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بررسیجایگاه اتوماتیسم در آثار چند هرنمند معارص غرب
و تاثیرات آن در نقاشی ترکیه
چکیده
شرایط اجتماعی ،سیاســی و اقتصادی قرن بیستم ،سبب ساز ظهور ذهنیت هنرمند،
بازگشــت به فردگانی ،و تالش برای یکپارچه ســازی ضمیرخــودآگاه و ناخودآگاه

وی شده است .ايده اُتوماتيســم ،كه در واقع ،يكي از ريشــههاي مؤثر در شكلگيري

سبكهاي هنري مهم قرن بیستم ،دادائيسم ،سوررئاليسم ،اكسپرسيونيسم انتزاعي
محسوب ميشــود ،باکارکردهای متفاوت برای هر هنرمند به اَشکال مختلفی به اجرا

خاص نقاش و
درآمده است .بدین سان ،منشــأ دروني و علل بروز اعمال و كنشهاي ِ

شناخت چگونگي راههاي اســتفاده از ناخودآگاه به واســطه ايده اُتوماتيسم ،در خلق
اثر هنري ایشان بررسي شده اســت .در اين پژوهش ،هدف نویســندگان بر اين بوده
اســت كه ،با معرفی تعدادی از هنرمندان غربی معاصر و نقاشــان ترک ،جايگاه ايده

اُتوماتيسم در ذهنيت آنان و بازتاب آن را در آثارشان مورد بررسي قرار دهد و در صدد
پاسخ به این پرسشهاباشد :ایده اتوماتیســم در آفرينش اثر هنري به چه معناست؟
این ایده ،بین هنرمندان غربی و ترک ،در کدامین شــاخههای هنر مورد استفاده قرار
گرفته است؟ در جمع بندی نتایج این پژوهــش ،میتوان گفت ،معنای اتوماتیسم در
هنر این هنرمندان ،اعتماد به اثرات غیر منتظره در روند شــکلگیری اثر هنری آنها

جمشید حاتم
عضو هیات علمی گروه عکاسی دانشکده
هرندانشــگاه آزاد اســامی واحــد تهران
مرکزی
دانشــجوی دکــرای تاریخ هرندانشــگاه
حاجت تپه آنکارا ـ ترکیه
Email:jamshidhatam@yahoo.com

نازنین داوری
مدرس عکاسی دانشــکده هرن و معامری
دانشگاهآزاداسالمی
دکرتای تاریخ هرن ،دانشکده زبان ،تاریخ و
جغرافیادانشگاهآنکارا-ترکیه
Email:
nazanin_davari1980@yahoo.com

تاریخ دریافت1397/02/16 :

تاریخ پذیرش1397/04/16 :

میباشد .برای بعضی از آنان ،بهســان جنبشهای غریزی و مکانیزم ،و برای گروهی دیگر ،در رویاهای خیالی آنها به وقوع پیوسته است.
اساس رويكرد پژوهشي اين مقاله ،به صورت توصيفي -تحليلي است و به روش كتابخانهاي ،با مراجعه به آثار نقاشي و منابع مكتوب ،انجام
پذيرفته است.
واژگان کلیدی :ایده اتوماتیسم ،هنرمندان معاصر غرب ،ضمیر ناخودآگاه ،نقاشان ترکیه

22

بررسی جایگاه اتوماتیسم در آثار چند هنرمند معاصر غرب و تاثیرات آن در نقاشی ترکیه

مقدمه
زماني كه ،رمانتيسيسم با اتكا به احساس محض ،عقلگرايي
كالسيك را به رويارويي فرا خواند ،هنرمندان ،رهايي از كنترل
عقل و به زير سؤال بردن عملكرد آن را مورد توجه قرار دادند؛
مختل شــدن عقل -به هر قيمتي -و دستيابي به اليه پنهان
ذهن انســان (ناخودآگاه) ،اهميت يافت .با توجه به شــتاب
علم و تكنولوژي در اواخر قرن نوزدهم ،تأثير آن بر هنر نيز به
مرور زمان ،آشكار شد .پيشرفتهاي علم فيزيك و روانكاوي،
هنرمندان را بر آن داشت ،تا در مواجهه با شروع قرن بيستم،
دســتاوردهاي جديدي را در هنر تجربه كننــد .از آن جمله،
ميتوان به نظريــات زيگموندفرويد ،در حوزه روانشناســي
اشاره كرد .او از شــاخصترين روانكاوان بود و تأثير بهسزايي،
بر نظريههاي روانشناسانه هنر داشت؛ و مهمترين دستاورد
او ،شكافتن اليههاي زيرين ضمير ناخودآگاه بود كه ،ما شاهد
تمامي علوم انساني و دوران جديدي از نگرش
تأثيرات آن ،در
ِ
فرهنگي هنري هستيم .کشف روش اتوماتیسم 1توسط وی،
نقاشان جنبش
مورد توجه هنرمندان ،خصوصاً نويسندگان و
ِ
سوررئالیســم قرار گرفت .تشــخيص تفكر سوررئاليستها،
كمك ميكند تا ارتباطي نــو ،فراگير و ذهني با مخاطب خود
برقرار ســازيم و آن بخش از واقعيت را بشناسيم ،كه در ذهن
خالق انســان ،مورد توجه قرار ميگيرد؛ و شناســههايي را
مشخص كنيم ،كه منجر به اين نگرش فراذهني شدهاند .زيرا
آنان ،معتقد به خلق فيالبداهه بودند و اين آفرينش را حاصل
چيزي ميان الهام و رؤيا ميدانستند كه سرچشمه آن ،منبع
عظيم ناخودآگاه شخص اســت .سوررئاليستها ،براي اولين
بار ،اين ايــده را در حوزه ادبيات تجربــه كردند .بهخصوص،
آندره برتون ،پيشواي سوررئاليســتها ،از آن استقبال كرد.
متعاقباً جنبشهاي سوررئاليســم و دادائيســم در اروپا ،از
اين شــيوه در خلق آثار هنري خود ،بهره گرفتند و در ادامه،
اكسپرسيونيســتهاي انتزاعی در آمريكا ،آن را به اوج خود
رساندند.
تغییرات تجربه شده در ساختار فرهنگی و اقتصادی ،ساختار
اجتماعی و سیاسی در طول دو جنگ جهانی  ۱۹۱۴و ۱۹۴۵
میالدی و به تبع آن ،جایگاه هنر نیز تا حد زیادی ،تحت تاثیر
قرار گرفت .در طی این مدت ،پیشــگامان هنــر در جامعه ،با
خالقیت ،قدرت پاســخگویی و انتقادی خود ،شرایط نویی را

رقم زدند .به همراه جنگ جهانی اول ،ساختار قومی ،سراسر
جهان را فراگرفت و بنا به آن ،صحنه هنر ،یک تغییر بزرگ را در
اروپا تجربه کرد .همه این دگرگونیها و زندگی در حال تغییر
بر پایه ارزش های اجتماعی در سراســر قاره اروپا ٬فوتوریسم
ایتالیا ،کوبیسم فرانسه ،ساختارگرایان روسیه و جنبش هنر
انتزاعی را بوجود آورد .همچنین اعتراض به اثار مخرب ناشی
از جنگ در جوامع اروپایی ،دادائیســم و به دنبال آن جنبش
هنری سوررئالیسم را شــکل داد .بعد از جنگ جهانی دوم و
دگرگون شدن قوانین ســنتی هنر ,هنرمندان به فردگرایی
روی آوردند .کارل گوستاو یونگ 2در این باره چنین میگوید:
«فرایند فردگرایی ,فرایند یکپارچگی ضمیر خودآگاه و ضمیر
ناخودآگاه است» وی درباره این فرایند ،کلمه « طرح یا الگوی
اصلی» را اســتفاده میکند .ابن العــرب ،از آن ،تحت عنوان
«حقایق ثابت» ســخن میگوید .مضمون این کلمه در زبان
عربی ،به معنی حقیقت اشیا در عالم هستی است(Sembol,
2011:10-11).

خصوصیات به دست آمده از نقاشــیهایی که ،ریشههایش
به نقاشــیهای اولیه غارها بازمیگــردد -و بهطور اتفاقی ،به
دست ما رسیده است -نشــاندهنده مورد اســتفاده بودن
اتوماتیسم ،در زمانهای بسیار قدیم و دوران باستان است .تا
به امروز ،قدیمیترین تصاویر یافته شــده بر روی دیوار غارها
در السکو فرانسه و آلتامیرا اســپانیا و تصاویر گاومیش های
کوهان دار  ،حدودا ،متعلق به 15000-10000ســال قبل از
میالد میباشــد .مهارتهای تکنیکی مورد استفاده در تولید
تصاویر غار آلتامیرا ،به عنوان قدیمیترین نمونه ،کهن الگویی
شناخته شده است و قدرت انتزاعگرایی خالقان این تصاویر ،با
قدرت آفرینش نقاشــان و هنرمندان دورانهای بعدی خود،
همسنگی میکند .در گالریهای -حدود  ۵۰۰متر طول -این
غارها ،آثار زیادی در اشکال هندسی ،کنده شده ،یا رنگ شده
باکف دست چپ ،برجای مانده است).(Atasoy, 2013:23-24
هدف موضوعات تصاویر ،تصرف حرکات طبیعی ،توانایی ارائه
یکپارچگی داخلی خود و ادغام جهان با محیط زیست خود
هســتند که ،در تکنیکهای سایه و روشــن و پرسپکتیو ،به
خوبی ،مورد استفاده قرار گرفتهاند.
به عنوان مثال ،جکسون پوالک ،این پدیده هدف موجود در
فرهنگهای بدوی را در رویکرد متفاوت هنری ،ارزیابی کرده
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است .بهوضوح ،روشن است که ،جکســون پوالک 3در خلق
شدههایش ،فرهنگی از مراســم آیینی بدویان را الهام بخش
خود قــرار داده اســت) .(Sembol, 2011:18در دیدگاه وی،
همچنین توسعه خود بخود یک درک اولیه از اسارت است .به
شکلی که ،جایگاه کنترل آن ،از قدرتی به قدرت دیگر جا به جا
میشود .تاثیرات روانی ای که ،آمال هنرمندان میشود وتنها
در سایه کاری مداوم بر رویدادی از اسارت جسمی که از روح
خود مکیده می شود مشاهده میشود .همچنین ،این سلول
اسارت ،هنرمندان را به یک روانشناس با انرژی مافوق بشر ،یا
یک شمن شعبده باز ،تبدیل میکند.
پيش از آغاز اين جســتجو و تفحص ،تحقيقات ،پيش زمينه
و بستر مطالعاتي اين تحقيق را سامان بخشيد .طرح ابتدایی
مقاله ،بر اســاس پاسخ به این پرسشها شــکل گرفت :کدام
هنرمندان غربی و ترک ،تحت ایده اُتوماتيســم ،به آفرینش
اثر هنری پرداختهاند؟ با بررسيهاي به عمل آمده ،مشخص
شد که ،پژوهشي تحت عنوان مضمون اين مقاله ،در خصوص
پرداختن به ايده اُتوماتيسم و معرفی هنرمندان غربی و ترک
که در این زمینه ،فعالیت داشــتهاند -انجام نشــده است .باتوجه به روند آفرينش این آثار هنــري ،ميتوان دريافت كه،
روحيات دروني ،تأثــرات و روان هنرمندان ،همــواره ،مورد
توجه و كنكاش مخاطبانآنها قرار گرفته اســت .به همين
دليل ،بسياري از روانشناسان ،به مسأله آفرينش و ارتباط آن
با درونيات و ذهن ناخودآگاه هنرمند ،پرداختهاند و معتقدند
كه ،در بررســي و تجزيه و تحليل چگونگي خلق اثر هنري ،از
لحاظ روانشناسي ميبايست به درونيات ،تأثرات رواني و روح
هنرمند پرداخت .در حقيقت ،نيروهاي ماورايي هنرمند است
كه ،منجر به حيرت و شگفتي او ،بعد از خلق اثر ميشوند .از اين
جهت ،بعضي روانكاوان ،آفرينش هنري را تعبيري از محتويات
ناخودآگاه هنرمند ،از آغاز دوران زندگي او تا به حال ميدانند
كه به صورت ،تصاوير يا واژهها و به گونهاي رمزآميز و نمادين
در آثارش ظهور مييابد ،و ريشههاي هنري هر اثر هنري را در
عمق دوران كودكي هنرمند ،جستجو ميكنند.
پیشینهپژوهش
در ضمن جستجوي پیشــینه مقاله ،منابعی كه به نحوي با
مضمون ناخودآگاه و اتوماتیســم در ارتباط بودهاند مشاهده

گرديد كه به ترتيــب ذيل ارائــه ميگردد :کارل گوســتاو
یونگ( ،)1991در کتاب Psyche and Symbolای .سمبول
( )۲۰۱۱در پایان نامــهOtomatizm’in Sanattaki Yapısal
 Bağıntılarıســيروس آقاخانــي ( ،)1384در پایــان نامه
«مفهوم ناخودآگاه در نقاشــی قرن بيســتم» شهاب الدين
تهرانی نژاد( ،)۱۳۸۵در پایان نامه «نقش ضمير ناخودآگاه در
نقاشي قرن بيستم(بررســي آراء فرويد و يونگ)»  .در کتاب
یونگ به اعتقاد وی به قرارداشــتن عرصه خودآگاه ذهن در
انســان همانند یک جزیره کوچک در اقیانوسی از ناخودآگاه
اشاره شده است .در اوخر ده ه  ۳۰و نیمهی نخست ده ه ،۴۰
نظریات روانشناختی« کارل یونگ»  ،توجه هنرمندان آوانگار ِد
( پیشــرو) نیویورکی را به خودمشغول ســاخته است .آن ها
تدریجا در می یافتند که برخــی نقش مایههای کهن و بدوی
که هم در «اسطوره شناســی کالسیک» و هم در «هنر قبیله
ای» رایج هستند ،به شــکلی در ناخودآگاه انسان نیز حضور
دارند و بنابرایناز طریق روانکاوی تا حدی قابل ادراک وحصول
هســتند .تجربیات مبتنی بر «اتوماتیزم»  ،در واقع آفرینش
تصاویری خودبخودی هســتند که حضور قدرتمندی نیز در
قاموس آنارشیسم داشتند .در ســه پایان نامه مورد بحث به
ناخودآگاه صرفاً ،در حوزه روانشناسي به شکل کلی مقایسه
تفکرات فروید و یونگ توجه شــده است و اشــاره مستقيم
و قابل توجه بــه نقش ناخودآگاه در شــكلگيري اثر هنري،
و در نهايت ،به اُتوماتيسم نشــده است؛ در حقيقت ،نيروهاي
ماورايي و جادويي هنــر و دريافتهاي ناخــودآگاه هنرمند
كه منجر به حيرت و شــگفتي او ،بعد از خلق اثر ميشوند-بسيار حائز اهميت است .مســأل ه قابل توجه در اينجا ،معرفی
هنرمندان غربی و تــرک و ارتباط تنگاتنــگ آنها از طريق
حركت غيرارادي ذهن با آثارشــان است كه در پژوهشهاي
ذكر شده ،به آن هیچ اشاره ای نشده اســت .در واقع مباحث
اصلی مطرح شده در این موارد در تفکراتی که زیگموند فروید
صراحتاً در مورد ناخودآگاه مطرح کرده اســت تجسم یافته
اســت  .در حالی که ناخودأگاه نقش قابل توجهی در ساختن
روایت اتوماتیسم ایفاء می کند .بنابراين ،در اين راستا ،به دليل
عدم پژوهشهاي كافي در ايــن زمينه و جلوگيري از موضوع
تكراري ،به تحقيق در جايگاه اُتوماتيســم ،در روند پیشــبرد
آثار چند هنرمند معاصر غرب و تاثیرات آن ،در نقاشی ترکیه
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پرداخته شده است .زيرا متن اين مقاله ،به موضوعي ميپردازد
كه ،تحقيق علمي كافي ،درباره آن نشــده است .با اين وصف،
ضرورت پرداخت به چنين موضوعي ،بيش از پيش احساس
شــد .زيرا چنين هنري كه ،از برجســتگيهايي ممتازي در
خصوص دسترسي به درون هنرمند و ناخودآگاه او است و به
واسطه حركت غيرارادي ذهن ،از حركات كمتركنترل شده و
كمتر سانسور شده برخوردار است ،شايسته مطالعه و شناختي
درخور توجه است .اســاس رويكرد پژوهشــي اين مقاله ،به
صورت توصيفي -تحليلي اســت و بــه روش كتابخانهاي ،با
مراجعه به آثار نقاشــي و منابع مكتوب ،انجام پذيرفته است.
بدنه اصلي پژوهش حاضر را ترجمه متون انگليســي و ترک،
تشــكيل ميدهد؛ بنا بهضرورت پژوهــش ،جنبه بيطرفي
را حفظ شــده اســت .روش پژوهش ابتدا ،به صورت يافتن
اطالعات مورد نظر و ســپس ،خوانش آنها ،تأويل و گزينش
محتوايي مطالب براي قرارگيري در متن ،انجام پذيرفته است.
نگاهی به واژه اتوماتیسم از منظر اتیمولوژی
طبق لغت نامه آکسفورد ،اتوماتیسم شــیوهای است که در
حین نقاشی ،طراحی و یا حتی خطاطی استفاده میشود .در
این جنبش ،حرکت غیرارادی دست هنرمند ،به جای ضمیر
خودآگاه هنرمند ،کنترل را به دست میگیرد .این اصطالح،
معنی فاکتور شــانس در کارها ،بدیههگرایی و داللت ضمنی
اثر را دارد .شــکلهای ایجاد شده توســط خطوط موجی و
اتفاقی ،به طور خودکار ،گوش ســپردن به برونریزی ضمیر
ناخودآگاه و پیشنهادی آگاهانه و در عین حال کوچک است...

اســتفاده از غریزه ،عمق موثر در حافظه اســت (Chilvers,

) .2004:41-42هنرمندان بســیاری معتقدند که ،به واسطه
این تکنیک ،میشــود بهراحتی با بیانی غیــر ارادی ،ضمیر
ناخودآگاه را انعکاس داد .با اســتناد به این جوانب ،می توان
گفت ،اتوماتیسم ،تصویر به وجود آمده با قوه تخیل را آشکار
میکند .گذشته از این ،با توجه به مفهوم این اصطالح و نتایج
به دســت آمده از تحقیقات ،در کنار اتفاقی بودن اثر در هنر،
نشاندهنده بیان فیگوراتیو خودکار انسان است .در حقیقت،
اتوماتیسم ،تکنیکی خاص اســت که هنرمند ،برای به دست
آوردن تجربه از آن ،اســتفاده میکند .به بیانی دیگر ،به آن
خودانگیختگی هم گفته میشود .زیرا میتوان گفت ،در این

تکنیک ،با تحول خودکار تصویر اتفاقی نقش شده و برخاسته
از ضمیر ناخودآگاه انسان به هنر روبهرو هستیم .به نظر باربارا
رز ، 3هدف اتوماتیســم ،امکان دادن بــه هنرمند ،به منظور
آشــکار کردن تصاویر و ســمبولهای ضمیر ناخودآگاهش
اســت .به این ترتیب ،خط خطیهای به وجــود آمده خارج
از کنترل ،بعدها ،زمینــهای برای اصالحــات آگاهانه آماده
میکند).(Rose, 1967:165
5
از طرف دیگر ،به نظر مایر شــاپیرو 4و آستین عثمان اسپایر
تکنیک اتوماتیســم ،ســمبولهای بدوی موجود در ضمیر
ناخودآگاه فرد را دوباره ،زنده میکند .از لحاظ لغت شناسی،
اتوماتیسم ،اصطالحی است برگرفته از کلمه اتو (خود ،خاص
فرد ،به طور خودکار) ،در یونان باستان .کلماتی که با اتو شروع
میشوند ،کلماتی هستند که ،توانایی خود به خود انجام شدن
کار و یا عملی را نشــان می دهد که ،از دینامیک درونی خود
مخلوق ،نشات میگیرد .همراه با این مفاهیم ،در یونان باستان،
کلمه اتوماتیسم ،عملی را معنا میدهد که ،از ضمیر ناخودآگاه
انسان منعکس میشود) .(Spare, 1916: 12همچنین کلمه

” ،“spontaneهم با اتوماتیسم مترادف است؛ یعنی ،مفهوم
انجام عمل ،به صــورت طبیعی و خود به خــود را در بر دارد.
زمانی که یک عمل ،تحت مطالعه قرار میگیرد ،به جای توجه
به ارزش هنری آثار ،کاربــرد آن و دلیل خلق آن ،اهمیت پیدا
می کند.
زمانی که ،به رابطه بین اتوماتیســم و روانشناســی پرداخته
میشود ،اولین اسمی که به خاطر میآید ،کارل گوستاو یونگ
است .وقتی تئوری یونگ -که هنرمندان سوررئالیست از آن،
الهام گرفتند -مورد مطالعه قرار میگرفت ،سمبولهای بدوی
که سعی در آشکار شــدن دارند -نمونههای اولیه این کارها،6
محســوب میشــدند .یونگ ،این تفکر را از سنت آگوستین
گرفته بود .سنت آگوســتین مفهوم” “principalideasرا به
معنای «ایده اصلی» ،به کار برده است .این مفهوم در ادبیات ،به
معنای «آرکه تایپ» است .در ضمن ،کلمه آرکه تایپ یا همان
نمونه اصلی ،با مفهوم تفکر -که افالطون در سادههای نخست،
از آن استفاده کرده بود -هممعنی میباشــد .در این صورت،
میتوان گفت اتوماتیســم ،بــا مفهوم تفکــر افالطون معادل
است(http://www.anadoluaydinlanma.org/Yazilar/
jung_arketip.pdf) (1395/۰۶/12).
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در فلســفه نیز دکارت ،به کلمه اتوماتیسم ،به شکل بسیار
متفاوتی نزدیک شده اســت .به نظر وی ،اتوماتیزم مکانی
اســت کامال بیولوژیک .بر اســاس این نظریه ،بدن انسان،
بهسان یک ماشین عمل کرده و با عمل انسان یکی میشود.
این نظریه ،بیشتــر به رفتارهــای ناخــودآگاه حیوانات
شــباهت دارد .با توجه به ماتریالیســت بــودن دکارت و
اهمیت ندادن وی ،به تصادفی بودن هیچ چیز ،بعد از ســده
بیســت میالدی ،اتفاق ،به عنوان جنبه غیر قابل انکار هنر
پذیرفتــه میشــود ) .(Descartes, 1999, 67در حقیقت،
میتوان گفت ،تا سده بیســت میالدی ،اتوماتیسم ،بهطور
گسترده پیشرفت نکرده اســت و تنها ،در سه جنبش مهم
هنری؛ دادائیسم ،سوررئالیسم و اکسپرسیونیست انتزاعی،
میتوان تاثیرات آشکار اتوماتیســم را مشاهده کرد .اولین
گروهی که از اتوماتیســم بهره بردند ،دادائیســتها بودند.
در نهضت دادائیسم ،آثار ،به طور اتفاقی و بدون غرق شدن
در احساســات ،خلق میشدند .اتوماتیســم ،قسمت اعظم
خالقیت نهضت ســوررئال را در بر میگرفــت .در نهضت
سوررئال ،هنرمند بهواســطه اتوماتیســم ،به عمق ضمیر
ناخودآگاه خــود نزدیک میشــد .در اکسپرسیونیســت
انتزاعی هم هنرمندان ،به شــدت ،تحت تاثیر اتوماتیســم
قرار گرفتند .فرایند یک پارچگی فردگرایی ،امکانی بود که
اتوماتیسم ،میتوانست در اختیار آنها قرار دهد.
اُتوماتيسم در هنر ،به اعمال ناخودآگاه و حركات غير ارادي
كه هنرمند در فرايندتوليد اثر ،به آن دست ميزند -گفتهطي آن،
ميشــود .اين روش ،شــيوه آفرينشی اســت كه ِ
هنرمند ميكوشــد ،به هر گونه مها ِر عقلي و ضمير آگاه بر
حركات دســت خود فائق آيد و اجازه دهد كه ،ضمير نيمه
نش هنريِ او باشد .اتوماتیسم ،در هر یک
آگاه وي ،راهب ِر ُك ِ
از هنرها به طور متفاوت ،کار شــده است .مفهوم اتوماتیسم
در هنر ،اعتماد هنرمند به اتفاقات غیــر منتظره ،در ضمن
کار بر روی اثرش اســت .در عین حــال ،تصمیم گیری در
مورد مناسبت تصویر با نظم موجود ،برای خلق اثری خاص
میباشــد .در این میان ،فاکتور شانس هم در خلق اثر ،موثر
اســت .اتوماتیســم در هنر معاصر ،گاهی اوقات ،به شکل
خصوصیات غریــزی و گاهی نیز به صــورت تصویر خیالی،
نشان داده میشود.

تصویر  .1ویلهم دکونینگ ،بدون عنوان1948 ،م.
()www.willem-de-kooning.com

جایگاه اتوماتیسم در هنر معاصر غرب
مایر شاپیرو (1996-1904م ،).در ســال 1957م .در مجله
آرت نیوز چاپ تابســتان ،در مقالهای تحت عنوان جنبههای
آزادســازی هنر آوانگارد ،به انتزاع در نقاشی و مجسمه سازی
و تحوالت وجود آمده ،اشــاره کرده اســت .بنابر این مقاله،
جنبههای جالب توجه و جدید نقاشی و مجسمهسازی ،علم،
جامعه شناســی و تکنولوژی باید مورد مقایسه قرارگیرد .در
این مقاله ،از هنر انتزاعی در نقاشــی مــدرن ،به عنوان نقطه
عطف هنر معاصر یاد شــده ،و مفهوم هنر ،به طور گستردهای
مورد مطالعه قرار گرفته است .به نظر شاپیرو ،فرهنگ اقتصاد
و صنعت ،در حال پیشــرفت است و نقاشــی انتزاعی ویلهم
دکونینگ( 7تصویر  ،)۱نمونه خوبی برای آزادی و بداههگرایی
میباشــد(http://www.artnews.com/2007/11/01/
)top-ten-artnews-stories-a-modernist-manifesto/

(.)۱۳۹۵/۰۶/۱۲
شاپیرو ،به وجود عمق احساســات در نقاشی انتزاعی مدرن
و مجسمهسازی اشاره میکند (تصویر  .)۲این هنرها ،ارتباط
ویژهای با زندگی دینی دارند .شیئی که بسیار متواضعانه و با
صمیمیت تمام ارائه شده ،همراه با تجربهای خودکار ،خلوص
و احساسات میطلبد .شــئ هنری اگر به واسطه احساسات و
به طور ناخودآگاه خلق شده باشد ،شور و هیجان بیشتری به
همراه خواهد داشت). (ibid
نقاشی ،سمبول شخصیتشناسی اســت .اگر با وابستگی و
در عین حال ،آزادانه طراحی شــود ،در حقیقت ،سمبول فرد
خواهد بود .اگر نقاشی قادر به جذب بیننده شد ،میتوان گفت،
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تصویر  .4فرناند لجر  ،10ترکیب بندی 1924 ،م ،رنگ و روغن روی بوم92 x 73 ،
)(www.theartstory.org/artist-leger-fernand.htm

تصویر  .2فیلیپ گاستون ، 8منطقه1953-54،م.

(http://www.artnews.com/2007/11/01/top-ten-artnews-sto)ries-a-modernist-manifesto/

تصویر  .3بایرون براون  ، 9فیگور با پرنده 1948 ،م.
()www.artnet.com/artists/byron-browne

نقاش احساساتش را با دقت تمام و بهطور کامل ،انعکاس داده
است .خطوط و ضربات قلم بر روی بوم ،خصوصیات منحصر
بهفرد هر هنرمند و موجودیت وی را نشان میدهد .قطعا ،هر
نقطه در نقاشی ،محصول انتخابی اســت خودآگاه .تمام این
خصوصیات ،تجربههای غیر معمول و پشتکار بسیار میطلبد
(تصویر .)۳
این نهضتهای نقاشــی در ســده بیســت میالدی ،در هنر
ارزشــمندی مانند هنر انتزاعی دیده میشــود .در کارهای
انتزاعی فرناند لجر (تصویر  ،)۴از نقاشــان جنگ جهانی اول،
میتوان تاثیرات تکنولوژی و علم را مشاهده کرد .نقاشیهایی

که ،قابلیت نشــر و ماشــینی شــدن دارند و صاحب فردیت
نیســتند ،از نتایج این تحوالت میباشــند .به نظر میرسد
هنرمند ،خالقیت طراح را با مهندسها مقایسه میکند.

خلق و خــوی خوش همراه بــا مکانیزم و صنعت ،اســتحکام
محصوالت و حساســیت خلق آنهــا برای به دســت آوردن
تحسین هنرمندان ،ســبب تبدیل آنها به مدلی در هنر شده
است .اما ،در بیست و پنج سال گذشته ،با توجه به کاهش بهره
برداری از فنآوری و تکنولوژی ،مبدل شــدن هنر به وضعیتی
ناخوشــایند ،یک واقعیت غیر قابل انکار اســت .در طی زمان،
شاهد اســتقبال از هنر انتزاعی هســتیم .برخالف محصوالت
صنعتی در هنر انتزاعــی ،بیشتر با کارهــای غمگین روبهرو
میشــویم .اما هم اکنون ،در هنر نقاشی با توجه به تکنولوژی،
فاکتورهای خودکار و اتفاقی بودن ،بیشتر تاثیرگذار شده است.
اساس ٌا ،فاکتور شانس در نقاشی ،خصوصیاتی است که به دوره
باستانی بر میگردد .در سده شانزده میالدی ،طبق پیشبینی
مونتگنه  ،11نقاش وقتی بدون هــدف روی بوم خود به طراحی
میپــردازد ،ضربات قلم بهتــر و طرحها قشــنگتر خواهند
شد .شکســت در صنعت ،همه عناصر طرح (تصادف) را بههم
ریخته ،بهره بــرداری از نیمه راه ،در هنــر اتفاقی (تصادفی) و
عنصر تصادفی هنر در واقع ،ممکن است آغاز یک نظم جدید
باشــد) .(Chilver, 2004: 41-42هنرمند ،همــواره به دنبال
ایجاد یک طرح جدید است .اما به عنوان نشــانهای از آزادی،
هدف اصلی از این طرح ،حفظ اختالل میباشــد .در این میان،
الگوی چشم و بینایی تا قبل از این ،مشــاهده نشده است .در
اینجا ،وی با مطرح کردن الگو ،در واقــع ،به نظم موجود در امر
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تصویر .5هانس آرپ ،صورت فلکی از هفت اشکال ،1962 ،موزه هنر
( )www. Cantonale d’Arte.com

.

اتفاقی و تصادفی اشــاره دارد .به نظــر ادگار ،هدف اصلی این
سرخوردگی
نهضت ،کشــف نظمی غیر منطقی با از بین بردن
ِ
عقالنیت میباشــد (Saraç, 2009:115).برای دســتیابی به
این ایده ،دادائیســتها به روشهای متفاوتی متوصل شدند.
دادائیســتهای مقیم زوریخ ،تحت تاثیر شوکهای موجود،
آثار ادبی را به تمسخر گرفتند و نقض منطق را در آثارشان بیان
کردند .بر این اســاس ،میتوان گفت ،هم در نهضت سوررئال و
هم دادائیسم اشعار ،انعکاس رویکرد هنری هستند .همانطور
که ،هانس آرپ میتواند بــرای این رویکرد هنری ،مثال خوبی
باشد؛ در کارهای هانس آرپ ،هردو رویکرد دارای اهمیت بودند.
یکی از این رویکردها ،کارهای مشــترک با سایر هنرمندان و
دیگری ،بر مبنای اصل شــانس اســت .هردو عنصر ،همزمان
با نشــان دادن فردی نبودن مفاهیم ،خالقیت زیرکانه آرپ را
نقض میکنند .در کارهایی که با ســایر هنرمندان انجام داده،
آن خود ،ساخته است.
خصوصیاتِ قســمتی از زمان بودن را از ِ
زمانی که ،به اثر حجمــی آرپ مینگریم؛ با عناصر اثری مواجه
میشــویم که ،انگار ،پس از یک حادثه انفجــاری ،به صورت
لکههایی اثر را ســاختهاند .هانس آرپ  12در اثر ُببر -بچسبان
(تصویر  ،)۵از برش تصادفی سیزده تکه کاغذ و رها کردن آنها
بر روی یک ارتفاع خاص از مقوا استفاده کرده است.
مثالی دیگر برای اتوماتیسم ،عکاســیهای من ری  13است
که به صورت اتفاقی ،به وجود آماده است،Schadographie .
نامی اســت که ،به این شــیوه داده شده اســت ،مانند سایر

تصویر .6من ری ،بدون عنوان ،17.8 x 23.9 ،چاپ ژالتین نقره 1922 ،م .موزه مترو
پولیتن ،نیویورک.
()www.metmuseum.org/art/collection

تصویر  .7آندره ماسون ،طراحی خودکار 192۱ ،م .مرکب روی کاغذ.
()www.moma.org/collection/works/35670

کارهای دادائیســتها ،حالت اتفاقی به وجــود آمدن اثر ،به
شکل بارزی به چشم میخورد (تصویر .)۶
درونی
آندره ماسون  ،14خلق غیر ارادهای فیگورهایش ،فوریت
ِ
خود و حرکاتِ دستش را اینچنین بازگو میکند :در مرحله

اول ،باید زمینهای لیز و تمیز را فراهــم آورد و پس از آن ،باید
ذهن را از تمام وابســتگیها پاک کرد(Çetişli, 2013:137-
 143).طراحی باید از مرز این سطح ،شــروع شود .بعد از آن،
درونی خود شــود و خالف
پیچیدگی
هنرمند باید تســلیم
ِ
ِ
هنرمندانی که ،با صبــر ،کار خود را به پایان میرســانند ،با
حرکات سریع ،کار را تمام کند .در این سطح ،تصویری مانند
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تصویر  .10ایو کلین ،آنتروپومتری دوره آبی 1960 ،م 282.2 x 156.5 ،سانتیمتر.
()www.yveskleinarchives.org

تصویر  .8خوان میرو ،زن و پرنده در زیر نور مهتاب 1949،م.
()Farago, 2006 :13

تصویر  .9رابرت مادرول ،مرثیهای برای جمهوری اسپانیا ،شماره  1971 ،110م .موزه
سولومون گوگنهیم نیویورک(.)Farago,. 2006: 32

ِ
دخالت اراده ایجاد میشود.
بدون
تصویر ِ ،7
15
وقتی روی کارهای خوان میرو (تصویر  ،)۸دقیق میشویم،
میتوانیم تاثیر اتوماتیسم را آشکارا ببینیم .زمانی که میرو ،با
رنگ روغن کار میکرد ،اظهار داشت که اَشکال ،حقیقت خود
طرح
را از خود میگیرند .هنرمند ،تصاویر ایجاد شــده بدون ِ
ِ
ذهن هنرمند مینامد
قبلی را سمبل
داللت ضمنی اَشکال در ِ
( .)Çetişli, 2013:151وقتی رویکرد میرو و یا تکنیک ماسون
را مورد مطالعه قرار میدهیم ،شاهد شیو ِه اتوماتیسم ،در کار
هر دو میشویم.
16
رابرت مــادرول از هنرمندان اکسپرسیونیســت انتزاعی و
جزو اسامی نخســت در اتوماتیسم محســوب میشود .وی
چشــمگیرترین آثار هنر معاصر را خلق کرده است .مادرول،
عالوه بر کارهای گرافیکی ،ســیاه قلــم و کالژ ،آثاری با بیان

انتزاعی هم ارائه داشــته اســت .این کارها ،از لحاظ بینظیر
بودن به کارگیری ســمبولهای خطاطی در هنــر انتزاعی،
حائز اهمیت هستند .مانند سایر هنرمندان اکسپرسیونیست
انتزاعــی ،در مورد مــادرول ،معنویتی فلســفی و خالقیتی
اســطورهای به چشــم میخورد .در کارهای مادرول ،بیانی
کنترل شــده و قدرتمند و احساســات در حال َغلیان ،خود
نمایی میکنند (تصویر.)۹
17
در حالیکــه ،در کارهای ایــو کلین مفهوم اتوماتیســم با

عنصر فضا ،مورد بررسی قرار میگیرد ،این هنرمند ،به عنوان
هنرمند مونو کروم (تک رنگ) شــناخته میشود .وی معتقد
است :اگر هنر ضد مسائل موجود نباشد ،هیچ مفهومی نخواهد
داشت .کلین با تکنیک چاپی -که خودش یافته بود -در فیگور
زن (تصویر ،)10از شــکل حرکات قلم استفاده کرده و به این
شــکل ،حرکاتِ ریتمیکی خلق کرده اســت .رویکرد هنری
کلین ،ویژگیهای مختلفی را در بــر میگیرد .قبل از هرچیز
در تصاویرش ،یک ریتم غریزی موسیقیوار وجود دارد .عالوه
بر این ،در ایــن حرکات موزون موســیقایی ،زیبایی منحصر
به فردی دیده میشــود .هم زمان با اینها ،سرعت و پویایی
حاصله از این ریتم نیز ،تداوم جنبش را بههمراه میآورد.
کارهای حجم مواج مــاری وی نوس (18تصویــر  ،)۱۱یکی
ِ
تکنیک اتوماتیســم میباشد .طبق بیانیه
از نمونههای مهم
ِ
برداشت
ماری وی نوس ،گذشــته از تمرکز روی هنر معاصر،
ِ
ِ
کشف دنیاهای جدید میباشد (http://.
داللت ضمنی و
یک
www.marie-vinouse-tableaux-abstraits-designs.

) )۱۳۹۷/۰۲/۰۱(comجنبههای هنــری هنرمند ،با وجود
اساس انتزاع هندسی استوار است ،با گذشت زمان،
اینکه ،بر
ِ
روشــی متفاوت در پیش میگیرد .در دیدگاه او،
حساسیت و
ِ
وجود حس الهام ،همیشه ضروری میباشد.
کی کی کروکر  19یکی دیگر از هنرمندانی است که ،میتوان
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تصویر .13دان بریچیس ،بدون عنوان 2011 ،م.
( )�http://www.paris-art.com/createur/dan-bari
)chasse/11480.html
تصویر  .11ماری وینوس ،مجسمه کاغذ چروک شده 2010 ،م.
()www.ouest-france.fr

تصویر.12کی کی کروکر ،باقیمانده ها و نادیده ها 2007 ،م.
()http://www.cultureplus.be/Kikie%20CREVECOEUR.htm

تکنیک اتوماتیســم را در کارهایی که بــا لکههای نمادین
انجام داده ،دید(تصویــر  .)۱۲کروکر ،متولــد  1960م ،.به
عنوان دســتیار در آتلی ِه حکاکی
آکادمــی هنرهای زیبایِ
ِ
بروکسل بلژیک ،مشغول به کار بوده است .وی هم اکنون ،در
آکادمی هنر بیوســفورت در آتلیه گرافیک ،مشغول تدریس
تکنیکهای تحقق یافته ،به هنرجویان خود اســت .کروکر
در سال  2007م 39 ،.اثر گرافیکی تحت عنوان باقیمانده ها
و نادیدهها ارائه داده اســت .در این اثر ،ایجاد لکه با استفاده
از تکنیک حکاکی لینوکات و اسید ،در واقع ،انعکاس درونی
فرد را نشــان میدهد .هنرمنــد ادعا میکنــد ،کارهایش
موسیقی پخش شدهای،
انعکاس احساساتی است ،بهســان
ِ
که به هنــگام انجام کار ،به وی الهام شــده باشــد (http://
www.cultureplus.be/Kikie%20CREVECOEUR.htm

تصویر .14عابدین دینو ،دست 1984 ،م.
()dergipark.ulakbim.gov.tr

(.)۱۳۹۵/۰۵/۲۰
هنرمند با استفاده از ابزار ساده و تکنیکهای آسان ،آتلیه خود
دستی خود ،حمل میکند؛ به این ترتیب،
را همواره ،در کیف
ِ
میتواند هنر آنی و تصادفی و خود را همیشه اجرا نماید.
در نقاشــیهای دان بریچیــس ( 20تصویــر  ،)۱۳تکنیک
اتوماتیسم را به طور متحرک میتوان مشاهده کرد .اشعاری
بودن معنویــات را دربردارند.
با زبانی شــاعرانه ،که جاری ِ
در رویکرد هنری بریچیس ،عناصر معدنی ،نباتی ،انســانی
و حیوانی به وفور دیده میشــوند .لکههای مشــاهده شده
در ســاختار آثار وی را میتوان به لکههای قهوهای ســطح
کاشــیهای حمام ،و یا آثار ســفیدی به جا مانده از خشک
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تصویر  .15آیگول آیکوت ،بدون عنوان 2007 ،م.
()http://lebriz.com/pages/gallery.aspx

تصویر  .16عدنان تورانی ،بدون عنوان1974 ،م.
()www.turkishculture.org

شدن سفید کننده بر روی این سطوح ،شبیهسازی کرد .بر
این اساس ،می توان گفت ،هنرمند ،اتفاقهای اطرافِ خود
را با مشاهداتی که کشف کرده ،به ســان آینهای از جنس
هنر خود منعکس میکند.

از طراحیهای خطی آندره ماسون ،اندکی الهام گرفته است.
در نقاشــیهایِ آیگول آیکوت  22به عنوان یکی از هنرمندان
معاصر ترک -که در کارهایش ،از تکنیک اتوماتیســم ،بهره
گرفته -میتــوان عناصر خطاطــی اســامی را بهگونهای
منحصر بهفــرد و زبانی انتزاعی شــاهد بــود .وی میگوید:
نقاشــیهایم را من نمیکشــم ،آنها خود به خــود ایجاد
میشــوند( .)1991:38,Dalآیکوت با تکنیکهایی متفاوت و
خاص ،هنر خطاطی را با موفقیت ،مدرنیزه میکند.
وقتی به کارهای عدنان تورانــی 23نگاه میکنیم ،تاثیر عمیق
تکنیک اتوماتیســم را در آنها ،میتوانیم مشــاهده کنیم.
ِ
حرکاتِ
بودن
راحت قلــم و لکههایِ اتفاقی ،بیانگــ ِر عمدی ِ

جایگاهاتوماتیسمدرنقاشیترکیه
اتوماتیسم ،در اثر هر یک از هنرمندان ،به طور متفاوتی نمایان
شده است .اين روش ،شيوه آفرينش نقاشي و طراحي است كه
طي آن ،هنرمند ميكوشد ،به هرگونه مها ِر عقلي و ضمير آگاه
ِ
بر حركات دست خود ،فائق آيد و اجازه دهد كه ،ضمير نيمه
نش هنريِ او باشــد .این رویکرد ،همانطور
آگاه وي ،راهب ِر ُك ِ
که ،نمونههایی در آثار هنرمندان غربی دارد ،در آثار بسیاری از
نقاشان ترک نیز رد پایی از خود برجای گذاشته است .هنرمند
ترک ،این قدرت مخفی را با فاکتو ِر شانس و اتفاق ،همراه کرده
است و به طور خودکار ،بدون از دست دادن کنترل و تمرکز بر
روی اثرش به پذیرش یا عدم پذیرش حس آنی در اجرای کار
به شیوه آزمون وخطا ،دست به خلق آثا ِر خود میزند.
هنرمندان ترک اســت که ،کارهایش
عابدین دینو 21 ،یکی از
ِ
را به شیو ِه اتوماتیســم انجام میدهد .فیگورهایی که به طور
خودکار جلوه میکنند ،نقشهایی هستند که ،هنرمند خود
به خود به ترسیم آنها پرداخته اســت .چونان که گویی ،آثا ِر
دینو یکباره و ذهنی ،با گذاشــتن قلــم روی صفحه کاغذ،
آفریده شــدهاند .این طور به نظر میرسد که ،دینو در آثارش،

دست هنرمند نقاش میباشند( تصویر  .) ۱۶نقاشیهایی بازگو
درونی تورانی آثا ِر انتزاعی رابرت مادرول را در
کنند ِه نشانههای
ِ
ذهن تداعی می کنند.
عنــوان اصلیترین هنرمن ِد
با دقت در آثار بدری بایکام  24به
ِ
اتوماتیســم ترکیه ،ســاختاری پر از فیگور و نوشته،
تکنیک
ِ
با پاشــیدن و ریختن رنگ به صــورتِ آزادانــه ،خلق کاری
فیالبداهه را مشــاهده میکنیم .با وجود اینکه ،کارهایش
خارج از کنترل دیده میشــود ،وی در انتخاب رنگ و ایجا ِد
تعادل در ترکیببندیها ،در صدد نشــان دادن این است که،
در واقع ،هیچ چیز از کنترل وی خارج نشده است.
توجوی ترکیبی هندسی
دِوریم اربیل  25در کارهایش به جس 
انتزاعی خود،
میباشد .وی با ترکیببندیهای هندســی و
ِ
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تصویر .17بدری بایکام ،بدون عنوان .ترکیب مواد روی بوم.۲۰۱۱ ،
()http://www.turklider.org

تصویر  .18دوریم اربیل ،تفسیر ریتمیک طبیعت2010 ،م ۱۸۰x۱۶۰ ،.س .رنگ
روغن روی بوم.
()http://www.devrimerbil.com

چاشــنی طبیعت به وجود مــیآورد .در
الگوی ریتمیکی با
ِ
کارهای اربیل ،کاربرد ساختار ،بسیار ارزشمند است .در برخی
کارها ،غلظت رنگ ،بافتی خاص را به وجود آورده ،و در برخی
دیگر ،بافــت پارچه به تنهایی ،نقش مهمــی در ایجا ِد اثر ایفا
کرده اســت .راحتی و آزادیِ رنگها و خطوط ،تصادفی بودن
ِ
موجودیت رنگ و بیشکلی خطوط ،بازتابی است از اتوماتیسم

نظرگرفتن اثرات تصادفی آفرینــش اثر هنری ،دنیای درونی
خود را بازتابش بیرونی نماید .نباید فراموش کرد که ،صداهای
درونی همیشــه ،در حافظه ما ثبت شــدهاند .اساسا ،باید به
صدایِ درونی گوش سپرد و بین دست و روح هماهنگی ایجاد
کرد .بنابراین ،میتوانیم بگوییم ،هنرمندان غربی و ترک نام
برده شــده در این پژوهش ،هرکدام در چهارچوب اتوماتیسم
خود ،نهضتی متفاوت خلق کردهاند .این هنرمندان ،به صدای
درونی خود گوش فرادادهاند و آثاری را بهواسطه بداههنگاری
بهوجود آوردهاند .در حقيقت ،نيروهــاي ماورايي و جادويي
هنر و دريافتهاي ناخودآگاه این هنرمندان است كه ،منجر
به حيرت و شــگفتي او ،بعد از خلق اثر ميشوند .هنرمندان
غربی معرفی شــده در این پژوهش ،تحت ایده اتوماتیسم ،در
شاخههای طراحی ،نقاشی ،عکاسی ،مجسمه و حجمسازی،
فرآیند تولید اثر هنری خویش را به انجام رسانیدهاند .این در
حالی اســت که ،هنرمندان ترک مورد بحث ،در شاخههای
طراحی و نقاشی ،اتوماتیسم خود را ارائه کردهاند .اتوماتیسم
در نقاشی نقاشــان ترک ،اندیشههای خود به خودی هنرمند
یا رویاها و تخيالت ناخودآگاه او را -كه ديرزماني بود سركوب
شده بود -با رسم الخط اسالمی به نمایش میگذارد  .تمامی
آثار هنرمنــدان ذکر شــده در این پژوهش ،بــه نوعی ،خود
بیانگری ناخودآگاه هستند .بدین شکل ،هنرمندان در طول
فرآيند خلق اثر ،خود را از جهان پيرامون خود جدا کرده اند.

در آثار اربیل.

نتیجهگیری
دگرگونی قوانین اســتفاده شده
در قرن بیســتم میالدی ،با
ِ
تا به آن زمان ،تحوالت فوق العــادهای در جهان هنری ،اتفاق
افتاده اســت .اتفاقات جدید در تولید آثار هنــری ،از لحاظ
رنگ ،خط ،شــکل ،موضوع و غیــره ،در این دنیــای تازه ،به
چالش کشیده شدند .بدین ترتیب ،دريافتهاي ناخودآگاه و
درونی هنرمندان -که خود را پشت قوانین پنهان کرده
نفس
ِ
بودند -فرصتی پیدا کردند ،تا با واسطههایی خود را بهراحتی
ابراز کنند .اتوماتیســم که ،به مفهو ِم به طو ِر تصادفی ،به طو ِر
شانسی و خودکار استفاده میشــود ،در این مجال ،به عنوان
یکی از این واســطهها ،وســیلهای شــد ،برای آشکارسازیِ
درونیــات هنرمندان .به ســبب این ایده ،به عنــوان یکی از
تاثیرگذارترین نهضتهای بیان  -در قرون بیســت و بیست
و یک میالدی -هنرمند میتواند بــا اعتماد به غرایزش و با در

بررسی جایگاه اتوماتیسم در آثار چند هنرمند معاصر غرب و تاثیرات آن در نقاشی ترکیه
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