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 چکیده

گذار و  و تغییر دوران و سرزمین این تاریخ هنری جریانات مهمترین از توانمی را ایران نوگرای نقاشی

 با کوبیسم سبک و ایران نوگرای نقاشی بینامتنی پژوهش تحلیل این اصلی دانست. محور آفرینشهای خالقانه

از نظر  پژوهش این. است بلوم هارولد خالق بدخوانی نظریه اساس بر و پیکاسو و ضیاپور جلیل آثار بر تأکید

 از گیریبهرههدف از نوع بنیادی است و از نظر ماهیت براساس روش تاریخی، توصیفی و تحلیلی است که با 

های جلیل جامعه آماری شامل دو اثر از نقاشی تحلیلی انجام شده است. توصیفی ای و به شیوهمنابع کتابخانه

مهمترین  ین دو حوزه هنری شناخته شده است.ضیاءپور و پیکاسو است که به عنوان اولین اثر خلق شده در ا

های پژوهش این است که روش خالقانه ضیاءپور در آفرینش سبک جدیدش برای رها کردن خود از تأثیر یافته

وی برای  کند.ای است که بلوم آن را مطرح میو تسلط سبک کوبیسم در آن دوره، مصداق بدخوانی خالقانه

ثیرپذیری از سبک کوبیسم با خمش در سبک، موضوع و عناصر و اصول بصری به اجتناب از تقلید و گریز از تأ

 روشی خالقانه برای آفرینش دست یافت.

 بینامتنیت، بدخوانی خالق، نقاشی نوگرا، کوبیسم واژگان کلیدی:
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 مقدمه-1

 دانش و هنر با مسیر، در تعامل این در هنرمند .اوست های آموخته و ها هنرمند، تجربه شناختی زیبایی ذوق، حس حاصل هنر

 به هنری های اندیشه و آثار رهگذر این از و می گستراند را خویش دید افق و افزاید می خود تجربه غنای دیگر، بر ملل و اقوام

  .گیردمی شکل هنری آثار و رسدمی ظهور منصة

استاد جلیل ضیاءپور به عنوان  این هنر پیشگامان ی ازآثار یک بر تأکید با ایران نوگرای نقاشی آثار این مطالعه به بررسی

ضیاءپور که تحت تعالیم استادان دانشکده هنرهای زیبا و همچنین پرداخته است. سردمدار این جنبش و مبدع این جریان 

دوره را  استادان فرانسوی خود در دانشکده هنرهای زیبای پاریس بود، از یک سو ضرورت همگامی با سبکهای رایج هنری آن

ی شمرد. وی برای نیل به دستیابی به شیوهکرد و از سوی دیگر تقلید و کار با همان اسلوب و روش را جایز نمیاحساس می

 ای خالقانه زد که بعدها الگوی کار بسیاری از هنرمندان قرار گرفت.گام با جامعه آنروزی دست به ابداع شیوهشخصی و هم

بینامتنیت یکی از رویکردهای مهم رای بررسی آثار ضیاءپور برگزیده شده، رویکرد بینامتنی است ب رویکردی که در این مقاله

های اخیر است. این رویکرد بر این اصل استوار است که هیچ متنی بدون ارتباط با متنهای نقد در حوزه ادبیات و هنر در دهه

شناخت روابط بینامتنی که دارای  شوند.ون متقدم خلق میگیری از متگیرد و همواره متون جدید با بهرهپیشین شکل نمی

با وجود توجه روزافزون به کارکردهای  کند.ها و فراوانی بسیار است به واکاوی و رمزگشایی متون کمک بسیاری میپیچیدگی

 (.0931 مکاریک، ریما)ی هنرهای تجسمی، در زمینه نقاشی نیاز به کنکاشهای بیشتری وجود داردتحلیل بینامتنی در حوزه

این رویکرد توسط ژولیا کریستوا و بر اساس نظریه گفتگومندی باختین زبان شناس روس نامگذاری شد. و سپس توسط 

محققان مطرحی مانند روالن بارت، لوران ژنی، ژرارژنت، میکائیل ریفارترو هارولد بلوم گسترش یافت. هارولد بلوم این نظریه را 

بر رابطه دیالکتیک شاعران جدید با شاعران  "اضطراب تاثیر"ادبی به کار برد. او در اثر مهم خود به نام  از منظر روانکاوی در نقد

 در رابطه این. است داشته وجود حال و گذشته بین شاعران گذشته خود تاکید کرد. بر اساس نظریه بلوم همواره کشاکشی

از  که ایاست. رابطه استوار شاعرانه تأثیر قدرت محور بر جدلی ایطهراب بلکه بر نیست، و همدلی همسویی پایة بر موارد، اغلب

 .(0931 آلن،)یابندتوفیق می جدید آثار آفرینش به گذشتگان، خالق آثار متقدم با بدخوانی شاعران آن طریق

یسم به جامعه هنری گیری نقاشی نوگرای ایران را که توسط جلیل ضیاپور و با معرفی سبک کوبتواند روند شکلاین نظریه می

آن دوران شکل گرفت را روشن نماید. خوانش ضیاپور و برخورد منتقدانه او با سبک کوبیسم برای رهایی از تاثیر و تقلید از این 

ای که ضیاپور در مورد نقاشی صادر کند. نظریهای است که بلوم آن را مطرح میگذار مصداق بدخوانی خالقانهسبک تاثیر

 ای نوین در نقاشی ایران بوده است.م درستی و نادرستی، با انگیزه کاستن از اقتدار سبک کوبیسم و خلق شیوهرغکند علیمی

تحلیل بینامتنی نقاشی نوگرای ایران و سبک کوبیسم بر اساس نظریه بدخوانی خالق هارولد بلوم با در این راستا مقاله حاضر به 

 ته است.تاکید بر آثار جلیل ضیاپور و پیکاسو پرداخ

 
 روش تحقیق -2

شناسی شود که روشباشد و دستیابی به هدفهای تحقیق زمانی میسر میهر تحقیق بسته به روش به کار رفته در آن معتبر می

آثار هنری و ادبی مهمترین پیکره مطالعاتی در حوزه بینامتنیت محسوب در کل پژوهش به شکلی منسجم به کار گرفته شود. 

پردازان و منتقدان بینامتنی همواره توجه خاصی به آثار هنری از جمله هنرهای تجسمی، نمایشی، سینمایی و گردد و نظریهمی

 (.903، 0931)نامورمطلق،اندنیز معماری و شهرسازی داشته

ش از باشد. این پژوهبنابراین روش حاکم در این پژوهش بر اساس نسبتهای بدخوانی خالق بلوم بر اساس نظریه بینامتنیت می

های روش تجزیه و تحلیل داده. نظر هدف از نوع بنیادی است و از نظر ماهیت براساس روش تاریخی، توصیفی و تحلیلی است

این تحقیق از نوع کیفی است و به شیوه تحلیل بینامتنی و بر اساس نظریه نسبتهای ششگانه بدخوانی خالق بلوم مورد تحلیل 

 .گرفته استقرار 
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های صوری ار هنری تنها تبارنامه، سبک، موضوع و ویژگیمطالعه از میان بخشهای توصیف آثکرد بینامتنی این با توجه به روی 

 (.  0تواند ما را در تحلیل بینامتنی آنها یاری کند )نمودار می

 
 بینامتنی تحلیل در توصیف مراحل -0نمودار

 
 بینامتنیتتحلیل -3

 و آرا بررسی در شصت، یدهه اواخر در 2کریستوا ژولیا. است متن زبانشناسی و دبیا ینظریه در رایج اصطالحی 0بینامتنیت

 -وی گریمکالمه اصل پیرامون بحث در خصوصا -(روس ادبی پرداز نظریه) م. (، 0331-م.0391)9باختین میخاییل افکار

 (.92 ،0931 مکاریک، ریما) کرد فرانسه ادبی ینظریه و نقد یعرصه وارد را بینامتنیت اصطالح

 بار نخستین را “بینامتنی مناسبات” است. اصطالح کرده ارائه را مفهوم این بار نخستین برای او که نیست معنا بدان این البته

 روس به کار بردند.  گرایانصورت

تنها از رهگذر ی آنها به طور تفکیک ناپذیری با سایر مهای متعددی است که هر متن ادبی به واسطهبینامتنیت به معنی شیوه

های صوری و ملموس از متنهای پیش از خود و یا به لحاظ مشارکت نقل قولهای آشکار و پنهان با تلمیحات یا جذب مولفه

یابند. هر متنی در حقیقت یک بینامتن اجتناب ناپذیر در ذخیره مشترک سنن و شیوه های زبان شناسیک و ادبی تداخل می

 (.329،  0932نهای بیشمار دیگر حتی متن هایی که در آینده نوشته خواهند شد )داد،یعنی جایگاهی است از تالقی مت

شود، بینامتن گمان به مسئله ارجاع و تأثیر محدود نمیبینامتنیت که شرط هر گونه متنی است هر شکلی که داشته باشد، بی

های ناخودآگاه یا غیرارادی، قولهستند، نقل نامی است که خاستگاه آنها به ندرت قابل شناساییهای بیحوزه عمومی فرمول

شناسی، مفهوم بینامتن آن چیزی است که برای نظریه متن، امکان اجتماع را به های بدون گیومه است. از دیدگاه معرفتداده

یک تقلید  آورد. تمام زبان پیشین و معاصر است که در متن حضور دارد، نه همانند مسیر یک شبکه قابل شناسایی ودنبال می

بخشد تصویری که در متن، جایگاه نه یک بازتولید بلکه یک تولید را اطمینان می -اختیاری، که همانند مسیر یک پراکندگی

 (.031، 0931)نامور مطلق، 

بینامتنیت مبتنی بر این اندیشه است که متن نظامی بسته، مستقل و خود بسنده نیست. بلکه پیوندی دوسویه و تنگاتنگ با 

ای مستمر میان آن متن و متونی که بیرون از آن متن توان گفت که در یک متن مشخص هم مکالمهیر متون دارد. حتی میسا
                                                           

 1-   Intertextualite 
 2- vaJulia Kriste  (0330فیلسوف، منتقد ادبی، روانکاو بلغاری ) 

 9- Mikhail Bakhtin   (0331- 0391فیلسوف و متخصص ادبیات روسی ) 
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های پیشین تعلق وجود دارند، جریان دارد. این متون ممکن است ادبی یا غیر ادبی باشند، همعصر همان متن باشند یا به سده

 (.92، 0931ت هیچ متنی آزاد از متون دیگر نیست )ریما مکاریک، داشته باشند. در واقع، کریستوا معتقد اس

ای دارد که معناهای هر تصویر یا متن گفتمانی نه تنها به آن متن یا تصویر، بلکه به معناهای تصاویر و بینامتنیت اشاره به شیوه

 (.213، 0933متون دیگر نیز بستگی دارد )رز، 

وحدتی که میتواند  -دار، و از طریق همین متن است که وحدت نسبی این عناصرمتن ساختاری است متشکل از عناصر معنا

(وحدت این عناصر، و 2( عناصر  معنادار، )0متجلی می شود. در نتیجه، متن مشتمل است بر ) -عمیق یا شکننده باشد

ها، راختر، هر گروهی از پدیدهشود و در معنایی ف(تجلی این وحدت. در معنایی محدودتر، متن به واحدهای زبانی محدود می9)

 (.292و290، 0931توان نوعی متن قلمداد کرد )ریما مکاریک، و حتی کل خود هستی را می

 بررسی مورد متن یک پنهان ساختار و روابط در روز نوآوریهای و ابداعات و گذشته میراث دگرگونی یا و تداوم بینامتنیت در

 ،0931 کنگرانی،) است جامعه فرهنگ و هویت شناخت آن، از مهمتر و متن دریافت و درک در مهمی عامل لذا گیرد،می قرار

09.) 

 
 تکوینی و خوانشی بینامتنیت-3-1

 حضور به تکوینی بینامتنیت. بود و خوانشی تکوینی بزرگ گونه دو به آن تقسیم بینامتنیت تقسیمات نخستین از یکی واقع در

 را اثر دریافت و خوانش در بینامتنیت تاثیر و چگونگی خوانشی بینامتنیت اما زد،پردامی آثار تکوین و خلق در بینامتنیت

مقاله که آثار نقاشی ضیاءپور در ایران و پیکاسو  این با توجه به متن مورد تحلیل در (.913 ،0931نامورمطلق،) کندمی مطالعه

و بر اساس نظریه بدخوانی بدخوانی خالق  ای نشانه وندر فرهنگی بینا تکوینی بینامتنیت روش به آثار تحلیل در فرانسه است،

 شده است. بلوم انجام 

 
 بینامتنیت از دیدگاه هارولد بلوم-3-2

 به فرویدی شناسیروان ویژهبه شناسیروان از بردن بهره با وی نگرد،می بینامتنیت به متفاوت کامالا  منظر یک از بلوم هارولد

 را پیروانشان و حادثه پیشامدهای را ادبی و هنری نوابغ بلوم. پردازدمی هامتن گیریشکل یانگیزه و بینامتنی روابط تحلیل

 و خلق برای شاعران و هنرمندان اغلب حقیقت، در. کنندمی بدخوانی را نوابغ هایمتن ناچار به که آوردمی شمار به پسامدهایی

 (.033، 0933ندارند)کالر،  نوابع آثار بدخوانی جزبه راهی خویش اثر اصالت حالدرعین

چه میشود اگر بخواهیم بدون توجه به نوعی سنت، » نظر بلوم در مورد تقلید و تأثیر پذیری غیر قابل اجتناب این است که:

توان نوشت، دهد. بدون تقلید نمیبنویسیم، آموزش دهیم، فکر کنیم، و یا حتی بخوانیم؟ واقعیت آن است که چیزی رخ نمی

کرد و یا حتی خواند: تقلید از کار فرد دیگر، شیوه نگارش، آموزش، تفکر یا خوانش او، نسبت فرد با آنچه دیگری آموخت، فکر 

 .(Bloom, Harold,1975,32)« دهد، همان سنت استرا تحت تأثیر قرار می

میان شاعری متعالی و پیشگام  های شجاعانهبرای بلوم بینامتن، فضایی ناشناخته و پیش پا افتاده نیست، بلکه نمایانگر درگیری

 :است «تاثیرپذیری اضطراب» یزاده بلوم نظر از بینامتنیت(. 211، 0933اصلی تأثیرگذار بر وی است )کالر، 

 
 نظریه اضطراب تأثیر -

 ساختن تهبرجس با تاثیر اضطرابکرد.  بیان را آن بلوم هارولد بار نخستین شاعرانه، تاثیر یدرباره است اینظریه تاثیر اضطراب

 ادبی تاثیر بلوم، نظر از. میکند عرضه بینامتنیت به نسبت را تری جویانهستیزه و جدید رویکرد ادبی، همکاری مقابل در رقابت

 یا متقدمان بر گشتن چیره برای متاخر شاعران اودیپی نبرد نشانگر بلکه نیست، گذشته و اکنون یمهربانانه تعامل دهندهنشان
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 متقدمین زاییاضطراب از که تدافعی بدخوانی نوعی -خالق بدخوانی طریق از تا کوشندمی دیرآمدگان. نهاستآ در تغییر ایجاد

 .(93 ،0931 مکاریک، ریما) بزنند آفرینش به دست آن در بتوانند خود تا کنند آماده را فضایی -کاهدمی

یر متقدمین خود هستندو از اینکه نتوانند نام خود را از نظر بلوم شاعران متأخر همواره در اضطراب قرار گرفتن در سایه تأث

آیند و در پی یافتن چون آنها زنده نگه دارند در هراسند. از اینرو برای غلبه بر این اضطراب به مبارزه با متقدمین خود برمی

 راهی برای غلبه بر تأثیر آنها هستند.

 از یکی متن، معنای که داد نشان و کرد، آغاز ادبی متن با کننده تاویل رویارویی یشیوه از پذیری تاثیر یدلهره در بلوم

 شعری به تازه، چیزی به بل. شودنمی خالصه ما ذهن در میخوانیم که شعری. نوشتن نه و است خواندن ایحاشیه کارکردهای

 .سازدمی تازه معنایی و است آفریننده شعر، شنونده یا خواننده ذهن. شودمی تبدیل جدید

تواند محرک خالقیت هنری در خلق آثار هنرمندان باشد، چرا که اگر این اتفاق نیفتد نتیجه آن تنها انفعال ب تأثیر میاضطرا

آیندگان در مقابل گذشتگان خواهد بود. هیچ حرکت رو به جلویی صورت نخواهد گرفت اگر هنرمندان متأخر به تقلید از آثار 

این تأثیر رهایی یابند. بنابراین هنرمند متأخر سعی در اتخاذ روشی برای کاهش اضطراب  نوابغ متقدم خود بپردازند و نتوانند از

 یابد.کند و از این طریق، مجالی برای نمایش توانایی خود برای اثری جدید میتأثیر می

 
 3 خوانی، خوانش نادرست( نادرست نادرست، خالق )تفسیر بدخوانی -

 سرایش بلوم نظر از. کندمی توصیف را شاعرانه تاثیر کار و ساز و است کرده مطرح ومبل هرولد که است مفهومی خالق بدخوانی

 .است پیشین آثار بدخوانی گرو در شعر

 آنکه برای و میگیرند دفاعی موضع خود از پیش شاعران به نسبت متاثر شاعران میگوید بازنگری مفهوم شرح در بلوم هارولد

 که است معتقد وی رو این از. برسند اصالت و نوآوری به مختلف شگردهای با کنندمی تالش هستند آنها تاثیر از مضطرب

 آنها کار این و دهند صورت بازآفرینانه اصالح شاعران این آثار در میکوشند بازبینی یششگانه شگردهای از استفاده با شاعران

 و قوی است، نوع دو نادرست تفسیر میگوید دهخوانن سوی از متون تفسیر مورد در وی. است نادرست برداشت به آلوده قطعا

 جریان این در و کند تفسیر را متن ابتکاری ایشیوه به میکند تالش خواننده که است تفسیری قوی، خوانی نادرست. ضعیف

 است اکامن تفسیری ضعیف خوانی نادرست. میگذارند تاثیر او تفسیر بر ناآگاهانه( متن از تاثیر با ستیزنده) دفاعی مکانیسمهای

 (.923 ،0933 سبزیان،)برسد  متن واقعی معنای به میخواهد خواننده که
 بدخوانی خالق در نقاشی -

کند تا اثرش کمترین شباهت را با هایی را خلق و ابداع میهنرمند خالق برای بیرون آمدن از فشار تأثیر متقدمین خود شیوه

تواند منجر به خلق نفسه نمیند خود انگیختگی و تراوش ذهنی محض، فیآثار هنرمندان مقتدر پیشین داشته باشد. البته فرآی

 اثری بدیع و خالقانه شود .

کوشد اثری خلق کند تا در عصر او و افق آینده، گیرد و میهنرمند به هنگام خلق اثر هنری، از گذشته و گذشتگان خود وام می

و و بین گذشته و نتیجه مبارزه بین اصالت و قرارداد، بین سنت و ن حضور داشته باشد. بنابراین هر اثر هنری واقعی تجسمی از

 (.03، 0933گودرزی ، باشد )آینده می

 
 معرفی نمونه های موردی بررسی-4

ها اهمیت فراوانی دارد. زیرا زمینه با توجه به نظریه بلوم که تأکید بر جنبه بینامتنی تولید اثر دارد، در این تحقیق نقش بینامتن

ثار در نقاش نوگرای ایران نقاشی مدرن غرب و به خصوص سبک کوبیسم بوده که برای اولین بار به هنرمندان ایران در خلق آ

 آن دوره توسط جلیل ضیاءپور معرفی شد.
                                                           

 4- Misreading , Misprision 
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دانیم که ضیاءپور مهمترین هنرمند جریان نقاشی نوگرا در ایران است و پیکاسو نیز نماینده بالمنازع سبک کوبیسم در می

ه است. با توجه به اینکه در این مقاله به بررسی تطبیقی میان دو متن هنری و تحلیل بینامتنی اثر ضیاءپور در ایران و فرانس

 پیکاسو در فرانسه بر اساس نظریه بلوم پرداخته شده است، ابتدا نمونه های مورد تحلیل معرفی می شود.

 
 تابلوی زینب خاتون اثر ضیاءپور-4-1

ه.ش.  0929از اولین کارهای هندسی ضیاءپور است که وی در پی عملی کردن پیشنهادهایی که از سال  تابلوی زینب خاتون

 یبیانیه «خاتون زینت» یپرده حقیقت در در زمینه تحول زبان نقاشی بر اساس میراث ملی در مجامع هنری ارائه داده است.

 آیدمی شمار به جنگلی خروس ینشریه در ویژه به و 0929 سال از ضیاءپور استاد نظریات و رساالت عینی

نمونه دوم تابلوی دوشیزگان آوینیون اثر پابلو پیکاسو است که در تارخ هنر کوبیسم به عنوان اولین پرده خلق شده در این 

 ت. سبک معرفی شده و اهمیت عمده این تابلو در این است که نحوه بیان آن کامال با شیوه نقاشی آن زمان متفاوت بوده اس

  (.0سانتیمتر، اثر استاد جلیل ضیاءپور است) تصویر  021*  31نقاشی رنگ روغن بر روی بوم و در اندازه  خاتون بی زینپرده

 
ی هنرهای تجسمی معاصر ی موزهمجموعهسانتیمتر،  021*  31اندازه  ه.ش. نقاشی رنگ روغن بر روی بوم0932 زینب خاتون، جلیل ضیاءپور،-0تصویر

 (013، 0933ودرزی، )گتهران

 
ه است. عدم کادر نقاشی مستطیل و عمودی است که این انتخاب با تکرار فرمهای مربع شکل داخلی مورد تاکید قرار گرفت

 های متقارن در هنر ایرانی شباهت دارد.های هندسی و متقارن نقاشی به کمپوزیسیونبندی، ترکیبنمایش عمق و پرسپکتیو
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ن اثر به صورت موزاییکی است که پیکره زنی در وسط آن تصویر شده است وتقریبا تمام فضای کادر ساختار و هندسه اصلی ای

 به استناد نشسته، با پا دو آمیز تصویر شده و در حالیکه روینقاشی را به خود اختصاص داده است. این پیکره به صورتی اغراق

 موهای خود را و دارد خود یگرفته حنا هایدست به را رنگی ایهفیروز یشانه( خوادمی فیروزه یشونه) شعر بندهای از یکی

ای برای نشان دادن موضوعاتی است ای سوخته پوشیده شده است و این شیوهزند. برهنگی بدن زن توسط رنگ قهوه می شانه

اند. در این اثر ع برخورد نداشتهکه در نقاشی ایران باب نبوده است چرا که هنرمندان ایرانی مانند هنرمندان اروپایی با این موضو

ای نشان داده شده است. در زمینه اثر متن شعر در کادرهایی افقی و های رنگ قهوهحجم و جسیم بودن بدن توسط تنالیته

 مورب و به رنگ سفید و با دو نوار آبی رنگ در پایین و باالی کادر نوشته شده است.

 به را ایزنده فضای او، دست کف و پا کف حنای نارنجی رنگ نیز و خاتون زینب نبد سوخته ایقهوه رنگ با هازرد کاشی رنگ

 کندمی ایجاد گرمی هماهنگی آنچنان تابلو موزاییکی تنظیم و پرده بندیرنگ با هاواژه تلفیق کلی بطور و دهدمی ارائه بیننده

توسط سطوح مربع شکل به رنگهای از تنالیته های سطوح زرد رنگ پشت پیکره  .گریزدمی ذهن از سکون و ایستایی هرگونه که

 آبی احاطه شده است. بدین ترتیب رنگهای گرم در جوار رنگهای سرد، تعریف نوینی از فضای دوبعدی را عرضه داشته است

(Keshmirshekan2011, 27.) 

 
 آوینیون اثر پیکاسو تابلوی دوشیزگان-4-2

م. توسط 0319که در سال  (2 است )تصویر سانتیمتر 291*231 ابعاد در بوم روی روغن رنگ نقاشی آوینیون دوشیزگان پرده

شود. این عنوان توسط شاعر پابلو پیکاسو خلق شده است. این اثر اکنون در مجموعه موزه هنرهای نوین نیویورک نگهداری می

 و منتقد هنری آندره سالمون پیشنهاد شد.
کنند تشکیل شده است. های پنج زن که دوتا از آنها خیره به ما نگاه میاخل پیکرهدار متداین نقاشی از سطوح ناهمگون و زاویه

کشند. اند و بیینده را در مواجهه با آن به چالش میهای کوبیستی آنها با فرمهای خشن و ماسکهای حیوانی ترکیب شدهویژگی

 شده شکسته احجام نقاشی این در. شوند می رچهیکپا مسی و خاکستری آبی، زمینه با صورتی و خام اخرایی رنگ به ها پیکره

 جا به جا آنها در اندامها و اند شده پیچیده ها پیکره. اند رفته فرو هم در احجام این ها پیکره بدن کناره خطوط وجود با و اند

 .اند شده

 دست م.0319 و م.0311 الهایس فاصله در او چون است، گرفته ماتیس از را بزرگ دارپیکره پرده این اندیشه احتماال پیکاسو

 آوینیون دوشیزگان پرده آفریدن در پیکاسو واقعی بخش الهام لیکن. بود دارپیکره هایپرده از خاصی مجموعه آفرینش کار اندر

 و ایبریایی پیکرتراشی در پیکاسو کشفیات اثر در هایشپیکره صورتهای که بود سزان کنندگان آبتنی پرده کلمه، اخص معنی به

 تبدیل پرتضاد و التقاطی نسبتاا اثر یک به را مزبور پرده تأثیرات، این مجموعه. بودند کرده پیدا تغییری مختصر ریقایی،آف

 برای هنرمند کوشش با ناجوری طرز به جانبی، هایپیکره شده تأکید نقابهای و میانی هایپیکره شده خیره صورتهای. کندمی

 آرناسن،)دارد  تناقض آنها مسدود زمینهپس هندسی نقشهای با هندسی دارگوشه وحسط صورت به هاپیکره کردن یکپارچه

0993 ،001.) 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

2221 

 
 (013، 0993 آرناسن،) نیویورک نوین های هنر موزه مجموعه متر سانتی 291*231 میالدی 0319 پیکاسو، پابلو آوینیون، دوشیزگان-2تصویر 

 
 کاسوهای جلیل ضیاءپور و پیتحلیل بینامتنی نقاشی-5

بدخوانی خالق، خوانش پیشمتن به قصد ویرانسازی آن است تا هنرمند با نیروی به دست آمده از این خوانش به خلق و نوآوری 

ها داده شد و نظر به اینکه این نسبتها بر اساس در اثر خود دست یابد. با توجه به توضیحاتی که در مورد هر یک از گذرگاه

توان آنها را به دو بخش بیرونی و درونی تقسیم کرد. گذرگاه  اول که بر اضطراب تأثیر است میمکانیسم دفاعی هنرمند در برا

گیرد و دیگر گذرگاهها در ارتباط با جنبه روانشناسی شود جنبه بیرونی و عملی خلق آثار را دربرمیانحراف یا خمش نامیده می

 و درونی هنرمند هستند. 

 
 در دو اثر زینب خاتون و دوشیزگان آوینیونخمش انحراف یا بررسی موارد  -0جدول 

 خمش یا انحراف

 موضوع سبک

 بصری اصول بصری عناصر

 شکل و فرم خط
رنگ و 

 ارزش رنگی

 تجسم

 فضا ژرفای
 وحدت تعادل

 و تأکید

 نقطه

 کانونی

های لق آثار به شیوهنتایج بررسی نشان می دهد ضیاءپور قبل از رسیدن به شیوه ملی و اختصاصی خود دست به تقلید و خ

امپرسیونیست، سورئالیست، اکسپرسیونیست و کوبیسم زده بود. ولی با آفرینش تابلوی زینب خاتون دست به نوعی بدخوانی از 

ی کار خود که به تقلید از سبکهایی که در آن دوران کار کردن به آن روش بسیار باب شده بود، سبک کوبیسم زد و از شیوه

خود آفرید. او در حرکتی آگاهانه  به سرپیچی از  از آن تمام آثارش را بر اساس شیوه ملی و اختصاصی دست برداشت. و پس

دهد. حال اگر با این نظر که گفتم به آثار در اینجا طرح و رنگ است که تغییر شکل میاصول و قوانین سبک کوبیسم پرداخت. 
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اند. رنگهای آمیز نشدهعلتی اغراقو رنگها، بی اندگ را فرانگرفتهجهت هر رنبینید که خطوط بیها نگاه کنید، میکوبیست

حالتی است. در اینگونه رنگها، هیاهوی این نوع زندگانی که ما در آنیم نمودار حرارتی و بیمایه و مات، معرف خمودی و بیکم

 نیست.

ینی را در آن منعکس بسازد. با اینگونه اعمال، آورد تا هیاهوی زندگی ماشکوبیست، رنگها را صدادار و زنده بر روی پرده می

کند و این شباهت کلی است نه جزئی، عمقی تر بیان مینقاش کوبیست واقعیات زندگانی و روحیات ما را خیلی درستتر شبیه

 است نه سطحی. 

اثر می توان گفت، در با توجه به اینکه موضوع اصلی در هر دو اثر مزبور زن است با تحلیل خمش یا انحراف در موضوع دو 

تابلوی دوشیزگان آوینیون موضوع زنان بر اساس دیدگاه غربی و نگاه جنسیتی به آنها تصویر شده است هر چند این تابلو نگاهی 

منتقدانه به این دیدگاه دارد و هدف اصلی نقاش نشان دادن خشونت و بدویت در مواجهه با زنان است. زنان در این اثر به 

اند و نشان دادن سیمای آنها به صورت ماسک گونه نشانه پنهان شدن هویت آنها در زیر پوشش نقاب صویر شدهصورت برهنه ت

است. در حالی که چهره زینب خاتون در اثر ضیاءپور با صورت بیضی شکل و ابروهای پیوسته و انگشتان حنا بسته یادآور چهره 

 زنان در نقاشی دوره قاجار است. 

ای تیره آن را به موضوعی ار نشدن برهنگی پیکره که از مشترکات این دو اثر است با استفاده از رنگ قهوهضیاءپور برای آشک

 مورد قبول برای نمایش در فضای فرهنگی ایران تبدیل کرده است. 

 
 انحراف یا خمش در عناصر بصری درون متنی-5-1

 ی خالق کوبیسم به تحلیل بینامتنی عناصر بصری در هر دو اثرنحوه انحراف و خمش او را در بدخواندر ادامه به منظور تبیین 

 پرداخته شد.
 خط -

خطوط به کار رفته در تابلوی دوشیزگان آوینیون اغلب مورب و شکسته هستند. این خطوط مورب که در سطح تابلو پراکنده 

کند. این را به بیننده القا میکنند. شکستگی این خطوط مورب حس خشونت اند، احساس حرکت را به بیننده منتقل میشده

ای شود و موجب پدید آمدن گونهچرخش و پراکندگی در سطح تابلو باعث از بین رفتن یکنواختی و حس پویایی در کل اثر می

 شود.تعادل در پنج پیکره می

شود. از وزن خطوط ده میها مشاهترین کاربرد خط در هنر است، در تمام پیکرهها که پیش پا افتادهنمای پیکرهخطوط کناره

ای استفاده ی موضوع اثر به صورت بسیار هوشمندانهنما در این تابلو برای رساندن مفهوم و گفتن چیزهای بیشتری دربارهکناره

 شده است. 

ای برای انتقال ضخامت خطوط نیز در القای حس خشونت بسیار مؤثر است. این ضخامت در اکثر خطوط یکسان است و وسیله

 های بیانگرش به کار رفته است. م اشکال هستند. در این مورد خطوط به علت برخورداری از ویژگیحج

کند، ولی به کارگیری غیر ممتد آنها در سطح تابلو و نما در کنار سطوح، تخت بودن آنها را القا میباوجود اینکه خطوط کناره

کند. همچنین این خطوط تیره رنگ به تأثیرگزاری جلوگیری میافزودن و کاستن فاصله بین آنها از تخت نشان دادن سطوح 

 کند.کمک آنها می

بندی سطح تابلو به خطوط عمودی و افقی و پیکره اصلی خطوط در تابلوی زینب خاتون عمودی افقی و منحنی هستند. تقسیم

فقی بر حس آرامش و سکون با خطوط منحنی نمایش داده شده است. عملکرد هر یک از این خطوط متفاوت است، خطوط ا

کند، خطوط عمودی از نیروی بالقوه فعال شدن برخوردار است، خطوط منحنی مورب که در تمام قسمتهای فیگور داللت می

کند. همچنین خطوط موربی که در دو طرف تابلو اصلی وجود دارد، این حس سکون را از بین میبرد و حرکت را در تابلو القا می

کاهد. ترکیب این خطوط نرمی و شتار ایجاد شده از به نمایش گذاشتن قدرت خطوط عمودی و افقی میتوسط کادرهای نو
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گزارد و نوعی تغزل در کند و در کنار هم قرار دادن این خطوط حس حرکت را در تابلو به نمایش میلطافت را به بیننده القا می

های افقی و عمودی در تابلو بسیار سنگین نمای مربعط کنارهآورند. وزن خطوچهارچوب نظم غالب عمودی و افقی پدید می

های ایجاد شده توسط آنها از است و تکرار این خطوط بیشتر برای پراکندگی سطوح رنگی به کار رفته اند و تغییر اندازه مربع

 کاهد.یکنواختی این خطوط می
 شکل و فرم -

های روی آن است. ها و میز و میوهنج زن و فضا و حجم بین پیکرههای پاشکال در تابلوی دوشیزگان آوینیون شامل پیکره

اند و برای فرو کاهیدن به شکلهای هندسی که اغلب مثلث، مستطیل و ها تا حدودی در جهت انتزاعی شدن پیش رفتهپیکره

برای بیننده قابل تشخیص اند، گرایانه دور افتادهاند ولی با اینکه از تصویر طبیعتمربع هستند. بیشتر جزئیات حذف شده

 هستند.

اند به طوریکه بدون سه ها قرار داده شده هوشمندانه به کار رفتهزمینه و سطوح منفی در میان پیکرهاشکالی که به عنوان پس

تر بعد نمایی اشکال جلو زمینه و با تأکید بر اشکال فضاهای منفی حجم و بعد را برای تمام سطوح القا میکند. به بیان دقیق

شوند. این درهم بافتگی اشکال یک های رنگی در برخی نقاط به جلو و برخی نقاط به عقب کشیده میتمام سطوح و شکل

توان آورد. همچنین با وجود جدا سازی کوبیستی اشکال طبیعی در قالب سطوح هندسی میبندی یکپارچه را پدید میترکیب

 پیکره تا حدود زیادی قابل تشخیص است. موضوع را تشخیص داد و تعیین سطوح پس زمینه و

شود. پیکره اشکال در تابلوی زینب خاتون شامل پیکره اصلی یک زن و سطوح مربع شکل زمینه و کادرهای مستطیل نوشته می

سازی روی آورده است. جزئیات در اصلی با دوری جستن از بازنمایی سه بعدی و گام برداشتن در جهت انتزاعی شدن به خالصه

مایش آن حذف شده ولی با این حال حالت فیگور زنی که روی دوپا نشسته را حفظ کرده است. پیکره به صورت سطحی ن

یکپاچه از زمینه جدا شده و با وجود قرار گرفتن خطوط عمودی و افقی در روی آن حس بیرون آمدگی و جدایی از پس زمینه 

ه و سطوح هندسی مربع شکل باعث سه بعد نمایی بدون استفاده از کند. تضاد بین شکل یکپارچه پیکررا همچنان القا می

 تمهیدات سایه روشن در کل اثر شده است.
 رنگ و ارزش رنگی -

ها و آبی، خاکستری و مسی برای ای از اخرایی و صورتی برای پیکرهرنگهای به کار رفته در تابلوی دوشیزگان آوینیون تنالیته

نشینی هستند، پیکاسو در کنند و رنگهای سرد در حال عقبنشینی  میگهای گرم معموال پیشزمینه است. با توجه به اینکه رن

ها بر بین رنگ گرم و سرد برای ایجاد احساس ژرفا و حجم بهره گرفته است. چیرگی رنگ اخرایی پیکره این تابلو از رابطه

زمینه برای رسیدن به تعادل از طریق رنگهای پس ای برای تأکید بر آنهاست. پیکاسورنگهای آبی و خاکستری زمینه وسیله

ها تقریبا دارای یک ارزش رنگی هستند، با قرار دادن آبی تیره در یک طرف پس زمینه اقدام کرده است. با توجه به اینکه پیکره

 و مسی در طرف دیگر و خاکستری در مرکز اثر  تعادل رنگی در کل اثر برقرار شده است.

زمینه است. ضیاءپور برای نشان دادن ای برای پیکره اصلی و آبی و زرد برای پسای از قهوهینب خاتون تنالیتهرنگها در تابلوی ز

ای و زرد و نارنجی به عنوان رنگهای گرم و  رنگ آبی به عنوان رنگ سرد به این مهم ژرفا و حجم با قرار دادن رنگهای قهوه

رد در وسط تابلو تأکیدی بر پیکره اصلی است و رنگهای نارنجی بر روی دستها و ای و زدست یافته است. تضاد ارزش رنگی قهوه

پاهای پیکره از سنگینی وزن رنگ تیره آن کاسته است. ضیاءپور برای رسیدن به تعادل رنگی در تابلو از احاطه کردن رنگ زرد 

به کار بردن رنگهای غنی که از خصوصیات زمینه توسط رنگ آبی که ارزش رنگی متفاوت دارد، بهره برده است. ضیاءپور با 

آمیزی های رنگی دوری گزیده است. در رنگآمیزی در نقاشی و معماری ایرانی است، از به کار بردن خاکستریرنگ

روشن بیان شده است. که ی رنگهای خالص و قطع نظر از سایهمینیاتورهای ایرانی نمایش صورت و اندامها و طبیعت به وسیله

گفت در این نحوه، رنگ برای خاطر خود رنگ به کار رفته و ایجاد شکل و صورت کمتر مورد نظر بوده است. توزیع  توانمی
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ای مجموعه هماهنگی را به وجود آورده و در برخی قسمتها که ای و الجوردی در مجاورت زرد و قهوهرنگهای آبی فیروزه

 اند.نوازی پیدا کردهنگی دیدهکتد، هماهرنگهای مکمل نارنجی با آبی تماس پیدا می
 تجسم ژرفای فضا -

ضیاءپور با انحراف از مسیر اصلی کوبیسم که بازنمایی واقعیت سه بعدی در سطحی دوبعدی به وسیله سطوح مختلف هندسی 

ایرانی و گیری از پیشینه نگارگری ایرانی به جای استفاده از شیوه دید در سبک کوبیسم، با تلفیق عناصر هنر است و با بهره

پرسپکتیو نگارگری ایرانی به شیوه جدید در آثارش دست یافت. به بیان دیگر او با معرفی دوباره ظرفیتهای هنر ایران و با 

 بدخوانی خالق، شیوه دید کوبیسم را با هنر ایرانی تلفیق کرد. 

 
 خوانش اصول بصری درون متنی-5-2

 تعادل -

های روی ن در محور عمودی وسط تابلو و روی پیکره وسط قرار دارد. میز و میوهمحور اصلی تقارن در پرده دوشیزگان آوینیو

د این پیکره قرار دارد و اشکال آن در هیچ کجای دیگر تکرار نشده است بر این محور عمودی و اآن که در پایین تابلو و در امتد

ت چپ بیرون آمده به جبران وزن سر فیگور کنند. دستی که از پشت سر پیکره سمتقارن ناهمگون دو طرف تابلو تأکید می

ایستاده در سمت راست تصویر شده است. با اینکه وضعیت فیگورها در دو طرف تابلو از وضعیت یکسانی برخوردار نیست، ولی 

 به سبب ارزش رنگی یکسان توزیع شده در پس زمینه  و پیش زمینه تعادل را در کل تابلو برقرار کرده است.

ابلوی زینب خاتون بر روی محور عمودی تابلو قرار دارد رنگ نارنجی دست و پای آن بر این محور عمودی تأکید تک فیگور در ت

کند. همچنین تقارن شکل دستها و پاهای فیگور باعث شده که تابلو در حالت افقی هم تقارن داشته باشد. حالت نشستن می

 کند. زمین قطع میکند و ارتباطش را با فیگور نوعی تعلیق را تداعی می
 وحدت -

آیند. تکرار خطوط ای هماهنگی یا سازگاری بین اجزایی داللت دارد که آشکارا به چشم میوحدت عناصر بصری بر گونه

شکسته و تشابه رنگی و سطوح مثلث شکل در دوشیزگان آوینیون موجب یکپارچگی و وحدت در کل اثر شده است. فضاهای 

دهد و با رسند. از آنجا که مغز ما معموال اشیاء هم شکل را به یکدیگر پیوند میان یافته به نظر میمنفی نیز به همین گونه سازم

کند. در این تابلو یکپارچگی با بندی آنها کمک میدار پراکنده در سطح تابلو به دستهکند، اشکال زاویههم دسته بندی می

 تأکید بر تنوع محصول شده است.

تواند ارتباط جدولی متشکل از خطوط عمودی و افقی است، تهمیدی است که در عین پیوستگی میای که شبکه چهارخانه

ای که مصداق آن در کاشیکاری (. ضیاءپور با استفاده از این شبکه چهارخانه19، 0930میان چند اثر را حفظ کند)الئور، 

در کارش دست یافته است. او با تغییر اندازه و رنگ  شود به نوعی وحدت و یکپارچگیمساجد و بناهای ایرانی فراوان دیده می

بینی را ای ریتم قابل پیشها از یکنواختی و کسالت آنها کاسته است و از تکرار آنها و جانمایی رنگها گونههر یک از این شبکه

 .کند. در واقع یکپارچگی در اثر او با تأکید بر تکرار استآفریده است که به استحکام اثر کمک می
 تأکید و نقطه کانونی -

تأکید در تابلوی دوشیزگان آوینیون بر کل اثر است در حالیکه در تابلوی زینب خاتون جداسازی پیکره از سطح زمینه با 

 استفاده از عنصر مقیاس و رنگ است.

 
 نتیجه گیری-6

مورد مطالعه قرار دهیم و عواملی که در به  های گوناگونیک متن را از جنبه ساختار توانیممی بینامتنیت قواعد از استفاده با ما

 جلیل آثار در بینامتنیتنماییم.  ترسیم را اثر گیری یکای فرایند شکلوجود آمدن متن مؤثر بوده را شناسایی کنیم و به گونه
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داشته و آثار خلق که با توجه به متن مقتدر پیشین کوبیسم که بارها خود به اقتدار آن اذعان  کرد توصیف اینگونه را ضیاءپور

توان در آن یافت و با توجه به نظریه بدخوانی خالق بلوم، ضیاءپور در آفرینش شده توسط او که ردپای کوبیسم را به سختی می

توان ردپایی از تقلید را در آن یافت. او با این آثار بدیع خود به روش بدخوانی خالق به متن نوینی دست یافته که کمتر می

 را نظریه این ضیاپور ای در بیان رسید که به نوع خود در اعتالی نقاشی نوگرای ایران نقش مهمی را ایفا کرد.تازه روش به شیوه

 و نو ای شیوه ایرانی، فرهنگ و تاریخ خصوصیات آن با خالقانة تلفیق و مدرنیسم از استفاده با باید ایرانی نقاشان داد که توسعه

 بسیاری مسلط نگرش دهه چند تا مدرن، بیان با شیوه ایرانی هنر هویت حفظ یعنی خواسته، ینا. بیافرینند ایرانی عین حال در

 .بود ایران در هنر پردازان نظریه هنرمندان و از

بر اساس آنچه که در نظریه بدخوانی خالق هارولد بلوم مطرح شده است، ضیاءپور توانسته خود را از اضطراب تأثیر سبک 

ای خلق کند و ای نوین را به طرز هنرمندانهنکه در سایه تأثیرپذیری از این سبک بماند، مضامین و شیوهآکوبیسم برهاند و بی

ای برای به کارگیری حرفهای خود را در قالبی نو بیان کند. او با انحراف از مسیر اصلی کوبیسم و در پیش گرفتن راه تازه

ای نو پرداخت. او با عدول از اصول اولیه سبک کوبیسم و ن قدیم به شیوهبندی به احیاء هنر ایرامضامین و شیوه دید و ترکیب

 ای نو در نقاشی دست یافت.احیا اصول نقاشی ایرانی به خلق شیوه

هایی که ضیاءپور از تجارب غربی و تصاویر سنتی داشت باعث شد که آثاری را خلق کند که در ظاهر مدرن هستند وابستگی

 اند.وی از نقاشی سنتی ایران گرفتهولی در عین حال تأثیر ق
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