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مقدمه 
نقدتكوینی1،یكیازروشهاینقدنواستکهبه
واسطةکاربردواژة»پیشامتن«۲توسطژانبلمن-نوئل
درسال1۹7۲پدیدارمیشود.امااولینمورِداصطالح
دقیق»نقدتكوینی«مربوطبه1۹7۹است.کهبرروی
عنوان با Flammarion انتشارات از کتابی جلد
»تالشهاینقدتكوینی«منتشرشد.جلدیکهداللت
برای جدید حوزهای فضای »و دارد: مهمی امر بر
مطالعاتادبیرانشانمیدهد،کهبهواسطةهمنشینی
مستقیمباردپاهایمكتوبیکهنویسندگانپسازمرگ
میشود« مشخص گذاشتهاند، برجای ما برای خود،
)Grésillon, 2007:31(برایناساس،نقدتكوینینوعی

روشنگرشادبیاستکهنهتنهااثرنهاییراهدفقرار
نمیدهد،بلكهآنچهموضوعمطالعهاست،فرایندتكوین
وخلقمتناست.موضوعایننقد،زیباشناسیایست
»کهمحوریترابرناتمامهاییمینهدکهمنجربهنتیجة
نهاییاثرمیشود.)Grésillon, 2015:16(اینناتمامها،
پیشامتن بدان تكوینی نقد در که همانچیزیست

میگویند.
به و تكوینی نقد مختص واژهایست پیشامتن،
قالب در که میشود گفته ناتمامی متنهای مجموعة
مستنداتمادینمودداردودرارتباطبامتننهاییو
درمسیرتكاملآنهستندوکهمتناسبباقلمروهای

مختلف،متفاوتند.مناسباستذکرشودکهدرتحلیل
دستهبندی برای که الگویی نوشتار، این در تكوینی
مدارکومستنداتوابستهبهتكوینمتن،ازآناستقاده
این بر ترامتنیتژنتیست. الگوی از برگرفته میشود،
مبنا،مطالعةمراحلتكویناثروبررسیدگرگونیهای
قابل گستره سه در پیشامتنها در شكلگرفته
و فرامتن۵ پیرامتن4، اختصار، به که پیگیریست،

پیشمتن۶نامیدهمیشود.
gennê-تكوینی(»بهفعلییونانی(génétique کلمة
بهمعنی»شدن«و پیوندمیخوردکههمزمان tikos

»هستن«)بودن(است،موضوعبرسراثِردرحاِلشدن
است،بهجایاثرثابتشدهدریکزمانواحد.بهمعنای
 Le( دقیق،کلمة»تكوین«جریانشدن-هستناست.
این اینمیان،کارمنتقدتكوینی Men, 2004:12(در

استکه»روشقیاسیرارهاکندوباجایگزینکردن
دیدگاهیاستقرایی،برزیباشناسیاثر،متمرکزشود.«
)Lebrave, 1997 :162(منتقدتكوینیتالشمیکندتا

فرامتنی پدیدههای و عناصر،شرایط مادی، مستندات
کهدرشكلگیریوتكوینمتننهایی،مؤثربودهاندرا

شناساییومطالعهکند.
نقدهای از وسیعی بخش همانند نیز تكوینی نقد
نقد روانشناسانه، نقد بینامتنی، نقد همچون نوین
ادبیو ابتدادرمطالعات امثالهم،اگرچه فرمالیستیو

تصویر1. فرانسیس بیکن،سه مطالعه برای فیگورها بر مبنای تصلیب، 1944، رنگ روغن و پاستل روی تختة ساندئاال ، هر پنل 94×74 سانتی متر، گالری تات ،

https://www.tate.org.uk/art/artworks/bacon-three-studies-for-figures-at-the-base-of-a-crucifix-  مأخذ.

ion-n06171
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الگویی ازمدتی، متونمكتوب،بهکاررفتهاست،پس
برایتحلیلومطالعةپژوهشگراناینعرصهدرسایر
هنرهای در نقد این از استفاده بنابراین شد. رشتهها
پدیدهای آثار، مطالعة برای الگویی بهعنوان تجسمی،

غیرمنتظرهنیست.
اثریکهدرایننوشتار،بهمطالعةآنبرمبنایالگوی
برای مطالعه سه تابلوی میپردازیم، تكوینی تحلیل
فیگورهابرمبنایتصلیب،1۹44است.اینتابلوبهچند
دلیل،برایمطالعةبرمبناینقدتكوینیمناسببهنظر
دارد. متفاوتی پیشامتنی عناصر که آن اول میرسد.
بیكنبهجهتشیوةمتفاوتدراجرایآثارش،بهجای
مورد مجالت تصاویر از اتود، یا و پیشطرح اسكیس،
میکرد. استفاده پیشامتنی عنصر عنوان به عالقهاش
و پیشمتنی مستندات از بیكن استفادة نوع به دوم
مراتب سلسله به او بازمیگردد. آثارش در پیشامتنی
اعتقادنداشت.بههمیندلیلنحوةاستفادةاوازعكسها
همواره که، بود گونه بدین تصاویرجمعآوریشده، و
کارمیبست.دیگر به آثارش رادر بعد،آنها مدتها
آنکه،بسیاریازپیشمتنهایایناثر،بهعنوانبخشی
ازمستنداتپیشامتنیآن،درنظرگرفتهمیشوند.ودر
نوع میکند، مناسب را تابلو این مطالعة آنچه نهایت
بیكن آثارخوداست. پیشامتنهای با برخوردهنرمند
اقدامبه مازوخیستمادرزادبود.بههمیندلیل،غالباً
امر این مینمود. آن به وابسته و نهایی متون انهدام
برجای مدارک و اسناد با متناسب تا میشود موجب
الگوی اثر،مسیرپژوهشمتفاوتیرابرمبنای از مانده

تحلیلتكوینیدرپیشبگیریم.

پیشینة پژوهش 
پژوهشهادرحوزةنقدتكوینیبهدودستهتقسیم
میشود:نقدتكوینیدرادبیاتونقدتكوینیدرهنرو
در فارسی زبان به اندکی پژوهشهای اما علوم. سایر
حوزةنقدتكوینیانجامشدهاست.مهمترینوشایدتنها
مطالعاتیکهدراینحوزهصورتپذیرفتهبهسال1۳۸7
وشمارةهفتمازدوماهنامةپژوهشنامةفرهنگستانهنر
بازمیگردد.ازجملهمقاالتچاپشدهدراینشمارهاز
مجله،روشنقدتكوینیدرادبیاتازدکتراسداللهی،

تكوینی نقد نامورمطلق، دکتر از هنر در تكوینی نقد
گرنیكاازمنیژهکنگرانی،کهبااستفادهازترامتنیتژنتی
تابلوی بررسی به تكوینی تحلیل الگوی برمبنای و
گرنیكایپیكاسومیپردازد.همچنیناثريازنگارگري
معاصرایرانیازسجادباغبانماهرکهبهموضوعاستفاده
سعید کاغذین« »جامههای اثر مطالعة در نقد این از

معیریزادهبااستفادهازترامتنیتژنتیمیپردازد.
همچنینکتابنقدتكوینیدرهنروادبیاتبهسال
1۳۸۸نوشتةآقایاننامورمطلقواسداللهی،تنهاکتاب
درحوزةنقدتكوینیبهزبانفارسیست.دراینکتاب،
بااستفادهازترامتنیتژنت،بهبررسیامكاناستفادهاز
ایننقددرمطالعةآثارادبیوهنریپرداختهمیشود.
همچنین،نقدادبیدرسدةبیستمنوشتةژانایوتادیه
کهدرفصلدهم،بهبررسیاجمالینقدتكوینیپرداخته

است.
آقای رسالة هنر، حوزة در موجود رسالة تنها
در تكوینی نقد »کاربرد عنوان با بیدختی محمدعلی
شناختوتحلیلعكاسیایران«بهتاریخ1۳۸۹تالش
در پیشامتنی مختلف گونههای بیان تاضمن میکند
عكاسیومبانینظریدرقلمرواینرسانه،کاربردنقد
تكوینیدرعكاسیراامكانسنجینماید.همچنیننقد
تكوینینقاشیمعاصرایرانی؛موردمطالعاتی:اثرگالیه
رضارینهایتوسطهدینخجیریدرسال1۳۹4نیز
این کاربرد که است ارشد کارشناسی پایاننامة تنها
شیوةنقدرادرمطالعةیکاثرنقاشی،بررسیمیکند.

درحوزةادبیات،میتوانبه»دورةتاریخیوروابط
بینافرهنگیدربوفکورازمنظرنقدتكوینی«،رسالهای
ازآقایحبیباحمدزادهدرسال1۳۸۸اشارهکرد.در
برایشناختروابط نقدتكوینی ازروش اینپژوهش
بینافرهنگیوتأثیرآندرشكلگیریاینرماناستفاده

شدهاست.
اروپایی، کشورهای در ارزشمندی مطالعات اما
آمریكاوکانادادراینحوزهانجامشدهاستکهاغلب
اینمطالعاتدرکشورفرانسهصورتمیپذیرد.بنابراین،
اغلبآنهابهزبانفرانسویاست.آنچهبهطورمؤثردر
به میشود انجام معاصر، دوران در تكوینی نقد حوزة
 CNRS  ۸ 7وابستهبه،ITEMواسطةفعالیتهایمؤسسة
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در را وگروهی ارزنده پژوهشهای نخستین استکه
قلمرونقدتكوینیدرادبیاتآغازمیکند.بدینترتیب،
و مطالعات سال دو مؤسسة، این ،1۹۹4-1۹۹۲ در
سمینارهاییرادریکپژوهشگستردةچندرشتهایو
بایگانیهای میانرشتهایتحتعنوان»هنرهاوعلوم:

آفرینش«صرفمیکند.
ازدیگردستاوردهایاینانستیتو،ایجادمجلهایست
باعنوانGenesisکهدرراستایمطالعاتتكوینیست.
اینمجلهباهمكاريمرکزملیکتاب۹وCNRSچاپ
میشودوبهطوربرنامهریزیشدهوهدفمندبهموضوع
مطالعاتتكوینیمیپردازد.ازجملهمقاالتحاصلاز
ادبیات، نقدتكوینیدرحوزة باب اینتالشهاکهدر
نام با لوییهی از بهمقالهای صورتپذیرفتهمیتوان
و سال1۹۹4 به 10Critiques de critique génétique

 La critique génétique 11مقالهایازژانلوئیلُبراو،بانام
 : une discipline nouvelle ou un avatar moderne de

la philologie ? بهسال1۹۹۲اشارهکرد.

زبان به گرزیون آلموت از کتابی در همچنین
فرانسوی،بهنامEléments de critique génétique1۲ که
گونهای به است، تكوینی نقد منابع مهمترین از
روششناسانهوبامحوریتقراردادن»متِندستنویس«
بهموضوعایننقدپرداختهوتالشمیشودتابهالگوی
تحلیلآثارنوشتاری،دستیابد.مارکُدبیازینیزدر
نقد بهمقولة La génétique des textes نام1۳ با کتابی

تكوینیپرداختهاست.

روش رویکرل
اجرای ودقیق آنچهدرروشودرشكلدرست
غایتگرایی14 از پرهیز دارد، اهمیت تكوینی، تحلیل
است.پرهیزازایندیدگاهکهاثرنهاییهموارهکاملترین
شناخت، راستای در تالشی باشد بنا »اگر باشد. اثر
صورتپذیردکهدرنهایت،منجربهاینشودکهمتن
نهاییرابرتروکاملتربدانیم،اینمطالعهوشناخت،به
چهکارمیآید.تأثیراتچنیننگرشیبراینقدتكوینی،
)Grésillon, 2007:38( بود.« خواهد مخرب عماًل
نگرش این از میبایست نقد، روش این در بنابراین،

غایتگرایانهپرهیزکرد.
جستوجویمنتقدتكوینیبرایشناختفرایند
تكوین،بهبازی»سرنخ«1۵شباهتدارد.بهگونهایکه
متن میان ارتباطی هر تواند می تكوینی پژوهشگر
نهاییومتونپیرامونآنراجایزبداندودرنهایت،با
مطالعةدقیقوانتخابمتونمؤثردرتكوینمتننهایی،
زنجیرةمنطقیاینشواهدپیوستهرابازسازیکند.اما
»میبایستتفكریغیرخطیومتحرکداشتهباشیم،
است.« غیرخطی فرایندی نیز تولید فرایند که چرا
)همان،۳7(بدینمعنیکهاگرچهمتنیااثر،نمیتواند
ازترتیبقبل/بعدبگریزد،وبرمبناینظامکرونولوژیک
صورتمیپذیردامادرهمانزمان،معنایتولیِدآن،از
در مؤلف لزوماً که چرا میگریزد، خطی منطق همة
پیشامتنی، عناصر از استفاده در نهایی، متن تكوین

ترتیبزمانیرارعایتنمیکند.

نقد تکوینی

مرحلةدوم مرحلةاول

نقدتكوینی تكوینمتن

تجزیهوتحلیلدادهها گردآوریتماماسنادمرتبطبامتن

تاریخگذاریمدارک

دستهبندیمدارکباتوجهبهنوعآن

بررسیدرستیوصحتمدارک
دستهبندیمدارک،ازجهتتكوینیوموضوعی

جدول1. مراحل نقد تکوینی
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تقسیم مرحله دو به تكوینی نقد مقدمه، این با 
در )1 )جدول تكوینی. نقد و متن1۶ تكوین میشود:
مرحلةاول،پژوهشگراقدامبهتشكیلپروندةتكوینی17
اثرمیکندتابتواندتماممدارکومستنداتیکهردپای
جمعآوری یافت، آن در میتوان را اثر تكوین فرایند
میکند:دستنوشته،خطخوردگیها،دفتریادداشتها،
فیلمنامهها، اسكیسها، طرحها، روزانه، یادداشتهای
چرکنویسها،نمونههایچاپیاصالحشدهو....سپس
آنهارادستهبندیمینمایدوبرمبنایترتیبزمانی،
نظممیبخشد.اینفراینددرپروندةتكوینآناثر،به
سپس میماند. باقی آن، سابقة و آرشیوی صورت
برمبنایدادههایجمعآوریشده،بهکشفارتباطمیان
هریکازاینعناصروچگونگیکاربستآندرفرایند
تكوینی نقد دوم، مرحلة اما میشود. پرداخته تكوین،
دادههای مطالعة و تحلیل به مرحله، این در است.
جمعآوریشدهدرمرحلةنخست،اعمازدادههایادبی،
تاریخی،اجتماعی،سبکشناسی،فرهنگی،خانوادگیو
به و میشود. پرداخته تكوینی پژوهشگر توسط ...
چراییوچگونگیایندگرگونیهاپاسخدادهمیشود.

)نامورمطلق،7۲-۶۸:1۳۹1(
بیكن، فرانسیس تابلوی توصیف از پس ادامه در
تالشمیشودتاایناثررابااستفادهازالگویتحلیل

تكوینی،موردمطالعهقراردهیم.

مبرهی و توصیف ابر
برمبنایتصلیب«، فیگورها، برروی »سهمطالعه
اولیناثرنقاشیسهلتبیكنوبهتعبیرخودش،اولین
اثرواقعینقاشیاوستکههمزمانآبسترهوفیگوراتیو
است.اینتابلوبعدازوقفهایهشتساله،از1۹۳۶،در
سال1۹44کشیدهمیشود.1۸وازآن،بهعنوانیكیاز
یاد دوم جهانی جنگ از بعد نقاشیهای بزرگترین
میشود.ایناثرهمچونسایرآثاربزرگمذهبیتاریخ
هنر،درسهلتوهرکدامدراندازة74×۹4سانتیمترو
باتكنیکرنگوروغنوپاستلبررویتختةساندئاال1۹،

طیدوهفتهنقاشیشدهاست.
اول؛ تقسیممیشود: بهسهمنطقه اثر این فضای
میدانهاییازرنگکهفضایپسزمینةاثررادربرمیگیرد.

دوم؛فیگورهاییکهدراینپسزمینهجایمیگیرندو
سوم؛یکمنطقةمدور،یکپایه،ویایکسنکهفیگور
نظرمیرسد به راست، پنلسمت رادربرمیگیرد.در
مخلوقهراسانگیز،اندامپنجهمانندشرابررویچیزی
شبیهبهبرسیاشایدعلف،گذاشتهاستودرحالیكه
باردیفی دهانش،گوییرویگردنشسوارشدهاست،
دندانهوارازدندان،زوزهمیکشد.ویاشایدآنگونهکه
میکشد! خمیازه میکند، تشبیه سیلوستر،۲0 داوید
انسان جمجمة از فراتر و غیرممكن دهان، گشودگی
است.تابلویمرکزی،باردیفیازدندانهایسوارشدهبر
رویگردنفیگوروتوسطخطوطهمگراِیپرتونمایانهای
کهازپایهبرخاستهاست،مرکزیتاثررادراختیارخود
میگیرد.حالتقرارگرفتنسراو،بهگونهایاستکه
موجود، این دارد. قرار مخاطب برابر در مستقیماً
دندانهایشرابهگونهاینشانمیدهدکهگوییدر
حالغرشاست.امادرپنلچپ،مخلوق،فرمیانسانیتر
دارد.اوبدونبازو،باگردنیکشیدهشدهبهسمتپایین
است،باشانههاییبهشدتمنحنیشدهوحجمگسترده
تالش نقاشی این در بیكن پریشان. گیسوان از ای
بازنمایی که فیگوراتیو تصویرسازی یک از میکند

سادهایازاشیاءاستفاصلهبگیرد.

پیرامت  ها
در اثرگذار متنی برون عوامل مجموعه پیرامتن:۲1
متننهاییهستندکهمیتواننددرهنرمندانمختلف،
متفاوتباشند.اینتأثیراتمیتواندخاستگاهاجتماعی،
فرهنگی،سیاسی،هویتی،خانوادگی،شخصی،روحی،
ادبی و هنری جریانهای یا و تحوالتسبکشناختی

داشتهباشد.)نامورمطلق،1۸-17:1۳۹1(
آنچهقابلتوجهاست،ایناستکهبرخیعوامل
تمام پیرامتنیدرآثاربیكنبهگونهایاستکهتقریباً
چراکه است. داده قرار تأثیر تحت را او نقاشیهای
و اجتماعی خاستگاه بر عالوه او آثار پیرامتنهای
جریانهایفكرییاهنری،بهشدتتحتتأثیرعواطف،
دورانکودکیوزندگیخصوصیاشهستند.شخصیت
به بیاعتقادیاش بودنش، او،همجنسگرا مازوخیست
مذهبوخداوکودکیپرفرازونشیبش،هموارهدرتمام
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آثارش،اثرگذاربودهاند.
ابتداازتأثیرعمیقپیكاسووسلطةبیچونوچرای
اوازهمانابتداینقاشیاشبگوییم،کهبهتعبیرخودش
»لزومبهچالشکشیدنحاکمیتپیكاسو،برهنرنیمة
شد.« کارش استمرار عامل بیستم، قرن نخست
)هریسون،1۲:1۳۹0(آنگونهکهخودشمیگوید،در
زنده با پیكاسو، ازطراحیهای نمایشگاهی، 1۹۲۹در
ریختهاوطراحیهایمجسمهگونةاومواجهمیشودو
اثر، این در اما میگردد. پدیدار نقاشی، شوق او در
تأثیرپذیریاشبهمجموعهایازتابلوهایحمامکنندگان
پیكاسوبازمیگرددکهدراواخردهة۲0انجامدادودر
بخشپیشمتنهابهآنمیپردازیم.تأثیرسوررئالیسمو
آثاراینجریانبربیكنرانیزنمیتوانیمنادیدهبگیریم.

)Bacon, 1992: 28(

عكاسانة تجربة دیگر، پیرامتنی عامل
امپرسیونیستهایبزرگیچوندگابودهاست.بیكناز
تجربةدگادرنقاشیازروینگاتیوهایسوالریزهشده،
درپالترنگیایناثر،بهرهمیبرد.همچنیندررسیدن
بهفرمهایمجسمهگونهاش،ازتأثیرمیكلآنجلوسخن
میگویدکهچگونههموارهدرشیوةتفكرشدربارةفرم
بسیارمؤثربودهاست.»درواقعمیكلآنجلوومایبریجبا
همدرذهنمنمخلوطشدهاندوبنابراینشایدبتوانم
پوزیسیونراازمایبریجوشكوهوجاللراازمیكلآنجلو
تأثیر گفته، این )۹4 :1۳۸۶ )سیلوستر، بگیرم.« یاد
مایبریجوکرونوفتوگرافیهای۲۲اورانیزتصدیقمیکند.
پایهها، سكوها، روی بر فیگورها نمایش عالوه به
ستونها،رامیتوانیممتأثرازتئاتربدانیم.چراکهدر
دورانیازدهة1۹۳0،بیكنبهکاردکوراسیونداخلی
سالهای شنیعترین جزء را آن اگرچه میپرداخت.
ترکیببندی در تقریباً آن اثرات اما میداند فعالیتش
 Curson(.اغلبآثاربعدازسالهای۳0،دیدهمیشود

)2016

امادرکناراینتأثیراتسبكی،بهعناصرپیرامتنی
بود. همجنسگرا »بیكن کرد. اشاره میتوان دیگری
ایندرحالیستکهدرخانوادهای بود. بهعالوهملحد
اسبهای مربی که پدرش بود. متولدشده پروتستان،
مسابقهبود،مردیسختگیرومذهبیبود.اوبیكنرا

در1۶سالگیازخانهبیرونکرد.ودرنهایتدرسال
این ارتباطکرد. باخانواده،قطع 1۹۲۵بهطورکامل
موضوع،آسیبعمیقبربیكنواردکرد.بههمیندلیل
و شخصی زندگی همجنسگرایانهاش، ارتباطات
پارتنرهایاو،هموارهبزرگترینتأثیراترادرکاربیكن
داشتهاند.لذاتأثیرارتباطاوبااریکهالکهازسال
در تابلو، این خلق زمان در یعنی ،1۹۵0 تا 1۹۳4
)همان( است. انكار غیرقابل بود، او با پایدار رابطهای
همچنینکفرکیشیاو،تأثیرشگرفیدرمسیرآفرینش
ایناثرکهبهمضمونیمذهبیمیپردازد،داشت.چرا
کهابزاریبودبراینمایشدینگریزیاو.دراینتابلو،
بیكنکهازتأثیرتصاویرومضمونهایمسیحیتآگاه
بار تنها نه مقدس، مضمونی کردن سكوالریزه با بود،
اخالقیآنرامیکاهد،بلكهرهنمونهایعاطفیآنرا
وارونهمیکند.چنانکهخودشنیزدراینبارهمیگوید:
نوع هر میتوان، که است باشكوهی آرماتور »تصلیب،
احساسوعاطفهایرابرآنآویخت.«)هریسون،1۳۹0
همچون ملحدی هنرمندان راستا، همین در )۵۶:

سادرلندوبونوئل،بیشترینتأثیررابرویداشتهاند.
بهعالوه،اودچاربیماریآسمبوداینبیماریباعث
ارتباط بادیگران مانندکودکانعادی نتواند بود شده
نیز نقاشی این در میتوانیم را آسم تأثیر کند. برقرار
ببینیم.»تصورکنیددرجهانیپرازاسبودرفضای
آزادبزرگشویدوریههایحساسیهمداشتهباشیدکه
مجبورید آنگاه کند. تحریكشان خاک و گرد ذرهای
نفسنفسزناندراینزندگیقدمبردارید.درآثاربیكن
گوییهواازنقاشیبیرونکشیدهشده.انگارفضاازهوا
خالیشده.وفیگورهاآنجاپشتشیشهبرایذرهای
هوا،التماسمیکنند.دراینتابلونیزنبودنپنجرهو
بستهبودنفضاومحدودبودنش،همینخالءونبودهوا
کودکی دوران از ناشی که میکند متبادر ذهن به را

)Curson 2016(»».اوست
اثرنمودداشته این عاملپیرامتنیدیگریکهدر
استتصاویریاستمرتبطباسالخخانههاوگوشتهای
میگوید: خودش که آنگونه شقه. شقه و شده آویخته
»همیشهتصاویرمرتبطباسالخخانهوگوشتمراتحت
تأثیرقرارمیدهندوبهنظرمنهمگیخیلیزیادبه
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اینعكسها فكرمیکنم دارند... تعلق تصلیب مراسم
که میزنند دور موضوعاتی چنین پایة بر زیاد خیلی
تصلیب مراسم کل به نزدیک بسیار بسیار من برای

است.«)سیلوستر،۲1:1۳۸۶(
تابلوی براین اوستکه نهایت،سبکزندگی ودر
نقاشیاثرمیگذارد.اوهنگاماجراینقاشیهایشغالباً
مستمیکردوبهنوعیاینرفتار،بهشیوةکارشتبدیل
شدهبود.چراکهتصورمیکرد،مستی،گونهایآزادیبه
در او، گفتة به نیز اثر این هنرمندمیبخشد.چنانچه
مستیودرحالیكهبهسختیمیفهمیدهاستپیرامونش

چهمیگذرد،خلقشدهاست.

هرامت  ها
فرامتن:مستنداتمادیبرونمتنیهمچونگفتو
یا و تصاویر خودنوشتهها، نقدها، جستارها، گوها،
فیلمهاییهستندکهدربارةاثرویافرایندپیدایشآن،
وجوددارندومیتواندوجوهیازمسیرآفرینشرابرای
منتقد،روشنسازد.وبهدودستةمؤلفیوغیرمؤلفی
تقسیممیشوند.فرامتنهایمؤلفی،متنهاییستکه
فرامتنهای و میکند. ارائه نهایی متن دربارة مؤلف
غیرمؤلفی،آندستهازمتنهاییستکهتوسطاشخاص
دیگرهمچوناطرافیانمؤلف،منتقدانویانهادهاارائه

میشود.)نامورمطلق،1۹:1۳۹1(

هرامت  های غیرمؤلفی
اینتابلوبهدلیلوجودتصاویرهولناککهشباهتی
بهفرمهایانسانیندارد،باواکنشهایتندیدرزماِن
نمایش،مواجهشد.مخاطبانآنرانپذیرفتندومننقدان
زیادینیزبهدلیلتقارنایناثرباجنگجهانیدوم،آن
رامنبعثازجنگتفسیرکردند.جانراسلپسازآن
را دیومانند و عجیب مخلوقات از بینهایت هراس که
خاطرنشانمیکند،ازشگفتیهمراهباناراحتِیپساز
دیدن از شدم »شوکه میگوید: اثر این با مواجهه
تصاویریاینچنینهولناکوهراسانگیزکهروحرادر
یکچشمبرهمزدنی،خاموشمیکند!آناتومیآنهانصف
کم بستة فضای یک به آنها بود. حیوان نصف انسان،
ارتفاع،بدونپنجرهمحدودشدهبودند،باابعادومقیاسی

مخلوقات آن .)Russell, 1971: 10( غریب« و عجیب
مجسمهگونةجانورانه،باگردنهایکشیده،دهانهایباز
ودندانهایردیفشدهدرقابهاییمحدود،باهیچیک
ازساختارهایمرسوم،مطابقتنداشت.هربرتفورست۲4
درماهنامةآپولو۲۵مینویسد:»بهحدیازسوررئالیسم
بیكنشوکومتعجبشدمکهبسیارخوشحالشدمکه
ازآننمایشگاه،گریختم!شایدآنپسزمینةقرمزبود
کهمنرابهیادامعاءواحشاء،آناتومی،کالبدشكافیو
 Furst, 1945:(».یکنوعاحساسجنونآمیز،انداخت
برمیانگیزاند، اثر این که جنونآمیزی احساس )108

و جنجالیترین به را بیكن فردا، تا امروز ظرف
بحثبرانگیزتریننقاشانگلستانتبدیلمیکند.مورتیمر
دربیانیهایباتوصیفاینتابلو،درنهایتآنرااثری
تصلیب تابلوی تداعیگر اثر »این غیرهنریمیخواند.
دفرمهتر. بسیار اما است 1۹۳0 سال به پیكاسو
گردنهاییکهشبیهشترمرغهستند.سرهایدکمهای
کهگوییازکیفدستیبیرونزدهاند...ابژههایاوروی
دهة آثار همچون گونهای به و کردهاند خانه پایهها،
من شدهاند. بازنمایی مجسمهوار، پیكاسو، 1۹۳0
تردیدیدراستعدادکمنظیرآقایبیكنندارمامااین
تصاویریکهمعناوعقیدهاشراازدنیایوحشتناکیکه
من نظر به میکند، بیان میکنیم، زندگی آن در ما
Mor-( بیشترنمادیازخشموانزجاراستتااثرهنری«

.)timer 1945

دوره آن در که تندی نسبتاً واکنشهای علیرغم
نسبتبهایناثرشد،امابزرگیوشكوهایناثروتأثیرات
عمیقآنچناناستکهجانراسلنمیتواندازتمجید
تقسیم دوره دو به انگلستان »نقاشی زند: باز سر آن
میشود،دورةقبلازتابلویسهمطالعهبررویفیگورها،
برمبنایتصلیبودورةبعدازآن.«)هریسون،1۳۹0
:11(برایدرکایناثرمیبایست،احساساتدرونیرا
شناختتاآنگونهکهنویسندةایرلندی،توئیبین۲۶در
سال۲00۶میگوید،بتوانیم»تأثیرواقعاًحیرتانگیز«
در کییران۲7نویسنده، همچنین کنیم. درک را آن
»این میگوید تابلو این مورد در تر مالیم یادداشتی
شخصیتهایترسیده،کوروبرانگیخته،تأثیریعمیق
دارند.آنهاترس،انزوا،تشویشووحشتراباخودبه
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همراهمیآورند.مابهآنهاهمچونموجوداتیپیچیده
انزوای احساس شان، بیان و بدنها حالت مینگریم.
میخكوبکننده،وحشت،رنجوآشفتگیکورکورانهایرا
آشكارمیکند«)Kieran, 2005: 185(.آشفتگیورنجی
کهدرنقاشیبیكنوجوددارد،بانگرشیخداناباورانهو
سرخوردگِیمداوِمناشیازطردشازسویوالدینش،به

فیگوراسیون،معناییتصویریمیبخشد.

2.3. هرامت  های مؤلفی 
اشارهای ابتدا تابلو، این مؤلفی فرامتن بخش در
در او آن. برای لت سه انتخاب دلیل به میکنیم
گفتوگوییاینگونهعنوانمیکند:»انتخابسهلت،به
اینجهتاستکهبهنظرمیرسدسهلت،میتواند
 Morrison  ( کند« برقرار را بیشتری باالنس و تعادل
1985(. اینتابلوینقاشی،اولیناثرسهلتاوستوتا

سال1۹۶۲،دیگرنقاشیسهلت،اجرانمیکند.
همچنیندربارةهراسانگیزبودناینتابلومیگوید:
که میشود گفته چه برای نفهمیدم وقت »هیچ
نقاشیهایمنهولناکومنزجزکنندهستند.همیشه
به هیچگاه من اما میشود زده من به برچسب این
وحشتفكرنمیکنم.لذت،چیزیکاماًلمتفاوتاست.
آیزنهیم، معروف محراب قطعة بگویید میتوانید آیا
نقاشیهای بزرگترین از یكی آن است؟ وحشتناک
تصلیباست«)Sylvester, 1987: 46(.چراکهاوهیچگاه
موضوعی از او باشد. هراسآفرین که بود نكرده سعی
مذهبیکهدرآنروایتیازرنجمسیحاست،استفاده
میکندتابتواندسطوحمختلفیازاحساساترادرآن
جایدهد.چراکهبهگفتةخودش»هیچموضوعدیگری
نمیتواندتابدیناندازه،کمککندتافضایگستردهای
)سیلوستر، پوششدهد« را بشر رفتار و احساسات از

.)۳4:1۳۸۶
بیكن برای دیگران، منظر از هولناک تصاویر این
بیكن آخیلیوس۲۹ تراژدیهای از یكی از بود تأثیری
موضوعیمذهبی،اومنیدها۳0رادرمفهومانتقام،نقاشی
در مرسوم فیگورهای از استفاده جای به و میکند
تابلوهایبزرگتاریخهنر،الهةانتقامرامیگنجاند:»من
نمیتوانستمآگاممنون۳1،کلیتمنسترا۳۲ویاکاساندرا۳۳

نقاشیکنم!چراکهدراینصورت،آنگونهایدیگراز
نقاشیتاریخیمیشد.بنابراینمنسعیکردمتصویری
است.« کرده ایجاد من، در که تأثیری از کنم خلق
تا میکند تالش که تصویری )Morrison 1985(

احساساتشخصیاوازموضوعتصلیبراثبتکند.

پیش مت  ها
پیشمتن۳4:بهمتنهایمستقلیگفتهمیشودکه
برخالفپیرامتنها،متوننوشتاریویاتصویریهستند.
وبهگونهایآگاهانهویاناخودآگاهدرپیدایشاثرنهایی،
خاتمةافته متون اغلب متون، این هستند. تأثیرگذار
بهدوگونة»مؤلفی«و»غیرمؤلفی«تقسیم و هستند
میشوند.نوعمؤلفیآن،متنهاییمتعلقبهمؤلفاست
دیگران. به متعلق متنهاییست آن، غیرمؤلفی نوع و

)نامورمطلق،۲0-1۹:1۳۹1(

 یپیش مت  های غیرمؤلفی 
اولینپیشمتنغیرمؤلفیایناثر،تابلوییازپوسن
بهنامکشتاربیگناهان)تصویر۲(است.اودر1۹۲7در
پاریسدرنمایشگاهیبادیدنتابلویکشتاربیگناهاناز
پوسن،بایکشوکواقعیفرهنگیمواجهمیشود.اودر
تابلویپوسنمیگوید:احتماالً وصفزیباییفریاددر
و است. شده نقاشی که بشریست فریاد بهترین این
اینگونهتأثیرآندرمسیرکارهنریاشوازجملهپنل

.)Curson 2016(سمتراستایناثر،تجسدمییابد
پیشمتندیگربهسالهایاولیةفعالیتهنریاش
را مصوری کتابهای او سالها آن »در بازمیگردد.
به کاریاش، دوران طول در که میکرده جمعآوری
عنوانذخایرتصویریارزشمندیازآنبهرهمیبرده.از
اُزانفان۳۶ اثر مدرن،۳۵ هنر بنیانهای کتاب جمله آن
استکهدرسال1۹۲۸درپاریسبهچاپرسید.تصاویر
در اغلب اصالحات، و تغییر با کتاب، این از بسیاری
نقاشیهایاوحضورداشتهاند.«)هریسون،14:1۳۹0(
اماشكلدهانفیگوردرپنلمرکزیاینتابلو،برگرفته
ازکتاباطلسراهنمایبیماریهایدهانودندان۳7که
چاپاولآندرسال1۸۹4بودهوبیكناورادر1۹۳0،
ازیکدکةکتابفروشیدرپاریسخریداریمیکند.
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)تصویر۳(بیكندرواقعمنبعمادیاثرشراپیدامیکند.
دهانهای از رنگینی ورقهای و تصاویر کتاب این در
بیماربودکهبادست،رنگآمیزیشدهاند.واگرباپنل
از اثر،مقایسهشود،کاماًلواضحاستکه این مرکزی
برای ازدهان،کپیشدهاست.دهان اینتصویر روی
بیكن،هموارهمنشاءالهاموتأثیرپذیریبود:»همیشه
حاالتوحرکاتدهانودندانهامرابسیارتحتتأثیر
قراردادهاست.منهمیشهخیلیزیادتحتتأثیرجلوة
گفت بشود شاید بودم. ها دندان و دهان فیزیكی
)سیلوستر، دارم.« دوست را دهان رنگ و درخشش

)۳7:1۳۸۶
اماپیشمتنغیرمؤلفیدیگرایناثر،کتابیستکه
بهوضوح بیكن از نقاشی این در آن تصویری اقتباس
دیدهمیشود.کتابپدیدههایتجسد۳7ازبارونآلبرت
فونشرنکنوتزینگ۳۸کهدر1۹۲0بهانگلیسیچاپ
است.« مشهود ما، بحث مورد اثر در آن تأثیر و شد.
اومنیِد )هریسون،1۵:1۳۹0(همانگونهکهمیبینیم،
لتسمتچپ،شكلوشمایلیشبیهتربهانساندارد.
روی از مستقیماً که، است او سر بهدلیل بیشتر این
فیگور۶4و۶۶،صفحة14۲ازکتابمذکوربهتصویر
کشیدهشدهاست.)تصویر4و۵(ایناولینعكسیست
کهشرنکنوتزینگبافلش،دریکجلسةاحضارروحاز

مدیوممعروفاواکاریرگرفتهاست.
فرمهایاومنیدهادراینتابلو،مستقیماًاقتباسیاز
آثاراواخردهة1۹۲0پیكاسوباموضوعحمامکنندگانو
بهطورخاصتابلویحمامکنندگانباقایقاسباببازی
بهسال1۹۳7است.)تصویر۶(بااینتفاوتکهشهوت
به را خود جای پیكاسو، مذکور تابلوهای کمدی و
تابلوی احساستهدیدوتروریمیدهدکهمنشاءآن

تمسخرمسیحازگرونوالداست.
پیشمتندیگریکهمیتوانیمآنراخاستگاهاین
اثر آیسخولوس۳۸ سبک کتاب کپی نسخة بدانیم، اثر
استنفورد۳۹بودکهدر1۹4۲آنرایافت.ودرآنمتن
سهگانةاورستیا40رامیبینمکهبیشازهرمتنیبربیكن
را اثر این برای او تصویری ایدههای و گذاشت تأثیر
مواجه آیسخولوس از جملهای با بیكن شكلداد.41
میشودکهبسیاراوراعذابمیدهد.واینرفتاردهان
است. آیسخولوس گفتار این از متأثر لت، اینسه در
محرکترین و هیجانانگیزترین آشیل، جملة »این
تصاویررادرمنبرانگیخت.ومناغلبآنرامیخوانم.
خشونتش،تصاویرراازدرونمنبیرونمیکشد.»بوی
میزند«،چهچیزی لبخند من به انسان، تعفنخون
.)Hington 1985(»میتواندازاینتعجببرانگیزترباشد
امارفتاردهاندرفیگورمرکزیایناثر،ملهمازفریاد

تصویر2. نیکال پوسن، کشتار بیگناهان، 1625-1632، رنگ روغن روی بوم، 147×171 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Le_ :سانتی متر، موزۀ کنده. مأخذ

)Massacre_des_Innocents_)Poussin

تصویر3. برگی از اطلس بیماریهای دهان و دندان. 
https://www.theartstory.org/blog/mouth-as-  مأخذ
muse-francis-bacons-fascination-became-a-life-

time-of-painting
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پرستاردرسكانسقتلعاماُدسااستپ4۲ازفیلمصامت
در ایزنشتاین44 سرگئی کارگردان از پوتمكین4۳ نبرد

1۹۲۵است.
نام با گرونوالد4۵ از اثریست دیگر، پیشمتن اما
شدة بانداژ بیكن»سر )تصویر7( مسیح.4۶ تمسخر
اومنیدها،درپنلمرکزی،رابرمبنایچشمبندمسیحدر
کرد.« نقاشی گرونوالد، اثر مسیح تمسخر تابلوی
با را مسیح مذکور، تابلوی در )هریسون،۵۵:1۳۹0(
چشمانیبستهمیبینیم.حتینوعبستهشدنچشمهای
اومنید،الگوبرداریشدهازهمینتابلواستومیتوان
مرکزی پنل تصویر ساخت در کلیدی نقش گفت،
داشتهاست.همچنینردیفقرارگرفتنفیگورهادرهر
سهپنل،ملهمازفیگورهایتصلیبمحرابآیزنهایم4۵از
به که نقاشی این در بیكن )تصویر۸( است. گرونوالد
را اثر تعادل و توازن داشتهاست قصد گفتةخودش،
اینگونهحفظکند،مخلوقغولپیكرپنلمرکزیرابه
تأسیازمحرابمذکور،درردیفیباالترازسایرفیگورها

قرارمیدهد.
اثر، این پیشمتن اصلیترین رنگ، جهت از اما
)تصویر۹( آرایشگری47. نام به است ُدگا از تابلویی
»نارنجیهایاستفادهشدهدرسرتاسراینتابلو،همچنین
و سفید رویهمگذاری از حاصل مات رنگهای
خاکستری،مارابیدرنگبهیادتابلویموردبحثماناز
بیكنمیاندازد«)هریسون،۵0:1۳۹0(.امارنگنارنحی

بیشتر را تابلو لطافت آنکه از بیش بیكن، تابلوی در
افزودنمیزانهیجانخشموخشونت بهجهت کند،

آن،استفادهشدهاست.

2.4. پیش مت  های مؤلفی
امادرسال1۹۳۶،بیكنتابلوییراخلقمیکندبه
بیكن، از اثر این )تصویر10( استودیو«4۸. »اندرون نام
خودسرآغازیبرایتابلوی»سهمطالعهبرایفیگورهابر
خطوط اثر، این رنگی پالت است. تصلیب« مبنای
تالقی هم به نقطه یک در که پرتوگونهای متقاطع
گرفتن قرار و سكو یا پایه به شبیه فرمی میکنند،
موجودیتجسمیبررویآن،ازجملهوجهتشابههایی
استکهمیتوانیمایناثررابهعنوانپیشمتنمؤلفی
تابلویمذکوردرنظرآوریم.رنگنارنجیبهکاررفتهدر
پسزمینةایناثر،کهدربسیاریازآثاراودرآندوره،
استودیو« »اندرون تابلوی از برگرفته میرفت، بهکار

است.
فرم از انتزاع نامهای به تابلو دو دیگر، پیشمتن
از قبل دهه یک حدود به متعلق انتزاع4۸ و انسان47
در زیادی نشانههای است. بحث مورد اثر پیدایش
نقاشیهایاولیةاووجوددارند.کهازطریقآنهامیتوانیم
تكاملوتحولنگاهوفرمهای»سهمطالعه«راردیابی
کنیم.گوییازسالهاقبل،بیكنتصویریازاینتابلورا
در )Curson 2016( کردهبود. نقاشی خود ذهن در
تصویر11،عناصریازپنلسمتراستوپنلمرکزیرا
از راست، پنل اومنید به فرمیشبیه که داریم.جایی
هم بهگونهای انتزاع تابلوی راست سمت باالی گوشة

تصویر4.  نوتزینگ، اوا کاری یر، 1912، سیاه و سفید، مأخذ: کتاب پدیده های تجسد، 
صفحة 141.

تصویر5. نوتزینگ، اوا کاری یر، 1912، سیاه و سفید، مأخذ: کتاب پدیده های تجسد، 
صفحة 142.
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چونسیلوئتبیرونجهیده.ودرسمتچپاینتابلو
نیز،هماندهانباردیفدندانها،سوارشدهبرگردنرا
مالحظهمیکنیمکهشباهتزیادیبهشكلدهاندر
فیگورپنلمرکزیدارد.امادرتصویر1۲،میبینیمکه
با محسوسی شباهتهای تابلو، مرکزی پنل چگونه
تابلویانتزاعدارد.فرمکلیمخلوقغولپیكر،حالتقرار
گرفتناودرکادر،چندضلعیایجادشدهدرپایینکادر
کهفضاییشبیهبهسنراایجادکرده،همچنینخطوط
همگراِیپرتونمایانهایکهازمرکزکادربهسمتبیرون
آن،برخاستهاست،همگیتداعیگرپنلمرکزیتابلوی
موردبحثهستند.درواقعمیتوانگفت،پنلمرکزی
یک قالب در جا این در اثر، آن از تغییراتی اندک با

تابلویسهلت،نمودیافتهاست.

پیشامت  ها
پیشامتنهامتنهاییهستندکههنوزبهقطعیتو
خاتمةافتگینرسیدهاند.»نوعیبازسازیآنچیزیاست
کهبرمتن،مقدمبودهوبهکمکیکروشویژه،توسط
منتقداحیاءشدهاستتادراستمراردادةنهایی،موضوع
یکقرائتباشد.)تادیه،4۵۲:1۳77(بنابراینپیشامتن،
متنیجنینیوپویاست،کهدرمسیرتكوینمتن،مورد
متن به نهایت، در تا میگیرد قرار تحول و دگرگونی

نهاییتبدیلشود.
پیشامتنهادرنقاشی،دودستههستند.پیشامتنهای

مجموعه درونمتنی، نوع برونمتنی. و درونمتنی
اثر سطح روی بر که دگردیسیهاییست و تحوالت
بهمددعكسبرداریهایدرحین و نهاییرخمیدهد
آفرینش،ویاآنالیزهایپرتونگاری،قابلمشاهدهاست.
اسكیسها، مجموعة به متنی، برون پیشامتنهای اما
از اتودها،پیشطرحها،کروکیهاومستنداتمادیای
ایندستگفتهمیشودکهتوسطهنرمندودرراستای
دستیابیبهساختاروترکیببندیوعناصرمتننهایی،
خارجازسطحاثرنهایی،انجاممیدهدوتارسیدنبه
متنپایانیافته،دچاردگرگونیوتحولمیشودهمان
در هنرمند که مرحله به مرحله و مقدماتی گامهای

مسیرتكوین،طیمیکند.
مناسباستذکرشودکهبسیاریازآثار،ازجمله
تابلوینقاشیموردبحثدرایننوشتار،فاقدمستندات
آنالیزهای خلق، هنگام در تصویربرداری از ناشی
پرتونگاری،مطالعاتالیهشناسی،عكاسیبااشعةمادون
زیرسطِح تا اجازهمیدهد هستند،که امثالهم و قرمز
نقاشیشده،بازسازیهایگوناگونترکیببندیآغازین،
مداخلههاییکههنرمنددرمسیرآفرینشانجامدادهو
و ترکیببندی رنگگذاری، ساختار، در تغییر موجب
مطالعهشود. و است،شناسایی نقاشیششده عناصر
اگرچهبخشیازمطالعةتكوینی،برایننوعازپژوهش
مبنای بر آن بررسی نیز، آن بدون اما میشود؛ نهاده

تصویر6. پابلو پیکاسو، ، حمام کنندگان با قایق اسباببازی در دست، 1937، رنگ روغن، 
مداد کنته و پاستل روی بوم. 129× 194 سانتی متر، مجموعة گوگنهایم. مأخذ 

https://www.guggenheim.org/artwork/3449
تصویر7. ماتیاس گرونوالد، تمسخر مسیح، 1503-1505، روغن روی چوب، 109× 

74.3، آلك پیناکوتِك، مونیخ،
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/com-  مأخذ

mons/9/9f/Mathis_Gothart_Gr%C3%BCnewald_062.
jpg
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الگویتحلیلتكوینی،وجوهمتفاوتیازمتنراباتكیه
برسایرعناصرپیرامونیمتن،میسرسازد.»هراثر،حتی
عاریازمستنداتتكوین،بهخودیخودوتااندازهای،
مادةتكوینیبرایاینکهموضوعچنیندیدگاهیباشند
راداراهستند.«)Biasi, 2015: 77(اینبدینمعناست
کهاثر،پسازمادیتیافتنودرمعرضدیدمخاطب
نمایانگر که میشود کیفیت این واجد گرفتن، قرار
اندیشهایخالقانهومولداست.واینخودموضوعیست

کهمطالعةتكوینیآنراممكنومناسبسازد.

پیشامت  های لرون متنی 
دربخشپیشامتنهایدرونمتنی،بیكنبهواسطة
بود.شیوة بهشدتخودسانسور شخصیتیکهداشت،
اجرایآثارش،بهگونهایبودکهاجازهنمیداددرحین
او که آنجایی از کند. ورود کارگاهش به کسی کار،
هنرمندیمكتبندیدهبودوبهشدتدرطراحی،ضعیف،
واهمهداشتازاینکهدیگران،ضعفهایطراحیشرا
ببینند.بههمیندلیلعكسبردارییاتصویربرداریاز

آثاراووازجملهایناثروجودندارد.
امادرموردشیوةاجرایایناثر،میتوانگفت،به
بزرگ خیلی قلمموهای از که است بوده صورت این
استفادهمیکند.ابتداهریکازلتهارابهطورجداگانه

کارمیکند.سپسزمانیکهبهمراحلاتمامکارنزدیک
میشود،ضرباتنهاییقلممورابهطورهمزمانبرروی
پایان به را نقاشیاش اجرای و گداشته پنل، سه هر

میرساند.

2.5. پیشامت  های برون متنی
خودسانسوریبیكن،موجبشدکهاواغلب،آثارش
از ازقبل بهطوریکه نابودکند. از1۹44 تاپیش را
از است. نمانده باقی او از اثری هیچ تابلو، این انجام
کمتر دلیل همین به بود. بدی طراح بیكن طرفی
اسكیسمیزدوبیشترازعكاسیبهرهمیبرد.بهاین
موارد،اینراهماضافهکنیمکهاعتقادداشت»تمرین
بزرگ، مقیاس در چیزی برای کوچک، مقیاس در
فایدهایندارد!«)سیلوستر،17:1۳۸۶(نكتةدیگراین
کهاوباورزیادیبهوجوداسكیسیاپیشطرح،قبلاز
تماماً نقاشی »میدانید نداشت: نقاشیهایش اجرای
تصادفاست...بنابراینازقبلآنرادرذهنمبهتصویر
میکشم.آنراپیشبینیمیکنموبهندرتآنچهرا
پیشبینیکردهام،نقاشیمیکنم.نقاشیخودشرادر
لحظهبارنگتغییرمیدهد«)همان،14(.اینشیوةکار
نقاشتأثیرقابلتوجهیدرنوعودامنةپیشامتنهای
نقاشیمذکورداشتهاست.بهگونهایکهتنهاپیشامتن
برای طرحی نام با مرکب با طراحیست اثر، این
بازمیگردد. 1۹۳۶ سال به )تصویر14(که زندهریخت.

تصویر12. )سمت راست( فرانسیس بیکن، انتزاع، 1936 )نابود شده توسط هنرمند(

https://www.francis-bacon.com/system/files/ مأخذ

images/36-02D%20FB%20GREY.jpg
https://sevasevol.blogspot.com/2014/05/  مأخذ

francis-bacon.html

تصویر9. ادگار دگا، آرایشگری. 1896، رنگ روغن روی بوم، 114.3×146.7، گالری ملی، 

00pyRnnpZVvk2bmQmjtLyP- 55 .1391 .منبع: هریسون

JoK8rEf
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درستزمانیکهپسازآن،بیكنبهمدتهشتسال،
بهگفتةخودش،دستازنقاشیوطراحیمیکشد.این
و اصلی فرم جهت از محسوسی شباهتهای طرح،

)Curson 2016(.ساختاراثر،بافیگورپنلمرکزیدارد
همچنیندواثر«انتزاعازفرمانسان«،»انتزاع«که
دربخشپیشمتنهایمؤلفیبداناشارهشد،جزئیاز
برای که چرا هست. نیز اثر این پیشامتنی مستندات
رفتار با متناسب که بودهاند باز متنی همواره بیكن،
یا آثارگذشتهوکپی به بررجوع تكوینیخودمبنی
دستکاریکردنآنها،درمسیرتكوینوآفرینشاین
اثر،باایجادتغییربررویآنهابهتابلوینهایی،دست

تصویر10.. فرانسیس بیکن، اندرون استودیو، 1936، پاستل روی کاغذ، 23.5× 35 
سانتی متر، مجموعة خصوصی هنرمند، مأخذ )هریسون، 1390، 43(

تصویر11. )سمت راست(فرانسیس بیکن، انتزاع از فرم انسان، 1936 )نابود شده توسط هنرمند(

https://www.francis-bacon.com/modules/plugin/heni-publishing-platform/web/modules/contrib/ مأخذ
copyprevention/transparent.gif

یافتهاست.سهمطالعهبررویفیگورهابرمبنایتصلیب،
که درونمایههایی و اندیشه به بود بازگشتی واقع در
منتخببیكنتاقبلاز1۹۳۶بودندواوآنهارارهاکرده

بود.

نتیجه گیری
سه عنوان با بیكن از نقاشی پردة حاضر، نوشتار
برمبنای را تصلیب برمبنای فیگورها برروی مطالعه
الگویتحلیلتكوینیموردپژوهشقراردادهاست.این
گونةنقد،بهمطالعةفرایندتكوینیکمتن،باگردآوری
همةمستندات،عناصروعواملپیرامونمتنودرون
متن،میپردازد.اینعناصردرقالبپروندةتكوینهر
باقی اثر آن آرشیو در شده بایگانی صورت به متن،
را نقد این اجرای چگونگی میتواند آنچه میماند.
تعیینکند،بستگیمستقیمبامدارکبرجایماندهاز
اثرداردکهدربسترپیشامتن،پیرامتن،فرامتنوپیش
متنپیگیریمیشوند.ومسیرمطالعهبرمبنایالگوی

تحلیلتكوینیرا،متمایزمیکند.
تصلیب، مبنای بر فیگورها روی بر مطالعه سه
تداعی را مذهبی مفهومی که خود عنوان برخالف
عنوان به آن از بیكن که غیردینیست اثری میکند،
ابزاریبهنفعگرایشاتملحدانةخوداستفادهمیکندتا
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اثر اولین سهلت تابلوی این برانگیزد. را مخاطب تأثر
آنکه بر عالوه که میشود محسوب او واقعی نقاشی
عكاسی تجربة سوررئالیستی، جریان از متأثر
همچنین مایبریج، چون عكاسانی و امپرسیونیستها
ازدورانکودکی بازتابی هنرمندانیچونپیكاسوبود،
پررنجوروابطخانوادگیسرداونیزبود.برایناساسدر
عناصر با مرتبط مستندات تابلو، این تكوین پروندة
فرامتنیوپیرامتنیمهمبودهوبخشزیادیازاطالعات
تعیین و تكوین فرایند چگونگی اثر، این درک برای
که مصاحبههایی واسطة به آن، پیشامتنهای اصالت
سالهابعد،باشخصاوواطرافیانشصورتپذیرفت،
امكانپذیرشد.همچنینبخشپیشمتنیدرآثاربیكن،
ازاهمیتزیادیبرخورداراستوکارکردیپیشامتنی
دارد.اگرچهپیشمتنهابرخالفپیشامتنها،درتعریف
کلیخود،متصلبهمتننهایینیستند،امادربرخی
متونوآثار،همچوناینتابلوازبیكن،نقشیهمانند

پیشامتنهاپیدامیکنند.
و کیفیت که درمییابیم نوشتار، این در بنابراین
با نزدیكی ارتباط بیكن، پیشامتنی مستندات کمیت
عناصر و او تكوینی رفتار او، نقاشی اجرای شیوة
مصداق اوالً تا میشود موجب و دارد. پیرامتنیاش
یا اسكیس به محدود هنری آفرینش در پیشامتنها
پیشطرحوامثالآننباشد.چنانکهدرمسیرتكوین

تصویر12. )سمت راست( فرانسیس بیکن، انتزاع، 1936 )نابود شده توسط هنرمند(

https://www.francis-bacon.com/system/files/images/36-02D%20FB%20GREY.jpg مأخذ

https://sevasevol.blogspot.com/2014/05/francis-bacon.html  مأخذ

نقاشی آثار از کپی مجالت، تصاویر از کپی تابلو، این
بهعنوان مرسوم پیشطرحهای جای به خود، پیشین
پیشامتن،درنظرگرفتهمیشود.ثانیاًعناصرپیشامتنی
محدودیازخودبرجایبگذارد.بنابراین،شیوةمطالعه،
میشود. متفاوت متن، پیرامون عناصر سایر بر متكی
از مانع پیشامتنی، عناصر کمبود یا فقدان بهتعبیری،
مطالعةیکاثربرمبنایالگویتكوینینمیشود.چراکه
پدیدةآفرینش،پدیدهایدفعینیست،بلكهفرایندیست
زمانمندیشده.هیچاثریدرخالء،آفریدهنمیشودو
هموارهدرارتباطباعواملپیرامونیخودشكلمیگیرد.
تاریخی، اجتماعی، فرهنگی، ساختار و متن میان
رخدادهای و خانوادگی شرایط سبكی، جریانهای
پیرامونمؤلفدرزمانخلقاثر،ارتباطیمستقیموجود
دارد.بنابراین،چنانچهاثریبهواسطةعواملی،ازجمله
تخریببهمرورزمان،شیوةکارمؤلف،عدمعالقةاویا
امثالهم، و بهدراختیارگذاشتنپیشامتنها نزدیكانش
سایر بر تكیه با باشد، داشته محدودی پیشامتنهای
عناصربرومتنی،میبایستبهمطالعةتكوینیپرداخت.
ماهیتروندتكوینی،بهگونهایستکههمانقدرکه
و نقایص کند، تأکید قوت و قدرت نقاط بر میتواند
ودوگانگیهاییکهدرمسیر پیچیدگیها اشكاالت،
آفرینشمتن،وجوددارندرانیزشاملمیشود.واین
تحلیل مسیر دشواریهای از یكی نیز، موضوع
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تكوینیست.اماآنچهمبرهناست،درنقدتكوینینه
قضاوتیصورتمیگیردونهحكمیصادرمیشودبلكه
تالشمیشودتاباشیوهایروشمند،ظرفیتوتوانناب

آفرینشرادربطنخود،نمایشدهد.

پی نوشت ها
1. Tate
2. Critique génétique
3. Avant-texte
4. Para- texte
5. Meta- texte
6. Hypo- texte
Institut des Textes et Manuscrits Moderne .7

)مؤسسةمتونودستنوشتههایمدرن(
8. Centre National de la recherche scien-

tifique)مرکزملیتحقیقاتعلمی(

9. Centre  national  du livreمرکزملیکتاب 
10.نقدهاینقدتكوینی

11.نقدتكوینی:رشتهایجدید،یاتحولیمدرناززبانکاوی
1۲.عناصرنقدتكوینی

1۳.جنینشناسیمتون
14. Finalism
15. Grésillon, Almuth. )2007(, La critique 

génétique: origines, méthodes, théories, es-
paces, frontières, Veredas, N. 8, P. 31-45 . 

تصویر14. فرانسیس بیکن، طرحی برای زنده ریخت، مرکب، 1936، مجموعه دوبلین.

https://francis-bacon.com/content/ink مأخذ
15. Genèse du texte 
و مدارک اسناد، مجموعهی :  Dossier  génétique .1۶
تكوینی پروندهی را اثر یک تكوین به مربوط نسخههای
را تكوینی نقد پیكرةمطالعاتی تكوینی، پروندة مینامند.

شكلمیدهد.)نامورمطلق،1۲،1۳۹1(
17. Sundeala:فیبرکربناززبالةسلولز
18. David Sylvester. )1924-2001(منتقدهنری
19. Para- texte
Chronophotographie.۲0:تكنیكیدرعكاسیمشتملبر
گرفتنعكسهایمتوالیکهاینامكانرامیدهدتافازهای

مختلفحرکترادریکترتیبزمانی،نمایشدهد.
21. Meta- texte
22. John Russell
23. Herbert Furst )1874-1945(
24. Apollo, The International Art Magazine.
25. Colm Tóibín
26. Matthew Kieran.)1968-(
Aeschylus.۲7نمایشنامهنویسیونانباستانکهازمهمترین

آثارشسهگانةاوراستیاست.
Euménides.۲۸:دراساطیریونان،بهمعنایالهةانتقاماست
یونانیاندر یونان،رهبر Agamemnon.۲۹:دراسطورههای

جنگتروااست
Clytemnestra .۳0:دراسطورههاییونان،دخترتوندائوسو

لدااست.
پریاموس دختر یونان، اسطورههای در :Cassandra .۳1

)پادشاهشهرتروآ(وهكابهاست.
32. Hypo- texte



22

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� فصلنـامۀ علمی                   سال دهم، شامرۀ 38، بهار 1400

33. Foundations of Modern Art
34. Ozenfant )1886-1966( اهل تصویرگر و نقاش،

فرانسه
35. L’Atlas-Manuel des maladies de la bouche 
36. Phenomena of materialization
37. Baron Albert Von Schrenk Notzing
38. Style d’Aeschylus 
39. W. B. Stanford 
40. Oresteia:
نمایشنامههای شامل یونانی، تراژدیهای از سهگانهای .41
توسط که است انتقام االهگان و نیازآوران آگاممنون،
خاندان که را نفرینی سرانجام، و نوشتهشده آیسخلوس

آترئوسبهآنگرفتارشده،بیانمیکند.
الهام رادر تأثیر بیشترین اورستیا، ازسهگانة 4۲.بخشدوم
آگاممنونو فرزند اورستس بیكنداشتهاست.جاییکه
خواهی خون به الكترا، خواهرش کمک با کلوتایمنسترا،

قتلپدرش،مادرومعشوقهاشرامیکشد.
43. Odessa Steps
44. Battleship Potemkin
45. Sergei Eisenstein. )1898-1948(
46. Matthias Grünewald
47. Mocking of Christ
48. Isenheim
49. Unterlinden Museum
50. La coiffure
51. Intérieur du studio
52. Abstraction du corps humain 
53. Abstraction

کتابنامه
تادیه،ژان-ایو.)1۳77(،نقدادبیدرسدةبیستم،محمدرحیم

احمدی،تهران،سوره.
با سیلوستر دیوید گفتگوهای ،)1۳۸۶( دیوید. سیلوستر،
فرانسیسبیكن،شروینشهامیپور،تهران،چاپونشرنظر.
نقد ،)1۳۹1( شكراهلل. تجرق، اسداللهی بهمن، مطلق، نامور
تكوینیدرهنروادبیات،تهران،انتشاراتعلمیوفرهنگی.

بیكن، فرانسیس دوربین قاب در ،)1۳۹0( مارتین. هریسون،
کیهانولینژاد،تهران،مرکبسپید.

Bacon, Francis. )1992(. « I painted to be loved ». 
Interview by Francis Giacobetti, conducted on 

February 1992, published in The        Art 
Newspaper, no. 137, June 2003, pp. 28-29.

https://aphelis.net/wp-content/uploads/2012/11/
BACON_1992_Interview_with_Francis_
Giacobetti_small.pdf

Biasi, Pierre-Marc de. )2015(. »Génétique des arts 
plastique«, Littérature, Vol. 2, N 178, p. 64-79.

Furst, Herbert. )1945(. »Current Shows and 
Comments: On the Significance of a Word«, 
Apollo, vol.41, no.231. May, P. 107-108.

Grésillon, Almuth. )2007(. »La critique génétique: 
origines, méthodes, théories, espaces, frontières«, 
Veredas, N 8, P. 31-45 .

Grésillon, Almuth. )2015(. Éléments de critique 
génétique Lire les manuscrits modernes, Paris, 
CNRS.

Kieran, Matthew. )2005(. Revealing Art. 
London,Routledge, P. 185-186.

Lebrave, Jean-Louis, Hurlebusch, Klaus. )1997(. 
»Éléments de critique génétique. Lire les 
manuscrits modernes«, Genesis, Paris, No11, pp. 
161-163.

Le Men, Ségollène. )2004(. »Présentation, L’oeuvre 
d’art en devenir, Chemains faisant… et  prés 
parés », Paris, Genesis. N 24, P. 7-19.

Mortimer, Raymond. )1945(. «Three Studies for 
Figures at the Base of a Crucifixion», New 
Statesman and Nation, April 14, 1945. 

https://www.unirioja.es/listenerartcriticism/essays/
essay-Wyndham-Lewis-and-Francis-Bacon.
html.

Russelle, John. )1971(. »Francis Bacon«, London, 
Thames & Hudson.

Sylvester, David. )1987(. The Brutality of Fact: 
Interviews With Francis Bacon. London, Thames 
and Hudson.

منابع میتند ویدئویی
Hington, David. )1985(. « Francis Bacon », 

Interview by Melvyn Bragg, UK, Video, 54:55.



23

��������������������������������������������������������������� ممالبة پرلح نقاشی  یه ممالبه برای هیشورها بر ممنای تیلیبم ابر هرانیی  بیک  بر ممنای الشوی تةلیپ تکوینی

  https://vimeo.com/140651929
Curson Smith, Richard. )2017(. « A Bruch With 

Vilolence. » UK, Video, 80min.
https://www.bbc.co.uk/programmes/b08cwq3v
IAN MORRISON. )1985(. « Francis Bacon .» A 

visual heritage production in association with the 
Tate Gallery, Video, 27:30.

http://bufvc.ac.uk/dvdfind/index.php/title/8158
 

منابع الکترونیکی:
Hay, Louis. )2003(. «Génétique et théorie 

littéraire», http//www.item.ens.fr : Accessed 
Novembre, 2018. 


	قابل چاپ ۳۸ فارسی.pdf

