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چکید ه
این مقاله به بررسی عوامل تأثیرگذار بر پید ایش هنر انتزاعی ناب نئوپالستیک نقاش هلند ی پیت موند ریان1)1944-

1872( می پرد ازد . علی رغم اهمیت و نقش موند ریان د ر به کمال رساند ن نقاشی انتزاعی، محققان رغبت کم تری به کاوش 

عوامل مختلف د ر شکل گیری نقاشی و تئوری نئوپالستیک د ر قیاس با د یگر هنرمند ان نشان د اد ه اند . از این جهت، هد ف 

این مقاله د ر قد م اول ارائه تفحصی برعوامل اصلی)سبک گرایانه، نظری، فلسفی( د ر شکل گیری تئوری هنر نئوپالستیک 

و  نئوپالستیک  واژه  مقاله  این  د ر  این،  بر  عالوه  می باشد .  یافت،  تبلور  بیستم  قرن  د وم  د هه  اواخر  د ر  که  موند ریان 

مفاهیم هارمونی و زیبایی هنر نئوپالستیک براساس تحلیل نوشته های تئوریک موند ریان و منابع انگلیسی تبیین شد ه اند . 

روش پژوهش توصیفی-تحلیلی می باشد ، بد ینگونه که تحقیق محصول تحلیل نظرات مؤلفان خارجی و تفسیر نوشته ها 

نئوپالستیک  نقاشی  و  نظریه  اصلی  پایه های  که  د ید   مقاله خواهیم  این  د ر  است.  موند ریان  نئوپالستیک  نقاشی های  و 

عمد تًا حاصل تحلیل شخصی موند ریان از تعالیم فیلسوفان و اند یشمند ان)به خصوص هگل و تئوزوفی( و تأثیرات نظری و 

سبکی)به ویژه کوبیسم و د استایل( هنرمند انی است که موند ریان از آنها تأثیر پذیرفت. د ر این نوشتار د رمی یابیم که بسیاری 

از مفاهیم جد ید ی - هارمونی جد ید )تعاد ل(، عناصر سازند ه نقاشی2 و حتی واژه نئوپالستیک3- که موند ریان د ر نوشته ها 

و نقاشی های انتزاعی ناب هند سی خود  بکار برد ه است، برگرفته از تعالیم فلسفی، تئوریک- هنری فیلسوفان و هنرمند ان 

د ر د و د هه اول قرن بیستم)به ویژه بین سال های 1919-1909( براین نقاش هلند ی می باشد .

واژگان کلید ی

 پیت موند ریان، نئوپالستیسیزم، سبک نئوپالستیک، نقاشی انتزاعی ناب هند سی
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مقد مه
انتزاعی  بنیان گذاران اصلی نقاشی  پیت موند ریان به عنوان یکی از 
ناب هند سی جایگاه ویژه ای د ر تاریخ هنر مد رن د اراست. نقاشی های 
تا  سال های 1887  سالگی)د ر خالل  از حد ود  چهل ود و  پیش  تا  او 
1914 جملگی پیرو جریانات غالب هنری د ر هلند  و د ر سبک های 
مختلف طبیعت گرا)به ویژه امپرسیونیسم( و مد رن همچون سمبولیسم، 
 Edwards & Wood,( لومینیسم آلمانی، پوینتیلیسم و کوبیسم هستند
249 :2004(. ولی پس از 1908 و د ر پرتو آشنایی با طیف وسیعی از 

هنرمند ان و اند یشمند ان، موند ریان مسیر کاماًل متفاوتی را برای بیان 
زیبایی و هارمونی د ر نقاشی هایش برمی گزیند  که د ر اواخر 1919 

منتج به تولد  سبک نئوپالستیسیزم شد . 
موند ریان عالوه بر یک نقاش تأثیرگذار، نویسند ه نظریات هنری 
خود  نیز بود . او به موازات تجربیاتش بر روی بوم، به طور متد وامی 
د ر طی حد ود  سه د هه)1944-1914( نظریات هنر نئوپالستیک را 
زند گی، جامعه،  )نقاشی،  از موضوعات  با طیف وسیعی  ارتباط  د ر 
سیاست، ارزش های اخالقی، فلسفه و غیره( د ر صد ها انشاء، مقاله 
 Veen,(است د رآورد ه  تحریر  رشته  به  بلند   و  کوتاه  یاد د اشت  و 
2017b: 1(. او نقاشی نئوپالستیک را نه صرفًا یک سبک هنری 

می د انست.  بشریت  تمام  برای  آرمانی  زند گی  سیاق  و  سبک  بلکه 
نقاشی اش)باالخص اصول مربوط  قواعد   او  تئوریکش  د ر نوشته های 
به هارمونی یا تعاد ل( را برگرفته از قوانین تغییرناپذیر جهان هستی 
برای  عام  و  جهان شمول  هنجاری  را  آن  و  می انگاشت  طبیعت  و 
آن همه  د ر  است که  قلمد اد  کرد ه  فاضله ای  مد ینه  تحقق  و  ساختن 
جهانی  وحد تی  و  عد الت  برابری،  براد ری،  صلح،  د ر  قاد رند   افراد  
زند گی کنند )Mondrian, 1929: 224(. با توجه به نقش کلید ی 
با نظر به خأل  قابل توجهی  پیت موند ریان د ر تاریخ هنر مد رن و 
که د ر معرفی نظری و نقاشی نئوپالستیک د ر ایران)رجوع شود  به 
اصلی  عوامل  بررسی  مقاله  این  هد ف  د ارد ،  وجود   تحقیق(  پیشینه 
د خیل د ر ظهور تئوری هنر نئوپالستیک موند ریان می باشد . د ر این 
نوشتار د ر جهت تکمیل پژوهش های پیشین، سعی شد ه است که تا 
حد  امکان تحوالت جهان بینی موند ریان هم زمان با بررسی تغییرات 
د رکی  حصول  برای  این،  بر  عالوه  شود .  ارائه  نقاشی هایش  سبکی 
جامع تر از اصول نقاشی نئوپالستیک تعاریف جد ید ی که موند ریان 
د ر نوشته هایش از هارمونی و زیبایی)هم پایه حقیقت مطلق( معرفی 

کرد ه، نیز تشریح شد ه اند . 

روش پژوهش
روش تحقیق این مقاله توصیفی- تحلیلی است. د ر این باب، روش 
جمع آوری اطالعات از منابع معتبر علمی د ر کتابخانه بود ه و منابع 
این نوشتار از کتب و مقاالت خارجی و ایرانی تأمین شد ه است. د ر 

انتخاب منابع تا حد  امکان سعی شد ه است هم از کتب قد یمی و هم 
آراء  تجزیه وتحلیل  براساس  د اد ه ها  تحلیل  شود .  استفاد ه  جد ید   از 
مؤلفان و استنباط مؤلف این مقاله د ر خصوص عوامل متعد د  فلسفی، 
تئوریک و سبکی د خیل د ر گذار موند ریان از نقاشی طبیعت گرا به 

نقاشی نئوپالستیک انجام شد ه است.

چهارچوب نظری
این پژوهش بر مبنای د ید گاهی فرمالیستی، با رویکرد ی گرینبرگی، 
که  موند ریان  پیت  فلسفی  و  هنری  جهان بینی  تحوالت  بررسی  به 
بازتابش د ر د وره تغییر سبک طبیعت گرایش   به  انتزاع ناب هند سی اش 
د ر  حالی که    تحوالت  می پرد ازد   .  است،  مشهود    )نئوپالستیسیزم( 
روایی  عناصر  کاهش  گرینبرگی)سطح گرایی،  رویکرد ی  با  نقاشی ها 
و تجرید  فرم قابل شناسایی د ر طبیعت( بررسی شد ه است، چرایی این 
تغییرات با اتکا به تحلیل محرک های محیطی )تأثیرات سبک ها و 
نظریات هنرمند ان( و فلسفی و اثرات آنها بر موند ریان تبیین شد ه 

است. 

پیشینه پژوهش
خارجی  محققان  توسط  که  مقاالتی  و  کتب  کلی،  نگاه  یک  د ر 
نئوپالستیک(  هند سی)نقاشی  ناب  انتزاعی  هنر  مورد   د ر  منحصراً 
موند ریان نوشته شد ه را می توان به سه د سته تقسیم کرد . گروه اول 
از پژوهشگران مانند  میشل سوفور)1956(، کرمیت چامپا)1985(، 
بویز)1994(،  آلن  ایو  بلوتکمپ)1994(،  کارل  میلنر)1992(،  جان 
فووشرو)1994( و سوزان د کر4)1999( زند گی هنری و نقاشی های 
موند ریان را از آغاز فعالیت هنری اش تا مرگ او بررسی کرد ه اند . 
اگرچه رویکرد  این محققان و مورخان هنری د ر بررسی نقاشی های 
موند ریان تا حد ی با هم متباین است، ولی د ر همه این موارد  آنها 
د ریچه ای  از  عمد تًا  را  هنرمند   نظریات  و  نقاشی ها  تحوالت  سیر 
و  هم عصرش  فیلسوفان  و  هنرمند ان  با  موند ریان  تاریخی)تعامل 
کتب  د ر  کرد ه اند .  تبیین  تئوزوفی(  بر  پررنگ  تأکید ی  با  به ویژه 
فرمالیستی)به ویژه  د ریچه ای  از  نیز  نئوپالستیک  نقاشی های  یاد شد ه 
از منظری گرینبرگی و د ر ارتباط با سطح گرایی و خالصه سازی فرم 

و رنگ و خط، عمق نمایی و غیره( بررسی شد ه اند . 
مایکل  جفه)1985(،  هنس  همچون  پژوهشگران  از  د وم  د سته 
وایت و هنس جنسون5)2011 ؛2003( به بررسی سیر تاریخی جنبش 
هنر  شکل گیری  روی  بر  آن  تأثیرات  و  د استایل  گروه  نظریات  و 
نئوپالستیک موند ریان پرد اخته اند . گروه سوم از محققان همچون 
گلد ینگ)2000(،  جان  چیتام)1991(،  مارک  ترلفال)1978(،  تیم 
فلسفی  منظری  از  عمد تًا  کوپر6)1998(  هری  و  براش)1998(  مش 
به تبیین چرایی و چیستی مفاهیم فلسفی هنر نئوپالستیک موند ریان 



صفحات 69-57                         
عوامل تأثیرگذار بر شکل گیری هنر انتزاعی ناب نئوپالستیک پیت موندریان

59

که  چند لر7)1972(  آرتور  کتاب  از  نباید   بین  این  د ر  پرد اخته اند . 
تحلیل  با  موند ریان  زیبایی شناسی  فلسفه  واکاوی  به  مؤلف  آن  د ر 
اخیر  کتاب  و  پرد اخته  او  فلسفی- هنری  نوشته های  از  تعد اد ی 
لوییس وین8 هلند ی که مجموعه کامل نوشته های تئوریک- فلسفی 
موند ریان)1944-1904( را به زبان های اصلی شان)هلند ی، فرانسوی 

و انگلیسی( به طبع رساند ه، از نظر د ور بمانند . 
با نگاهی به مقاالت نوشته    شد ه د ر مورد  موند ریان د ر ایران سه 
همچون  منتشرشد ه  آثار  اول  گروه  می شود .  د ید ه  مختلف  رویکرد  
پایان نامه کارشناسی ارشد  الهام غفاری)1388( به بررسی سیر تحولی 
به  نقاشی طبیعت گرا  از  د ر گسست موند ریان  تأثیرگذار  و عوامل 
اگرچه  پرد اخته اند .  او)نئوپالستیک(  هند سی  ناب  انتزاعی  سبک 
غفاری د ر پایان نامه اش مطالب مفید ی د ر باب چیستی و چرایی اصل 
ارائه کرد ه است، ولی  را  نقاشی  انتزاع)خالصه سازی( فرم و عناصر 
از  مهم تر  و  موجز  موند ریان  نئوپالستیک  سبک  مورد   د ر  بحث 
همه با استناد  به تعد اد ی بسیار محد ود  از منابع انگلیسی زبان تبیین 

شد ه است. 
آثار منتشرشد ه  از  ایرانی که بخش وسیعی  از محققان  د سته د وم 
نئوپالستیک  تئوری  و  هنر  تأثیرات  است،  گروه  این  به  مربوط 
بررسی کرد ه اند .  مد رن  معماری  بر  را  استایل  د   و گروه  موند ریان 
د ر این رابطه مقاالت اخیر نوروزی طلب، مقبلی و جود ت)1393(؛ 
حبیبی د ستجرد  و خوش نیت)1396(؛ مجتهد ی و معتضد یان)1397(؛ 
گروه  این  بارز  تحقیقات  از  رمضان پور)1396(  عباس  پایان نامه  و 
به  مشابه  تقریبًا  رویکرد ی  با  محققان  موارد   همه  د ر  هستند . 
واکاوی تأثیرات نقاشی نئوپالستیک بر معماران مد رنیستی همچون 
گروه  پرد اخته اند .  د وروهه  وان  و  ریتولد   باراگان،  لوکوربوزیه، 
قره باغی)1379(  و  همایون)1347(  همچون  پژوهشگران  از  سوم 
موند ریان  پیت  هنری  د ید گاه  کلیت  و  زند گی  معرفی   به  صرفًا 
زند گی نامه  به  کوتاه  اشاره ای  خود   مقاله  د ر  همایون  پرد اخته اند . 
تقسیم بند ی  نئوپالستیک)از  حیث  نقاشی های  قرابت  و  موند ریان 
قرن  از  سمرقند   به  مربوط  شرقی  نقاشی  به  چهارگوش  هند سی( 
موند ریان  از  زند گینامه ای کوتاه  نیز  قره باغی  است.  پانزد هم کرد ه 

نگاشته است.
از منظری کلی، د ر بین آثار منتشرشد ه غیبت تحقیقی که منحصراً 
تئوری  از  جامع  تفصیلی  و  موند ریان  نئوپالستیک  هنر  پید ایش  به 
نئوپالستیک بپرد ازد ، مشهود  است. د ر این خصوص می توان مشکالت 
د سترسی محققان به منابع اصلی، ظاهر بسیار منتزع شد ه نقاشی های 
نئوپالستیک، د شواری فهم نوشته های چند وجهی تئوریک- فلسفی-

اخالقی موند ریان، و غیبت ترجمه ای کامل و صحیح از نوشته های 
پیچید ه این هنرمند  را از عوامل اصلی برای رغبت کم پژوهشگران 

به بررسی آثار و تئوری نئوپالستیک د انست. 

مفهوم واژه نئوپالستیسزم و عناصر نقاشی نئوپالستیک
معاد لی  »نئوپالستیسزم«  د وقسمتی  واژه  که  است  ذکر  به  الزم 
نه چند ان د قیق برای کلمه nieuwe beelding است که موند ریان 
د ر نوشته هایی که به زبان هلند ی نوشته از این واژه استفاد ه کرد ه 
 nieuwe beelding د وقسمتی  کلمه  روی  بر  تحلیلی  با  است. 
قسمت اول به د قت قابل ترجمه به جد ید )new( است. قسمت د وم 
شون  حقیقت  د ر  د ارد .  بیشتری  تأمل  به  نیاز  د وقسمتی  کلمه  این 
عنوان با  کتابش  د ر  را   beelding واژه  نخستین بار  برای   مائکرز9 

 »تصویر جد ید  از جهان10« بکار برد  و موند ریان این کلمه را از او 
به عاریت گرفت)Seuphor, 1956: 133-134(. اگرچه نمی توان 
معنی کاماًل د قیقی برای این واژه د وبخشی د ر فارسی یافت، ولی با 
تقریب می توان نزد یک ترین معاد ل ها را نوشکل د هی، نوفرم گرایی، 

نوفرم ساختن و نوانگاره آفرینی پیشنهاد  کرد . 
موند ریان   ،nieuwe beelding هلند ی  کلمه  معنی  به  توجه  با 
نقاشی  شد ه  منتزع  نهایت  به  عناصر  تئوریکش  نوشته های  د ر 
به  که  است  نامید ه   )beeldings middel)en(( را  نئوپالستیکش 
نگارند ه  بشخصه  برگرد ان شد ه است.   plas tic means انگلیسی 
ترجمه اخیر لوییس وین means of imaging  - عناصر یا مصالح 
سازند ه تصویر- را معاد ل نزد یک تری برای این واژه هلند ی می د اند . 
موند ریان عناصر نقاشی اش را صرفًا وسیله ای  برای بیان هارمونی و 
طبیعت(  د ر  اشیاء  تغییرناپذیر  جوهره  و  )ذات  جهان شمول  زیبایی 

می انگاشت.

پیت موند ریان و گذار از نقاشی طبیعت گرا به انتزاع 
زند گی  اول  د هه  د و  طی  د ر  موند ریان  نقاشی های  کلی  به طور 
و  واقع گرا  بازنمایانگر،  نقاشی های   1907 تا   1887 از  هنری اش 
ُپست  امپرسیونیسم،  سبک  غالب-  بخصوص  هنری  جریانات  پیرو 
هستند   نوزد هم  قرن  اواخر  هلند   سمبولیسم-  د ر  و  امپرسیونیسم، 

1. Piet Mondrian. 1900. House on the River Gien. Oil on 
canvas, 23.5 x 31 cm. Private Collection. Mrs W van Eck, 

Niewenhuizen Segaar, The Hague.
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)تصویر 1(. موتیف های نقاشی او د ر این د وره غالبًا اشیاء و مناظری 
است که د ر شهرهای هلند  به وفور یافت می شد : آسیاب های باد ی، 
مراتع کشاورزی و گاوها، قایق ها، گروهی از د رختان، خانه ای تک 
 Seuphor,(د ست این  از  و  مهتابی  شب های  کشاورزی،  مراتع  د ر 
همانند   همچنین،  موند ریان   .)1956;  Deicher,   1999:   17

متأثر  مد رن  متعد د   سبک های  از  معاصرش،  هنرمند ان  بسیاری  از 
نیمه انتزاعی  سبک های  د ر  عمد تًا  نقاشی ها)تصویر   2(  این  گشت. 
 Holtzman &( شد ه اند کشید ه  آلمانی  لومینیسم  و  پوینتیلیسم 
James, 1986:12-13(. عالوه بر تأثیرات سبکی بر موند ریان که 

د ر آثار د وره 1911-1908 به خوبی نمایان است، نباید  از تحوالت 
صنعت،  علم،  جمله  از  مختلف  عرصه های  د ر  همه جانبه  انقالبی 
فلسفه، و سیاست که د ر قرن نوزد هم و د هه اول قرن بیستم به  وقوع 
د وربین  اختراع  همچون  تحوالتی  و  کشفیات  بگذریم.  پیوستند ، 
مکانیکی  و  ماشینی  انیشتین،  نسبیت  تئوری  اتم،  شکاف  عکاسی، 
فیلسوفانی  پیشرو  اید ه های  و  یک سو،  از  صنعت  د ر  تولید   شد ن 
همچون فروید ، د اروین، و نیچه از سوی د یگر به طور کلی جهان بینی 
هنرمند ان بسیاری از جمله موند ریان، ماتیس، پیکاسو، کاند ینسکی، 
Barasch,   1998:   294-(ساخت د گرگون  را  مالوویچ  و  کوپکا 

303(. متأثر از این تحوالت بنیاد ین بسیاری از هنرمند ان د ریافتند  

که زیبایی د ر هنر باید  د ر جوهره شیئ هنری و ورای ظاهر فیزیکی 
آن جستجو و ابراز شود . از این جهت، بسیاری از هنرمند ان، به ویژه 
خط،  رنگ،  فرم،  خالصه سازی  به  اقد ام  به تد ریج  موند ریان، 
به  زیبایی  بد ین وسیله  تا  کرد ند   نقاشی  اصلی  اجزای  د یگر  و  بافت 
نمایش  به  آثارشان  د ر  را  روایی  و  تفسیر شخصی  هرگونه  از  د ور 

.)Chandler, 1972( بگذارند

تأثیر تئوزوفی بر اند یشه های موند ریان بعد  از 1900
عالوه بر تأثیراتی که موند ریان د ر د هه اول قرن بیستم از محیط 

برگرفت،  هلند   د ر  پیشرو(  هنرمند ان  آموزه های  و  هنری)سبک ها 
کلی  تغییر  بر  مهم  عوامل  مهم ترین  از  هنر  د ر  معنویت گرایی  موج 
بود .  او  هم د وره  نقاشان  از  بسیاری  بلکه  موند ریان،  نه تنها  نگرش 
اوایل  هلند   د ر  غالب  رازورزانه  و  معنویت گرا  تفکرات  میان  از 
نگرشی  بر شکل گیری  تأثیر شگرفی  تئوزوفی11  بیستم، مکتب  قرن 
به عنوان  الهی(  تئوزوفی)حکمت  گذاشت.  موند ریان  د ر  متافیزیکی 
متفکران  صوفیانه  اید ئولوژی  از  برگرفته  عرفانی-الهی،  مکتبی 
بالواتسکی14  توسط   1875 سال  د ر  اکالت13،  ازوتریسیزم12  پیرو 
مهمی  تأثیرات  تئوزوفیست ها  عقاید   کلی،  به طور  شد .  پایه ریزی 
گوگن،  کوپکا،  موند ریان،  همچون  پیشرویی  هنرمند ان  د ید گاه  بر 
)Finges ten,   1961:    2(پوالک   گذاشت و  مالوویچ  کاند ینسکی، 

د ن  ون  آلبرت  با  زمانی که  اولین بار حوالی1900  برای  موند ریان   .
تئوزوفیست ها  آموزه های  با  کرد ،  د ید ار  شوریز15  اد وارد   و  برییل 
آشنا شد . د ر این خصوص کتاب شوریز با عنوان ابتکارهای بزرگ16 
اند یشه های  کالوینیست  جایگزینی  و  تحول  د ر  بسزایی  تأثیر 
.تأثیر  د اشت  عرفانی- صوفیانه  تئوزوفی  نگرش  با  موند ریان 
کرد   مصمم  را  او  که  بود   عمیق  به حد ی  موند ریان  بر  تئوزوفی 
آمسترد ام  د ر  تئوزوفیست ها  عرفانی  جامعه  به   1909 سال  د ر 
 Jaffé,( ماند پاید ار  مکتب  این  به  عمر  پایان  تا  و  شود   ملحق 
لطف  به  و  بیستم  قرن  د وم  د هه  د ر  موند ریان   .)1985: 11-12

مائکرز،  متفکرانی همچون شون  و  فیلسوفان  اند یشه های  با  آشنایی 
تفکرات  مجذوب  پیش  از  پیش  بالواتسکی،  و  اشتاینر17  رود ولف 
مخفی18  د کترین  کتاب  زمینه،  این  د ر  شد .  تئوزوفی  معنویت گرای 
بالواتسکی تأثیر چشمگیری د ر  تغییر اند یشه های موند ریان گذاشت

)Golding, 2000:15(. بالواتسکی سعی د ر اشاعه یک اید ئولوژی 

جهان شمول د اشت که هد ف غایی اش ایجاد  براد ری و وحد تی جهانی 
بین تمامی مذاهب بود . ملهم از تعالیم صوفیانه تئوزوفی، موند ریان به 
این نتیجه مهم رسید  که زیبایی د ر هنر، هم پایه حقیقت و معنویت، 
فیزیکی و خارجی  به ظاهر  زیبایی  و  است  متافیزیکی  پد ید ه  یک 

)قابل د ید ن( اشیاء وابسته نیست.
توسط  ناب)معنویت(  حقیقت  که  بود ند   معتقد   تئوزوفیست ها 
د ریافت  قابل  باستانی  حکمت  و  سری  د رونی،  نیروهای  مکاشفه 
شهود ی است. آنها اعتقاد  د اشتند  که همه چیز د ر این د نیا از طریق 
ناب  معنویت  به سوی  تحول  حال  د ر  جهان  سری  و  کیهانی  قوانین 
است)Golding, 2000: 15(. د ر این رابطه، موتیف های نماد ین )تحول 
ماد ی به معنوی، چرخه حیات و ممات، ...( که د ر آثار موند ریان 
می شود ،  د ید ه   1908-1912 سال های  خالل  د ر  )تصاویر  3    و  4( 
محصول تأثیرات عقاید  تئوزوفیست ها د ر این د وره بر نگرش اوست. 
با  مراقبه(  شبیه  تعمق)حالتی  حال  د ر  د ختری  شماره3،  تصویر  د ر 
چشمانی بسته د ر فضایی نامتعارف و الهوتی به تصویر کشید ه شد ه 

2. Piet Mondrian. 1909. Dune III. Oil on cardboard, 
39 x 29.5 cm. Reproduced with the permission of 

Gemeentemuseum, The Hague. Object no. 0334293. 
https://www.kuns tmuseum.nl/en
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است. د ر روی شانه های د خترد و گل تک ساعتی به صورت شناور، 
نماد ی از مراقبه، احواالت معنوی او را به صورت نماد ین بیان می کند   
)Blotkamp, 1994:38(. د ر تصویر شماره 4، موند ریان تک گلی 

د اوود ی را با رنگ های بسیار مالیم شد ه اکر و سبز به تصویر کشید ه 
پژمرد گی  حال  د ر  را  بسیاری  تک گل های  د وره  این  د ر  او  است. 
و زوال کشید ه است. از یک سو رغبت او برای کشید ن تک گل)و 
و  ساختار  کرد ن  آشکار  بر  او  وسواس گونه  تأکید   و  د سته گل(  نه 
اسکلت بند ی گل ریشه د ر مفاهیم تئوزوفیکی د ر ارتباط با کشف و 
عیان کرد ن جوهره ذاتی و د رونی فرم ها د ارد . از سوی د یگر حالت 
پژمرد ه و غمگین گل که د ر فام تاریک رنگ ها نیز مشهود  است، 
ارجاعی به تحول از ماد ّیت به معنویت و چرخه پایان ناپذیر هستی 
و زوال است)Neet, 1987: 289(. موند ریان پس از 1911 سبک 
به  ارجاع  نشانه،  یا  نماد   هرگونه  به کارگیری  و  خود   سمبولیست 
کرد ،  ترک  کامل  به طور  نقاشی هایش  د ر  را  تئوزوفیک،  مفاهیم 
ولی مضامین بنیاد ین تئوزوفی تأثیری ماند گار بر نگرش او گذاشت. 
معنوی،  به  ماد ی  امر  »تحول«  و  تکاملی«  همچون»سیر  مفاهیمی 
تعاد ل بین این د و)د ست یابی به وحد تی عام و جهان شمول( و همچنین 
د ر  ریشه  جملگی  امرعام)یونیورسال(،  یک  به عنوان  زیبایی  مفهوم 

تأثیر عقاید  تئوزوفیست ها بر موند ریان د ارد . 

کوبیسم و گسست هر چه بیشتر موند ریان از واقعیت گرایی
عالوه بر موارد  ذکرشد ه، سبک کوبیسم تأثیری شگرف برنگرش 
هنری موند ریان گذاشت. او اولین بار د ر نمایشگاهی د ر پاییز 1911 
آشنایی  جهت  به  شد .  آشنا  کوبیست  نقاشان  آثار  با  آمسترد ام  د ر 
اوایل  د ر  پیشرو،  جنبش های  د یگر  و  کوبیست  هنرمند ان  با  بیشتر 
سال 1912 به پاریس رفت و تا اواسط 1914 د ر آنجا ماند . د ر این 
د وره حد ود اً د وساله، او با آثار هنرمند ان کوبیست از جمله پابلو 
متزینگر19  آلبرت گالیزز و جین  لژه،  فرناند   براک،  پیکاسو، ژرژ 
نقاشی  شاخص  تأثیرات  از  یکی   .)Veen, 2017a: 30( شد   آشنا 

از  استفاد ه  بد ون  فضا  د ر  فرم  نمایش  امکان  موند ریان  بر  کوبیستی 
نقاشان  بود  که د ر واقع ماحصل آزمون وخطاهای  قوانین پرسپکتیو 
 Veen,( بود )کوبیست بر روی اید ه اولیه پل سزان)پد ر نقاشی مد رن
بر  مبنی  سزان  پل  نوآورانه  نظریه  حقیقت  د ر   .)2017a: 30-31

مانند   ساد ه  هند سی  اشکال  به  تقلیل  قابل  طبیعت  د ر  فرم ها  اینکه 
آثار کوبیست ها  د ر  استوانه، مخروط و سطوح تخت هستند   کره، 

به کمال خود  رسید .
زمانی که موند ریان د ر سال 1912 به پاریس رفت، سبک کوبیسم 
کوبیسم  آثار  از  موند ریان  اگرچه  بود .  خود   شکوفایی  اوج  د ر 
آنالیتیک )تحلیلی( پیکاسو و براک بیشترین تأثیر را پذیرفت و حتی 
د ر نوشته هایش به این امر اذعان کرد ه است، ولی هیچ گاه به کارگاه 
د ید گاه هنری  بیم آن د اشت که سبک و  او  نرفت.  پیکاسو  نقاشی 
پیکاسو بر خط مش هنری اش غالب شود )Sweeney, 1945: 5(. د ر 
تنها یک  برای موند ریان  تئوری هنرمند ان کوبیست  واقع سبک و 
نیروی محرکه اولیه بود  جهت خالصه کرد ن و حذف هرچه بیشتر 
ارجاعات بازنمایانگر به فرم های قابل شناسایی د ر طبیعت. متأثر از 
-1914 سال های  د ر خالل  او  که  آثاری  د ر  کوبیست ها،  نظریات 

و  پس زمینه  بین  مرز  به تد ریج  است)تصاویر  5     و  6(،  کشید ه   1911
آثار  این  د ر  رنگ ها  طیف  همچنین  است.  رفته  بین  از  پیش زمینه 
اکر  قهوه ای،  پالت رنگی کوبیست ها-   رنگ های  با  مطابقت زیاد ی 
و خاکستری د ارد . همان طور که د ر نقاشی های کوبیستی موند ریان 
د ید ه می شود ، اشکالی همچون فیگور انسان، کوزه و کتاب به سطوح 
این  د ر  کرد ه اند .  پید ا  تقلیل  تک رنگ)مونوکروم(  تقریبًا  و  تخت 
خصوص، بلوتکمپ معتقد  است که آثار کوبیستی موند ریان نه تنها 
قابل قیاس با بهترین آثار کوبیستی براک و پیکاسو هستند ، بلکه از  
لحاظ بیانگری و کاربرد  روحی و شفاف رنگ ها نسبت به آثار آنها 

4. Piet Mondrian. Circa 1901-1908. Passion flower. Water-
color and black crayon on paper, 72.5 x 47.5 cm. Reproduced 
with the permission of Gemeente museum, The Hague. Ob-

ject no. 0557346. Retrieved from https://www.kuns t museum.
nl/en/collection/passion-flower?origin=gm

3. Piet Mondrian. Circa 1901-1909. Chrysanthemum. Water-
color on paper, 38.5 x 72.5 cm. Reproduced with the permis-

sion of Gemeentemuseum, The Hague.
https://www.kuns tmuseum.nl/en
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به طور   .)Blotkamp, 1994: 66( د ارند تمایز  و  برتری  منحصراً 
کلی سبک کوبیسم، نقشی کلید ی بر روند  خالصه سازی فرم و رنگ 
تغییر  اصلی  زمینه های  از  یکی  و  موند ریان گذاشت  نقاشی های  د ر 
نئوپالستیک(  هند سی)هنر  ناب  انتزاع  به  او  طبیعت گرای  سبک 
نوشته،  برمر20  به   1914 سال  د ر  موند ریان  که  نامه ای  د ر  شد . 
اند یشه های  به ویژه  و  کوبیسم  سبک  پررنگ  تأثیر  به  آشکارا  او 
پیکاسو،  آثار  از  اذعان کرد ه است: من)موند ریان(  بر خود   پیکاسو 
که آنها را تحسین می کنم، متأثر شد م. من از ذکر تأثیر پیکاسو بر 
است  بهتر  بسیار  معتقد م  نمی کنم. چراکه  احساس خجالت  خود م، 
اید ه هایش، ذهن خود  را د ر برابر آنچه  که هنرمند  برای پیشرفت 
د ر پیرامون خود  می گذرد  باز نگه د ارد  تا اینکه خود  را به نقایص 
 Holtzman & James,( و د اشته های فرد ی اش محد ود  و قانع کند

 .)1986: 15

هنرمند ان  د ید گاه   1912-1914 سال های  خالل  د ر  کلی  به طور 
کوبیستی د ریچه تازه ای به روی موند ریان برای حذف قوانین سنتی 

بازنمایانگر نقاشی)بخصوص پرسپکتیو و ژرف نمایی(، خالصه سازی 
بین  تضاد   برد ن  بین  نقاشی)از  کرد ن  مسطح  و  طبیعت  د ر  فرم ها 
بعد   د ر بخش  باز کرد . ولی همان طور که  پیش زمینه(  پس زمینه و 
خواهیم د ید ، او پس از 1914 به تد ریج از نقاشی به سبک کوبیستی 
فاصله گرفت. د ر این راستا بین سال های 1917-1914 او تمام تالش 
خود  را برای توسعه و به کمال رساند ن آنچه کوبیست ها نتوانسته 
بود ند  به آن نائل شوند ، انجام د اد : حذف کامل ارجاعات تصویری به 

فرم ها د ر طبیعت و ابراز زیبایی عام هم پایه  حقیقت مطلق. 

د وره پست-کوبیسم )1914-1917( 
د ر تابستان 1914 موند ریان برای د ید ار پد ر بیمار خود ، از پاریس 
د اشت،  هلند   به  را  کوتاه  سفری  قصد   ابتد ا  او  بازگشت.  هلند   به 
پاریس،  د ر  اول  ناآرامی های جنگ جهانی  و  تنش ها  با شروع  ولی 
اجباراً تا پنج سال د ر هلند  ماند . د ر این د وره موند ریان با فیلسوفان 
و هنرمند انی همچون تئو ون د ازبرگ، شون مائکرز، بارت ون د ر 
لک، بولند ، و پیتر اوود  آشنا شد  که تأثیری بسزا د ر بلوغ نگرش 
هنری او د اشتند . با نگاهی به آثار موند ریان د ر این د وره)1917-

خطوط  با  و  حذف  مورب  و  منحنی  خطوط  که  می بینیم   )1914
کوتاه عمود ی و افقی جایگزین شد ه اند )تصویر 7(. به خاطر شباهت 
به  آثار  این  منفی،  به عالئم مثبت و  افقی  و  خطوط کوتاه عمود ی 
د ر  موند ریان  شد ه اند .  معروف  »مثبت-منفی21«  نقاشی های  گروه 
 S انگلیسی  حرف  به  که  را  منحنی  خطوط  تئوریکش  نوشته های 
 Mondrian, 1917:(نامید ه است زیبایی22«  د ارند ، »خط  شباهت 
47(. او معتقد  بود  که خط منحنی حس خاص و فرد ی هنرمند  را 

بیان می کند . د ر حالی که خطوط افقی و عمود ی که او آن را منحنی 
جهان شمول  زیبایی  بیانگر  می انگاشت،  سخت شد ه23  و  پاالیش شد ه 

6. Piet Mondrian. 1912. S till life with gingerpot 2. Oil on 
canvas, 91.5 x 120 cm. Reproduced with the permission of 

Gemeentemuseum, Slijper Collection, The Hague. Object no. 
0334313. Retrieved from https://www.kuns tmuseum.nl/en/

collection/s till-life-gingerpot-2?origin=gm

7. Piet Mondrian. 1915. Composition 10 in black and white. 
Oil on Canvas. 85.8 x 108.4 cm. Reproduced with the permis-

sion of © Collection Kröller-Müller Museum, Otterlo, the 
Netherlands. KM 104.241. Retrieved from https://kroller-

muller.nl/piet-mondriaan-compositie-10-in-zwart-wit

5. Piet Mondrian. 1911-1912. The large nude. Oil on canvas, 
140 x 98 cm. Reproduced with the permission of Gemeente-
museum, Slijper Collection, The Hague. Object no. 0334311. 

https://www.kuns tmuseum.nl/en
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بین خطوط  قائمه  زاویه  که  رسید   نتیجه  این  به  او  هستند .  عام  و 
تصویری  عناصر  پاالیش شد ه ترین  آنها  بین  رابطه  و  افقی  و  عمود ی 
برای بیان زیبایی و هارمونی )تعاد ل( جهان شمول)قوانین تغییرناپذیر 
 .)Mondrian, 1919-1920: 90( 24 د ر نقاشی هستند)جهان هستی
به وسیله  عمد تًا  که  نقاشی ها  این  عنوان  گرفتن  نظر  د ر  بد ون 
نام گذاری  اقیانوس25  و  اسکله  نقاشی های  از  مجموعه ای  موند ریان 
شد ه اند ، بینند ه قاد ر به تشخیص هیچ گونه ارجاعی به طبیعت  نیست. 
کمپوزیسیون)ترکیب بند ی  شماره  عنوان  با  نقاشی  د ر  مثال  به عنوان 
تصویری  او  چگونه  که  می بینیم  سیاه وسفید )تصویر   7(  با   10
به وسیله  را  آب)اقیانوس(  پهنه  و  اسکله  از  مونوکروم)تک رنگ( 
تراکم بیشتر و کوچک نمایی خطوط عمود ی و افقی د ر باالی تصویر 
)تفسیری انتزاعی از فاصله خط افق نسبت به ناظر( و تراکم کم تر و 
بزرگ نمایی خطوط)ارجاعی به نزد یکی اسکله به ناظر( به تصویر 

.)Edwards & Wood, 2004: 24-25(کشید ه است
د ر سال 1916 موند ریان عنصر رنگ را هم به مجموعه خطوط 
سال1916  د ر  که  نقاشی  د ر  کرد .  اضافه  خود   مثبت-منفی  شبه 
د ر  رنگ ها  مابین  افقی  و  عمود ی  خطوط  شد ه)تصویر  8(،  کشید ه 
اعوجاج و ژرف نمایی بیشتری نسبت به آثار گذشته به نظر می رسند . 
ولی  شد ه اند   د اد ه  تقلیل  اصلی  رنگ  سه  به  رنگ ها  اثر  این  د ر 
رنگ ها با مقاد یر زیاد ی از سفید  و خاکستری ترکیب شد ه اند . یکی 
از حرکت های روبه جلو موند ریان د ر این نقاشی نسبت به کارهای 
به وسیله  کامل(  به طور  نه  رنگ ها)اگرچه  محصورکرد ن  گذشته، 
راهکار  د ید   خواهیم  چنانچه  است.  مثبت ومنفی شکل  خطوط 
 1919 از  پس  خطوط  به وسیله  رنگ ها  کرد ن  محصور،  محد ود ، 
به عنوان یکی از اصول بنیاد ین نقاشی نئوپالستیک نهاد ینه می شود . 
موند ریان د ر نقاشی که د ر سال 1917 توسط خطوط افقی و عمود ی 
کوتاه کشید ه است، د گربار عنصر رنگ را به طور کامل حذف و 
تمرکز خود  را صرف وحد ت بخشید ن خطوط د ر یک کمپوزیسیون 
و  عمود ی  نقاشی)تصویر  9(، خطوط  این  د ر  است.  بیضی شکل کرد ه 

افقی ضخیم تر شد ه اند  و بیانگری بیشتری نسبت به آثار گذشته د ارند . 
مشخص  و  9(   8  ،7 شد ه)تصاویر  مطالعه  اثر  سه  د ر  که  نکته ای 
د وره)1917- این  د ر  موند ریان  کم(  تمایل  اجتناب)حد اقل  است، 

امر  این  مهم  د الیل  از  یکی  است.  رنگ  به کارگیری  د ر   )1914
آگاهی او از تئوری رنگ گوته26 و ژرفا نمایی ذاتی رنگ ها است. 
آبی  رنگ  که  می د انست  موند ریان  گوته،  رنگ  تئوری  طبق  بر 
خاصیتی پس روند ه)حرکتی به طرف د اخل بوم: حس عمق( و متقاباًل 
 رنگ زرد  خاصیتی پیش روند ه)حرکت به طرف چشمان بینند ه( د ارد  
د وره  این  د ر  او  که  است  واضح  بنابراین،   .)Bois, 1994: 320(

برای نیل به وحد ت و زیبایی عام ابتد ا تمرکز خود  را بر روی عنصر 
خط گذاشته تا با یاری خطوط بتواند  پیش روند گی و پس روند گی 
رنگ های زرد  و آبی را به حد اقل رساند ه و د ر نتیجه هرچه بیشتر 

مرز بین پس زمینه و پیش زمینه را زایل کند . 

تأثیر فلسفه هگل27 و قانون د یالکتیک اضد اد  بر موند ریان 
خطوط(  نقاشی)به ویژه  عناصر  به کارگیری  د ر  موند ریان  اید ه 
اگرچه  د ارد .  هگل  د یالکتیک  قانون  د ر  ریشه  اضد اد   به مثابه 
بود   نکرد ه  مطالعه  مستقیم  به طور  را  فلسفی هگل  کتب  موند ریان 
ولی د ر خالل سال های 1919-1914 د ر هلند  با تعد اد ی از فیلسوفان 
و هنرمند ان هگل شناس از جمله جرارد  بولند 28، تئو ون د از برگ 
و شون مائکرز آشنا شد . از میان این افراد ، فیلسوف هلند ی بولند  باب 
د ر جلسات  موند ریان  بود .  هگل  فلسفه  با  موند ریان  آشنایی  اصلی 
با  طریق  این  از  و  می کرد   شرکت  هلند   د ر  بولند   سخنرانی های  و 
از  یکی    .)Veen, 2017: 19( شد آشنا  هگل  د یالکتیک29  قانون 
مهم ترین اید ه هایی که موند ریان از روایت بولند  از هگل به عاریت 
گرفت این بود  که هر چیزی د ر جهان د ر د یالوگ و رابطه با ضد ش 
موند ریان  بولند ،  هگلی  تعالیم  از  ُملهم  می شود .  د رک  و  تعریف 
رابطه  د ر  را  همه چیز  تئوریک-فلسفی اش  نوشته های  د ر  به کرات 

9. Piet Mondrian. 1916-1917. Composition in line, second 
s tate. Oil on Canvas. 108 x 108 cm. Reproduced with the 

permission of © Collection Kröller-Müller Museum, Otterlo, 
the Netherlands. KM 106.482. Retrieved from https://kroller-
muller.nl/piet-mondriaan-compositie-in-lijn-tweede-s taat-1

8. Piet Mondrian. 1916. Composition. Oil on canvas, with 
wood, 120 x 75.6 cm. Solomon R. Guggenheim Museum, New 
York Solomon R. Guggenheim Founding Collection. Acces-

sion no. 49.1229. Retrieved from
https://www.guggenheim.org/artwork/3011
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است: خط  کرد ه  تعریف  د وگانه  زوج  یک  به صورت  و  با ضد ش 
برابربد ون رنگ30، فرد یت  افقی، رنگ د ر  عمود ی د ر مقابل خط 
د ر مقابل کلیت، زیبایی نسبی د ر برابر حقیقت و زیبایی مطلق31، و 
این د ست)Veen, 2017b: 6(. متأثر از فلسفه هگل، موند ریان  از 
د ریافت که زیبایی هم پایه حقیقت مطلق د ر واقع یک کلیت واحد  

د ر جهان هستی و حاصل برهمکنش د ائمی بین اضد اد  است. 
را  آنتی تز(  و  ضد )تز  د و  میان  وحد ت  هگل  فلسفی،  منظری  از 
و  تز  استحاله  نتیجه  او  می د انست.  هم  د ر  د و  آن  ترکیب  محصول 
از  ُملهم  کرد .  تبیین  »سنتز«  بنام  واالتر  و  جد ید   ماهیتی  را  آنتی تز 
فلسفه هگل، موند ریان وحد ت)هارمونی( - سنتز هگلی - بین اضد اد  
 Mondrian,( تضاد   سوی  د و  خنثی شد ن  نوعی  نتیجه  را  نقاشی اش 
نوشته های  د ر  او  این جهت،  از  است.  کرد ه  معرفی   )1921: 154

نئوپالستیکش  نقاشی های  نوین برای هارمونی د ر  تئوریکش تعریفی 
تعریف کرد . او واژه »تعاد ل«  یا »هارمونی جد ید «- هارمونی عینی و 
جهان شمول به مثابه یک کل واحد -  را به عنوان جایگزینی بهتر برای 
کلمه »هارمونی« معرفی کرد ه است. او چنین هارمونی جد ید ی را 
نقاشی)خطوط  محصول برهم کنش تکرارشوند ه فی مابین متضاد های 
عمود ی- افقی، سه رنگ اصلی- سه بد ون  رنگ( و روابط اند ازه ای 

و تناسبی بین پالن ها به عنوان یک کل واحد  تعریف کرد .
نکته مهم بعد ی که موند ریان از بولند  آموخت مفهوم »رابطه32« 
مطلق  حقیقت  هم پایه  زیبایی  که  گرفت  نتیجه  او  بود .  اضد اد   بین 
است.  اضد اد   بین  پایان ناپذیر  و  د وسویه  رابطه  ماحصل  واقع  د ر 
جز  نیست  چیزی  زیبایی  د رک  که  د ریافت  او  د یگر،  تعبیری  به 
و  اند ازه ها  نقاشی)د ر  اجزاء  بین  روابط  زیبایی شناختی  د رک 
هم  با  پایان ناپذیر  کنشی  و  کامل  تضاد   د ر  که  مختلف(  تناسبات 
هستند )Veen, 2017a: 19-21(. هم زمان با شکل گیری این اید ه ها 
د ر نگرش هنری موند ریان، د ید یم که د ر نقاشی هایی که او پس از 
1915 کشید ه است )تصاویر9 تا 11(، خطوط عمود ی و افقی کوتاه 

تمامی خطوط  و  به تصویر کشید ه شد ه اند   )زاویه عمود (  تضاد   د ر 
منحنی حذف شد ه اند . 

بین  این نگرش که زیبایی محصول روابط  الزم به ذکر است که 
عناصر نقاشی)خط، رنگ، فرم، فضا، بافت و غیره( است ابتد ا توسط 
پل سزان)پد ر نقاشی مد رن( بیان شد . موند ریان د ر نوشته های خود  
به پل سزان و این اید ه اشاره کرد ه است: »زیبایی د ر یک اثر هنری 
زیبایی  بلکه  نیست.  شد ه  کشید ه  تصویر  به  هنری  ابژه  به  مربوط 
 as cited in Veen,(»و رنگ هاست بین خطوط  روابط  ماحصل 
2017a: 20(. همسو با نظریات نوآورانه سزان، موند ریان منبعث از 

فلسفه هگل به این نتیجه رسید  که زیبایی د ر واقع به تصویرکشید ن 
و بیان همین روابط بین عناصر منتزع شد ه نقاشی است و نه بازنمایی، 

تقلید ، از سوژه د ر طبیعت پیرامون. 

د  استایل و تولد  سبک نئوپالستیسیزم 
د ر خالل سال های   1917-1914 موند ریان با گروهی از هنرمند ان 
از جمله تئو ون د ازبرگ، بارت ون د ر لک و پیتر اوود 33 آشنا شد  
سبک  نهایی  د ر شکل گیری  بسزایی  تأثیر  آنها  پیشرو  اید ه های  که 
هنرمند ان  این  اید ه های  گسترش  نتیجه  د ر  گذاشت.  نئوپالستیسیزم 
د   بنام  جد ید   سبکی   1917 سال  د ر  د ازبرگ  و  موند ریان  پیشرو، 
د ازبرگ   .)Blotkamp, 1994( کرد ند پایه گذاری  را  استایل 
هم زمان با پایه ریزی سبک د  استایل مجله ای را هم با همین نام د ر 
سال 1917 تأسیس کرد . هد ف مجله د  استایل معرفی نظریات های 
نقاشی  از  کامل  به طور  که  بود   گروه  این  عضو  هنرمند ان  پیشرو 
و  منظم  به طور  که  مجله  این  بود ند .  کشید ه  د ست  بازنمایانگر 
نوگرا  هنرمند ان  برای  مناسب  بسیار  محملی  می شد   منتشر  ماهیانه 
نقاشی،  به ویژه  هنری  مختلف  رشته های  د ر  را  خود   عقاید   تا  بود  
و  عموم  هنری  سلیقه  بد ین سان  و  ابراز  مجسمه سازی  و  معماری 
منتقد ان را برای پذیرش آثارشان ارتقا د هند . د ر سه سال اول افتتاح 

10. Piet Mondrian. 1917. Composition with Colours B. Oil on 
Canvas. 50.5 x 45 cm. Reproduced with the permission of © 

Collection Kröller-Müller Museum, Otterlo, the Netherlands. 
KM 101.144. Retrieved from https://krollermuller.nl/piet-

mondriaan-compositie-in-kleur-b

11. Piet Mondrian. 1917. Composition III with Color 
Planes. Oil on canvas. 48 x 61 cm. Reproduced with 

the permission of Gemeentemuseum, The Hague. 
Object no. 0332897. Retrieved from https://www.

kuns tmuseum.nl/en/collection/composition-no3-color-
planes?origin=gm
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 Seuphor,(این مجله، موند ریان بیشترین مشارکت را د ر آن د اشت
 .)1956 : 137

سبک د  استایل که توسط د ازبرگ و د و بیانیه هنری اش معرفی و 
به صورت یک جنبش مهم هنری پایه ریزی شد ه بود ، طیف وسیعی از 
هنرمند ان را د ر رشته های مختلف جذب خود  کرد . از اعضاء اصلی 
گروه د  استایل می توان به نقاشان: پیت موند ریان، تئو ون د ازبرگ، 
بارت ون د ر لک، ویلموش هاوسر؛ معماران: پیتر اوود ، روبرت وانت 
د یزاینر و کابینتساز:  ونتانگرلو؛  هف، ژان ویلز؛ مجسمه ساز: جرج 
 Blotkamp,(34 کرد اشاره  آنتونی کک،  شاعر:  و  ریتویلد ؛  گریت 
تأثیری  هنری  جنبش  یک  به عنوان  استایل  د    .)1994: 128-129

عمیق بر هنر مد رن به ویژه بر گسترش هنر انتزاعی، هنرمند ان پیشرو 
بین د و جنگ جهانی، سبک بین المللی معماری، و گرافیک گذاشت. 
یکی از اهد اف مشترک این گروه پیوند  همه هنرها زیر یک چتر با 
اصول واحد  بود )White, 2003: 1(.  از منظر هنرمند ان د  استایل 
و  جهان شمول  زیبایی  هم سنگ  عام  و  عینی  هارمونی)تعاد ل(  بیان 
حقیقت ناب بود . د ر این باب، تئو ون د ازبرگ، رسالت یک هنرمند  
مد رنیست را بیان حقیقت مطلق به وسیله عناصر خالصه شد ه نقاشی 
تبیین کرد . د ازبرگ معتقد  بود  که عناصر منتزع  شد ه نقاشی)خط، 
هرگونه  از  به د ور  و  به خود ی خود   بافت    و   غیره(  رنگ،     سطح، 
زیبایی جهان شمول  ابراز  و  د رک  برای  مفهومی،  و  روایی  بیانگری 

.)Harrison & Wood, 1992: 281( کافی هستند
استایل  د   نظریه هنرمند ان  پید ایش  به ذکر است که ریشه   الزم 
هارمونی  و  زیبایی  اینکه  مورد   د ر  موند ریان(  و  د ازبرگ  )به ویژه 
پاالیش شد ه  عناصر  فی مابین  روابط  توسط  به تنهایی  نقاشی  د ر  عام 
نقاشی قابل ابرازشد ن است، عمد تًا به نظریات ریاضید ان و تئوریسین 
شون مائکرز بازمی گرد د . او برای اولین بار این اید ه را مطرح کرد  
و  هند سی  منتزع،  فرم های  طریق  از  تنها  نقاشی  د ر  عام  زیبایی  که 
رنگ های خالص)سه رنگ اصلی( قابل د رک و نمایش است. شون 
مائکرز اعتقاد  د اشت که عناصر پاالیش شد ه نقاشی )فرم های هند سی( 
قابل  ورای حقیقت  و  بیان شخصی  از  به د ور  تغییرناپذیر،  عناصری 
د ازبرگ  مائکرز،  شون  نظریات  از  منبعث  هستند .  د ید ن  و  لمس 
از  عاری  که  نقاشی  تصفیه شد ه  عناصر  موند ریان چنین  آن  به تبع  و 
بیانی شخصی هستند  را عناصر سازند ه یک اثر هنری و ابزاری صرفًا 
تصویری برای ترکیب بند ی و نمایش هارمونی عام و عینی د ر یک 

 .)Veen, 2017a: 23-24( اثر هنری قلمد اد  کرد ند
با علم به تأثیرات نظریات هنرمند ان د استایل برموند ریان، نگاهی 
به تجربیات هنری او د ر خالل سال های 1919-1917 می اند ازیم. د ر 
این نقاشی ها می بینیم که موند ریان ملهم از نقاش هم وطنش بارت ون 
 Blotkamp,(د ر لک رنگ ها را با خلوص بیشتری بکار برد ه است
می بینیم  نمونه  به عنوان  که  اثری  د و  د ر   .)1994: 102-105

)تصاویر10 و 11( پالن های چهارگوش د ر سه رنگ اصلی)گرچه 
هنوز با سفید  و خاکستری ترکیب شد ه اند ( بر روی یک پس زمینه 
سفید  قرار د ارند . د ر نقاشی اول)تصویر10(، هنوز بقایایی از خطوط 
کوتاه عمود ی و افقی د ید ه می شود  که د یگر چند ان شباهتی به عالئم 
مثبت و منفی د وره کارهای قبل 1917-1915 ند ارند . خطوط افقی 
و  کم تعد اد   پراکند ه،  بسیار  به صورت  که  آثار  این  د ر  عمود ی  و 
می شوند ،  د ید ه  سفید   پس زمینه  و  رنگی  پالن های  روی  بر  نامنظم 
 Blotkamp,( حس عمق و شناور بود ن پالن ها را تشد ید  کرد ه اند

 .)1994: 100

د ر  لبه سخت ون  نقاشی های  از  ملهم  تجربیاتی  از  موند ریان پس 
شکل  لوزی  بوم های  روی  نوآورانه تر  تجربیاتی  به  بار  این  لک، 
)بوم های مربعی شکل که 45 د رجه چرخید ه اند ( د ست زد . او اید ه 
چرخاند ن 45د رجه ای بوم را از نقاشی های لوزی شکل وان د ازبرگ 
وام گرفت)Bois, 1994: 350(.  شکل لوزی به خاطر فاصله بیشتر 
گوشه ها، اگرچه ظاهراً به چشم می آید ، از لحاظ بصری بزرگ تر 
از یک مربع)با اضالع مساوی( و د ایره به نظر می رسد . از بین این 
اضالع،  به جای  نوک تیزش،  گوشه های  که  است  لوزی  تنها  اشکال 
 Carmean, 1979( محد ود ه و انتهای شکل را د ر فضا معین می کنند
18-17( و از این رو اضالع مورب لوزی گویی که د ر فضا منبسط 

می شوند . مضاف بر این، موند ریان به خوبی بر این امر واقف بود  که 
عیان تری  تضاد )د وگانگی(  نمایش  به  قاد ر  لوزی شکل  بوم  د ر یک 
این  و   )Champa, 1985: 71(است افقی  و  عمود ی  خطوط  بین 
رابطه د قیق و عینی بین متضاد ها همان چیزی بود  که او برای بیان 
هارمونی)تعاد ل( و زیبایی عینی و جهان شمول بیش از هر چیز د یگر 

به آن نیاز د اشت.
نقاشی های لوزی شکل، تأکید  موند ریان روی عنصر خط  این  د ر 
بار برخی  اولین  او برای  این آثار)برای نمونه تصویر 12(  است. د ر 
از خطوط را د ر طول بوم امتد اد  د اد ه است و د ر نتیجه تضاد  بین 
د رآمد ه  نمایش  به  موفقی  نسبتًا  به صورت  افقی  و  عمود ی  خطوط 
است. د ر این نقاشی پالن ها د ر اند ازه های مختلف و د ر نتیجه تالقی 
لطف  به  این،  بر  عالوه  شد ه اند .  ایجاد   خطوط  نامنظم تر  ساختار 
آثار  د ر  که  سیاه خطوط  رنگ  غالب  رنگ، حجم  عنصر  حضور 
پیشین یکی از موانع د ستیابی به هارمونی)تعاد لی( وحد ت بخش بین 
پس زمینه و پیش زمینه بود ، زایل شد ه است. د ر اینجا ذکر این نکته 
ضروری است که اگرچه موند ریان د ر اولین نوشته های مهم و بلند  
تئوریکش 1920-1917 عناصر سازند ه هنر نئوپالستیک را خطوط 
عمود ی و افقی و سه رنگ اصلی)به صورت پالن های مسطح( معرفی 
فام خالص سه رنگ  برد ن  بکار  از  د وره  این  د ر  ولی  است،  کرد ه 
د ر  که  کرد   استنباط  این گونه  می توان  است.  کرد ه  اجتناب  اصلی 
با  )ترکیب شد ه  تعد یل شد ه  به صورت  به کارگیری رنگ ها  آثار  این 
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سفید  و خاکستری(، د ر واقع بهترین راهکار موقتی برای موند ریان 
د ر جهت به حد اقل رساند ن خاصیت ذاتی پس روند ه و پیش روند ه 

آبی و زرد  بود ه است.
موند ریان د ر اد امه تجربیاتش تمامی خطوط را د ر راستای طول و 
عرض بوم امتد اد  د اد  که منتج به ایجاد  شبکه ای از پالن های رنگی 
و بد ون رنگ شد . د ر این نقاشی ها)برای نمونه تصویر 13( به خاطر 
ضخامت کم خطوط و تنوعی که د ر چینش رنگ ها اتخاذ شد ه است 
ساختاری  نظم  هستند (،  چهارتایی  سه،  د و،  د سته های  د ر  )رنگ ها 
خطوط  به طرز قابل توجهی زایل شد ه است. د ر این نقاشی تا حد  
زیاد ی تضاد  بین پس زمینه و پیش زمینه از بین رفته و هارمونی بین 
فرم، رنگ و خط به نحو رضایت بخشی حاصل شد ه است. به طور 
کلی د ر این نقاشی، تضاد  بین خطوط و رنگ ها به صورت موفقی به 
تصویر کشید ه شد ه و د ر نتیجه هارمونی- برآیند  خنثی سازی عناصر 

متضاد  - به طور رضایت بخشی ابراز شد ه است. 
بعد  از این مجموعه آزمون وخطاها بود  که موند ریان راه حل نهایی 
برای ترکیب بند ی خطوط عمود ی و افقی و سه رنگ اصلی را پید ا 
نئوپالستیک)تصاویر14 و15( خلق شد ند .  نقاشی های  اولین  و  کرد  
رسید ه اند .  نهایی  پاالیش  به  کامل  د ر خلوص  آثار رنگ ها  این  د ر 

موند ریان د ر این نقاشی ها سه عنصر »بد ون رنگ«)سفید ، خاکستری، 
سیاه( را به عنوان متضاد هایی برای سه رنگ اصلی تعریف و د ر آثار 
 )1919-1924 نئوپالستیک  اولیه  آثار  خود )به ویژه  نئوپالستیک 
رنگ ها  او  راستا  این  د ر  جست.  بهره  آنها  از  فزایند ه ای  به طور 
با  او  کرد .  رابطه مند   و  تعریف  افقی  و  عمود ی  خطوط  توسط  را 
به کارگیری سه بد ون رنگ د ر تقابل با سه رنگ اصلی و د ر نهایت 
کاهش استفاد ه از سه رنگ اصلی)به خصوص د ر آثار 1926-1931( 
پیش روند گی  و  پس روند گی  خاصیت  تا  شد   موفق  زیاد ی  حد   تا 
 Blotkamp, 1994:( برساند به حد اقل  رنگ های آبی  و زرد  را 
بر  فرم)پس زمینه(  نمایی  ژرف  توهم  هرگونه  نتیجه  د ر  و    )229

روی پیش زمینه را زایل کند . د ر این آثار، او نهایتًا توانست رهیافتی 
عوامل  از  )متأثر  عینی  و  عام  زیبایی  و  نمایش هارمونی  برای  نهایی 
مختلفی که ذکرش رفت( را د ر رسانه نقاشی یافته و د رعمل قوانین 
تغییرناپذیر جهان هستی)تعاد ل جهان شمول بین اضد اد ( را روی بوم 

به تصویر بکشد . 

14. Piet Mondrian. 1919. Composition with Red, Yellow, Blue 
and Black. Oil on canvas. 90 x 91 cm. Reproduced with the 
permission of Rome, National Gallery of Modern and Con-
temporary Art. By permission of Minis tero dei Beni e delle 

Attività Culturali e del Turismo.

15. Piet Mondrian. 1921. Composition with large red plane, 
yellow, black, gray and blue. Oil on canvas, 59.5 x 59.5 cm. 
Reproduced with the permission of Gemeentemuseum, The 

Hague. Object no. 0333329. Retrieved from https://www.
kuns tmuseum.nl/en/collection/composition-large-red-plane-

yellow-black-gray-and-blue?origin=gm

13. Piet Mondrian. 1919. Composition with grid 9: check-
erboard composition with bright colors. Oil on canvas. 86 x 
106 cm. Reproduced with the permission of Haags, Gemeen-
temuseum, The Hague. Object no. 0334325. Retrieved from 

https://www.kuns tmuseum.nl/en/collection/composition-grid-
9-checkerboard-composition-bright-colors?origin=gm

12. Piet Mondrian. 1919. Composition with grid 6: lozenge, 
composition with colours. Oil on canvas. 49 x 49 cm. Repro-
duced with the permission of © Collection Kröller-Müller 

Museum, Otterlo, the Netherlands. KM 101.062. Retrieved 
from https://krollermuller.nl/piet-mondriaan-compositie-

met-ras ter-6-ruit-compositie-met-kleuren
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نتیجه گیری
نقاشی  از  موند ریان  گذار  که  می شود   گرفته  نتیجه  انتها  د ر 
است  امتزاجی  محصول  )نوفرم گرایی(  نئوپالستیک  به  طبیعت گرا 
رأس  فلسفی)د ر  تعالیم  و  مختلف  تئوریک  و  سبکی  تأثیرات  از 
متأثر  و  یک سو  از  فیلسوفان.  و  هنرمند ان  هگل(  و  تئوزوفی  آنها 
از تئوزوفیست ها، موند ریان د ریافت که زیبایی عام و عینی ماهیتی 
و  ظاهر  ورای  د ر  باید   زیبایی  چنین  بنابراین  و  د اشته  متافیزیکی 
طرفی  از  گرد د .  عیان  و  کاوش  هنری  شیئ  فیزیکی)ماد ی(  حجاب 
د یگر، منبعث از فلسفه د یالکتیک هگل و تعالیم فیلسوفانی همچون 
بولند ، موند ریان به این نتیجه رسید  که د ر جهان هستی هر چیزی 
د ر رابطه با ضد ش تعریف می شود . د ر پرتو آموزه های هگلی بولند ، 
ارکان  از  یکی  به عنوان  را  از 1915 عنصر خط  نیز پس  موند ریان 
الفبای نقاشی های انتزاعی اش)1917-1915( به صورت خطوط کوتاه 
عمود ی و افقی، د ر تضاد  قائم نسبت به هم،  تعریف و به کار برد . 
او زوج متباین خطوط افقی و عمود ی را ناب ترین مصد اق ترجمان 
تصویری تعاد ل )هارمونی( عینی و جهان شمول تئوزوفیست ها قلمد اد  
تعاد ل  د ریافت که چنین  موند ریان  فلسفه هگل،  از  متأثر  می کرد . 
آنها  از طریق برهمکنش د وسویه اضد اد  و به وحد ت رسید ن  عینی 
متضاد ها  بین  »رابطه«  مفهوم  هگل  از  همچنین  او  می شود .  حاصل 
هارمونی  بود  که  این  د یالکتیک هگل  از  او  تفسیر  وام گرفت.  را 
هم سنگ زیبایی محصول روابط د وسویه و تکرارشوند ه اضد اد  بر هم 

و خنثی شد ن آنها د ر کلیتی واحد  است.
هنرمند ان  تئوریک  نظریات  عرفانی،  و  فلسفی  عوامل  بر  عالوه 
کوبیست و گروه پیشرو د  استایل نقشی تعیین کنند ه د ر شکل گیری 
از  ُملهم  د اشتند .  موند ریان  نئوپالستیک)نوفرم گرایی(  هنر 
به  بیشتر  از 1911 هر چه  او پس  پاریس،  د ر  هنرمند ان کوبیستی 
خالصه سازی فرم های قابل شناسایی د ر طبیعت و رنگ ها پرد اخت. 
به  را  رنگ هایش  و  کاهش  تخت  سطوح  به  را  طبیعی  فرم های  او 
پالت کوبیست ها محد ود  کرد . پس از 1915 و د ر اثر آشنایی با عقاید  
پیش آهنگ گروه هنرمند ان د  استایل، او همه ارجاعات به فرم قابل 
و  نقاشی هایش حذف  د ر  را  بیانگرا  و رنگ های  شناسایی، خطوط 
تبیین  نهایت منتزع شد ه خویش  الفبای نوینی را برای نقاشی های به 
کرد . د ر پرتو آشنایی با نظریات هنرمند ان د  استایل )به ویژه ون د از 
برگ( و د یالکتیک هگل، موند ریان عناصر نقاشی نئوپالستیکش را 
به صورت ازواجی متضاد  )خط افقی- خط عمود ی، سه رنگ اصلی-

سه   بد ون رنگ، پالن های تخت بزرگ- پالن های تخت کوچک( 
تعریف کرد . او عناصر و مصالح ناب به نهایت منتزع شد ه نقاشی اش 
به مثابه  هارمونی  که  کرد   ترکیب بند ی  بوم  روی  به گونه ای  را 
زیبایی عام و جهان شمول)قوانین ثابت تعاد ل و وحد ت جهان هستی( 
جمع بند ی  این گونه  می توان  کلی  به طور  شود .  مکشوف  بر مخاطب 

کرد  که بخش اعظمی از د ید گاه هنری- فلسفی و انگیزش موند ریان 
برای پاالیش کامل عناصر نقاشی، محتوا و موضوع روایت گرایانه و 
بازنمایی زیبایی و هارمونی عام د ر نقاشی نئوپالستیک؛ وامد ار تعالیم 
تئوزوفیست ها)به خصوص شون مائکرز و بالواتسکی(، کوبیست ها و 
به ویژه هنرمند ان د  استایل است. د رحالی که اصول بنیاد ین تئوریک 
تعریف  هارمونی(،  مفهوم  با  ارتباط  د ر  نئوپالستیک)به ویژه  نقاشی 
اضد اد   بین  »رابطه«  مفهوم  و  متضاد   ازواج  به صورت  نقاشی  عناصر 

عمد تًا از فلسفه د یالکتیک هگل سرچشمه گرفته است.
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27. Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1770-1831)
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Dutch painter Piet Mondrian (1872-1944) is considered 

as one of the mos t prominent and influential artis ts in the 

his tory of Modern Art in the firs t half of the 20th century. 

He developed and perfected artis tic theories of modern 

abs tract artis ts into its end. His pure abs tract s tyle called 

Neo-Plas ticism, proposed after 1919, was the result of his 

contemplation on many philosophical and artis tic theories 

and concepts as well as his consis tent experimentations on 

canvas in the second decade of the 20th century. 

Mondrian was not only an influential painter, but also 

a prolific writer of his artis tic theories. Throughout three 

decades, from 1914 till 1944 (his death), he wrote his 

Neo-Plas tic theories in more than one hundred pieces of 

writings such as articles, notes, exhibition catalogues, au-

tobiographies, and essays. In his writings, he talked about 

his theories and principles of Neo-Plas ticism in relation 

to wide ranges of topics such as society, culture, moral-

ity, politics, and art. In his belief, the principles of pure 

abs tract s tyle of Neo-Plas ticism derived from ancient laws 

of nature and universe notably a universal equilibrium and 

unity. Therefore, he considered his artis tic theories as so-

cial and moral rules for creating a utopian life (earthy para-

dise) filled with moral values such as brotherhood, unity, 

equivalence, jus tice, and peace. In a nutshell, Mondrian 

believed that his principles of Neo-Plas ticism should be 

implemented in society in order to enhance the moral and 

physical wellbeing of mankind.

In spite of crucial role of Mondrian for perfection of non-

representational painting in the his tory of Modern Art, 

scholars showed scant attention to the analysis of his Neo-

Plas tic theory and paintings. In the previous publications, 

scholars overly examined Mondrian’s art and life through a 

his torical or philosophical lens. Moreover, scholars (espe-

cially in Iran) inves tigated his theory of Neo-Plas ticism in 

relation to other fields, mos t importantly modern architec-

ture. Las tly, Mondrian’s Neo-Plas tic terms and principles 

have not discussed in relation to his paintings and writings. 

To fill this gap, in this article, pivotal factors involved in 

the formation of Piet Mondrian’s Neo-Plas tic painting are 

examined. The main aim of this paper is to explore vari-

ous philosophical, s tylis tic, and theoretical factors which 

they were seminal for the emergence of Neo-Plas tic art in 

the end of the 1910’s. In addition, in this article concepts 

‘equilibrium’(new term for harmony), beauty as pure truth, 

as well as terms ‘Neo-Plas tic’ are elaborated. In this ar-

ticle, a descriptive-analytical approach is used as method 

of analysis in a way the article is written based on syn-

thesis of viewpoints of scholars and examination of Mon-

drian’s writings and paintings. At the end of this article, we 

will realize that the very foundation of Neo-Plas ticism is 

mainly derived from philosophical and theoretical teach-

ings of philosophers and artis ts on Mondrian. We will see 

that many of new terms such as ‘equilibrium’, ‘beauty as 

truth’, as well as term ‘Neo-Plas tic’ are indeed derived 

from teachings of artis ts and philosophers whose ideas 

were dominant on Mondrian’s artis tic vision in the second 

decade of the 20th century.
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