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مقدمه 
دیكانستراکشن2 مفهوم 1967 سال دریدا،1 ژاک
را بنیانفكنی( واسازی/ ساختارشكنی/ )شالودهشكنی/
دریكیازمهمترینکتابهایخود:دربابنوشتارشناسی
مطرحساخت.اوقصدداشتنظامتفكریرابهچالش
بكشدکهبرمبنایمفاهیممتعینومتقابل،بهتوضیح
وتبیینحقایقاهتماممیورزید؛نگرشدوقطبیساز
کهپیشینهاشبهتفكرافالطونیبازمیگشتدررویكرد
نظریهپردازانساختارگرابهمسئلهزبان،تجدیدحیات
رابطه به را تفاسیر و معانی وگسترهعظیم پیداکرد
جمعناپذیرتقابلهایدوتاییتقلیلداد.امادریداتأکید
دارداینمفاهیممتقابل،کمترازآنچهکهمیپنداریمدر
تضادایستابایكدیگرقرارمیگیرند»دریداواژهمكمل،
جانشینومتممرابهکارگرفتتامناسباتناپایدارمیان
را شناور داللتکنندگان ]...[ دهد؛ نشان را زوجها
این نمود؛ متوقف ثابت و معین نقطهای در نمیتوان
واژگاندارایداللتیتعینناپذیرند«)ضیمران،1379:
90،88(.بنابراینساختارشكنی،خطکشیواضحمیان
بهعوض، و میداند قابلقبول غیر را معانی و مفاهیم
تأکیدداردرابطهمیانمفاهیمبهظاهرمتقابلدرنهایت،

»تعینناپذیر«است.
از رویگردانی با سورئالیسم3 مكتب دریدا از پیش
خردمحوریمدرنیسم،بردریافتهایحاصلازتعلیق
رویكردی با و شد متمرکز خودآگاهی و عقالنیت
ادراکات و تجربیات دامنه ثابتکردمیتوان عملگرا،
به نگاه رو این از و بسیارگستردهترساخت را بشری
واقعیتراتغییرداد.هنرسورئالیستی،ثمرتالشهای
عملیحلقهسورئالیسمبودودستاوردهایآن،فراتراز
رهنمودهاوانتظاراتنظریهپردازاناینمكتب،نشانداد
هنرقادراستبهعمیقتریندغدغههایفكری،تجسم

وعینیتببخشد.
رفع در ساختارشكنی اهداف میرسد بهنظر
مفاهیم نفی واسطه )به معناپذیری محدودیتهای
تغییر در سورئالیسم تالشهای با قابلقیاس متقابل(
نگاهبهدنیایواقعیباشدوبتوانراهكارهاورویكردهای
این با سورئالیستیراساختارشكنانههمتوصیفکرد.
پاسخ سؤال این به دارد تالش حاضر پژوهش فرض،

دهد:هنرسورئالقرن20)درعرصهتصویردوبعدی(
چگونهمفاهیممتقابلراساختشكنیمیکندودرنظام
تجسمیموردبهرهبرداریاش،شكستوگشایشپدید

میآورد؟
اینپژوهشباهدفبهرهگیریازنظریهبرایمطالعه
هنر رویكردهای به تحلیلی روشی با هنری، آثار
سورئالیستیازمنظرساختارشكنیمیپردازد.ضرورت
که امكاناتی جهت از کلی، بهطور پژوهشی، چنین
نظریهبرایفهمغنیتراثرهنریفراهممیآوردمیتواند
موردتوجهباشد؛بهعبارتی،نظریهقادراستزباناثررا
بازکندودامنهمعانیوتفاسیرممكنآنراوسیعتر
سازد.بهطورخاص،ساختارشكنی،رویكردیبهخوانش
ارائه امكان آن، رهاساز جنبههای که است متن
از و میآورد فراهم را نامحدود و گوناگون تفسیرهای
همچنان هنری اثر تفسیر و تحلیل عرصه در اینرو،
موردتوجهقراردارد.هنرسورئالیستیتاکنونازمنظر
این و است نگرفته قرار مطالعه مورد ساختارشكنی
پژوهشباارائهتحلیلیبرمبنایساختارشكنی،تالش
به نگاه تغییر در را سورئال هنر بزرگ دستاورد دارد
نمودهایواقعیتتبیینکند؛تصویرتازهایکهاینهنر
را پیرامون دنیای به ساختارشكنانه نگاه کرده، خلق

بهگونهایعینیوملموسمجسمساختهاست.

پیشینه پژوهش
دریدادرکتابحقیقتدرنقاشی)1987(باارائه
به هایدگر، و کانت دیدگاههای از واسازانه شرحی
امكانناپذیریتفكیکساحتهنرازغیرهنریابهتعبیر

او،درونوبیرون»قاب«میپردازد.
ارتباطاتفرانسویژاکدریدا درمجموعهمقاالت
)1999(،خویشاوندینوشتههایدریدا،باتفكر،فرهنگ
وادبیاتفرانسویموردمطالعهقرارگرفتهاست؛برانیگن
درمقاله»ماباادبیاتنسبتینداریم«نوشتاردریداییرا

باسبکمتونسورئالیستیمطابقتمیدهد.
همچنین،میتوانبهپژوهشهاییاشارهکردکهبه
ساختارشكنی منظر از هنری آثار تفسیر و تحلیل
مقاله در )2013( فرانسیس ـ کرانی آن پرداختهاند.
»هنررونموئک:مجسمهسازیبهمثابهساختارشكنی«
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نگرشساختارشكنانهموئک،مجسمهسازهایپررئالیست
معاصررادرنحوهبهچالشکشیدندوگانگیدکارتی

ذهن/بدن،موردبررسیقراردادهاست.
مفهوم »بررسي مقاله در )1392( شیبانی فیروزه
تصمیمناپذیريازمنظردریدا:خوانشيازآثارنقاشي
علیرضااسپهبد«باهدفبهرهگیريازراهبردواسازيدر
خوانشنقاشي)نقاشیبهمثابهمتن(مفاهیمدوگانهو
جایگاهتصمیمناپذیرآنهارادرسهاثرازعلیرضااسپهبد
با تحقیق، یافته مهمترین میدهد. قرار بررسی مورد
بهیک برمفاهیمتصمیمناپذیِرواساز،دستیابي تأکید
نقِد با تقابل در که است نقاشي خوانش جهت روش

سّنتيقرارميگیرد.
»خوانش مقاله در )1393( آفرین فریده
ساختارشكنانهآثاِرجوزفکاسوت«بهمعناياثرهنري
وچگونگيطرحآندرآثارکاسوتمیپردازد.مؤلفبا
مدنظرقراردادنتفكرساختارشكنی،بهموارديمانند
حذفساختارومرکزرایجبراياثرهنري،بینامتنیت،
خوانشدوگانه،خطخوردگي،نوشتار،بستروزمینهآثار
در او میکند. اشاره کاسوت آثار در هزارتو و هنري
مقالهایدیگرباعنوان»چالشساختارومعنا:خوانش
)1390( چاه« از یوسف آوردن بیرون نگارة از واساز
و قطعی معنای تزلزل روند بررسی باهدف میکوشد
رسیدنبهمعانیجدید،نگارةایرانیبیرونآوردنیوسف
ازچاهرابرمفاهیماصلیواسازیدریداموردانطباققرار

دهد.
کارشناسی رساله در )1389( شاهمحمدیان سارا
ارشدباعنوان»پستمدرنیسموگفتمانهنرنقاشی:
امكانیاامتناعشالودهشكنیازپارادایمهایکالسیکو
ایران« و1380 دودهه1370 نقاشان آثار در مدرن
شالودهشكنیرابهمثابهرویكردروششناسیگفتمان
پستمدرن،درتجزیهوتحلیلآثارهنریایندودهه
موردبررسیقرارمیدهد.حسینطباطبایینژاد)1391(
از باعنوان»کارکردزدایی ارشد دررسالةکارشناسی
ظروفسفالینبرمبناینقدواسازانه)بانگاهیبهنقد
ساختارشكنیدریدا(«تالشکردهاستواسازیکارکرد
و ظروف فرم در تغییر طریق از را سفالین ظروف از
برخیدیگرازویژگیهایبصریآنهابهانجامرساند.

باتوجهبهاینكهارتباطسورئالیسموساختارشكنی
درعرصههنرتاکنونموردپژوهشقرارنگرفته،مقاله
تصاویر در ساختارشكن رویكردهای تحلیل با حاضر
سورئالیستیقرنبیستم،دراینزمینهگامنخسترا

برداشتهاست.


ساختارشکنی
ساختارشكنی،نخستینومهمترینرویكردانتقادی
اندیشههای طلیعه رو این از و ساختارگرا فلسفه به
پساساختارگرادانستهمیشود.پیشازاین،ساختارگرایان
اصرارداشتندمعرفتبشریراتنهادرچارچوبزبانو
ساختارهایزبانیتوضیحدهند؛بهعبارتی،شناختنهاز
زبانی وداللتهای نشانهها بهواسطه بلكه طریقذهن
دیكانستراکشن توضیح در دریدا میپذیرد. تحقق
میگوید:»اولیندغدغهدیكانستراکشن»نظام«است.
نهبهمعنایتخریبآن،بلكهگشایشدادنبهامكانات
سازمندیوگردهمآیی]...[دیكانستراکشنتأملیاست
درسیستم«)Brannigan, 1999: 69(.دریدامعتقداست
استعارة گونهای میتوان را ساختزدایی و بنفكنی
میگوییم وقتی بنابراین آورد. شمار به »معمارانه«
ساختمان یک ویرانسازی و تخریب »مراد بنفكنی
نیستبلكهبایدآنرابهگونهایپرسشدربارةالگوو
طرحمعمارانهبهشمارآورد«)ضیمران،43:1379(.در
نگاهساختارگرایانمعنابرپایهروابطساختاریخاصی
شكلمیگیردکهمهمترینآنهانظاممفاهیمدوگانی
زن/ فرهنگ، طبیعت/ مثل است دوتایی( )تقابلهای
مرد،خیر/شرو....آنهامیپندارندکهدرهرنظامزبانی
وبهتبعآنفرهنگیواجتماعی،میتوانایندوقطب
ذاتیراآشكارنمودوبرایناساس،نظامراعیناًتشریح
کرد.بهعالوه،درتعریفدوگانههامعموالًیكیازدووجه
یک »در میشود: محسوب »مرکز« و مییابد برتری
دورویی یک همزیستی با نه کالسیک، فلسفی تقابل
بلكهبایکپایگانقهرآمیزسروکارداریم.دراینتقابل،
یكیازدوجز)بهلحاظارزشی،منطقیو...(بردیگری
شالودهشكنی میایستد. باالتر موضع در و بوده حاکم
اینتقابلبیشازهمهبهمعنیوارونهکردنآنپایگان
دریکوهلهمفروضاست«)دریدا،66:1381(.دریدا
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واژگونکردنسلسلهمراتبتقابلیراکهتاکنونبهنحوه
راهبرد اولین است، بخشیده تعین ما شناخت
ساختارشكنیقرارمیدهدالبتهنهبهطریقمكانیكیو
فرمولوارکهموجبشوددوگانگیدیگریپدیدآیدکه
»دیكانستراکشن است نخست حالت عكس تنها
به بیدرنگ یا کند محدود را خودش نمیتواند
»خنثیسازی«بپردازد؛بلكهمیبایستبهوسیلهژستی
واژگونسازی به دوگانه، نوشتار و دانش یک دوگانه،
تقابلهایکالسیکاقدامکندونوعیجابهجاییعمومی
درسیستمپدیدآورد«)Derrida, 1982: 329(.دروهله
برگفتارترجیحمیدهد؛جائیكه را اول،دریدانوشتار
با »بنفكنی مییابد: برتری او حضور بر مؤلف غیاب
نوعی گفتار با قیاس در نوشتار به بخشیدن الویت
مینماید« فراهم را معناها انتشار و نوسان سیالن،
)ضمیران53:1379(بهعالوه،دریدابر»عدمتعین«4
داللتهاتأکیدمیورزد:»مرادازگسترهنامتعینساحتی
استکهدرآنمرزمیانتقابلهایدوتاییچونحقیقت
مدلول، و دال ماهیت، و وجود مرده، و زنده مجاز، و
گفتارونوشتارونظایرآنناپدیدمیشودودیگرتفكیک
آنهاامكانپذیرنخواهدبود]...[هدفاوازبهکارگیری
به و ارسطو،هگل منطقی نظام نفی نامتعین، ساحت
طورکلیتقابلهایدوتاییساختارگرایاناست«)همان:
110(.ساختارشكنینشانمیدهدمعانیمسلمپنداشته
میتوان و ذاتیاند اصالت و مرجعیت فاقد شده،
داللتهایقطعیراباتردیدوپرسشروبهروساخت؛
»شالودهشكنیکارخودراباشوراندنخردعلیهخود،
بهیکسطح تلویحیخرد وابستگی براینشاندادن
آغاز دیگر، بهرسمیتنشناخته یا سرکوبشده معنایی
میکند«)نوریس،107:1385(.برایدالها،میتوان
مدلولهایبسیاریمفروضداشتبنابراینهیچتفسیر
میتوان و نیست قابلتصور متن برای نهایی و یگانه
بیشمارمعانیوبرداشتهایمتنوعازآنبهدستداد؛
شگردعدمتعینومرکززدایی،متنرااززنجیرمعانی
صلبوثابترهامیکندودربسترداللتهایشناور،
دریدا میافتد. تعویق به همواره متن نهایی معنای
میگوید:»ضروریاستازاینبهبعدطوریبیندیشیم
کهگوییدیگرمرکزیوجودندارد.مرکزنمیتوانددر

زیرا بیاید فكر به فرمیکموجودیتحاضروحقیقی
هیچجایگاهطبیعیوثابتیندارد،امایککنشاست،
جابهجاییهای بیشمار آن در که »نامكان« نوعی
 Derrida,( میگردند« بازی وارد نشانهای و معنایی

.)2005: 353


سورئالیسم

سورئالیسم،جنبش»ادبی«متعلقبهسالهایپس
ازجنگجهانیاولبود؛بنابراین،بدبینیوروگردانیاش
ازآرمانهایخردمحورمدرنیستی)کهتحققنیافتندو
جنگشاهدیبرآنبود(تاحدیمتأثرازحالوهوای
که بود متشنجی جو البته و دوران این یاسآمیز
دادائیستهاایجادکردهبودند.تعدادیازسورئالیستها
اکنون سورئالیسم اما میشدند محسوب دادا قبلتر
ویرانگریراپشتسرگذاشتهبودوبهساختجهانی
بهترنویدمیداد»خطفكریبرتوناستواربراینعقیده
و باید که آنچنان غرب فرهنگ خردگرایی که است
شایدنمیتواندحقمطلبرادرموردگسترهوژرفای
ازعهدهدستهبندیوتفسیر نه اداکند؛ تجربهفردی
واقعیتبرمیآیدنهتوانچیرگیبرآنرادارد]...[برتون
یكسر درونی دنیای عقالنی، جهانبینی این برابر در
متفاوتیپیشرومیگذاردکهدنیایتصور،خیال،غریزه
وناخودآگاهاستوهنرمندانرابهبیاناینواقعیتبرتر

)سورئال(فرامیخواند«)بكوال،316:1387(.
در که سورئالیسم اول مانیفست در برتون آندره
اعالمکرد:»منمعتقدمدوحالت 1924منتشرشد،
بهظاهرمتناقضرؤیاوواقعیت،درآیندهاینزدیکبه
یکواقعیتمطلق،یک»فراواقعیت«5تبدیلخواهند
شد«)Breton, 2005: 14(.تأکیدبرتونبرارائهتعریفی
به بود واکنشی واقعیت، چالشبرانگیز مقوله از دیگر
آن به نسبت غالب پنداشتهای ناکارآمدی و کاستی
»هدفنهاییآنهانهبراندازیواقعیتیاحتیپیشی
گرفتنبرآن،بلكهبهدستدادنتعریفیدیگرازآنبود
کههمجهانخودآگاهوهمدنیایناخودآگاهرادربر

بگیرد«)بیگزبی،93:1386(.
باهدفحصولبهواقعیتبرتر،سورئالیسم،نفوذبه
ضمیرناخودآگاهوشكارنمودهایخالصازغیرعقالنیت
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توصیه را راهكارهایی انواع و داد قرار مبنا را محض
میکردکهروانآگاهرابهمنظورتجربهامرناخودآگاه،
معلقنگهمیداشت.6اصلیترینترفند»نوشتنخودکار«
که ممكن، حالت نابترین در روانی7 »خودکاری بود
شفاهی، بهصورت چه ـ آن بهواسطه بخواهد شخصی
یاهرروشدیگرـکارکردحقیقی کلماتنوشتهشده
غیاب در و فكر مطلق فرمان تحت کند؛ ابراز را فكر
از معاف  و عقل سوی از اعمالشده کنترل هرگونه
 Breton,(»هرگونهدلمشغولیزیباییشناختییااخالقی
مفروض تقابل با رویایی در سورئالیسم .)2005 : 26

خودآگاهیوناخودآگاهی،وجهفرعیودومرااولویت
و دریافت الزم خودآگاهی،شرط تاکنون اگر بخشید؛
ناخودآگاه امر اینبهبعد، از میشد فرض شناخت
تجربههایادراکیرااعتبارمیبخشید.تأکیدبرحاالت
بهنظر آن در که ناخودآگاه ذهن پرنوسان و ناپایدار
میرسیدمرزهایشناختیمخدوششدهاندقابلقیاس
بر مؤلف غیاب هم اینجا بود. نوشتار سیال فضای با
بیواسطه دریافت امكان و مییافت برتری او حضور
تكیه اینحال، با میآمد. فراهم متفاوت تجربههایی
مطلقبروجهناخودآگاهنیزغیرممكنبهنظرمیرسید.
حتیدرخودکارترینوضعیتذهن،سختمیشدتأثیر
بهترین درواقع، کرد؛ انكار بهکلی را خودآگاهی
نوشتارهایسورئالیستیحدیازروابطقابلفهمرادر
»سورئالیستها کردهبودند. لحاظ متن اجزای پیوند
تالشدارندباحفظارتباطتجربهباضمیرناخودآگاه،آن
 Brannigan,( سازند« وارد نیز خودآگاه وضعیت به را
بهمنزله ناخودآگاهی، بر تاکید بنابراین، .)1999: 55

و ادراکی دادههای نظام در جابهجایی نوعی ایجاد
شناختیبود؛حالتیکهدووضعیتذهندررابطهای
بیشترتكمیلیتاتقابلیقرارمیگرفتند؛سورئالیستها
اثرادبییا درنهایتاذعانداشتندکهبههنگامتولید
موقعیتی ذهن، ناخودآگاه وضعیتخودآگاه/ تجسمی،
تعینناپذیراست؛یعنیمعلومنبوددرمتنحاصل،چه
تاچهحد و بردهشدهاست ناخودآگاهیسود از میزان

ذهنآگاهمداخلهداشتهاست.
ارتباط دارای و قیاس قابل را برانیگنشیوهدریدا
نزدیکبانویسندگانسورئالیستیدرپدیدآوردنمتون

خودکارمیداند.اوباتاکیدبراینكهسورئالیسمهمنشان
دادهاست»برایمعنایافتنچیزی،زبانابتدانبایدهیچ
وهله »در میگوید: )Ibid: 70( باشد« داشته معنایی
نخست،همدریداوهمسورئالیستها،مجذوبتولید
پیدا میل نوشتار ]سیال[ فضای به که هستند زبانی
با و گریزانند پیشبینیپذیربودن از آنها میکند؛
بهرهگیریراهبردیمشابهازرسانهنوشتارسعیدارند
ازخودشان انحراف درجهت را هنر و فلسفه ادبیات،
مورداستفادهقراردهندو»ناخودآگاهمخالف«8آنهارا

.)Ibid: 55(»برمالسازند

هنر سورئالیستی
هنر نظریهپردازان بهویژه هنر، مورخان از بسیاری
مدرنبراینعقیدهاندکهبایدمیانهنرسورئالیستیو
مكتب، این زیرا شد؛ قائل تمایز سورئالیسم جنبش
بودودراساسماهیت نویسندگان ساختهوپرداخته
»ادبی«داشت.امادرعینحال،آنهاایننكتهراازنظر
حد تا سورئالیستی هنر شكوفایی که نمیدارند دور
زیادیدرهستهاینجنبش،همفكریوتبادلنظراعضا
)اعمازهنرمندانونویسندگان(وهمچنین،حمایتهای
مؤثرشخصبرتونتحققیافت.تالشبرایخلقمعادل
از بسیاری برای سورئالیسم، ایدههای »تجسمی«
ابداعات و مكاشفات برای عزیمتی نقطه هنرمندان،

بعدیخودشانگردید.
سخن ماللتبار زندگی تحول از که مكتبی برای
میگفتوایدئولوژیخودرابرمبنایگستردندامنه
میکرد، تعریف ملموس ادراکِی تجربههای و واقعیت
واجد ایدهها به تجسمبخشیدن و »عینیساختن«
اهمیتبسیاربود.سورئالیسمباتاکیدبرنقشهنرمندان
وکمکبهشكلگیریهنرسورئالیستی،نشاندادمایل
ادبیمحدودکندو بهمتون تنها را ایدههایش نیست
نگرش از حاصل زیباییشناختی تجربه کرد تالش
سورئالرادرادراکبصریهممحققسازد.همنشینی
ورابطههاییکهبهطورطبیعیدرذهنماناپذیرفتنیو
غیرممكنبهنظرمیرسددرتصویرسورئالیستیبهیک
کلیتادراکپذیربدلمیشودکهجرقهمكاشفهرابه
سرعتحاصلمیکند.هنرسورئالازاجزا)وتصاویر(
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واقعیتملموسبهرهمیبرداماشناختمارانسبتبه
به را تازهای نگاه نحو بدین و میسازد دگرگون آنها
اینتجدید زندگیروزمرهواجزایآنملزممیسازد؛
نگرشبهزندگیتقریباًتمامآنچیزیبودکهسورئالیسم
هنر یاری بی که هدفی دادهبود؛ قرار خود رسالت
سورئالیستیواثرگذاریعمیقآن،دستیافتنیبهنظر

نمیرسید.


رویکردهای ساختارشکن در هنر
نخستینتالشهابرایدستیافتنبه»خودکاری«
طراحیهای .1 از بهرهگیری با تجسمی، عرصه در
فیالبداههوفارغازهرگونهپیشزمینهفكریو2.پدید
آوردنلكهها،خطوطوبافتهابهشیوهایکاماًلاتفاقی
رنگچكانی تكنیکهای قالب در ـ پیشبینینشده و
نوسانی،9فروتاژ10وعكسبرگردان11ـصورتگرفت.اما
اثر خلق پیشدرآمد منزله به فقط ترفندهایی چنین
هنریوآزادسازیفكرازپنداشتهایقبلیدرنظرگرفته
میشد.خوانمیرو12درتوضیحشیوهکارشمیگوید:
شروع بكشم، چیزی بگیرم تصمیم اینكه جای »به
میکنمبهنقاشیکردنوهمینطورکهمیکشمتصویر
میکند. پیدا نمود من قلمموی زیر خودش کمکم
به میشود تبدیل شكل میکنم، کار که همینطور
نشانهایازیکزنیایکپرنده]...[نخستینمرحله،
و دقیق اما دوم مرحله ]...[ است ناخودآگاه و آزاد
حسابشدهاست«)بكوال،321:1387-320(.آثارمیرو
رانمیتواندرحوزههنرانتزاعیجایدادزیراخطوطو
شكلهایرنگیناودرعینحالکهشبیهبهنمونهایدر
هم بصری خالص عناصر نیستند، خارجی واقعیت
این توصیف در که روست این از نمیآیند؛ بهشمار
برده بهره »زیستواره«13 اصطالح از نامتعین فرمهای

میشود.)تصویر1(.
کیفیت»تعینناپذیر«موجودجانداریابیجان،در
آثارایو14تانگیهمابهامآفرینمیشود.»اومثلیک
خوابگردنقاشیمیکردوبهتصاویرشاجازهمیدادخود
بهخودرشدکنند،اینکهتانگیهرگزنیازیاحساس
نكرداینفرمهاراحتیبرایخودشتوضیحدهدآنها
رامرموزترمیسازد«)Alexandrian, 1995: 80(.تانگی

اینسرزمینناشناختهرا،»ساحلهاییکهمحلتشكیل
انجمنموجوداتمعدنیعجیبوغریباست«)Ibid( با
فرمهای سایه،حجمنمایی و نور از ماهرانه بهرهگیری
زیستوارهونمایشمنظرهایرمانتیکباخطافقمحو

شده،درچشمانمانآشناجلوهمیدهد.)تصویر2(

تصویر1.خوانمیرو.فضایداخلیهلندی)1(.رنگروغنرویبوم.
www.moma.org.1928

تصویر2.ایوتانگی.منمنتظرتهستم.رنگروغنرویبوم.1934.
www.matta-art.com
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در ساختشكنی نوعی تانگی، و میرو نقاشیهای
نظامهنرانتزاعیپدیدمیآورند؛آنهاکارخودرامحدود
بهاستفادهازخطوطولكهرنگهایینكردندکهمطلقاً
قابلیتتداعیچیزیراندارند.آنهابافراتررفتنازحدود
عناصربصریبنیادین،امكاناتنظامانتزاعیراگسترش
میدهندودربسترینامتعین،قابلیتهایتفسیریو
برخی همینطور، میآورند. فراهم نامحدودی معنایی
دیگرازتصاویرسورئالیستیکهبهسبببهرهگیریاز
نمودهایقابلتشخیصتر،فیگوراتیو15خواندهمیشوند

دراساس،مناسباتهنرپیكرنماراواسازیکردهاند.
برایمثال،مكسارنست،16تكنیککالژرادرجهت
متزلزلساختنهرنوعقطعیتیدرپندارماازواقعیت
بهکارمیبرد؛»آراگون17درکالژ،امكانبالقوهایبرای
هجومبهواقعیتمیدید:بهواسطهفرمویرانکننده»امر
شگفتانگیز«18کهاجزایشراازهمانواقعیتیبهوام
میگیردکهقصددارددرمقابلشبایستد؛سورئالیستها
ابتذال و روزمرگی مقابل در مرگبار اسلحهای را کالژ
ساخت برای ارنست .)Ibid: 92( میدانستند« زندگی
استفاده علمی مجالت متعارف عكسهای از کالژها
میکردکهطبیعتاًبرایشناختپدیدههایجهانمادی
کاماًلمستندومعتبرپنداشتهمیشدند.»اومادهاولیه
کارشراازتصاویرحاضرآمادهبرمیگزیدوبابهکارگیری
موجودات فریبنده19 تكنیکهای و ترفندها انواع
عجیبالخلقهایپدیدمیآوردکهجزئیاتمنابعاولیهرا
Camfield, 1993: 12-(»کاماًلتحتالشعاعقرارمیداد

13(.)تصویر3(.

موجود، واقعیت قابلاعتماد تصاویر از ارنست
خلق »واقعنما« درعینحال و خیالی کاماًل تصاویری
ازتصاویر میکرد.مهارتبیبدیلشدر»آشنازدایی«
فرمهای »ملموسساختن« اندازه بههمان و مشخص
ابتدای از »ارنست بود؛ مثالزدنی نامشخص و مبهم
دنبال را خاصی نگرش ُکلن، دادای گروه در فعالیت
میکرد:خلقکیفیتیرواییودرعینحالاسرارآمیزدر
با مشخص شكلهای ادغام طریق از تصویر، فضای
تصاویرمبهم«)Ibid(.شگردهاییکهاطمینانخاطرمارا
بهنمودهایواقعیتزیرسؤالمیبردورابطه»طبیعی
پنداشتهشده«دالومدلولراازهممیگسلد؛غیرممكن
کشتی به تبدیل سوسک یک علمی آناتومی نیست
درون از میتوان که همانگونه شود فضا در شناوری
جانوران و فیگورها انواع تصادفی، لكههای و خطوط

عجیبالخلقهرابیرونکشید.)تصویر4(

تصویر3.مكسارنست.اینجاهمهچیزهمچنانشناوراست.کالژ
.)Camfield, 1993: 75(.1920،fatagagaازمجموعة

تصویر4.مكسارنست.فراری.1926.فروتاژ)بافتحاصلازسطوح
www.moma.org.)زبرزیرکاغذ

بهکار را طاقتفرسایی تالش دالی20 سالوادور
و جنون بهتر، بهعبارتی یا اوهام جهان تا میگرفت
هذیانراآنقدرواقعیوملموسبهتصویرکشدکهبرای
نداشتهباشد وجود بهانهای و عذر هیچ کردنش باور
»دالیبهصراحتمیگفتکههدفویازهنرنقاشی
ایناستکهدربینظمی،نظمیبهوجودآوردوازرهگذر
جهان کمال و تمام ساختن بیاعتبار جهت در آن
واقعیتگامبردارد«)لینتون،210:1386(.لینتونهنر
دالیرا»هممخرب،همسازنده؛همگمراهکنندهوهم
دالی البته .)212 )همان: میکند توصیف آموزنده«
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شخصاًبهسبکهنریخود»نقدپارانوئیدی«21میگفت
وآنرا»روشخودانگیختهدانشغیرعقالنی،براساس
تفاسیر و تداعیها نظاممند و انتقادی عینیتبخشِی
میکرد. تعریف )  Breton, 2005 : 274( هذیانگونه«
دستساز« »عكسهای را نقاشیهایش که دالی
باتمامترفندهایفریبنده مینامید،نقاشیپیكرنمارا
مختصبهآن،برایتولیدتصویریدقیق،واضحوشفاف
ازجهان»غیرواقعی«بهکارمیبرد؛بهعبارتی،رسالت
هنرواقعنمامعكوسمیشودواگرتاکنوننظامبازنمایی
بهمنظورانعكاسواقعیتبیرونی،یابهتربگوییمجعل
در میرفت، بهکار دوبُعدی سطح بر آن از نسخهای
نقاشیهایدالی،برایعینیتبخشیدنبهجهاناوهام
ورؤیاهاییبهخدمتگرفتهمیشدکهاساساًدرنگرش

خردمحورفاقدارزشبهحسابمیآمدند.
ساکناندنیایجنونزدهدالی،دررونداستحالهای
بیپایان،مداوماًماهیتخودراتغییرمیدهند؛آدمها،
حیواناتواشیاءبهیكدیگرتبدیلمیشوندوکیفیات
این نیست مشخص میکنند. اخذ را گوناگون مواد
دگرگونیهایناخوشایندوتهوعبرانگیزکهبارنگهایی
درخشانوجواهرگونهبهتصویردرآمدهاند،درکدامنقطه
میان وجودی مرز میرسد؛ بهپایان کجا و شده آغاز
پدیدارهایگوناگونسیالمیشودوتشخیصماهیت

آنانرابا»تعینناپذیری«روبهرومیسازد.)تصویر5(.

رویكرد صریحترین دالی سالوادور اما
ساختارشكنانهاشرادراهتمامبهخلق»تصاویردوگانه«
ادوار هنر در سرگرمکننده سوژهای میدهد؛ نشان
متزلزلساختن برای کارآمدی اکنونسالح گذشته22
واقعیتادراکیمحسوبمیشد.آنچهچشمهایمادر
حالتهوشیاریکامل،مستقیماًدریافتمیکندقاعدتاً
اما شود، پذیرفته بیچونوچرا واقعیتی حكم در باید
دالیاثباتمیکندکهحتیاینموقعیتهمنمیتواند
دارد یقین بیننده زمانیکه درست شود؛ فرض قطعی
بالفاصله تصویر، است، نموده رؤیت را نمودمشخصی
ساختارخودراعوضمیکندوبهنمودیکاماًلمتفاوت
تبدیلمیشود؛طوریکهنمیتوانگفتکدامتصویریا

ساختاراولویتواعتباربیشتریدارد.)تصویر6(.

رنهماگریت،23سورئالیستمتفاوتتریبود؛ازاین
جهتکهنقاشیهایشبدونتوسلبهحاالتناخودآگاه
ذهنوبدوننیازبهانواعترفندهایپیچیده،دغدغههای
رابهگونهایحسابشده،دقیقوموشكافانه او فلسفی
و واقعی نمودی که تصاویری میساختند؛ مجسم
بازنمایانهداشتند.»منخودمرامحدودمیکنمتاتنها،
»قابل نقاشی یمن به که بكشم تصویر به را تفكری
ماگریت، .)67 :1387 )توبوش، میشود«. دیدن«
باهنرمندانمدرنمعاصرش،بربیهودگیو همعقیده
واقعیت بازنمایی هدفش که هنری غیرعقالنی مبنای
بیرونیاستتأکیدمیورزید،البتهبهشیوهایمتفاوتو

تصویر5.سالوادوردالی.پرترهپیكاسو)بخشیازاثر(.رنگروغنروی
www.wikiart.org .1947.بوم

تصویر6.سالوادوردالی.سهدورهزندگی:پیری،میانسالیوکودکی.
www.thedali.org.1940.رنگروغنرویبوم



41

����������������������������������������������������������������������������������������������������� تجسم ساختارشکنی: تحلیل رویکردهای ساختارشکن در تصاویر سورئالیستی قرن20

متناقضنما؛زیراماگریت،خودبابهرهگیریازنقاشی
واقعنما،بنیانآنرازیرسؤالمیبرد:آننظامهنریکه
تاکنونتالشکردهاستباشبیهسازیپدیدارها،واقعیت

محسوسرابازتولیدکند.
ماگریتدرآخرینشمارةمجلةانقالبسورئالیستی
و »کلمات عنوان با کوتاهی مصور مقاله ،)1929(
انواع آزمودن با آن، در که کرد منتشر تصاویر«
و کاستیها ابژهها، و کلمات و تصاویر جابهجاییهای
موانعنظامبازنماییراموردتوجهقرارمیداد.اوتصریح
یكسان تصاویر و کلمات ماهیت نقاشی، »در داشت
بازنمود اینمعناکه به .)Gablik, 1972: 139( است«
زبان در آن نام با تفاوتی تصویرییکشیء،چندان
میتوانند بهراحتی نقاشی یک در دو این و ندارد
نامشیء نوشتن مثال، برای شوند. یكدیگر جایگزین
موردنظر)بهجایمصورکردنآن(درتابلوییکهقصد
داردنسخهایازواقعیتبیرونپدیدآورد،مشكلیدر
ماگریت نمیکند. ایجاد مخاطب با آن ارتباطی وجه
قصدداشتسستیپیوندهنربازنماراباحقیقت،در
بازتاب در زبانی قراردادهای اندک اعتبار با قیاس
واقعیت،قراردهدوبرناتوانیمشابههردوتأکیدورزد.
ذهنی مشغولیتهای ایننظر، از گابلیک24 سوزی
معاصر فیلسوف ویتگنشتاین، لودویک با را ماگریت
هم ماگریت »دغدغه میداند: یکجنس از ماگریت،
پیداکردنراهیبودکهبهواسطهآنبتوانمنطقرادر
ساختن آشكار و کلمات استبداد شكستن جهت
آشفتگیهاییبهکاربردکهدرفرمهایزبانماریشه
دارند«)Ibid: 127(.ماگریت»اینهمانی«کلمهوشیء،
یاتصویروشیءراموردپرسشقرارمیدهد؛اودرمورد
کارکردی هرگز شیء »]خود[ مینویسد: )7( تصویر

مطابقبانامیاتصویرشندارد«)Ibid: 140(.ومیتوان
گفت»یکتصویربیشترشبیهیکتصویردیگراستتا

.)Ibid, 137(»شبیهآنچهکهبازنماییکردهاست
نقاشیمشهورماگریت»خیانتتصاویر«)تصویر8(
بهصراحتفرضیهاینهمانیتصویروواقعیترابهسخره

میگیرد.
با تاحدی،خلقشباهتی بازنما، گرچهجاذبههنر
پدیدارهایواقعیاست،اماماگریتبازهمتأکیددارد
عالوهبراینكهشباهتامریبدیهینیست،طبعاًچیزهای
شبیهبههمنیزنمیتوانندیكیفرضشوند»شباهت،
نشانگراینهمانینیستهمانطورکهاشیاءشبیهبههم
بازنمودیكدیگرنیستند]...[شباهتبیشتربهساختارهای
ذهنیماوشیوههایبازنماییبستگیداردتاعیننمایی
واقعی؛]...[درستاستکهشیوههایبازنماییماتاحد
زیادیتمایلبهپدیدآوردنشباهتدارند،امادرحقیقت
اصول پایهگذاری برای رمزگذاریشده نظامهایی آنها
»توافق« یک لوازم ]تنها[ این و هستند »بازشناسی«
است«)Ibid: 143(.بهعبارتی،نظامبازنماییهرچقدرکه
واقعیت از پنداری خلق برای »دیدفریبی« شگرد بر
قراردادعملمیکند: برحسبیک بازهم ورزد تأکید
میبایست بازنماید را شیء یک تصویری آنكه »برای
باشد؛ »بازنمایی« شناختهشده نظام یک از بخشی
سیستمیکهاشیاءرابیشازآنكهموردتقلیدقراردهد،

.)Ibid: 137(»طبقهبندیمیکند
نقاشی از چه برای خود ماگریت اوصاف، این با
فیگوراتیووبازنمابهرهمیگیرد؟اگراوتأکیدداردنیازی
از مقصودش نیست هنر در بیرونی واقعیت تكرار به

تصویر7.بخشیازمقالهمصورماگریت:کلماتوتصاویر.1929
.)Gablik, 1972: 140(

تصویر8.رنهماگریت.خیانتتصاویر.1953-1952.گواشروی
 Brodskaia,(»کاغذ.نوشتهزیرتصویر:»اینیکپیپنیست

.)2009: 189
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 Gablik,(»آنچهراکهچشمهانمیبینندرؤیتمیکند
14-13 :1972(.ماگریتابژههارابهگونهایکنارهمقرار

امر یک دیگری، چیز که میکند ترکیب یا میدهد
درون اشیاء که است مصر او برمیانگیزند. »ناآشنا«را
شكل همان تداوم و حفظ بهواسطه تنها نقاشیها،
متعارفوآشنایخود،حضوراینامرناشناختهرا]برای
که آشنایی احساس همان میسازند؛ ذهن[محسوس
.)Ibid(ذهندرواکنشبهآنشروعبهحرکتمیکند
اشیاءآشنایتابلوهایماگریت،بانمودیعینیودقیق،
درنظمی»تازه«همجوارمیشوند؛مناسباتمیانآنها
خو آن به که نیست متعارفی منطق اساس بر دیگر
گرفتهایموهموارهدرفضایبهظاهرعادینقاشیها،
امریغریبوغیرمنتظرهموجمیزند.گاهابژههاازبستر
معمولخودجداشدهودرزمینهاینامحتملجفتو
جورمیگردند؛گاهکیفیتهایمتقابلوناهمخواندر
یکتصویررودرروقرارمیگیرندوگاهابژههاخاصیت
چیزهاییدیگررااخذمیکنند.ماگریتقوانینفیزیكی
تولید از بردن لذت با گویی و میگیرد بازی به را
سردرگمیدربیننده،هموارهواکنشیحاکیازحیرترا
انتظارمیبرد.تماماینرویكردهاطرزتفكروشناخت
عادتزدهمارانسبتبهجهانپیرامونموردپرسشقرار
میدهندومارابهتأملدردنیایآشناییفرامیخوانند
کهنسبتبهآنبیتفاوتشدهایم.برایمثالدرتابلوی
و جاذبه قانون ماگریت )تصویر9( شفاف« »ایدههای
شناختمعمولماراازفضابهچالشمیگیرد؛وزنو

بازسازیدقیقاشیاءمحسوسدرنقاشیچیست؟جالب
آدمها باقی مثل را دنیا »من میگوید: ماگریت آنکه
میبینم،تمامچیزهانیزهمانمعنارابرایمندارندکه
دارد تأکید و )توبوش،67:1387( آدمها« باقی برای
تصاویربایدهمانگونهکههستنددیدهشوند.ماگریت
کارخودراکاماًلدرارتباطباامرواقعیمیدیدواستفاده
ازواژگانیچونخیالیوتوهمیرادرتوصیفآثارش
نابهجامیدانست.بهعقیدهاو»رئالیسمچیزیمبتذلو
پیشپاافتادهاست،برایمنواقعیتآنچیزینیست
کهبهراحتیبهدستآید«)Gablik, 1972: 13(.درنگاه
ماگریت»رازآمیزی«وجهیضروریازواقعیتزندگی
بودکهنادیدهگرفتهبودیم.»نخستیناحساسیکهدر
زندگیامتجربهکردم»رازآلودگی«بود؛بهمجرددریافت
سؤال زیر زندگی اصول کردم احساس تجربه، این
رفتهاست.سعیمیکنمبهواسطهنقاشیایناحساسرا

بیدارکنم«)توبوش،62:1387(.
واقعی غیر یا تخیلی امور در بههیچوجه »من
دادن نشان من دغدغه بهعوض، ]...[ نیستم کنجكاو
آشناترینوملموسترینصورتواقعیتبهگونهایاست
کهخاصیتآرامبخشیاهولناکخودراازدستدهدو
شود« پدیدار خود »رازآمیز« ویژگی در سرانجام
)Brodskaia, 2009: 181(.بنابراینهمانگونهکهگابلیک

تأکیدداردرازموردنظرماگریتیكیازامكاناتامرواقع
و واقعیت رویدادن برای ضروری امری بلكه نیست؛
و بود چه راز از ماگریت مقصود اما است. آن تحقق
چگونهمیشدبهآندستیافت؟گابلیکتصریحمیکند
صحبتازآنچهکهماگریترازمینامیدغیرممكنبودو
فقطمیشدراههاییبرایبرانگیختنآنجستجوکرد؛
ماگریتمیگوید:»گاهیبهیکرویدادآشناوعادیبه
گونهایغریبوناآشنانظرمیاندازیموگاهمیتوانیم
میشوند خوانده رازآمیز که رویدادهایی به نسبت
:1387 )جونز، باشیم« داشته آشنا و عادی احساسی
91(.رویكردهایغیرمنتظرهنسبتبهپدیدههایعادی،
تلنگریبودبرایذهنعادتزده.ماگریتمیپذیرفتکه
»هیچنمادقابلرؤیتیبرایآنچهکهنامرئیاستوجود
ندارداماذهندرواکنشبهجهانبیرونحرکتمیکند
تصویر9.رنهماگریت.ایدههایشفاف.1958.رنگروغنرویبوم.وزمانیكه]رازرا[لمسکرد،آنرامیشناسد.]...[ذهن

www.wikiart.org
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قابلیتحرکتصخرهدروضعیتیتعینناپذیرقراردارد؛
به آیادرحالصعود اطمینانگفت با یعنینمیتوان
آسماناست،یابهزمینسقوطمیکندیاتنهادرفضا
ابژهای موردانتظار وسكون سنگینی ماندهاست. معلق
بهنظر متزلزل کاماًل موقعیتی چنین در صخره مثل

میآید.
از منظره یک )تصویر10( نورها« »امپراطوری در
دیده روز و شب در همزمان بهطور دید، زاویه یک
»زمان« از را ما ثابت احساس اینكه »برای میشود
آشفتهسازد«)Ibid: 123(وتعییناینامرراغیرممكن
یا میبریم سر به شب تاریكی در باالخره که کند

روشناییروز.
درآثارماگریتقطعیتهاومفاهیممطلق،بیمعنا
بهنظرمیآیند؛اوتقابلهایدوگانهرابهبازیمیگیردو
اصالتآنهاراموردچالشقرارمیدهدزیرادرنگاهاو
ایستافرضشوند.گابلیک و هویتهانمیتوانندواحد
اینویژگیهنراوراقابلقیاسباماهیتناپایدارونهایتاً
بنیادین پویایی میداند. ما خود جهان تعریفناپذیر
زمینه از هوشمندانه بهرهگیری دستاورد او تصاویر
اشیاء، استکهجهان بالقوهای امكانات انواع نامحدود
فراهم عادی ما( )درنگاه موقعیتهای نظم از فراتر
حسابشده تالشهایی ماگریت »نقاشیهای میآورد.
از جزماندیشانه دیدگاه نوع هر گسیختن هم از برای
میدهد روی تصاویر در آنچه ]...[ فیزیكیاند. جهان
سازشهای فرهیخته، ذهنهای انتظار خالف دقیقاً

 Ibid:(»پرتكلفمیانذهنوزندگیرامختلمیسازد
122(.ماگریتترجیحمیدهد،یابهتربگوییممنطقیتر

میداندبهعوضبازنمایییاتكرارتجربههایمعمولمااز
»راز« یعنی است، نادیدنی که آنچه روزمره، واقعیت
نهفتهدرپسهمانپدیدارهایعادیرابهتصویربكشد؛
قابلدیدنمیشود. نقاشیشكلنما، یاری به که آنچه
بهعقیدهماگریت»دانشمتعارفماازجهانوابژههای
توجیه نقاشی در را آنها بازنمایی کافی، قدر به آن،
نمیکند؛رازبرهنهشدهاشیاء،ممكناستدرنقاشیهم
مثلواقعیتنادیدهگرفتهشود«)Ibid: 14(بنابرایناگر
قراراستنقاشیبازنماییوجودداشتهباشدبایدچیزی
ماعرضهکند. بهچشمان واقعیتهمیشگی از بیشتر
رازصحهمیگذاردنظامهنر اولویت بر وقتیماگریت
بازنماراساختشكنیمیکند؛درتقابلارزشی»دیدنی
ونادیدنی«اینباربهامرنادیدنیرویمیگرددوبهجای
ماگریت بیرونی، واقعیت از بدل نسخهای تولید

»انگارههایشاعرانه«رابازنماییمیکند.25
سورئال هنر اینكه به استناد با تحلیلگران برخی
عماًلتحولیدرزبانبصریپدیدنیاورد،آنراحرکتی
مجزاازجریانمدرنیسممعرفیمیکننداماحقیقتآن
با متفاوت، بهگونهای تنها سورئالیستها که است
است: معتقد لینتون همراهشدند. زمانخود تحوالت
»نهبیانخشکوآرامماگریتونهشیكیخونسردانه
دالیهیچیکنمیتوانستندبههیچقرنیجزقرنخود
مامتعلقباشند]...[آنهاهنگامیکهبرایموردشک
که فرآیندهایی تغییرجهت و ما دیدههای دادن قرار
برایهضمودرکدادههایبصریخودبهکارمیبریم
بازنماییجزپردازاستفادهمیکردندخود،تیشهبه از
با کوبیسم چالش حد از آنها میزدند. گذشته ریشه
.)216 :1386 )لینتون، نهادند« فراتر را پا واقعیت
دغدغهتمامآنهامسئله»واقعیت«بود؛اگرمدرنیستهای
تالشکردند واقعیت وجعل تقلید برابر در سرشناس،
واقعیتخودبسندهنقاشیراعرضهکنند،سورئالیستها
کاستیهایهنربازنمارادرآئینهخودشبازتابدادندو
مفروض نظام ساختشكنی با میتوان کردند ثابت
بازنمایی،امكاناتتصویریآنراگسترشدادوابعادی
تازهازواقعیتنادیدهگرفتهشدهزندگیراپدیدارساخت.

تصویر10.رنهماگریت.1950.امپراطورینورها)2(،رنگروغن
www.moma.org.رویبوم
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نتیجه 
ساختارشكنیوسورئالیسمهردو،نگرشهایصلب
وقطعیتگرارابهچالشمیکشندوانگاشتهایمسلم
رابهحالتعلیقدرمیآورند.هردواشتراکنظردارندکه
گسترهبیپایانمعانیرانمیتوانبهرابطهتعریفشدهو
نظامهای آنها کرد. محدود متقابل مفاهیم معین
مفروضاندیشیدنبهمسائلبشریراموردپرسشقرار
میدهند؛یكیدررویكردبهمتنوساختارهایزبانیو
و ادراکی تجربههای تغییر به گرایش در دیگری
ارتقاءدادنواقعیتدریافتی.هردوبهایننتیجهمیرسند
کهخردمحوریمورداعتمادتفكرمدرن،قادربهتوضیح
در باید و نیست شناختی و معنایی امكانات تمامی
ساختارشكنی آورد. بوجود تغییری تفكر این ساختار
طریق از معنایی، نظام به رویكرد در دارد تالش
مختلکردنرابطهمعمولتقابلهایدوتایی،گشایشیرا
درسیستمموجبشود؛اینتََرکابتدابهواسطهواژگون
کردناولویتمفروضدرموردیكیازاجزایتقابل،در
و وارونه ارزشگذاری که آنگاه میآید؛ پدید نظام
متن از تازهای خوانش برای عزیمتی نقطه جانشینی،
فراهمآورد،تعینناپذیرساختنجایگاههرکدامازاجزا،
ازهرگونهمعنای راهكاریاستکهموجبگریزمتن

قطعیونهاییمیگردد.
آرمانسورئالیسم،تجسِمعینیفراواقعیتیبودکه
و باشد گذاشته سر پشت را عقل دوگانهپنداریهای
را ممكن ادراکی تجربههای از وسیع بسیار دامنهای
فراهمآوردهباشد؛هنرسورئالیستیتوانستبهدنیای
هنرمندان ببخشد. بصری عینیت سورئالیسم متصور
سورئالیستبرایخلقتصویریکهپنداشتهایمتعارف
بگیرد چالش به آشنا و واقعی امری به نسبت را ما
از برخی گرفتند. پیش در ساختارشكنانه راهكارهایی
آنانبابهکارگیریتكنیکهایخودکاریاذهنیتهیشده
آوردند: پدید شبهانتزاعی آثاری پیشانگاشتها، از
تشبیه و تعریف هرگونه از که زیستواره فرمهایی
میگریختند:نهشباهتیبهموجوداتواقعیداشتندونه
ماهیت میآمدند. بهحساب محض رنگ و شكل
بهمنزله تانگی و میرو نقاشیهای اجزای تعینناپذیر

از دیگر برخی است. انتزاعی هنر نظام ساختشكنی
به را بیرونی واقعیت مشخص اجزای سورئالیستها،
دگرگون را آنها معمول مناسبات و گرفتند عاریت
برای بازنمایی و شبیهسازی تكنیکهای از ساختند؛
سود »واقعنما« درعینحال و نامتعارف جهانی تجسم
کالژهایش، در ارنست غیرمنتظره رویكرد جستند.
اعتمادمارابهواقعیتعلمیمتزلزلمیکندوازآنچه
او پدیدمیآورد. واقعیدیگری تصویر کهمیشناسیم
قطعیتهایمفروضرابهچالشمیگیرد.وقتیسالوادور
عینیت برای را پرتكلفی و دقیق شبیهسازی دالی،
بخشیدنبهاوهامونمودهایهذیانگونهبهکارمیگیرد،
اول،نظامبازنماییرادرآنچهکهبایدبهتصویردرآورد
ارجحیت برای دلیلی چه میدهد: قرار پرسش مورد
از دالی دارد؟ وجود رؤیا واقعیت بر بیداری واقعیت
سود جهانی بهتصویرکشیدن برای جزءپرداز بازنمایی
گرفتکهحدومرزهایآننامعلومبودومخلوقاتشدر
چیز به چیزی از دائم تعینناپذیر، و بیثبات اوضاعی
بهچالش را ادراکی واقعیت دیگربدلمیشدند.دالی
میاندازد.امادرواسازینظامبازنمایی،رنهماگریتگام
ثابت محكم، استداللهایی با و برمیدارد بلندتری
نیست قادر اساس در شبیهساز یا بازنما هنر میکند
واقعیتمتعارفرابازتولیدکند؛بهعالوهضرورتودلیل
منطقیهمبرایپدیدآوردننسخهایبدلازواقعیتی
وجود دادهاست شكل را ما همیشگی تجربههای که
ندارد.ماگریتمعتقداستهنرشكلنمابایدواقعیتیاز
جنس»راز«عرضهکند،چیزیکهبهطورمعمولآشكار
نیستوتنهابهیمننقاشیرؤیتپذیرمیشود.ماگریت
ازتصاویرآشنایمعمول،دنیاییباقوانیننامعمولپدید
میآوردوباخلقموقعیتهایتعینناپذیر،پنداشتهای

بدیهیوقطعیمارابهچالشفرامیخواند.
یا بازنمایی نظام چارچوب در سورئالیستی هنر
سورئال نقاشیهای تنوع نمیشود. محدود انتزاعی
تصویری نظام دو چگونه اینكه بر است گواهی
گسترش را بیانی ظرفیتهای و شده ساختشكنی
پنداشتهای مدرنیسم، پابهپای سورئالیسم دادهاند.
گذشتهرانسبتبهمفهومواقعیتبهچالشمیانگیزد،
بااینتفاوتکهازاجزایهمانواقعیتبرایزیرسؤال
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بردنبنیانآنواممیگیردتاتجربهایعینیوملموس
ازواقعیتگسترشیافتهپدیدآورد.

پی نوشت
1. Jacques Derrida )1930-2004(
2. deconstruction
Surrealism(.3(اوجشكوفاییسورئالیسمدردهه1920و
غریب امر به شیفتگیاش آن ویژه خصوصیت و 1930
ایده اما بود؛ عقالنیت غیر و ناهمخوانی  )marvelous(
ناخودآگاه ذهن خالق نیروهای آزادسازی را اصلیاش
معرفیکرد.خاستگاهسورئالیسمپاریسبودامادرجنگ
جهانیدوموپسازمهاجرتبسیاریازهنرمندانبهخانه
جدیدشان،نیویورک،سورئالیسمبهتدریجنفوذخودرابه
نقاطدیگرجهانهمگسترشدادوبهوسیعترینوبحث
انگیزترینجنبشزیباییشناسیدهه20و30تبدیلشد.
در را سورئالیسم جنگ اینكه علیرغم داشت توجه باید
روح اما کرد تجزیه یافته سازمان جنبش یک جایگاه
سورئالیسمزندهماندوبهسببتأکیدشبرامرشگفتانگیز
وشاعرانه،رویكردیجایگزیندربرابرفرمالیسِمسبکهایی
داد.هنوز ارائه انتزاعی اشكالهنر ودیگر چونکوبیسم
شیوههاوتكنیکهایسورئالیستیهنرمندانرادراقصی
 Chilvers, 2003:( میدهد. قرار تأثیر تحت دنیا نقاط

.)576-577
4. undecidability
5. surreality

6.هیپنوتیزم،خلسه،استعمالموادمخدرو...
7. Automatism
8. oppositional unconscious
oscillation(.9(دراینشیوه،ارنستیکقوطیسوراخشدة
محتویرنگرابهانتهاییکریسمانوصلمیکردوبا
چرخشوتابدادنآنبرفرازبومیکهبرزمینخوابانده
شدهبود،لكههاییپدیدمیآوردکهبعداًرویآنهانقاشی
اینتكنیکرابه ارنست کندوشكلهایدیگریبسازد.
قطرهای تكنیک پوالک بعدها، که کرد معرفی پوالک
 Alexandrian,1995:( کرد  اقتباس آن از را )drip(

.)164
ظاهر به روش همان سایشکاری یا فروتاژ )frottage( .10
محیط از مختلف بافتهای تصویر آوری جمع بچهگانة
پیرامونتوسطکاغذومدادبود.اماارنست،خود،درشرح
اینواژهگفت:“فروتاژابزارتكنیكیبرایافزایشظرفیت

توهمزدگیذهنبهگونهایاستکهتصوراتخودبهخود
  .)Camfield,1993:157(”پدیدآیند

11. decalcomania
12. Joan Miro )1893-1983( 
13. biomorphic 
14. Yves Tanguy )1900-1955(
15.دراینمقالهکلماتفیگوراتیو،پیكرنما،شكلنما،واقعنماو

بازنمابامعناییمشابهبهکاربردهشدهاند.
16. Max Ernst )1891-1976(
17. Louis Aragon )1897-1982( 
عنوانشخصدوممكتب به او از فرانسوی. نویسنده و شاعر

سورئالیسمنامبردهمیشود.
18. the marvelous 
19.ارنستعكسهارابارنگهاوخطوطخودشدستکاری
میکردوباعكاسیچندبارهازکالژها،عالئمسرهمبندیو

دستکاریراکاماًلمحومیساخت.
20. Salvador Dali )1904-1989(
21. paranoiac-critical activity
22.پیشینهاینتصاویربهدورانرنسانسبرمیگشت.پرترههای
میوهها از 16 قرن نقاش آرچیمبولد جوزپه که انسانی

درستمیکرد،دراینموردشهرتدارد.
23. René Magritte )1898 –1967(
24.سوزیگابلیک،هنرمندومنتقدآمریكایی،بهمنظورتهیه
تکنگاشتیراجعبهماگریت،ازطریقمنتقددیگریبهنام
هریتورشنربهماگریتمعرفیشد؛اوسال1959برای
که دیداری کرد؛ مالقات ماگریت خانواده با نخستینبار
دوستان حلقه به گابلیک انجامید. طول به ماه هشت
ماگریتپیوستودرچندفیلمکوتاهازماگریتایفاینقش
کرد.تکنگاشتاوسهسالپسازمرگماگریتبهچاپ
رسید.کتابمذکورباعنوان»ماگریت«حاصلیکدورهده
از آثارماگریت،ویكی از ازمطالعهنزدیکگابلیک ساله
معتبرترینمنابعموجوددرمورداینهنرمنداستکهدر
بسیاریازنوشتههایدیگردرموردماگریت،بهآنارجاع

دادهشدهاست.
25.»هنرنقاشیآنگونهکهمنآنرادرکمیکنم»بازنمایی
)جونز، میکند« ممكن را قابلرؤیت شاعرانه« انگارههای

.)88:1387



46

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ فصلنـامۀ علمی پژوهشی                   سال ششم، شامرۀ 22، بهار 1396

کتابنامه
آفرین،فریده.)1390(،»چالشساختارومعنا:خوانشواسازاز
نگارهبیرونآوردنیوسفازچاه«،مجلهباغنظر.)16(.64-

.55
»خوانش ،)1393( آفرین. فریده ابوتراب. احمدپناه، 
ساختارشكنانهآثاِرجوزفکاسوت«،نامههنرهایتجسمیو

کاربردی.)14(.49-66.
بكوال،.)1387(،هنرمدرنیسم،ترجمةروئینپاکباز.تهران:

فرهنگمعاصر.
بیگزبی،سی.وی.ای.)1386(،داداوسورئالیسم.ترجمةحسن

افشار.چ5.تهران:مرکز.
قرایی. ترجمةسمیرا تناقض«، یا ویم.)1387(،»راز توبوش،

تهران:حرفههنرمند.)24(.62-67.
جونز،فیلیپروبرت.)1387(،»ماگریت،شاعرخیال«،ترجمة

وحیدحكیم.تهران:حرفههنرمند.)24(.88-91.
دریدا،ژاک.)1381(،مواضع.ترجمهپیامیزدانجو.تهران:مرکز.
شاهمحمدیان،سارا.)1389(،»پستمدنیسموگفتمانهنر
نقاشی:امكانیاامتناعشالودهشكنیازپارادایمهایکالسیک
ایران«، 1380 و 1370 دهه دو نقاشان آثار در مدرن و
نوذری، راهنما:حسینعلی استاد کارشناسیارشد، پایاننامه

دانشگاهالزهرا،تهران.
تصمیم مفهوم »بررسي ،)1392( فیروزه. رضوانی، شیبانی
علیرضا نقاشي آثار از خوانشي : دریدا منظر از ناپذیري

اسپهبد«،کیمیایهنر.)9(.53-64.
ضیمران،محمد.)1379(،ژاکدریداومتافیزیکحضور.تهران:

هرمس.
ظروف از زدایی »کارکرد ،)1391( حسین. طباطبایینژاد،
سفالینبرمبناینقدواسازانه)بانگاهیبهنقدساختارشكنی
مسعود راهنما: استاد کارشناسیارشد، پایاننامه دریدا(«،

وحدتطلب،تبریز:دانشگاههنراسالمی.
نوربرت.)1386(،هنرمدرن،ترجمةعلیرامین.چ3. لینتن،

تهران:نی.
پیام ترجمة شكنی. شالوده ،)1385( کریستوفر. نوریس،

یزدانجو.تهران:مرکز.

Alexandrian, S. )1995(. surrealist art. London: 
Thames and Hudson .

Brannigan, J )1999(.We have nothing to do with 
literature: Derrida and Surrealist Writing. The 
French Connections of Jacques Derrida. Wolfreys 
J, Brannigan J & Robbins R )Eds(. New York : 
State University of New York Press. 53-70.

Breton, Andre )2005(. Manifestoes of Surrealism. 
)Ann Arbor Paperbacks(. Translated by Richard 
Seaver & Helen R. Lane. Michigan: University 
of Michigan Press.

Brodskaia, N )2009(. Surrealism: Genesis of a 
Revolution. New York: Park stone International.

Camfield, W. A. )1993). Max Ernst: Dada and the 
Dawn of Surrealism. Munich: Prestel-Verlag.

Chilvers, I. )2003(. Concise Dictionary of Art & 
Artists. Oxford: Oxford University Press.

Cranny-Francis, A. )2013(. “Sculpture as 
deconstruction: the aesthetic practice of Ron 
Mueck”. Visual Communication, 12 )1(, 3-25.

Derrida, J. )2005(. Writing and Difference, 
Translated by Alan Bass, New York: Routledge.

__________)1982(. margins of Philosophy, 
Translated by Alan Bass, Sussex: The Harvester 
Press.

__________)1987(. The truth in painting, Chicago: 
University of Chicago.

Gablik, S )1972(. Magritte. London: Thames and 
Hudson .

Wolfreys, J; Brannigan, J. and Robbins, R. )1999(. 
The French Connections of Jacques Derrida. 
New York: State University of New York.



47

����������������������������������������������������������������������������������������������������� تجسم ساختارشکنی: تحلیل رویکردهای ساختارشکن در تصاویر سورئالیستی قرن20

منابع تصاویر اینترنتی
)تصویر1(
http://www.moma.org/collection/object.

php?object_id=79023  )access date: 
8/30/2016 )

)تصویر2(
 http://www.matta-art.com/tanguy/tanguy.htm 

)access date: 8/30/2016 )
   )تصویر4(
https://www.moma.org/learn/moma_learning/

max-ernst-levade )access date: 8/30/2016 )
)تصویر5(
http://www.wikiart.org/en/salvador-dali/

portrait-of-picasso )access date: 8/30/2016 
)

)تصویر6(
http://thedali.org/exhibit/old-age-adolescence-

infancy-three-ages/ )access date: 
8/30/2016 ) 

)تصویر9(
http://www.wikiart.org/en/rene-magritte/

clear-ideas-1958  )access date: 8/30/2016 )   
 )تصویر10(
http://www.moma.org/collection/works/78456  

)access date: 8/30/2016 )


	7pdf.pdf بعد از اصلاحات 12-7-96.pdf

