندان و مدافعين آن ها پذيرفته شدبسياري از هنرم

   .ير مي نمودوفرد را نقش مي كرد و واقعيات دروني را تص

  

  : 1سورئاليسم – 5

اكنون پس از اين فراز و نشيب ها گرايشي پرشور در بيان تجريدي حالت هاي احساسي كه در ذات خود از شيوه 

سورئاليسم . فرا واقع گرايي كه با اهميت ترين جريان هنري سالهاي جنگ جهاني دوم و پيش از آن بود ، تولد يافت

را به سوي  انسانگريز از حقايق پوچ و ناچيز زندگي ة نويد  تازه اي كه به وسيل 2نتمارسل لكمكتبي كه به گفته 

 .خواهد كردناشناخته ها هدايت 

در  1924سورئاليست ها را در سال ة نخستين بياني 3تاريخ تولد سورئاليسم را معموأل روزي مي دانند كه آندره برتون

برتون كه مي توان آنها را سورئاليستي خواند پيش از اين تاريخ در پاريس منتشر كرد ، گرچه برخي از كارهاي ادبي 

رغم اينكه برتون و گروه او پيرو داداييسم بودند ولي بسياري از آثار پيشين آن ها را ي در واقع عل. نگارش يافته اند

  )50،ص1378سيرلوت،(.سورئاليسم دانستمكتب مي توان طاليه دار 

  :ئاليستي خود چنين نوشت سورة در بياني 1924برتون در سال 

سورئاليسم ، خودكاري محض نفساني كه به ياري آن به بيان فرآيند راستين انديشه ، به صورت گفتاري يا نوشتاري (

از هرگونه كنترلي كه عقل اعمال مي كند فارق آزاد ة امالء انديش. ديگر ، همت گماشته مي شودة و يا هر گونه شيو

  )122،ص1364ريد،()ي جمال شناختي يا اخالقيمستقل از هر دل مشغول و يا

و اما نخستين نشانه هاي فلسفي سورئاليسم را مي توان در انديشه هاي هگل يافت چرا كه وي اولين فيلسوفي بود 

وي در كتاب . كه هرگونه تقليد در هنر را نفي مي كرد و واقعيت آن را از واقعيت موجود عيني فراتر مي دانست

ي هنر نه تنها نمود محض نيستند بلكه از واقعيت معمول واالتر هامي آورد كه تصوير )بايي شناسيمقدمه اي بر زي(
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هگل در شرح اين عبارت كه سنگ بناي انگاره فرا واقع گرايي به شمار مي  .بوده و از هستي عيني تري برخور دارند

و معتقد است كه هنر مي تواند دروني  رود ، غايت هنر را بيدار كردن احساسات خفته و تمايالت انسان مي داند

بدي ، بزهكاري و هر آنچه بدبختي ، فقر،  .بپروراند و بر انگيزاند ترين عواطف انساني را تجربه كند ، ترين و نهفته

وحشت انگيز و هراسناك است و نيز هر گونه لذت و سعادت را در نهاد انسان بشناسد و قابل درك نمايد و 

غناي  از نظر هگل ، هنر از يك سو بايد. آيدمهار نيروي خالق آدمي دره تخيل آزاد به سرانجام امكان دهد ك

 تا با ندكند و از سوي ديگر بايد برانگيزامضمون را در بر گيرد تا تجربة طبيعي موجوديت خارجي انسانها را تكميل 

وي انسان مي تواند امور غير واقعي را از نظر  .بتواند تجربه هاي زندگي را مورد استفاده قرار دهدآدمي شور و وجد 

 وچنان به تصور در آورد كه گويي واقعيت دارند و براساس اين گونه تصورات ، فريب دهد ، شاد كند ، برانگيزاند 

و خشم ، تنفر ، همدردي ، ترس ، عشق ، احترام ، شيفتگي ، افتخار و ديگر انواع احساسات و عواطف  .تكان دهد

  )37،ص1362هگل،(.آوردرا در آدمي بوجود 

آنچه هگل در بحث از فلسفه هنر و زيبايي شناسي مطرح كرده است مفاهيمي است كه سورئاليسم بر آن استوار شده 

 .است

ري به شدت به شخصيت برتون كه سريعأ رهب ه به عنوان يك حركت ادبي آغاز شد ،جنبش سورئاليسم ك

دانشجوي روان پزشكي بود و دوران خدمتش را در بيمارستان  وي. يد متكي بودايدئولوژيك آن را عهده دار گرد

و  اوي و روش درماني آن آشنايي داشتبنابر اين ، با روان ك .گذرانده و با بيماران رواني كار كرده بود 1نظامي نانت

نوس بود و ما ،روان شناسي تحليلي و تعبير رويا بر مبناي تداعي آزاد تصوراتة با كارهاي زيگموند فرويد در زمين

در فرهنگ (: خود چنين گفت ة بيانيبرتون در . آثار ادبي او را در حوزة سورئاليسم فراهم كردة اين تجربه ها شالود

اعتقاد به وجود شكل هايي از تداعي ناشناخته ، قدرت يكه تاز رويا پردازي ، فعاليت ة فلسفي ، سورئاليسم بر شالود

سورئاليسم به نابودي دايمي تمام ديگر مكانيسم هاي رواني و . توار استتفكر در واقعيتي فراتر اسة بي غرضان

در اين تعريف  )321،ص1367آرناسن،(.)نشستن خودش به جاي آن ها در حل مسائل اصلي زندگي منجر مي شود

  .برتون بر نقش رويا و ضمير ناخود آگاه كه از نظرات فرويد استخراج كرده بود ، اشاره كرده است

  :جاي ديگري سورئاليسم را دقيق تر تعريف مي كند برتون در 

آگاه روحي و رواني ، تالشي است در راستاي بيان كالمي ، نوشتاري و خوداليسم يا سيري مكاشفه گونه در ناسورئ(

اين جريان هنري در اساس . يا تصويري يك ذهنيت پويا و روشي است براي ابراز آزادانه عملكرد تفكر و انديشه

بر حقيقتي عالي تر از واقعيت كه به مدد اشكال موهومي از تداعي معاني ، قدرت مطلقه عالم رويا و يا متكي است 

اين سير آفاق ذهني ، سامان رواني انسان را در هم كوبيده تا به . نوعي بازي پوچ و بي انگيزه ذهن به ظهور مي رسد

  )33،ص2،1380سميتلوسي ا(.)گونه اي ديگر ، به حل مشكالت عمده زندگي نايل آيد

شيوه هاي منظم و مقيد تمدن بطور كلي هدف سورئاليست ها اين بود كه هنر را چونان وسيله اي براي مقابله با 

، رويا و تخيل را كه به ادعاي آنها ، قلمروي راستين زيست آدمي  يبكار گيرند و در اين راستا ، فرا واقعيت پندار

نو در زيبايي شناسي باشد ، روشي نو در  يخي ، سورئاليسم پيش از آنكه روشبه تعبير بر .اند ، قابل رويت سازند
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انقالبي در  خودبر مبناي دگرگون ساختن جهان و نه شرح و توصيف آن و اين  يانديشيدن بوده است اما انديشيدن

 نيزتي سركسيهنر قرن بيستم است كه عالوه بر افكار زيبا شناختي هگل ، از فلسفه علمي ماركس و ديالكتيك ما

خالصه اينكه سورئاليسم به عنوان يك انگاره زيبايي شناختي هنري ، با اثر پذيري از افكار فلسفي  .متأثر شده است

ونه كه از مذكور، كوشيد تا تخليل ذهن آدمي كه جنبه ابتكاري و خالقانه دارد را واقعيت عيني بخشد تا همانگ

و آنرا تغيير دهد و اين در حالي است كه انگاره زيبايي شناسي طبيعي تا بر آن اثر گذارد واقعيت تأثير مي پذيرد، 

البته فرا  .پيش از عصر مدرنيسم ، صرفأ در پي توصيف جهان بود و اثر پذيري محض از دنياي واقع عيني داشت

يق براي ژرف وجه ، رنگ و بوي ايدآليستي ندارد و بيان كننده تمايلي عم واقعيتي كه محور سورئاليسم است به هيچ

كردن بنيان واقعيت و پديد آوردن نوعي آگاهي از جهان محسوس است و ابهام ظاهري كه در واژه سورئاليسم نهفته 

؛به نقل  159،ص1352ريد،(.است نبايد موجب اين توهم شود كه اين جنبش اساس و بنياني روحاني و ماورائي دارد

 )از آندره برتون

بيان واقعيت نيست اما چهره اي  زرئاليسم به رغم آنچه تصور مي شود ، چيزي جين ترتيب مي توان گفت كه سودب

زيرا سورئاليسم ، چهره بدون نقاب واقعيت است و به همين سبب  .كه با سيماي مرسوم آن ، تفاوت دارد از واقعيت

به سوي واقعيت ژرف  ذهن ناخودآگاه انسان را از خواب و رويا ،، به وسيله عصيان ، تخيل ابتكاري و نماد گرايي

،  دلرباهنر سورئاليستي رسالت خود را اين مي داند كه در كنار توجه دادن به واقعيت هاي زيبا و . تر سوق مي دهد

گفته است هدف  ينمطور كه والتر بنيامخاطب خود را از توخالي و پوچ بودن آن آگاه كند و بترساند و همان

  )53،ص1،1366بنيامين(.اين جهت استانقالب در سورئاليسم به كف آوردن نيروهاي سرخوش 

در اين راستا است كه سورئاليسم الگوهاي قديمي و مرسوم زندگي را رد مي كند تا علم ، فلسفه ، تكنولوژي و هنر 

طور خاص سورئاليسم با پاگذاشتن بر روي ه ب .را به ياري عشق پيوند دهد و الگوي جديدي براي زندگي بيافريند

معه بورژوايي و نشان دادن تو خالي بودن آنها ، قصد دارد كه به حيات آن پايان دهد و جنگ ، ارزش هاي جا

كه  ريشه كن كند و به همين سبب است هو اعتياد را از جامع هفسادجنسي ، فقر و محروميت طبقات پايين جامع

و هرج و مرج طلب معرفي كند سرمايه داري پيوسته در پي اين بوده است كه مكتب سورئاليسم را بي ارزش  هجامع

پايه عشق كه در ارزش گذاري بورژوايي ، منشأ و چنين انقالب هنري و فلسفي را ناكام گذارد اما سورئاليسم بر 

ها و فساد پرداخته و  بي همتا را گستراند كه برمحور آزادي انسان به مقابله با بدي معاشقه اي،  استتمام پليدي ها 

خود هيچگاه در بند قواعد ايدئولوژيك، سياسي و حتي زيبايي شناسي محض كرد آنچنانكه  نفوذدر همه ابعاد هنر 

براين مهم ترين ويژگي سورئاليسم در تخيل ظاهر مي شود كه البته تا آنجا مورد بنا. را محصور و محدود نكرد

محض و انتزاع گرايي ورئاليسم از ذهنيت گرايي س. استفاده قرار مي گرفت كه مي شد به آن صورت عيني بخشيد

و آن را در اين معني مي توان هنر واقع گرايي تخيل ناميد ، زيرا سورئاليسم تخيلي را مي آفريند كه . دوري مي كند

در واقع  )95،ص1377آل احمد،(.پيش از اين وجود نداشته است ، اما در عين حال به آن صورت واقعي مي بخشد

سورئاليست ها بود و آنها ة مطالعة هنري يا حتي يك هنرمند ، شالود عنصر تصادف و بخت در شكل گيري يك اثر

مي كوشيدند تا از راه نمايش واقعيت بالقوه، به جستجو و كشف ناشناخته ها بپردازند و با چنين هدفي از نمايش 
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دين بت واقعيت برتر دگرگون مي ساختند و ري مي كردند واقعيت عيني را در جهتكراري و تقليدي واقعيت دو

بدين گونه هنرمند سورئاليست با  .صورت براي ايجاد واقعيت نو ، در برابر واقعيت كهنه سركشي مي نمودند

در ه و تتخيل ، انديشه را دگرگون ساخة ادراكات از دنياي عيني تغذيه كرده و با عواطف بدان راه يافته و به وسيل

  .واقعيت نويني مي آفريندنتيجه 

سورئاليسم در مقام يك جنبش با مكاتب ديگر معاصر ، متفاوت است و به راستي از سنت (: هربرت ريد مي نويسد 

كه معموأل مهرپوچي بر آن مي زنند و (هاي مقبول بيان هنري به كلي گسسته و ناچار نه تنها در محافل آكادميايي ، 

مقبول افتاده  )مدرن(وان نعموأل به عمنتقداني كه م بلكه در ميان نقاشان و) آن را بي معني مي دانند و طرد مي كنند

  .)اند تلخ ترين و تيزترين مخالفت ها را برانگيخته است

  :سورئاليست به دو دسته عمده منشعب شدند و اما در اين گذار نقاشان 

 محض را برگزيدند و گروهي ديگر از ايشان) يا خودكاري 1اتوماتيسم(گروهي از سورئاليست ها خود انگيختگي 

او . يكي از رهبران گروه نخست است 2آندره ماسون. تگي را با تجربه هاي مرتبط با علم رويا در آميختندخودانگيخ

اين . در برخي از پيش طرح هايي كه با استفاده از قلم و مركب كشيد از روش اتوماتيسم بهره گرفت 1924در سال 

اميد و خوش بيني اند و در آنها حركت خود آزاد طراحي شده و بيانگر تحرك و پويايي و ة كارها غالبأ به شيو

نتايجي كه ماسون در . انگيخته يعني القاي فكر بدون نظارت ذهن غالب است و نتايج ، عمومأ به انتزاع نزديك است

. بود و تحت تاثير آن ها قرار داشتنويسندگي خودكار شاعران نزديك ة نظر داشت ، به شيو

 )338،ص1367آرناسن،(

نقاشي هاي ميرو كه كارهاي . ديگر از پيروان اتوماتيسم است كه در آمريكا نفوذ خاصي يافت يكي 3خوان ميرو

كاري خود(خودجوشي به نظر مي آيند و برخي از آنها گويي در زمان كوتاه كشيده شده اند تجلي بخش همان 

و در آثارش رنگ هاي كه برتون در پي اش بود هستند ، سبك هنري او سرشار از نشانه و رمز است  )رواني ناب

نشاط و سرزندگي دنياي غير . اصلي و فرعي خالص و زنده در كنار بعضي رنگ هاي خنثي به چشم مي خورد

 .واقعي ميرو از ويژگي كار او به شمار مي آيد

 و سالوادور 4و اما شاخص ترين چهره هاي گروهي كه گرايش به عالم رويا در آثارشان مشهود است رنه ماگريت

هستند كه در آفرينش كمپوزيسيون هاي تصويري با پيروي از قواعد مرسوم پرسپكتيو تخصص و مهارت  5دالي

  .داشتند و آثار قابل توجه و پر معنايي در اين سبك خلق كردند

انواع ساعت ، حشره ، پيانو ، تلفن ، : حركت خويش استفاده مي كرد ة دالي غالبأ از اشياي نامانوس به عنوان نقط

كه در  )پايداري حافظه(ة پرد .أل مفهومي شئ پرستانه داشته انددر نزد او احتما كها يا عكس هاي قديمي گراوره

بيستم ة ي انتزاعي نقاشي سدگتوسط دالي نقاشي شد ، به معني نفي هرگونه آزمايش گري در سازند 1931سال 

ت اين پرده ، رردد ، و از طرف ديگر شهپانزدهم باز مي گة اسلوب مينياتوري اين پرده به هنر فالندري سد. است
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به بيان . نمايش اشياي مانوس و قابل تشخيص در زمينه اي غير عادي و با صفحاتي غير طبيعي استة بيشتر زاييد

دالي پايدارترين تمثيل . ديگر، ساعت هاي نرم ، در حكم مترادف بصري خيال پردازي هاي سورئاليستي هستند

نهايت  سخت وبي افق ، تا بية منظر .زمان در آن به پايان رسيده است مي آفريندخويش را از فضاي خالي كه 

موجودي بي شكل در پيش  .هم آور و همواره پرتو افكن بر آن روشني مي بخشدكشيده مي شود و خورشيدي و

ه يك درخت خشكيدة چنين ساعت ديگري از شاخيك . زمينه به خواب رفته و ساعتي لخت بر رويش افتاده است

چند مورچه و يك مگس به ديوار ساعت ها . يك مكعب مستطيل افتاده استة آويزان است ، و ساعت سوم بر لب

ساعت به . تأثير تضاد ، شديد است. شده اند ميرايي هستند كه نرم و چيسبندهة گويي اينان موجودات زند. آمده اند

اين . له مبدل شده استي توسط مورچگان پر مشغيك ابزار فلزي بغرنج و دقيق استحاله يافته و به شيئي دريدن

دالي غالبأ اشيائي مأنوس را در . در دنياي رؤياها ممكن پنداشته مي شود ترشممكن و محتويات نا ممكنناة منظر

ساعت در فضايي غير طبيعي ، خاطره اي ماندگار . عادي به نمايش گذاشته استي نامتعارف و در زمينه اي غير حالت

  .أنوس را به نمايش مي گذارد و فضا ، خالي از زندگي ، تا بي نهايت گسترش يافته استاز امري نام

هدف وي از نقاشي اين است كه در بي نظمي ، نظمي به وجود آورد و از رهگذر آن (به صراحت مي گفت كه  دالي

  )210،ص1382لينتن،(.)در جهت بي اعتبار ساختن تمام و كمال جهان واقعيت گام بردارد

آگاه مي گرفتند و نوعي رئاليسم باالتر يا اليست ها تصاوير خود را از ناخودن ترتيب مي توان گفت كه سورئبدي

خلق مي كردند و در اين ميان نقاشان سورئاليست به اشياء عادي ) به معناي فراتر يا فراسوي رئاليسم(سورئاليسم 

ه شان مي رسيد را تصوير مي ه به ذهن و انديشحالت رويايي مي دادند و فارغ از ممانعت عقل و منطق آنچه ك

و حالت هاي بياني آن  1آگاهتخيل ابتكاري يعني ذهن ناخودة سورئاليسم توانست به سر چشمكردند و در نهايت 

  دست يابد و به واقعيت ، معنايي تازه بخشد 3و نماد 2مانند رويا

  

  

  

  

  :نتيجه 

توار بوده و از آنها به مثابه دو بال پرواز تاريخ ساز خود بهره هنر مدرنيستي به شكل پرشوري بر دو ركن عمده اس

نخست تحريك زيبايي شناختي مبتني بر تاثيرات حسي و ادراكي و دوم تمايل به خود انتقادي به : جسته است 

  .منظور حفظ ارزش هاي هنري و دستاورد هاي گذشته

بوده تا لوازم فكري مدرنيته انتقادي را در خود  هنر مدرن پيوسته بر بنيادهاي درك جهان معطوف شده و بر آن

در اين مسير ابتدا به مداقه هنري در عرصه فضا و زمان پرداخت و سپس گستره سطح و رنگ و ارزش . متبلور سازد
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تمامي فرازهاي هنر مدرن ، جستارهايي براي نيل به كيفيت ناب و . هاي بصري و ادراكي آن را مورد توجه قرار داد

  .تتر در هنر بودندخالص مس

يكي از تجليات عمده مدرنيسم يعني امپرسيونيسم به . جنبش هاي اثرگذار بر مدرنيسم از اهميت خاصي برخوردارند

در حقيقت، امپرسيونيست ها منحصرا . شيوه اي از هنر اشاره داشت كه پايه اش تاثرات بصري گذراي هنرمند بود

د و از نظر آنان، دنيا براي هميشه در يك قالب ثابت قرار توسط كشف و شهود فردي خويش هدايت مي شدن

بلكه با هر نظر در تازگي احيا شده اي دوباره كشف و بازآفريني مي گرديد و جلوه هاي آن متضمن زيبايي . نداشت

  .متغير و پوياي آن بود

رمندان كوبيست آثار و هن. كوبيسم به عنوان سبكي شالوده رهيافت خويش را در هنر ساده سازي توصيف مي كرد

  .خويش را در قلمرو شكل و حجم هاي هندسي تلخيص مي نمودند

اين مكتب كوشيد تا نگاه به . يكي ديگر از مظاهر عمده مدرنيسم در گستره سبكي موسوم به فوتوريسم تبلور يافت

ذار آن مارينتي ولذا پايه گ. آينده و بطور كلي اصل مهم سرعت را سرلوحه خالقيت هاي هنري خويش قرار دهد

و هر چيز از سرعت و شتاب و گسست و نوآوري . معتقد بود كه سرعت، خداي ما و قانون نوين بيان زيبايي است

جنبش فوتوريستي و انديشه حاكم ب آن با توجيه و تاييد آينده و نفي گذشته خود را متمايز نمود و . تبعيت مي كند

وع كار خود قرار دادند و در اين دنياي جديد، شهر، مكانهاي همه هنرمندان فوتوريستي دنياي جديد را موض

  .مسكوني، ماشين، دوچرخه و ساير مظاهر تكنولوژي منبع الهام هنرمندان اين سبك قرار گرفت

اكسپرسيونيسم به عنوان يكي ديگر از سبكهاي مهم مدرنيستي شيوه اي در هنر را دنبال كرد كه هدف آن در انتقال 

به طور كلي اكسپرسيونيسم اثر هنري را محصول .دروني هنرمند به جهان خارجي متجلي بود عواطف و احساسات

سوداها و حاالت دروني هنرمند مي شمردواز جمله دغدغه هاي اصلي اين سبك تاكيد و توجه خاص به مفهوم 

سانه را در دل طرفداران اين مكتب مدعي بودند كه فرم خالق قادر است ادراك ناب زيبايي شنا.جديد فرم بود

يكي ديگر از محورهاي مورد توجه اكسپرسيونيست ها توجه به فرديت هنرمند و ناآرامي ها و . مخاطب زنده كند

  .حاالت هيجاني بود

سورئاليسم با تكيه بر ساحت ناگشوده و كشف نشده در قلمرو انديشه ها كوشيد تا ابعاد و گستره هاي ناخودآگاه 

يكي از مهمترين ويژگي هاي سورئاليسم در توجه و تاكيد طرفداران اين مكتب . نمايدبشري را به عرصه هنر وارد 

بدين جهت آنها به ژرفاي تاريك ذهن ناخودآگاه آدمي روي آوردند و . به گستره خيال بشري متجلي گرديد

ود كه آندره برتون بهمين جهت ب. كوشيدند تا آنچه كه تا دروران آنها در قلمرو ناانديشه قرار داشت بازسازي كنند

اشاره نمود و گفت اين اثر را بايد كتاب ) تعبير رويا(در بيانيه معروف خويش به نوشتار مهم زيگموند فرويد يعني 

زيرا كه در قلمرو روياهاست كه هنر و خالقيت متبلور مي شود و . مقدس طرفداران اين مكتب به شمار آورد

آنها كوشيدند تا از واقعيت . هاي اين گستره را منصه ظهور برساندرويداد ،بنابراين هنرمند بايد با ترفندهاي خاص

از اين رهگذر بود كه عرصه هاي بي سابقه اي در قلمرو . هاي روزمره درگذشته و به فراواقعيت دست يابند

  .خالقيت هنري مفتوح گرديد و راه را بر ابداعات و نوآوري هاي بعدي فراهم نمود
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ست كه اين رويكرد نوين در قلمرو ادبيات و هنر ارتباط گستره پايدار را در ارتباط با عرصه در پايان شايان ذكر ا

ناپايدار مورد بررسي قرار داده و انگاره هاي خردباورانه مدرنيته را به چالش گرفته و نگاهي تازه به فرهنگ و هنر را 

  .معرض پرسشي بي سابقه قرار داد مطرح نموده و هويت و شخصيت فرد را كه تكيه گاه نگاه مدرن بود در

كوتاه سخن اينكه هنر مدرن عبارتست از ايجاد عرصه هاي نوين فرهنگي براي يافتن راه هاي تازه و نامكشوف در 

  .جهت انديشيدن، نوشتن و خلق آثار برجسته هنري
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