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Introduction
Paul Cézanne, a prominent figure in nineteenth-century French paintings,
has proposed a new perspective in his artistic creations leveling fresh criticism
at the traditional representation of art. The present article aims to discuss the
presence of mind and subjectivity in Cézanne’s paintings. To this end, and in
order to establish a coherent framework for the current study, this research
is carried out based on the concept of “subjectivity” in Kant’s thought (one
of the eminent philosophers. On this basis, the rational discipline existing in
Cézanne’s artwork is then analyzed to represent his mentality of nature. The hypothesis of this study is as follows: On the basis of Kant’s perspective, it seems
that fundamental role of subjectivity in the development of Cézanne’s paintings
as the father of modern art can be justified in relation to “understanding” and
“subjectivity” in the field of philosophy. The results of this study indicated that
Cézanne, as one of the influential figures in modern art represents a mentality which focuses on “ Thinker ego (cogitator)”, akin to Kant’s philosophical
quests in opposition to the absolute imposition of outer reality. The research
method in this paper is descriptive-analytical which is analyzed with reference
to its data library resources.There are scattered writings on the background of
the present study, the most important of which is the article published by “Merleau-Ponty “. Merleau-Ponty (1945), in an article entitled “Cézanne’s Doubt
“sought to bridge the gap between consciousness and the world with a phenomenological view.

Methodology

The research method in the present article is descriptive-analytical and data
analysis is performed using library resources.

Findings

According to Cézanne, painting is not a mere imitation of nature rather it is a
process that goes hand in hand with nature. Accordingly, his method in his representations was to use concentrated visual power to observe the subject over
the course of several days, months, and even years. In other words, Cézanne’s
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view is similar to a thinker who seeks to prove his hypothesis. To this end, he
probes the properties of line, surface, color, and the intrinsic relationships of
phenomena and in doing so portrays color contrast, linear orientation, and creation of depth in his works. Gaskoé in his quotations on Cézanne refers to one
of his sentences addressing Kant that “A landscape is a reflection of my inner
human and rational aspect... I portray nature as a subject and preserve it on my
painting canvas. It may seem nonsense; however, my perspective involves my
subjective awareness of nature and my painting canvas exhibits the objective
awareness of that landscape. Cézanne continues that although presumably, I
cannot state my intention as clear as Kant, I develop subjective awareness of nature as a subject, and objectify them in my paintings. Both painting and nature
are out of me. One of them (nature) looks disordered, chaotic, transient, unstable and confused, and the other (painting) which seems organized, consistent,
tangible, organized, and oriented reflects my ideas and more clearly the result
of my individualized thinking.
In these statements, Cézanne places a special emphasis on the artist’s mental awareness, and Gaskoé considers this as what Kant and Cézanne have in
common since Cézanne receives the natural phenomena through his sensual
and visual perception akin to Kant who observes phenomena by intuition and
unifies these sensory perceptions within human understanding and ultimately
pass the sentence. Thereafter, he represents it through unique visual perception
which is not a mirror representation of nature rather the artist’s background
knowledge helps his sensory perceptions and makes the nature subordinate to
his thoughts.

Conclusion

Akin to Kant’s philosophical quests in opposition to the absolute imposition of outer reality, Cézanne’s artwork as one of the most influential figures in
modern art represents a mentality that focuses on “Thinker ego(cogitator)”. In
Cézanne’s belief, art is a personal perception in which the artist’s mind piks the
elements of the outer reality and arranges them in an intelligible state, relying
on the power of awareness. Unlike past traditions, he does not solely represent
the objective facts received by the visual senses since in his view art is not a
mere imitation of nature rather art is the transformation of nature by the artist’s
mind. In other words, both Kant and Cézanne regard awareness as the product
of experience and thought. In representing nature in his works, Paul Cézanne
adds his human attitude to nature and turns into the brain behind it.
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جایگاه ذهنیت در بازنمایی طبیعت در آثار نقاشی سزان بر اساس
مفهوم آن در اندیشه کانت
 چکیده
پــل ســزان از نقاشــان فرانســوی قــرن نوزدهــم در آفرینــش آثــار نقاشــی خــود دیــدگاه تــازهای را مطــرح کــرده و بازنمایــی
بــه روش ســنتی در هنــر را مــورد نقــد قــرار داده اســت .ایــن مقالــه در نظــر دارد حضــور ذهــن و ذهنیــت را در آثــار نقاشــی
ســزان بررســی نمایــد .بدیــن منظــور و بــه جهــت تعییــن چارچوبــی منظــم در ایــن پژوهــش ،ایــن بررســی بــر مبنــای
مفهوم»ذهنیــت» در اندیشــۀ«کانت» (از فالســفه بــزرگ) انجــام میپذیــرد و ســپس بــر ایــن مبنــا ،نظــم عقالنــی آثــار ســزان
در بازنمایــی ذهنیــت وی از طبیعــت مــورد تحلیــل قــرار میگیــرد .فرضیــۀ ایــن پژوهــش بدیــن شــرح اســت :بــر پایــۀ
نگرش«کانــت» بــه نظــر میرســد در رابطــه بــا «فاهمــه» و«ذهنیــت» در حــوزۀ فلســفه ،میتــوان نقــش بنیادیــن ذهنیــت
در تحــول آثــار نقاشــی ســزان را بهعنــوان بنیانگــذار هنــر مــدرن توجیــه نمــود .نتایــج حاصــل ایــن پژوهــش مشــخص کــرد
کــه ســزان بهعنــوان یکــی از هنرمنــدان تأثیرگــذار در هنــر مــدرن ،هماننــد جســتجوهای فلســفی کانــت در مقابــل تحمیــل
نگــر ذهنیتــی اســت کــه مرکــز توجــه آن«مــن اندیشــمند» اســت .روش تحقیــق در ایــن
مطلــق واقعیــت بیرونــی ،نمایا 
مقالــه توصیفــی -تحلیلــی اســت کــه بــا اســتناد بــه منابــع کتابخان ـهای دادههــای آن تحلیــل شــده اســت.
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 مقدمه
بیشــک بررســی دخالــت ذهــن در شــناخت پدیدارهــا جایــگاه ویــژهای در تأمــات فلســفی از آن
خــود نمــوده ،بدیــن معنــا کــه در فلســفۀ قبــل از کانــت ،1ذهــن از جهــان خــارج تبعیــت مینمــود ،امــا
در فلســفۀ نقادانــۀ کانــت اعیــان و پدیدارهــای عالــم خــارج بهعنــوان موضــوع شناســایی تابــع کارکــرد
ذهــن آدمــی میگردنــد .لــذا بــه منظــور پیبــردن بــه کنــه تحلیــل کانتــی از ســاختار ذهــن در زمینــۀ
امــر شــناخت و تطبیــق آن در عمــل ســزان پژوهــش در نقــد خــرد نــاب کانــت ضــرورت مییابــد؛ زیــرا
بــه اعتقــاد بســیاری از پژوهنــدگان نقــد اول کانــت ســمت و ســوی فلســفۀ مــدرن غــرب را جهــت داده
اســت .در بــاور کانتــی معرفــت و دانایــی آدمــی مرکزیــت دارد و پدیدارهــای عالــم خــارج بهعنــوان
موضــوع و متعلــق ایــن معرفــت تابــع ذهــن شناســنده میگردنــد بــه بیــان دیگــر ایــن قــوۀ فاهمــۀ
آدمــی اســت کــه طبیعــت بیرونــی را نظــم میبخشــد و بــه ایــن علــت قــوهای قانونگــذار بــه حســاب
میآیــد .لــذا در ایــن مقالــه نخســت بــه بررســی در مســئلۀ «ذهنیــت» پرداخت ـه میشــود؛ زیــرا الزم
بــه ذ کــر اســت کــه ایــن واژه در «معنــای «مــن»ی کــه جهــان را تجربــه مینمایــد و بــا آن بــه تعامــل
یگــردد» (مالپــاس .)55 :1386 ،کــه در
میپــردازد ،از محوریتریــن عناصــر تفکــر مــدرن شــمرده م 
فلســفۀ نقــد کانــت بهعنــوان نقطــۀ ثابــت ،عامــل محــوری رشــد دانــش و ادرا ک بــه حســاب میآیــد.
ســپس نظــر کانــت در بــاب شــناخت پدیدارهــا مــورد بررســی قــرار میگیــرد تــا بــا ّاتــکا بــه ایــن آراء و
مفاهیــم بــه جایــگاه مفهــوم ذهنیــت در آثــار نقاشــی پــل ســزان بپردازیــم.
پیشینه تحقیق
در پیشــینۀ تحقیــق آثــار و نوشــتههای پرا کنــدهای وجــود دارد« .مرلوپونتــی» ( ،)1945در
مقالـهای بــا عنــوان «شــک ســزان» بــا نگاهــی پدیدارشناســی بهدنبــال برطــرف نمــودن شــکاف میــان
آ گاهــی و جهــان اســت .لــذا بــر ایــن اســاس در ســال  1948مجموعــه آرای زیباشناســی هنــری خــود را
بــه همــراه مقالــۀ یــاد شــده در کتابــی بــا عنــوان «معنــا و نامعنــا» بــه رشــتۀ تحریــر در آورد .بــا توجــه بــه
آراء زیباشناســی مرلوپونتــی در رابطــه بــا ســزان دو مقالــه دیگــر نیــز نوشــته شــده اســت« ،شــایگانفر»
( )1390در مقال ـهای بــا عنــوان «تبییــن تلقــی پدیدارشناســانۀ مرلوپونتــی از نقاش ـیهای ســزان»
چــاپ شــده در فصلنامــه فلســفی شــناخت و «غالمــی» ( ،)1392در مقال ـهای بــا عنــوان «ســزان و
مرلوپونتــی» چــاپ شــده در فصلنامــه کیمیــای هنــر نگاشــته شــدهاند .در زمینــۀ تأثیرپذیــری ســزان
در خلــق آثــارش از تفکــر فلســفی کانــت دو فــرد بــه نامهــای «میخاییــل دوران» ( )Doran, 1978
و «دیســموند مــک کارتــی» ( )Maccarthy ,1912بــه ترتیــب در کتابهــای «گفتگوهــای ســزان»
و «کانــت و پســت امپرسیونیســم» ،بهصــورت اجمالــی اشــاراتی در ایــن بــاره نمودهانــد کــه ایــن
نوشــتار ،جهــت بررســی دقیــق ذهنیــت در بازنماییهــای ســزان ،آنهــا را مــورد بررســی و مطالعــه
قــرار داده اســت.
روش پژوهش
در ایــن مقالــه ،روش تحقیــق بهصــورت توصیفی-تحلیلــی اســت و بــا اســتفاده از منابــع
کتابخانـهای بــه جمـعآوری دادههــا پرداختــه شــده و از ایــن طریــق تجزیــه و تحلیــل دادههــا صــورت
پذیرفتــه اســت.
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مفهوم ذهنیت در اندیشۀ مدرنیسم
فلســفه در جریــان تحــوالت مســتمر مدرنیتــه ،همــواره در پــی یافتــن نقطــۀ ثابــت و پایــدار بــوده
تــا از طریــق آن بتوانــد تغییــرات دنیــای خــارج را درک نمایــد« ،اغلــب دانشــمندان ایــن نقطــۀ ثابــت
را در وجــود «مــن اندیشــمند» بهعنــوان عامــل محــوری رشــد دانــش و ادرا ک یافتهانــد» (مالپــاس،
 .)57 :1386در نتیجــۀ ایــن برداشــت «فاعـ ِـل شناســا» تغییــرات را تجربــه مینمایــد ،در آن مشــارکت
کــرده و دربــارۀ آن تأمــل م ـیورزد در ایــن تعریــف «مــن متفکــری» کــه جهــان را تجربــه مینمایــد
شــالودۀ فلســفۀ مدرنیســم بــه حســاب میآیــد.
ّ
ظهــور و شــکلگیری مبنــای جدیــد شــناخت آدمــی از خویــش و جهــان بــه عنــوان «مــن متفکــر»
ریشــه در فلســفۀ رنــه دکارت« ،اندیشــمند فرانســوی قــرن هفدهــم» دارد .دکارت در تفســیر مــدرن
خــود از ذهنیــت؛ هســتی را از جانــب آدمــی آغــاز مینمایــد .وی بــر مبنــای جملــه معروفــش «مــن
میاندیشــم ،پــس هســتم» ســعی کــرد توانایــی انســان در تفکــر ،شــناخت و تأمــل ،در فرایندهــای
تفکــر را گــواه هســت بــودن معرفــی کنــد« .دکارت در فلســفۀ شـکگراییاش تــاش مینمایــد خــود را
از چنــگال عقایــد و تعصباتــی کــه از پیشــینیان بــه ارث رســیده ،برهانــد« .مــن میاندیشــم» در نظریــۀ
دکارتــی یقینــی اســت دربــارۀ وجــود خــودم ،زیــرا فقــط هنگامــی کــه فکــر میکنــم ،یعنــی هنگامــی کــه
آ گاه هســتم ،وجــود مــن حاصــل میشــود» (کاپلســتون .)118 :1388 ،در نتیجــه دکارت هــر آنچــه
را کــه امــکان خطــا و اشــتباه در آن وجــود دارد رد مینمایــد ،و در نهایــت آن چــه را کــه در او باقــی
میمانــد ،اســاس و بنیــان حقیقــت قــرار میدهــد .پیامــد رویکــرد دکارت در مبحــث ذهنیــت بــا
تکیــه بــر نظــر کانــت ،چیــزی جــز عقلگرایــی جزمــی نمیباشــد ،زیــرا در اندیشــۀ دکارتــی ،بــه ازای
هــر اندیش ـهای بایــد مــن وجــود داشــته باشــد« .بــر پایــۀ اســتدالل کانــت ،مــا میتوانیــم فقــط بــه
اندیش ـهها و عقایــد خــود اطمینــان داشــته باشــیم امــا در چگونگــی ســازگاری آنهــا بــا حقیقــت
خــارج از بــدن مــا ،همــواره جــای شــک و تردیــد وجــود دارد» (مالپــاس.)59 :1386 ،
ایمانویــل کانــت ،اندیشــمند آلمانــی ،حــدود یــک و نیــم قــرن بعــد از دکارت بــا رجــوع بــه اندیشــۀ
دکارتــی درصــدد برآمــد تــا تقریــری جدیــد از ذهنیــت را ارایــه دهــد تــا بتوانــد بــر پایــۀ آن دامنــۀ یقیــن
دربــارۀ جهــان را بــا تأ کیــد بــر سرچشــمۀ خــود آ گاهــی گســترش دهــد ،البتــه بــدون آن کــه از تکیـهگاه
دینــی بهــره جویــد .در ایــن رهگــذر کانــت ســاختارهای مشــترک آ گاهــی ذهــن آدمــی را مــورد مطالعــه
قــرار داد ،زیــرا ایــن ســاختارهای مشــترک را تنهــا شــرط امــکان حصــول دانــش ذهنــی در شــناخت
میدانســت .موضــوع مــورد کنــکاش کانــت در شــناخت پدیــداریاش ایــن بــود کــه چگونــه مــا
میتوانیــم اطمینــان داشــته باشــیم کــه نــوع تجربــه و دانــش یــک فــرد هماننــد تجربههــای دیگــر
افــراد ،بــه منظــور رســیدن بــه دانــش و تجربــۀ ذهنــی اســت« .در نتیجــه کانــت مســیر تأ کیــد دکارت
بــر هســتی خــود آ گاه؛ کــه فقــط در لحظــۀ اندیشــیدن بــه خــود بــا یقیــن آمیختــه میشــود را بــه ســمت
رابطــۀ «مــن متفکــر» بــا هــر اندیش ـهای کــه اندیشــنده میتوانــد داشــته باشــد ،تغییــر میدهــد»
(بــووی .)39 :1388 ،در نتیجــۀ اســتدالل کانــت« ،مــن متفکــر» دکارت جوهــرۀ خــود را از دســت
میدهــد زیــرا رابطــۀ «مــن میاندیشــم ،پــس هســتم» گسســته میشــود و اندیشــیدن دیگــر گــواه
ً
بــر هســت بــودن نمیگــردد ،بلکــه صرفــا جایگاهــی درحــوزۀ تجربــه میگــردد کــه در آن نســبت «مــن
میاندیشــم» بــا «مــن هســتم» همــواره متفــاوت خواهــد بــود.
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جایگاه ذهنیت در درک پدیدارها از نگاه کانت
از نظــر کانــت شــناخت آدمــی ترکیبــی از احســاس و فاهمــه اســت؛ بهعبارتی«پدیدارهــا از طریــق
مــادۀ خارجــی کــه احســاس نامیــده میشــود بــه ذهــن عرضــه میگردنــد و از طریــق صورتهــای
ذهنــی یــا فاهمــه اندیشــیده میشــوند» (کانــت .)18 :1390،هــدف کانــت در نقــد عقــل محــض ایــن
اســت کــه ســهم ذهــن را در امــور شــناخت معیــن ســازد کــه چــه چیــزی صــورت ذهنــی و چــه چیــزی
مــادۀ خــارج اســت ،بــه عقیــدۀ وی پدیدارهــا بــه وســیلۀ حــس دریافــت میگردنــد و بــه وســیلۀ فهــم
اندیشــیده میشــوند؛ بــه بیــان دیگــر ،هــم امــور ذهنــی و غیرا کتســابی در امــر شــناخت دخیــل اســت
و هــم امــور ا کتســابی کــه از خــارج وارد ذهــن میشــوند .در نتیجــه شــناخت حاصــل ترکیــب مــادۀ
خارجــی و صــورت ذهنــی میباشــد« .در بــاور کانــت احســاس دارای دو صــورت زمــان و مــکان اســت
و قــوۀ فاهمــه دارای دوازده مقولــه میباشــد کــه در جریــان شــناخت پدیدارهــا توســط احســاس مــا،
در دو لنــز زمانــی و مکانــی شــهود میگردنــد» (دیبــاج.)138 :1393،
ً
کانت در نقد خرد ناب معتقد است توجیه پدیدارها صرفا متکی بر ادرا کات حسی نیست و
شرایط ذهنی خاص نیز در امر شناخت مدنظر است «وی دو نوع رابطۀ ذهنی نسبت به دریافت
حقایق در نظر میگیرد که یکی را «ایقاع» یا «ترغیب» و دیگری را «اعتقاد» یا «باور حکم» مینامد.
تمایز بین این دو زمینۀ ذهنی در این است که درک حقیقت در نوع «ایقاع» به تنهایی در فرد
ایجاد میشود و این نوع ادرا ک تنها دارای اعتبار خصوصی در ذهن است ،اما در «اعتقاد» موافقت
عمومی در شناخت پدیدارها حاصل میگردد ،به عقیدۀ کانت «اعتقاد» موجب برقراری ارتباط
میگردد زیرا توسط نوع انسانی پذیرفته شده است» (.)Kant, 1997: 685
نقش ذهنیت در بازنمایی طبیعت در آثار سزان
ً
«فیلســوف معمــوال بعــد از صــدور یــک حکــم ثابــت شــده ســعی دارد نقطهنظــر خــود و دیگــران را
ارتقــاء دهــد ،امــا روح هنرمنــد بــا تفکــری ّ
مصمــم و شــخصی بهدنبــال ایــن هــدف اســت کــه آ گاهــی
افــرادی را کــه تحــت تأثیــر نفــوذ هنــر وی هســتند را ارتقــاء دهــد» ( .)Fichte,1845:369
پل سزان ،از نقاشان پیشرو اواخر سدۀ نوزدهم ،در حقیقت از برجستهترین هنرمندان تاریخ
نقاشی غرب بهشمار میآید« .بسیاری از نقاشان دورۀ مدرنیسم به ویژه دهههای نخست قرن
بیستم ،وی را با دیدۀ تحسین مینگرند و عباراتی همچون «پدر همۀ نقاشان مدرن»« ،استادی
ً
بیهمتا و یگانه» را دربارۀ وی بهکار میبرند .در واقع این هنرمند تقریبا گوشهنشین انگیزه و
الگویی اصلی برای نقاشان مدرنیسم محسوب میگردد» (لینتن .)28:1383 ،زیرا او با وجود
مخالفتهای معاصرین خود ،موفق شد جایگاهش را به عنوان یک هنرمند پیشرو تثبیت نماید.
وی در ابتدای مسیر تکامل هنری خود پیرو سنت کالسیسیم پوسن و سنت رنگپردازی نقاشان
ونیزی چون روبنس و دوال کروا بود .بعدها بهواسطۀ آشنایی با امپرسیونیستها ،به مطالعۀ دقیق
پدیدارها در جنبۀ دریافت و ادرا کات حواس بصری پرداخت؛ در همین راستا وی دیگر همانند
گذشته در کارگاه خود نقاشی نمیکرد بلکه به دامن طبیعت پناه میبرد ،با این حال به علت
پیوندی که با الگوهای بزرگ گذشته داشت راه خود را از امپرسیونیستها جدا کرد زیرا آنان تنها به
بازنمایی اشیاء از طریق ایجاد احساس بصری توجه داشتند و در حین نقاشی و آفریدن اثر هنری؛
تنها حواس بصری خود را درگیر مینمودند که در نتیجۀ آن ،رنگها بر پایۀ مطالعات لحظهای
نور تجزیه میگردید و به جای ترکیب کردن ،رنگها در کنار یکدیگر قرار میگرفتند؛ اما در اثر این
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شیوۀ رنگگذاری اشیاء وزن واقعی خود را از دست میدادند و حد و مرز شناسایی آنها توسط
تجزیههای نوری از بین میرفت بدین علت ،سزان وحدت کالسیک آثار قبلیاش را با احساس
امپرسیونیستها درآمیخت و با تفکر و استدالل خود بیان کرد «که هنر به طبیعت مدیون نیست
بلکه ،به روابط واقعی بین عناصر تصویری وابسته است» ( .)Venturi, 1959: 87بهعبارت دیگر،
سزان دریافتهای حسی و زیباشناختی را که از امپرسیونیستها آموخته بود با نظم و ساختار
عقالنی کالسیسیم عجین ساخت و آغازگر شیوهای جدید به نام پستامپرسیونیسم گردید .شیوۀ
هنری سنجیدۀ سزان را اغلب به مدد دو سخن مشهور وی تفسیر مینمایند که «میخواهم کار
پوسن را یک بار دیگر ،اما موافق با طبیعت تکرار کنم و آرزو دارم از امپرسیونیسم چیزی محکم
و پایدار چون هنر موزهها بسازم» ( .) Shiff,1984:181بهعقیدۀ سزان ،نقاشی تقلیدی صرف از
واقعیتها نیست بلکه جریانی است که موازی با طبیعت به پیش میرود .بر این اساس ،روش وی
در بازنماییهایش استفاده از نیروی متمرکز بصری به منظور مشاهدۀ موضوع در طی چندین روز،
ماه و حتی چندین سال بود .به عبارتی ،نگاه سزان همانند اندیشمندی است که بهدنبال اثبات
فرضیهاش؛ تالش مینماید .در این راستا او خواص خط ،سطح ،رنگ و روابط درونی پدیدارها را با
دقتی خاص میکاود و به مدد آنها کنتراست رنگها ،جهتنماییهای خطی و حس القای ژرفا
را در آثارش به نمایش میگذارد؛ به دیگر سخن «سزان با تفکر و فاهمۀ انسانی خود بهدنبال ایجاد
شیوهای بود که وحدت کالسیک را با احساس امپرسیونیسم درآمیزد» ( .)Golding, 1996:45بر
پایۀ این عقیده ،وی به عنوان موجود انسانی که از قدرت اندیشیدن برخوردار است؛ نگرشی تازه
به طبیعت در عرصۀ هنر ،به وجود آورد.
ســزان در یکــی از نامههایــش بــه امیــل برنــارد یــادآور میشــود کــه« :نقاشــان گذشــته در کار خلــق
یشــک ایــن ســخن وی بــه
تصاویــر بودهانــد؛ امــا مــن در پــی آفرینــش تکـهای از طبیعــت هســتم» .ب 
امیــل برنــارد ســندی رســمی جهــت نشــان دادن جایــگاه فردیت ســزان در مقــام اندیشــنده در آثارش
میباشــد؛ زیــرا ســعی وی در بازنماییهایــش بــه نمایــش گــذاردن ایــن اصــل مهــم اســت کــه؛ هیــچ
التزامــی وجــود نــدارد تــا هنــر از قوانیــن تثبیــت شــدۀ گذشــته پیــروی نمایــد و تنهــا اصلــی کــه در هنــر
مهــم مینمایــد ،ذوق و ســلیقۀ فــردی هنرمنــد در مقابــل پدیدارهــای طبیعــت بــه مثابــۀ موضــوع
بازنمایــی در خلــق آثــارش میباشــد؛ امــا ایــن ذوق و ســلیقه خــود ،مبیــن اســتداللی مســئوالنه
اســت کــه ا گــر فــرد آن را نداشــته باشــد نمیتوانــد ادعــای هنرمنــدی داشــته باشــد؛ بــه دیگــر ســخن
«هنرمنــد حقیقــی بایــد جــدا از عالقههــای خودســرانۀ شــخصی ،ایدهآلهــا یــا همــان شــرایط
پیشــینی ذهــن خــود را بــا تأ کیــد بــر اصــل وفــاداری ،صداقــت هنرمنــد ،اعتقــاد بــه ترســیم ایدهآلهــا و
در نظــر گرفتــن تضادهــای موجــود بــه نمایــش گــذارد»(  .)Pissarro,2001: 34بر این اســاس ســزان در
شــیوۀ بازنماییهــای خــود از طبیعــت زبــان جدیــدی در هنــر آفریــد کــه هــدف آن تأ کیــد بــر ذهنیــت
دورۀ مدرنیســم در جهــت شــکلگیری «تفکــر فــردی» در هنــر بــود .مفهــوم شــکل گرفتــه در آثــار وی
اشــاره بــه وجــودی ویــژه دارد کــه بســتر زاده شــدن ایــن آثــار هســتند بــر پایــۀ قوانیــن شــکل گرفتــه در
آثــار ســزان ادرا کات شــخصی در احساســات دریافــت شــده از طبیعــت دخیــل میگردنــد و طبیعــت
بــه منزلــۀ الگویــی جهــت آفرینــش ایــدۀ هنرمنــد در نظــر گرفتــه میشــود .دقیقتریــن تحلیــل در
رابطــه بــا تفکــر ســزان در امــر آفرینــش هنــری را بایــد در نامههــای وی جســتجو نمــود« ،ســزان در
طــول ده ســال آخــر عمــر خــود نامههــای فراوانــی نوشــته بــود کــه هریــک از آنهــا نمایانگــر نــگاه و
ذهنیــت وی در آثــارش هســتند ،در میــان ایــن نامههــا ،گفتگوهــای ســزان بــا «یوآخیــم گاســکوئه»
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در ایــن نوشــتار بســیار مهــم میباشــد زیــرا ایــن فــرد ســزان را بــا اندیش ـههای کانــت آشــنا نمــود»
( .)Doran, 1978:122گاســکوئه در نقــل قولهایــش دربــارۀ ســزان ،جمل ـهای از ایــن هنرمنــد را بــه
عنــوان ســندی ارجاعــی از وی بــه کانــت متذکــر میگــردد کــه «یــک منظــره ،انعــکاس و جنبــۀ انســانی
و عقالنــی شــدۀ درون مــن اســت  ....مــن طبیعــت را بــه عنــوان موضــوع ،بــه تصویــر در مـیآورم و بــر
روی بــوم نقاشــی خــود آن را تثبیــت مینمایــم . ...ایــن ممکــن اســت بیمعنــا باشــد امــا دیــدگاه
مــن در برگیرنــدۀ آ گاهــی ذهنــی مــن از طبیعــت اســت و بــوم نقاشــی مــن آ گاهــی عینــی از آن منظــره
ً
را بــه نمایــش میگــذارد ».در ادامــۀ ایــن جملــه ســزان متذکــر میگــردد کــه مــن احتمــاال نمیتوانــم
بــه وضــوح کانــت هــدف خــود را بیــان نمایــم امــا مــن نیــز همچــون کانــت از طبیعــت بــه عنــوان
موضــوع؛ آ گاهــی ذهنــی حاصــل مینمایــم و در نقاش ـیهایم آن را عینیــت میبخشــم« .نقاشــی و
طبیعــت هــر دو بیــرون از مــن هســتند .یکــی (طبیعــت) بینظــم ،پــر هــرج و مــرج ،زودگــذر ،ناپایــدار
و مغشــوش مینمایــد و دیگــری (نقاشــی) ثابــت ،پایــدار ،محســوس و قابــل لمــس ،ســازمان یافتــه
و جه ـتدار مینمایــد ،کــه نشــانی از ایدههــای مــن و بــه بیــان واضحتــر حاصــل تفکــر فردیتیافتــۀ
مــن اســت» ( .)Gasquets,1991:150ســزان در ایــن گفتههــا تأ کیــدی ویــژه بــر آ گاهــی ذهنــی هنرمنــد
دارد و گاســکوئه ایــن موضــوع را نقطــۀ اشــترا ک ســزان بــا کانــت میدانــد ،زیــرا همانگونــه کــه
کانــت پدیدارهــا را توســط حــس شــهود مینمایــد و ســپس در فاهمــۀ انســانی ،ایــن ادرا کات حســی
را وحــدت میبخشــد و در نهایــت حکــم را صــادر مینمایــد؛ ســزان نیــز هــم چــون وی پدیدارهــای
طبیعــت را بــا ادرا ک حســی و بصــری خــود ،دریافــت مینمایــد .ســپس بــه کمــک فاهمــه تصویــری
ویــژه و منحصــر بهفــردآن را بــه نمایــش میگــذارد کــه نشــاندهندۀ بازنمایــی آیین ـهوار از طبیعــت
نیســت بلکــه داشــتههای پیشــین ذهــن ایــن هنرمنــد بــه مــدد ادرا کات حســی او آمــده و طبیعــت را
تابــع افــکارش مینماینــد.
نتیجه
نتیج ـهای کــه میتــوان از ایــن پژوهــش گرفــت ایــن اســت کــه جســتجوهای ســزان بهعنــوان
هنرمنــد تأثیرگــذار در هنــر مــدرن بــا کنکاشهــای کانــت بهعنــوان مهمتریــن فیلســوف در عرصــۀ
فلســفۀ مــدرن همــگام اســت .در ایــن راســتا ،آشــکار شــد کــه در نظــر کانــت ،حکــم کــردن توســط
فاهمــه مســاوی بــا فکــر کــردن اســت .بــر ایــن اســاس شــناخت و درک پدیدارهــای عالــم خــارج یــا
همــان کســب دانــش از منظــر کانــت حاصــل تعامــل ذهــن و ادرا کات حســی اســت کــه در نتیجــۀ
تجربــه حاصــل میشــود .کانــت در نقــد عقــل محــض ،اعیــان و پدیدارهــای عالــم را تابــع معرفــت
آدمــی میدانــد و بــا قاطعیــت بیــان م ـیدارد کــه موضــوع تجربــه و عالــم خــارج از مــا؛ تابــع ذهــن
آدمــی اســت .ســزان نیــز ،هماننــد کانــت در مواجــه بــا طبیعــت از ادرا کات حســی خــود اســتفاده
مینمایــد و در نــگاه عمیــق خــود کــه حاصــل نگــرش اندیشــمندانۀ وی اســت ،طبیعــت را بازآفرینــی
میکنــد .در بــاور ســزان ،هنــر ادرا کــی شــخصی اســت کــه در آن ذهــن هنرمنــد عناصــری از واقعیــت
بیرونــی را بــر میگزینــد و بــا اتــکا بــه قــدرت فاهمــه در حالتــی قابــل فهــم آن را نظــم میدهــد .وی بــر
خــاف ســنتهای گذشــته؛ تنهــا واقعیتهــای عینــی دریافــت شــده توســط حــواس بصــری را بــه
نمایــش نمیگــذارد؛ زیــرا بــه عقیــدۀ وی هنــر تنهــا محا کاتــی محــض از طبیعــت نیســت ،بلکــه هنــر
اســتحالۀ طبیعــت توســط ذهــن ســازندۀ هنرمنــد اســت؛ بهعبارتــی کانــت و ســزان ،هــر دو ،شــناخت
را حاصــل تجربــه و اندیشــه میداننــد .پــل ســزان در بازنمای ـی طبیعــت در آثــارش ،نگــرش انســانی
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خــود را بــه طبیعــت اضافــه میکنــد و ذهـ ِـن متفکــر آن شــناخته میشــود.
پینوشت
Immanuel Kant .1
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