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 باشالر گاستون تخیلی نقد رویکرد با دالی سالوادور آثار در خیال هایجلوه بررسی

 2نادیا معقولی    *1افروز زرکوب

 

 چکیده

هایی است یسیناز جمله تئور گاستون باشالر بنیادین خلق آثار هنری است. عنصرِ تاریخ هنرهای به گواه بسیاری از تئوریسینتخیل 

 به بستههموابسته و  یریتصاو ،باشدپذیر نمیامکانآنها  بدون یزندگ لِیکه تخ یریتصاو یعنی ،حیات ساسیا ریتصاو که باور دارد

 یاتیح شناسانه وهستی یهاارزش ضامن به امروز هموارابتدا تا از باشند که می در جهان آتش و آب ،کخا ،هوا یچهارگانه رعناص

 است که ترین هنرمندان سورئالیست قرن بیستمعنوان یکی از برجستهبه (، نقاش اسپانیایی،1989-1904) سالوادور دالی. اندبوده

 شود به آفرینش و بازنماییدر این پژوهش تالش می شود.شناخته می آثار خویش در خیالی و گیرا تصاویری خلق خاطر به عمدتاً

سالوادور  اثر شاخص تا با تحلیل پنج کوشدمی این تحقیق بنابراین نگارنده در ؛در آثار سالوادور دالی پرداخته شود های خیالجلوه

 هارمونی(، 1968) ورزشکار کیهانی(، 1947) وجوشپرجنب هنر هفت ارتباطات، تلویزیون،(، 1942) دو هارکلینهای به نام دالی

ی عناصر چهارگانه ر به این نتیجه دست یابد کهیلی گاستون باشالنقد تخ رویکرد ر مبنایب( 1979) نبرد در ابرها( و 1978) راتکُ

 .آیندبه حساب می های انسانیسوژه در هستیِ خیال بنیان یمنزلهبه جهان

 م، گاستون باشالر، سالوادور دالیسورئالیس خیال، نقد تخیلی،های کلیدی: واژه
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 مقدمه -1

 پیشین هستند یسده مطرحهای چهره ( دو تن از1989-1904و سالوادور دالی )( 1962-1884گاستون باشالر )

 مفهوم پرداخت ویژه نسبت بهی هنر و نقاشی با حیطهدر  ومی، و دپردازیو نگره فلسفه قلمرویدر  اولی ،که

 .خلق کنندهای تاریخی ارزش دارای توانستند آثاری ارزشمند و این مفهوم، ماهیت ررسیب تالش برایو « خیال»

ی ایده یمنزلهبه و آثار هنری سالوادور دالی، یعنی خیال، باشالر اندیشگانی نظام همسو در عنصراین  در حقیقت،

 مدنظر نگارنده قرار گرفته است.  مقاله این بنیادین

حائز  موضوعات جهان از و یانسانهای سوژه با ارتباط در آن کارکرد و جایگاه شرح و بیان و است خیال آنچه که

 و نوزدهم قرن دوم ینیمه در مدرنیسم یتوسعه و پدیدار آمدن با .است بوده تفکر تاریخ در آمیزمجادله و اهمیت

 پرسش و شد گشوده هنرمندان و فیلسوفان روبروی نوینی هایافق دوران این در انسانی علوم یگسترده تحوالت

 .شکل نوینی به خود گرفت ،ایجاد کردند شناسیروان علم در یونگ و فروید که انقالبی با «خیال» ماهیت یدرباره

 هنری هایجنبش سازترینیکی از جریان که سورئالیسم شناسی،روان قلمروی در آرایی چنین در کنار مطرح شدن

 نیز فلسفهی حوزه در و داد قرار اصلی بینش خود یسوژه را آن هایجلوه و خیال ماهیت بود، بیستم قرن

 خویش فلسفی و شناختیزیبایی مباحث طرح یمایهبن را خیال عنصر باشالر گاستون مثل ایپرداز برجستهنظریه

 .نهادند

های خیال در نقاشوووی چگونه جلوهکنیم تا به این سووووبل بنیادین پاسوووخ دهیم که ما در این پژوهش تالش می

کوشوویم در کنار این بحث، دریابیم که نقد تخیلی در نظریات میسووالوادور دالی نمود یافته اسووتچ همچنین، ما 

 هایی برخوردار استچگاستون باشالر از چه ویژگی

 

www.SID.ir

http://www.SId.ir


Archive of SID

 
 

 ی اوگاستون باشالر و جایگاه خیال در اندیشه -2

ی پنجاه ، رویکردی در نقد ادبی است که در دهه«نقد پدیدارشناختی»یا « نقد دنیای خیال»یا  1«نقد تخیلی» 

گرفته از مطالعات گاستون باشالر و آورند. این نقد الهامی نقد نو به حساب میشکل گرفت و آن را طلیعهمیالدی 

(. 121: 2010پور و خطاط، دارد )کهنموییر برای از نقد روانکاوانه را نیز دنوعی شیوهنقد دنیای خیال اوست، که به

ی عهد باستان باشالر با الهام از اندیشه و فلسفه»دانند. د میی نقگذار این شیوهبنابراین، گاستون باشالر را بنیان

ی عناصر طبیعت و دنیای محسوس به تحلیل تصاویر ادبی و ساختار دنیای خیال نویسندگان و شاعران درباره

 (.101: 1۳87)خطاط، « ی نقد ادبی پدید آوردترتیب انقالبی در زمینهپرداخت و بدین

مام پژوهش و . تشودبا خیال ایجاد می ده و خلق اثرخیال است. مشاه ی گاستون باشالر بر رجحاناندیشه بنیان

فاوت از نقد مضمونیِ و نقد او، نقد تصاویر و استعارات اثر است. نقد باشالر بسیار مت کنکاش باشالر حول تصویر است

در متن بسط داده شده بودند تا از این طریق،  پرداخت که آگاهانهی مضامینی میکالسیک است که به مطالعه

ی ت که رابطهاس تبلور تصاویر ناخودآگاه روانی»تاریخ عقاید یا سالیق را روشن کند. باشالر در متن به جستجوی 

 (.111-110)همان: « آنها را مشخص کرده است ،خیال با عناصر چهارگانه

پو، نووالیس و هوفمان همگرایی روش نقد شاعرانی چون ادگار آلنهای باشالر از متون مثال با وجود این مسئله که

در این پژوهش  نگارندهنیز گفته شد،  در بخش مقدمه ترطور که پیشهمان ،گذاردرا به نمایش میاو با شعر 

ب ی کتای ترجمه. ستاری در مقدمههای سالوادور دالی پیگیری کندرا در نقاشی این عنصر تا نشانی از کوشدمی

بافی بیش از رؤیا اهمیت رو به خیالاز این«. فرویدی»است تا « یونگی»باشالر بیشتر »نویسد: می روانکاوی آتش

                                                           
1 L’imaginaire 
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متعارف( و مفید برای حفظ صحت و سالمت مزاج است. بر « )= طبیعی»نفسه بافی به اعتقاد او، فیدهد. خیالمی

ی موضوع است؛ اما درمان واقعی برخالف درمان هیعنی تجزی« تحلیل»اساس، معتقد است که روانکاوی، این 

)باشالر،  «جاستنیز از همین« خواب در بیداری»اش به روش درمانی است. عالقمندی 2تحلیلی روانکاوی، ترکیبی

1۳78 :6.) 

مشهور  در یکی از جستارهای . اوتوجه نیستاندازه قابل قش تخیل در دانش و ادب به یکن باشالر معقتد است

، اوهام پایداری را که ۳«گیری ذهنیت علمی، مشارکت در روانکاوی آگاهی شیءشکل»اش تحت عنوان علمی

« موانع»آن تخیالت ناخودآگاهانه را  کند و همهاند، آفتابی میسالیان دراز مانع رشد و پیشرفت تعقل علمی بوده

باشالر، برای شناخت سیر ترقی اندیشه باید سرگذشت تعقل  به زعم نامد.حصول معرفت و پیشرفت دانش می

ته و در هر یک ی علمی در شناخت جهان، از سه مرحله گذششناسی، مطالعه کرد. اندیشهعلمی را از لحاظ روان

صورت »به « تصویر»از  اساساً به بیان ذیل های پدیدهدر مورد همه عبارت دیگر،مدتی تأمل و سکنی نموده است. به

 است: گذر کرده« و انتزاعیصورت مجرد »به « صورت هندسی»و از « هندسی

زده، مشغول است و  ی طبیعی در آن رقمتصاویری که پدیده ولین: در این مرحله، ذهن به ای انضمامیمرحله -1

پردازد و شکوه و غنای طبیعت را در عین وحدت آن ای است که به بزرگداشت طبیعت میمستند به فلسفه

 ستاید.می

سازد ای از تجارب خود در عالم واقع میهای هندسی سادهانتزاعی: در این مرحله، ذهن طرح-ی انضمامیمرحله -2

سادگی و بساطت جهان است. در واقع، ذهن همچنان حالتی متضاد و  ای است که مبینو متکی به فلسفه

                                                           
2 Psycho-Synthese 
3 La formation de l'Esprit Scientifique, Contribution à une Psychanalyse de La Connaissance Objectiva, 1938. 
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انتزاع همراه با تصاویر محسوس و شهودگرایی و اشراق پردازد، اما این دارد، یعنی به انتزاع می« پارادوکسیکال»

 است.

که خواسته و دانسته، مجرد و خارج از  کندین مرحله، ذهن به معرفتی دست پیدا میی انتزاعی: در امرحله -۳

 McAllester) با واقعیت اولیه و ناخالص است حضوری است و حتی کامالً در تضاد یشهود و تجربه قلمروی

Jones, 1991: 69). 

گانه به شمار تفکر علمی، با عالیق مختلفی همراه است که در واقع مبانی عاطفی آن مراحل سه یاین سه مرحله

 آیند و در هر سه مرحله عنصر خیال نقشی کلیدی دارد.می

 اشیورغوطه و یاجتماع یقراردادها دوبندیقاز  رهایی انساناست و  عتیطب یزنده یروهاین یکنندهکشف ل،یتخ

. شودترکیب می ایو با دن نگردیکه به جسم م یهمان روح است، اما روح لی. تخسازدرا فراهم می زهایدر اعماق چ

در  لیو تخ شناسیروانعلم و  اشتراکات نافتیبهتر خواندن اثر و  یخواننده برا تِیترب زیباشالر ن یهدف نقد ادب

 افتیدر با زمانهمباشالر هنگام خواندن آزاد است و  لی. تخکندفی میباالیخ به هنگام خواندناست. باشالر  اتیادب

رود: نخست یم شیپ ریدر دو مس ایبه اعتقاد باشالر، خواندن دو جهت دارد،  اساس این بر. ردیگیم پروبالنوشته، 

با . دادهاستیاست که زادگاه رو یلیشناخت نوع تخ ،یو هدف نقد ادب ،لیتخ ریدر مس مو دو ،دادهایدر جهت رو

 یند و آرزودر محور متضادنوعی به ایمتمایز هستند دو جهت  یراتوان کرد که شعر و علم دایانکار نم وجود این،

 .(۳0: 1۳86، نامور مطلق) کند گریکدیناسازگار را هماهنگ و مکمل  زیکه آن دو چ واره چنین استفلسفه، هم

 به نظریات او در اکنون یست.ن یو گمراه یفتاریجز فر یزیعلم چ یدر قلمرو لینقش تخ باشالر معتقد است

 شود.اهمیت و مقام تخیل در شعر پرداخته می

گر که بتواند روشن ستای اهینظر ل،یتخ تمام و کمال یهیدارند و نظر ینظام و دستگاه یادب ریتصاو» -

 یریتصاو ست،یآنها ممکن ن دونب یزندگ لیکه تخ یریتصاو یعنی یاصل رینظام و دستگاه باشد. تصاو نیا
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 هوا یچهارگانه رآمدن، و عناص نیو پائ رفتن باال یو حرکات اساس یبه مواد اصل وستهیهستند وابسته و پ

 التیاند. پس انواع تخبوده یاتیح یهاو ارزش اتینمودار ح شهیاز آغاز تاکنون هم آتشو  آب و کخا و

روان است  الیخ یامهات اربعه بر پهنه ایتوان کرد. فرمان چهار عنصر یم لیتحو یرا به چهار عنصر ماد

 چهاربه  ریمربوط و ناگز خاک و آب وا،به عناصر چهارگانه: آتش، ه ل،یتحل نیدر بازپس التیتخ یو همه

)باشالر، « اندجهان و چهار تابش ارکان چهاربند ات،یح خیشوند. اسطقسات اربعه، چهار میم میتقس طبقه

1۳78 :16.)  

 اتیهست. روح یاخلط و مزاج، رابطه یچهار گونه یهیو فرض یچهار عنصر ماد نیا انیم اشالر مدعی است کهب

 ،نیو آسمان و زم آتش و آب. ستین کسانیکنند، یم لیتخ کهوا و خا ای، آتش و آب یکه در قلمروها یکسان

که  یوربا سخن دهدش میگو باریجو یکه به زمزمه ی. شاعرکنندیکدیگر ستیز میبا  زین الیدر عالم خ یحت

)طاهرنیا و همکاران،  ندیگویزبان سخن نم یک آن دو به. ستی، همدم نپذیراستآتش را  یهاآهنگ رقص شعله

1۳91 :46.) 

 ریاز تصاو جانبیجامد و  یاتوده باشالر یدر اندیشه لیتخ شود مدعی بود کهشده میبه مسائل مطرح با توجه

ساختن  یهل قویتخ ،دیگر سخنست. به ا آنها یکنندهو دگرسان استحاله یهقوبلکه  ست،ین یحس کمحصول ادرا

ر از تبر کند و در حقیقت،عبور می تیواقع فرارویاست که  یریساختن تصاو یقوه ست،ین تیاز واقع ریتصاو

 نی(، به ایماد تیبا واقع یادب تی)ارتباط واقع یالیخ ریو تصو تیواقع انیم یوندهایپ ی. با بررسهستند تیواقع

ساده و مبتذل است و  ت،یشود. خود واقعیم مایهگران عنصر تخیل یواسطهبه تیکه واقع توان رسیدیم جهینت

ی بحث در ادامهاشالر ب .ندینمای( رخ میادب تی)واقع یادب ریکه در تصو ستین یاتیاز آن خصوص کیچیه یدارا

شود ای حاصل میبرای او چنین نتیجه و شودمند میعالقه هنرمند در ذهن ریتصو یسرچشمه نسبت به شدهمطرح

خلق  چیاز ه ایدن همچنان که ،آیدپدید می چیشاعرانه از ه ری. تصوشودخلق نمی شهیشاعرانه، از اند ریکه تصو
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 یرویو ن هیاول ریتصاو قیوداز  انسان یآزادکننده یعنیبخش است، ییرها یاقوه لیتخدر حقیقت،  .شودمی

 است. ریتصاو یکنندهمتحول

 سورئالیسم مکتب در خیال جایگاه -3

، مگریت رنه دالی، سالوادور. شد آغاز برتون آندره نظر زیر سورئالیستی انقالب یمجله انتشار با سورئالیسم جنبش

نقاشان و  جمله از دوشان و ایو تانگی ، ماکس ارنست، من ری، هانس آرپ، خوان میرو، مارسلآراگون لویی

 و خیالی هایصحنه دقیق پردازینقش به ملحق شدند و سورئالیسم جنبش به که ای بودندهنرمندان برجسته

 وغریبعجیب مخلوقاتی به آنها دگردیسی و عادی هرروزه اشیایبه  بخشیدنجان  و ،استداللی منطق عاری از

 در ناخودآگاه خویش پدیدار شدن برای میدانی روانی، اتوماتیسم با دند تااین هنرمندان کوشش کر. پرداختند

 (.178: 1۳97 طاهری،) کنند ایجاد نقاشی

 هامنطق که و کالبدی جهان آشکار دارند بهکه سعی  ،یابندمی ها و حقایقیواقعیت رؤیاها را به چشم هاسورئالیست

 یهااز اسلوب ی اتوماتیسمشیوه. رؤیا با انده راه یابندرس یزدگخیجمود و  ینوعبه آنها راو قراردادهای عقالنی 

 انتشار ابزاری برایعنوان بلکه بیشتر به ،اثر هنری آفرینش فقط جهت نه ،آنها گیری ازبهره سورئالیستی است که

در خواب د. شودرونی است می نوعی تغییر آگاهانه و منطقی از آنچه واقعیتِبهمنجر  که است هنر تصاویر ناخودآگاه

ها به عالم سورئالیست یتوجه ویژه دلیلهدرونی خود را ارضاء کند و بهای خواهد عقدهذهن با تخیل کردن می

 هنری . در آثاریافت شایانی جهت عرضه فرصتد که تخیل در هنر سورئالیستی رؤیا و تفکرات خیالی و مبهم بو

در  .پوشش دهدنامرئی را نیز  امور ،ئیچیزهای مر مضاف برکه  ایجاد کندایی تا فض کوشدمیسورئالیستی هنرمند 

مادی  یابد،رهایی می های عقالنیاز محدودیت بیندهای آثار هنری سورئالیستی را میتماشاگری که سوژه ،حقیقت

 ،ترتیبدست یابد. بدین ورزیخیالسطح باالتری از به تواند حرکت کند و طور آزادانه میذهن او به یرهاشده
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واقعیت برتر دگرگون  جهتِ کند و واقعیت عینی را درسورئالیسم از نمایش تکراری و تقلیدی واقعیت دوری می

 ییِ گراواقع»توان هنر در این معنی می سورئالیسم را .پردازدها میسازد و به عصیان در برابر قوانین و سنتمی

 .(178: 1۳7۵)احمدی،  نامید «تخیل

 قادر است یکه امروزه نقاش نهادینه شدهخوبی در آن و چنان به یابدمی تریگستردهعمل  دانیم یْشعر در نقاش

 شعر توان گفت کهیم .کندیکدیگر را تکمیل می یشعر و نقاش برگیرد؛ در حقیقت، را در یموضوعات شعر عمده

 یدرون ،قیکامالً عم طورآنها به یسوژهو  کنندارائه می مشابهی ریتعب عیناً به سبک سورئالیستی ینقاش یتابلوو 

با الهام  ینقاشان سورئالیست .ستهاانسان یثانو یگر زندگانیشعر ب همچون ینقاش .کندتوسعه پیدا می بستهو هم

 آثارموضوع اصلی  که شود مدعی شدپس می .(67)همان:  بازگردند شیتوانند به درون خویبهتر م اءیگرفتن از اش

مزوج م ا یکدیگرطبیعی ب گونه که در رؤیا و کابوس عناصر. همانگیردمیسرچشمه از ضمیر ناخودآگاه  سورئالیستی

مانند اشکال )طبیعی  ، عناصر تصویریکنندخلق می قطندور از مبهغیرواقعی، غیرملموس، و  بییو ترک شوندمی

آمیخته ای به هم گونهسورئالیستی به هایدر قالب نقاشی (مانند رنگ، حجم، خط)و عناصر انتزاعی  (آشنا و مأنوس

 .بیافرینندگونه را الیو خ ناشی از اوهامکه فضایی  شوندمی

 انیم نیکه در ا در نظر گرفتو آثار هنرمندان  ریدر تصاو ینمادپرداز ینوع یتوان سرچشمهیرا م هارؤیا ،در واقع

 ندیاز بازده فرآ است هر کنش مفروض عبارت مثل هااند. رؤیارا از آن برده استفاده نیشتریهنرمندان سورئال ب

مانند  زین ی، در واقع رؤیاپردازگرید الیام تل به نسبیم کی یرویگوناگون و پ التیتما نیاز رقابت ب یمنطق

دهد و ینشان مها خود را صورت نماد در آثار سورئالیستبه یمعان نیدار است که ایمعن گرید یکارها یهمه

 یآنها سالوادور دال انیاند که در مخود قرار داده یکارها یعنوان موضوع اصلناخودآگاه را به ریها ضمسورئالیست

انسان مدرن در  تیوضع لیتحل توان مدعی شدبرد. میمی آشفتگیناخودآگاه و  ریرا از رؤیا، ضم بهره نیشتریب
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زمان و انتخاب،  ،یافتگیتیچون در جهان بودن انسان، وضع یمیمفاه شینما یو چگونگ یالیآلود و خوهم ییفضا

 هایش مورد تأکید قرار گرفته است.در نقاشی یرنگ و فرم توسط سالوادور دال یلهیوسبه

قاشوووی یات و هنر و ن باشوووالر در ادب گاسوووتون  یات  بات و نظر یان مکتو ند و همگرایی م ثارپیو  های و دیگر آ

ست شگانی ظرفیتن و همچنی ،هاسورئالی ضر در نظام اندی شالر حا شی، این امر را ممکن  با برای تحلیل آثار نقا

هنرمندان جنبش  ترینمهمخیال در تعدادی از آثار یکی از  نقش یسوووازد تا در ادامه به تحلیل و مطالعهمی

از سوالوادور دالی  هاییتالش کردیم نقاشویاین پژوهش  ما در هنری یعنی سوالوادور دالی بپردازیم. سوورئالیسوم

شدهای خیالی جلوه برگزینیم که در آنها هنرمند شیده با صویر ک شینبا توجه . را به ت صل پی سرف به  به آنچه در 

شه صر اربعه )آب، باد، آتش و خاک( در ری شالر در باب جایگاه عنا شد، در نقل از با شناخت تخیل بیان  یابی و 

شود به آن دسته از آثار سالوادور دالی پرداخته شود که هش سعی میهای مورد بررسی در این پژوانتخاب نمونه

ضور یافته شده و ح صر مذکور بازنمایی  صرانددر آنها عنا  تلویزیون، (،1942) دو هارکلین تابلوی پنج در . این عنا

 ابرها نبرد در( و 1978) راتکُ هارمونی ،(1968) ورزشوووکار کیهانی (،1947) وجوشپرجنب هنر هفت ارتباطات،

کنیم به تحلیل دقیقی از عناصر خیال موجود در این سه اثر با توجه نمایان است و ما در ادامه سعی می (1979)

 به رویکرد نقد تخیلی باشالر دست یابیم.

 

 نمونه حجم و پژوهش آماری یجامعههای پژوهش، روش تحلیل داده -4

 تحلیلی-توصوویفی رویکردی با و کیفی روش به پژوهش هایداده و اسووت بنیادی هدف از منظر رو پیشِ تحقیق

 هایجلوه تحلیل ابزار عنوانبه هنر و روانکاوی یزمینه در باشووالر آرای که آنجا از ترتیب،بدین ؛شوووندمطالعه می
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 و باشووالر نظریات به دالی آثار از یک هر بررسووی در اسووت، شووده گرفته نظر در دالی سووالوادور آثار در خیالی

 .شودمی داده ارجاع نقد در او هایشیوه

شی هنرمند آثار کلی به لحاظ مطالعه این آماری یجامعههمچنین،  سم، نقا ست دالی، سالوادور سورئالی  در که ا

سته این کارها نقاش صری نمایدجلوه توان شی بر این مبنا،. های خیال را ب  که دالی سالوادور از هاییمجموعه نقا

 در گیرد،بعد بررسووی بر روی آنها صووورت می بخش در و اند،شووده گزینش تحقیق این در نمونه حجم یمنزلهبه

 .است گردآوری شده( 1) جدول

 

 : نگارنده(منبعهای سالوادور دالی )نقاشی(: 1جدول )

 تاریخ اثر عنوان اثر
ابعاد اثر 

 متر()سانتی
 تصویر اثر محل نگهداری

 خصوصیمجموعه  ۳۵8×217 1942 دو هارکلین
 

تلویزیون، ارتباطات، هفت 

 وجوشهنر پرجنب
 مجموعه خصوصی 114×84 1947

 

 موزه تاریخ طبیعی اسپانیا 19۵×29۵ 1968 ورزشکار کیهانی

 

 موزه سالوادور دالی 100×100 1978 راتهارمونی کُ

 

 موزه رین سوفیا مادرید 100×100 1979 نبرد در ابرها
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 سالوادور دالی بر اساس نقد تخیلی گاستون باشالرتحلیل آثار  -5

 4دو هارکلین -5-1

 
 (www.artisticafineart.comمأخذ: ) 1942، اثر سالوادور دالی، دو هارکلین -1 تصویر

صویر، به سوژهبا توجه  دو هارکلینشود نام تابلوی دلقک یا لوده است که سبب می« هارکلین»ی واژه معنی ی ت

صویر مشاهده می. همانآمیزی بیابدکنایهوبوی رنگ دوردست در های شود، اینجا نیز خط افق و کوهطور که در ت

شته نهایتجهت القای عمقی بی سیم گ شی تر ضای نقا صویر در  راه زمیناند و خطوط راهدر ف شدید عمق ت بر ت

های دوران باستان( بر مجسمه مثلهایی است. دو مجسمه )با ژست ای در مرکز کادر افزودهنقطهپرسپکتیوی تک

اندازه شوووکل و همهایی لوزیاز فرم های آنهارسووود بدنکه به نظر می اندمسوووتقر شوووده طوری بلندی دو پایه

انداز هرچند پوشالی، به چشم ، شکوه و عظمتیی بلندی که زیر پای آنها قرار گرفته استگرفته است و پایهشکل

                                                           
4 The Two Harlequins 
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ست. شیده ا صویر بخ شم می موجود در ت ضا به چ ستخوانی در ابعادی کوچک در ف خورند که چند فیگور الغر و ا

، به سووطح خالی و وسوویع زمین دهندها را بیشووتر نشووان میعظمت باسووتانی مجسوومهکه بر آنها نیز عالوه بر این

شیده ستجنبش و پویایی بخ صاویر گنگ و مبهمی از یک قایق یا یک قلعهاند. در دورد ستا یها نیز ت نی دیده با

 شود. می

شی دو هارکلیندر  ستند نقا شی بنیادین ه صر طبیعی دارای نق صاف و بینیز عنا ست ونهایت . زمین  نظر به  ا

سووتاره ابر و بین بیانسووان مدرن درآمده اسووت و آسووما کران به اسووتیالیراه تا بیرسوود با خطوط موازی راهمی

دالی در فضووای خیالی حاکم بر این  شووود مدعی شوود کهمی. کشوودنهایت را به تصووویر میای بیهمچنین دامنه

کند، و نه زمین به مکان سمان و زمین در معنایی انتزاعی و ناب استفاده میآ های سمبلیکی مثلاز المانتصویر، 

سووهولت ول این عناصوور را بهدر نگاه ا به زمان معینی. با این وجود، تماشوواگر و نه آسوومان کندمعینی اشوواره می

شوووود که این ، در نظر او آشوووکار میاما غیرمعقول و نامتجانس ،و فضوووایی طبیعی کنداً شوووناسوووایی میمجدد

 . های انسانی استیال و تصاویر خیالی میان سوژهخ ی اشتراکیترین خصیصهبااهمیت

صومی ،همچنین سترده و خالی این ت ضای گ صی را انتقال میتوان گفت ف از  گیریدهد و بهرهیر حس آزادی خا

ستانی در این تابلو را می هایجلوه شارهبا سانه به ب ایشود ا شدهمأیو شت گم ست ه ای در نظر گرفت که ممکن ا

صر خود آن را شان معا ستان دالی نیز مثل دیگر نقا سته می به دوران با ست که اکنون دورهواب ی آن به پایان دان

 ه است.رسید

انسووان،  بوط به مواد، جهان و کیهان را مثل: تخیل مرگویدمی د و عناصوور موجود در تخیلموا یبارهباشووالر در

 تخیلِ .کنندپندارد. بنابراین، خاطرات مربوط به جسووم، سوواحتی کیهانی پیدا میهای انسووانی میمجاندار، با اندا

های گرایشتاباند. این مواد، تخیالت و اوهام آدمی را بر اشووویاء می ی، یعنی تخیل دربارهطبیعی ابتدایی یا تخیلِ

گیرند، می ده و سوواختن تصوواویری که از آن غنانظرکر یشوودهی گزینشماده« گذاریِارزش»یعنی  ،ناخودآگاه
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. شعر وقتی اصیل و دارای کنیمی روانی شاعری، شعرش را بهتر درک میست. با شناخت عقدههای روانی اعقده

ریشه، سرد و ساختگی است ن عقده نباشد، شعر بیوحدت و انسجام است که از آبشخور عقده سیراب شود. اگر ای

 گوید. و با ناخودآگاهی خواننده راز دل نمی

ستی صلی که ذات ه صر ا شته  ۵طرز عمیقی، دو گونهاند، بهبخش تخیل مادیمواد و عنا صاتی دوگانه( پندا )با مخت

که به یمن تخیل، حیاتی دوگانه و دو ای اند. دوگانگی تصاویر از تضاد و تعارض افکار نیز شدیدتر است. مادهشده

ای ای که در روان، احسوواسووات دوگانهتواند بود. مادهی اصوولی نمیدار نقش مادهگونه نیافته، از لحاظ روانی عهده

شعر نخواهد یافت و در آینهبرانگیخته نکند، هم صر مادی برای زاد خویش را در  ست. عن شعر نقش نخواهد ب ی 

حال، مضوومون ای برانگیزد، یعنی در عین روح را تسووخیر کند، باید در ما احسوواسووات دوگانهی که بتواند همهاین

سپیدی و سیاهی باشد، ما را به خود بخواند و از خود براند. برای یافتن تصاویر اولیه و اصولی یعنی تصاویری که 

سان و جهان صویر را زنده کرد مبین ان صلی مربوط به هر ت شگفتیاند، باید دوگانگی ا های عظیمی که و پرده از 

هم پیوند یابند و با هاست، برداشت تا راست و دروغ و سپیدی و سیاهی سرانجام بهزادن هر یک از این دوگانگی

 (.2۵-24: 1۳78یکدیگر آمیخته شوند. این دیالکتیک، خاص نماد است )باشالر، 

موجود در نقاشووی دالی مشوواهده کرد. زن و مرد، توان در تمامی عناصوور های مورد اشوواره باشووالر را میدوگانگی

 های متقابلیجلوه ها،، شووکوه و زوال، طبیعت و مصوونوع، یأس و شووادکامی و مثل این دوتاییتاریکی و روشوونایی

، نیز نوعاً به آمیختگیِ بافتارِ لیندو هارکشوووند و نام تابلو، دیگر در یک تصووویر واحد ترکیب میهسووتند که با یک

 .کندغیرمستقیم اشاره میور طبهتضادها 
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 6وجوشتلویزیون، ارتباطات، هفت هنر پرجنب -5-2

 
 (www.dali.comمأخذ: ) 1947، اثر سالوادور دالی، وجوشلویزیون، ارتباطات، هفت هنر پرجنبت -2تصویر 

 7به سووفارش بیلی رس 1947را در سووال   وجوشپرجنب هنر هفت ارتباطات، تلویزیون، سووالوادور دالی نقاشووی 

. به تصویر کشید« وجوشهنر پرجنب هفت»استفاده در دکور یک نمایش عمومی به نام  خاطر)کارگردان تئاتر( به

صویر میانهم شیطور که در ت صحنه مثل دیگر نقا ضای کلی  شم هایتوان دید، ف اندازی با عمق میدان دالی چ

 با دقت در موضوع سفارش، کند.می و خط افق محل جاگیری زمین و آسمان و دیگر عناصر را مشخص زیاد دارد

های ارتباطی قرن که به تکنولوژی برداریای و دوربین فیلمهگوشووی تلفن، چشووم شوویشوو هایی مثلابژهاز دالی 

های یمدر حالی که سوو اً عریان. زنی تقریبجویدوار بهره میو کابوس ترکیبی مالنکولیکاشوواره دارند در  بیسووتم

ستعارهدست تلفن او را در آغوش گرفته های نوظهور ز رسانهای اهایش را به سمت موجودِ هیوالمانندی که گویا ا
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شیده صویر ک شیِ به ت صر نقا ست دراز میدر ع ضعیت کندشده ا شیده به  یقرارو بی ییشیدا و در و سمت او ک

سئلهشودمی ستند که دزرافه ،وجوشپرجنب هنر هفت ارتباطات، تلویزیون،شی ی مورد توجه در نقا. م ر هایی ه

و هولناک  تصویری مهیب کشد؛ردن آنها زبانه میهای آتش از گشوند و شعلهمی رفتن دیدهدوردست در حال راه 

از عناصر گفته شد، آتش یکی  تر نیزطور که پیش. همانکندیک به فضای خیالی صحنه اعطا میکه حالتی درامات

آتش »باشووالر  دهد. به باورباشووالر را تشووکیل می ی نقد تخیلی گاسووتوننظریه چهارگانه اسووت که یکی از ارکان

 (. 74: 1۳78)باشالر، « بیش از آنکه بودی طبیعی باشد، بودی اجتماعی است

، جهت آن فکر کردهازتاریخ به نسووانِ پیشهایی اسووت که اپدیده اولین آتش جزء باشووالر بر این عقیده اسووت که

ست. خیال شناخت آن صر پرداخته ا صویرپردازی این عن آتش، دو حالت  یپردازی دربارهتالش کرده و حتی به ت

 ی عناصر دیگر نیز، همین تصویرِ. البته همهشود، و هم دانشی واقعی و عینیرا شامل می باورهای قلبی دارد؛ هم

مع ای اسووت که آشووکارا جش تنها پدیدهی عناصوور، آتاما از میان همه؛ شوووندرا برای مخاطبان یادآور می دوگانه

ترتیب، آتش، یکی سوزد. بدینو هم در دوزخ می درخشدی خیر و شر است؛ هم در بهشت میاضداد و گردآورنده

بیعت و در ر طو هم د در درون انسان و موجودات حاضر است،هم  های توجیه و تبیین جهان است، چراکهاز اصل

از ی و ترس که در آن امید به زندگکند نجاری را بیان میه پردازی در باب آتش،روش خیال هان خارج. اینج

شده مرگ، به شعلهاندیکدیگر آمیخته  ست در  شههای آتش می. آنچه فانی ا  یسوزد؛ اما این نابودی بیانگر اندی

گذارد. باشووالر گونه رد و اثری از خود باقی نمیرگ تام و تمام، مرگی اسووت که هیچزیرا م جاودانگی و بقا اسووت،

تر تر و کاملصووورتی جامعتوان بهتر و بهچنین هنجارهایی، برخی از آثار شووعری را می ه با فهمک کندتفسوویر می

که از  هنجارهاسوووت و بدون چنین عاملی، اثرگونه، وحدت هر اثر شوووعری، بازتابی از وجود این . بدینفهمید

رسوود. دروغین به نظر می و عی ارتباط ندارد؛ پس سوورد، تصوونعیشووده، دیگر با ناخودآگاه جمهایش جدا ریشووه

ی آنها، اصوولی واحد اسووت و آن اصوول این اسووت که آتش هکه در هم های متعددی ایجاد شوودندبنابراین، افسووانه
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ص. آتش میتطهیر و تزکیه را به همراه دارد سوزاند تا ذات، ت شود. در حقیقت، این تواند وجود خارجی را نیز ب فیه 

 (.26-2۵و  90ی وجود انسان و طبیعت از پلیدی و ناپاکی است )همان: کنندهعنصر، پاک

از  که قسوومتی شووماردکیهانی برمی هایی آتش را دارای ویژگیالر شووعله، باشووشوودههای مطرحافزون بر بحث

 یدر نگاه کسی که با نظاره»: شودمتذکر می شمعی شعلهکند. او در کتاب میپرداز را نقل ودآگاه انسان خیالناخ

ضع و حال روانیشعله خیال می ست که با و شینی ا ست و اگر اش در همان لحظات، همبافد، چراغ همن سته ا ب

سیلرزد، بدینمی شویش و دلواپ ست که از ت شان ای دلجهت ا شفته و پری آگاهی دارد که همه چیزهای اتاق را آ

افتد. شووعله مشوووش باف نیز به لرزه میزند، خون در قلب خیاللحظه که شووعله پرپر می خواهد کرد و در همان

چنین جسمًا بافی که اینشود. خیالهای ناگهانی میباف، دستخوش لرزشزمان( نفس در گلوی خیالاست و )هم

 (. 48: 1۳77)باشالر، « کندست، نمایشی میمعنی ابا حیات اشیاء یگانه شده، چیزی را که بی

شعله، »: دهد. باشالر مدعی استی شعله را با عالقه مورد بررسی قرار میباشالر همچنین فرم عمودی و باالرونده

باف جو است. هر خیالباال و اوججویی است که وجودی در آن سکنی دارد. یعنی وجودی راستباالیی و اوجراست

که ضمان عمودی بودنش، حرکات بازتابی حساسش، چنان داند که شعله، زنده و جاندار است ودر باب شعله می

سانحه شعله را بهاگر  شتعال، جهش  سمتای در ا شعله بیسوی  سازد،  «  کندنش میدرنگ واکالربس مختل 

دالی همچنان  وجوشپرجنب هنر هفت ارتباطات، تلویزیون، گرفته در نقاشووویهای آتشزرافه ظاهراً (.62)همان: 

ضمونی عجیب را می دهند و این پارادوکسآرامش به راه خود ادامه میسوزند با که می  توان با توجه به دیدگاهم

 .ی آتش تعبیر کرداز ماهیت دوگانهباشالر 
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 8ورزشکار کیهانی -5-3

 
 

 (www.salvador-dali.orgمأخذ: ) 1968ورزشکار کیهانی، اثر سالوادور دالی،  -۳ یرتصو

ای که و نسخه آن را به تصویر کشید هاباری سالوادور دالی است که آن دسته آثار برجسته جزء ورزشکار کیهانی

به پایان رسووید. در  1968باشوود که در سووال اجرای نهایی او از این نقاشووی می ،شوووددر اینجا به آن پرداخته می

شاره به دوره ورزشکار کیهانی ستان یونان یا شکار با ست و مجسمه آ انداز میرون بخش اعظم ی مشهور دیسکا

آمیختگی عناصر  گرنیز نظاره یهانیورزشکار کدر  مخاطب ل بسیاری دیگر از آثار دالی،گیرد. مثتصویر را در برمی

زمان را که فضایی خیالی و بی اندازی پرعمق استاهمگون در چشمهای نامتجانس و نطبیعت، انسان و سایر ابژه

شاگر به معر سکض نمایش میدر برابر دیدگان تما ست یییا گو گذارد. دی شکار قرار گرفته ا ست ورز  ،که در د

                                                           
8 The Cosmic Athlete 

 

www.SID.ir

http://www.SId.ir


Archive of SID

 
سمان میمثابهبه شید در آ شد و در پسی خور صویر جلوهزمینهدرخ ستانی و هالهی ت مانندی از ای از یک بنای با

شم میفیگورهایی درهم شم دوختهتنیده به چ شید چ سمت خور ست، ددر پاییناند. خورند که گویا به  پای  رد

سمه، خاک همچون مخروبه صویر درآمده و مج شت دالی عنوان اثر نیز بههایی از یک ویرانه به ت نوعی گویای بردا

سیاهی که در گوشه یجانبههای فراگیر و همهاز کیفیت ست. دود  ستان ا ستهنر یونان با  ی باالی کادر نمایان ا

سوزا پیوندی شید  ضمونی با خور سمت پایین کادر که به زمین کند و با دمی ن ایجادم شتر در جزئیات ق قت بی

 خورند. صورت پراکنده به چشم میها بهیافته است، پیکرهای بسیار کوچکی از انساناختصاص 

شی  سمتدر ارتباط با این نقا شالر در کتاب هایی از آرای دالی، ق ضابا صاویر  که به تحلیل بوطیقای ف ماهیت ت

شم شالر میقابل ی پرداختهاندازهای طبیعمتداول از چ ست. با ستاهای دورافتاده در افق، موطن »گوید: توجه ا رو

شاعهها میچشم صله، ا ست که دوست دهندهشوند. فا سرزمینی ا سوی دیگر مینیاتور خالق  ست، اما از  ی هیچ ا

گاه خود را به ما کنند و آنشیای جدا از هم با یکدیگر آشتی میداریم در آن زندگی کنیم. در مینیاتورهای دور، ا

ها ها دور آناند. ما با چه آرامشی از فرسنگای هستند که از آن آفریده شدهکه منکر فاصلهگذارند. حال آنوا می

رؤیاهای  مناظری دانسووت که توان مشووابهشووده بر افق را میمینیاتوریِ نقشگیریم. این تصوواویر را در دسووت می

سی را معنا می سبب تعداد فراوان آنکنند؛ رؤیاهایی که بناقو ساب می پاافتادهپیش ها،ه   ]...[. آیندو عادی به ح

گاه کند که در  ندهول و هراس»اگر مردی از برج خویش به مردمانی ن ، در میدانی دور که از نور خورشوووید «ا

«  روندسو و آن سو میدلیل به اینهستند و بی ی حشراتاندازهها را خواهد دید که بهپرفروغ گشته است، انسان

 (.24۳ :1۳90)باشالر، 

با انتخاب عنوان سوووالوادور دالی  شوووود عنوان کرد کهاینجا به نقل از باشوووالر ذکر شووود، می به آنچه دربا توجه 

شکار کیهانی صویری بدیع و ویژهبرای این اثر  ورز صاویر از و بیان ت ست، روایتی  آن بهره گرفته که در ترکیب ت ا

بر این . آیدخیال پدید میاز نیز دارد و در بسوووتری  تاریخی هایدهد که گرایشهان ارائه میاز کی محورفلسوووفه
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ی او در شوودهبی درونی انسووان و همچنین رؤیاهای سوورکوتصوواویر و تجربه های پارادوکسوویکالاسوواس، ارزش

 های مفقودشده را آشکارر حالی که زمین سخت، در حقیقت بازیِ ارزشوالی و خاک نرم و سیاه جای دارد. دگل

شالر، در حیطه سازد.می صمیماتی رسد بای به فعل درآمدن به نظر میی نقاشی که در آن قوهبه زعم با همراه  ت

شأت می ست که از ذهن ن سی رجهان ادراک مجددا ارتباط برقرار میو با الزامات  گیرندا شنا وح قادر کند، پدیدار

 (.1۳۳: 1۳77تعهد یک اثر هنری را آشکار کنند )باشالر،  است اولین

دهد، روح واجد پرتوی درونی اسووت، همان پرتوی که های سووالوادور دالی نشووان میکه نقاشووی، چناندر حقیقت

شی درونی آن را در جهانی از رن شان، جهانگبین ضه و بازگوهای درخ شتاکند. طوری که از می ی آفتابی عر قان م

شووناختی خود را به معنای های رواندیدگاه ،ی دالیرود در عین عشووق ورزیدن به نقاشووفهم اثر هنری انتظار می

نی نیسوووت. اب پرتوهای جهان بیروواقعی کلمه معکوس کنند. آنها باید در نوری درونی مشوووارکت ورزند که بازت

کند. در جربه میمعنای ژرف عشووق به رنگ قرمز را ت . اوزندکه نور از کدام منبع ملتهب سوور می دالی آگاه اسووت

ت که قادر است به روح شورمند و ، روحی در پیکار اسورزشکار کیهانینقاشی  توان مدعی شد در قلب، مینهایت

 .ملتهب هنرمند مجدداً حیات بخشد
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 9هارمونی کُرات -5-4

 
 (www.salvador-dali.org)مأخذ:  1978هارمونی کرات، اثر سالوادور دالی،  -4 تصویر

د باشسالوادور دالی می ایاواخر دوران حرفه هایاز جلمه نقاشی هارمونی کُرات قبلی، یشدهبرخالف آثار بررسی

صویر  که گویی مثل شکار کیهانی )ت شی ورز شمول را به جهانم و مفاهی زنمایی خیالی از نظم عالمنوعی با( ۳نقا

که با حالتی  مرد را از پشووت ترسوویم نمودهی دو تنهنیم ی تابلوزمینهکشوود. سووالوادور دالی در پیشتصووویر می

تعداد  .اندسوی آسمان گشودهطور مشابه بههایشان را بهاند و دستهادهدریا و آسمان ن یشده روی به کرانهمسخ

شوند که برابر در آسمانی به رنگ زرد مشاهده می مساوی، با فواصلی تقریباً ی آبی تیره، در ابعادتوجهی کرهقابل

شغال صویر را ا ضای ت شالر پیرامون ماهیت متغیر بخشتر به اند. پیشکرده بخش عظیمی از ف هایی از نظریات با
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انی در شووود که دالی با ترسوویم کرات آسوومیال اشوواره شوود. در اینجا نیز مخاطب متوجه میدر عالم خ فواصوول

 را به چالش کشیده است.« فاصله»نوعی ماهیت ، بههایی معادل یکدیگراندازه

صویرهاییعموالً در تمامی عکسم ستاره ها و ت سمانی را به نمایش میکه  آنها  گذارند، ابعاد گوناگونها و کرات آ

این در حالی است که دالی  د.کنتداعی می ی تماشاگری اندیشه فضا و عظمت آن را در قوهکرانگیِبی ،در تصویر

سیم ضر در  ، این ذهنیت رایجکراتی با ابعادی برابر در اینجا با تر ست و به مدد دو فیگور حا شیده ا را به چالش ک

دالی در  صووویری خیالی و پویا تبدیل کرده اسووت. این بینشبه ت ،صووحنه و دریایی که تا افق امتداد یافته اسووت

جان ای جامد و بیعنوان تودهتخیل به»که  سو دانستهمباشالر  ان با این دیدگاهتوت به عنصر خیال را میپرداخ

ساختن آنها می ست، بلکه نیروی دگرگون  سی نی صول ادراک ح صاویر، مح شد. به بیان دیگر، تخیل، قوهاز ت ی با

 (.1۳۵: 1۳84)عباسی، « ساختن تصاویر از واقعیت نبوده و نیروی ساختن تصاویری هست که واقعیت دارند

شی همان شاهده می هارمونی کُراتطور که در نقا شی از پسم صویر به آبزمینهشود، در اینجا نیز بخ های ی ت

تر نیز اشاره شد که در نقد ای برخوردار است. پیشیافته است که در نظر باشالر از اهمیت ویژه پرعمق اختصاص

روند و تصاویر ها به شمار میانگیزترین آبمرموزترین و خیالترین، مؤثرترین، های عمیق، مهمتخیلی باشالر، آب

عمق، فاقد آن هستند )باشالر، های کمها، ماندگار و دائمی است، یعنی همان چیزی که آبشده روی این آبخلق

های که پدیدهجایی ها اسووت و از آنعمق آب در نظر باشووالر، عمق عالم و پیچیدگی وجود انسووان (.271 :2007

های تیره و ژرف، آب (.91های عمیق نیز از سنگینی زیادی برخوردارند )همان: غنی و کامل، سنگین هستند، آب

نامد. پس می« قدرت شوواعری آب» همان چیزی اسووت که باشووالر آن را انگیزند و این دقیقاًتأویل بیننده را برمی

همچون سایر آثار  هارمونی کُراتآب برای رسیدن به این قدرت باید سنگین، تار و عمیق باشد و دالی در نقاشی 

 . مضمونی آب را ثبت نموده استخود این کیفیت 
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علمی  نوعی تصویرسازیِ، کندتصویری خیالی را ارائه می زمان کههم ظاهراً، هارمونی کُراتدالی در نقاشی  مضافاً

طور که در کند که بر وجود ذرات و کرات معلق در هوای پیرامون ما اشووواره دارند. همانرا نیز به ذهن متبادر می

شد،  شاره  شالر در تحلیل خیال ا ست که بنیان« هوا»بحث مبانی نظری با صر اربعه ا های تخیل یا باد یکی از عنا

شته  ستوار گ سان بر آنها ا ست. بان شالر بیان میا شفته»: کندا هوا و  یی ما دربارهبدبختانه اطالعات و معلومات آ

سان امروزی آن ست. ذهن ان سد کرده ا سمانی را  شاهراه تخیل هوایی و آ سمان،  ست که آ شته ا قدر پر و انبا

ندارد. از اینخیال جایی  کاوی ک ،روبافی در آن  کاوی، در جهت خالف روان یاری نوعی روان به  ید  یک، با السووو

ی دوام و بقای ای جایگزینش سووواخت. این تنها وسووویلهیافتهخودآگاهی را فرو ریخت و عالم رؤیای سوووازمان

ست. خودآگاهیِ قالبی و بدپرداخته، بهخیال شفته و بیاندازهپردازی ا شکل برای روان زیان دارد. ی ناخودآگاهیِ آ

)باشالر، « روانی عبارت از هماهنگی تخیل و معرفت است روان باید میان تخیل و معرفت، ره راست بجوید. تعادل

یت۳7: 1۳78 ها باشوووالر از آن سوووخن میمی ،(. در ن که  عادلی  گاهی و توان گفت ت یان خودآ عادل م ید )ت گو

 لی به بیانی تصویری درآمده است. توسط سالوادور دا هارمونی کُراتناخودآگاهی( در نقاشی 
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 10نبرد در ابرها -5-5

 
 (www.salvador-dali.org)مأخذ:  1974، اثر سالوادور دالی، نبرد در ابرها -۵ تصویر

باشد که مثل اثر پیشین که می 1974های متأخر سالوادور دالی در سال عنوان یکی دیگر از نقاشی نبرد در ابرها

شده تا نگاه بی شیده  صویر ک شت به ت شد، در اینجا نیز فیگور در پالن جلو و از پ ننده را به عمق به آن پرداخته 

سمان در اینجا نیز اهمیتی کلیدی د صویر هدایت کند. خط افق، زمین و آ ضا و به چالش ت شیدن آن کر تعریف ف

آمده، اما در برعهده دارند. نور حاکم بر فضووا نورِ روز اسووت و آسوومان نیز به رنگ آبی روشوون و ابرهای سووفید در

ای باریک را ترسوویم نموده که انتهای آن قسوومت تالقی زمین و آسوومان، دالی با ایجاد برشووی مسووتطیلی کوچه

خورد. گویی آسمان تاریکِ شب در پس دیواری است که خود ن به چشم میآسمانی به رنگ شب است و ماه در آ

 ای خیالی پیدا کند. شود کلیت فضا جلوهآسمان روز است و باعث می

                                                           
10 Battle in the Clouds 
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ها و فیگورهای درهم که ای از یک جنگ کالسوویک با اسووبهمچنین، بر فراز آسوومان روز )یا فراز دیوار( صووحنه

ی خورد. شلوغی صحنهباشد به چشم میهای تاریخی اوچلو( مینقاشی های رنسانسی )از جملهگر نقاشیتداعی

ای نشسته، کنتراست رنگی یافته در آسمان آبی )دیوار( در برابر زمین خاکی و فیگور تنهایی که در گوشهانعکاس

ه لحاظ که هر قسوومتْ نیمی از کادر مربع تصووویر را پوشووانده اسووت، تصووویر بمتعادلی ایجاد نموده و نظر به این

برانگیزی برخوردار شده است. دالی تقابل زمین و آسمان بندی پیچیده و ساختار چالششناختی از ترکیبزیبایی

سوژه شی نبرد ابرها  صویر درآمده و را در نقا شی گرم و خالی به ت ست. زمین در این نقا ی کار خویش قرار داده ا

سانِ متفکر چیزی در آن یافت نمی صحه گویی جز تنهایی ان شب  ستر خیالی تقابل روز و  سمان بر ب شود. اما آ

ی مواد یعنی تخیلی که در ورای هر قالب و صورت تنها تخیل درباره»باره معتقد است، گذارد. باشالر در همینمی

تواند با پیوند میان تصاویر زمینی و آسمانی عناصری خیالی بیافریند که در اصل پویای گیرد، میای سراغ میماده

صل تغییر و تبدیل، از آن بهره صیانت و ا صل حفظ و  ستن این مند گردند. همهزندگی، ا صیل ادبی آب صاویر ا ی ت

خواهد در بیان می هسووتند. در واقع، انسووان و آتش آب بین آسوومان و زمین و« دیالکتیک»یعنی  ،اصووول دوگانه

ساختن  ]...[د. ادبی، تغییر و ثبات و پایداری و ناپایداری را گرد آور سرگرم تازه کردن و دگرگون  اما روان، هر دم 

 (.21-20: 1۳78)باشالر، « شودتصاویر خویش است و این تغییر و تبدیل به یاری تخیل حاصل می

به حالت توان باتوجه ی پایین کادر به تصووویر کشوویده اسووت را میزنی که دالی در نقاشووی نبرد ابرها در گوشووه 

پرداز در نظر گرفت. باشالر مدعی ن خیالای از انسار دیدگان او نقش بسته است، استعارهنشستن او و آنچه در براب

گشاید تا درهای های هستی خود را به روی جهان میهای زندگانی روزانه، روزنهپرداز فارغ از مشغلهخیال» است،

که دالی دقیقاً چنین انسانی را شود (. در نقاشی نبرد ابرها مالحظه می2۳)همان: « جهان به رویش گشوده شوند

ای است که در افق برای او پدیدار گشته است. عالوه بر تصویر کرده است و خیال در اینجا همان روزنه یا دریچه

ست. به گفته ستعاری یافته ا شی کارکردی ا شالر این، زمین نیز در این نقا ستون با ی زمین یا تخیل درباره»ی گا

www.SID.ir

http://www.SId.ir


Archive of SID

 
ی تالش و کوشوووش. تخیل حیات درونی عنصوووری مادی، ناخودآگاهی را به خود ندهبخش اسوووت یا برانگیزآرام

ی درون اندیشد. تخیل دربارهسازد. آدمی با تخیل درون ماده، به راحتی و آسایش خویش میکشد و بارور میمی

اسوورارآمیز برای گر ناخودآگاهی و حریم انس و خلوت ماسووت. تصووور فضووایل پنهانی و هر عنصوور و ماده، نمایش

 (.۳8: 1۳78)باشالر،  «از و رمزِ وجود انسان استعناصر، تأمل درباره ذات نهفته و ر

*** 

صیفی سالوادور تحلیلی پنج اثر از دوره-نگارنده پس از تحلیل جامع و دقیق که با رویکردی تو های مختلف کاری 

توان اختصار گردآوری نموده که ذیل میدولی بهگرفته جهای صورتدالی توبم بود، در ادامه برای بستاری بر بحث

 آن را مشاهده کرد. 

 

 : نگارنده(نبعهای سالوادور دالی )منقاشیتحلیل  خالصه (:2جدول )

 تاریخ اثر عنوان اثر
وجود عناصر 

 چهارگانه
 تصویر اثر تحلیل مختصر اثر

 تاریخی به بهشت گمشده یاشاره خاک 1942 دو هارکلین
 

ارتباطات، هفت تلویزیون، 

 وجوشهنر پرجنب
 باد، آتش 1947

نه کارکرد رسوووا قد  ها در دوران گسوووترش ن

 تکنولوژی، اشاره به ماهیت تطهیر کننده آتش
 

 آتش، خاک 1968 ورزشکار کیهانی
روایتی فلسفی/تاریخی از کیهان، اشاره به 

 دوران باستان یرفتهشکوه ازدست

 

 آب، باد 1978 راتهارمونی کُ
های نوین علمی، دیالکتیک ای از تلقیاستعاره

 تخیل و معرفت
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 تاریخ اثر عنوان اثر
وجود عناصر 

 چهارگانه
 تصویر اثر تحلیل مختصر اثر

 تأمل در ماهیت مواد، خودآگاهی و تخیل خاک 1979 نبرد در ابرها

 
 

 

 گیرینتیجه -6

و  گاستون باشالر های ادبیی اشتراک نظریه، نقطه«ماهیت خیال»به  شود تا با پرداختدر این جستار سعی می

ترین مکتوبات گاستون شدههنر سورئالیستی سالوادور دالی، مورد بررسی قرار گیرد. نگارنده با تمرکز بر شناخته

قصد دارد  بوطیقای فضاو  آب و رؤیاها، روانکاوی آتشهای هنری همچون باشالر در ارتباط با نقد ادبی و پژوهش

شالر  ینقد تخیل یبه نظریه سیمحور  بپردازد تابا سا شه ا ستعارات اندی صاویر و ا سایی گردد. انتقادی ت شنا ی او 

ی حیات، یعنی آب، باد، آتش و دهندهلیتشکبا عناصر چهارگانه  های انسانیسوژه خیال را در وجود باشالر عامل

در  ای ممکن از این عنصووورهجوییبهره اسوووت، و همچنین، تخیل ترتیب، آنچهبیند و بدینافته میخاک پیوندی

 در دیدگاه باشالر، داند.و آثار در اعصار گوناگونی تاریخی شایان توجه می ت و هنرها را با ارجاع به انواع متونادبیا

 در عین حال، که ،پذیردمی صورت خیالی صور درک یواسطهبه متن وجودی یمایه بهتر شناسایی جهت تحلیل

ست نهفته متن در ایپدیده تخیل همچنین، و آورد،پدید می متن در را ایدوگانه هایتقابل . در حقیقت، مبنای ا

شالرکار  صل هابه هنگام رویارویی با پدیده با ست دیالکتیک ا ضادهایتقابل و ا  ارجاع با را پدیده هر نهادی ها و ت

ی ای که در آثار هنرمندان سورئالیست به شکلگذارد. مسئلهبه بحث می روانی هایتأثیرگذاری و هاتأثیرپذیری به

 آمیز آشکار است.کامالً جدل
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ی قرن بیسوتم اسوت. برعکس میانهترین هنرمندان جنبش سوورئالیسوم عنوان یکی از شواخصسوالوادور دالی به

شی که رویکردهای سم در نقا ستعارات و نمادهای  های بازنمایانه،از جلوه هنری مدرنی شی دوری ا ادبی را در نقا

ی از راه و روش هنرمندان که به لحاظ تکنیک تلقی دالی چنان بود که به آفرینش تابلوهایی دسوووت زد ،کنندمی

ضمون و محتوا، سیک تبعیت کرد، هرچند از نظر م صر کال شیدن عن صویر ک بنای و جهان خیالی را م خیال به ت

شی با ت ،در واقع ی خود لحاظ کرد.آثار خالقه شالاین رویکرد دالی در نقا سفه و روانلقی با سیر در فل  کامالً شنا

 مطابقت دارد.

 دو هارکلینتابلوی شوواخص  ی پنجکتوب گاسووتون باشووالر و مشوواهدهآثار م یمطالعه از آمدهدسووتبه پیامدهای

طات، تلویزیون،(، 1942) با هانی(، 1947) وجوشپرجنب هنر هفت ارت کار کی  راتکُ هارمونی(، 1968) ورزشووو

رهنمون  ند ما را به این امرتوانمی تحقیق این در اثر سوووالوادور دالی، هر پنج(، 1979) نبرد در ابرها( و 1978)

 است برخوردار علمی بنیانی از هنری آثار در خیال عنصر جایگاه و نقش در قبال باشالر و دالی رویکرد که دنساز

طور به باشوووالر و هم دالی،هم  توان مدعی شووود کهپس از این پژوهش می و ریشوووه در نتایج علوم تجربی دارد.

شالر .دست زدند نیز آن یسازنده نقد به شناختیروان نتایج از با تأثیر زمانهم صرار می با صل ا  که ورزدبر این ا

صاویر از جانبی و جامد ایتوده تخیل شأت ت سی ادراک از گرفتهن ست، ح ستحاله بلکه نی ست ینیروی ا  و آنها

سطوره و هاسمبل با زیبا از رهگذر خود آثار در دالی ست غرب تمدن جمعی خاطرات ی آنهاشالوده که هاییا  ،ا

در نهایت، پس از  .کندعرضوووه می آنها از مدرن و دیالکتیکی قرائتی و تغییر داده را آنها در مسوووتتر مضوووامین

 از را انسوووانخیالْ  ،عبارت دیگربه؛اسوووت بخشرهایی نیرویی تخیلیابیم که ی آثار باشوووالر و دالی درمیمطالعه

 سازد.در عین حال، آنها را دگرگون می وکند، آزاد می تصویری هایکلیشه های حاضر درمحدودیت
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