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تحلیل تابلوی شب اثر ماکس بکمان
هانیه همایونی

*1

.1كارشناسی ارشد نقاشی ،دانشكده هنرهای زیبای دانشگاه تهران ،تهران ،ایران،
[تاریخ دریافت مقاله ،99/03/17 :تاریخ پذیرش نهایی]99/08/02 :

چکیده
ماکس بکمان از وضعیت کلی بشر رنج میبرد .او روابط ناخوشایند اجتماعی ،سیاسی و خلجانهای روحی
را که بیانگر جدال او با مسئلۀ وجود است ،در آثارش نشان میدهد .زبان او نمادین است ،بهگونهای که با
مشاهدۀ نقشها درمییابیم که اینها عناصری گزینش شدهاند ،نه تجربیات فیالبداهه .بکمان بر آن بود
ل و اسطور ه بیان کند .قصد او بیان اسطورۀ زندگی و موضوع اصلی نقاشیهای
تا مسائل وجود را با سمب 
او اسطورۀ انسان است .در این تحقیق ،تابلوی شب که در آن نمادگرایی مرموز بکمان که هنوز کامال
درکنشده ،با تکیه بر نقد فرمالیستی ،زیباییشناسانه و جامعهشناسانه و همچنین بررسی نمادها و معنای
اثر ،با رویکردی توصیقی -تحلیلی مورد خوانش قرار گرفت ه و در این راه ،از آثار تصویری و منابع مکتوب
استفاده شدهاست .بکمان که در بتن بحران روحی سالهای پس از جنگ و پیامدهای آن میزیست ،برای
تفسیر جدید از واقعیت ،با مسئلۀ تقابل شیء و فضا درگیر شد و از اشكال گروتسک بهسبب ضديتشان با
هنجارهای متعارف اجتماعی ،سياسی ،مذهبی و فرهنگی برایايجاد فضای خشونتآمیز كمک جست.
ً
آثار او غالبا حاوی اشارات اساطیری بهبیرحمی نازیها است و فراتر از آن ،سوژهها و نمادهای مضامین
جهانی ترور ،رستگاری و اسرار ابدیت و سرنوشت را ابراز میکند.
واژههای کلیدی
ماکس بکمان ،شب  ،عینیتنو ،قرن بیستم.
*نویسنده مسوول ،تلفن ،09123224559 :ایمیلEmail: h.homauni@gmail.com :

 Advanced Studies of Art Quarterlyنرشیه مطالعات عالی هرن  /دوره دوم /شامره[ 3پیاپی ،]5:پاییز1399

64

مقدمه

ماکس بکامن اغلب کارهای خود را که پرترههای در
حال حرکت انسانهاست پس از کسب تجربیاتی طی
سالهای 1914الی  1918میالدی در جبهۀ جنگ ،نقاشی
کرد .موضوع اصلی کارهای او فیگور انسانی با متام شکوه،
قدرت حیاتی و از سوی دیگر مصیبت و رنج و تحقیر است و
همین مسئله کافی است تا او را بهعنوان هرنمند بزرگ قرن
بیستمی مطرح کند .او سعی میکرد انسان ،شور و نشاط یا
ترس را با ساختاری از سطوح و خطوط با زبان خاص خود
بهتصویر بکشد .آنچنان تصویری که بتهوون 2از انسان در
سمفونی نهم در نظر داشت .ترکیببندیهای او که با شور
و حرارت خلق شدهبود ،مرکب از انسانهایی با هیکلهایی
که بهسادگی نقاشی شدهاند ،افرادی معمولی که روی عضو
معلول خود قوز کردهاند و شخصیتهای بادکردهای که
یکدیگر را هل میدهند ،بهصورت تصاویری کابوسمانند
درآمدند .شاید بههمین دلیل او را از جملۀ هرنمندان عینیت
نو 3محسوب میکنند .البته در همۀ دورههای فعالیت هرنی
او میتوان نشانههای آشکاری از اکسپرسیونیسم را مشاهده
کرد (گودرزیدیباج.)381 ،1391 ،
1

او در پرترههایش چهره خود را نیز میکشید که با وسواس
بیپایانی مورد بررسی قرارگرفته و ظامل و مرموز بهنظر
میرسد (برای بیان رش از خودش مایه میگذارد) .گاهی نیز
در آثارش زنی خشن و گاهی پرمهر و حساس را بهعنوان
موضوع انتخاب میکرد .متاس هر چه بیشرت با نقاشان
فرانسوی ،به بکامن کمک کرد تا به یک وسعت و سادگی
جدید برسد .نقاشیهای او از سال  1932میالدی با دقت
بیشرت ،رنگهای آزادتر و رنگ سیاه عمیقتری اجرا میشد که
در طی سالهای تبعید وی رشد پیدا کرد .آثار اصلی این دوره،
هفت نقاشی سهلتهای بزرگ است که نشانی از سمبولیسمی
پیچیده در خود دارد .این آثار با زبان مجازی بیان شدهاند که
دارای فرشدگی و نیروی پنهانیاند و تاثیر فیزیکی در متاشاگر
م یگذارند (هامن).
بکامن نظیر پیکاسو ،4البته در سطحی دیگر ،یکی از
تدادن
تصویرسازان بزرگ زمانه بود و مثل پیکاسو در جه 
به اشیاء بهصورت نگارش تصویری بهتوفیق قابلمالحظهای
دست یافت .هر چند او چندان از پیکاسو خوشش منیآمد،

هرن آنها را منیتوان چندان مغایر با هم دانست .او خود را
در منت دنیایی وصف میکند که واقعیتهای بغرنج آن را
منیتوان بهگونهای ساده و رسراست بیان کرد .مناد و واقعیت
درون و بیرون درهم میآمیزند .وی جنگ را نقطۀ متایز
فردیت و اجتامع میپندارد .از دل همین متایز و با فروپاشی
هنجارهای اجتامعی ،که منجر به از دسترفنت توان قضاوت
میشود ،هیچ چیز خیر را از رش متامیز منیکند و همهچیز در
هالهای از ناتوانی در ارزشگذاری فرو میرود .آنچه اهمیت
مییابد ،چالشی فردی است برای حفظ حیات بیآنکه حیات
دیگری مهم باشد.
بکامن در سالهای بعد از جنگ فضای کارش را اندکی
میگسرتاند و از کیفیت خشونتبار آن میکاهد ،لیکن ،این
دوره دیری منیپاید .با رویکار آمدن نازیها انگ «هرنمند
فاسد» را بر او میزنند و زندگی مخفی ولی از لحاظ هرنی
پربار هرنمند آغاز میشود .رسانجام در  ۱۹۴۷میالدی به
ت متحده آمریکا مهاجرت میکند .بکامن تا پایان
ایاال 
توجوهای بیان و ساختامن را به موازات تعمیق
عمر جس 
درونمایۀ آثارش بهپیش میبرد .او هرنمندی واقعگراست که
واقعیت را در ابعادی وسیعتر از دید سایر نقاشان عینیت
نو میبیند .او در نگارشی تصویری که از تقطیر اشیای
واقعی بهدست آوردهاست ،دنیای درون و برون خویش را
با یکدیگر سازگار میکند .لیکن ،هرنمند ساده و رسراست به
این سازگاری دست نیافت ،او میبایست با کوششهای بسیار
ب ه حل تناقضهایی در هرن و اندیشهاش میپرداخت (پاکباز،
.)539 ،1396
گ جهانی اول ،هنگامی که فاشیسم
نقاشیهای بعد از جن 
دهشتناکترین اعامل را به رخدادهای عادی تبدیل میکرد،
ماهیت پیشگویانه بهخود گرفتند ،ولی آنها پیشگویانه
نبودند ،آنها واکنش شخصی بکامن در برابر جهان را باز
میمنایند .وجهمتایز آنها از کارهای گروس 5و دیکس ،6رابطۀ
آنها با واقعیت است ،آن دو هیچکدام راضی به آن نیستند
که بهطور مستقیم از دیدههای خود نسخهبرداری کنند.
هر یک از آنها در پی یافنت شیوۀ متقاعدکنندهای است که
بتواند پایدار باشد و اختصاصات یک رخداد را برای زمانهای
بعد از وقوع آن ،ماندگار گرداند .بکامن در سال  ۱۹۳۷میالدی
ناچار شد که از آملان بگریزد .وی قبل از آن زمان ،در آستانۀ
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پیروزی نازیها ،تابلوی سهلتۀ بزرگی را با عنوان عزیمت
دست گرفته بود ،این تابلو نیز پیشگویانه بهنظر میآید و
گویی از مهاجرت وی و سفر دریایی در سال  ۱۹۴۷میالدی به
آنسوی اقیانوس اطلس خرب میدهد ،ولی تابلو دارای معانی
کلیتری است .بکامن در واپسین آثارش ،اسلوب نقاشانه
را به حد کامل رسانید .اکنون ،تکاپوی نومیدانۀ هرنمند در
مورد خطهای کنارهمنا ،حجم ،و رنگ آرام گرفت و او بهشیوه
پخته دست یافت که بهمدد آن توانست متامی تجربههایش
دربارۀ واقعیت را بنامیاند .پرده بزرگ و سهلتی عزیمت از
نخستین تجربههای موفق بکامن در انطباق ساختار صوری
و ساختار بیانی است ،که تلقی هرنمند را از دهشت زمانه
و امید آینده باز میتابد (لیننت .)222-223 ،1391 ،با آنکه
خودش را ب ه مسائل سیاسی عالقهمند منیدانست ،لوح سمت
چپ به احتامل زیاد اشاره به قدرتگیری دیکتاتوری دارد که
هرنمندان ،نویسندگان و متفکران آزاداندیش را به فعالیت
زیرزمینی واداشت .تاریکی و رنجی که در دو لوح جانبی
موج میزنند ،در رنگهای درخشان آفتابی لوح میانی که در
آن پادشاه ،مادر و کودک با راهنامیی قای قران نقابدار ب هراه
میافتند ،محو میشوند و از میان میروند .در این باره بکامن
چنین میگوید« :شاه و ملکه خودشان را از آبهای زندگی
خالص کردهاند؛ یعنی بر آن غالب شدهاند .ملکه بزرگترین
گنجینه یعنی آزادی را بهشکل کودک در آغوش گرفتهاست
و با خود میبرد .در اینجا آنچه اهمیت دارد ،آزادی
است ،عزیمت است ،حرکت تازه است» (هامن) .بسیاری
از نقاشیهای متاخر بکامن در موزههای آمریکا بهمنایش
درآمدهاست .وی تأثیر عمیقی بر نقاشان آمریکایی همچون
ناتان الیویرا 7گذاشت .)1 URL( 8این پژوهش درصدد است
به این سوال پاسخ دهد :چگونه ممکن است که این اثر از
لحاظ فرمی و زیباییشناسی بازتابی از رشایط زیستی نقاش
باشد؟

روش تحقیق

در این تحقیق ،تابلوی شب که در آن منادگرایی مرموز بکامن
که هنوز کامال درکنشده ،با تکیه بر نقد فرمالیسمی،10
زیباییشناسانه 11و جامعهشناسانه و همچنین بررسی منادها
و معنای اثر ،با رویکردی توصیقی -تحلیلی مورد خوانش قرار
گرفته و در این راه از آثار تصویری و منابع مکتوب استفاده
شد هاست.
9

پیشینهتحقیق

در این زمینه مقاالت چندانی وجود ندارد ،ولی در مقاله
«انسان در نقاشی مدرن» ( ،)1970نوشته الکساندر کوچرتنی،
ترجمۀ محمود حسین یزاده ،پژوهشگاه علوم انسانی و
مطالعات فرهنگی ،پرتال جامع علوم انسانی؛ همچنین
کتاب هرن مدرن ،بررسی و تحلیل هرن معارص جهان ،مرتضی
گودرزیدیباج1391 ،؛ و کتاب در جستجوی زبان نو ،تحلیلی
از سیر تحول هرن نقاشی در عرص جدید ،روئین پاکباز1396 ،؛
و کتاب هرن مدرن ،نوربرت لیننت ،1391 ،ترجمۀ علی رامین،
اشاراتی به موضوع شدهاست.

.1زندگی هرنمند

بکامن در خانوادهای مرفه در  ۱۲فوریه  ۱۸۸۴میالدی در
الیپزیگ 12متولد شد .در مقابل مخالفت خانواده ،وی هرن
را بهعنوان یك حرفه دنبال کرد .با آنکه درخواست وی در
آکادمی هرنی درسدن رد شده ،اما او در سال  1900میالدی
در دانشکده هرن وایامر ساکسون-گراند دوکال پذیرفته شد و
در آنجا هرنآموزی کرد ( .)1900-1903با تحصیل در آکادمی
هرن وایامر ،وی تحت تعلیم و تربیت سنتی و آکادمیک قرار
گرفت .و با همرس آینده خود ،دانشجویی بهنام مینا تیوب13در
این دانشگاه مالقات کرد (او بعدا ً تنها فرزند بکامن ،پیرت را به
دنیا آورد) (.)URL 2

بکامن بدون آنکه خود را به مکتب معینی وابسته بداند،
یکی از برجستهترین هرنمندان اروپایی سده بیستم بهشامر
میآید .پیرشفت هرنی بکامن در واقع در دهۀ  1920میالدی
رخ داد .منایشگاههای بیشامری در شهرهای بزرگ رسارس
اروپا برگزار کرد .جایزۀ افتخاری از هرن آملان به وی تعلق
گرفت و مدال طالی شهر دوسلدورف را برای نقاشی زندگی
خوب با تلسکوپ 14در سال  1927میالدی دریافت کرد
(تصویر  )1و در جایگاه یک نقاش بسیار موفق قرارگرفت.
گفتهاند که پیکاسو کار او را «بسیار قوی» دانسته و موزۀ
ژودوپوم 15دو تابلوی او را برای مجموعه خود خریداری
کردهاست که نشانۀ تجلیلی است که بهندرت از یک هرنمند
خارجی بهعمل میآورده است (لیننت.)223 ،1391 ،
راهی که بکامن پیمود از امپرسیونیسم 16آملانی رشوع
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تصویر  .1ماکس بکامن ،زندگی خوب با تلسکوپ (Großes Stillleben mit
 1927 . ،)Fernrohrمیالدی ،رنگروغن روی بوم 207 ،در  141سانتیمرت،
محل نگهداری موزه ،Pinakothek der Moderne
(.)URL4

تصویر  .2ماکس بکامن ،بندبازان ( 1923 ،)The Trapezeمیالدی ،رنگروغن روی بوم،
اندازه  84در  196.5سانتیمرت ،محل نگهداری .Toledomuseum
(.)URL5

شد (مردان جوان در کنار دریا ،)۱۹۰۵ ،171از نوعی
اکسپرسیونیسم 18گذشت (تصویر  )2و به عینیت نو انجامید.
ماکس بکامن اکسپرسیونیست بهمتام معنا بهشامر منیآید،
برای آنکه کاملیافتگی او بهسالهای بعد از  ۱۹۱۸مربوط
میشود و دیگر آنکه در منایشگاه جنبش «عینیت نو» سال
 ۱۹۲۵وی از جمله برجستهترین نقاشان رشکتکننده در آن
بود (هامن) .خدمت در سالهای جنگجهانی اول تاثیری
بیدارکننده در او داشت و او را به جستوجوی واقعیت
درونی کشانید .پردۀ چهره نقاش با شال گردن رسخ ،که در
سال ۱۹۱۷میالدی نقاشی شد ،بکامن را با قیافهای وحشتزده
و نگران نشان میدهد .با کشیدن این پرده ،نفوذ مونک19در
او منایان میشود (تصویر  .)3بکامن در دو پردۀ قرینه
بهنامهای پایین آوردن مسیح از صلیب (تصویر  )4و مسیح
و زنزناکار (تصویر  )5که در سال ۱۹۱۷میالدی نقاشی کرد،
بهبیانی شخصی دست یافت که از شیوۀ بیان گرونالد،20
بوش 21و بروگل 22ریشه گرفتهبود ،هر چند شکلهای لبتیز
23
و فضای محدود آن دو تابلو تا حدود زیادی از کوبیسم
متاثر بودند .سبک بعدی بکامن ،زادۀ همین اقالم گوتیک
پسین ،کوبیسم و اکسپرسیونیسم آملانی بود .بکامن با آنکه
دارای جهتگیری سیاسی خاصی نبود ،در برابر خشونتها و
ستمگریهای دوران پایان جنگ ساکت ننشست .این آثار که
مضمون منادین خود را با منایش خشونتآمیز شکل ظاهر به
متاشاگر انتقال میدهند ،به شیوۀ عینیت نو گروس و دیکس
نزدیک میشوند و حتی پیشدرآمدی بر آن بهشامر میروند
(پاکباز.)539 ،1396 ،
در سال  1903میالدی به پاریس رفت تا در آکادمی خصوصی
کوالروسی تحصیل کند .نقاشیهای آن روزها در فرانسه تقریباً
بهطور کامل توسط بکامن از بین رفت .در سال  1904میالدی
در برلین اقامت گزید .وی در سال  1906میالدی آثاری را در
منایشگاه بیناملللی برلین ،در وایامر بهمنایش گذاشت و جایزۀ
افتخاری اتحادیه هرنمندان آملان به وی اعطا شد .در سال
 1907میالدی به قطعنامه برلین پیوست و در تیم پزشکی
داوطلب شده ،به جنگ رفت و در بلژیک خدمت کرد .او در
ابتدا مملو از امید بود ،اما آنچه در جبهه دید چنان عمیق او
را تحت تأثیر قرار داد که دچار فروپاشی ذهنی شد و در 1915
میالدی از خدمت رسبازی معلق گردید و بهسبب بیامری به
فرانکفورت منتقل شد ( )۱۹۳۳ -1915یعنی جاییکه دوباره
نقاشی را آغاز کرد .جنگ تأثیر تعیینکنندهای بر کارهای
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اضطراب ،فشار و خشونت در متاشاگر برمیانگیزند همچون
پردۀ سهلتۀ بازی چشمبستهها ۱۹۴۵(26میالدی) .در چنین
آثاری است که بکامن تجربههایی از زندگی را استادانه در
لفاف افسانه و متثیل و گاه اخالق میپوشاند و منونهای از هرن
واقعگرای نو عرضه میدارد .از جمله دیگر آثارش :نقاشیهای
نربد آمازون ( ،)۱۹۰۹خودنگاره ( ،)۱۹۲۱شب ( ،)۱۹۱۹پیش
از باملاسکه ( ،)۱۹۲۲سهلته عزیمت ( ،)۱۹۳۵اودوسئوس و
کالپیسو ( ،)۱۹۴۳باسمه وودکات زنی با شمع (( )۱۹۲۰پاکباز،
.)288 -289 ،1394

تصویر  .3ماکس بکامن ،سلف پرتره با شال قرمز(،)Self portrait with red scarf
 1917میالدی ،رنگروغن روی بوم 60 ،در  80سانتیمرت ،محل نگهداری
،Staatsgalerie Stuttgart, Stuttgart, Germany
(.)URL6

ماکس بکامن داشت .او سبک خود را از امپرسیونیسم در
حدود سال  1916میالدی تغییر داد .ویژگی بارز سبک
نقاشی او رویکرد انتقادی و طنزآمیز بکامن است .محتوای
تصاویر او که از یک سمبلیسم ذهنی رسچشمه میگیرد،
رمزنگار ی و پیچیدهترشد و نقاشیهای او گروتسکتر و پر
از استعارههای خفهکننده بود ( .)URL2اختالل عصبی ناشی
گ جهانی اول ،بکامن را بهسوی مضمونهای انسانی
از جن 
و اجتامعی و بیان منادین کشاند .از همینرو ،او را در زمرۀ
نقاشان عینیتنو شمردند .جهاننگری او عمیقتر و وسیعتر
از حساسیتهای اجتامعی هرنمندانی چون دیکس و گروس
بود .بهسبب شکلهای کژمنا و رنگهای تند ،جنبههای بارزی
از اکسپرسیونیسم را نیز میتوان در آثار او دید .24شناخت
کوبیسم و فووبیسم ،25این توانایی را در او بهوجود آورد
که زبان تصویری نومایهای را برای بیان پیامهای اجتامعی
یا فلسفی ابداع کند .ساختار پرکشش و رنگهای پرطنین،
همچون صدای سازهای بادی و رضبهای از مشخصات بارز
کچهره ،طبیعت
نگارش تصویری اوست .اگرچه بکامن ت 
بیجان و منظره نیز نقاشی کردهاست ،مهمترین آثارش
عبارتند از ترکیببندیهای پیچیدهای که غالبا احساس

در سال  1925میالدی در دانشکده هرن فرانکفورت بهعنوان
مدرس منصوب شد .در هامن سال ،بکامن بهمنظور ازدواج
با ماتیلد کائولباخ 27معروف به کوپپی ،همرس اول خود را
طالق داد ،او  20سال از بکامن جوانتر بود و زندگی خود را
وقف حامیت از حرفه او کرد .بکامن از  ۱۹۲۸میالدی بهبعد،
در جریان چند سفر به پاریس و مواجهه با نقاشی فرانسه،
توانست در کاربست رنگ به آزادی دست یابد .او بهمدد
غنای رنگ رشوع به تعریف و تعدیل اشیا و فضا کرد .پس
از این ،در نظر او حتی سیاهوسفید ،رنگین منودند .این قدم
نهایی در مسیر تحول از طراحی به نقاشی راستین بود .رنگ
پوششی نرم بر عنارص خود کشید و ارتباطهای صوری را
سیالتر کرد و بدینسان ،فضا فراختر شد ،مانند تابلوی چهره
خود نقاش در جامۀ فرانک (( )1937گودرزیدیباج،1391 ،
.)381
هنگامی که نازیها قدرت را در سال  1933میالدی بهدست
گرفتند ،موقعیت وی بهطور ناگهانی تغییر کرد .بکامن از
تدریس معلق شد .یک منایشگاه برنامهریزی شده او در
ارفورت لغو شد .نکتۀ مهم پیگرد قانونی هرن منحرف برای
منایشگاهی بود که در سال  1937میالدی با نام «منایشگاه
هرنی منحط» برگزار شد ،که شامل آثار بکامن هم بود و او
بهعنوان یک هرنمند منحرف و فاسد شناختهشد ،بهمحض
اینكه بكامن از این واقعه مطلع شد ،بههمراه همرسش از
كشور به آمسرتدام گریخت .او در دوران حضور در آمسرتدام
احساس انزوا کرد که این امر در چندین پرتره شخصی که وی
در این مدت نقاشی کرده ،منعکس شدهاست (پاکباز،1394 ،
 .)288 -289تابلوی سلفی خود با شاخ ( )1938که در دوران
تبعید در آمسرتدام نقاشی شدهاست ،استفاده از منادها را
نشان میدهد .سازهای موسیقی در بسیاری از نقاشیهای
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تصویر ( 4صفحۀ روبرو) .ماکس بکامن ،پایین آوردن مسیح از صلیب
( 1917 ،)Descent from the crossمیالدی ،رنگروغن روی بوم،
اندازه 128.9 :در  151.2سانتیمرت ،محل نگهداری:
،Museum of Modern Art (MoMA), New York City, NY, US
(.)URL7

وی منایش داده میشوند .در این حالت ،شاخی که این هرنمند
در نظر دارد ،تلسکوپی است که قصد دارد تاریکی اطرافش را
کشف کند (تصویر ( )6گودرزیدیباج.)381 ،1391 ،
در آغاز جنگ جهانی دوم ،به بکامن در دانشکده هرن
دانشگاه واشنگنت در سنتلوئیس موقعیت تدریس ارائه شد،
اما مشاوره ایاالت متحده در الهه از ارائه ویزا امتناع ورزید
و این هرنمند تا پایان جنگ در آمسرتدام ماند .در سال 1945
میالدی ،تالشهای بکامن برای مهاجرت رسانجام موفقیتآمیز
بود و بههمراه همرس خود به ایاالت متحده رفت ،جایی که
تا زمان مرگش ماند .وی در سال  1947میالدی در دانشکده
هرن دانشگاه واشنگنت در سنتلوئیس پستی دریافت و
از سال  1949میالدی در دانشکده هرن موزه بروکلین در
نیویورک تدریس کرد .یک سخرنانی با عنوان «نظریۀ من
درباره نقاشی» ایراد کرد که منت آن در سال  ۱۹۴۱میالدی
منترش شد .ماکس بکامن در  27دسامرب سال  1950میالدی
در نیویورک در سن  66سالگی درگذشت (پاکباز-289 ،1394 ،
.)288
امتناع بکامن از پیوسنت بههر جنبش هرنی ،از او یک پیشگام
انفرادی از منادگرایی و سبک منحرص بهفرد ساخت .او در
طول زندگی بیش از  800نقاشی و صدها چاپ خلق کرد که
ش شدهاست .بیشرت شهرت بکامن بهدلیل
در رسارس جهان پخ 
پرترههایی است که بهتصویر کشیده .بکامن بیش از 370
چاپ را تکمیل کرد که اکرثیت قریب بهاتفاق بین سالهای
 1915و  1924میالدی است .او کار خود را با چاپ سنگی
آغاز کرد و نوزده سال متام کرد (.)URL1
معرفی و توصیف اثر
عنوان تابلو ،شب است ،نقاشی رنگروغن روی بوم ،با اندازۀ
 154در  133سانتیمرت است که بین سالهای  ۱۹۱۸تا ۱۹۱۹
میالدی ،زمانی که بکامن در  29سالگی و رسخورده از جنگ
بود ،کشیده شد (تصویر  )7و از منادهای جنبش عینیتنو پس
از جنگجهانی اول بهشامر میآید .او با اعوجاج مرنیستی،28
چشماندازی از صحنهای ترسناک را بهتصویر میکشد و

متاشاگر را بهعنوان مخاطب به متاشای این صحنۀ زشت تلویح
میکند .یک اتاق درهموبرهم که در سمت راست ،زنی با
دستهای بسته دیده میشود .دستهای آن زن ،از طرف
دیوار پشتی اتاق به دریچۀ پنجره بسته شدهاند ،ولی بدنش
بهجای آنکه روی آن میز چوبی پیشآمده دراز کشیده باشد
بهنظر میرسد ،به حالت عمودی آویخت ه شدهاست .سه دزد
یورش آوردهاند و پس از تجاوز دزدها به زن ،او با پاهای
از هم گشاده و جوراب قرمز ،در پیشزمینۀ نقاشی نشان
داد ه شدهاست .در طرف چپ ،مردی قرار دارد که یکی از
مهاجامن او را بهدار کشیده و یک مهاجم دیگر در هامن
حال که پیپ خود را میکشد و باندی بر رسش بستهشده،
دست چپ او را میپیچاند تا از حفرۀ مفصلش خارج شود.
زنی ناشناس و وحشتزده که تنها نیمی از صورت او دیده
میشود ،در پسزمینۀ نقاشی پشت مرد بهدار آویخته ،شاهد
ماجراست .در انتهای سمت راست ،سومین مهاجم ،دست
راست خود را باال برده و تقریباً نگران بهنظر میرسد ،انگار
که او نظارت بر روند کار را برعهده دارد .یک کودک در
کنار سارق است و سارق با دست خود کودک را گرفتهاست.
مخروط استیل بلندگوی گرامفون بهطرف زن در پیشزمینه
میگوید که پخش موسیقی وجود دارد .یک شمع خاموش بر
روی زمین و یک شمع روشن درون جاشمعی در کنار زن و
مخروط بلندگوی گرامافون قرار دارد.

زیرمنت و منادها

شب ،که در سال  1919میالدی بهپایان رسید ،منونهای از
آثاری است که در آن بکامن ،احساسات و وحشت خود را از
جنگ ،پردازش کردهاست .پردۀ شب ،شکنجۀ یک خانواده را
نشان میدهد .در آن منادگرایی مرموز بکامن که هنوز کامال
درکنشده و در نقاشیهای او از جمله شب بهکار رفتهاست،
دید ه میشود .بهعنوان مثال ،میتوانید یک گرامافون را در
کنار یک شمع افتاده مشاهده کنید و اهمیت این موضوع
هنوز برای کسی مشخص نیست .وی در شب پرتفوی جهنم،
خشونت و انحطاط پیرامون شورشهای برلین در نوامرب
 1918میالدی و تأسیس جمهوری وایامر را به تصویر میکشد.
پیکرها که با رنگهایی کممایه و زننده از لحاظ عاطفی
نقاشی شدهاند ،در فضای محدود به سیاق بازمناییهای
اواخر سدۀ میانه از شکنجه محکومان (در اینجا ،یک انسان
معصوم) ،درهم پیچیده و کژمنایی شدهاند .تاکید بر جزئیات
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تصویر  .5ماکس بکامن ،مسیح [ع] و زن زناکار 1917 ،)Christ and the woman taken in adultery( ،میالدی،
رنگروغن روی بوم 126.7 ،در  149.2سانتیمرت ،محل نگهداری،Saint Louis Art Museum, St. Louis :
(.)URL8
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آشکار و دقیق ،بر دامنۀ وحشت میافزاید (پاکباز،1396 ،
.)539
بهنظر میرسد ،بکامن در این نقاشی جهنم را تصویر
کردهاست ،جهنم رصیحی که طیف قهوهای آن نشان از
فرسودگی و سوخنت طبیعت برشی دارد .هامن چیزی که
او در این تابلو با رضبههای خشن قرمزرنگ تقبیح میکند،
بدون آنکه پرسپکتیوی در میان باشد .بیآنکه این پنجره
کورسوئی از امید را به درون راه دهد .بکامن در مقام قیاس
جنگ با قیامت ،آن را چنان سهمگین مییابد که هراس
آن ناگسستنیترین پیوندهای فردی انسانها را میگسلد،
چونان که هول قیامت مهر فرزند را از دل مادر خارج
میکند .نقاشیهای بکامن پس از جنگ جهانی اول برخی
از ویرانکنندهترین اسناد تصویری قرن بیستم حتی بهرت از
عکسها هستند .آنچه او به تصویر میکشد ،نه تاریخ قابل
مشاهده و نه وقایع روزنامههاست ،بلکه او تاریخ شبانه،
رویاها و خیاالت جمعی را نقاشی میکند .پردۀ شب در یک
اتاق در یک شهر بزرگ مدرن اتفاق میافتد ،شاید یک مکان
مالقات سیاسی ،یک کالب شبانه یا مواردی دیگر یا خیاالت
ذهن باشد .شب وحشت پراکنده از مصلوب شدن را دارد ،با
دو شهید ،یک زن که از پشت با جوراب قرمز و دستان بسته
به تصویر کشیدهشده و بیشک مورد تجاوز دزدان قرار گرفته
و مردی که ظاهرا شوهر اوست و از گردنش آویزانشده و بر
روی یک میز ،یک بورژوای نشسته ،در حالیکه پیپ خود را
میکشد ،بازوی او را سخت پیچانده ،باندی که بر رس آن فرد
مهاجم پیچیدهشده نشان میدهد که او در جنگ بودهاست.
اما آیا این صحنۀ ظلم است یا لذت؟ این مکانی است که درد
و لذت ،شکنجه و متایل ،صحنهای غیرقابل تحمل ویرانیکننده
را نشان میدهد (.)URL 1

معنا

تابلوی شب ،درامی از شکنجه و خشونت و درندهخوئی
و نشانهای از بیقانونی حاکم بر اوضاع زمانه و به تصویر
کشیدن سیاسیت آن زمان و وضعیت پس از جنگ در آملان
و پیشدرآمدی بر سادیسم قانونیشده سالهای  1930الی
 1939میالدی است .این اثر که مضمون منادین خود را با
منایش خشونتآمیز ظاهر به متاشاگر انتقال میدهد ،بهشیوه
عینیت نو گُروس و دیکس نزدیک میشود و حتی پیشدرآمدی

تصویر  .6ماکس بکامن ،خودنگاره [سلف پرتره] با شیپور (،)Self portrait with horn
 1938میالدی ،رنگروغن روی بوم 110 ،در  101سانتیمرت ،مجموعه شخصی (.)URL9

بر آن بهشامر میرود .در چارچوب تصویر ،چیزها با منادها
و متثیلها درهم میآمیزند و موضوعها با میانبر زدن از
واقعیت ،انگار در یک سیرک دیده میشوند .اثر او تجربه
زندگی اوست که در لفافۀ افسانه و متثیل پوشانیده شدهاند.
برای بکامن هیچچیز مهمتر از بازمنایی و محتوا نیست.
این اثر و بهطور کلی آثار او در نقطه مقابل هرن تزئیینی یا
«نقاشی برای نقاشی» قرار دارند .او در نگارشی تصویری که
از تقطیر اشیاء واقعی بهدست آوردهاست ،دنیای درون و
برون خویش را با یکدیگر سازگار میکند .این نقاشی گرچه
یک صحنۀ جنگ را نشان منیدهد ،وحشیگری و خشونت
عنان گسیختۀ غالب ،تفسیرهایی گزنده و تکاندهنده از
وضعیت جامعه هستند .بکامن با بهکارگرفنت خود ،همرس و
پرسش بهعنوان مدلهایی برای سه عضو آن خانواده ،گونهای
اشارهای شخصی نیز در این پرده گنجانده است (.)URL1
ماکس بکامن یکی از مهمترین نقاشان دورۀ مدرن بود که
بهدلیل ترکیبات متثیلی مبهم خود که نشانگر محاکامت و
مصائب اوضاع انسانی بود ،شناخته شد .بکامن مناد و استعاره
را وسیلهای برای بیان مضامین اسطورهای و غیرمستقیم خود
قرار داد .در این ارتباط او حتی ب ه خلق منادهای نوینی دست
زد .در اثر او انسان در طلب رهایی است و این رهایی را
نه فقط با عنارص واقعگرا ،بلکه با اشکالی استعارهای بیان
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تصویر  .7ماکس بکامن ،شب (  ۱۹۱۹–۱۹۱۸ ،)The Nightمیالدی ( 29سالگی هرنمند) ،رنگروغن روی بوم 154 ،در  133سانتیمرت ،مکان نگهداری :مجموعۀ هرن نوردراین-وستفالن،
دوسلدورف (.)URL2

میکند .بکامن وضعیت اجتامعی زمان خود را بهصورت
کوار به تصویر درمیآورد .وی دربارۀ شخصیتهای
مضح 
آثارش چنین میگوید« :اینها موجوداتی هستند که عرصه
تخیل را جوالنگاه خویش قرار دادهاند .اینان معرف طبیعت
واقعی انسان امروزیاند ،انسان ناتوان و درمانده در برابر
نفس خود ،آنهم در چنین عرصی غرورآمیز که به خطا
مرتقی خوانده شده است» (هامن).
بکامن جنگ را نقطۀ متایز فردیت و اجتامع میپندارد و
از دل همین متایز و با فروپاشی هنجارهای اجتامعی که
منجر بهازدسترفنت توان قضاوت میشود ،هی چ چیز خیر
را از رش متامیز منیکند و هم ه چیز در هالهای از ناتوانی
در ارزشگذاری فرو میرود .آنچه اهمیت مییابد ،تالشی
فرد ی است برای حفظ حیات ،بیآنکه حیات دیگری مهم

باشد .در نهایت آنچه در اثر منود میيابد طبیعتی بیشکوه
و فروکاسته است :طبیعتی شکنجهگر ،جهنمی و ناامید مانند
تصویری مبتن ی بر ناامیدی که دانته 29از جهنم ارائه میدهد.
وی اضطراب و بیگانگی را که در زندگی مدرن بود ،درک و
منعکس میکرد (هامن).

آثار مشابه دیگر

تابلوی تصویر خانوادگی بکامن (تصویر  )8که در سال 1920
میالدی ،یک سال بعد از تابلوی شب کشیدهشدهاست ،در
نگاه نخست آرام و ساده بهنظر میآید .یک صحنۀ ژانر مدرن
که بهشیوۀ کمپوزیسیونهای کالسیک 30ساخته شدهاست.
تنها هنگامی که دیگر منیتوانیم در برابر تنشهای درونی
این تابلو مقاومت کنیم ،از وسیلههای بیانی بهکار گرفتهشده
آگاه میشویم .هر شش پرسوناژ تابلو کژمنایی شدهاند ،منتها
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نهچندان شدید ،رنگها بهتندی میگرایند ،حالوهوای نسبتاً
زمخت تابلو ناشی از نوع صحنهپردازی آن است .کفزمین،
دیوارها و سقف بهسمت مشاهدهگر پیش آمدهاند و فضای
کمعمق و ناپایداری را برای پرسوناژها ،حرکات آنها و اشیا
و وسایل آنها باقی نهادهاند ،گویی همهچیز در حال یکور
شدن و فروافتادن است .این وضعیت برای پرسوناژها ،هر
چند که خونرسدی از خودشان نشان میدهند ،تهدیدکننده
است .آن فروریزی فیزیکی که انتظار آنها را میکشد ،گویی
ت گرفتهاست .بیگانگی آنها از
پیشاپیش بهلحاظ روانی صور 
یکدیگر و بیحالی و بیرمقیشان توجهبرانگیز است (لیننت
.)222 ،1391

نگاه فرمالیستی به اثر

اولین موضوع پردۀ شب بکامن ،هر جومرج است و با استفاده
از رنگ و فرم تقویت میشود .این نقاشی در کادری افقی
بوجوش
فقط به رنگهای قهوهای و سایههای قرمز پرجن 
محدود شدهاست و با استفاده از این رنگها هرجومرج منایان
میشود .بکامن با استفاده از رنگهای تند و خالصی که با
خطوط خشک ،خشن و شکننده محصور شدهاند ،به بیان
غیرمستقیم رنج انسانی و بهدنبال آن شقاوتها و پستیهای
سیاستمداران و حکام پرداخت .در تابلوی شب با بهکارگیری
فیگورهای غیرمتعارف و کژمناییشده و با استفاده از خطوط
شکسته در پسزمینه به نابسامانی و درهمبرهم بودن اوضاع
زمانه اشاره دارد .رنگ در کارهای او بیشرت ارزشی منادگونه
دارد و بر تاثیرات عاطفی و خشونت کار میافزاید .نقاشی
کامال مسطح و فضای دوبُعدی است ،بدون ایجاد عمق یا
ط مقدم منایش داده
پرسپکتیو (بهعنوان مثال ،اگرچه زن در خ 
میشود ،در باالی تصویر بهورودی پشتی اتاق میرسد) .از
دیدگاه هرنمند مشوشی چون بکامن« ،موجود» در تقابل با
«فضا» یعنی این خال ساکت ،تنها و رسگردان است .بکامن
غالباً ،از «خوف فضا» سخن م یراند؛ و هنگامی که برای
آفرینش گسرته تصویر ،س هبُعد را به دوبُعد کاهش میدهد،
چنین نتیجه میگیرد که« :در برابر بیکرانی فضا ،بدینسان
به دفاع از خود برخاستهام» (پاکباز.)540 ،1396 ،
خطوط کنارهمنا ،وقفههای پراکنده قرمز و زوایای تیز و خشن،
باعث شوک بیننده میشود و صحنه را با هرجومرج و انرژی
تحریک میکند .پیکرهها با رنگهایی کممایه و زننده از

لحاظ عاطفی نقاشی شدهاند و در فضایی محدود به سیاق
بازمناییهای اواخر سدۀ میانه از شکنجه محکومان ،درهم
پیچیده شدهاند .تاکید بر جزییات آشکار و دقیق ،بر دامنه
وحشت میافزاید .بیقوارگی و بدریختی غیرطبیعی پیکرهها
و زبری سطح رنگ روحیۀ وحشیگر ی نشان دادهشده ،در
این پرده را دو چندان میکند .گذشته از این ،چگونگی اجرای
شکلها و فضا از سوی هرنمند ،خشونت حاکم بر جهان را
باز میتاباند .اشیاء بهنظر میرسند که از جای طبیعی خود
بیرون افتاده و کجومعوج نشانداده شدهاند و فضا نیز تاب
برداشته و غیرمنطقی است .در این تابلو ،هر شی یا پیکره
را با حجم وزین و رنگهای تند میبینیم ،هر یک از اینها،
نشانه صوری جداگانهای از نیروی وجودی خویش است ،هر
شی بهصورت انفرادی به فضا یورش میبرد و از دیگری یاری
میطلبد .از اینرو ،نقاش با کار بر روی هر کدام از کاراکرتها،
پارهای از جهان را میسازد .اشیاء جزبهجز فضایی را میسازند
که بهعنوان منایندۀ واقعیت مطرح میشوند .هر جا فضایی
خالی مباند ،سدهایی در برابر آن بر پا میشوند .چارچوب
تصویر بسته و محکم است ،ولی این تدبیر نیر منیتواند مانع
تهدید فضا ،که اشیاء آن را از تصویر دور کردهاند ،بشود.
اشیاء برای دفاع در برابر یورش فضا بهیکدیگر پیوستهاند .این
درام تصویر است .نظم ،آشفتگی را از تصویر م یراند ،ولی
آشفتگی همواره از برون به درون رسک میکشد (.)URL 1

نقد زیبای یشناسی

برای رسیدن بهدرکی عمیقتر و بهدست آوردن معنایی تاز ه
از نقاشیها و ماهیت هرن بکامن باید آثار او در رابطه با
زمینۀ فرهنگیای که در آن ایجاد شدهاند ،مطالعه شوند؛
یعنی در رابطه با فرهنگ خشونت در جامعهای آسیبدیده
از جنگ در ابتدای قرن بیستم .بیانی جدید از رئاليسم
گروتسک 13انگارههای ولگرد ،سارق ،بدنهای بدقواره و گاه
در حال شکنجه و زجر مضامينی هستند كه شاخصۀ فرهنگ
آن دوران محسوب میشوند و در اشكال گروتسک وجود
دارند و ب ه سبب ضديتشان با هنجارهای متعارف اجتامعی،
سياسی ،مذهبی و فرهنگی ب ه ايجاد فضای خشونتآمیز
كمک میکنند .اينان منايندگان ثابت و معترب روح زمانه
هستند .عنارصی در زندگی روزمره در آثار او بهگونهای حضور
دارند که خشونت صحنه را بیشرت میکنند و ماهيتی دوسويه
و پارادوكسی پیدا میکنند كه بهصورت پيچيدهای درهم
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تصویر ( 7الف) .صفحۀ روبرو :بخشی از تابلوی شب (  /.)The Nightتصویر ( 7ب) .باال :پیشطرح تابلوی شب ( .)The Night

گره خوردهاند؛ از ویژگیهای گروتسکی خندهای دوسويه
و تحقريكننده است كه ابژه خود را در عني حال هم تأييد
میکند و هم انكار؛ نافرجامی مس ّجل است .انواع گوناگون
واژگونی و وارونگی ،پرده از ايدئولوژی حاكم برداشته تا آن را
«خلع يد» كند؛ بنابراين ،از ديگر ويژگیهای برجسته بکامن
ترکیبات پیچیده و منادینی است که برای بیان مفهوم خود از
آنها استفاده میکند .تزلزلپذيری جهان در بطن ايدههای
او منایان است و این امر از شاخصههای رئاليسم گروتسک
است .اصل جوهری رئاليسم گروتسک ،تحقري و خوارشامری
است .خوارشامری هر چه كه واالست .به زير كشيدن هر
آنچه عالی ،معنوی ،ايدئال و انتزاعی است و تبديل همۀ
آنها به يک سطح مادی است (انصاری .)218 ،1384 ،در
حقيقت ،مفهوم رئاليسم گروتسک «اصل مادی بدنی» است.
در انگارههای گروتسک بخشهايی از بدن انسان كه به روی
جهان باز هستند يا بهعبارتی ،ورود و خروج جهان به بدن از

راه آنها ممكن است ،مورد تأكيد قرار میگیرند و برجسته
میشوند .بنابراين ،در اين انگارهها دهانهای باز ،اندامهای
توليدمثل و شريدهی ،شكمها و بينیها بزرگمنايی میشوند
(نولز .)23 ،1391 ،همچنني بدن گروتسک به چشمهای
برآمده عالقهمند است .چشمبرآمده ،بيانگر يک تنش بدنی
ناب است .معموال چهرۀ گروتسک به دهان گشوده تحويل
میشود ،دهان گشوده ،مرتبط با تصوير بلعيدن است كه
باستانیترين سمبول مرگ و انهدام است و اين بهنوعی تنزل
و از عرش ب ه زير آمدن است؛ و فروكاسنت ،يعنی رسوكار
داشنت يک شخص ،با اليۀ پاينيتر بدن ،يعنی حيات شكم و
اندامهای تولیدمثل است؛ بنابراين با اعامل دفع ،مقاربت،
لقاح ،بارداری ،و زايش مرتبط است .بدينترتيب ،اصل اساسی
رئاليسم گروتسک ،پاينيآوردن همۀ امور آرمانی و متعالی به
سطح زمينی و مادی برای نابودی آنهاست ،كه اين فرود
آمدن و انحطاط ،همچنان با انگارۀ تولد دوباره همراه خواهد
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بود (.)Dentith, 2005, 21
مفاهيم بدن در رئاليسم گروتسک در تابلوی شب بهطور
واضحی وجود دارد .عمدتا «تصوير بدن گروتسک شامل
ويژگیهايی از چهرۀ تغيري شكل يافته است مانند دهان
باز ،بينی بزرگ ،چشمهای برآمده ،دندانهای منايان و
رويش ناهنجار بدن ( )Bakhtin, 1984, 316كه تقريبا در
متامی شخصيتهای منايشی بکامن اين خصوصيتها وجود
دارد .چشمهای برآمده از ويژگیهای صورت است كه با
زندگی واقعی يا ويژگیهای طبيعی در قسمتهای ناقص
بخشهايی از بدن بهوضوح متناسب شدهاست و در كنار
مفاصل و اندامها دیده میشود .بکامن لحظهای را به تصوير
میكشد كه فراتر از منايش برصی است .او جهنم واقعی را
بهتصویر کشیدهاست .با توجه به رفتارهای بريونی ،ناهنجار
و خشن بدن شخصيتها ،تركيبی متشكل از ترس و تجاوز
از مرزهای قانونی را نشان دادهاست و اين تركيبی از خنده
تلخ و اهميت كاركردهای بدن گروتسكی است (،44 ،1995
 .)Haynesمتام بدنها در ساختار تابلو دخالت دارند و نقش
اجرا میکنند .سبكی كه ويژگی طغيانگر و شورشی دارد،
منايشی از تنزل شأن شخصيتهاست .لحنی متسخرآمیز ،ناشی

از اعتقاد به تباهی و فساد دستگاههای اداری و لزوم ازبني
رفنت آنها ديده میشود .متام انگارههای تنزلی در نقاشی
قابل مشاهده است .در نهایت آنچه در اثر منود مییابد،
طبیعتی بیشکوه و فروکاسته است :طبیعتی شکنجهگر،
جهنمی و ناامید مانند تصویری مبتنی بر ناامیدیای که دانته
از جهنم ارائه میدهد .بکامن را هرنمندی میدانند که در
کنار پیکاسو ،لژه 23و دیگران ،مفهوم نوین واقعگرایی را بر
کرسی نشاند .محتوای تصاویر او که از یک سمبلیسم ذهنی
رسچشمه میگیرد و نقاشی های او گروتسکتر و پر از
استعارههای خفهکننده است.

نگاهجامع هشناسانه

حالوهوای شهر برلین را بهویژه در کارهای اولیه بکامن
میتوان بهخوبی بازشناخت .نقاش جوان در جمهوری وایامر
پس از پایان تحصیالت نقاشی و اقامتی در پاریس ،در سال
 ۱۹۰۴میالدی در برلین ساکن شد .او از سیروسفرهای خود
کولهباری از تجربۀ هرنی با خود آورده بود که رنگوبوی
امپرسیونیسم و سمبولیسم داشتند .در نخستین دوران اقامت
در برلین ،در دورمناها و منظرههای طبیعی او حالوهوای
امپرسیونیستی کامال آشکار است که گاه از نور درخشان و
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تصویر ( 8روبهرو) .ماکس بکامن ،تصویر خانوادگی ( 1920 ،)Family Pictureمیالدی،
رنگروغن روی بوم 100.9 ،در  65.1سانتیمرت،
محل نگهداری،Museum of Modern Art (MoMA), New York City, NY, US :
(.)URL10

مبهم نقاشی ترنر 33اثر گرفتهاند .از حوالی سال  ۱۹۰۹میالدی
که هرنمندان جوان اکسپرسیونیست برلین را ب ه یکی از
پایگاههای اصلی فعالیت خود بدل میکنند ،نگاه بکامن نیز
به تحرک و پویایی شگفتانگیز شهر خیره میشود .زندگی
وحشیانه ،بیرحامنه و پرشکوه شهر او را مجذوب میکند.
او این شور و جذبه را در مجموعهای از پنج تابلو با مضمون
خیابان جاری میکند .اقامت در شهر بزرگ ،با بیغولههای
مهیب و خیابانهای شلوغ ،بهزودی دورمناهای آرام طبیعی
را از تابلوهای بکامن بیرون م یراند .بکامن از ابتدای رشوع
گ جهانی دوم ،دورهای از تغییرات اساسی
کارش تا پس از جن 
در هرن را در کار خود منعکس کرد .او که در جریان جنگ
اول جهانی ،از برلین به فرانکفورت کوچ کرده بود ،با نگاهی
پر حرست پایگاه زندگی مدرن را بهیاد میآورد .در جریان
جنگ و در پی فجایعی که شاهد آن است ،دچار فروپاشی
ذهنی میشود .بکامن در سال  ۱۹۱۹میالدی در رشتهای از
تابلوها و آثار کندهکاری ،برلین پس از جنگ را جهنم نامید.
تابلوی شب از جمله این آثار است .در این دوره با شکست
آملان در جنگ ،پایتخت جمهوری وایامر ب ه عرصه ناآرامیها
و اضطرابهای سیاسی بدل گشته و فضا را خشم و خشونت
آکنده بود .بکامن که با قدرتگیری رژیم نازی از کار تدریس
در هرنکدۀ شهر فرانکفورت منع شده بود ،به برلین برگشت
و میان سالهای  ۱۹۳۳تا  ۱۹۳۷میالدی بار دیگر در پایتخت
اقامت گزید .نگاه او بهشهر اینبار از شور و شیدایی پیشین
فارغ است .او بیشرت به عزلت گراییده و با نگرانی در انتظار
رسنوشت بود .مأموران وزارت تبلیغات گوبلز ،34بر آثار بکامن،
مثل آثار صدها هرنمند نوگرای دیگر ،مهر فساد و انحطاط
کوبیدند و از منایش آنها جلوگیری کردند .او نیز رسانجام
ناگزیر شد آملان را ترک کند (.)URL 3
بکامن هرنمند بزرگ آملانی زمانی که در طی جنگجهانی اول
بهصفوف ارتش آملان پیوست ،جنگ را در ابتدا اقدامی موجه
و منطقی میدانست .او معتقد بود که هرجومرج سالهای
جنگ بهشکلگیری جامعهای بهرت خواهد انجامید ،اما رفنت به
جنگ و با گذشت زمان و بر هم انباشتهشدن خسارات جانی
و گسرتش دامنۀ ویرانیها او را از آن خوابهای خوش بیرون

آورد و دلرسد کرد .چیزی از جنگ نگذشته بود که تاکید بر
وحشت های جنگ و وجود جامعهای که در برابر دیدگانش
در ورطۀ هولناک دیوانگی فرو میرفت ،در نقاشیهای او
پررنگتر و منایانتر شد .منظرۀ نگرانکنندهای که او از آن
جامعه در ذهن خود تصویر میکرد ،به روشنی در تابلوی
شب ظاهرا میشود.

نتیجهگیری

بکامن که در بطن بحران روحی سالهای پس از جنگ و
پیامدهای آن میزیست ،از هامن آغاز کنکاش خود برای
تفسیر جدید واقعیت ،با مسئلۀ تقابل شیء و فضا درگیر شد.
در اینجا ،نه بازسازی واقعیت بهمدد عنارص واقعی ،بلکه
آفرینش واقعیت با عنارص واقعی مطرح است و هر تجلی
واقعیت مرئی ،اظهار وجودی برای اجرای منایشی از انتظام
و ترتیب میمناید .نقاش دلبستگی به زیباییشناسی را وام
مینهد و به فعالیت اخالقی رضوری برای صیانت حیات روی
میآورد .اشیا در فضا ،حجم در خال و معلوم در غیرمعلوم
رخ میمنایاند .جهتیابی «در غیرمعلوم» تنها از طریق
آنچه «معلوم» است ،میرس میشود؛ جهتیابی در فضا به
کمک شیئ نیاز دارد« .اگر میخواهیم غیرمرئی را ب ه چنگ
آوریم ،باید تا حد ممکن در مرئی رسوخ کنیم» .بدینسان،
تناقض میان شی و فضا جای خود را به دیالکتیک شی -فضا
میدهد .این گفتوگوی مهیج و مرموز است که در هر یک
از پردههای بکامن از تنش میان شی و فضا حاصل میآید.
در این پرده ،هر شیء یا پیکر با حجم وزین و رنگهای تند
دیده میشود .هر یک از اینها ،نشانه صوری جداگانه از
نیروی وجودی خودش است ،اما با اینحال ،بیوزنی غریبی
دارد و گویی در هوا پرپر میزند .شیء ،منفردا بهفضا یورش
میبرد و از دیگری یاری میطلبد و بر شیء مجاورش تکیه
میکند .از اینرو ،نقاش با کار بر روی اشیا ،پارهای از جهان
را میسازد .اشیا جزبهجز  ،فضایی را میسازند که بهعنوان
مناینده واقعیت مطرح میشود .هر جا که فضایی خالی
مباند ،سدهایی در برابر آن برپا میشوند .چارچوبه تصویر
کامالً بسته و محکم است؛ ولی این تدبیر نیز منیتواند مانع
تهدید فضا که اشیا آن را از تصویر دور کردهاند ،بشود .اشیا
برای دفاع در برابر یورش فضا به یکدیگر پیوستهاند .این
درام تصویر است .نظم ،آشفتگی را از تصویر م یراند ،ولی
آشفتگی همواره از برون ب ه درون رسک میکشد .بکامن با
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منایش این جهان مسدود ،ب ه نوعی حدیث نفس میپردازد.
در چارچوبه تصویر ،چیزها با منادها و متثیلها درمیآمیزند.
چنین بهنظر میرسد که بسیاری از پردههای او با واقعگرایی
بیآالیش و ب یواسطهشان و با میانبر زدن به واقعیت در
یک خیمه سیرک آرایش یافتهاند .هرنمند بهدرون میآید و
آنها را بهتصویر میکشد .پردههای بکامن ،تجربههایی از
زندگیاند که در لفاف افسانه و متثیل و گاه اخالق پوشانیده
شدهاند .هرنمند با نگرش اخالقیاش بر زندگی و هرن بهاین
نتیجه میرسد که« :چیزها ،سیاه و سفید بهنظر میآیند،
همچون رشارت و فضیلت» .و از اینرو ،برای بکامن هیچچیز
مهمتر از بازمنایی و محتوا نیست .پردههای او در نقطۀ مقابل
هرن تزئینی یا «نقاشی به خاطر نقاشی» قرار دارند .انسان،
موقعیت او ،و حاالت ذهن با واقعیت متام در برابر متاشاگر
ظاهر شدهاند .پیکرها ،بهانهای برای ترکیببندی نیستند،
بلکه بازیگران یک قصه یا محملی برای معانی خاصاند .هر
یک از پردههای بکامن یک اظهاریه وجودی است .بکامن
خویشنت را در منت دنیایی وصف میکند که واقعیتهای
بغرنج آن را منیتوان بهطرز ساده و رسراست بیان کرد .مناد
واقعیت ،درون و برون درهم میآمیزند .کارهای او مبهم،
ژرف و در عینحال ،زمخت هستند.

تها
پینوش 

1.Max Beckmann
 .)۱۸۲۷-۱۷۷۰( ،Ludwig van Beethoven .2موسیقیدان و آهنگساز
اهل آملان بود .وی شخصیتی مهم در انتقال بین دورههای کالسیک و
رمانتیک در موسیقی غرب بود و یکی از بزرگترین آهنگسازان اروپایی
به حساب میآید.
 ،)Neue Sachlichkeit( NEW OBJECTIVITY .3در دهه ۱۹۲۰
میالدی ،بکامن با عینیت نو پیوند خورده بود؛ مکتبی که در واکنش به
اکسپرسیونیسم ،از احساساتگرایی درونی بهنفع واقعیت بیرونی فاصله
گرفته بود .جنبشی در نقاشی آملان در دهه  ۱۹۲۰و اوایل دهه ۱۹۳۰
میالدی ،ناراضی و بدگامنی دوره پساجنگجهانی یکم را بازتاب میداد .این
اصطالح را نخستینبار گوستاو هارت الب مدیر گالری شهر مانهایم بهکار
برد ( ۱۹۲۳میالدی) و یک کارمنای گروهی نیز با همین عنوان در آنجا
ترتیب داد ( ۱۹۲۵میالدی) :آثار «هرنمندانی که وفاداریشان را به واقعیت
عینی و رصیح حفظ کردهاند یا بازیافتهاند» .این کارمنا بعدا ً در برلین (۱۹۲۷
میالدی) و آمسرتدام ( ۱۹۲۹میالدی) هم برپا شد .در جنبش عینیت جدید،
وحدت سبک و یا همبستگی گروهی وجود نداشت؛ اما ریزهکاری دقیق
و طنزگزنده در توصیف سیامی زشت زندگی شهری ،وجه بارز آن بود .در
واقع ،عینیت جدید متایل اکسپرسیونیسم و دادا برلین به انتقاد اجتامعی را
ادامه میداد ،اما گرایش های انتزاعی سوار آبیفام را رد میکرد .اتودیکس
و گئورگه گروس برجستهترین منایندگان این جنبش بودند .فلیکس مولر،
شاد ،اشلیخرت ،دافرینگ هاوزن و آننت رادرشایت (او در سالهای پس از
جنگجهانی دوم به انتزاع گرایید) ،گئورگ شولتس و الکساندر کانولت ،از
جمله دیگر منایندگان جنبش عینیت جدید بهشامر میآیند .گاه ،ارشیمپف
را نیز درکنار نامبردگان قرار میدهند ،اما درواقع ،پیوند این دو با این جنبش

بیشرت بهلحاظ اصلوب کار (واقعمنایی) است تا موضوع و محتوا.
 .)۱۹۷۳-۱۸۸۱( ،Pablo Picasso .4نقاش ،شاعر ،طراح صحنه ،پیکرتراش،
گراورساز و رسامیک کار اسپانیایی و یکی از برترین و تأثیرگذارترین هرنمندان
سده بیستم میالدی بود .او به همراه ژرژ براک ،نقاش و پیکرتراش فرانسوی،
سبک کوبیسم را پدید آورد.
 ،)۱۹۵۹–۱۸۹۳( George Grosz .5نقاش و عکاس اهل آملان و از هرنمندان
برجستۀ جنبشهای دادا و عینیت نو در دوره جمهوری وایامر بود .او
بیشرت بهخاطر طرحهای کاریکاتوری از زندگی در برلین و فتومونتاژهای
دادائیستیاش شناخته میشود.
 ،)۱۹۶۹–۱۸۹۱( Wilhelm Heinrich Otto Dix .6نقاش اهل آملان بود.
شهرت او بیشرت بهخاطر ترسیم بیپروا و واقعگرایانه جامعۀ شکستخورده
وایامر و خشونتهای جنگ است.
 ،)2010 –1928( Nathan Oliveira .7نقاش و مجسمهساز آمریکایی بود که
در اوکلند کالیفرنیا ،از والدین مهاجر پرتغالی متولد شد.
8. Publication excerpt from an essay by Wendy Weitman, in Deborah Wye, Artists and Prints: Masterworks from The Museum of
Modern Art, New York: The Museum of Modern Art, 2004, p. 88.
9. Die Nacht
 .10رجوع شود :مدخل فرمالیسم ،دایرهاملعارف پاکباز ،1394 ،صفحه -1005
.1004
 .11رجوع شود :مدخل زیباییشناسی ،دایرهاملعارف پاکباز ،1394 ،جلد اول
 ،صفحه .791
 .12الیپزیگ شهری در ایالت فدرال زاکسن ،و از شهرهای بزرگ و مهم رشق
آملان است .یکی از پایگاههای اصلی نئونازیها این شهر است .گوته ،شاعر
آملانی این شهر را پاریس کوچک لقب دادهاست.
 ،)1964 -1881( Minna Beckmann-Tube .13نقاش و خواننده اپرا آملانی
بود .وی بیشرت بهعنوان همرس اول ماکس بکامن شناخته میشود.
14. Großes Stillleben mit Fernrohr
15. Musée Je de Paume
 .16دریافتگری یا  ،Impressionnismeجنبش هرنی گروه بزرگی از
نگارگران آزاداندیش و نوآور فرانسه بود که در نیم ٔه دوم سده نوزدهم میالدی
در آن کشور ظهور کرد و بهزودی جهانگیر شد .در این شیوه هرنمند تالش
دارد با کمک رضبات پیاپی و شکست ٔه قلممو و بهکار بردن لختهرنگهای
تجزیه شده و تابناک که ارتعاش تشعشات نور خورشید را در ذهن تداعی
میکند ،دریافت و برداشت مستقیم خود را از دیدههای زودگذر بهشکلی
رؤیاگونه بهتصویر کشد .در روش دریافتگری ،اصول مکتبی طراحی دقیق،
سایهروشنکاری ،ژرفامنایی فنی و ترکیببندی متعادل و معامریگونه رعایت
منیشود.
 ،Young Men by the Sea .17محل نگهداری.Saint Louis Art Museum :
 .18بیانگرایی یا  ،Expressionismنام یک مکتب هرنی است .در آغاز قرن
بیستم ،نهضت بزرگ ضد سمبولیسم و امپرسیونیسم پا گرفت که آرامآرام
مکتب اکسپرسیونیسم از دل آن بیرون آمد .واژۀ اکسپرسیونیسم برای
اولین بار در تعریف برخی از نقاشیهای اگوست اروه بهکار رفتهاست.
اکسپرسیونیسم جنبشی در ادبیات بود ،که نخست در آملان شکوفا شد.
هدف اصلی این مکتب منایش درونی برش ،مخصوصاً عواطفی چون ترس،
نفرت ،عشق و اضطراب بود که در آن هرنمند برای القای هیجانات شدید
خود از رنگهای تند و اشکال کجومعوج و خطوط زمخت بهره میگیرد.
 ،)1863–1944( Edvard Munch .19نقاش برجستۀ نروژی در سبک
هیجانمنایی (اکسپرسیونیسم) بود.
 ،)1528-1470( Matthias Grünewald .20نقاش مشهور آملانی دوران
رنسانس است .وی یکی از بزرگترین فردگرایان دورۀ رنسانس و هرنمندی
با نبوغ و نوآوری اصیل بود.
 ،Hieronymus Bosch .21با نام اصلی -۱۴۵۰( Jheronimus van Aken
 ،)۱۵۱۶نقاش هلندی بود .عمده دلیل شهرت وی ،کاربرد نقوش خیالی برای
بیان مفاهیم اخالقی و همچنین حکایت داستانهاست.
 ،)۱۵۲۵–۱۵۶۹( Pieter Brueghel the elder .22نقاش هلندی دوران
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رنسانس است که ب ه جهت نقاشی از مناظر طبیعی و زندگی روستایی شهرت
دارد.
 .23حجمگرایی یا  ،Cubismeیکی از سبکهای هرنی است .کوبیسم در
فاصله سالهای  ۱۹۰۷تا  ۱۹۰۸میالدی بهعنوان سبکی جدی در نقاشی و
تا حد محدودتری در تندیسگری ظهور کرد ،که از نقاط عطف هرن غرب
بهشامر میآید.
 .24بکامن گرچه هرنمندی اکسپرسیونیست خوانده میشود ،خود او نه این
برچسب را پذیرفت و نه مکتب اکسپرسیونیسم را بهرسمیت شناخت.
 ،Fauvism .25مکتب گروهی از نقاشان فرانسوی بود که در آثار خود
دورگیریهای زمخت و رنگهای تند و نامتعارف و شکلهای سادهشده
بهکار میبردند و از سهبعدمنایی و سایهروشنکاری پرهیز میکردند .فوویسم
از نخستین سبکهای نقاشی در جنبشهای پیشتاز هرن اروپا بود که بین
گ جهانی اول
سالهای  ۱۸۹۸تا  ۱۹۰۸میالدی در فرانسه پا گرفت و تا جن 
ادامه یافت.
 ،blind man’s buff .26محل نگهداری:
.Minneapolis Institute of Art, Minneapolis, MN, US
 ،)1986 -1904( Mathilde von Kaulbach.27ملیت آملانی.
 .28ت َ َکلُّفگرایی یا شیوهگرایی ( )Manierismسبکی است که از سدۀ
ِ
کاربست تصنعی،
هفدهم در هرن و ادبیات اروپا رایج شد و بهتدریج ،به
افراطی و تظاهرآمیز شگردهای هر سبک هرنی گفته میشد .شگردهای
نقاشان تکلفگرا چون درازمنایی پیکرها ،حرکتهای پر پیچوتاب ،اختالف
تناسبها و مقیاسها ،رنگهای نامالیم ،شلوغی و عدم تقارن ترکیببندی
با منطق زیباییشناسی رنسانس تعارض داشته و بههمین سبب هرنمندان
سدۀ هفدهم به دستآوردهای تکلفگرایان با تحقیر نگریستند و آن را
مردود دانستند .اما سدۀ بیستم نه فقط این قضاوت را نپذیرفت ،بلکه دوران
تکلفگرایی را رسآغاز آگاهی هرنمند غربی از شخصیت ،قدرت ،تخیل و
مهارت فنی خویش دانست.
 ،)۱۳۲۱- ۱۲۶۵( Dante Alighieri .29شاعر اهل ایتالیا بودهاست .وی در
سیاست زادگاه خود عاملی مؤثر بود ،همچنین بهعنوان یکی از پیروان مکتب
آلربت کبیر شناخته می شود .نوشتههای دانته بر ادبیات ایتالیا و رسارس اروپا
برای همیشه تاثیر گذاشت.
 .30کالسیک مبتنی بر اصول خاصی است که آغاز آن به متدن یونان در
قرن پنجم قبل از میالد میرسد در واقع منظور از شیوۀ کالسیک ،اصول و
روشهای هرنی و ادبی مربوط به دورانهای یونان و روم باستان است.
موضوع اصلی آثار هرنی کالسیک یونان و روم «انسان» است .زیرا در نظر
یونانیان انسان معیار همه چیز است و بر اساس قدرت تفکر قادر است
طبیعت و نظم موجو در آن را بشناسد و از این لحاظ بر موجودات دیگر
برتری دارد .آنها بر این اساس اصول و روشهایی ابداع کردهاند که بر محور
زیبایی و سادگی میچرخید و آثار هرنی خود را به طور کامل منطبق بر آن
اصول بهوجود میآورند .هدف اصلی هرن کالسیک ،آفرینش زیبایی بر اساس
تناسب ،توازن ،تعادل ،نظم و یک قالب و بیان کامل هرنی بود .این هدف
همچنین شامل طبیعت و زیباییهای آن و نیل به کامل انسانی است .از
بزرگترین نقاشان این مکتب :لئورنادو داوینچی ،میکل آنژ و رافائل را باید
نام برد.
 ،Grotesque Realism .31رئاليسم گروتسک ،مفهومی در ارتباط با سنت
رئاليسم و فرهنگ عاميانه است و گاهی انعكاسدهنده تأثري مستقيم فرمهای
كارناوالی است ،گروتسک با امور مادی و جسامنی عامل ،مورد توجه است
كه نه تنها تخطی از هنجارها و نظم طبيعی جهان محسوب منیشود ،بلكه
هنجارها و نظم ويژه خود را دارد .در نظر باختني مفهوم رئاليسم گروتسک
يک حالت ادبی است كه توسط اصل مادی بدنی از عملكرد جسامنی و
فيزيكی آن آشكار میشود و بر رابطه بني اليه و قرش بدن با جهان و بازسازی
اصول دگرديسی ،رشد ،مرگ و تولد تأكيد دارد.
 ،)1955-1881( Joseph Fernand Henri Léger .32نقاش ،مجسمهساز
و فیلمساز فرانسوی است .کارهای او را میتوان در سبکهای کوبیسم و
اورفیسم طبقهبندی کرد.
 ،)1881-1775( Joseph Mallord William Turner .33منظرهپرداز

رمانتیک بریتانیایی بود که عالوه بر نقاشی در زمین ٔه چاپ نیز فعالیت داشت.
 ،)1945-1897( Paul Joseph Goebbels.34سیاستمدار ناسیونال
سوسیالیست آملانی که از  ۱۹۳۳تا  ۱۹۴۵میالدی وزیر پروپاگاندای رایش
سوم بود.
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Abstract
Max Beckmann suffers from the general human condition. He shows unpleasant social,
political relationships and mental anxieties in his paintings which is the sign of his controversy with the problem of existence. His language is symbolic, in the way that by observing the roles we understand that these elements except for impromptu experiences are
selected. Beckmann intended to express the problems of existence by symbol and myth.
His intention is the expression of life myth and the main issue of his painting is human
myth. In this research, the Night Painting in which Beckmann’s mysterious symbolism is
not still understood completely, is investigated with the emphasis on formalistic, aesthetic,
sociological critique and also with examination of symbols and the meaning of the paintings by descriptive-analytical approach and in this way and route, the visual works and
written sources are used. Max Beckmann who lived in the heart of the post-war mental
crises and its consequences, is involved with the object and space opposition for new
interpreting of reality and applied grotesque forms due to their opposition to conventional
social, political, religious and cultural norms to create a violent atmosphere. His paintings
often encompass mythological allusions to the cruelty of the Nazis and beyond that, they
show and express subjects and symbols of universal themes of terror, salvation and the
secrets of eternity and destiny.
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