
»تجربه ی هنر مانند تجربه ی جهانی اس��ت 
که به انتها رس��یده باش��د....]جهانی[ که به 
وجود ناب و عریان فرو کاس��ته شده، مثل 
وج��ود ارواح و س��ایه هایی ک��ه اولیس در 
هادث مالقات می کند، جایی که زندگی در 
سایه ای محو می شود.«         امانوئل لویناس

باغ عدن اس��تعاره ی روش��نایی و شگفتی، 
م��کان س��عادت و قراب��ت، الگ��وی اصیلِ 
جوانیِ دهکده ای اس��ت که صد سال تنهایی 
مارکز با توصیف آن آغاز می شود: »بنا شده 
در کناره ی رودخان��ه ای از آب زالل که بر 
بستری از سنگ های جال خورده می دوید...«. 
ج��ز جوانی و  نور، جادو نیز این دو مکان را 
به رمانِ مارکز وص��ل می کند، یعنی همان 
اس��م رمزی که دروازه ی هنر و سخن گفتن 
از آن را می گش��اید. اما پیش از جادو، خود 
باغ عدن اس��ت که به نوعی تکلیف هنر را 
مش��خص می سازد. هنرمندِ ماقبل مدرن که 
هنرش در خدمتِ دین و مناسک آئینی بود، 

رسالت خود را تقلید از عمل خالقِ آفریننده 
می دانست؛

چنانکه به تفسیر والتر بنیامین، آدم ابوالبشر 
در عمل نام گذاری بر مخلوقات، عمل خالق 
خداوند را تکرار می کرد. زبان آدم ابوالبشر 
انع��کاس آوای صام��ت طبیعت ب��ود که به 
گوش شنوای او  می رس��ید. با هبوط جهان، 
طبیعت نیز آوای خویش را از دس��ت داد و 
زبان بش��ر به رس��انه ی اطالعات و معرفت 
مفهوم��ی بدل ش��د. هنر مدرن ک��ه هر گونه 
پیوندی را با بهش��ت از دس��ت داده اس��ت، 
رس��التش ح��ذف ای��ن س��ویه ی اضافی یا 
ناشی از هبوط زبان است، یعنی تن زدن از 
رس��انه ی اطالعات و معرفت مفهومی بودن. 
پژواک ای��ن بینش در دامنه ی وس��یعی از 
تأمالت در باب هنر مدرن ش��نیده می شود، 
مثالً در این حکم لویناس که » هنر در تقابل 
با دانش است. هنر ... فرا رسیدن شب است، 
نوعی هجوم سایه ها. اگر این موضوع را در 
چهار چ��وب االهیاتی بیان کنیم هنر ]مدرن[ 

به نظام وحی یا مکاشفه تعلق ندارد؛ همچنان 
ک��ه به نظام آفرینندگی یا خلق کردن«. هنر 
مدرن هنر نور سیاه و سایه ها است. از طرف 
دیگر، نق��اش م��درن دیگر تابل��و اش را با 
تصویر نمی پوشاند، بلکه آن را از هر تصویر 
و ه��ر چیز دیگری پ��اک می کند: مربع های 
سیاه و س��فید ماله ویچ و پاک کردن نقاشی 
دکونینگ به دس��ت جاس��پر جانز ترجمه ی 

سر راست چنین نگرشی هستند.

سایه های عدن 
نقاشی های این مجموعه را می توان به شکلی 
فاضالنه، با تابلو های مرلین مونرو، میک جگر 
و مائوی اندی وارهول قیاس کرد که تکرار 
عکسی واحد و محو شونده از یک الگو هستند 
یا به نحوی با حکم »نقاش��ی کردن از جهان 
خالی ش��ده از ابژه «ی لویناس توضیح ش��ان 
داد، یا س��ادگی و غلب��ه ی موحش فضاهای 
خال��ی تابلو ه��ا را نوعی نقاش��ی »بی چیز« 
)به قیاس از »تئاتر بی چیز« گروُتفس��کی( 
بنامی��م. این مجموعه تابلو ه��ا تکرار جزئی 
)عمدتاً برگ ها( از چند گل یا گیاه، در یک 
یا دو رن��گ کمرنگ اند که اندک اندک رو 
به محوی می گذارند، محوش��دنی که همان 
عنصر یا ش��کل بصری را نیز مبتال می سازد. 
گرد آمدن این مجموعه تابلو ها کنار یکدیگر 
ضرب آهنگی را ش��کل می دهند، البته نه به 
معن��ای معمول موس��یقایی اش، که ناظر به 
قاعده ی درونی نظام هنری این آثار اس��ت، 
بلکه به معنای شیوه ای که اجزای یک تابلو 
و همچنین کل تابلو های مجموعه خود را به 
مخاطب تحمیل می کنن��د و بدین صورت، 
از واقعیت بر کنده می ش��وند. سادگی و بی 
چیزی این تابلو ها الق��ا کننده ی نه نقصان 

ی��ا کمب��ودی بلک��ه کامل ش��دگی و واحد 
بودنشان است. ضرباهنگ در اینجا گویای 
موقعیتی اس��ت که تابلو ها خود را به روی 
ما می گشایند بدون آنکه ما آن ها را گشوده 
باشیم، حتی گویا همراه با گشودگی تابلو ها 
ب��ه روی ما، م��ا نیز خود را ب��ه روی آن ها 
می گش��ائیم. در این ضرباهنگ اس��ت که 
من/ چش��م ج��ای خ��ود را ب��ه مکانی می 
دهد که در آن تابل��و و  بیننده در اجتماعی  
شریک می ش��وند که وجهی(mode) دیگر 
از ب��ودن را تجربه می کنن��د.* این وجه از 

بودن، نه بودن در آگاهی اس��ت و نه بودن 
در ناخوآگاه��ی، بلکه تجربه ی برخاس��تن 
از خواب اس��ت که در آن، جه��ان را هاله 
ای از تازگی و ناواقعیت پوش��انده اس��ت. 
ای��ن توصیف نظی��ر همان توصیفی اس��ت 
که ش��ارل بودلر در مقاله ی نقاش زندگی، 
درب��اره ی نقاش��ی ه��ای کنس��تانتن گی، 
آن را ب��ا اصط��الح »دیدن جه��ان پس از 
برخاستن از بستر بیماری یی طوالنی« بیان 
 می کند و یکی از نخس��تین و پیشتاز ترین
صورت بندی های مدرنیسم را ارائه می دهد. 

هنر مدرن و باغ عدن 
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*صناع��ت اصل��ی مدرنیس��م را می توان 
این گون��ه تفس��یر ک��رد، چ��را ک��ه بنا به 
زیبایی شناس��ی  از  هگل��ی  تفس��یر های 
کانتی، غایت هنر مدرنیس��م آن است که 
(medium) ن��اب، یعنی تحقق  رس��انه ی 
ایده ی رسانه ی خاص خود باشد. از طرف 
دیگ��ر اجماع یا milieu مرکب اس��ت از 
medius ی��ا هم��ان medium )رس��انه یا 
واس��طه( و lieu به معنای مکان. از طرف 
دیگ��ر medius به معن��ای mode یا وجه 

نیز اس��ت.

این مطلب با حمایت و مسئولیت گالری شیرین منتشر می شود.


