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مقدمه
با معادلهایی فارسی زبان در پرسپكتیو مفهوم
واژه دارد؛ مرایا« و »مناظر یا و نمایی« »ژرفا عنوان
perspectiveمعادلیبرای)تااپتیكا(τα οπτικα درزبان

یونانیاست.درمتداولترینتعاریفپرسپكتیو»نظامی
استکهاندازههاوفاصلههایامورمشهودرابراساس
یکنظامفضاییوحدتیافتهتغییرمیدهد.اینتمهید
مبتنیبرادراکاتومفروضاتهنرمند/بینندهازمفاهیم
خاصینظیرمقیاس،تناسب،مكانیابیوغیرهاست«

)اوکریک،270:1390(.
اماآنچهدراینپژوهشازپرسپكتیومطلوبمراد
است،مفهومیکلیتراستکهمتاثرازقرارگرفتنسوژه
خاص نقطهای در ناظر، عنوان به بخش( معنا )فاعل
قابل سیر آمدن پدید مشاهده این حاصل میباشد.
توجهیازتغییراتدرهنرهایتصویریازدورهرنسانس
بهاینسومیباشد؛کهعالوهبرکوتهنماییوهمگرایی
خطوطموازیبهسمتنقطهگریز،بسیاریموارددیگر
این سیر میگیرد. بر در زنجیرهای صورت به هم را
خصوصیاتازدورهرنسانسبهبعددامنهگفتمانییكسر
متفاوترادرنقاشیرقممیزند.لذادراینمتنمادامی
کهبحثازپرسپكتیوبهمیانمیآید،بهصورتناگزیر
میان در توأمان صورت به خصایص بسیاری از بحث
استکهمتأثرازمنظربیینندهویابهعبارتیفلسفی

سوژهناظراست.
درستبههمینجهتاستکهبرایجلوگیریاز
هرگونهسوبرداشتبهجایواژگانینظیر»ژرفانمایی«
ازهمانواژهپرسپكتیواستفادهشدهاست.معادلهای
مفاهیم انتقال در ویژهای قابلیتهای چه اگر فارسی
نور، جمله از ما مطلوب خصایص تمامی بر اما دارند
برای و ناچار به لذا نمیکنند. داللت و... بافت رنگ،
پرسپكتیو کلی واژة همان از ابهام ایجاد از جلوگیری

استفادهگردیدهاست.
درپژوهشحاضرعالوهبرنقشترسیمیوتصویری
پیوندهای است، اهمیت دارای بسیار آنچه پرسپكتیو
فرهنگیوفلسفیاینمهماستکهبسیاریازوجوهدر
پرتوآننمایانمیشود.ازآنجاییکهمفاهیمسوژهو
ابژهازمهمترینوبنیادینترینمفاهیمفلسفهدردوره

روشنگریودرکلدورهمدرنمیباشند،بهنظرمیرسد
نظام با آنها نسبت-های و مفاهیم این ادراک که
پرسپكتیورنسانسبسیارحایزاهمیتباشند.درمتأثر
بنیادین تحوالت از مدرن دورة دستاوردهای بودن
جهت  این از هست. تردیدی کمتر امروزه رنسانس
تالششدهاستکهبادرنظرداشتپرسپكتیوبهمثابة
شرایط با آن پیوندهای خاص، تصویری نظام یک
فرهنگیواندیشگیدورهرنسانسوخصایصغالببر
اکثر در این از پیش تا امر این نمایانشود. دوره آن
پژوهشهایانجامشدهدربابپرسپكتیو،مدنظربوده
استوعموماًبهآناشاراتیهمصورتگرفتهاست.اما
دراینتحقیقتاحدامكانتالششدهاستتاپیوندهای
میانپرسپكتیووامانیسمرنسانسهمبادرنظرداشت
برخیظرایفناگفتهانجامپذیردوهممدخلیمناسب
برایورودبهمفاهیمابژکتیویتهوسوبژکتیویتهبگشاید.
متون مهمترین از مسیر این در تا است شده تالش
همسو،درپیشینهاینتحقیقمدنظرقرارگیرند.ازآن
تحت پانوفسكی اروین مبسوط گفتار میتوان میان
عنوانperspective as symbolic formاشارهکرد،که
درپشیبرداهدافپژوهشحاضرنیزبسیارمورداستفاده

قرارگرفتهاست.
نسبتهای بر اتكا با حاضر پژوهش نهایت در
به تا است آن بر سوبژکتیویته مفهوم و پرسپكتیو
خصوصیتیمهمدریكیازمكاتبنقاشیدورهمدرن
را نقاشیمكتبکوبیسم نظرمیرسد به نماید. اشاره
بتوانبهعنوانخوانشیمتفاوتازواقعگراییدرتقابلبا
نظامپرسپكتیویرنسانسمعرفیکرد.لذابخشپایانی
اینپژوهشبرآناستکهخصوصیاتتصویرینقاشی

کوبیسمرامتأثرازاینگرایشمعرفینماید.
بر مبتنی پژوهش این در دادهها گردآوری روش
در میباشد کتابخانهای و مكتوب منابع از جمعآوری
برخیمواردنیزبااتكابهبرخیتصاویروتحلیلآنها
است. آمده فراهم دادهها برخی به دسترسی زمینه
تجزیهوتحلیلدادههانیزدرابتدامبتنیبرتوصیفو
درنهایتتفسیروتحلیلآنهابودهاست.تردیدینیست
کهتفسیروتحلیلموردنظردرراستایهدفمطلوب

دراینپژوهشبودهاست.
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نظام پرسپکتیوی رنسانس و پیوندهای 
امانیستی

اصولپرسپكتیونهفقطدراشیامنفردبلكهدرکل
میشود. گرفته کار به طورکامل به تصویر یک اجزا
آلبرشتدورر1بحثازپرسپكتیوراپیشازآنكهبراشیا
منفرددرحالتکوتهنماییومتمایلبهیکنقطهگریز
معطوفسازد،بهتعریفمشخصیازفضاارجاعمیدهد
واینمهمترینوجهیاستکهتعریفاورابعدازگذار
سده در و بعدتر میدارد. معتبر و تامل قابل سالیان
علم »پرسپكتیو که میدارد بیان لسینگ2 هجدهم
اطراف فضای با توام اشیا مجموعه یک بازنمایی
آنهاست،یعنیاشیاءپراکندهدرسطوحمختلفکهبه
طورهمزماندریکفضایواحدقراردارندوبرچشماز
 Wood, 1991:(»یکنقطهواحدوثابتنمایانمیشود

 .)76

و پانوفسكی اروین جمله از پژوهشگران برخی
شوایتزر3ظهورآغازینپرسپكتیورابهدورهباستانوبه
خصوصبهنقوشبرجایماندهبربرخیگلدانهایبه
اما میدهند.4 نسبت ایتالیا جنوب از آمده دست
رنسانس دوره در نظاممند اصولی مثابة به پرسپكتیو
ابداعگشت.نظامهایفكریوفلسفیدرهمتنیدهدر
دورهگوتیکدرنهایتمنجربهپیدایشرنسانسودر
ویژه به تجسمی هنرهای در خاص جریانی آن بطن
نقاشیمیگرددکهپیدایشفضاوپرسپكتیورامیتوان
منتجازآندانست.الزمبهذکراستکهابداعپرسپكتیو
در بودکه آنچیزی از فراتر بسیار رنسانس دوره در

دورهباستانصورتگرفتهبود.
رنسانس پرسپكتیو شرح در تاریخی منابع اکثر
به و ایتالیا رادر نقطهای »ابداعپرسپكتیوخطیتک
 Adams, 2008:( میدهند« نسبت برونلسكی فیلیپو
پیدایش جهت مناسب بستر اگر واقع در اما .)246

رنسانسوپرسپكتیورادردورهگوتیکدرنظربگیریم،
بایدباپانوفسكیهمراهشویموریشهاینتحولراپیش
اعتقاد این بر پانوفسكی کنیم. جستجو برونلسكی از
استکه»بنیانگذارانمنظرپرسپكتیویمدرنفضا،دو
ترکیب واسطه به آنها سبک که بودند بزرگ نقاش
بزرگخصایصگوتیکوبیزانسکاملشدهبود:جیوتو5

ودوچو6کهفضاهایداخلیبسته،برایاولینبار]بعداز
 Panofsky,(»دورهباستان[دوبارهدرآثارآنهاظاهرشد

.)1991: 54

با پیوند در رنسانس دوره در پرسپكتیو پیدایش
مهمترینمبانیفكریحاکمبرایندورهاست.زمانیکه
ازرنسانسبهعنوانیکدورهمشخصتاریخیسخنبه
و اندیشه با ویژه پیوندهای تداعیگر میآید، میان
رنسانس استکهدردوره باستان ازدوران خصایصی
توسطامانیستهادوبارهزندهگردید.شایدبتواناذعان
روزگار در پرسپكتیو مقدماتی شكلگیری که داشت
باستانوتولددوبارهآندردورهرنسانسخودگواهی

مهمبراینمرزهایمشترکمیباشد.
امانیسم میشوند یادآور تاریخی منابع که آنچنان
مهمترینرویكردفكریغالبدردورانرنسانسبود،که
موجباتبسیاریازتحوالتدرنظامهایفكریبشررا
فراهمآورد.ویلهلمدیلتای7دربابتحوالترنسانسو

موجباتآنچنینبیانمیداردکه:
»حاکمیتمتافیزیکبرروحاروپایی،برپایهپیوندشبا
الهیات،تاقرنچهاردهمباقدرتادامهداشت.متافیزیک
اینسلسله بود. مراتبکلیسایی الهیاتروحسلسله ـ
مراتبکلیساییقدرتخودرابیهیچافتوخیزیتا
قرنچهاردهمنگاهداشت،اماازآنپسدرمحتوایش،
نمود« رخ ضعف و سستی زندگیاش و قدرتاش

)دیلتای،نقلازموقن،7:1393(.
اصیلترینومعتبرتریناصطالحدردورهرنسانس
اصطالح همانا داشت کاربرد هم زمان همان در که
باستان روم در را اصطالح این پیشتر بود. humanist

که میبردند، کار به studia humanitatis عنوان تحت
فارغازهرگونهحاکمیتغیرانسانیمینمود؛پژوهشگران
اوایلرنسانسنیزهمینتعبیرراباتأکیدبرارزشهای

انسانیآنبهکارمیگرفتند)موقن؛1393؛13(.
برحیطةاختیارات تأکید با امانیستهایرنسانس
انسانودامنهعملكرددارایاختیاراوبراینخستینبار
نمود حقیقیترین و مهمترین که گردیدند مدعی
پرستشخداوندهماناستایشمقاموجایگاهانسانبه
عنواناشرفمخلوقاتوبرگزیدهپروردگاراست.»این
تواناییهای و استعدادها باید که بودند مدعی دسته
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انسانرابهرسمیتشناختولذانبایدچونکلیساییان
فطری گناه مقوله در شدن غوطهور با اندیش کهنه
پوشید« چشم وی ظرفیتهای و برتری از انسان،
الهیات از گسست بیشک .)24 :1393 )ضیمران،
کلیساییقرونوسطاتوجیهکنندهمهمیدرجهتتوجه
امانیستهایرنسانسبهآراحكمایباستاناست.هدف
اصلیآنهاایجادتفسیریجدیدازالهیاتومسیحیت
درجهتتكریمانسانودرپیوندباآراحكماییونانی
بود.بنابررویكردامانیسم،انسانقادروتوانادرعرصه
است. حیاتخویش عرصه فاعل و است مادی جهان
تكریمویژهازمقامانساندرآراامانیستهایرنسانسرا
پیكو جووانی مهم خطابه از بخشی در میتوان
دالمیراندال8باعنواندربابمنزلتانسانکهاشارهبه
گفتگویمیانخداوانسانداردبهخوبیمشاهدهکرد.
...ایآدم،تاعالم »خداوندبدینسانبهانسانفرمود:
برپاست،چنانکهدلخواهتوستوبهحكمتوآنمسكن
تو میداری دوست که کارها آن همه و صورت آن و
راست.ماهیتهمهاشیادیگرمحدودومقیدبهاحكام
شریعتمناست:برتوستکهنهبهاجبارکهبهاختیار
تامـکهَمَنتدردستانتنهادهامـدایرهسرشتخویش
رامعینکنی.تورادرمرکزعالمقراردادمتابدینسان
ملكوت از نه بنگری. عالم پدیدههای برجمله سهلتر
آفریدمتونهازخاک،نهمیرایونهنامیرا،باشدکهبا
اختیاروعزتافزونتر،خودراچنانخالقوآفریننده
خویش،بهمیلخویشتنبسازی«)ماینر،122:1387(.
توجهویژهامانیستهابهمخلوقات،متضمنمفهومی
این از لذا بود؛ هستی جهان در الوهی مقام تجلی از
جهتبرایطبیعتوجهانهستیدرمفهوممادیآن
اعتباریویژهقائلبودند.لذادررنسانسمفهومیجدید
ازمواجههانسانوطبیعت،وبهعبارتدقیقترمفهومی
متفاوتاز»طبیعت«برایانسانودرادراکانسانطرح

گردید.
همزمانباامانیسمرنسانسومتأثرازآن،درهنرو
بخصوصنقاشی،شاهدعمدهترینتحوالتدورانیعنی
پیدایشقواعدپرسپكتیودرمفهومکلیآنمیباشیم.
قابل میزان به پرسپكتیو، کلی اصول کاربست و ابداع
محوری جایگاه بر امانیسم تأکید به وابسته توجهی

اصول پیدایش میتوان که جایی تا است؛ انسان
پرسپكتیورانمودوتجلیآندرنقاشیدانست.وابستگی
نهبهشكلتجلی امانیسم بهرویكرد قواعدپرسپكتیو
بلكه است، فكری مكتب یک در پیشینی دانش یک
نتیجهعملیچیرگیرویكردامانیسمبرساختارنظریو

عملیهنرهایتجسمیرنسانسبود.
دوره در پرسپكتیو قواعد ابداع میرسد نظر به
رنسانسدرجهتتسلطمفهومانسانمحوریبرطبیعت
باشد. ازمفهومفضاصورتگرفته امانیستی ادراکی و
مفهومفضاییکهبینندهرادرتصویرسهیممیکندو
چنانكهآرنهایمبیانمیدارد،»حتانقاشیمتوسطیکه
مطابقباپرسپكتیومرکزیانجامشدهباشدنیزرابطهای
کموبیشمستقیممیانرخدادهایدرونفضایتصویر
وفردبینندهبرقرارمیکند«)آرنهایم،360:1386(.با
مفهوم دوره، این در انسان محوری نقش بر تأکید
»واقعیت«نیزباتوجهبهجایگاهانساندرقبالهستی
دیگر عبارت به میگیرد. قرار ادراک و توجه مورد
»واقعیت«وابستهبهادراکانسانودرراستایمحوریت
نقشاودرهستیمعناواعتبارمییابد.لذابسیارضروری
پیدایشمنظروپرسپكتیومرکزیدر تا»ریشه است
هنرنقاشیرادردگرگونیبزرگیجستجوکنیمکهدر
نگرشانساننسبتبهخودش،طبیعتوالوهیتپدید
آمده...«)بهشتی،80:1385(برایناساسمیانانسان
بهعنوانمشاهدهگروجهانپدیداربراورابطةشناختی
دیگریبامحوریتنقشانسانوادراکاتخاصاوشكل
ابژه رویاروی اکنون انسانیت( یا )انسان گرفت.»سوژه
داشت، را خود ویژه قوانین کیهان(،که یا )طبیعت
میایستدتابیاموزدکهچگونهاینطبیعترابشناسدو
)موقن، بود.« همین فردیت پیدایش راههای از یكی

)20:1393
نظامپرسپكتیویدورهرنسانسبامفاهیم»روئیت
کردن«و»مشاهدهکردن«بهصورتتوأمان،درپیوند
ناظر و مشاهدهگر به وابسته که مفاهیم این است.
میباشند،خوانشیمتفاوتاز»واقعیت«نسبتبهقبل
به واقعیت از مفهوم این میآورد. پدید را رنسانس از
امر از بهدیدگاهسوژهدارد تامیکه وابستگی واسطه
واقعبیرونینیزمتمایزمیباشد.بهعبارتدیگرمیان
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بیرونی واقعیت و رنسانس پرسپكتیو بازنمایی نظام
مثابة به پرسپكتیو نیست. کار در نسبتی و همسانی
نظامیمبتنیبربازشناسیمستقیمناظر،درعینحال
در نمایش به آشكاردرجهان اعمالدخالتی مستلزم
آمدهدرتصویراست.درخوشبینانهترینحالتمیتوان
چنیناذعانداشتکهپرسپكتیوبیشتربرنوعیواقعیت
لذا دارد.9 داللت شده انسانی کاماًل و پدیداری
»تحریفهایپرسپكتیویناشیازنیروهایذاتیدنیای
بهنمایشدرآمدهنیست.اینتحریفاتدرواقعتجلی
بصریاینواقعیتهستندکهدنیایمزبورموردمشاهده
واقعشدهاست؛وساختاینهندسهاپتیکاستکه
میکند« تعریف و مشخص را بیننده جایگاه

)آرنهایم،360:1386(.
بازنمایی کرد استنباط میتوان اساس این بر
از منفرد بیننده یک مشاهدات نمایانگر پرسپكتیوی
جهانوحیطةادراکاتاوستکهانگارهتصویریفضارا
درسطحیجدیدومتمایزازگذشتهطرحمیکند.البته
اینمدعابهمنزلهانطباق-پذیریکاملاصولپرسپكتیو
بهمنزلهاصالت بامشاهداتانسانینیست،بلكهصرفاً
یافتنجایگاهانسانبهعنواننقشاصلیدرتصویرگری
هنررنسانسومنظرپرسپكتیویآناست.»بهتعبیری
میتوانگفتدرنقاشیایکهبراساسپرسپكتیوخلق
بهفضای رانسبت بیننده توانجایگاه باشدمی شده
اثر که بیننده لذا نمود. تعیین شده بازنمایی صحنه
هنریرابهنوعیگسترشفضایشخصیخودمیداند،
همانی این احساس نقاشی صحنه با پیش از بیش
میکند.درواقعتابلوینقاشیعالمصغیریـواقعیت
دارد« حضور آن در بیننده که است ـ خودبسایی
نمود مازاتچو10 مقدس« »تثلیث )ماینر،125:1387(.
اینرخداددردورهرنسانسمیباشد)شكل از مهمی
شماره1(.اثریکهنقطهعطفوتكاملتاریخنقاشیبر
مبناینظامپرسپكتیویفضامیباشد.»کاربردپرسپكتیو
یاژرفانماییتوسطمازاتچوبهبینندههمةاطالعاتالزم
شده نقاشی درونی فضای این عمق سنجش برای را
میدهدوبهاوامكانمیدهدنقشةآنرابكشدوساختار

سهبعدیاشراتجسمکند«)دیویس،514:1388(.
تعیینجایگاهعناصرواشیادرنقاشیرنسانسبهدو

نكتهمهماشارهدارد.نخستبهاینمهمتأکیدداردکه
جایگاههرشیبهواسطهجایگاهمحوریناظر،کهمالک
تعیین و سنجیده است دیگر عناصر تمامی سنجش
میشود.بهعبارتدیگرموقعیتهرجسمیبهواسطه
جایگاهوحضورناظراعتبارمییابد.دوم،اشارهبهمفهوم
فضادرعرصههنرهایبصریدورهرنسانساستکهدر
ذیللواینظامپرسپكتیویمطرحمیشود.طرحمفهوم
بیان بنابر یا عناصر بین حاکم فضای مثابة )به فضا
پانوفسكیفضایدارایارتفاعوعرضوعمق(درنقاشی
بعیدی امر تقریباً پرسپكتیو داشت نظر در بدون
»نظام یک پوشش در حالت، این در »فضا مینماید؛
مختصات«وباگسترشمفهومکلیوانتزاعیبعدسوم
کلی«، درحالت ماخوذشده مفهومیک»جسم ... یا
تفاوتبینجلووعقب،اینجاوآنجا،جسموغیرجسم
لذا .)Panofsky, 1991: 43( است« برداشته میان از را
مفهومفضابهمثابةفضایمنفیمابیناجسامدرنقاشی
دورهرنسانس،درپیوندباجایگاهناظراستکهمشخص

میشود.

نظام پرسپکتیو رنسانس و تثبیت منظر سوژه 
در تقابل ابژه 

بااتكابهآنچهکهدرسطورپیشینبیانشدشان
نظام در سوبژکتیو دقیقتر عبارت به یا و ذهنیتگرا
امریواضح بهعنوان رامیتوان پرسپكتیویرنسانس
چون پیشینی پژوهشهای که نكتهای انگاشت؛
»پرسپكتیوبهمثابةفرمنمادین«اروینپانوفسكینیز
تحلیلهای در پانوفسكی اروین میباشد. آن بیانگر
فلسفیخودادراکهنریرابهمثابةیکنوعخاصیاز
نظام یک طرحریزی ضمن و میدارد معرفی شناخت
شناختیمبتنیبرآراکانت،ابتداشناخترابااتكابه
نظامتفكرکانتیتعریفوحدودوخصایصآنرابیان
در را نظرش مورد شناختی مدل این میدارد.سپس
دایرهآثارهنریخوانشمینماید.بنابرمنظرپانوفسكی
شی فرض پیش معرفتشناسی »در که چنان
فینفسه11توسطکانتکاماًلمتزلزلشد؛درنظریةهنر
نیزرویكردمشابهایتوسطآلویسریگل12طرحگردید.
از بهادراکهنری،چیزیبیش اینمبناپیبردن بر
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مواجههبایکشیفینفسهدرروندشناختنمیباشد«
)Panofsky, 1968: 126(.اینمنظربرآناستتادریافت

وشناختعینیتوذاتفینفسهاموررامستقلازذهن
سوژهامریدستنایافتنیقلمدادنماید.کانتاینمهم
رادربابشیفینفسهبیانمیداردوپانوفسكیبااتكا
کار به نیز آثارهنری رادرخصوص الگو این ریگل به
بر دلیل اصلیترین و مهمترین این شاید میگیرد.
خوانشپانوفسكیبرایبحثازصورتهاینمادیندر
تاریخهنرباشدکهبهخصوصباهمینعنواندرمورد
قرار نیز نهایت در و گرفتهمیشود، کار به پرسپكتیو
استبااتكابهآن،بهدستاوردیمشابهآنچهکهکانت
درعرصهشناختبیانمیدارد،درآثارهنریبرسیم:
ادراکوشناختشیفینفسهوعینیتمستقلازذهن
لذا است؛ ناممكن بازنمایی هرگونه و هنری آثار در
بازنماییرانمیتوانمنطبقباواقعدانست.پانوفسكیبه
مثابةیکمتفكرنئوکانتیبرایناعتقاداستکه»جز
مسألهایکهکانتبیانکردههیچراهیوجودندارد،و
شی ُکنه و ذات به راهی طلبیدن برای دلیلی هیچ
فینفسهنیزدرمیاننیست.یافتنراهیبهعینیتامور،
اگرچهممكناستبهیكسانتوامباپرسپكتیوازدوره
زمان از پرسپكتیویسم اما باشد، کرده رشد رنسانس
نیز نسبیتگرایی از مهمی معنای حاوی رنسانس
میباشد:درحقیقتپرسپكتیوپیشنهادمیدهدکههر
شده تنظیم ویژه نظر نقطه یک از همیشه مسالهای
است،وهیچنقطهنظریذاتاًبرترویامعتبرترازبقیه

.)Wood, 1991: 22(»نیست
مهمترین از یكی رنسانس پرسپكتیو نظام
خصیصههاییاستکهدرآثارنقاشیداعیةعینیتویا
انطباقبادریافتهایچشمانسانرادارد.اماپانوفسكی
بر عالوه نمادین« فرم مثابة به »پرسپكتیو نوشتار در
معرفیپرسپكتیوبهمثابةعینیکردنامرذهنیسوژه،
انسان حسی دریافتهای با مطابق هم چندان را آن
نمیداند.پانوفسكیدرصفحه66،پرسپكتیورابهعنوان
عینیتیافتگیذهنیتتوصیفمیکند.برایتوصیفو
تحلیلمفهوم»عینیتیافتگیذهنیت«13بایددستبه
این فلسفی نظام آن درون و شد کانت فلسفه دامان
نظر از واقع عالم کانت، باور »در دریافت. را مفهوم

تقسیم بخش دو به دارد، انسانها ما با که ارتباطی
میشود:

1.بخشغیرقابلادراک
2.بخشقابلادراک

کانتبخشاولرا»بود«،»نومن«14،»شیفینفسه«
و»واقع«15وبخشدومرا»نمود«،»فنومن«16،»شی
نزدما«17و»ظاهر«18میخواند«)نصیری،1387: در
76(.کانتساحتشناساییانسانراازساحتمستقل
که میدارد بیان اساس این بر و میدارد متمایز شی
آنچهبهادراکمادرمیآیدوجوهپدیداریشیاستکه
»خلق اصطالح از استفاده میشود. خلق ذهن توسط
کردن«بهایناعتقاداستکه»شناختتنهادرحدود
ذهنسوژهاستکهمیسرمیگرددوخارجازآنهیچ

یقینیحاصلنخواهدآمد.«
اینمیانلحاظکرد بایددر نكتهایکه مهمترین
که چنان است. انسانی دریافتهای تمام ذهنی شأن
صورت به واقعیت برای کانت رای بنابر و آمد گفته
فینفسهوفارغازشرایطذهنیانساننمیتوانقائلبه
هیچتصورمشخصیشد،هرمفهومومنظریدرمقابل
است؛ پذیرفته را سوژه ذهنی شرایط پیشتر انسان
نخستمتأثرازشرایطمكانمندیوزمانمندیوپس
قابل شرایط به دوازدهگانه19 مقوالت واسطه به آن از

درکبرایانسانمبدلمیشود.
اینمهمبهحتمدرموردمنظرموردمشاهدهویا
تصورشدهتوسطانساننیزدارایصدقاستوبهمنزله
تثبیتمفهومذهنیتگراییدرتقابلبامفهومعینیتدر
نقاشیاست.پرسپكتیوامانیستیحاکمبردورهرنسانس
بهطورقابلتوجهیازاینعینیتفاصلهگرفتهوبراآن
استتاواقعیترامطابقبامحوریتسوژهتصورنماید.
پانوفسكیدربابحاکمیتشرایطذهنیسوژهبرمنظر
نقاشیرنسانسوبهخصوصپرسپكتیوبیانمیداردکه
»ازهمانآغازادراکمابهواسطهحاکمیتقوایذهنی
ماوشرایطتحمیلیآندرفضایمعینیمحدودشده
بیانگر را پرسپكتیو او .)Panofsky, 1991: 30( است«
فضای میکند، قلمداد نقاشی گستره در فضا نمایش
بینهایِتمكانمندوزمانمندیکهسوژهادراکمیکند؛
»کشفنقطهگریز،بهمثابة»تصویرنقاطیکهخطوط
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راستبهصورتهمگرابهسمتآنگرایشدارند«،به
معناینمادیواقعیبرایکشفخودبینهایتاست.«
)ibid, 57(برایناساسنقطهگریزصرفاًوابستهبهمنظر

وتصورسوژهاستوهیچنسبتیباواقعیت)مستقلاز
سوژه(ندارد،لذابهایندلیلپانوفسكیازآنباعنوان
کشفخودبینهایتیادمیکند.برایناساسگسترش
فضابهچپوراستوروبهعمق،تصوریازگسترش
فضایبینهایتدرنقاشیپرسپكتیویاستکه»درآن
ودرپوششیک»نظاممختصات«،باگسترشمفهوم
کلیوانتزاعیبعدسوم...تفاوتبین»جلووعقب«،
»اینجاوآنجا«،»جسموغیرجسم«حلشدهاست«
)ibid; p. 43(.اینمفهومازفضادرنقاشیرنسانسکامال

درتقابلبامنظرنقاشیبدونخصایصپرسپكتیویوبه
خصوصنقاشیدورهقرونوسطامیباشد.

جایگاهوحدتبخشسوژهبنیادواساسپرسپكتیو
است؛لذابازنماییمبتنیبرپرسپكتیوبهنوعیعناصررا
ازواقعیتخودتهیمینماید.ازاینجهتداراییک
یک بر مبتنی را آن اینكه تا است کاربردی خصیصه
نقاطیکه تمام کنیم. قلمداد بیرونی و عینی واقعیت
میکنند مشخص تصویر صفحه بر را اجسام موقعیت
صرفانمایشیازبیانروابطسوبژکتیووابستهبهمنظرو
دریافتهایسوژههستند؛بهنظرمیرسدپانوفسكیاز
امرذهنی«20 ایننكتهمهمتحتعنوان»عینیسازی
)ibid, 65(ویا»عینیتگراییهنریدرحوزهپدیداری«21

یادمیکند)ibid, 72(.چهزمانیکهامرذهنیبهواسطه
چه و ذهنی( امر )عینیسازی عینیتیابد نقاشی
زمانیکهانگیزشیازواقعیتبیرونیبهواسطهخصایص
ذهنیسوژهبازنماییشود)عینیتگراییهنریدرحوزه
ذهنی وجه بر همواره تأکید صورت هر در پدیداری(
پرسپكتیواست.بهواسطهاینرخداد)پرسپكتیو(اشیاو
وحدت و نظم ناظر، جایگاه و منظر به متكی جهان،
مییابند.عینیسازیامرذهنیهمانروندیاستکه
نقاشوتصویرگردرمشاهدهومطالعهتصویریجهان
معنای به اصطالح این است؛ مواجه آن با پیرامون
پذیرشقطعیشأنذهنیوسوبژکتیوپرسپكتیواست.
تصویر، عرصه در صرفاً را ذهنی دریافتهای نقاش
حوزه در عینیتگرایی میبخشد. عینی موجودیت

پدیداریهمدالبرهمینرونداست.»آنچهکهبه
ادراکمادرمیآید،دارایواقعیتنموداری)پدیداری(
استونهواقعیتبهخودیخود.«)نصیری،76:1387(
در واقعیت بر مبتنی واقعیت، از تعریف اساس این بر
حیطهپدیداری)بهواسطهقوایحسیوذهنیتانسان(

استنهواقعیتفینفسهعینیومستقل.
پسپرسپكتیوبرایانسانیکنوعبدیعازشناسایی
یاجهانشیئیشدهمیباشد.شیئیت، و شیءهنری
مفهومیدرحیطهمفاهیمسوژهاست؛خارجازجهان
سوژه،شیئیتفاقداعتباراست؛تاسوژهبهعنوانکاربر
وُمدرکدرمیاننباشدنمیتوانشأنوخصلتشیئیت
رابرایهیچچیزیدرنظرگرفت؛براینمبناپرسپكتیو،
انسان برای یافته شیئیت جهان حدود در شناسایی

است.
پانوفسكیدرصفحاتپایانیپرسپكتیوبهمثابةفرم
نمادینباطرحسوالیمهمدرصددنوعینتیجهگیریو
اثباتسوبژکتیوبودننظامپرسپكتیویدرنقاشیاست.
لذابیانمیداردکهآیاپیكربندییکنقاشیپرسپكتیوی
بهنقطهدیدواقعیناظرمتمایلاستیابرعكسبیننده
نقاشی پیكربندی با را خودش ایدهآل حالتی در باید
پرسشها این طرح در او دهد؟ مطابقت پرسپكتیوی
صرفاًبرآناستکهجایگاهسوژهونسبتادراکیاورا
با پانوفسكی درنهایت دهد. قرار تحلیل مورد ابژه با
رویكردیکامالکانتیابرازمیداردکه»بههرحالابژه
باجاهطلبیسوژهمواجهاست؛در تحتهرشرایطی
صورتیکهابژه)دقیقاًبهمثابةیکامرعینیوفینفسه(
برآناستتابرایناظرامریمحالودستنایافتنی
باشد.ابژهبرآناستتاسوژهرامطیعساختاروقانون
یا تقارن خصلت مثال عنوان )به نماید خود رسمی
تصویرکردنازنمایروبرو(ابژهعینیهیچتمایلیبه
همگراشدنبهسوییکنقطهعجیبوغیرعادیندارد،
چراکههمگراییتمامیابژههابهسمتیکنقطهگریز
بهصورتخطوطیموربمنتجازجهانواقعینیست،
 Panofsky,(»بلكهفقطحاصلمنظروتصوربینندهاست
68 :1991(.اینمهمداعیةعینیتگراییدرگسترهنظام

پرسپكتیوراامریبعیدمیشماردچنانکهکانتادراک
عینیتخارجیراامریمحالقلمدادمیکند.
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نقاشی کوبیسم و استنباط ابژکتیو
از ازاصولهنر بسیاری باشكلگیریهنرمدرن،
گرفتند. قرار واکاوی و تردید مورد پرسپكتیو جمله
تردیدبهمبانیهنرکالسیکوسنتچندصدسالهآن
ازیکسووجذبشدنتوجهنقاشانوهنرمندانبعد
سنن و فرهنگها سایر به رمانتیسیسیم انقالب از
هنری،ازمهمترینعواملیبودکهنظامپرسپكتیورادر
نقاشان کرد. روبرو چالشها مهمترین با غربی نقاشی
انقالبیوشوریدةسدهنوزدهمبرآنشدندتاقراردادهای
بازنماییرایكسرمحوونابودکنندوبنیانینوینبرای
مهمترین ریزند. طرح تصویری و تجسمی هنرهای
تحولیکهدراینزمانودرنقاشیرخمیدهدچیزی
استکهگامبریچآنرا»درکعدمتفكیکدقیقمیان
آنچهکهمیبینیمودانستههایما«مینامد.اینبهآن
معنااستکهدیدنآموختنیاستوآنچهراکهدیدن
مینامیم،همیشهوبدوناستثناشكلگرفتهومتأثراز
باور(مادربارهآنچیزیاستکهمیبینیم )یا دانش
)گامبریچ،550:1385(.برایناساسمعیارومبنای
بازنماییدیگرصرفاًدریافتهایمبتنیبربیناییانسان
نیست، میپنداشتیم بیطرفانه و بالواسطه را آنها که
بلكهبازنماییدرپیوندبابسیاریعواملدیگراست.در
تداومادراکپیوندمیانمفهومواقعیتودانستههایما
وبهعبارتدقیقتر»آموختنیبودنواقعیت«استکه
درگسترهبازنماییمفاهیمیکاربردیچونفرانمایی،22
و نقاشان استفاده مورد و... دفرماسیون سادهسازی،
هنرمندانقرارمیگیرد.روندبازنماییجدیدبامهمترین
نظر به بود؛ توأم واقعیت سنتی مفهوم به انتقادات
میرسدبتواندرنهایتچنیناستنباطکردکهمهمترین
سیر در کوبیسم، مكتب نقاشان توسط نقدها، این
تحوالتهنرمدرن،برپیكرنظامپرسپكتیویحاکمبر
سنتنقاشیاروپاواردآمد.پیروایننقدوباتبیینآن
را کوبیسم نقاشی نقد مهمترین که اثباتخواهدشد
میتوانمتوجهحاکمیتمطلقسوژهدرهنرونقاشی

غربدانست.
کوبیسمبهعنوانیکمكتبهنریراشایدبتوان
انقالبیترینجنبشهنریسدهبیستمبهحسابآورد.
کوبیستهاباتدوینیکنظامعقالنیدرهنرکوشیدند

مفهومنسبیتواقعیت،بههمبافتگیپدیدهها،وتأثیر
متقابلوجوههستیراتحققبخشند)پاکباز،1379:426(.
جنبشهنریکوبیسمبهمثابةیکمكتبخردگرایانه
تلقیمیشودکهپیرویازرویكردهایاحساسیدرهنر
راچندانبااهدافخودهمسونمیداند.بهنظرمیرسد
آنچهبیشازهمهدرشكلگیرینظریومبانیاندیشگی
بازنگری است، سهیم نقاشی( )در هنری جنبش این
آن پیرو و غرب نقاشی بر حاکم پرسپكتیوی نظام
حاکمیت آن بر عالوه باشد. آن بر سوژه حاکمیت
واقعگرایی داعیة نوعی با نقاشیهمیشه بر پرسپكتیو
توامبودهاستکهبهنظرمیرسدهمینمدعانیزتوسط
به باشد. نقاشانکوبیسمموردتردیدونقدواقعشده
در که کوبیسم نقاشی نظری مبانی دقیقتر عبارت
کوبیسمتحلیلیمدونشد،نشأتگرفتهازتردیدجدی
بهواقعگرایینظامپرسپكتیوینقاشیونفیآنبواسطه
نقاشان بود. سوژه محوری جایگاه انگاشتن نادیده
کوبیستدیگرقرارنبودهمچونقبلفضایتجسمیاثر
خودراازنقطةدیدیواحدتجسمکنندکهبرمبنایآن
و معطوف همگرا صورت به موازی خطوط و سطوح
متمرکزبرنقطةگریزباشد؛آنهاباداعیةواقعگراییکه
میتوانآنراهمسوبانوعیابژکتیویسمدانستمنظر
سوژهرابهمثابةنظامیقراردادینفیکردهودرعوض
درتالشبودندتاماهیتاشیاوجهاندیداریرافارغاز
منظرسوژهوحسبیناییاوتصویرنمایند.بهعبارت
دقیقترفارغازنقطةدیدیمحدود،درنقاشیخواهان
ماهیتعینیتروواقعیتریبرایاجسامبودند.براین
سنت واقعگرایی بر آنها نقد ماهیت که بود اساس
رنسانسیمدونشد.ایننقدبرواقعگراییپرسپكتیوی
توامباداعیةجدیدیازواقعگراییعینیتوسطنقاشان
کوبیستمطرحشد.درواقع»آنها)نقاشانکوبیست(
آرزوداشتندکهواقعیتعینیوجامعشكلهادرفضارا
نمایشدهند«)گاردنر،1370:622(.برایناساسنقد
به نوشتار این در که کوبیسم نقاشی در شده مدون
معرفی پرپسكتیوی نقاشی با تقابلی خصایص عنوان
آن پیرو که است مهم شاخصه یک دارای است شده
خصیصة مییابند؛ اعتبار دیگر تقابلی مهم خصایص
دید زاویة و منظر انگاشتن »نادیده میتوان را مذکور
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ناظر«برایمدونکردننظامیعقالنیدرنقاشیمعرفی
مهم شاخصه چهار انقالبی خصوصیت این پیرو کرد.
دیگردرنقاشیکوبیسمدرتقابلباسنتنقاشیمتأثر

ازپرسپكتیورنسانسمدونمیشودکهعبارتانداز:
بر تمرکز و صرف بینایی حس از پیروی عدم .1

ماهیتادراکیوعقالنیازموضوع
2.نفیوفراغتازمفهومفضابهمثابةفضایمنفی
ویافضایخالیمیاناجساموعناصر)اینتعریفازفضا

تعریفیوابستهبهنظریةپرسپكتیورنسانساست(
3.عدمتوجهبهخصوصیاتزمانمندیومكانمندی
درگسترهنقاشیوفضایتصویرکهدرسنتپرسپكتیوی

وابستهبهجایگاهناظرونقطهدیداوبود.
حجم و روشن سایه خصایص انگاشتن نادیده .4

پردازیکهوابستهبهمنظرسوژةناظرقلمدادمیشد.
5.عدمتوجهبهخصایصوتنوعاترنگیبهعنوان
ادراکیسوبژکتیوکهدرنقاشیمتأثرازسنتپرسپكتیوی

امریبدیهیوپراستعمالبود.
با که اروپایی نقاشی بر حاکم پرسپكتیوی نظام
مازاتچوتثبیتشد،اینفرضرابهوجودآوردهبودکه
استفادهازپرسپكتیویکنقطهای]وبعدترچندنقطهای[
واقعگرا بازنمایی برای بنیادین ضرورتی نقاشی در
میباشد.اماواقعیتایناستکهایننظامنهمطابقبا
دریافتهای با مطابق نه و است امور عینی واقعیت
بصریماازجهاندیداری.نلسونگودمن23همصدابا
گامبریچاستداللمیکندکهمیانتصاویرپرسپكتیوی
ودریافتهایبیناییانسانتطابقیدرکارنیست.بنابر

استداللگودمندرمشاهدهمبتنیبرپرسپكتیو:
»تصویربایدازمیانیکروزنه،ازیکفاصلهمعین،با
یکچشمبستهوچشمدیگرکهبدونحرکتباشددیده
شود.شینیزبایدباهمینشرایطازمیانیکروزنه،از
زاویهوفاصلهدادهشده،بایکچشمواحدبدونحرکت
مشاهدهشود.درغیراینصورتپرتوهاینوریمطابقتی
که کنیم ادعا میتوانیم شرایط، این تحت آیا ندارند.
بازنماییمطابقباواقعراداریم؟بهسختی!مسلماست
کهدرشرایطمشاهدهانسانی،آنچهکهمیبینیمبهمحو
شدنوابهاممیگراید،درصورتیکهدرپرسپكتیوهمه
جایتصویربهیكسانثباتدارد.آزمایشاتثابتکرده

استکهچشمنمیتواندبدونحرکتنسبتبهابژهاش،
آزمایشات این براساس ببیند،24 معمول طور به را آن
و اجسام معمولی دیدن ظاهراشرطالزمچشمجهت
فضا،اسكنکردناست.چشمثابتجزیکچشمکور
نیستچنانکهبرایبیگناهبودننیزچشمفقطباید

.)Goodman,1976: 12-13(»کورباشد
بهنظرمیرسدفارغازآزمایشاتیکهچندیندهه
بعدصورتمیگیردوگودمنهمبهآنهااشاراتیدارد،
کوبیستهابااتكابهدستاوردهایسزانبسیارپیشروانهتر
نخستیننقدهارابرپیكرةنظامپرسپكتیوواردکردند.
آنهاباآگاهیازاینكهنقاشیمبتنیبرپرسپكتیوصرفاً
و است محدود و ثابت نقطه یک از مشاهده حاصل
ماهیتپدیداریوعینیاشیاباچنینمنظرمحدودی
بسیارتفاوتدارد،برآنشدندتابااستفادهاززاویههای
چندگانةدیدونمایشهمزمانسطوحناپیوسته،گامی
واقعیتدرحیطة از مفهومجدیدی انقالبیدرجهت
نگرش این دارند. بر داشتند را آن مدعای که نقاشی
کوبیستهاعالوهبراینكهمفهومواقعیترافراترازسنت
پرسپكتیویطرحمیکرد،درسددگسترشاینرویكرد
نیزبودکهواقعیترااساساًچیزیفراترازدریافتهای
راستای رادر نمایدوهدفخود تعریف انسان حسی
نزدیكیهرچهبیشتربهآنواقعیتطرحریزیکنند؛از
اینجهتوبااتكابهاینكهنقاشانکوبیستناقدبازنمایی
پرسپكتیویوشانسوبژکتیوآنبودند،میتوانآنهارا
ابژکتیو واقعیتی هواخواه که داد قرار کسانی درصف
هستند.رویكردکوبیستهامتوجهایننكتهمهمبودکه
نظامپرسپكتیویدربهترینحالت)وفارغازانتقادیکه
بعدهاگودمنبهآناشارهکرد(حاصلمشاهدهازیک
زاویهدیدمحدودمیباشد،هیچزاویةدیدیبهتنهایی
نمیتواندبهماهیتواقعیاجساماشارهداشتهباشد،چرا
پیش محدوده در را واقعیت دیدی زاویه هر که
انگاشتههایسوبژکتیوآنمنظروزاویهتعریفمیکند.
بهعنوانمثالبااتكابهزاویهدیدسوژهازیکمكعبدر
بهترینحالتفقطمیتوانسهسطحازسطوحششگانه
موجود اعوجاجات داشت نظر در با هم آن را مكعب
مشاهدهکرد.امانقاشکوبیستبادرنظرگرفتناین
دارای را موجود مكعب واقعی و عینی ماهیت حدود،
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بازنمایی سنت که میداند همسان سطح شش
پرسپكتیویقادربهنمایشآننیست.لذاباآگاهیبه
یک واقعگراییرنسانسیصرفاً اینكهسنت اینمهمو
نظامقراردادیتجسمیاست-کهمیتوانآنرابهمثابة
انگاشتن با»نادیده تعریفکرد- نظامیوحدتبخش
بازنمایی از متفاوت تعریفی ناظر« دید زاوبة و منظر
مكعبموجودراارایهمینمایدکهباآگاهیماازسطوح
آنهمسوتراست.اینهماننظامعقالنیاستکهاین
نقاشاندرصددمدونکردنآنبودند.ازهمینجهت
پدیداری واقعیت ناقد را کوبیسم میتوان که است
نقاشان توجه که نیست بیهوده دانست. سوبژکتیو
تصویری سنتهای متوجه هرچیز، از پیش کوبیسم
نگارگری )همچون سننی سایر یا و وسطایی قرون
ایرانی(استکهازمنظرپرسپكتیویوزاویةدیدناظر
فارغهستند.درحقیقتوجهمشترکمیاناینسنتها
جای به واگرا پرسپكتیو نوعی به توجه کوبیسم و
پرسپكتیوهمگرایرنسانسی،درجهتادراکیبهمراتب
واقعیترازماهیتعناصراست.برهمیناساساستکه
آرنهایمنیزمزیتهایپرسپكتیوواگرایپیشارنسانسیرا
بهاندازهایآشكارمیداندکهتوجهنقاشانیچونپیكاسو
میانگیزد بر را سوبژکتیو واقعیت نفی جهت در را
)آرنهایم،326:1386(.برایناساسنقاشانکوبیستبا
توجهبهکاستیهاینظامپرسپكتیودرجهتبازنمایی
اصول بر مبتنی بازنمایی از نخست گام در واقعگرا،
پرسپكتیوومنظرناظرعدولنمودهاند.بهنظرمیرسد
بخشزیادیازآنچهکهایننقاشاندرآثارخودوبه
خصوصآثارکوبیسمتحلیلی،بهعنواناصولومبانی
بنیادین ازهمینقاعده کارخودمدونکردهاندمتأثر
]نادیدهانگاشتنمنظروزاوبةدیدناظرویارویگردانی

ازاصولپرسپكتیوهمگرا[باشد.
کنش انقالبیترین عنوان به کوبیست نقاشان لذا
خودابتداجایگاهثابتونقطهدیدناظردرنقاشیرااز
میانبرمیدارند.اینرخدادرامیتوانمهمترینواکنش
نقاشانکوبیستبهسنتپرسپكتیویرنسانسقلمداد
کرد؛برایناساساستکهماهیتمشاهدهفضاازمنظر
محدودناظرازمیانبرداشتهمیشودومبناییمتفاوت
برایبازنماییوسازماندهیفضایتصویرکوبیستیدر

نمیتوان کوبیستی آثار در دیگر میشود. گرفته نظر
برایناظرقائلبهزاویهدیدمشخصوجایگاهثابتیشد.
نقطهایمشخص و جایگاه در ناظر دقیقتر عبارت به
نظارهگرچشماندازپیشرویخودنیستکهآنچشم
اندازرابههمانترتیبکهمیبیندترسیمنماید؛بلكه
فارغازدریافتهایبیناییصرفومحدودیتهایآن،
ادراکخودازآنفضاراتصویرمیکند.برهمیناساس
استکهایننقاشانآثارخودرابدوننگاهکردنبهمدل
میکشیدند.»بهطورکلیمیتوانگفتکهپیكاسوو
مدل به نگاه بدون را کوبیستیشان نقاشیهای براک
میکشیدند«)لینتن،70:1383(.چراکهدیگرمبنای
بازنماییمشاهدهازنقطهایثابتنبود.ایننكتهازدو
به توجه عدم اینكه نخست است، اهمیت حایز جهت
مدلمتأثرازانكارنقطهدیدوجایگاهناظراست.نقاش
دیگربهعنوانمشاهدهگرازنقطهایثابتومحدودفضا
رانمینگردبلكهادراککنندهماهیتموضوعاست.این
دریافتهای از فراتر واقعیت، ماهیت ادراک معنای به
که است دلیل همین به درست و است بیناییصرف
دیگرنیازیبهنگاهکردنبهمدلوجودندارد.دومین
نكتهکهمیتوانآنرامنبعثازنكتهنخستدانست
ایناستکهنقاشیکوبیستیباانكارزاویهدیدناظردر
جهتبیانماهیتعینیترازاجسام،آنهارادرتوالی
مكانیوبهصورتیپیوستهدرنظرمیگیرد.برهمین
اساسبرخیپژوهشگراناستنباطمیکنندکه»فضای
مكان بعد بر زمان بعد افزایش کوبیستها تصویری
و زمان پیوند این البته .)622 )گاردنر،1370: است«
مباحث با پیوند در بسیار آن فلسفی جوهر و مكان

مطروحهدرعلمجدیدفیزیکبود.
دید زاویه و منظر از »رویگردانی دیگر مهم نمود
ناظر«،حذفمفهومونمود»فضا«درآثارنقاشاناین
مكتبمی-باشد.چنانکهبیانشد،نقشفضادرنقاشی
بااتكابهقواعدپرسپكتیوومنظرسوژةناظراستکه
نمودمییابد.برایناساسفضارامیتوانبهمثابةفاصلة
خالیمابینناظرتااجساممختلفوفاصلةمیاناجسام
مختلفازجایگاهوزاویةدیدناظرتعریفکرد.بادرنظر
بهفواصلی قایل ناظراستکهمیتوان گرفتنجایگاه
منفی فضای عنوان به نقاشی در بودکه اجسام میان
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تعریفمیشود؛اگرجایگاهومنظرسوژهدرمیاننباشد
کار در اجسام میان فاصله از مشخصی ادراک هیچ
انكار با کوبیست نقاش اساس این بر لذا بود. نخواهد
زاویهدیدسوژهوپیروآننادیدهانگاشتنفضایمنفی،
عناصر از محدودی تعداد یا و عنصر تک بر بیشتر
همنشینبهصورتیادغامشدهودرهمتنیدهمتمرکز
از اثری کمتر تحلیلی کوبیسم در چنانکه میشود؛
نقاشیفضایبازوفضایمنفیمشاهدهمیشود.بدون
تودهای مثابة به عناصر ناظر، جایگاه گرفتن نظر در
کوبیست نقاشان لذا میشوند. انگاشت پیچیده درهم
پسازحذفمنظرپرسپكتیویوجایگاهناظر،بهصورت
ناگزیرنقشوکارکردفضاراازآثارخودحذفمینمایند.
دارای و محدود منظر از تا برآنند اقدام این با آنها
اعوجاجسوژهبهسمتواقعیتیعینیترگامبردارند.به
واسطهحذففضا،وجوهوسطوحمختلفعنصردرهم
تنیدهمیشودودرصورتیکهبیشازیکعنصرمدنظر
باشد،مرزمشخصیمیانآنعناصروجودنداردچراکه
هیچاثرونمودیازفضایمابیناجسامدرمیاننیست.
ازاینجهتوباازمیانبرداشتنمنظرفضاییکلیتاثر
بهمثابةتودهایگستردهازسطوِحمثبتدیدهمیشود.
که میآید نظر به چنین عموماً گسترده، تودة این
نمایشگرابژهموردنظراززوایاییمتعدداست.چراکه
یکشیدارایچندوجهوچندسطحاستکهمعموالً
دریکنقطهمشخصچشمقادربهمشاهدههمهآنها
نمیباشدوواقعیتعینیآنکلیتیفراترازآنزاویهدید
محدوداست؛ازاینجهتنقاشکوبیستابژهموردنظر
رابهصورتگستردهبرسطح،ترسیممیکند.»نمایش
واقعیتچندوجهییکشیمستلزمآنبودکهاززوایای
دیدمتعددبهطورهمزمانبهتصویردرآید؛یعنیکل
)پاکباز،1379: شود« مجسم شی ممكن نمودهای
را کوبیسم نقاشی پژوهشگران برخی چه اگر .)427
بازنماییهمزمانچندنقطهدیدمیدانندبهگونهایکه
انگارناظردرچندنقطهبهمشاهدهعنصرپرداختهاست،
امابایدافزودکهتصویرکردنازچندنقطهدیدهمزمان
بهجاییکنقطةدید،نفیمنظرسوژهنیستبلكهبه
عبارتیگسترشبیشترآناست.ازطرفینبایدفراموش
کردکهنقاشانکوبیستبدوننگاهکردنبهمدلآثار

خودراتصویرمیکردند.لذاآثارآنهانهبازنماییازچند
نقطةدیدبلكهبازنماییمبتنیبرادراکعقالنیموضوع
بود.آنچهمیتوانستنمودیازاینادراکرابرایآنها
دربرداشتهباشدمنظریگستردهوسراسربینبودکه
باتعریفیمتفاوتازفضایتجسمیووحدتعناصرآن
در کوبیسم قدم مهمترین بتوان شاید مییافت. نمود
جهتایننظریهراصرفانفیمنظرپرسپكتیویوزاویة
دیدناظرقلمدادکرد.ازطرفدیگردرحیطةتصویرنیز
این بازنماییرویآورد.در بهخصوصیاتجدیدیدر
میانمهمترینامریکهمیتوانستصورتپذیرد،توجه
ونمایشبخشیازعرصهبسیارفراخوگستردهایبود
بر مبتنی نقاش روش میآمد. در نقاش ادراک به که
تقلیلکلیتعناصربهسطوحهندسیوترکیبمجدد
اینسطوحدریکمجموعهواحدبود.ازاینجهتاست
کهنقاشیکوبیسممتضمنبازنماییعناصرنهاززوایای
به ودرست است؛ زاویهایسراسربین از بلكه مختلف
همیندلیلداعیةواقعگراییدارد،امابایددرنظرداشت
در تصویری نمودی آنكه از پیش مذکور واقعگرایی
بانوعیواقعگرایمفهومیهمسو باشد، نقاشیداشته
استکهباابژکتیویسمنزدیكیبهمراتببیشتریدارد.
متعاقبحذففضادرنقاشیکوبیستی،نمودمفاهیم
زمانیومكانیدرنقاشیکهبهصورتجدیوابستهبه
این آثار از نیز میباشد سوبژکتیو پرسپكتیوی نظام
برخالف کوبیست نقاشان میبندد. بر رخت نقاشان
جهان امپرسیونیستها- جمله از ـ پیشین نقاشان
دیداریرابهگونهایکهبازنمایانگرزمانومكانیخاص
درحدود مفاهیم که نمیبخشیدند.چرا تجسم باشد،
زمانومكانوابستگیتامباادراکسوبژکتیودارند.بر
ایناساس»عینیت«رامیتوانبافراغتاززمانومكان
همسوتردانست.بعدزمانیومكانیدرنقاشیباخصایص
نظر در با دارد؛ ویژهای بازنمود رنسانسی پرسپكتیو
گرفتنمنظرسوژهخصایصزمانومكاندرنقاشیبه
نظیر بهخصایصی اتكا با و قراردادی و نسبی صورتی
زاویهنور،سایهها،رنگها،فضایمابیناجسامونسبت
آنهاباسایرعناصردرفضانمودمییابد.اماویولونیکه
براکدراثرخودتصویرکردهاست)تصویر2(دیگرنور
مشخصیاززمانومكانیخاصکهسایههاورنگهایی
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نمود که فضا و نمیدهد نمایش را گردد منتج آن از
مكانمندیدرآنمشخصباشدنیزدراثرجاییندارد؛
مقوالت درحدود ما برای مفاهیم این ادراک که چرا

ذهنیاست.
بااتكابهحذفمنظرسوژهازنقاشیکوبیسمسایر
مورد نیز پرسپكتیویسوژه منظر به وابسته خصایص
میان این در مهم موارد دیگر از گرفت. قرار بازنگری
حذفسایهروشناجساماستکهبااتكابهمنبعنوری
مشخصایجادمیشود.درواقعسایههاونورهایایجاد
شدهبراجسامداللتبرموقعیتناظرنسبتبهمنبعنور
ناظر موقعیت اگر چنانچه دارند؛ مشخص جسم و
از باشدشرایطحاصل داشته را تغییر میزان کمترین
نورهاوسایههانیزبرعنصریاعناصرموردمشاهدههم
تغییرخواهندکرد.ازطرفدیگروضعیتسایهروشنها
بهمیزانقابلمالحظهایوابستهبهموقعیتعنصردر
نظامپرسپكتیوی ازخصایص فضامیباشدکههمگی
رنسانسیاست.لذاپیرونادیدهانگاشتنمنظرسوژهدر
سایه و حجم مشخص، نور منبع کوبیسم، نقاشی
روشنهایحاصلازآننیزدراینآثارنادیدهانگاشته
میشود.چراکهاینآثارنهازمنظرواحدومحدودسوژه
شدهاند؛ تصویر سراسربین فرضی منظر همان از بلكه
پسبدیهیاستکهخصایصسوبژکتیووابستهبهمنظر
تیره که است ذکر به الزم ننمایند. بازنمایی را سوژه
نقاشیکوبیستی روشنهایموجوددرمرزسطوحدر
صرفاًکنشیتصویریونقاشانهبرایایجادتمایزمیان
باسایهروشنهایمنتجاز ارتباطی سطوحمیباشدو
در ندارند.چنانکه ناظر و موقعیتجسم و نور منبع
تابلویمردیباپیپاثرپیكاسو)تصویر3(،هیچمنبع
نورمشخصیرانمیتواندرنظرگرفتکهنماینگرزاویه
دیدسوژهناظرباشدوبهواسطهآنحجممدلونسبت

آنبافضامشخصشود.
صرفنظرکردننقاشانکوبیستازمنظرپرسپكتیو
زاویهدید و ازمنظر یاهمان»رویگردانی و رنسانسی
ناظر«برنوعادراکواستفادهآنهاازرنگهاهمتأثیرات
درباب پژوهش و مطالعه است. داشته توجهی قابل
متنوعی بسترهای به وابسته جدی صورت به رنگها
نظیرفیزیک،فیزیولوژیوروانشناسیاست.اینمهماز

آنجایینشأتمیگیردکهدربابادراکرنگهاتوسط
دید از دارد. وجود متفاوتی بسیار نظریات انسان
ایدئالیستهارنگهابخشیازکیفیاتثانویهبودندکه
ماهیتوخصایصادراکیآنهاوابستهبهذهنماست.
جانالکبهعنوانیكیازپیشرواناینمشربفكری
دارد مادهدوکیفیتوجود بودکه»در اعتقاد این بر
کیفیاتاولیهمثلفرم،فضا،حرکت،عددونظایرآنو
کیفیاتثانویهمثلرنگ،بو،طعم،صداوغیره.بهنظر
الککیفیاتثانویدرجوهرمادیاشیاوجودنداردبلكه
درذهنماست.بدینمعناکهوقتیماباکیفیاتاولیه
مانقش ذهن در ثانویه کیفیات میشویم، مواجه
میبندند«)ضیمران،159:1393(.برایناساسرنگها
دیده متفاوت صورت به نوری، مختلف شرایط در
میشوندوازآنجاییکههیچگاهشرایطنوریثابتو
ایستاییوجودنداردلذاهیچادراکواحدینیزازرنگها
نمیتواناکتسابکرد.ازهمینجهتمیتواناستنباط
کردکهدرروندانصرافازمنظرپرسپكتیویسوبژکتیو
از صرفنظر عینیت، به بیشتر چه هر نزدیكی برای
کاربسترنگهاهمامریقابلپیشبینیاست؛چنانکه
درآثارکوبیسمتحلیلیمیتوانشاهدآنبود.دراین
آثاربرخالفبخشهایقابلتوجهیازمكاتبمتاثراز
پرسپكتیورنسانسیوواقعیتپدیداریسوبژکتیو،توجه
بهخصایصوتمایزاترنگیتااندازهزیادیکاهشیافته
ودرعوضتوجهمعطوفبهکاربستتنالیتةواحدرنگی
دردامنةتیرهتاروشنشدهاستوچنانکهگفتهآمد
روشن سایه خصایص به ربطی مذکور روشنی تیرگی
نداردبلكهصرفابهجهتنمایشوتمایزسطوحمتفاوت
ازیكدیگراست.ایندرحالیاستکهاستفادهازرنگها
ودامنةتنوعاتآنهابهمثابةخصیصهایسوبژکتیودر
سنتمتأثرازپرسپكتیورنسانسبادرنظرداشتبرخی

قواعدتصویریامریبدیهیوپراستعمالبودهاست.
میتوان چه اگر که داشت اذعان باید نهایت در
نظام از رهایی راستای در تالشی را کوبیسم نقاشی
بنیادینسوبژکتیودرهنرهایتصویریقلمدادکرد،اما
به معطوف فقط بخشی، رهایی این که افزود باید
بنیان ازدورهرنسانس خصایصپرسپكتیویاستکه
نهادهشدورهاییازسوبژکتیویسمودستیابیبهشی
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آن بر بارها کانت چنانکه محض عینیت و فینفسه
تأکیدکردهبودامریمحالاست.شایدبههمینجهت
باشدکهکوبیسمدرتداومخودوبعدازدورهتحلیلیبا
را خود مبانی و اصول خود، حدود در نظر تجدید
گسترشمیدهدوبهسمتخصایصفرمالنقاشیفارغ
از بحث اگر رو هر به عینیجلبمیشود. مباحث از
ابژکتیویسموسوبژکتیویسمدرنقاشیبهمیانباشد،به
نظرمیرسدبتواناستنباطکردکهبههمانمیزانکه
محوری سوژه و سوبژکتیویسم با رنسانسی پرسپكتیو
سمت به کوبیسم نقاشی دارد، نزدیكی و همسویی
تمایل و گرایش ازسوبژکتیویته فراغت و ابژکتیویسم

دارد.

نتیجه گیری
بااتكابهشواهدموجودمیتوانچنیناستنباطکرد
از خاصی نوع کوبیستی نقاشی وجه مهمترین که
واقعگراییاستکهشاخصهبارزآنصرفنظرکردناز
نظامبازنماییپرسپكتیویی)سوبژکتیو(میباشد.اگرچه
مهمترین مثابة به رنسانس دوره از پرسپكتیوی نظام
قاعدهدربازنماییمدنظرقرارگرفت،امانقاشانکوبیسم
آنرابهمثابةنوعیبازنماییسوبژکتیوودورازواقعیت
دلیل مهمترین میرسد نظر به کردند. قلمداد عینی
نقاشانکوبیستدراینراستاچرخشبهسمتنوعی
واقعگراییادراکیاستکهصرفاًوابستهبهدریافتهای
بینایینیست؛نمودهایمتفاوتیازایننوعواقعگراییرا
هنرهای و کهن تمدنهای از بسیاری در میتوان
تصویریآنهاکهمتأثرازقواعدمنظرواگرابودهمشاهده
کرد.اماتمایزونتیجهمهمکوبیسمدرایناستکهبه
قواعد از نظر صرف با نقاشی نوع این میرسد نظر
حاکمیت بر نقدها مهمترین پرچمدار پرسپكتیو،
مستبدانةسوژهدرگسترهنقاشیغربباشد.لذاباتوجه
بهداعیههاینقاشاناینمكتبمبنیبرواقعگرابودن
شان این که کرد استنباط چنین میتوان آثارشان،
نظام بر حاکم سوبژکتیو سویة با تقابل در واقعگرا
نزدیكی و همسویی مراتب به و است پرسپكتیوی
بیشتریباابژکتیویسمویانوعیواقعگراییابژکتیودارد.
بهنظرمیرسدکهتوجهویژهنقاشانمكتبکوبیسمبه

اساس همین بر نیز سنتی فرهنگهای تصویری آثار
بودهباشد.
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