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یادداشت

بابک سلیمی زاده

از سیاهی یا تاریکی ای آغاز می کنیم که برای برخی نقاشی های این مجموعه همچون سطح درون ماندگاری 
عمل می کند. یعنی بیش از آنکه صرفاً پس زمینه ای را تشکیل دهد همچون پالن همنواختی ای است که 
نورها و تاش ها و رنگ های سفید از درون آن پدید می آیند. اما برای آنکه این نورها و تاش ها و رنگ های سفید 
تشکیل اموری غیرفیگوراتیو را بدهند نیاز است که ابتدا این سیاهی یا فضای تهی توسط نقاش به خوبی 
به عنوان عرصه ی حرکات نهفته تجربه و فهم گردد. خود سیاهی یا تاریکی باید نه همچون سطح یا فضایی 
بی نور بلکه همچون رابطه ای با خارج فهم گردد. در این صورت است که نقاش می تواند نورها و تاش هایی را 
همچون مازاد تاریکی به ما عرضه دارد، یا حتی امر تهی یا خالی را در سطح نقاشی به حرکت و جریان اندازد 

و گاه آنرا به خود فیگورها نیز منتقل کند. 

از  اوتو  از  نقل  به  او  کیهانی«.  بدبینی   = یا »سیاه  یاد می کند،  کیهانی  امر  معنای  به  از سیاه  تکر  یوجین 
شیوه های عمده ای یاد می کند که معموالً امر منفی در اندیشه ی غربی به میانجی آن بیان شده است: سکوت 
و تاریکی. و نیز آنچه اوتو به تاسی از اندیشه ی شرق »تهی بودگی و فواصل تهی« یا فضای خالی می نامد. 
یا  از »هیچی«  پارادوکسیکال  اثبات گری ای  اما  اثبات گری می رسد.  به یک  اندیشه  نفی  بیان سوم  این  در 
»تهی بودگی«. »خالی« مانند تاریکی و سکوت یک نفی است اما نفی ای که از هرگونه »این« و »اینجا« فاصله 

می گیرد تا »کامال دیگری« بتواند فعلیت یابد. )تکر، 155( 

وقتی  تنها  تهی بودگی  که  آنجا  می کند.  اشاره  نیشیتانی  نزد  مطلق«  »هیچی  مضمون  به  همچنین  تکر 
تهی بودگی است که خود را حتی از نقطه نظری تهی کند که آن را به عنوان »چیزی« که تهی بودگی است 
بازنمایی می کند. نیشیتانی در توصیف هیچی مطلق به مضامین سیاره ای، اقلیم شناختی و کیهانی نیز اشاره 
می کند: »همانطور که پوچی مغاکی است برای هرآن چیزی که وجود دارد، می توان گفت تهی بودگی مغاکی 
است حتی برای آن مغاک پوچی.«)همان، 157( چنین نقطه نگاهی به نقاش کمک می کند تا در تالش برای 
فراروی از فیگوراسیون، به میانجی فهم از سیاهی، از فیگورهای انسانی نیز فراتر رود و اموری غیرانسانی را 
به فرایند نقاشی وارد کند و یا امر منفی را در نقاشی جابجا کند، که گاه وحشت را نیز تداعی می کند، منتها 

وحشتی غیربازنمایانه که به میانجی رنگ پدید آمده است.    

از  به معنای چشم پوشی  لزوماً  فیگوراسیون  از  فراروی  آورده می شود؟  نقاشی  به درون  امر کیهانی  چگونه 
فیگور نیست بلکه به معنای فاصله گرفتن از امر فیگوراتیو است. در این نقاشی ها این فاصله گیری را گاه 
در قالب فیگورهایی مشاهده می کنیم که چیزی کم دارند و با اینحال چیزی اضافه، یا امری افزوده. نظیر 
فیگوری که پشت به مخاطب دارد، یک دست ندارد، و با اینحال یک لکه یا غبار باالی سرش به وجود آمده 
است. یا کودکی که یک دست ندارد و بااینحال یک پرنده در دست دیگرش دارد. دهان باز، سکوت یا فریاد 
فیگور ناتوان، و سنگ های سماوی اطراف آن که این فریاد یا سکوت را به امری کیهانی تبدیل می کند. و نیز 
فیگور نشسته یا لمیده ای که به یک تخته سنگ تکیه داده است و سنگ های دیگر پیشاروی او که نه صرفاً 

سنگ هایی بر روی زمین بلکه سنگ های ریتمیک اند. 
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امر غیرفیگوراتیو به میانجی رابطه ی میان فیگورها پدید آمده است. به عنوان  در برخی نقاشی های دیگر 
مثال دو فیگور ایستاده ی زن و مرد که هر دو به نوعی از مشخصات انسانی خود فراتر رفته اند و با اینحال 
هنوز فیگورهایی میان انسان و حیوان یا ترکیبی از این دو به نظر می رسند، و فیگور سوم که پیش پای آنها 
به حالت خوابیده یا لمیده است، که کاماًل غیرفیگوراتیو و غیرانسانی است. این امر به میانجی افقی بودگی 
فیگور سوم نیز ممکن گشته است. امر افقی که دلوز ضمن توصیف سه ریتم فعال، منفعل و مالزم از آن یاد 
می کند، به عنوان »ریتمی که در خود برگشت پذیر است و بنابراین فاقد فزونی یا کاستی، و فاقد ازدیاد یا 
کاهش است: این مالزم-ریتم است، در حالی که دوتای دیگر، که عمودی هستند، تنها در ارتباط با یکدیگر 
است که برگشت پذیرند. و هرکدام پس رفت و عقب نشینی دیگری اند ... در امر افقی است که باید به دنبال 
یک مالزم-ریتم با یک ارزش ثابت باشیم.« )دلوز، 75( به میانجی چنین رابطه ای است که ما دیگر نه با 
شخصیت هایی که دارای ریتم اند بلکه با شخصیت های ریتمیک مواجهیم. نمونه ی دیگر این موضوع در آن 
نقاشی یافت می شود که یک مسیر یا یک تغّیر پیوسته را نشان می دهد که فیگورها بر آن قرار گرفته اند. 
فیگوری در جلو نشسته است، فیگوری در میانه در حال رفتن است و در نهایت به فیگور سوم می رسیم که 
کامال از فیگوراسیون فراتر رفته است، هوایی شده و به نظر می رسد که نیروهای کیهانی از آن عبور کرده اند. 
و  غیربازنمایانه  غیرفیگوراتیو،  امری  عنوان  به  می کند،  یاد  آن  از  دلوز  که  است  فیگور  از  مفهومی  آن  این 

غیرداللت گر. »این خود ریتم است که فیگور می شود، که فیگور را برمی سازد.«)همان، 71(  

در برخی موارد این فیگور در حالت منفرد یا تکین به دست آمده است، در حالی که در رابطه با نیروهای 
بر روی مبل نشسته است و توسط آن احاطه شده است، و  اطراف قرار دارد. به عنوان مثال فیگوری که 
نیروهای  از  به میانجی آن  او  باز چیزی است که  یا دهان  فریاد  بااینحال  و  اشیا.  و  اتاق  نیز توسط فضای 
منزوی سازی مبل و نیز فضای احاطه کننده ی اتاق فراتر می رود. و یا در نقاشی دیگر، فیگوری که بر روی 
میز با قلم خویش جفت شده است و نیروها را به میانجی آن عبور می دهد، که با مسّطح بودگی میز، و نیز با 
تغّیرات پیوسته که به میانجی رودخانه عبور می کنند در رابطه است. و نیز با اجرام سماوی یا سیاره هایی که 

همگی یک کیهان را به درون نقاشی وارد می کنند. 
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Note

Babak Salimizadeh

We start from the blackness or darkness which functions as field of immanence for some of 
these paintings, that is, instead of being merely a background, it is like a plane of consistency 
from which the lights, paints and white colors emerge. Moreover, we will discuss how, in 
order for these lights and paints and white colors to constitute the nonfigurative, the painter 
needs to experience and understand this blackness or the void as a field of virtual movements. 
The blackness or darkness itself should be understood not as a lightless field or space but as a 
relation to outside. This is how the painter would be able to present to us the lights or paints 
as the excess of darkness, or even make the empty or the void move or flow on the surface of 
the painting and sometimes transit them into the figures themselves. 

Eugene Thacker declares darkness as the cosmic, or “darkness = cosmic pessimism”. Refer-
ring to Otto, he explains the main ways in which the negative has been usually expressed in 
Western thought: silence and darkness. And also what Otto, referring to Eastern thought, calls 
“emptiness and empty distances” or the void. In this third expression, the negation of thought 
turns into an affirmation. However, a paradoxical affirmation of “nothingness” or “empti-
ness”. “The void”, like darkness and silence, is a negation but a negation that does away 
every “this” and “here”, in order that the “wholly other” may become actual. (Thacker, 155)

Thacker also mentions the theme of “absolute nothingness” for Nishitani, where the empti-
ness is emptiness only when it empties itself even from the standpoint that represents it as 
some “thing” that is emptiness. Describing the absolute nothingness, Nishitani refers also to 
planetary, climatological, and cosmic tropes: “just as nihility is an abyss for anything that 
exists, emptiness may be said to be an abyss even for that abyss of nihility.”(Ibid. 157) Such 
a viewpoint helps the painter to, in his attempt to go beyond figuration and through his un-
derstanding of the blackness, go further than human figures and include the inhuman in the 
process of painting or dislocate the negative in the painting, which sometimes evokes horror 
but a non-representative horror which is achieved through colors.

 

How the cosmic would be brought into the painting? To go beyond figuration does not nec-
essary consist in renunciation of the figure but is to produce a distance to the figurative. In 
these paintings, the distance to the figurative is sometimes achieved through figures that lack 
something and yet have something surplus, or an excess. Like the figure who has his back to 
the spectator, lacking a hand and yet a stain or dust is emerged above his head. Or a child who 
lacks a hand while having a bird in his other hand. The open mouth, silence or scream of the 
disable figure, and the celestial stones around it which make this silence or scream a cosmic 
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matter, as well as the sitting or lying figure who is leant to a boulder and the other stones in 
front of him which are not merely terrestrial or on the earth but are rhythmic stones. 

In some of the other paintings the non-figurative is achieved through the relation between 
figures. For instance, two standing figures of a man and a woman who are both gone beyond 
their human features and yet are still figures between human and animal or a mixture between 
the two, and then the third figure in front of them in a lying manner which is quite nonfigura-
tive and nonhuman. This has been made possible also through the horizontality of the third 
figure. The horizontality which Gilles Deleuze mentions while describing three rhythms: the 
active, passive, and attendant rhythm, as “a rhythm that is retrogradable in itself, thus without 
increase or decrease, without augmentation or diminution: it is the attendant-rhythm, where-
as the two others, which are vertical, are retrogradable only in relation to each other, each 
being the retrogradation of the other … it is on the horizontal that we must seek the attendant-
rhythm with a constant value.”(Deleuze, 75) It is through such a relation that we are not any-
more confronted with the characters who have rhythm but with the rhythmic characters. The 
other example could be found in that painting which shows a path or a continuous variation 
on which the figures are located. A figure is sitting in front, a figure is going, and finally we 
have the third figure which has gone completely beyond figuration, has become aerial and it 
seems that the cosmic forces has traversed it. This is the meaning of the figure that Deleuze 
indicates, as the nonfigurative, non-representative and non-significative: “it is rhythm itself 
that would become the Figure, that would constitute the Figure.”(Ibid. 71) 

In some other cases the figure is achieved in the state of being singular or isolated, while it 
is in relation with the forces around. For instance, a figure who is sitting on the furniture and 
is surrounded by it as well as by the space of the room and objects, and yet the scream or the 
open mouth is what through which he goes beyond the isolating forces of the furniture as well 
as the surrounding space of the room. Or in another painting, a figure on the table which is 
coupled with its pen and transmits forces through that, which is in relation with the planarity 
of the table as well as the continuous variations which are passing through the river, and also 
with the celestial masses and planets all of which bring a cosmos into the painting. 
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