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 : رویکردی رانسیری به مفهوم مدیوم برای نقاشی معاصر "تخت"تا  "تختی"از 

 آرمین مالکی

 نوعی ارتباطی که آثار هنری معاصر با آثار هنری پیشین ، به ویژه هنر مدرنیست ، 

 -برخی صاحببحث ها و اختالف نظر های گوناگون بوده است .برقرار می کند مورد 

 نظرات مدعی گسستی کامل با تاریخ مدرنیسم بوده اند و برخی تالش کرده اند تا هنر 

 معاصر را نیز به نوعی در امتداد هنر مدرنیسم قرار دهند. رویکردی که در این گفتار

 مورد توجه ما ست تالش دارد تا با تحلیل گفتمان هنری مدرنیسم آن را در چهارچوب 

 برخالف ادعاهای جذم گرایانه ی خودش تنوع و تکثر آنتاریخی اش قرار دهد و 

 -را آشکار کند. ما با توجه به نظریات ژاک رانسیر در کتاب "آینده ی تصویر" در هم

 تنیدگی گفتمان انتقادی و آفرینش هنری را اساس کار می گیریم و تالش می کنیم با

 اشی ، برخی پیچیدگیاثر نق ”بررسی تاریخی یک مفهوم محوری مدرنیستی یعنی "تختی

 های مفهومی را که هنر مدرنیست به آن دچار بوده است مورد بررسی قرار دهیم. هدف

 ما نه ایجاد گسست با مدرنیسم و نه امتداد دادن مفهوم های آن ، بلکه به دست دادن دیدی

 اهرا از دیدگ تانتقادی ست که می تواند مفاهیم نوکانتی یا حتی پوزیتیوییستی هنر مدرنیس

 نظریه و کنش هنر امروز جالب توجه سازد. به طور خاص تحلیل ما دوره ای را مورد

 تمرکز قرار می دهد که در چهارچوب بحث رانسیر نبوده است. یعنی گذار از مدرنیسم 

 گرینبرگی به مدرنیسم متاخر با محوریت آراء استاینبرگ و کنش هنری هنرمندانی چون 

 میراث داران مارسل دوشان قلمداد می شوند. راوشنبرگ و جونز که از جهتی

    نئودادا، رانسیر ، گرینبرگ ، استاینبرگ ، راوشنبرگ ،،مدرنیسمکلید واژه ها : تختی 

 

ژاک  "مفصل بندی نظری میان کلمات و اشکال بصری که یک رژیم مشخص هنر را تعریف می کند"

 2002رانسیر ، آینده ی تصویر ، 

 

 مقدمه
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هر چه باشد ، عدم  هشتاد }میالدی{دلیل "بازگشت" نقاشی به عرصه ی هنر های تجسمی در دهه ی 

ست. ورود مجدد نقاشی ، خواه نین بازگشتی در دراز مدت امکان پذیر نیتوجه و کم محلی به پیامد های چ

شیوه ی کهن  نوزایی ایننا خواه پرسش هایی را زنده کرده است که پیش از آن منحل اعالم شده بود. 

آفرینش هنری در زمانه ای دیگرگونه ، حتی اگر در بدو امر چنان که بدبینان می پندارند تحت فشار 

توانش های بازار هنر ، سهولت و دم دستی بودن آن و باالخره شکست "آوانگارد" قرن بیستم باشد ، 

با این شیوه ی آفرینش طور تاریخی  به رویکردی روز آمد و پذیرفتنی به برخی پرسش هایی را که

پس از دگردیسی های گوناگون تاریخی و از سر گذراندن انقالب های آمیخته اند را ایجاب می کند. 

، مخاطبان و {1}پارادایمی گوناگون که به چیزی در حدود نابودی کامل در دهه ی هفتاد منجر شد 

ایی غیر انتقادی از دوره های گوناگون به نمایش مجدد بریده ها و تقلید هآفرینندگان نقاشی نمی توانند 

تامل نظری در چیستی و کرد و کار نقاشی نقاشی گذشتگان ، چه "سنتی" و چه مدرن ، دل خوش دارند. 

م است که ، پیش از هر چیز بازخوانی و معنایابی در مجموعه ی تحوالتی در هنر سده ی بیستمعاصر 

پیگیری آن شیوه های اندیشیدنی که نخست با شتابی فزاینده ای نقاشی منجر شد. در نهایت به انزوا و الغ

 این هنر را به دگردیسی و نوآوری واداشت و سپس بر اساس وجود آن خط بطالن کشید.

چنین مطالعه ای اگرچه با هدف سنجیدن مختصات موقعیت اکنونی ست ، خواه نا خواه روی در گذشته 

ا متصل کردن مجموعه ای از نقاط پراکنده سعی در ترسیم دارد. آن چه از سر گذشته را بر می رسد و ب

کشمکش های درونی نهاد هنر  یا از آن بدتر صوری فلکی دارد که بتوانند نوری سرد و واقع نما بر 

چنانچه همصدا با دیدگاه هگلی ،  کلبی مسلکی و بی تفاوتی سرمایه مدارانه ی آن در دوران ما افکند.

صنوعات بشر در رابطه ی آن با فرایند های آگاهانه ، چه فردی و درون نگر و تمایز هنر را با بقیه ی م

اینگونه تالش نظری و کند و کاو برای تفسیر موقعیت ، جهانی و کالن ، بدانیم باید بپذیریم که -چه تاریخ

از  خود عنصر تایین کننده ای از نهاد هنر است و در نسبتی تزئینی یا کمکی بیرون آن قرار نمی گیرد.

این دید کمبودی که از دهه ی هشتاد به این سو در این زمینه وجود داشته ، یا نوعی فقدان سیستماتیک و 

 یا نوسانی اجتناب ناپذیر و به مرور زمان در حال جبران شدن. {2} نابود کننده است

با دیدگاه دوم ترجیح نگارنده ، با توجه به شواهدی که در حوزه ی تاریخ هنر نویسی نو دیده می شود ، 

ابزار های نظری و پژوهش های تفصیلی پایه ای که این  دیدگاه گذشته نگرانه را ممکن می کند ،  است .

عمر چندانی ندارند. گویا دو سه دهه زمان الزم بوده است تا تحول سترگی را که با فروپاشی یا به حاشیه 

م پذیر سازد. خود آگاهی نظریه پردازی هنر رانده شدن آوانگاردیسم در جهان هنر به وجود آمده است فه

از دهه ی نود به تدریج ) و به ویژه با و امکان نگریستن تاریخ فکری مدرنیسم از موضعی بیرون آن ، 

اثر سترگ تی جی کالرک ، "خدا حافظی با یک ایده: بریده هایی از یک تاریخ مدرنیسم" ( شکل می 

 {3با مجموعه ی پژوهش های آوانگارد} ی نظام مند و جهانیگیرد و بعد از سال های دوهزار ، به شکل

نحوه ی ارتباط آن با فضای هنر دنبال می شود. مقصود این که این فراشد همچنان در حال شدن است و 

 معاصر همچنان مسئله ای به روز و جهانی ست.

به  ن نیز نیازی جدیرینش هنری ایرانیابا این وجود ، از دیدگاه اوضاع نهاد های هنری مرتبط با آف

برگذاری نمایشگاه زمان درگیر شدن با اینگونه مباحث احساس می شود. پس از نقطه عطفی در حدود 



سردمدار جنبش هنر نوگرا در ایران این هنر مفهومی درموزه ی هنر های معاصر ، نسلی که تا پیش از 

نهادی در موضعی ضعیف تر قرار  هایش ، از دیدگاهیدستاورد ها و کاستی  قلمداد می شد ، با همه ی

گرفت. نسل جوانتر مصمم بود تا با ترجیع بند "پسامدرنیسم" طرحی دیگرسان افکند و شیوه های آفرینش 

هنری تازه ای را جایگزین شیوه های پیشین سازد. اگرچه چنین تحولی ، به ویژه در کشور ما که حوزه 

در نفس خود مطلوب است با این حال تا سالیانی دراز  ی فرهنگ و هنر به نسبه ایستا و پدرساالر است ،

قطب نمایش را گم کرده است و ، ال اقل در زمینه ی نقاشی ،چنین به نظر می رسید که این نسل جوانتر 

حتی چیزی نمانده با فراموش کردن دستاورد های هنر نوگرای ایران به دامان نوعی نقاشی کم رمق 

این بازگشت غیر انتقادی به گذشته ، وضعیتی منحصر به هنر معاصر  اگرچه {4}بازنمایانه در غلتد.

ایران نبوده ، با این حال با توجه به مقاومت بیشتر جامعه ی ایران در برابر هنر نوگرا ، چنین شرایطی 

جو تقابلی میان این "پسا مدرنیسم " و آن نوگرایی  می توانست دشواری های جدی ای به وجود آورد.

سازنده و آسیب زا بوده و فقط اخیرا تحوالتی در جهت تعامل و درک مقابل میان این دو  سال ها غیر

 گونه ، یا دو نسل ، هنرمندان احساس می شود.

بدفرجام ولی تاثیر گذاری که رانه ی اصلی تحول هنر نقاشی در سده ی اما نکته ی محوری بحث های 

رح شدن نقاشی به ویژگی ست. مط-مفهوم مدیوم و مدیومبیستم بودند و در نهایت به نفی آن رسیدند ، 

ی نقاش در زمانه  دنیساگر چه در غالب کلمات به نوشته ای از موریس  {5}رنگی" عنوان "سطح تخت

که از  {1}تغییر قرن می رسد ، اما در کنش نقاشانه به آثار مانه ، به ویژه تابلوی "المپیا" نسب می برد

ت حوزه ی هنر سده ی نوزدهم اروپا و جدا شدن هنر از کارکرد های دیدی اجتماعی معلول تحوال

 -جریانی گفتمانی 60مدیوم ویژگی نقاشی در طول سده ی بیستم تا سال های  معمول پیشین آن است.

نقاشانه ایجاد می کند که بنیاد آن نوعی نگرش "تحت اللفظی" به نقاشی ست. نقاشی بدیهی ترین چیزیست 

دود رنگی" و بقیه ی ویژگی های آن باید به نوعی از این کیفیت ابتداعی قابل که هست ، "سطح مح

دانست که صراحتا {6}اوج این رویکرد را می توان مقاله ی "نقاشان مدرنیست" گرینبرگ استنتاج باشد. 

،  مورد (flatness) "خود انتقادی مدیوم محور نقاشی را با توجه به ویژگی اصلی آن ، یعنی "تختی" 

ث قرار می دهد. با این حال جریان بحث های انتقادی در گذر زمان به همراه کنش خالقه ی هنری بح

نشان داده است که این رویکرد دارای محدودیت های جدیست . همواره مفهوم "تختی" و کیفیت دقیق آن 

و چندگانه در باره  مورد مناقشه بوده و به ویژه با پا بر عرصه گذاشتن هنرمندان نئو دادا گفتمانی پیچیده

)"تخت" ، یا همان تخت خواب،  {2}ی آن ایجاد می شود که لئو استاینبرگ نظریه پرداز جدلی آن است.

که در عنوان این مقاله مورد نظر است ، نام یکی از آثار شاخص راوشنبرگ ، هنرمند شاخص این 

 جریان است.(

فیزیکی نقاشی به تنهایی بتواند تعیین کننده ی  درنتیجه ، امروزه کمتر کسی باور می کند که ویژگی های

از دیگر عواملی که امروزه باعث ناباوری نسبت به تالش های به عالوه ، کلیه ی جنبه های آن باشد.

رخ می  20مدرنیسم برای تعریف نقاشی بر اساس "تختی" شده است ، گردشی نظریست که در دهه ی 

کانتی منتقدان مهم مدرنیست با اشکال گوناگون نو –ویستی نماید یعنی جایگزین شدن بحث های پوزیتی

. در همین راستا ، توجه نظریه پردازانه از مفهومی فیزیکی و عینی ساختارگرایی و فلسفه های قاره ای

 {8}.همچون "تختی" به امکانات گفتمانی صورت بندی کننده ی "تختی" معطوف گشته است 



در این گفتار ، جهت آشکار کردن برخی از این پیچیدگی های مفهومی و با توجه به فایده ی داشتن چنین  

تحلیلی برای کنش نقاشانه ی معاصر ، با استفاده از یکی از نمونه های برجسته ی این نوع تحلیل گفتمان 

به واکاوی تطور مفهوم  که در کتاب متاخر ژاک رانسیر با عنوان "آینده ی تصویر" ارائه شده است ،

"تختی" در نقاشی نیمه ی دوم سده ی بیستم می پردازیم. آنچه رویکرد رانسیر را برای ما جذاب می 

سازد تاکید او بر همبستگی آفرینش هنری و گفتمان های اطراف آن است ، امری که خالء نسبی آن در 

ست . باور ما بر این است که قرار دادن سال های اخیر از عوامل بدبینی بسیاری افراد به هنر معاصر ا

نقاشی مدرنیست و گفتمان منتقدان آن در پیوند با هم و بازشناسی کاستی های مفهومی و کیفیت تاریخی 

 این گفتمان می تواند برای جهت یابی هنرمندان و منتقدان هنر معاصر مفید و بلکه ضروری باشد.

  گرینبرگکلمنت و  دنیسموریس زمینه ها: 

"به یاد داشته باش یک تصویر پیش از آن که یک اسب جنگی ، یک برهنه ، یک حکایت یا هر چیز 

دیگرباشد ، ذاتا یک سطح مسطح پوشیده از رنگ است که با نظمی خاص جمع و جور شده 

 1880{5}است"ماوریس دنیس ، 

ایی" یکی از سنت گر-به نظر می رسد پاراگراف اول ماوریس دنیس نقاش در مقاله ی "تعریف نو

در پاراگراف مورد نخستین اشاره ها به اهمیت در نظر گرفتن نقاشی به عنوان "یک سطح" تخت باشد. 

نظر ، سطح  ، رنگ )رنگ ماده ی فیزیکی ( و جمع و جور کردن در کنار هم آورده شده اند ، یعنی 

گذارند. "اسب جنگی" و  دقیقا همان عناصری که ما بین نقاشی و محاکاتی ایدئال از طبیعت فاصله می

"برهنه" که در اینجا مورد تاکید قرار گرفته اند ، کنایه ای به موضوعات مورد عالقه ی "نقاشی" 

 تا نیمه ی قرن نوزدهم ، نوع ایدئال فعالیت نقاشانه به شمار می رفت . تاریخی ست که 

حیای هنر قدسی و همکاری با دنیس ، نقاشی معنویت گرا منسوب به گروه نبی ها که در آینده روی به ا

از دگم های طبیعت  قاشی کلیسا در این زمینه آورد، در این مقاله بیش از هر چیز دغدغه ی پاک سازی ن

او بدین منظور این نکته را عنوان می کند که طبعیت امری ذهنی ست و پردازی آکادمیک را دارد. 

ن اعتبار است . این خالقیت و احساسات هنر رویکرد طبیعت گرایی بدون توجه به این کیفیت ذهنی بدو

 مند است که در شیوه ی "جمع و جور" کردن نقاشی ، بازنموده می شود . 

همین تاکید بر جمع و جور کردن است که او را به "ذات" نقاشی به عنوان سطح تخت رنگی رهنمون می 

شود. مسطح بودن نقاشی گریزگاهی ست از محاکات متصلب آکادمیک و مطرح کردن دوباره ی ویژگی 

 های شخص نقاش. 

ینبرگ منتقدیست که بر خالف تاکید دنیس بر نقش معنوی هنرمند در آفرینش اثر هنری ، کلمنت گر

فردیت و یقین احساسی هنرمند را تنها از طریق تعهد او به اصول فرمی آفرینش هنری در دسترس می 

بیند. برای گرینبرگ تعهد به اصول فرمی نقاشی مدرنیست ، تنها تضمین نوعی صداقت معنویست. اگر 

زی و امکانات فرمی یک سطح از نقطه نظر دنیس تمایالت معنوی هنرمند هستند که او را به دست ور

تخت رنگی وا می دارند ، از دیدگاه گرینبرگ این خود ویژگی های فرمی ست که تضمین کننده ی 



صداقت هنرمند است . نوعی وارونگی در تاکید بر اصالت فرد آفریننده و اصالت فرم آفریده شده شکل 

 می گیرد:

کوبیستی از همه قوی تر است مشخص می -پسا"تنش در دریافت حسی ، و نه "عمق" آن چه را در هنر 

کند. ... هنرمند بلندپرواز معاصر آن چیزی را عرضه می کند که می تواند با یقین تمام در آرزویش 

 {8(}1852چیز احساس است ، گرینبرگ ،  باشد." )همه

ل توجهی با این حال ، خود چیستی اصالت فرمی در مقاله های گوناگون گرینبرگ دستخوش نوسانات قاب

مبنایی قابل اتکا برای گسترش نظریات خود درباره ی فرم است و به نظر  می شود. گرینبرگ به دنبال 

خودش چنان که خواهیم دید آن را یافته است ، با این وجود نتیجه گیری هایی که از این مبنای ثابت به 

شود. در اینجا تالش ما دنبال  دست می آورد بسته به موقعیت و نوع بحثی که دنبال می کند متفاوت می

کردن شمه ای از این تفاوت هاست ، اما تاکید ما نه بر نشان دادن تناقض گویی های احتمالی گرینبرگ 

 بلکه به نوع ارتباط این رویکرد های متفاوت به موضوع کلی بحث و موقعیت تاریخی آن است. 

قاله وجود دارد که با تفصیل بیشتر و حاشیه در میان نوشته های نسبتا پرحجم انتقادی گرینبرگ ، دو م

روی کمتر ، مفهوم "تختی " را از دیدگاه او توضیح می دهد. فاصله ی زمانی نوشته شدن این دو مقاله ، 

نوشته شده ، یعنی زمانی که  1848در  {10}سال است. مقاله ی اول "بحران نقاشی سه پایه ای"  12

ن "نقاشی امریکایی" ، که نمونه ی عالی آن از نظر او آثار جکسن گرینبرگ تازه به عنوان مدافع پرتوا

)منظور گرینبرگ از "نقاشی سه پایه ای" نقاشی ایست که روی سه پایه کشیده پوالک است ، شناخته شده 

مفهوم تختی ای که در این مقاله ارائه می . شاید بتوان گفت می شود و سپس به دیوار آویخته می گردد(

ی حد اکثری ست ، به این معنی که کم و بیش تنها آثار نزدیک به شیوه ی اکسپرسیونیسم شود ، مفهوم

انتزاعی را پوشش می دهد. به همین ترتیب ، این مفهوم تهاجمی نیز هست ، از این جهت که در کار 

پخته مقاله ی دیگر ، نوشته ی منتقدی پیش راندن نوعی فعالیت هنری در تقابل با انواع دیگر آن است . 

تر و سال خورده تر است که از هر سو مورد تهاجم برداشت های جدیدی که در جهان هنر به وجود آمده 

قرار دارد. به مقتضی نوع ارائه مقاله ، موضع آن آشتی جویانه تر و به شکل غیر منتظره ای همه شمول 

 است .  

که  1860، یک سخنرانی رادیویی در   این مقاله ،با عنوان "نقاشی مدرنیست"ویژگی منحصر به فرد 

بعدا به صورت مکتوب منتشر می شود ، در این است که می خواهد ویژگی های نقاشی مدرنیست را 

مستقیما از برداشتی فلسفی از چیستی خود مدرنیسم استنتاج کند. فیلسوف مدرنیست موردعالقه ی 

قویا تحت تاثیر اندیشه ی انتقادی کانت نوشته گرینبرگ کانت است و این مقاله چنان که بسیار گفته شده 

می شود. آنچه کمتر گفته شده این است که کانت مورد نظر گرینبرگ ، بیشتر کانت "نقد خرد ناب" است 

که به پاکسازی قوای عقلی انسان به مدد ظرفیت های همان قوا می اندیشد تا کانت "نقد قوه ی حکم" . به 

این مقاله نه اندیشه ی استتیکی مدرن بلکه بنیاد های اندیشه ی علمی آن  عبارتی ، آغازگاه گرینبرگ در

طبیعی است ، امری که در سطور پایانی مقاله خواه ناخواه پیامد های جالب توجه آن آشکار می شود. 



آسیب پذیر  20ست که چنین برداشتی از زیبایی شناسی در برابر تحوالت حوزه ی نظریه در دهه ی 

 باشد:

طه نظر هنر به خودی خود ، نزدیک شدن آن به علم نتیجه ی تصادف محض است. هنر و علم "از نق

هیچ کدام نمی توانند به یکدیگر نوید توانایی های جدیدی را بدهند. با این حال ، چیزی که این همگرایی 

منسوب نشان می دهد ، تعلق عمیق هنر مدرنیست به آن تمایل مشخص فرهنگی ست که به علم جدید نیز 

 (1860است و این به عنوان یک واقعیت تاریخ باالترین اهمیت را دارد.")گرینبرگ،

گرینبرگ مفهوم مورد نظر ما ، "تختی" را به عنوان تنها ویژگی منحصر به فرد هنر نقاشی مطرح می 

د" کند ، او حتی این ویژگی را موقتا از کیفیت "محدود" بودن سطح نقاشی جدا می کند چرا که "محدو

بودن را در هنر تئاتر نیز باز می شناسد. "تختی" برای او تخته ی پرش محکم و ایدئالیست که می توان 

عنوان ابزار انتقادی  از آنجا در جهت نقد کلیه ی کیفیت های نقاشی مدرنیست آغاز کرد و حتی آن را به

ارزش آثار "استادان  گرینبرگ نقد آثار "استادان قدیم" نیز به کار برد. محکی که به نظر قدرتمندی در

از "تختی" را  خود ست که او دربرگیرنده ترین برداشتدر اینجاتایید و تحکیم خواهد کرد.  قدیم" را

نقاشی استادان قدیم آن ویژگی بصری ایست که ختی" به عنوان "وحدت". "وحدت" می کند : "ت عنوان

تنگنای تئاتری بودن می رهاند و آن را به صحنه های دراماتیک مورد بازنمایی در این آثار را از 

تاریخ مفهومی گرینبرگی متعلق به هنر نقاشی می سازد. چینش عناصر فرمی و رنگی در آثار مهم 

صورشد. نقاشی چنین است که می توان همچنان آنها را به عنوان سطحی با نظم و آرایش معنی دار مت

 ه نمی شود. ذاتا سه بعدی هستند ، یافت چیزی که در هنر های

و "تختی" نقاشی استادان قدیم  تفاوت "تختی" نقاشی مدرنیست با این حال مسئله ای که اینجا پیش می آید 

است. مجددا گرینبرگ برای پاسخ دادن به این سوال رویکردی کانتی در پیش می گیرد. از آنجا که 

وظیفه ی هنر مدرن تاکید کردن بر عناصر ذاتی و شبهه ناپذیر خود و پاکسازی عناصر دخیل و نامربوط 

نقاشی  ت هنری خود ، آن را آشکار کند.است ،پس نقاشی مدرنیست باید به جای پنهان کردن کیفی

مدرنیست آن نقاشی ایست که "پیش از" دیده شدن به عنوان بازنمایی صحنه ای مشخص ، به صورت 

سطحی تخت دیده شود ، ترتیبی که در نقاشی استادان قدیم طبیعتا معکوس است. با این حال خود 

د. او متوجه است که نوع خاصی از عدم گرینبرگ نیز همچنان این معیار را تمایزی قاطع نمی بین

 "تختی" همچنان در نقاشی مدرنیست نیز مشهود است :

ساسیت بیشتر صفحه ی تصویر امکان فریب مجسمه وار،یا همان خطای بصری، را از میان می "ح  

گذاشته برد ، با این حال فریب اپتیکی را ممکن می کند که باید هم چنین کند. اولین نشانه ای که روی بوم 

می شود تختی تحت اللفظی و مطلق آن را از بین می برد و در نتیجه نشانه هایی که توسط هنرمندی 

چون مندریان به کار برده می شود نیز همچنان نوعی فریب است و همچنان اشاره ای به بعد سوم دارد. 

 ()همان "اما حاال این بعد سوم ، منحصرا تصویریست ، بعد سومی منحصرا اپتیکی

تمایز اپتیکی/ مجسمه وار به عنوان راه نجاتی از راه می رسد که گرینبرگ را از مخمصه ی تن دادن به 

مفهومی غیر کاربردی از "تختی" که ظاهرا در هیچ نوع نقاشی ای جز نقاشی سفید وجود ندارد رها می 



وع می توانست سازد. نقاشی مدرنیست نقاشی ایست که از دیدگاهی مجسمه وار تخت است )این موض

مفهوم دومی دنیس را خوشحال کند( ولی با این حال نوعی عدم تختی اپتیکی را ناچار مجاز می شمرد. 

از تختی وجود دارد که منحصر به نقاشی مدرنیست است ، چیزی که در نقاشی استادان قدیم یافت نمی 

تختی را "نا مجسمه وارگی" شده است و در نتیجه شمول کمتری دارد. بگذارید جهت سهولت ، این نوع 

 بنامیم . 

تا همینجا نیز شبکه ی پیچیده ای از مفاهیم دست در دست هم داده اند تا بتوانند تختی مورد نظر گرینبرگ 

را آنطور که باید تعریف کنند. "تختی به مثابه ی وحدت" ، "تختی به مثابه ی نا مجسمه وارگی " و 

" مطرح شده اند. آن طور که از تاکید بر مجسمه در پاراگراف همبسته ی ان "بعد سوم منحصرا اپتیکی

و همچنین درگیری مستمر مقاله با نقش داوید در درگیر کردن نقاشی و مجسمه اخیر فهمیده می شود ،

پاکسازی اساسی کانتی ای که در این مقاله در پیش گرفته شده عمدتا حمله ای علیه  سازی مشهود است،

. گرینبرگ به خوبی واقف است که بده بستان های زیادی در دوره های مختلف ت کیفیت مجسمه وار اس

تاریخ  هنر بین نقاشی و مجسمه سازی وجود داشته است و به شکلی فشرده درطول یکی دو پاراگراف 

آنها را شرح می دهد. اما در نهایت او خود را ملزم می بیند که از میان این اقتباس ها عناصر مشخصا 

را شناسایی و حفظ و عناصر مجسمه سازانه را طرد کند. از این جهت ، نمونه ی ایدئال او نقاشانه 

کوبیسم است که با شروع از کیفیتی مجسمه سازانه ، نما های گوناگون شیء واحد ، به کیفیتی مسطح و 

ا مجسمه نقاشانه دست پیدا می کند . مفهوم همه شمول "تختی به مثابه ی وحدت" و "تختی به مثابه ی ن

وارگی" نتیجه ی این جدال مشخص فکری ست. همبسته ی ناگذیر آنها درکی ست که گرینبرگ از صفحه 

ی تصویر دارد ، یعنی "کیفیت اپتیکی" آن . درکی که چنان که خواهیم دید بعد ها  زیر سوال خواهد 

 رفت . 

نه در تقابل با مجسمه  (all-over-ness)پوشانی"با این حال محدود ترین مفهوم تختی نزد گرینبرگ "

سازی بلکه در تقابل با تئاتر عنوان می شود. این مفهوم که در مقاله ی "بحران نقاشی سه پایه ای" آفریده 

شده ، در حذف کیفیات دراماتیک و روایی از نقاشی تاکید دارد. گرینبرگ در این مقاله ، بوم آویخته به 

که برای او یادآور صحنه ی تئاتر است. جعبه ای که فضایی خیالی دیوار را به مثابه ی جعبه ای می بیند 

را از فضای اتاق جدا کرده و در آن نوعی نمایش کوچک و خانگی ارائه می کند ) در زمان نگارش این 

مقاله تلویزیون به عنوان کاالیی مصرفی هنوز مطرح نشده ، ولی چیزی که گرینبرگ توصیف می کند 

بیشتر به یاد تلویزیون می اندازد تا بوم نقاشی( . راه حل رادیکالی که گرینبرگ خواننده ی امروزی را 

جهت غلبه بر این کیفیت نمایشی ارائه می دهد ، همسان کردن نسبی تمامی نقاط سطح نقاشی ست . اگر 

هر نقطه از سطح نقاشی به توجهی یکسان با نقاط دیگر کسب کند ، ناچار تختی سطح حاصله بسیار 

ه  و عیان خواهد بود و همزمان امکان هر نوع دراما نفی می شود. مفهومی رادیکال که به نظر برجست

 می رسد مشخصا به قامت نقاشانی چون پوالک و توبی دوخت و دوز شده است .

مفهوم "پوشانی" اگرچه اولین صورت بندی مفهوم "تختی" نزد گرینبرگ است ، با این حال از این جهت 

نی با "کیفیت اپتیکی" مورد نظر گرینبرگ متاخر ندارد جالب توجه است . در واقع چنین که ارتباط چندا

مفهومی ست که هنرمندانی مانند استال را به حرکت در جهتی وا می دارد که در نهایت شدیدا مورد انتقاد 



ر باره ی این مفهوم همچنین نزدیکی بیشتری با بحث های لئو استاینبرگ د {1}گرینبرگ قرار می گیرد.

"تختی" دارد که در بخش های دیگر این مقاله پی گرفته می شود. با در نظر گرفتن این مفهوم ،تصویر 

 سلسله مراتب "تختی" از دیدگاه گرینبرگ  برای ما تکمیل می شود :

 

 ویژه ی نقاشی مدرنیست                                                            

                                                        ___________________ 

                                                       |                                       | 

 تختی به مثابه ی وحدت < تختی به مثابه ی نا مجسمه وارگی < تختی به مثابه ی پوشانی        

       _||                   |_________________________________ 

 واجد کیفیت اپتیکی ، در تقابل با مجسمه سازی                  در تقابل با تئاتر                  

 

جایگاه رابطه ی بین کیفیات  اما پرسش دیگری باقی می ماند که شایسته است در اینجا آن را پی بگیریم:

فرمی و آفرینندگی فردی هنرمند ، موضوعی که برای دنیس تا این اندازه مهم بود ، در نظریه ی 

گرینبرگ کجاست؟ چنان که قبل تر دیدیم ، گرینبرگ گاهی شایستگی فرمی را به عنوان تضمینی برای 

ین حال نظر او در این مورد نیز بدون عیان شدن احساسات قطعی و یقینی هنرمند مطرح می کند . با ا

مقاله ی "نقاشی مدرنیست" او  تغییر باقی نمی ماند. نمونه ی جالبی از تبیینی متفاوت را می توان در

. گرینبرگ در این مقاله تاکید می کند که نظریه ی هنر ، قید و بندی نیست که هنرمندان مجبور به یافت

نتایجی ست که در دراز مدت و بر اثر فعالیت هنرمندان متعدد به پیروی از آن باشند ، بلکه جمع بندی 

دست آمده است . هنرمندانی که این نظریات فرمی در واقع نتیجه ی کار آنهاست در هنگام کار دست کم 

به طور کامل از نتیجه ای که حاصل خواهد شد آگاه نبوده اند ، بلکه به ناچار و به مقتضای مدرن بودن 

ی سازگار با نظریه ی هنر مدرنیست ، که چنانکه دیدیم مستقیما در اندیشه ی کانت ریشه دارد آنها نتیجه ا

 ، در آثار آنها حاصل آمده است . استداللی که تا اندازه ای یادآور "نیرنگ خرد" هگلی ست . 

ها پرداخته با این حال ، جا دارد به این دو تبیین متفاوت ، از جایگاهی فراتر از شناسایی تناقض گویی 

شود. آنچه در اینجا مطرح شده مسئله ای کلیدی ست که چگونگی رابطه ی میان گفتمان نظری هنر و 

فرایند آفرینش هنری را مورد اشاره قرار می دهد. آیا پیروی از آخرین دستاورد های نظری ، الزامی 

مع بندیست ؟ با توجه به ست که بدون رعایت آن صداقت هنرمند زیر سوال می رود؟ و یا نظریه نوعی ج

مجموعه ی تالش های نظری گرینبرگ ، هیچ کدام از این دو وضعیت را نمی توان منتفی دانست . 

نظریه و کنش نقاشانه در گذر زمان با یکدیگر آمیخته می شوند و هیچ کدام بر دیگری اولیتی ندارد. این 



ل و وجودی هنر و گفتمان حول و حوش دریافتی ست که به نقطه نظر امروزی ما ، یعنی همبستگی کام

 آن نزدیکی دارد. 

 میان پرده ی نظری با رانسیر 

"چیزی را به عنوان هنر دیدن به معنی دیدن دو چیز با هم است ...مسئله ی رابطه میان سطحی است که 

ژاک اشکال در آن به نمایش در می آیند و سطحی که کلمات بر آن نوشته می شوند." آینده ی  تصویر ، 

 2002رانسیر ، 

نکته ی جالب توجهی که رانسیر ِ "آینده ی تصویر" در بحث از نقاشی به آن اشاره می کند ، وجود نوعی 

رانسیر با اشاره به مثال معماری ، یاد آور می شود که هدف خالء و هرزگردی در مفهوم مدیوم است . 

ساختمانی با ویژگی هایی خاص است . در این معمار ، نه استفاده از فالن مصالح و شیوه ها بلکه ساختن 

راستا ، او ابراز تعجب می کند که چه طور مواد و شیوه ها می توانند هم وسیله و هم هدف نوع خاصی 

از فعالیت هنری ، مثال نقاشی باشند. به نظر او ، باید تفاوتی بین مواد و شیوه ها به عنوان وسیله و مواد 

 ود داشته باشد. تفاوتی که در سطح گفتار صورت بندی می شود. و شیوه ها به عنوان هدف وج

"مدیوم وسایل و مواد متناسب نیست. سطحی از تبدیالت است: سطحی از معادله ها بین شیوه ی آفرینش 

هنر های گوناگون ، یک فضای مفهومی مفصل بندی میان شیوه های آفرینش و اشکال دیده شدن و فهمیده 

 دیده و فهمیده شدن را معین می کند. " )همان(شدن که شیوه های 

از نظر او "اتونومی" هنر مدرن ، نه نتیجه ی بی واسطه ی وسایل و شیوه های مادی بلکه مرتبط با آن 

نوع گفتمان انتقادی ایست که این هنر را احاطه کرده است ، نقاشان و منتقدان مدرنیست هر دو در بر 

د. از طریق این گفتمان است که فعالیت های مختلف مرتبط با هنر ) پای داشتن این گفتمان نقش دارن

آفرینش ، ارائه و درک( با یکدیگر مرتبط می شوند و چیستی آن مبادی مادی که از دیدگاه اغلب 

مدرنیست ها معادل "مدیوم" دانسته می شوند را در عمل یک بار دیگر و به شکلی مضائف تعیین می 

 کنند. 

در اینجا تمایزی اساسی میان درک مدیوم به عنوان امری مادی و مدیوم به عنوان نظامی گفتمانی 

پررنگ می شود: گفتمان امری تاریخی ست . بسته به موقعیت سخن گویان متفاوت و جایگاه های 

جهت گوناگون آنها ، تغییر شکل می دهد و با مقتضیات فرهنگی و سیاسی روز سازگار می شود. از این 

، "مدیوم" به مثابه ی گفتمان ، مجموعه ای از قرائت هاست از امکانات و فعالیت های واقعی کنش 

و فهمیدن آن نیازمند مروری تاریخی بر پراکسیس انتقادی و هنرمندانه ی نقاشانه ) یا هر هنر دیگر( . 

 دورانی ست که آن را برجسته ساخته است. 

وجود آمدن مفهوم امروزی هنر در اروپا، به دو دوره ی اساسی  رانسیر تاریخ هنر را ، از زمان به

تقسیم می کند . دوره ی اول ، که تا ابتدای قرن نوزدهم به طول می انجامد و منتقد هنری برجسته ی 

مرتبط با آن دیدرو ست  ، هنر را بر پایه ی مفهوم "محاکات" تعریف می کند . محاکات را از دیدگاهی 

می توان به عنوان بازنمایی آنچه در بیرون است در اثر هنری تفسیر کرد ولی رانسیر  خام و عینگرایانه



عمیقا با چنین تفسیری مخالفت می کند . او شواهد متعدد و جالب توجهی ارائه می کند که رژیم هنری 

او مبتنی بر "محاکات" بر خالف تطابق عینی اثر هنری و جهان تصمیم گرفته است . به عقیده ی 

 .حاکات شباهت نیست بلکه رژیم معینی از شباهت هاست""م

دوره ی دوم مورد توجه رانسیر ، یعنی از قرن نوزدهم تا پایان مدرنیسم ، جریان اصلی هنر مبتنی بر 

مفهوم مدیوم است ، یعنی نوعی این همانی وسایل و اهداف آفرینش هنری. رانسیر خصلت گفتمانی این 

متن نوشته شده توسط منتقدان هنری قرن نوزدهم نشان می دهد. یکی از این  این همانی را با توجه به دو

 دو متن در باره ی اثری از شاردن و متن دیگر درباره ی کاری از گوگن است . 

همانطور که می بینیم ، توجه رانسیر در این بحث بیشتر معطوف به آغازگاه هاست. نقاشی شاردن شاید 

اشد که با پیچیدگی های کمپوزیسیونی و جالب نبودن عمدی محتوای آن ، از از اولین نمونه های نقاشی ب

هنر محاکات محور فاصله می گیرد. رانسیر اشاره ی کوتاهی هم به نظریات گرینبرگ می کند ولی در 

این بحث مشخص از نظر زمانی از گرینبرگ جلوتر نمی آید ، این در حالی ست که در تطور مفهوم 

بعد تری هم وجود دارد. دوره ای انتقالی بین با محوریت بحث "تختی" ، دوره ی مدیوم ، به ویژه 

  مدرنیسم و آن نوع هنری که مقدر است پس از آن ظهور کند.

 استاینبرگ و نئو دادا

میالدی نقطه ی پایانی بر سیطره ی نظری گرینبرگ بود. مدرنیسم  60تحوالت جهان هنر در دهه ی 

گرینبرگ هم از درون ، به ویژه از سوی استال ومینیمالیست ها ، زیر ضربه ی نقد های کوبنده قرار 

ر گرو گرفت و هم حریفی غیرمنتظره در بیرون یافت . نسل جدیدی از هنرمندان می آمدند که دل د

آموزه های چهره ای زنده اما نسبتا فراموش شده در تاریخ هنر داشتند . چمدان کوچکی که حاوی نمونه 

های مینیاتوری آثار هنری مارسل دوشان بود ، بعد ازسال ها می رفت تا نقش مهم و جریان سازی بازی 

 کند. 

اصالت دریافت های حسی  در یک برهه ی زمانی مشخص ، دو پایه ی اساسی مدرنیسم هنری ، یعنی

هنرمند و اصالت فرم هر دو در معرض ویران شدن قرار گرفتند. هنرمندان پاپ با داخل کردن عناصر 

برگرفته از تصاویر کثیر االنتشار و تبلیغات و رسانه جدا افتادگی حوزه ی فرهنگ واال از تجربه ی 

،به ویژه جاسپر چند هنرمند امریکایی بصری عموم مردم را به نفع دومی مورد نقد قرار می دادند و 

 جونز و راوشنبرگ ، که اگرچه در ابتدا کامال مستقل بودند اما بعد تر به سرعت به تجربه های دوشان

عالقه مند شدند ، تمایز قاطع و کانتی مسلک گرینبرگ میان نقاشی و مجسمه سازی را زیر سوال بردند. 

ری یک نمایشگاه مهم و تاریخ ساز در اروپا ، به شهرت این در این میان دوشان به سهم خود با برگزا

 دادا" برای آنان موثر بود.-ل جدید هنرمندان امریکایی افزود و شاید در تحکیم شدن عنوان "نئونس

آنچه در مورد فعالیت های این نسل جدید هنرمندان قابل توجه است ، نه تنها گسستگی بلکه همچنین 

نیسم گرینبرگی ست . آثار این هنرمندان را نمی توان نوعی نفی ساده ، یک پیوستگی آنها به سنت مدر

کنار گذاشتن بی تفاوت ادعاهای گرینبرگ و دیگر نظریه پردازان مدرنیست دانست ) چیزی که به عنوان 



مثال در اجرا های بویس دیده می شود.( بر عکس ، این نفی نفیی شدیدا متعین بود که رد پای رویکرد 

شین هنری را می شد در آن آشکارا پی گرفت : روزنبرگ به مونتاژ عکس هایی از بشقاب های پی

به  ، لیختنشتین تصاویری احساساتی ماکارونی می پرداخت که اشاره ای طنز آمیز به آثار پوالک داشتند

، شیوه ی کتاب های کمیک می آفرید که نوعی هجو کیفیت بیانگر)اکسپرسیو( نقاشی امریکایی بودند 

جاسپر جونز به سراغ پرچم ها و نقشه ها رفت ، نقوشی که دوگانگی قدیمی میان بازنمایی و انتزاع را 

که عنوانش را به برداشت جدید از  {1} عجب آور "تخت" را آفریدزیر سوال می بردند و روشنبرگ اثر ت

 (flatbed)مفهوم قدیمی "تختی" بخشید:"تختی تختخواب وار".

درواقع یک تختخواب بود که به شکلی غیر منتظره به حالت ایستاده به نمایش در می آمد. اثر مورد نظر 

مالفه های رویی آن پاره پاره شده بودند و شره ها و لکه هایی از رنگ های گوناگون ، به ویژه قرمز، 

یش در سراسر آن پراکنده بود به طوری که منتقدان آن را چون تختوابی توصیف کردند که ساعتی پ

جنایتی در آن رخ داده است . سطح مجروح و رنگین آن ، با آن "اجرا" ی عصیانی تعریضی به شیوه 

های نقاشان اکسپرسیونیست انتزاعی داشت و شکل طبیعتا معکبی آن ، یکی از وسواس های هنرشناسان 

امدانه سوالی گرینبرگی ، یعنی میزان برجستگی بوم از سطح دیوار را به مضحکه می گرفت . این اثر ع

 راستکیشانه را بی پاسخ می گذاشت: این مجسمه است یا نقاشی؟

آثار راوشنبرگ در نمایشگاه های متعددی به نمایش در آمده بود بدون آن که نظر چندانی به خود جلب 

کند . در ابتدا به او بیشتر به عنوان یک شاگرد از خط خارج شده ی هوفمان نگریسته می شد و ادعاهای 

اندازانه ی آثارش خریدار چندانی نمی یافت . منتقدی که باالخره دفاع از این جریان هنری جدید را بر بر 

با این حال برای منتقدی در آن دوره این موضع گیری ای پر ریسک و عهده گرفت لئو استاینبرگ بود. 

استاینبرگ برای ه دشوار بود که آماده سازی نظری بسیاری الزم داشت. در واقع نخستین مقاله ای ک

، چیزی نزدیک به پنجاه صفحه است "تامالتی در وضعیت نقد"جدیدش منتشر کرد  مطرح کردن موضع

درباره ی آثار استادان قدیم  که نیمه ی اول آن بیشتر ، به همان سبک آشنای گرینبرگی که پیشتر دیدیم ،

 است. 

، سقف نمازخانه ی سیستین میکل آنجلو ست. نمونه ی مورد عالقه ی او در میان آثار استادان قدیم    

نکته ای که نظر او را به این اثر جلب کرده است ، ناسازگاری های پرسپکتیویست که در آن دیده می 

شود. همان طور که می دانیم ، نقاشی سقف نمازخانه ی سیستین کامال مسطح نیست و در کناره ها به 

مجزایی در آنها قرار گرفته اند. پرسپکتیو فیگور ها و  آرک ها و نیچ هایی خطم می شود که تصاویر

فضاهایی که در این آشیانه ها قرار گرفته اند با پرس پکتیو صحنه های روی سقف فرق دارد. به ادعای 

استاینبرگ ، این موضوع باعث می شود تا ما با در نظر گرفتن کل اثر عمق این فضاها را درک نکنیم و 

 یک نیچ منفرد به کیفیت فریبنده ی بازنمایی در آن ها پی ببریم . تنها هنگام تمرکز بر 

استاینبرگ با تبدیل کردن چند مورد که از نظر گرینبرگ استثنایی بودند و همچنین جرح و تعدیل حد و 

مرز یک اثر واحد نقاشی ) در تقابل با موضع گیری آن بر سطح یک سازه ی معماری( قرائتی تازه از 

انسی ارائه می دهد . به این ترتیب ، مرز بازنمایی فریبنده/تختی که گرینبرگ با تالش سنت نقاشی رنس



بسیار آن را به عنوان آغازگاه هنرمدرن نظریه پردازی کرده بود متزلزل می شود و کل موضع 

 گریبنرگ در معرض خطر قرار می گیرد.

ن اثر که با قرار دادن رنگ او سپس توجه خود را به "شیشه ی بزرگ"  دوشان معطوف می کند. ای

تختی گرینبرگی نا سازگار روغن و سرب بین دو سطح شیشه ای به وجود آمده ، از دو نظر با قاعده ی 

است : اول این که به دلیل وجود سطح شیشه ای ، اشیاء پشت تابلو به همراه محتوای اثر به طور 

تختی می گردند . دوم ، نوع ترکیب بندی همزمان دیده می شوند و مانع به وجود آمدن ادراک بی نقص 

 آن که به شکلی نامتعارف و دیاگرام مانند است . آنطور که استاینبرگ آن را توصیف می کند :

 ""ماتریس هایی از داده ها که جهت سهولت به طور عمودی قرار گرفته اند  

است ، تبدیل به بحث  ذاتی ثار امری کامال تصادفی و غیراین موضوع که عمودی قرار گرفتن این نوع آ

او مفهوم تختی مورد اشاره ی گرینبرگ را از این جهت مورد  محوری مقاله ی استاینبرگ می شود.

اعتراض قرار می دهد که این تختی ، صرفا مرتبط با ویژگی فیزیکی نقاشی نیست ، بلکه به قرار گرفتن 

که گرینبرگ سودای بریدن از آن را در  عمودی آن و از این طریق همچنان به سنت نقاشی "پنجره ای"

 سر دارد نزدیک است :

تصویری که به جهان طبیعی باز می گردد ، بر انگیزاننده ی داده های حسی از نوعی ست که در "

وضعیت معمول عمودی دریافت می شود. در نتیجه صفحه ی تصویر رنسانس عمودی بودن را به عنوان 

مفهوم صفحه ی تصویر به عنوان صفحه ای عمودی با از سر گذراندن شرط ذاتی خود تایید می کند. 

شدیدترین تغییرات سبکی همچنان پا برجای مانده است . نقاشی های روتکو ، استیل ، نیومان و دکونینک 

 " و کالین همچنان به مخاطب سرپا خطاب می شوند . تصاویر ماتیس و میرو نیز به همچنین

عمودی ، اون تختی ای را قرار می دهد که ذاتا افقی ست ، یا بهتر بگوییم به در مقابل این نوع تختی 

افقی و عمودی بودن بی اهمیت است زیرا در پی سود جستن از ویژگی های ادراک حسی مرتبط با جهان 

 طبیعت نیست ، بلکه از تختی به عنوان ماتریسی از داده ها ، یا حتی یک بیلبورد ، سود می جوید:

اتفاق حادی برای نقاشی می افتد به ویژه ) تا آنجا که به تجربه ی من مربوط است  1850حوالی "اما در 

( در آثار راوشنبرگ و دوبوفه. ما همچنان می توانیم نقاشی هایشان را به دیوار بیاویزیم ، همچنان که 

، با این حال این نقشه ها ، پالن های معماری یا یک نعل اسب را برای بخت خوش به دیوار می آویزیم 

نقاشی ها دیگر القا کننده ی میدان هایی دو بعدی نیستند بلکه یادآور افق هایی مات و تختخواب وار 

 اند.آنها بیش تر از یک صفحه ی روزنامه به موقعیت سرپا ایستاده ی مخاطب اتکا ندارند "

و در دو سطح زیر سوال می به این ترتیب استاینبرگ نظریه ی گرینبرگ را با ارائه ی خوانش هایی ن

از یک طرف با یافتن متحدانی که گرینبرگ به حاشیه رانده بود) کال گرینبرگ با نقاشی بودن آثار برد.

میکالنجلو مشکل داشت ( به متن سنت آرایشی دوباره داشت و از آن مهمتر، با "کشف" خاصیتی جدید 

ینبرگ را از کار انداخت. مقاله رشبه علمی گدر سطح تخت ، یعنی عمود و افقی بودن آن ، کانت گرایی 

ی استاینبرگ نشان داد که این تنها متن مفصل و آشکارا تاریخی ای مانند سنت نقاشی نیست که امکان 



خوانش های جدید را باز می گذارد ، بلکه امکانات به ظاهر "عینی" آفرینش اثر هنری نیز امکانات 

 خوانش دارد که منتظر فرصت مناسب تاریخی ست. گسترده و غیر قابل پیش بینی ای برای 

 جمع بندی

در این گفتار برداشت سه نظریه پرداز هنر درباره ی یکی از ویژگی های اساسی نقاشی یعنی "تختی" را 

تاکید موریس دنیس بر احساسات هنرمند ، اولویت فرم در نوشته های گینبرگ و   بررسی کردیم.

چنان  واریاسون های گوناگون آن و دست آخر دگر دیسی این مفهوم در آثار استاینبرگ را مشاهده کردیم.

ر پاره که دیدیم اهمیت این مفهوم تا اندازه ای بود که رانسیر آن را به عنوان اصل تعیین کننده ی رژیم هن

نکته ای که امیدوار بودیم با مقایسه ی نظریه ی گوناگون "تختی" ای از قرن نوزده و بیست بر کشید. 

موفق به نشان دادن آن شده باشیم ، میزان امکان تفسیر پذیری آن و وابستگی آن به اوضاع کلی جهان 

فیزیکی به شمار می آید ،  هنر در زمانه ی تعریف آن است . "تختی" که در وحله ی اول ، نوعی ویژگی

هنگامی که به جای وسیله به عنوان هدف هنر مطرح می شود مبهم می شود و خوانش های متعددی را 

 بر می تابد. 

با این حال دلیل جذاب بودن داستان "تختی" برای ما الزاما عالقه به کند و کاوی تاریخی نبود. "تاریخ 

 -نگریست و از آن آموخت . امکان بیرون آمدن از باور شبهتختی" را می توان از دیدگاه هنر امروز 

علمی به وجود تختی ، یعنی به این همانی تختی به مثابه ی وسیله و هدف و مورد توجه قرار دادن 

صورت بندی این دو جنبه ی آن ، نوعی رویکرد پسامدرنیستی ست که بدون این که در گرفت و گیر دگم 

چنین رویکردی همزمان با حوزه ود را با تاریخیت نقاشی نیز قطع نمی کند . های گذشته بماند ، ارتباط خ

ی دموکراتیکی که برای پراکسیس های هنری گوناگون می گشاید ، قادر است غنای تاریخی نقاشی 

مدرنیست را نیز در خود جذب کند. از دوگانگی های صوری و مصنوعی فراتر رود و نوعی هنر 

 ضمن گریز از کیفیات متافیزیکی ، پیچیده و ریشه دار است. امروزی به وجود آورد که
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