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  سرآغاز

 كتــابي اســت كــه شــيوة آمــوزش هنــر و  درســهاي كاندينــسكي در باهــاوسكتــاب 
هاي گوناگون آن را به صورت بحث و گفتگو ميان استاد و دانـشجو، كـه يكـي        نگره

آموزد  ويژه اسالمي است، به مدرسان و مربيان هنر مي  هاي آموزشي كهن و به      از شيوه 
را بـه پژوهـشي بـسيار هوشـمندانه     نرجـو را وسـعت و فراخـي بخـشيده، او        و انديشة ه  

هاي گوناگون ميان هنر و طبيعـت، هنـر و            دارد و از خالل اين پژوهشها و مقايسه         ميوا
ــه وحــدت هنرهــا    فنــاوري، هنــر و ســتاره ــا يكــديگر ب شناســي و هنرهــاي مختلــف ب

ت تـورات و سـاير      نوشـتارهاي كاندينـسكي همـه مـوجز و بـه سـياق آيـا              . انديشد  مي
كتابهاي ديني نوشته شده و از گوهر ديني برخوردار است و درك آنها براي كـساني                

ليكن به مثابه كتابهـا و       اي از هنر برنگرفته باشند آسان و ساده نيست، و           كه هنوز توشه  
افزار آموزشي مدرسان هنر از زمرة بهترينها طي دو           نوشتارهاي كمك درسي و دست    

  .شدبا سدة گذشته مي
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  پيشگفتار

 خورشيدي 1245 (1866كاندينسكي، هنرمند نابغة روسي سدة بيستم مسيحي، در دسامبر 
او . در پـاريس درگذشـت    ) ه. خ1323 (1944در مسكو متولد شد و در دسـامبر         ) هجري

پس از پايان تحصيالت دورة متوسطه وارد دانشگاه شد و دورة دكتراي حقوق جزايي را             
. بـه اسـتادياري دانـشگاه برگزيـده شـد         ) ه.  خ 1272 (1893ر سال   با موفقيت گذراند و د    

چند سال بعد به او كرسي استادي حقوق در يكي از شهرهاي اسـتوني پيـشنهاد گرديـد؛                  
كاندينسكي نپذيرفت، زيرا به دليل عالقة وافر به هنرهاي تجسمي، اغلب اوقات، به جاي              

 رنگـي آثـار هنـري را چـاپ          هـاي ) وسـمه (» باسـمه «اي كـه      تدريس حقوق، در چاپخانه   
سپس او براي فرا گـرفتن نقاشـي بـه مـونيخ آلمـان مـسافرت                . كرد به كار مشغول بود      مي

در آلمان به سرعت تحصيالت . دانست كرد، زيرا زبان آلماني را به خوبي زبان روسي مي
اي هنـري بـه آمـوزش هنرهـاي           هنري خود را گذراند و سپس خودش با ايجـاد مدرسـه           

هاي هنـري يـا در قالـب مقـاالت            ت و نتيجه تجربياتش را به صورت نگره       تجسمي پرداخ 
روحانيـت در هنـر و در       تـوان     ها يا به صورت كتاب منتشر كـرد؛ كـه مـي             متعدد در مجله  

  . را حاصل اين تجربيات دانستگستره ـ خط ـ  نقطهوويژه  نقاشي به
ــدين گــرايش   ــدة چن ــه وجــود آورن ــه«او ب  در آلمــان اســت، كــه » گــرا توجي

اولـين  ) 1289 (1910وي در سـال  . باشـد   مـي )2(»سوار آبي « و   )1(»پل«شان    مشهورترين
 را منتـشر    )4(روحانيـت در هنـر     خود را آفريـد و كتـاب         )3(پرده نقاشي كامالً تجريديِ   

كرد كه شايد تاكنون هيچ كتابي در قلمرو هنر به اندازة ايـن كتـاب چـاپ و خوانـده                    
مـشهور اسـت و هنـوز كـه بـيش از            » ر تجريـدي  پـدر هنـ   «كاندينسكي به   . نشده است 

گذرد، نفوذ و تأثير فراواني بر هنرمندان غرب دارد و هيچ             شصت سال از مرگ او مي     
  .هنرمند تجريدي نيست كه از او تأثير نپذيرفته باشد



 3پيشگفتار      

 و  )5(هـا   كاندينسكي عالوه بر آفرينش آثار ارزندة هنري و نوشـتن و تنظـيم نگـره              
ة قلمروهاي هنر، در سمت استادي در مدرسـة هنـري باهـاوس             هاي متفاوت در هم     نظريه

آن را تأسـيس كـرده بـود،         معمـار آلمـاني والتـر گروپيـوس       ) 1302 (1923كه در سـال     
روش تـدريس كاندينـسكي ويـژة خـود اوسـت و تـاكنون اسـتادان                . كـرد   تدريس مـي  

و تقليـد   ويـژه در امريكـا، از روش او اقتبـاس             بسياري در آموزشگاههاي هنري دنيـا، بـه       
كوشد نحوة توجه كـردن بـه    او پيش از آنكه نحوة نقاشي كردن را بياموزد مي  . اند  كرده

اشياء و طبيعت، ديدن بـا دقـت يـا نگريـستن، نمـوداربرداري از ظـواهر الگـو و كـشف                      
كششهاي دروني عناصر متفـاوت الگـو، يـا بـه عبـارت ديگـر كـشف نيروهـاي حيـاتي                     

بـدين طريـق دانـشجو را بـه تجزيـه و            . نـشجو بيـاموزد   موجود در اشياء و طبيعت را به دا       
هاي طبيعت، جامعه و هنر وادار كند و سپس از اين تجزيه و تحليل به                 تحليل همة پديده  

بنـابراين در يـك     . از عناصـر تجزيـه شـده برسـد        » تركيب مجدد «يا به   ) سنتز(» آميختار«
» تجزيـه و تحليـل    «انـش   كاندينسكي مبدع و مبتكـر د     : توان قاطعانه اعالم كرد     جمله مي 
كس از زندان شكل طبيعي خود را نرهانيده اسـت            كه پيش از او هيچ      همچنان. هنر است 

تـوان از     كس نيز نياموخته است كه چگونه با تجزيه و تحليل اشياء و طبيعـت مـي                 و هيچ 
  .ظواهر آنها گذشت و به فراسوي ناديدني آنها دست يافت

د، اساس كار را بر تجزية طبيعت بـه         كاندينسكي در اين دانش و آموزش جدي      
كوشـد كـه همـة        دهـد و مـي       قرار مي  )8( و گستره  )7(، خط )6(نقطه: سه عنصر اصلي هنر   

ها را در ارتباط با اين سه عنصر آغازين و سادة هنرهاي تجسمي بررسي كنـد و         پديده
او معتقد به وحدت هنرهاست و به دنبـال         . به آميختاري از هنرهاي مختلف دست يابد      

كشف زباني كه بتوانـد وحـدت هنرهـا را تـضمين كنـد، در ايـن راه تـازه و نـو گـام                         
ايـن پژوهـشها    . سـازد   دارد و بنيان فهم و درك همگان را از هنـر دگرگـون مـي                برمي

اي جديد از هنرهـاي تجـسمي بـا ويژگيهـا، ضـوابط و                هستند كه سبب پيدايش شاخه    
هـا    شوند كه خود شاخه     مي] فيكگرا) [يا ترسيمي (هنر نگاشتاري   : قوانين خاص خود  
  .و شعب متعدد دارد

رنگ كه براي همة هنرمندان، تصويري يـا تجريـدي، پرسـشي بـزرگ اسـت،              
شـده    مطرح كند كه پاسخگوي همة پرسشهاي      اي بررسي مي    كاندينسكي آن را به گونه    



 ر باهاوس      درسهاي كاندينسكي د4

 را از منظـر كاندينـسكي بررسـي         نـارنجي شونده در آينده باشـد؛ بـراي مثـال            و مطرح 
  :مكني مي

ســرخ : نــارنجي؛ يــا بــرعكس= رخ آرمــش نــسبي كاســته شــده بــه وســيلة ســ 
. بازداشـتن = آرمـش كوشـا     ). آرمش فعال، كوشا  (نارنجي  = شده به وسيلة زرد     مشدد

پهلـو شـده بـا     براي مثال، در يك تركيب هـم      (زرد بازداشته شده    = نارنجي  : بازدارنده
فاصل، بـدون عنـصري اصـلي بـا         دورگه، حد   = نارنجي  ). زرد يا با زرد محصور شده     

  . از دست رفته استختهاجم زرد بازداشته شده است، تعادل سر. صداداري تمام
كجا مرز زرد يـا     : پذير است   يك هوس، بنابراين به سختي توصيف     : نارنجي... 

در درون خود عـالوه بـر گرمـاي        نارنجي  ... شود؟    سرخ است؟ كجا نارنجي آغاز مي     
اتحادي نـه از عناصـر   . دارد) سرخ(مركزي  گرماي درونيك ) زرد(اش    مركزي برون

گرما؛ = سرخ + زرد = بلكه از خويشاوندي؛ نارنجي )  سياه زرد ـ آبي، سفيد ـ  (متضاد 
انگلـيس،  ) بـوق (شـده، شـاخ     ) ترمـز (صداداري گرم وليكن بازداشته     : در موسيقي ... 

= نـارنجي   . ر گرفته ، شيپو )ني  قره(ساكسوفون  = شكار؛ با سياه درهم شده      ) بوق(شاخ  
پرتوان، برخورد مسلط، مطمئن از خـود، لـيكن         : اش  انسان در تمام معاني پذيرفته شده     

  . ...منع شده، درونانه متضاد شده و مطيع ضوابط گشته 
شايد تاكنون كمتر كسي چنين تحليلي از يك رنگ كرده باشد و شـايد پـس                

او در پايان درسـهايش     . كي برود از اين هم كمتر كسي بتواند فراتر از تحليل كاندينس         
  .»هنري كه عاري از مذهب باشد هنر نيست«: دهد سخن سرمي

هـاي آموزشـي او در زمينـة هنرهـاي            درسهاي كاندينسكي در باهاوس، برنامـه     
 تنظـيم شـده     )9(وار  طـرزي مـوجز و دسـتوره        تجسمي و نحوة اين آموزش است كه بـه        

وزش سـينما، نمـايش، طراحـي       او عالوه بـر آمـوزش هنرهـاي تجـسمي بـه آمـ             . است
كـه گفتـه    كاندينـسكي، همچنـان  . صنعتي و ساير فنون هنري ديگر نيز پرداختـه اسـت       

 نيـز   )10(»هنرهـاي ترسـيمي   «يا  » هنرهاي نگاشتاري «گذار    پرداز و بنيان    شد، مبدع، نگره  
نقطه ـ  كه من آن را با عنوان  [از نقطه و خط بر گسترههست و اصول آن را در كتاب 

لـيكن مـن در اينجـا فقـط     . تـدوين كـرده اسـت   ] ام   به پارسي برگرداندهسترهخط ـ گ 
 اسـت   )11( »هنرهاي تجسمي «طور كلي     درسهاي او را كه در زمينة طراحي و نقاشي و به          
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تجزيـه و   «ام و اميدوارم اين گـزارش بتوانـد روشـنگر دانـش                 به فارسي گزارش كرده   
  .براي نسل جوان و سازنده باشد» تحليل هنر
درسـهاي كاندينـسكي    از ترجمة فرانـسوي     ) گزارش(اين ترجمه   . ادآوريي

ر در انتـشارات        )12( آميختار هنرهـا ز مجموعة  ادر باهاوس  كـه زيـر نظـر فيليـپ سـ
Denoel-Gonthier             تنظيم شده است، انجام گرفته و سپس با متن آلماني آن تطبيق 

  .داده شده است


