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 چکیده

توان در هرنهای سنتی رشق بسیاری از جریانات هرن مدرن را می ه  ریش

ویژه جستجو کرد. تأثیر نقاشی چینی و ژاپنی بر بیشرت این جریانات به

باشد. از طرفی در روند کار میاناکسپرسیونیسم انتزاعی غیرقابل

سفالگرِی دوران اسالمی ایران نیز، تأثیرپذیری از هرن چین امری 

رون ق ه  پاشیدهای لعابشده است. در پژوهش حارض، سفالینهاثبات

گیری غیراحتاملِی وضعی اسالمی ایران، به روش منونه ه  اولی

 و نقاشیهای اکسپرسیونیسم انتزاعی با اندیشهو  شدهانتخاب 

 یهایژگیشناخت و ی،هدف اصل کنشی تطبیق داده شده است.

 جدیدهرن  یهاشهیبا اند قیدر تطب یرانیهرن ا یشناختییبایز

قی تحلیلی با رویکرد تطبی-این پژوهش به روش توصیفی .باشدمی

گوید که وجوه مشرتک انجام شده و به این سؤاالت پاسخ می

 های اکسپرسیونیسمب با شاخصمنتخ ه  پاشیدهای لعابسفالینه

اند، علل تشابهشان چیست و میزان آن انتزاعی و نقاشی کنشی کدام

توجه دهد میزان تطبیق این دو، قابلباشد؟ نتایج نشان میچقدر می

ها در باشد. بیشرتین شباهت آندرصد می 27تا  06و بین 

شدن سطح کار به یک رویداد هرنی نه محلی تبدیل» هایشاخص

 یِ فتصاد ندیبر فرآ یوجود کنرتل کل»، «عنارص تجسمی ه  برای ارائ

نداشنت روایت »و « یینبودن اثر نها یو کامالً تصادف گذاریرنگ

ها تا پیدایش آن باشد. اگرچه از زمان خلق این سفالینهمی« مشخص

 یعلل اصل زمانی وجود دارد،سال اختالف 0066سبِک مدرن حدود 

نیسم اکسپرسیو  یهاشهیمنتخب با اند یهانهیسفال نیا انیتشابه م

هرنمندان هر دو عرص از منابع الهام  ه  استفاد ،یکنش یو نقاش یانتزاع

 یاسیو س یاجتامع طیدارا بودن رشا ،(نیچ یمشرتک )آثار هرن 

ابه مش یشناسییبایز یمبان)یأس و ناامنی ناشی از جنگ( و مشابه 

 باشد.( میبه انتزاع لیمتا)

پاشیده، نیشابور، خراسان، سفال لعاب لیدی:ک واژگان

 اکسپرسیونیسم انتزاعی، نقاشی کنشی

Abstract 

In this study, the "splashed glaze" pottery of the early 

Islamic period of Iran was selected by the purposive 

sampling method and was compared with the ideas of 

abstract expressionism and action painting. The main 

goal is to recognize the aesthetic features of Iranian 

art in comparison with the ideas of the new art. This 

paper utilizes the descriptive-analytical method with 

the comparative approach and answers these 

questions: 1) what are the common features of 

selected "splashed glaze potteries" associated with 

"abstract expressionistic and action painting's ideas"? 

2) What are the causes of their similarity and to what 

extent? The results demonstrate that they are 

matched significantly, namely between 60% and 72%. 

Their most similarities are in the indicators of 

"transformation of work surface into an artistic event, 

not a place to represent visual elements", "the 

existence of a general control over the random 

process of coloring, and not a complete 

randomization of the final effect," and "lack of specific 

narrative". The writers believe that although there are 

about 1100 years between the time of creation of 

these potteries and the emergence of abstract 

expressionism, the main reasons of the similarity 

between these selected potteries with the ideas of 

abstract expressionism and action painting are the 

shared inspiration by artists of both eras (Chinese 

works of art), similar social and political conditions 

(despair and insecurity due to war) and identical 

aesthetic principles (tendency to abstraction). 

Keywords: Splashed Glaze Pottery, Nishapur, 

Khurasan, Abstract Expressionism, Action Painting. 
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 مقدمه

شناسی تا به امروز، قدمت هرن سفالگری تحقیقات باستان

دهد. هشتم پیش از میالد نشان می ه  در ایران را تا هزار 

های مختلف آیینی، سفالگری ایران به علت تأثیر جنبه

های مذهبی، اقتصادی، کشاورزی و اجتامعی در دوره

الت در دوران یافته است. این تحو مختلف، تحول و تکامل

متقدم، دارای اهمیت  ه  اسالمی چشمگیر و در مقایسه با دور 

عالوه، (. به5: 4631بیشرتی است )کیانی و کریمی، 

-وسیع ایران، همجواری با متدن ه  موقعیت جغرافیایی و پهن

ها و تبادالت تجاری از های بزرگ در ادوار مختلف، جنگ

ذیری از گذاری و تأثیرپدیگر عواملی هستند که راه را برای تأثیر 

اند، همچنان که تأثیر فرهنگ و هرن سایر ملل هموار منوده

هرن سفالگری چین بر سفال ایران از نظر پژوهشگران پوشیده 

شده از ایران های کشفدر میان انبوه سفال منانده است.

توان یافت که به اسالمی، آثاری را می ه  مربوط به قرون اولی

اند و گویی میان این دار شدهلعاب ،0پاشیدهروش لعاب

سم های اکسپرسیونیاندیشهشناسی و زیباییها با سفالینه

که  شودهایی دیده میشباهت 7انتزاعی و نقاشی کنشی

 این پژوهش، یهدف اصلموضوع این پژوهش است. 

با  قیدر تطب یرانیهرن ا یشناختییبایز یهایژگیشناخت و

و قصد دارد به این سؤاالت  باشدمی جدیدهرن  یهاشهیاند

 ه  پاشیدهای لعابوجوه مشرتک سفالینهپاسخ گوید که 

های اکسپرسیونیسم انتزاعی و نقاشی منتخب با شاخص

اند، علل تشابهشان چیست و میزان آن تا چه کنشی کدام

آن تشابه و وجوه  نیا زانیم رددا در نظر نیهمچن حد است؟

باوجود  رایز مناید، یبررس منوده و علل آن رامشخص  را

 یخال ی، جایرانیشناخت هرن ا ه  مطالعات متعدد در حوز 

 رانیا یکاربرد یهرنها یشناسییبایز یمبان ییشناسا

                                                             

 زنیلعاب روش یک(: Splashed Glaze) «پاشیدهلعاب».  0

 مکک به یا و پاشدمی سفال سطح بر را لعاب سفالگر که باشدمی

 امن به گذشته در روش این. ریزاندمی سفال روی بر را لعاب شیئی

 ه  شیو  این قدمت. است بوده معروف «لبویی و کشک» سفال

 هایدوره در و رسدمی تانگ ه  دور  به حداقل چین در زنیلعاب

 این به. گیردمی قرار بیشرتی محبوبیت و موردتوجه بعدی،

شود می گفته نیز( رنگسه لعاب« )Sancai» چینی، هایسفالینه

(Bower et al, 1998: 90; Watson, 1984: 94-95.) 

تأکیدی بر  قتیپژوهش در حق نی. اشودیهمچنان حس م

 نیرسزم ه  و رضورت شناخت فرهنگ و هرن گذشت تیاهم

 ،یشناسییبایز یارهایمع ییدر جهت شناسا رانیا

 .باشدمی مردم و هرنمندان آن روزگار یو باورها هاشهیندا

های نظری ها و بنیانپیرامون شناسایی ویژگی جستجو

ا با انبوه ر  نگارندگاناکسپرسیونیسم انتزاعی و نقاشی کنشی، 

 تدس از اینهای تاریخ هرن، تاریخ هرن مدرن و مقاالتی کتاب

ریخی و معرفی ، به بررسی وجوه تااً که اکث  هروبرو منود

ا هدر این مقاله از آن اگرچه واند هرنمندان این سبک پرداخته

-بین، آراء ادوارد لوسی آناما از  ،در جای خود بهره برده شده

های مفاهیم و رویکردها در آخرین جنبش که در 3اسمیت

عنوان مرجع اصلی در ، بهبه چاپ رسیده هرنی قرن بیستم

نشی سم انتزاعی و نقاشی کشناسایی و تبیین اکسپرسیونی

تری این سبک از زوایای جامع اوزیرا  ،استفاده گردیده است

لوردانا  را موردمطالعه قرار داده است. همچنین از آراء

ها، مکاتب و ها، نظریههرن قرن بیستم: جنبشدر  4پارمزانی

است. در این پژوهش، تعریف و  شدهاستفاده  هاگرایش

 یوسف محمدمبنای نظریات  پاشیده برشناسایی لعاب

 هرن سفالگری دوره اسالمی ایرانکیانی و فاطمه کریمی در 

از  یخابانت یهاونهمن یابتدا به معرف ب،یترت نیبدباشد. می

ته پرداخ اول تا چهارم هجریمربوط به قرون ایران  یهانهیسفال

-ادوارد لوسیاز  مفهومیو سپس با اتخاذ چهارچوب  هشد

 ،اکسپرسیونیسم انتزاعی رۀدرباا پارمزانی و لوردان اسمیت

 یاکسپرسیونیسم انتزاع یهاشاخصبا ی منتخب هانهیسفال

 .گردیده استآن مشخص  زانیو م قیتطبو نقاشی کنشی 

دالیل اصلی شباهت میان طرفین تطبیق نیز  عالوه،به

 مشخص شده است. 

نقاشی  ه  (: در این شیو Action Painting« )نقاشی کنشی. » 7

کنند. ریزند یا پرتاب میپاشند، میماده را بر روی بوم میمعموالً رنگ

ایی بعد مریکاین اصطالح توسط رزنربگ برای توصیف برخی نقاشان آ 

از جنگ جهانی دوم پیشنهاد شد، اما بیش از همه برای آثار جکسون 

 (.533: 4633کند )پاکباز: پوالک صدق می

(: شاعر، مورخ، Edward Lucie-Smithاسمیت ). ادوارد لوسی 3

 نظران برجسته هرن معارص.منتقد هرنی و یکی از صاحب

4  .Loredana Parmesaniه معارص ایتالیایی.پژو : نویسنده و هرن 
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 پیشینه پژوهش

، گرفت تحقیق انجام ه  در جستجویی که پیرامون پیشین

طور مستقیم با عنوان این مقاله مرتبط باشد، پژوهشی که به

دهند که هایی را نشان میاما موارد زیر، پژوهش یافت نشد،

ند، باشارتباط با موضوع پژوهش حارض منیشباهت و بیبی

های هرن کهن ایرانی با یکی از ها بخشی از ویژگیزیرا که در آن

بررسی و تطبیق شود. می های هرن مدرن تطبیق دادهسبک

 ه  و های ایران باستان و شیگرایش به انتزاع در نقوش سفالینه

، اثر خضایی و مراثی، علل تشابه میان این دو پدیده 0آرتاپ

گیری از انواع تدابیر برصی مثل گرایش داند: بهرهرا چنین می

سازی و استفاده از اشکال هندسی، تأثیرپذیری از به ساده

ها، معیارهای به مفهوم و جوهر درونی پدیدهتوجه  طبیعت با

 بخش در قالبایجاد تأثیری لذتشناسی مشابه، زیبایی

های گوناگون جهت القای ترکیبات برصی، استفاده از روش

هایی حرکت و عمق در قالب اشکال انتزاعی، انتخاب نقش

 ه  گویا و متناسب جهت سهولت در تکثیر و بازآفرینی در عرص

وه اثر هزا آرتهای گبه و هرن اپتطبیقی طرح ه  مطالع. دتولی

ه توجه طرفین تطبیق اشار و اوسطی به بررسی شباهت قابل

های آرت را راهگشای طرحهای هرن اپکند و اسلوبمی

پنج اثر  ه  مطالعمناید. جدید برای بافت گبه معرفی می

 قیتطب در ق 4تا  7 مربوط به قرون شابوریمنتخب از سفال ن

اصفهانی و مراثی اثر سهیلی املینیهرن م یهاشهیبا اند

منتخب، میزان تطبیق  ه  دهد که پنج سفالیننشان می

بنابراین  های هرن مینیامل دارند،توجهی با اندیشهقابل

های هرن مینیامل در دوران قبل عنوان منونهها را بهشود آنمی

ز پیدایش سال پیش ا 066از ظهور مینیاملیسم یعنی حدود 

 هایها را نیز وجود ایدهآن قلمداد منود. دلیل تشابه بین آن

سازی شناسی مشابه و گرایش به سادهمشرتک، مبانی زیبایی

بررسی عنارص کنشی در آثار شهرکی در کند. رفیعیذکر می

که  دارد، بیان مینقاشی ضیاءالدین امامی و جکسون پوالک

خود را مبتنی بر عینیت اجرای  ه  گرچه این دو هرنمند شیو 

اند، اما به نظر بخشیدن به ذهنیات و ناخودآگاهی بنانهاده

علت تفاوت در  رسد در بیان ذهنیات ناخودآگاه خود، بهمی

                                                             

0  .Optical Art.هرن دیدگانی : 

. این طیف از پنج قسمت مساوی تشکیل شده است و محقق  7

متناسب با موضوع تحقیق، تعدادی گویه در اختیار پاسخگو قرار 

-هایی وجود دارد. نتایج حاصل از پایانمنبع الهامشان تفاوت

اتفاق در آثار اکسپرسیونیسم انتزاعی  نامه حاجعلی با عنوان

دهد که آثار نشان می ی آثار جکسون پوالکبا بررسی مورد

ها تالش وی برای حذف سالو  پوالک هرگز اتفاقی نبوده

 .های کنشی رسانده استموضوع از آثارش، او را به نقاشی

د. باشاستفاده از ضمیر ناخودآگاه در آثار او کامالً مشهود می

ر پاشد و از ضمیریزد، میکند، میاو در ابتدا خود را رها می

ترین شکل استفاده منوده، ولی در آخر ناخودآگاهش به ناب

کند. بر اساس آنچه گفته شد، با عقل و منطق آن را کنرتل می

، پژوهش ه  از جنبه نوآوری، پژوهش حارض در قیاس با پیشین

، ارائه تعریف شدهداده توان به مقطع تاریخِی مدنظر قرارمی

های شاخص شناسی وهای زیباییعملیاتی از ویژگی

اکسپرسیونیسم انتزاعی و نقاشی کنشی و همچنین کّمی 

موجب آن، درصد میزان تطبیق کردن اطالعات اشاره کرد که به

عالوه، پژوهش مشخص گردیده است. به ه  بین دو حوز 

-نگارندگان در کشف علل اصلی این تشابه نیز سعی داشته

 اند.

 روش پژوهش

تحلیلی با -صیفیپژوهش حارض ازنظر ماهیت و روش، تو 

صورت ترکیبی )کمی و ها را بهباشد و دادهرویکرد تطبیقی می

کیفی( مورد ارزیابی قرار داده است. روش گردآوری اطالعات 

ابزار  ای ازخانهای و میدانی است. در بخش کتابنیز کتابخانه

ساخته محقق ه  فیش و در بخش میدانی از کارت مشاهد

های اکسپرسیونیسم انتزاعی و شاخصاستفاده گردیده که 

ارد ادو که بر مبنای چهارچوب مفهومی از آراء  نقاشی کنشی را

یری گشده، با بهرهاستخراجلوردانا پارمزانی اسمیت و لوسی

های منتخب قرار مورد تطبیق با سفالینه 7از طیف لیکرت

های دهد. الزم به ذکر است، از میان شاخصمی

یل نقاشی کنشی، برخی موارد به دلاکسپرسیونیسم انتزاعی و 

گیری و عدم قابلیت بررسی در عدم وجود ابزار مناسِب اندازه

های منتخب )که در منت مقاله بدین مسئله سفالینه

ها در کارت مشاهده کنار شده(، از لیست شاخصپرداخته

های اند. سپس اطالعات حاصل از این کارتهگذاشته شد

تواند دهد تا گرایش خود را دربارۀ آن مشخص مناید. محقق میمی

اص دهد، سپس هایی اختصهای طیف، شامرهبه هریک از قسمت

 (.473: 4631نیا، ها را محاسبه کند )حافظمنرۀ هر یک از عبارت
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تبدیل گردیده است تا میزان  های کّمیمشاهده به داده

ای هها با اندیشهتشابه و تطبیق هرکدام از این سفالینه

اکسپرسیونیسم انتزاعی و نقاشی کنشی مشخص شود. 

لِی گیری غیراحتامانتخاب این شش اثر سفالی به روش منونه

 گرفته است. وضعی انجام

 پاشیده در ایرانپیدایش سفال لعاب

المی اس ه  د است که سفال قرون اولیریچارد اتینگهاوزن معتق

ساسانی؛  ه  ایران، سه منبع الهام داشته است. اول، هرن دور 

ویژه سامرا؛ سوم، ظروف سفالین دوم، هرن سفالگری عراق به

اند خالی داشتهساخت چین که لعاب رنگارنگ و خال

(. این منبع الهام سوم، هامن 47-14: 4631)اتینگهاوزن، 

هستند. محمد یوسف کیانی نیز ضمن  پاشیدهظروف لعاب

در قرن دوم هجری قمری، دارد که تأیید این موضوع بیان می

زمان با حکومت عباسیان، ارتباط ایران با کشور چین هم

ا های چین از راه دریساختهیافته و بسیاری از دستگسرتش

های اسالمی چون عراق و ایران رسازیر و خشکی به رسزمین

از طرف دیگر، وجود هرنمندان چینی در دربار گردیده است. 

عباسیان باعث شده تا ذوِق هرنمندان اسالمی و چینی در 

 ویژهتر گشته و در صنایع گوناگون بهاین زمینه نزدیک

های اسالمی پدید آید. در هایی در رسزمینسفالگری، نوآوری

در کشور چین  0تاریخی تانگ ه  این زمان که مصادف با دور 

تزئین با  ه  د، ساخت نوعی سفالینه که هامن شیو باشمی

(، در چین متداول بوده 4-1)تصاویر  است« پاشیدهلعاِب »

تجارت به کشورهای اسالمی صادر  ه  و در اثر توسع

گردیده. ساخت این نوع سفالینه در قرون سوم و چهارم می

های اسالمی مثل ایران، عراق و مرص هجری قمری در رسزمین

شناسی در های باستاناج داشته است. کاوشکامالً رو 

شهرهای معروف اسالمی ازجمله نیشابور، وجود این 

ای ههای صادراتی را اثبات کرده است. سفالینهسفالینه

آمده، معموالً لعابی با دستپاشیده که از این شهرها بهلعاب

ای دارند. کیانی این آثار را به دو سه رنگ زرد، سبز و قهوه

. 1. سفالینه با لعاِب پاشیده. 4کند: قسیم میدسته ت

 سفالینه با لعاِب پاشیده و نقِش کنده.

هایی که از ترکیب اول، لعاب رسبی دارند و رنگ ه  دست

ین چصورت لکّه و یا نقطهشده بهاکسیدهای فلزی تهیه می

های پاشیده در ظروف پوشانده است. رنگروی ظرف را می

نگ سبز، آبی و زرد کهربائی بوده ساخت چین، اغلب از سه ر 

ولی در ظروف ساخت ایران عالوه بر این سه رنگ، از رنگ 

دوم، از ابداعات  ه  ارغوانی نیز استفاده گردیده است. دست

اند بعد از گذشت زمان سفالگران ایرانی بوده که توانسته

کوتاهی از تقلیِد نوع اول، به ساخت نوع دوم دست یابند. 

ِش کنده قبل از لعاب زدن بر سطح سفال اجرا در این نوع، نق

شده است. این نقوش عموماً شامل نقوش گیاهی، می

ندرت نقش پرندگان و نقوش اسلیمی، خطوط پراکنده و به

پاشیده در های لعابباشند. این نوع از سفالهندسی می

 آمده ولیدستاسالمی به ه  اغلب مراکز سفالگری قرون اولی

ل رشق ایران و مراکزی چون نیشابور، ری، طورکلی در شامبه

ترین مراکز ساخت توان از مهمجرجان و تخت سلیامن را می

 (.14: 4631ها دانست )کیانی و کریمی، آن
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پاشیده، چین، : سفالینه لعاب4تصویر 

 cm 16تانگ، ارتفاع:  ۀسلسل

(URL 1) 

 

 
 ۀپاشیده، سلسل: سفالینه لعاب1تصویر 

سده هفتم میالدی، ارتفاع: تانگ، اواخر 

6/13 cm (URL 2) 

 ولاهای ایران مربوط به سده ۀپاشیدلعاب اثر سفالیِ  شش

 چهارم هجریتا 

در  اسالمی ه  های متعددی که از قرون اولیالی سفالینهدر البه

 شناسیاند، آثاری موجودند که با زیباییشدهایران کشف

دار ابلع« پاشیدهابلع»به روش نسبتاً متفاوت از سایرین، 

ای که در این پژوهش موردمطالعه اند. شش سفالینهشده

ر باشند که تصاویدست آثار میای ازایناند، منونهقرارگرفته

ارائه شده  0و مشخصاتشان در جدول  8تا  3ها در تصاویر آن

 است.

 

  
 ، درپوش سفالی )مأخذ: نگارندگان(1: سفالینۀ شامره 1تصویر  ، قدح سفالی )مأخذ: نگارندگان(0: سفالینۀ شامره 3تصویر 

  
 ، قدح سفالی )مأخذ: نگارندگان(1: سفالینۀ شامره 3تصویر  ، قدح سفالی )مأخذ: نگارندگان(3: سفالینۀ شامره 5تصویر 
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 فالی )مأخذ: نگارندگان(، بشقاب س0: سفالینۀ شامره 8تصویر  ، قدح سفالی )مأخذ: نگارندگان(5: سفالینۀ شامره 2تصویر 

 : مشخصات شش اثر منتخب سفالین )مأخذ: نگارندگان(4جدول 

 نوع سفالینه
متعلق 

 به
 سایر توضیحات محل نگهداری مرت(ابعاد )سانتی تاریخ

 قدح سفالی 0شامره 
ایران. 

 نیشابور
 ق 1قرن 

 1/43قطر دهانه: 

 3ارتفاع: 

 موزه ملی ایران،

 بخش دوران اسالمی

 یده.پاشلعاب

 6444شامره در موزه: 

 7شامره 
درپوش 

 سفالی
 ایران

 ۀقرون اولی

 اسالمی

قطر دهانه: حدود 

47 

 موزه ملی ایران،

 بخش دوران اسالمی

 پاشیده.لعاب

 6403شامره در موزه: 

 ایران قدح سفالی 3شامره 
 ۀقرون اولی

 اسالمی

قطر دهانه: حدود 

10 
 موزه رضا عباسی

 پاشیده.لعاب

 4156زه: شامره در مو 

 قدح سفالی 4شامره 
ایران. 

 نیشابور
 ق 1قرن 

قطر دهانه: 

10/63 

 40ارتفاع: 

 موزه ملی ایران،

 بخش دوران اسالمی

پاشیده با نقش لعاب

 کنده.

 11443شامره در موزه: 

 ایران قدح سفالی 5شامره 
 ۀقرون اولی

 اسالمی

قطر دهانه: حدود 

15 

 موزه ملی ایران،

 بخش دوران اسالمی

 پاشیده.بلعا

 11441شامره در موزه: 

 0شامره 
بشقاب 

 سفالی

ایران. 

 نیشابور
 ق 6قرن 

قطر دهانه: حدود 

60 
 موزه رضا عباسی

 پاشیده.لعاب

 4151شامره در موزه: 

 های اکسپرسیونیسم انتزاعی و نقاشی کنشیاندیشه

هایش، پیش از پرداخنت به اکسپرسیونیسم انتزاعی و ویژگی

رضوری در مورد هرن مدرن و  ه  نکت الزم است به یک

هایش توجه ویژه منود. هرنمندان مدرنیسم در تالش گرایش

سنت  ه  بست هرن آکادمیک )که عصار برای رهایی از بن

های جدید زده، امکانات گرایی بود( دست به تجربهطبیعت

-آزمودند و به کمک خودتجسمی رنگ و خط را از نو می

شناختی و اصول فنی هرن را بیانگری، معیارهای زیبایی

 (. تأکید مدرنیسم بر513: 4633منودند )پاکباز، دگرگون می

های کوتاِه های سنتی، خود سبب شد تا در بازهنفی ارزش

های متعددی ظهور کنند که هر ها و گرایشزمانی، جریان

 دانست، آن را نفییک، گرایش قبلی را از مصادیق سنت می

منود )آوانگاردیسم(، از معرفی میکرد و خود را پیشتمی

ل مث-های مشرتک توجه و ویژگیهای قابلحال شباهتبااین

ها وجود داشت که این گرایش ه  بین هم -اهمیت دادن به فرم

« هرن مدرنیسم»ها را در زیر یک کل به نام آن ه  توان هممی

زمانی  ه  آنچه گفته شد و با تأکید بر عدم فاصل بنا برجای داد. 

ر طور به نظتوجه میان هر گرایش با گرایش بعدی، اینابلق

 بندی هرنمندان این دوره و جای دادنرسد که دستهمی

منایاند. آثارشان در یک گرایش مشخص، امری غیرعلمی می

های سبک میان و دقیق مشخص هایمرز وجود عدم 

 یچندان دقیقهای نهبندیمنجر به دسته، هرن مدرنمختلف 
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های باوجود تفاوت را 7پوالکجکسون و  0تکوو ر رک ما که شد

اکسپرسیونیسم »به نام  یک دستهفاحش آثارشان، در 

بندی، واسیلی . در این نظام طبقهدهدقرار می «انتزاعی

گردد، عنوان یک نقاش انتزاعی معرفی میبه 3کاندینسکی

دهد وی از اولین هرنمندان این که آثارش نشان میدرحالی

شد که پیش از پوالک به کنش فیزیکی هرنمند در باعرص می

نقاشی توجه نشان داده و آن را به کار گرفته است )هامن: 

رغم عدم وجود توافقی جامع بر رس (. منظور اینکه، علی63

های هرن مدرن، نگارندگان بر ها و گرایشهای سبکمرزبندی

لوردانا »و « اسمیتادوارد لوسی»های اساس دیدگاه

های ها و شاخصسعی در تعریف ویژگی« انیپارمز 

 اند.اکسپرسیونیسم انتزاعی و نقاشی کنشی منوده

اسمیت، اکسپرسیونیسم انتزاعی بنا بر نظر ادوارد لوسی

های احساسی است. گرایشی پُرشور در بیان تجریدی حالت

او معتقد است هرگز نباید پنداشت که اکسپرسیونیسم 

یافته و عاری از هرگونه  یتاممتکاماًل  ه  انتزاعی یک شیو 

وعی آور نباشد. این جنبش در بدو امر، پیامتغییرپذیری می

تدریج آزادی رفتاری در کار هرنمند به هنگام خلق اثر بود که به

بخش سایر هرنها نیز شد. اصوالً تأثیرات این سبک را الهام

در هرنهای دیگر، باید بیشرت در الگوی رفتاری و کنش هرنمند 

تا هرگونه شباهت در ساختار  ه هنگام خلق اثر جستجو کردب

اسمیت معتقد شناسی هرنهای مختلف. لوسیزیبایی

است نقاشی اکسپرسیونیسم انتزاعی اساساً بر دو گونه 

گونه؛ اولین گونه که در نوع کارهای پوالک، است و نه یک

تجلی یافت، ذاتاً کنشی  5و ویلم دکونینگ 4فرانتز کالین

دوم که شاخِص آن آثار مارک  ه  و رفتارگراست. گون پرتحرک

تری انتزاعی، ساده و عاری از تحرک طور خاصروتکو است، به

(. لوردانا پارمزانی 66-34: 4637اسمیت، است )لوسی

رت ، بوْم بیشآثار اکسپرسیونیسم انتزاعیدر معتقد است 

ر، ر این آثادتا ساخت.  هاثرگذاری گردیدبرای ی یتبدیل به فضا

 ند.اهشدتلقی ها، ابزارهای این کنش ها به همراه حالترنگ

                                                             

1 . Mark Rothko 

2 . Jackson Pollock 

3 . Wassily Kandinsky 

4 . Franz Kline 

5 . Willem de Kooning 

جدید، تبدیل بوم به فضایی برای  ه  امر بنیادین در این شیو 

 کنش و دستیابی به زبانی مستقل از زبان اروپایی است. وی

 چنینباره دراینپرداز این جنبش ، نظریه«0هارولد رزنربگ»از 

قاشان آمریکایی یکی خاص، ن ه  لحظدر یک»کند: نقل می

رای ای بمثابه میدان مبارزهپس از دیگری بوم را بیشرت به

که آن را فضایی برای جای آنبه ،اثرگذاری در نظر گرفتند

بازتولید، طراحی، تحلیل یا بیاِن شیئی واقعی یا خیالی 

ک ت، بلکه خود ینقاشی نیس ه  پای ،بنابراین بوم .بدانند

(. 33-36: 4630قل از پارمزانی، )رزنربگ به ن« رویداد است

ی هاعنارصی را که اکسپرسیونیست ،بنا بر نظر پارمزانی

زیر  ه  شود به چهار دستمی ،از آن الهام گرفتند انتزاعی

 ه  اسمیت، مورد شامر ، اما طبق آراء لوسیبندی کردتقسیم

. 4گرایی( را نیز باید به این لیست اضافه منود: پنجم )رشق

روی ناخودآگاه انجام داده  علت تأمالتی که به م،سورئالیس

های تحلیل فرم. 6. گرایش به اسطوره و هرن بدوی. 1بودند. 

های هبتجر. 1. الگوی یونگ و دوران ابتدایی هستیکهن

گرایی )پارمزانی، . رشق5. معنوی در نقاشی کاندینسکی

 (.51-55: 4637اسمیت، ؛ لوسی30: 4630

 

گرایی بر اری و رشقتأثیرات سورئالیسم، خودک

 اکسپرسیونیسم انتزاعی

بسیاری از جریانات  ه  برخی کارشناسان معتقدند ریش

توان در هرنهای سنتی رشق گرفته در هرن مدرن را میشکل

جستجو کرد. پراکندگی آثار باستانی رشق )ازجمله ایران، چین 

مستقیم هرنمندان  ه  های غرب، مواجهو ژاپن( در متامی موزه

ه هایی کقرن بیستم با این آثار و همچنین پژوهش نوگرای

طور ویژه بر روی این آثار و مبانی بعضی از این هرنمندان به

گیری الگوهای اند، در شکلشان انجام دادهگیریشکل

شناسی مدرن سهم داشته است. تأثیرات زیبایی

ه ها و تأثیراتی کبر امپرسیونیست 2ای که جاپنیسمشدهاثبات

6 . Harold Rosenberg 

ابتدا توسط فرانسویان  اصطالحی که (:Japanism. جاپنیسم ) 2

یشرت کاربرده شد. امروزه، ببرای توصیف اشتیاق عموم به هرن ژاپنی به

قاشی، بر هرن گرافیک، ن -ژاپنی ه  خصوص، باسمبه-به تأثیر هرن ژاپنی 
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داشته،  0ی ایران بر هرنمندانی چون هرنی ماتیسنگارگر 

همگی شواهدی بر این مدعا هستند. همچنین تأثیر نقاشی 

بر جریاناتی مثل فوتوریسم  7یچینی و اصل خودکار 

های مختلف هرن مدرن، انکار است. از میان گرایشغیرقابل

ای توان رد پاکسپرسیونیسم انتزاعی گرایشی است که می

 مشاهده منود. وضوحآن به را بر نیتأثیرات هرن چی

تاریخ هرن مدرن  ه  هایی که به ارائتقریباً در متامی کتاب

م توجه سورئالیسم بر اکسپرسیونیساند، تأثیر قابلپرداخته

-637: 4637انتزاعی رشح و بسط داده شده است )بکوال، 

بایست در استفاده از اصل ( که آبشخور این تأثیر را می634

که از چین آغاز شده و در هرن سورئال به مدد  «خودکاری»

های زیگموند فروید پیرامون ناخودآگاهی بازتولید دیدگاه

خودکاری به ادیان باستانی چین و  ه  گردیده، پی جست. ریش

رسد. آرمان موجود در ویژه به تائوئیسم )دائوباوری( میبه

ا ها ببینی تائوئیسم، هامهنگی آسامن، زمین و انسانجهان

 قبل از یِ انسان را به حالت رسمددارد تالش تائو است که 

چیز به رهنمون سازد. در این آیین همهوجود )عامل عدم( 

انسان با طبیعت معطوف است نه به روابط بین  ه  رابط

راد رسد که میان افانسانی. حتی جامعه وقتی به رستگاری می

ر آن جامعه با طبیعت هامهنگی به وجود آمده باشد. د

تعالیم تائو، انسان موجودی طبیعی است و برای داشنت یک 

دار باید طبیعت را الگوی رفتارش قرار زندگی متعالی و معنی

دهد و خود را با نظم و قانون ازلی که در رسارس عامل ترسی 

قهی، و بلخاری 53-73: 4633دارد، منطبق سازد )ادلر، 

ه ه با اعتقاد ب(. این تسلیم شدن در برابر امور ک153: 4633

رسیان تائو در ذات رویدادها و موجودات همراه است، 

                                                             

نوزدهم و  ه  دوم سد ه  گری باخرتزمین در نیمتزیین داخلی و صنعت

 (.133، 4633از: بیستم میالدی اشاره دارد )پاکب ه  نخست سد ه  ده

1 . Henri Matisse 

. خودکاری یا خودانگاری یا اتوماتیسم یا تداعی آزاد  7

(automatism آزاد کردن تصویرهای ذهنِی ناهشیار از قید نظارت :)

در جریان عمل نوشنت و  غیرارادیاعامل ناخودآگاه و حرکات عقل، 

ت ه آن دساثر ب دیتول ندِ یکه هرنمند در فرآباشد نقاشی کردن می

ناخودآگاه بر حرکات  ریو ضم یمهار عقل هرگونهبه  کوشدیمو  زندیم

راهرب کنش  یو  آگاهمهین ریضم تاو اجازه دهد  دیدست خود فائق آ

یک روش در هرن مدرن ابتدا در  ه  منزل. خودکاری بهاو باشد یهرن 

« ناب یخودکارِی روان»با عنوان  -آندره برُتُن ه  نوشت -سورئالیسم ه  بیانی

رها ساخنت هر چیز با »توسط ایزوتسو چنین تعبیر شده: 

چیز از روی آگاهی و چیز و انجام ندادن هیچ طبیعِت آن

( که این به خودانگیختگی 163: 4633)ایزوتسو، « قصد

در اعامل  زیرا تعمق و مشاهده )خودکاری( نیز مشهور است،

آموزد که عمل خودانگیخته درنهایت از طبیعت، به انسان می

: 4633قهی، عمل سنجیده تأثیر بیشرتی دارد )بلخاری

کوشد تا میان روح خود رو نقاش چین باستان می(. ازاین136

دن بنابراین پیش از دست بر  و طبیعت، یگانگی به وجود آورد؛

 پردازد و بعدازآنقبه میها در طبیعت به مرامو، ساعتبه قلم

یافته، یگانگی دست ه  کند به آن لحظکه احساس می

ودترین خکند تا در بیمویش به کاغذ حمله میباره با قلمیکبه

طبیعت را نقاشی  ه  شکل ممکن )عدم دخالت ارادی( جوهر 

پاشیده نیز های لعابمناید. این روند در خلق سفالینه

لگر لعاب را بر سطح سفالینه مالحظه است. چراکه سفاقابل

گیری فرم نهایی پاشد تا دخالت خود را در شکلریزد/میمی

های لعاب، خودشان مسیرشان را لعاب بکاهد و رُشّه

 «آندره برتن»زمین،  ه  . حدود هزار سال بعد، در غرب کر 3بیابند

رای های فرویدی بپرداز جنبش سورئالیسم که از اسلوبنظریه

جست، دستورالعملی هی در کارش بهره میبررسی ناخودآگا

انِی خودکارِی رو »برای نوشنت یک منت سورئالیستی به نام 

اسمیت، ؛ لوسی34، 103: 4633کند )پاکباز، ارائه می« ناب

های نقاشی ه  سو انسان را به یاد شیو ( که از یک16: 4637

 اندازدهرنمند به کاغذ می ه  بار ور شدن یککهن چینی و حمله

های پوالک در های موجود در گفتهدیگر با ویژگی از سویو 

های این مورد نقاشی کنشی شباهت بسیار دارد. شباهت

توان در سه ویژگی بارز دستورالعمل با نقاشی کنشی را می

طرح شد، سپس توسط اکسپرسیونیسم انتزاعی گسرتش یافت 

 (.3: 4633، یپورتق؛ 103-107: 4633)پاکباز: 

واند تکردن لعاب در این تکنیک، هم می. الزم به ذکر است که رشه 3

محصول کنش هرنمند )شیوۀ ریخنت لعاب بر سفالینه( باشد و هم 

الگر سفشد. برای مثال، تواند محصول رشّه کردن لعاب در کوره بامی

بر اط منظم نق یرس  کی ،دارد ینییپا ۀتیکوزیسکه و یبا لعاب تواندمی

 نقاط مذکور ،نیزم ۀدر اثر حرارت و جاذب سطح سفالینه قرار دهد تا

ی هاکه در قسمت ییهانقطه. بدیهی است که لغزندبظرف  یرو بر 

اهند خو ن یحرکت (بیش های بدوندارند )قسمت افقی سفالینه قرار

اما به هر روی، امر تصادفی و عدم کنرتل صددرصدی  داشت،

 های این روش است.دهی از ویژگیسفالگر بر فرآیند لعاب
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بندی کرد. اول، خلوت کردن هرنمند قبل از رشوع کار؛ طبقه

دوم، عدم داشنت موضوع مشخص و سوم، رسعت عمل 

 در حین فرآیند خلق اثر. هرنمند

ذیری تأثیرپ»باید اذعان داشت که »اسمیت: لوسی ه  به گفت

-یک عنرص مهم در نقاشی آمریکایی سال« از نقاشی رشق

درپی در تحوالت پی ه  های پس از جنگ جهانی دوم بود. هم

ها در یک عنرص مهم های هرنی در این سالها و سبکشیوه

ال حشرتک بودند. ]...[ بااینم« انفعال»و قدرمتند به نام 

ی و شناختهای هرنمندان رشقی نیز، در کنار نگاه زیباییروش

ها، تأثیرات مهمی بر آثار مهم این دوره برجای هرنی آن ه  فلسف

(. برای مثال، 51-55: 4637اسمیت، )لوسی« گذاشت

گرای آمریکایی، عالوه بر دیدارهایی نقاش انتزاع« 0مارک تابی»

ور نزدیک و مکزیک، چندین سفر نیز به چین و ژاپن چند از خا

کرد که تأثیر آشکاری بر کارهایش برجای گذاشتند. در ژاپن او 

جا برای مدتی در یک معبد آیین ذن اقامت گزید و در هامن

به کیش بودایی درآمد. مارک تابی در سفرهای متعدد خود 

طور مشخص قصد مطالعه به روی هرن خطاطی به رشق به

ن را داشت. همچنین برخی آثار هرنمندان اکسپرسیونیسم چی

خلق نوعی فضای چینی « فرانتز کالین»انتزاعی مثل آثار 

-55ای بسیار بزرگ بر روی بوم بود )هامن: وسیله ایجاد ذرهبه

56.) 

 جکسون پوالک و نقاشی کنشی

انتزاع آزاد و غیر شکلِی  ه  م به شیو 4317جکسون پوالک در 

های رنگ به روی بوم، سنت پاشیدن لکه مبتنی بر روش

واسطه کنش نقاشی اروپایی را کنار گذاشت. پوالک به

اب یا وتتب عصبی اعضای بدن که تقریباً شبیه رقصی پر

های رنگ را با میدان جنگ علیه گاو نری وحشی بود، فوران

پاشید. آهنگی ناشی از حرکت اعضای بدنش روی بوم می

م 4351فرمولی بود که در « نیچکانقاشی کنشی و رنگ»

-رزنربگ به تکنیک پوالک اطالق کرد؛ روشی که پوالک می

خوبی بازگو کند )بکوال، توانست به مدد آن، افکارش را به

: 4630؛ پارمزانی، 11: 4637اسمیت، ؛ لوسی631: 4633

گوید: اش میهای کنشی(. پوالک در مورد خلق نقاشی34

پایه، کار نقاشی مانند سهمن پیوسته از ابزار معمول »

                                                             

1 . Mark Tobey 

-گیرم. برعکس ترجیح میمو و غیره فاصله میرنگ، قلمتخته

دهم از چسب، کاردک، چاقو و رنگ چکاندنی یا رنگ غلیظ 

خارجی افزودنی  ه  شیشه و یا هر مادآمیخته با شن ریزه، خرده

که مشغول نقاشی هستم ، استفاده کنم. هنگامیدیگر

کنم. تنها پس از یک مدت آشنا می کاردانم چهحقیقتاً منی

کاری یابم چهشدن و ارتباط برقرار کردن با اثر است که درمی

ام. من از هرگونه تغییر یا حتی خراب کردن تصویر انجام داده

در کارم ابایی ندارم، چراکه نقاشی نیز زندگِی ماالمال از تحول 

گی دهم که این زند و دگرگونی خود را دارد و من اجازه می

راستی تحقق پذیرد. تنها زمانی که ارتباطم با نقاشی قطع به

ی صورت نقاش کار افتضاح است، در غیر این ه  شود نتیجمی

بستان راحت بوده و نهایتاً چیز خوبی از کار -رسشار از بده

-16: 4637اسمیت، )پوالک به نقل از لوسی« درخواهد آمد

لی نبود و کنرت  اما برخالف تصور، کار پوالک تصادفی (،11

ها را با هایش داشت و آنکلی روی اعضای بدن و حالت

داد )پارمزانی، اش تطابق میهای مورداستفادهموضوع رنگ

کار پوالک،  ه  (. یکی از نتایج اساسی شیو 34: 4630

ز رفتار با فضا بود. پوالک هرگ ه  نظر متاشاگر، هامن نحو ازنقطه

گرفت و درواقع منی های فضایی را نادیدهمسائل و جنبه

های او صاف و مسطح نیستند. برعکس او فضایی را نقاشی

رسید. از این کرد که مبهم و ناشناخته به نظر میخلق می

رتبط ها بلکه به سزان نیز متنها به سورئالیستمنظر، پوالک نه

-شود. ریتم در حال گردشی که پوالک در کارش ایجاد میمی

ه رصفاً و ن ست که در رسارس بومکند، نوعی گسرتش فضایی ا

یابد. این حرکت فضایی پیوسته مشهود در عمق آن جریان می

سوی مرکز تابلو، یعنی جایی که سنگینی بوده و درنهایت به

این نکته که  .گرددکند، بازمیاصلی پهنه تصویر را تحمل می

ای بوم هشدن کنارهتصویر اصلی در آثار پوالک پیش از ساخته

ها و اطراف بوم بعداً در شد و درواقع کنارهخلق می

هامهنگی و تناسب با آنچه قبالً ساخته شده بود به وجود 

آمدند، عامل اصلی در حرکت نگاه بیننده در رسارس تابلو می

و مترکز دید بر روی حرکت جانبی است. هارولد رزنربگ، 

پرداز اکسپرسیونیسم انتزاعی، خاطرنشان ترین نظریهمهم

انه طلبدرواقع یک رفتار رهایی« کنش روی بوم»زد که سامی



 
 

 

 ۰۴اره شم  ۹۹۱۱پاییز 

۰۱ 

 

فال
س

ش 
ش

ه 
الع

مط
ی

 نۀ
ب

عا
ل

... 

نسبت به معیارهای سیاسی، اخالقی و زیبایی شناسانه 

است. حتی ممکن است در مورد پوالک و برخی از همتایان 

ور بیگانه منظاو گفته شود که این رفتار در حقیقت واکنشی به

رفتار هرنمند  0شدن از قیود اجتامعی است. فرانک اوهارا

در این وضعیت را شکنجه شدن به خاطر بدبینی نسبت به 

کند ها ارزیابی میخود و عذاب کشیدن به خاطر دلواپسی

 (.11-13: 4637اسمیت، )لوسی

 های اکسپرسیونیسم انتزاعی و نقاشی کنشیشاخص

اسمیت بیان داشت، نباید که لوسی طوراگرچه هامن

اماًل ک ه  یو فراموش کرد که اکسپرسیونیسم انتزاعی یک ش

د. باشگونه تغییرپذیری منیمتامیت یافته و بدون هیچ

نظریات  ه  وجود، نگارندگان نظر به آنچه گفته شد و بر پایبااین

های اکسپرسیونیسم انتزاعی و اسمیت، شاخصلوسی

نقاشی کنشی را استخراج منودند و پس از ادغام موارد مشابه 

. 4اند از: که عبارت اندیافتهشاخص دست 43در یکدیگر، به 

-. توجه به عنارص غیر شکلی و بی1نداشنت روایت مشخص.

. توجه به خودکاری هرنمند 6گر. توجهی به عنارص داللت

گذاری با رویکردهای غیرمعمول مثل . رنگ1)اتوماتیسم(. 

پاشیدن، چکانیدن و تاشیسم که بیانگر کنش هرنمند 

ی نقاشی. . صاف و یکدست نبودن سطح تابلو 5هستند. 

. 7. ابا نداشنت از هرگونه تغییر و خرابِی احتاملی در تصویر. 3

. 3وجود ریتم در حال گردش و گسرتده در رسارس بوم. 

ه تصویر نسبت ب ه  های مرکزی پهنتر بودن قسمتسنگین

یری گهای تصویر بعد از شکل. تکمیل کردن کناره3ها. کناره

-. بی40با آن.  های میانی، در تناسب و هامهنگیقسمت

توجهی نسبت به قیود اجتامعی، معیارهای سیاسی، 

شدن بوم به یک . تبدیل44زمانه.  ه  شناساناخالقی و زیبایی

. وجود 41عنارص تجسمی.  ه  رویداد هرنی، نه محلی برای ارائ

فی گذاری و کامالً تصادکنرتل کلی بر فرآیند تصادفِی رنگ

واکنشی به  ه  منزلبه. کنش هرنمند 46نبودن اثر نهایی. 

. خلوت کردن 41هایش. ها و عذابها، بدبینیدلواپسی

. پویایی، رسعت عمل زیاد و 45هرنمند قبل از رشوع کار. 

. توجه به 43خود شدن نسبی هرنمند در فرآیند خلق اثر. بی

                                                             

یی کای(: منتقد و هرنمند آمرFrank O'Haraفرانک اوهارا ).  0

 م(.4333-4313)

اعضای بدن هرنمند در هنگام  ه  آهنگ ناشی از حرکت آزادان

 خلق اثر.

های اکسپرسیونیسم انتزاعی و نقاشی بررسی وجود اندیشه

 کنشی در میان شش اثر منتخب سفالی

های باال در سفالینه ه  های ذکر شدشاخص ه  برای مطالع

هایی که قابلیت بررسی در منتخب، ابتدا الزم است شاخص

این امر را ندارند، از لیست کنار گذاشته شوند. به دلیل وجود 

و  هاتولید این سفالینه ه  زمانی عرص حارض با زمان ه  فاصل

 دقیق هرنی ه  همچنین به دلیل عدم وجود منابع پیرامون شیو 

- 43تا  46های شامره ها، بررسی شاخصتولیدکنندگان آن

که بیشرت متناظر به وجوه کیفی و احواالت هرنمند در حین 

ها ناممکن گشته در این سفالینه -فرآیند خلق اثر هستند

 گیریِ م وجود ابزار و مقیاس اندازهاست. همچنین به دلیل عد

ر د شده، سنجش میزان وجود این چهار شاخِص کیفیتعریف

ر بنابراین، این چها منایاند؛ها امری غیرعلمی میاین سفالینه

اند. همچنین در شاخص شدهویژگی از لیست کنار گذاشته

توجهی نسبت به قیود اجتامعی، معیارهای بی»، 40 ه  شامر 

، به دالیلی که در باال ذکر گشت، «القی زمانهسیاسی و اخ

« زمانه ه  شناسانتوجهی نسبت به قیود زیباییبی»صورت به

تصحیح گشته و در لیست ابقا شده است. درنتیجه 

مانده و با استفاده از شاخِص باقی 41نگارندگان بر مبنای 

اند تا به مدد ای طراحی منودهطیف لیکرت، کارت مشاهده

های اکسپرسیونیسم و شدت وجود شاخصهآن، وجود 

انتزاعی و نقاشی کنشی را در این شش اثر منتخب سفالی 

ها بررسی منایند. این کارت مشاهده برای هر یک از سفالینه

صورت مجزا توسط نگارندگان تکمیل گشته است. جدول به

 4 شامره ه  ای را که برای سفالین، کارت مشاهدهبرای منونه 1

 دهد.پرشده، نشان می
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 (نگارندگان: مأخذ) 4 ۀشامر  ۀهای اکسپرسیونیسم انتزاعی و نقاشی کنشی در سفالین: کارت مشاهده برای تشخیص میزان وجود شاخص1جدول 

 های اکسپرسیونیسم انتزاعی و نقاشی کنشیشاخص
 بسیار

 زیاد

 

 زیاد

طور به

 متوسط

 

 کم

 بسیار

 کم

      مشخصنداشنت روایت 

      گرتوجهی به عنارص داللتتوجه به عنارص غیر شکلی و بی

      توجه به خودکاری هرنمند

      گذاری با رویکردهای غیرمعمول مثل پاشیدن، چکانیدن و تاشیسم که بیانگر کنش هرنمند هستندرنگ

      صاف و یکدست نبودن سطح نهایی اثر

      تغییر و خرابِی احتاملی در تصویرابا نداشنت از هرگونه 

      وجود ریتم در حال گردش و گسرتده در رسارس تصویر

      هاتصویر نسبت به کناره ۀهای مرکزی پهنتر بودن قسمتسنگین

      های میانی، در تناسب و هامهنگی با آنگیری قسمتهای تصویر بعد از شکلتکمیل کردن کناره

      زمانه ۀشناساننسبت به قیود زیباییتوجهی بی

      عنارص تجسمی ۀشدن سطح کار به یک رویداد هرنی، نه محلی برای ارائتبدیل

      گذاری و کامالً تصادفی نبودن اثر نهاییوجود کنرتل کلی بر فرآیند تصادفِی رنگ

برای کّمی کردن اطالعات حاصل از این شش کارت 

های طیف لیکرت، عددی یک از قسمتمشاهده، به هر 

آمده است. در انجام این امر،  6متناظر گشته که در جدول 

طیف لحاظ شده است. ه  گانهای پنجمساوی بودِن قسمت

 (نگارندگان: مأخذ)طیف  ۀگانهای پنج: امتیازدهی به قسمت6جدول 

 بسیار کم کم طور متوسطبه زیاد بسیار زیاد طیف:

 0 0 00 00 70 امتیاز:

شاخص  07این  ه  ای همبنابراین روند امتیازدهی، اگر سفالینه

و اگر  757دارا باشد، امتیازی معادل « بسیار زیاد»را در حد 

دارا باشد، امتیاز « بسیار کم»شاخص را در حد  07این  ه  هم

، نتایج کّمی کردن 4را کسب خواهد کرد. در جدول  07

ها ارائه این سفالینه ه  های مشاهداطالعات حاصل از کارت

دهد که درصد همچنین نشان می 4شده است. جدول 

های ها با هر یک از شاخصهتطبیق هر یک از سفالینه

شد. بااکسپرسیونیسم انتزاعی و نقاشی کنشی چقدر می

عالوه، در ردیف پایانی این جدول، میزان تطبیق هر یک از به

دیده است. ها مشخص گر شاخص ه  ها با مجموعسفالینه

نتخب های منیز میزان تطبیق و عدم تطبیق سفالینه 5جدول 

های اکسپرسیونیسم انتزاعی و نقاشی کنشی را را با شاخص

 گذارد.صورت منوداری به منایش میبه
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: مأخذ)و نقاشی کنشی  های اکسپرسیونیسم انتزاعیشش اثر سفالی با هر یک از شاخص ۀشده و درصد تطبیق مجموع: امتیاز کسب1جدول 

 (نگارندگان

 

 

امتیاز 

 4 سفالینه

امتیاز 
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امتیاز 

 6 سفالینه

امتیاز 

 1 سفالینه

امتیاز 

 5 سفالینه

امتیاز 

 3 سفالینه

جمع 

 امتیاز

درصد دقیق 

 تطبیق

درصد 

 ۀگردشد

 تطبیق

 %400 %400 413 14 14 14 14 14 14 4شاخص 

 %5/36 %17/36 404 4 43 14 14 14 14 1شاخص 

 %31 %13/31 34 43 44 44 43 43 44 6شاخص 

 %31 %03/31 443 14 14 44 14 14 14 1شاخص 

 %0 %01/0 3 4 4 4 4 4 4 5شاخص 

 %13 %14/13 34 3 3 3 4 14 14 3شاخص 

 %31 %03/31 443 14 14 44 14 14 14 7شاخص 

 %5/61 %56/61 14 44 3 44 3 4 3 3شاخص 

 %0 %01/0 3 4 4 4 4 4 4 3شاخص 
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کل در نظر  ۀیک مجموع ۀمنزلاگر این شش اثر سفالین به

میزان تطبیق این مجموعه را با هر یک  4گرفته شوند، منودار 

های اکسپرسیونیسم انتزاعی و نقاشی کنشی از از شاخص

دهد:بیشرتین تا کمرتین میزان تطبیق نشان می

 

 (اننگارندگ: مأخذ)های اکسپرسیونیسم انتزاعی و نقاشی کنشی ثر سفالی منتخب با هر یک از شاخصشش ا ۀ: میزان تطبیق مجموع4منودار 
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های منتخب با اندیشه ۀعلل تشابه میان شش سفالین

 یاکسپرسیونیسم انتزاعی و نقاشی کنش

 منبع الهام مشرتک

 تائوئیسم دست به خلق ه  هرنمند چینی تحت تأثیر اندیش

-می پاشیدهزجمله نقاشی تائویی و آثار سفالی لعابآثاری ا

های چینی، یکی از بنا بر باور اتینگهاوزن، این سفالینه. 0زند

اسالمی ایران بوده است  ه  سه منبع الهام سفالگران قرون اولی

تانگ )مصادف با  ه  در دور (. 47-14: 4631)اتینگهاوزن، 

لعابشان ها و سبک اسالمی( این سفالینه ه  قرون اولی

ستدهای تجاری و سایر تبادالت فرهنگی و وواسطه دادبه

هرنی )مثل وجود هرنمندان چینی در دربار عباسیان( به 

رسد و در ابتدا مورد های اسالمی ازجمله ایران میرسزمین

رنگی  ه  گیرد؛ اما هرنمندان ایرانی سپس به دامنتقلید قرار می

اسالمی را به روش -یافزایند و همچنین نقوش ایرانآن می

ی و )کیانکنند )اسگرافیتو( بر آن اضافه می« نقش کنده»

ار گونه آثهرنمند قرن بیستم نیز با این .(14: 4631کریمی، 

ها را مورد قرن مواجه شده، آن 00هرن چینی بعد از حدود 

های نوین هرنی دهد و به دنبال آن، سبکاقتباس قرار می

اعی و نقاشی کنشی از دل آن زاده ازجمله اکسپرسیونیسم انتز 

شناسِی یک متدن و یعنی نوع خاصی از زیبایی شود؛می

متدنی و جغرافیایی دیگر رفته و در آنجا نیز  ه  جغرافیا، به حوز 

که هرنمند عرص  طورگیرد. هامنقرار میو الهام موردتوجه 

ا قرار همدرن پس از مواجهه با آثار نقاشی چینی تحت تأثیر آن

رنمند شود، هه و به دنبال آن، آثار کنشی پوالک خلق میگرفت

اسالمی نیز پس از رویارویی با آن  ه  ایرانی در قرون اولی

های چینی، دست به خلق و بازتولید آثار سفالی سفالینه

یعنی هم نقاش  زند،پاشیده به روش خاص خود میلعاب

ام اسالمی از منبع اله ه  عرص مدرن و هم سفالگر قرون اولی

شناسی کارگیری زیباییآن، به ه  جویند که نتیجمشرتک بهره می

زمانی مابین سال اختالف 0066مشابه خواهد بود. اگرچه 

                                                             

 یافنت با رضباهنگ. مقصد نهایی هرن تائویِی چین، وفق و سازش 0

 ه  تانگ، هم ه  دور  ه  های تائویی منظر بنابراین در نقاشی کیهانی است؛

عنارص فقط برای نشان دادن و القای فضای خالی و عدِم تائویی از 

طبیعت، در  اند، زیرا در عین منایش خألطریق تضاد نقش شده

اند. این رضباهنگ، هامن آن، از فضای خالی و خأل تائو رس برآورده

تکیه ینی نیز موجود است و خوشنویس چینی، بیدر خوشنویسی چ

شناسی ها وجود دارد، اما هر دو به این نوع خاص زیباییآن

مثبت  ه  دهند و آن را به دیدواکنشی مشابه نشان می

د خاص خو  ه  ا به شیو نگرند و به خلق آثاری با الهام از آن اممی

 پردازند.می

 رشایط اجتامعی و سیاسی مشابه

هایی اسالمی در ایران شباهت ه  رشایط اجتامعی قرون اولی

نخست قرن بیستم  ه  نیز با رشایط اجتامعی غرب در نیم

ا هتواند دلیل دیگری بر تشابه این سفالینهکه می میالدی دارد

 4رون ایران در ق ه  امعبه آثار اکسپرسیونیسم انتزاعی باشد. ج

های کشاکش قدرت میان اعراب و شورش ه  ق، صحن 1تا 

 ه  های حکام ناپایدار است. اینکه در این باز مردمی و حکومت

-امویان، عباسیان، طاهریان، علویان، آل ه  سلسل 3زمانی، 

ورت صبویه، آل زیار، صفاریان، سامانیان و غزنویان هر یک به

خود  اند،یافتههایی از ایران تسلط مقطعی و کوتاه به بخش

ثباتی، ناامنی و عدم آرامش در جامعه دارد. نشان از بی

همچنین ظلمی که حاکامن اموی و عباسی بر ایرانیان اعامل 

-136: 4633کوب، کردند، بر کسی پوشیده نیست )زرینمی

-33: 4633؛ اشپولر، 15-13: 4651؛ پطروشفسکی، 676

اول  ه  غربی نیز در نیم ه  (. جامع676-673: 4630؛ پرویز، 64

های قرن بیستم، دو جنگ جهانی را از رس گذرانده و ارزش

، یابد. یأسرفته و مخدوش مینوعی ازدستپیشین خود را به

ناامنی و وحشت بر مردم حاکم شده و جامعه در بحران فرو 

 منابع پیرامون هرن مدرن گفته ه  رود. طبق آنچه تقریباً در هممی

شده، کنش این هرنمندان مدرن، واکنشی به میراث جنگ 

ی اسالم ه  جهانی دوم است. پس هم سفالگر ایرانی قرون اولی

و هم هرنمندان عرص مدرن، رشایط اجتامعی مشابهی را 

تواند به تشابه در آثارشان منجر گردیده اند که میتجربه کرده

 باشد.

 

 

 

وخم را ترسیم میگیرد و حروف پرپیچدادن دست، قلم را به کار می

حال روان، اما فرشده به هرنمند میخصلتی درعین کند. این شیوه

( که 164، 166: 4633؛ مددپور، 41-46: 4633بخشد )بورکهارت، 

ر پاشیدن لعاب بر روی سفالگر چینی د ه  توان آن را در شیو می

 تانگ نیز، مالحظه منود. ه  های مذکور در دور سفالینه
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 زاعشناسی مشابه: متایل به انتمبانی زیبایی

تعداد کثیری از پژوهشگران هرن اسالمی بر این موضع 

های هرن اسالمی )هرنهای نظر دارند که یکی از شاخصاتفاق

تنها در زیرا نه باشد؛می« گرایش به انتزاع»برصی اسالمی( 

پردازی منع و تحریم شده رشع اسالم صورتگری و طبیعت

در  ور اسالماست، بلکه آثاری با نقوش انتزاعی، از قبل از ظه

مناطقی که اسالم بر آن سیطره داشته، موجود بوده است 

قهی، ؛ بلخاری10: 4631؛ بورکهارت، 33: 4637)البهنسی، 

( و بعد از ورود اسالم 15-13: 4630؛ اتینگهاوزن، 43: 4631

گیری هرن اسالمی، این متایل های گوناگون و شکلبه رسزمین

قوش گیاهی و هندسی( به نقوش انتزاعی )البته در کنار ن

جایگزینی برای نقوش جانوری و فیگوراتیو موردتوجه و  ه  منزلبه

مناید که هرنمند بنابراین بدیهی می ؛0گیردکاربرد قرار می

چینی،  ه  پاشیدهای لعاباسالمی بعد از مواجهه با سفالینه

آثار  خلق ه  با آغوش گشاده از آن استقبال مناید و آن را دستامی

تنها دارای های چینی نهزیرا این سفالینه اید؛جدید من

های اسالمی نیستند، بلکه از وجه متضادی با آموزههیچ

زیرا از  دارند،خطوط قرمز هرن اسالمی نیز بسیار فاصله

باشد )مجسمه مانند میها یک شئ کوزهسو فرم آنیک

ها اساساً فاقد نقوش دیگر، این سفالینهنیستند( و از سوی 

باشند و قرار عالوه، داری وجه کاربردی نیز مید. بههستن

یک شئ هرنِی رصف و زینتی قلمداد شوند.  ه  منزلنبوده که به

اند که در رسزمینپس بدون هیچ تغییری این قابلیت را داشته

های اسالمی موردتوجه خریداران خود قرار گیرند. در تقویت 

ت حکم»د است این ادعا، باید اضافه منود که بلخاری معتق

هرن اسالمی، اشرتاکات بسیار زیادی با حکمت تائوئیسم، 

حکمت و هرن هندوئیسم و حکمت ژاپنی شینتو دارد. هرن در 

های شهودی، های رشقی، به دلیل وجود جنبهمتامی متدن

های شهودی هم درواقع بیانگر شود و جنبههرن محسوب می

: 4633قهی، )بلخاری« خصلت انتزاعی این هرنهاست

تطبیقی، اکسپرسیونیسم  ه  (. در سوی دیگر این مطالع476

انتزاعی است. گریز از بازمنایِی رصف و گرایش به انتزاع که در 

مشاهده وضوح قابلهای هرن مدرن بهبسیاری از شاخه

گیرد تا در اکسپرسیونیسم انتزاعی رفته شدت میاست، رفته

، تنها با چکانیدن که آثار پوالکرسد. آنچنانبه اوج خود می

توان چنین بنابراین می گیرند،بوم شکل می ه  رنگ بر روی پارچ

های ادعا منود که این سه گروه آثار هرنی )سفالینه

چین و ایران و آثار اکسپرسیونیسم انتزاعی( هر  ه  پاشیدلعاب

شناسی مشابهی پیروی یک به دالیل خاص خود، از زیبایی

رساند: سفالگر چینی با تزاع میکنند که هر سه را به انمی

پاشد، هرنمند ایرانی تائوئیسم، لعاب را می ه  الهام از اندیش

به مبانی تصویرگری اسالمی و با الهام از این سفالینهتوجه  با

کند و پوالک در مسیر دور شدن از ها، آثار خود را خلق می

 های هرن سورئال، اصل خودکاری وبازمنایی، سوار بر اندیشه

چینی و ایرانی،  ه  پاشیدهای لعابشاید با الهام از سفالینه

این روند  4آفریند. شکل های کنشی خود را مینقاشی

ها دهنده به آنتأثیرگذاری و تأثیرپذیری را با عوامل شکل

 دهد.نشان می

 

                                                             

چیز ثبات ندارد و هیچخداوند،  جزبه ،یدر تفکر اسالم رایز.  0

شود، مگر صورت و هر چیزی زایل و باطل میاست؛  یفان چیزهمه

در این بنابر  وجه خداوند؛ البته او غیرقابل به تصویر کشیدن است؛

ورت و ص پردازدیالله مکردن وجه ریهرنمند تنها به تصو ،یمهرن اسال 

(. موضوع منع 37: 4637رود )البهنسی، و شکل انسان به کنار می

تصویرگری در فقه اسالمی همچنان موضوعی مورد مباحثه است و 

در  تجّسدپرستی و اصل آن را در تقابل اسالم در برابر بت ه  برخی ریش

که مسبب گسرتش هرنهای تصویری در  دانندالهیات مسیحی می

 فرهنگ مسیحی بوده است.
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تزاعی و نقاشی کنشی )مأخذ: نگارندگان(پاشیده چین و ایران، اکسپرسیونیسم انهای لعابدهنده به سفالینه: عوامل شکل4شکل 

 گیرینتیجه

ازآنجاکه حداقل و حداکث میزان تطبیق این شش اثر سفالی 

های اکسپرسیونیسم انتزاعی و نقاشی کنشی با اندیشه

توان استدالل کرد که باشد، میدرصد می 27تا  06حدود 

ده های ذکرشتوجهی با اندیشههمگی این آثار، تطبیق قابل

ند. در جهت تقویت این استدالل، الزم به ذکر است که دار 

شاخص اکسپرسیونیسم انتزاعی، حتی در آثار  00 ه  الزاماً هم

رای بطور یکجا حضور ندارند. بسیار معروف این سبک نیز به

 نداشنت روایت»های مثال، آثار ویلم دکونینگ فاقد شاخص

ر باشد و آثامی« توجه به عنارص غیر شکلی»و « مشخص

ریتم در حال گردش و گسرتده در رسارس »مارک تابی شاخص 

بنابراین بسیاری از آثار هرنمندان مطرح  را ندارد. «بوم

های اکسپرسیونیسم انتزاعی، تطبیق صددرصدی با شاخص

شناسی این سبک ندارند و در صورت مطالعه، احتامالً زیبایی

 درصد خواهد بود. 86تا  56این میزان چیزی در حدود 

دهد، بیشرتین نشان می 4و جدول  0طور که منودار هامن

های های مذکور با اندیشهمیزان تطبیق سفالینه

ای هاکسپرسیونیسم انتزاعی و نقاشی کنشی در شاخص

شدن سطح کار به یک رویداد هرنی نه محلی برای تبدیل»

 یِ ادفتص ندیبر فرآ یوجود کنرتل کل»، «عنارص تجسمی ه  ارائ

 نداشنت»و « یینبودن اثر نها یو کامالً تصادف گذاریرنگ

و بعد از آن، است ( %066طور به« )روایت مشخص

وجود ریتم در حال گردش و گسرتده در رسارس » هایشاخص

گذاری با رویکردهای غیرمعمول مثل رنگ»و « تصویر

پاشیدن، چکانیدن و تاشیسم که بیانگر کنش هرنمند 

دیگر تطبیق دارند. از میان با یک %07باشد که می« هستند

نیز وجود دارد که شش  شاخِص مطالعه شده، دو شاخص 07

ها ندارد. این دو اثر سفالی منتخب هیچ تطبیقی با آن

صاف و یکدست نبودن سطح تابلوی »اند از شاخص عبارت

یری گهای تصویر بعد از شکلتکمیل کردن کناره»و « نقاشی

مطابق با  «.هنگی با آنهای میانی در تناسب و هامقسمت

رۀ های شاممنتخب، سفالینه ه  از میان شش سفالین 5جدول 

کمرتین میزان  4بیشرتین میزان تطبیق و سفالینه شامره  7و  0

های اکسپرسیونیسم انتزاعی و نقاشی تطبیق را با ویژگی

کنشی دارد. نگارندگان معتقدند علل اصلی تشابه میان این 

ی های اکسپرسیونیسم انتزاعاندیشههای منتخب با سفالینه

هرنمندان هر دو عرص از منابع  ه  و نقاشی کنشی، استفاد

 یاجتامع طیرشاالهام مشرتک )آثار هرنی چین( و دارا بودن 

 یمبانو  )یأس و ناامنی ناشی از جنگ( مشابه یاسیو س

 باشد.می( به انتزاع لیمتا)مشابه  یشناسییبایز

ی پژوهش حارض، باید به دو هاها و کاستیاز محدودیت

 طرفانهصورت بی. اگرچه کارت مشاهده به0مورد اشاره منود: 

ایشان هرچند  ه  توسط نگارندگان پرشده، اما دخالت سلیق

تواند حذف است. این امر میهم اندک باشد، غیرقابل

ین های اکسپرسیونیسم انتزاعی با ادرصد تطبیق میان اندیشه

وجود، نگارندگان عاع قرار دهد. بااینالشها را تحتسفالینه

های مشاهده توسط پندارند که اگر کارتچنین می

پژوهشگران دیگری تکمیل گردد، اعداد متفاوتی به دست 
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رود درصد تطبیق نهایی این خواهد آمد اما احتامل می

های مذکور، چیزی نزدیک به نتایج ها با اندیشهسفالینه

زمانی بسیار زیاد با  ه  ل فاصل. به دلی7پژوهش حارض باشد. 

تولید این آثار سفالی و همچنین به دلیل عدم وجود  ه  زمان

دقیق ساخت این آثار و عملکرد  ه  منابعی پیرامون شیو 

های ها در حین تولید، بررسی برخی شاخصهرنمندان آن

ها ( در این سفالینه00تا  03اکسپرسیونیسم انتزاعی )موارد 

اند گشته است و پژوهشگران قادر نبوده امری تقریباً ناممکن

ها های مذکور و احواالت آنتا کنش فیزیکی خالقان ِسفالینه

های نقاشی کنشی است( را ترین شاخص)که یکی از مهم

مطالعه منایند. ذکر این نکته رضوری است که پژوهشگران در 

اثر  ه  این حوزه مجبور هستند تنها از روی شواهد و مطالع

زنی منایند و حدسیاتشان از قطعیت نههرنی، گام

-رود تا پژوهشصددرصدی برخوردار نخواهد شد. امید می

 ه  های آتی پیرامون رشایط هرنمندان ایران در قرون اولی

اسالمی، بتواند این ابهامات را کاسته و برطرف مناید. 

نگارندگان پیشنهاد دارند که پژوهشگران، مبانی 

ه آثاری که ویژ ردی پیشین ایران را بهشناسی هرنهای کاربزیبایی

اند، بیشرت موردمطالعه بیشرت در دسرتس عموم مردم بوده

تر از فرهنگ و هرن قرار دهند تا ضمن شناسایی و فهم عمیق

ها در راستای خلق آثار معارص بهره جست، ایرانی، بتوان از آن

گرفته بر هرن  های صورتچراکه نگارندگان باور دارند پژوهش

یران، بیشرت بر آثار هرنِی فاخر متمرکز و آثار غیر فاخر )همچون ا

پاشیده( همچنان دور از نظر و نیازمند های لعابسفالینه
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