مطالعــۀ بازتــاب تحــوالت اجتماعــی بــر نقاشــی انتزاعــی
معاصــر ایــران ،بــا تکیــه بــر رویکــرد بازتــاب ویکتوریــا الکســاندر
(مطالعــۀ مــوردی :حــراج هنــری تهــران)
شیما مصحفی شبستری

1

چکیده
بخــــش

در هریــک از دورههــا پرداختــه اســت .لــذا ایــن پژوهــش بـ ه صــورت مطالعۀ مــوردی بر پایۀ مطالعــۀ اســناد کتابخانهای

21

ارائــۀ نمونههایــی از نقاشــی انتزاعــی دهههــای گوناگــون و دســتهبندی آثــار انتزاعــی ،بــه دالیــل تولیــد این دســته آثار
و مشــاهدۀ آثــار چهــار دورۀ حــراج هنــری تهــران متمرکــز شــده و با روش تحقیــق کیفی و اســتفادۀ توأمــان از چندین
ـل جامعهشناســانه ،بــه واکاوی مســألۀ فــوق
شــیوه از روش مربوطــه از قبیــل روش تحقیــق تاریخــی ،توصیفــی و تحلیـ ِ
پرداختــه اســت .مســألهای کــه در ایــن تحقیــق مطــرح شــده ،آن اســت کــه آیــا در دهــۀ حاضــر گرایــش نقاشــان بــه
هنــر انتزاعــی و حــذف محتــوا تعمــدی اســت؟ و اگــر چنیــن اســت چــه دالیلــی باعــث اتخــاذ ایــن رویکرد میشــود؟
بــر ایــن بنیــان ،پرســش اصلــی تحقیــق آن اســت کــه گرایش بــه نقاشــی انتزاعــی ،بازتابی از تحــوالت اجتماعی اســت
یــا خیــر؟ نتیجــۀ پژوهــش بــر آن اذعــان دارد کــه بــا گذشــت حــدودا ً شــصت ســال از زمــان ورود مدرنیســم بــه هنــر
ایــران ،نــهتنهــا موجبــات رشــد و نــوآوری فراهــم نشــده اســت ،بلکــه تبدیل بــه کلیشـهای بــرای تولیــد کاالی هنری
شــده اســت .از ســوی دیگــر ،سیاســتگذاریهای فرهنگــی و هنــری کشــور بــا ایراداتــی مواجــه اســت کــه ایــن عامل
نیــز بــر الکنبــودن نقاشــی انتزاعــی و کاالشــدگی آثــار هنــری تأثیرگــذار اســت و مواجهــۀ هنرمنــد معاصــر ایرانــی بــا
ســبک انتزاعــی ،صرفـاً بـ ه عنــوان وســیلهای بــرای محبوبیت در بــازار هنــری بوده اســت.

کلید واژهها
رویکرد بازتاب ،نقاشی انتزاعی ،نقاشی معاصر ایران ،حراج هنری تهران.
.1

دانشجوی کارشناسی ارشد پژوهش هنر ،دانشکدۀ هنرهای تجسمی ،دانشگاه تهران .پست الکترونیک:

smoshafi97@gmail.com

پژوهـــــش

پژوهــش حاضــر بــهمنظــور تبییــن نحــوۀ مواجهۀ نقاشــان معاصــر ایرانــی با گرایــش نقاشــی انتزاعــی انجام شــده و با

مقدمه

مطالعاتهنرهایزیبا
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جــز بــه آبســتره بــه چیزهــای دیگــر نمیپردازنــد؟»

بــهار 1400

بــرای آغــاز بحــث راجــع بــه هنــر انتزاعــی ،مطلــوب

(گــودرزی)123 ،1384 ،

اســت معنــای واژۀ انتزاعــی را بدانیــم .انتزاعــی ،ویژگــی

امــروز ،حــدود شــصت ســال از آن بینــال میگــذرد.

آنچــه در ذهــن اســت امــا بــا واقعیتهــای خارجــی

تحــوالت گســتردهای در ایــران رخ داده اســت از

پیونــدی نــدارد .ویژگــی آثــار هنــری کــه بــا واقعیــت

جملــه گســتردگی ارتباطــات خارجــی ،ارتقــاء منابــع

ارتباطــی ندارنــد و بیانگــر حــاالت درونــی هنرمنــد

مطالعاتــی ،افزایــش تعــداد گالریهــا ،برگــزاری

اســت (دهخــدا .)243 ،1385 ،همچنیــن ،در کاربــرد

حراجهــای هنــری و عوامــل تأثیرگــذار دیگــر؛ امــا

متــداول ،اصطــالح هنــر انتزاعــی ،شــامل نقاشــیها و

چگونــه بــا وجــود چنیــن تحوالتــی ،نقاشــان معاصــر

مجســمههایی اســت کــه هیــچ ارجاعــی بــه جهــان

همچنــان بــه هنــر انتزاعــی وابســته ماندهانــد؟ اثــر

دیــداری ندارنــد و یــا فقــط شــباهت اندکــی را بــا

هنــری بــا زمینــۀ شــکلگیریاش رابطــۀ متقابلــی

دنیــای مشــهود نشــان میدهنــد .هنــر انتزاعــی در ایــن

دارد ،حــال چگونــه در جامعــۀ پرهیاهــوی ایــران،

معنــا ،در بــازۀ ســالهای 1910تــا  1920پدیــد آمــد و

هنرمنــد ،قالــب صامــت انتزاعــی را انتخــاب میکنــد؟

هویــت مشــخصی یافــت (پاکبــاز .)1651 ،1395 ،پــس

بــه نظــر میرســد نقاشــان معاصــر هماننــد آثــار

در هنــر انتزاعــی ،مــا بــا خصایصــی مواجــه میشــویم

خــود ،میــل بــه ســخن گفتــن ندارنــد .هنرمنــدان

کــه در ذهــن هنرمنــد شــکل گرفتــه اســت و لزومــاً

راجــع بــه آثارشــان هیــچ حرفــی نمیزننــد و

مصــداق بیرونــی نــدارد.

مخاطــب هــم بــه ایــن ســکوت و پذیــرش خــو

ورود نقاشــی انتزاعــی بــه ایــران را میتــوان ســوغات

گرفتــه اســت .مقالــۀ حاضــر بــر آن اســت تــا بــا

دانشــجویان ایرانــی مقیــم اروپــا و صاحبنظــران

اســتفاده از رویکــرد بازتــاب ویکتوریــا الکســاندر ،2

اروپایــی دانســت .نقاشــان جــوان دهــۀ چهــل،

ســیزدهمین حــراج هنــری تهــران را بررســی کنــد

تمایــل زیــادی بــه هنــر انتزاعــی داشــتند و حضــور

و دالیــل گرایــش هنرمنــدان بــه نقاشــی انتزاعــی را

در بینالهــای «ونیــز» و «پاریــس» مزیــد بــر

کــه متأثــر از شــرایط اجتماعــی اســت ،بیابــد.

علــت بــود .در ســال  1339ه.ش ،همزمــان بــا

لــذا نتایــج ایــن پژوهــش از دو حیــث میتوانــد

دومیــن بینــال تهــران ،آثــار انتزاعــی منصــوره

کارآمــد باشــد .از بُعــد نظــری ،مطالعــهای راجــع بــه

حســینی ،ســهراب ســپهری ،محســن وزیــری مقــدم

نقاشــی معاصــر ایــران اســت کــه در شــرایط کنونــی،

و بهجــت صــدر بــه نمایــش درآمــد .گســتردگی

پژوهــش در زمینــۀ هنــر معاصــر ایــران را گســترش

اســتقبال از ایــن شــیوه ،موجــب انتقاداتــی شــد.

میبخشــد .از دیگــر ســو ،از نقطــه نظــر عملــی،

بــه طــوری کــه منتقــد مجلــۀ ســخن 1در نقــد آثــار

بــرای بهبــود عملکــرد هنرمنــدان و گالریهــا

بــه نمایــش درآمــده نوشــت« :چــرا هنرمنــدان مــا

در زمینــۀ خلــق و نحــوۀ نمایــش آثــار انتزاعــی،

ایــن قــدر تنگــی میــدان دیــد و نظــر دارنــد کــه

ســودمند خواهــد بــود.

مفاهیم نظری بحث

بــر رویکــرد ویکتوریــا دی .الکســاندر» ،ترکاشــوند

محــوری پژوهــش حاضــر قلمــداد شــده و مبنــای

گــور در قصــر هفتگنبــد 813 ،ه .ق)» و راودراد و

پرســش اصلــی ایــن پژوهــش قــرار گرفتهانــد .لــذا

فائقــی ( )1394در پژوهشــی بــا عنــوان «بازنمایــی

در گام نخســت ضــروری اســت کــه مفاهیــم مذکــور،

معضــالت اجتماعــی جامعــه در موســیقی رپ اجتماعی

مــورد مدا ّقــه قــرار گیرنــد .رابطــۀ هنــر و جامعــه،

ایرانــی مطالعــه مــوردی؛ متــن آهنگهــای یــاس»

اغلــب بــا دو رویکــرد ،مــورد مطالعــه قــرار میگیــرد

اشــاره کــرد.

کــه عبارتانــد از :رویکــرد بازتــاب و رویکــرد

بــر ایــن اســاس ،در خصــوص چارچــوب نظــری

شــکلدهی .در رویکــرد بازتــاب ،بــه تأثیــرات جامعــه

پژوهــش حاضــر بایــد گفــت ایــن پژوهــش رویکــردی

بــر اثــر هنــری توجــه میشــود .هنــر بازتــاب وقایعــی

جامعهشــناختی بــه نقاشــی انتزاعــی ایــران در دورۀ

اســت کــه در یــک جامعــه رخ میدهــد و در مقابــل

معاصــر دارد؛ بنابرایــن ،مطالعــۀ نظــری ایــن تحقیــق،

آن ،رویکــرد شــکلدهی اســت کــه بــه تأثیــر هنــر

بــر بنیــان رویکــرد جامعهشــناختی بازتــاب ویکتوریــا

بــر جامعــه اعتقــاد دارد و هنرهــا را عامــل تحــوالت

الکســاندر اســتوار اســت کــه پیــش از ایــن توســط

اجتماعــی میدانــد (الکســاندر .)84 - 55 ،1396 ،در

متفکــران و محققــان دیگــر ،بیشتــر در حــوزۀ آثــار

ایــن مقالــه ،بــه فراخــور موضــوع ،از رویکــرد بازتــاب

ادبــی و تاریخــی انجــام شــده اســت .امــا در پژوهــش

اســتفاده شــده اســت و بــر اســاس ایــن رویکــرد ،هنــر

حاضــر ،نقاشــی در دوران معاصــر محوریــت دارد.

همچــون آینــهای ،شــرایط جامعــۀ معاصــر را بازتــاب

از بُعــد روش تحقیــق ،پژوهــش حاضــر را میتــوان

میدهــد .بــا بررســی اندیشــههای گوناگــون در ادوار

بــه صــورت یــک مطالعــۀ مــوردی قلمــداد کــرد .لــذا،

مختلــف ،متوجــۀ اهمیــت رویکــرد بازتــاب میشــویم.

نقاشــی عرضهشــده در
بــه منظــور بررســی آثــار
ِ

هلســینگر )1994( 3بــا تحلیــل حکاکیهــای ویلیــام

ســیزدهمین حــراج هنــری تهــران کــه در دی مــاه

ترنــر در دهههــای  1820و  ،1830بــه ایــن نتیجــه

 1399برگــزار شــد ،از روش تحقیــق کیفــی و بــه طــور

میرســد کــه جنبههایــی از هویــت ملــی انگلیســی

خــاص از چندیــن شــیوه از بررســیهای مربوطــه ،از

را بازتــاب نمــوده اســت (همــان .)56 ،افــزون بــر آن،

نــوع بررســی تاریخــی ،توصیفــی و تحلیلــی بــه صــورت

گافمــن ،)1979( 4آگهیهــای تبلیغاتــی را بــرای فهــم

تــوأم بــا هــم اســتفاده شــده اســت .از ســوی دیگــر ،در

جامعــۀ معاصــر ،مــورد بررســی قــرار داد .در ادامــه ،از

ایــن تحقیــق ،اطالعــات الزم بــه طــور اعــم از دو طریق

نمونههــای اســتفاده از رویکــرد بازتــاب در مطالعــۀ

مطالعــۀ اســناد کتابخانــهای و مشــاهدۀ نقاشــیهای

آثــار هنــری میتــوان بــه زاویــه و مــرادی (،)1395

انتزاعــی ادوار مختلــف جمــعآوری شــدهاند .در

در مقالــۀ «مطالعــۀ فلــزکاری ســلجوقی بــا تکیــه

فرجامیــن گام ،اطالعــات و دادههــای گردآوریشــده،

بخــــش

ذیــل آن ،بازتــاب جامعــه در هنــر ،بــه عنــوان مفاهیــم

جامعهشناســی هنــر (مطالعــه مــوردی :نــگاره بهــرام
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بهطــور مبنایــی بایــد گفــت کــه مفهــوم بازتــاب و

( )1388در مقالــۀ «اثــر هنــری و رویکــرد بازتــاب در

در قالــب روش قیاســی (از کل بــه جــزء) مطــرح شــده

شــامل میشــود کــه در فاصلــۀ ســالهای -1910

اســت .در ایــن راســتا ،تاریــخ نقاشــی انتزاعــی غربــی،

 1920پدیــد آمدنــد .گرایشهــای هنــر انتزاعــی

ورود نقاشــی مــدرن بــه ایــران و تحلیــل نقاشــی

بدیــن شــکل اســت:

انتزاعــی ایرانــی معاصــر ،بــه تفکیــک مــورد مطالعــه

 .1تقلیــل ظواهــر طبیعــی بــه صــور سادهشــده ،بــرای

قــرار میگیــرد.

مﺜــال در مجســمههای برانکــوزی.

شکلگیری هنر انتزاعی در غرب

مطالعاتهنرهایزیبا
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 .2ســاختمان اثــر هنــری بــا فرمهــای بنیادیــن (غالبـاً
شــکلهای هندســی ســاده) ،بــرای مﺜــال نقاشــیهای

بــهار 1400

بــرای مطالعــۀ جریــان هنــر انتزاعــی در ایــران ،مناســب

موندریــان و مالویــچ .همچنیــن ،آثــار هنــری دارای

اســت در ابتــدا ،رونــد شــکلگیری هنــر انتزاعــی در

عناصــر منحنــی نیــز در ایــن زمرهانــد ،بــرای مﺜــال

غــرب بررســی شــود .در ایــن قســمت ،بــه عوامــل و

نقاشــیها و مجســمههای آرپ و نقاشــیهای

افــکار شــکلدهندۀ هنــر انتزاعــی پرداختــه شــده

کاندینســکی.

اســت تــا در ادامــه بــا رونــد هنــر انتزاعــی در ایــران

 .3بیــان کنشنمــا ،بــرای مﺜــال در نقاشــیهای

مقایســه شــود .ســالهای  1910و  1911میــالدی را

جکســون پــاالک.

میتــوان ســالهای ابتدایــی جریــان هنــر انتزاعــی بــه

 .4گرایــش بــه کیفیــات بصــری یــا جســمی مــاده ،در

شــمار آورد و معمــوالً ،کاندینســکی را بــا اثر «نخســتین

آثــار هنرمنــدان بافتپــرداز چــون فوتریــه و تاپییِــس

آبرنــگ انتزاعــی» ،مبتکــر نقاشــی انتزاعــی میداننــد.

یــا کمینهگــرا چــون رایمــن.

هنــر انتزاعــی ،محصــول تفکــرات و مقتضیــات زمانــۀ

 .5هنــر متکــی بــه نیــروی رنــگ ،بــرای مﺜــال آثــار

خــود اســت .یافتههــای علــم جدیــد بــه طــرز

متأخــر ماتیــس ،نقاشــیهای روتکــو و نولنــد.

اجتنابناپذیــری بــر شــک در مــورد اعتبــار واقعیــت

 .6هنــر القاکننــدۀ نــور ،فضــا و جــو بــدون ارجــاع بــه

مرئــی افــزود .هنــری کــه در پــی یــک دوران طوالنــی

موضــوع خــاص ،بــرای مﺜــال نقاشــیهای ژان بــازن

مادیگرایــی ســربرآورد ،زیــرا آنگاه کــه پایههــای

(پاکبــاز.)1651 ،1395 ،

دیــن و علــم و اخــالق بــه لــرزه میافتــد (بــه دســت

در ادامــه ،نکتــۀ حائــز اهمیــت ،مســألۀ عنــوان آثــا ِر

توانــای نیچــه) ،آنگاه کــه پشــتوانههای بیرونــی در

انتزاعــی غربــی اســت (تصویــر  .)1در آثــار انتزاعــی

حــال فروپاشــیاند ،بشــر چشــم از بــرون برمیگیــرد و

کاندینســکی ،بــراک ،ماتیــس ،مالویــچ و پــاالک،

بــه خویشــتن خویــش بازمیگــردد .ادبیــات ،موســیقی

نامگــذاری اثــر از حــذف عنصــر روایــی جلوگیــری

و هنــر ،نخســتین و حســاسترین حوزههاییانــد کــه

میکنــد و اســامی آثــار آبســتره مشــخصاً بیــش از

در آنهــا ایــن تحــول معنــوی بــه صــورت واقعــی بــروز

آثــار فیگوراتیــو ،بــار روایــی دارنــد (فرهمنــد و حقیــر،

مییابــد (بکــوال.)189 ،1393 ،

 .)13 ،1393ایــن نکتــهای اســت کــه متعاقب ـاً دربــارۀ

جریــان هنــر انتزاعــی ،گرایشهــای مختلفــی را

هنــر انتزاعــی ایــران ،بررســی خواهــد شــد.

دوبــاره ،عوامــل ســازندۀ انــواع هنــر انتزاعــی را بررســی

مــا ،در نتیجــه ،هــر دورۀ فرهنگــی ،هنــر ویــژه خــود

میکنیــم .انتــزاع کاندینســکی و موندریــان ،نگرشــی

را میآفرینــد کــه تکرارناشــدنی اســت» (کاندینســکی،

عارفانــه داشــت و متأثــر از تعالیــم تئوزوفــی 5بــود،

 .)38 ،1384در انتهــا ،بــرای جمعبنــدی ایــن بخــش،

انتــزاع هندســی گــروه اســتایل و کونستروکتیویســمها

الزم اســت دوبــاره بــه ایــن نکتــه اشــاره شــود کــه

بــا گرایشــی فناورانــه ،برآمــده از شــرایط بیــن دو

هنــر انتزاعــی ،محصــول تحــوالت اجتماعــی ســالهای

جنــگ جهانــی بودنــد .از اواخــر جنــگ جهانــی دوم ،بــا

 1920-1910اســت و یقینـاً بــا آگاهــی از آن تحوالت،

شــکلگیری جنبــش اکسپرسیونیســم انتزاعــی ،نظــم و

میتــوان معنــای هنــر انتزاعــی غربــی را درک کــرد.

هندســه بــه کنــار رفــت و آثــار انتزاعــی ،بُعــدی اخالقی
و اجتماعــی پیــدا کردنــد و دوبــاره ،بــا جریانهایــی
چــون انتــزاع پسانقاشــانه رســالت اجتماعــی را رهــا

مواجهــۀ ایــران بــا هنــر مــدرن و

انتزاعــی

کردنــد؛ بنابرایــن ،در رونــد شــکلگیری انــواع هنــر

در بررســی جریــان رویارویــی ایــران بــا هنــر غــرب،

انتزاعــی ،بازتــاب شــرایط اجتماعــی تأثیرگــذار بــوده

همچنــان بازتــاب تحــوالت اجتماعــی بــر نقاشــی

اســت؛ همانطــور کــه کاندینســکی در آغــاز کتــاب

مشــهود اســت و گرایــش نوگرایــی در هنــر را میتــوان

معنویــت در هنــر میگویــد« :هــر هنــری فرزنــد زمــان

نتیجــۀ نوســازی در حوزههــای سیاســی ،فرهنگــی

25
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حــال ،بــا آگاهــی نســبت بــه انــواع هنــر انتزاعــی،

خویــش اســت و در بســیاری مــوارد زاینــده احساســات

بخــــش
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و اجتماعــی ایــران دانســت .در ادامــه ،بــرای مــرور

ورود نقاشــی نوگــرا بــه عرصــۀ رســمی فراهــم شــد.

جریــان هنــر مــدرن ،ســالها و اتفاقــات شــاخص ،بــه

جنبــش نوگرایــی از ســوی مقامــات دولتــی نیــز بــه

تفکیــک بررســی خواهنــد شــد.

رســمیت شــناخته شــد .حضــور در نمایشــگاههای

دهــۀ  1320ه.ش ،نمایانگــر آغــاز چرخــه نــو در نقاشــی

بــزرگ هنــری جهــان ،انگیــزهای بــرای پذیــرش

ایــران بــود؛ دگرگونیهــای اجتماعــی پــس از جنــگ

جدیدتریــن پدیدههــای هنــر غــرب بــود .در ســال

جهانــی دوم و ورود اندیشــههای نــو بــه ایــران از راه

 ،1339آثــار بــه نمایــش درآمــده در دومیــن بینــال

ترجمــه متــون نویســندگان غربــی از جملــه رمــان،

تهــران ،دو گرایــش عمــدۀ نقاشــی نوگــرای ایــران را

شــعر و آثــار فلســفی ،هنرمنــدان را در دنیــای نوینــی

بــه خوبــی نشــان دادنــد .اولیــن گرایــش ،تمایــل بــه

غــرق کــرده بــود و در ایــن مســیر ،مفاهیــم جدیــد

نقاشــی آبســتره بــود کــه بــه دنبــال ارائــه آثــار انتزاعی

را بــا رغبــت میپذیرفتنــد .آنهــا دیگــر تمایلــی بــه

منصــوره حســینی ،ســهراب ســپهری و محســن

چارچوبهــای ســنتی نقاشــی نداشــتند ،از ایــن

وزیــری مقــدم صــورت گرفــت .دومیــن گرایــش،

رو ،بــه ســمت ســبکهای امپرسیونیســم ،کوبیســم

تمایــل بــه کاربــرد نقــوش و عناصــر تزیینــی هنرهــای

و اکسپرسیونیســم متمایــل شــدند .از مهمتریــن

ســنتی ایــران بــود کــه ایــن گرایــش در دهــۀ چهــل

رویدادهــای هنــری دهــه  ،1320میتــوان بــه انتشــار

بــه شــکل جــدی ادامــه یافــت .منصــوره حســینی

مجلــۀ ســخن بــه عنــوان نخســتین مجلــۀ زمینهســاز

از اولیــن نقاشــان آبســترۀ ایرانــی اســت ،بــه نقــل از

بحثهــای هنــری و فعالیــت نخســتین پایگاههــای

وی ،او اولیــن کســی بــود کــه از عنصــر خــط فارســی،

هنــر (انجمــن خروسجنگــی 6و نگارخانــۀ آپادانــا)7

خیلــی پیــش از ســال  ،1338در کارهایــش اســتفاده

اشــاره کــرد .طــی ســالهای  ،1337-1328برخــورد

کــرده بــود (مجابــی .)137 ،1395 ،در نقاشــیهای

میــان گرایشهــای کهنــه و نــو ،فضــای هنــر معاصــر

محســن وزیــری مقــدم ،از دیگــر پیشــتازان نقاشــی

را فراگرفــت کــه نهایتـاً بــه پیــروزی نوگرایــان انجامیــد

معاصــر ایــران ،حرکــت و رنــگ دو عنصــر عمــدۀ

(پاکبــاز .)205 ،1392 ،از افــراد تأثیرگــذار در ایــن

برجســته هســتند کــه بــا ترکیببندیهــای گوناگــون

دهــه میتــوان جلیــل ضیاءپــور را نــام بــرد .وی بــه

جفتوجــور میشــوند (همــان.)418 ،

عنــوان پرچمــدار جنبــش هنــر نقاشــی نویــن ایــران ،با

هنرمنــد نوگــرا گرچــه موفــق شــد از تقلیــد طبیعــت

راهانــدازی انجمــن خروسجنگــی و انتشــار نظریــهاش

فاصلــه گیــرد ،امــا بــا طبیعتگریــزی نتوانســت

بــا عنــوان «لغــو نظریههــای مکاتــب گذشــته و

بــه درســتی وارد وادی خیــال و ذهــن شــود و ایــن

معاصــر؛ از پریمیتیــف تــا سورئالیســم» ،تأثیــر بســیاری

تحــول ،تنهــا در ســطح ظاهــری باقــی مانــد .ضعــف

بــر جریــان آینــدۀ هنــر مــدرن ،گذاشــت.

بینشــی و فرهنگــی ،باعــث فاصلــۀ شــدید بیــن

در دهــۀ  1330و در ســال  ،1337بــا برپایــی نخســتین

هنرمنــدان و مــردم شــد و شــاید بتــوان اولیــن

بینــال تهــران توســط مارکــو گریگوریــان ،گام آغازیــن

گسســت هنــر و مشــارکت مخاطــب را در همیــن

ســومین بینــال تهــران در حالــی برگــزار شــد کــه

افزایــش تعــداد نقاشــان آبســتره و تأکیــد بــر پیــروی

منتقــدان و مخاطبــان ،پیــروی از هنــر غــرب را

از قواعــد هنــر غربــی ،بــرای حضــور در بــازار جهانــی

نمیپســندیدند .بــه همیــن دلیــل ،جنبشهــای

و شــکلگیری ســبک نقاشــیخط 9بــود .متأســفانه

هنــری ملــی و مذهبــی شــکل گرفتنــد .از نقاشــان

نوگرایــان افراطــی فکــر میکردنــد کــه میشــود

نوگرایــی کــه ســنت و مدرنیســت را درآمیختنــد

قســمتی از فرهنــگ یــک جامعــه را بــدون در نظــر

می تــوان حســین زنــدهرودی (تصویــر  ،)2فرامــرز

گرفتــن عوامــل دیگــر بــه عاریــه گرفــت و بــه جامعــۀ

پیــالرام ،صــادق تبریــزی و ناصــر اویســی را نــام

دیگــری پیونــد زد (کاتوزیــان.)13 ،1371 ،

بــرد .کریــم امامــی ،بــر ایــن گــروه از هنرمنــدان

دهــۀ  ،1350تغییــر و تحــوالت گوناگونــی در عرصــه

کــه میکوشــیدند ســنتهای ملــی ،مذهبــی و

مســائل سیاســی ،اقتصــادی و فرهنگــی -هنــری

نوگرایــی را پیونــد دهنــد ،مکتــب ســقاخانه 8نــام نهــاد.

کشــور رخ داد .بــه طــور خالصــه ،تحــوالت عرصــۀ

اســتفاده از خوشنویســی و عناصرتزیینــی هنــر ایــران

هنــری بدیــن شــکل اتفــاق افتــاد :ظهــور نقاشــان

بــه نوعــی آثــار هنــری را بــه ســمت انتــزاع میبــرد.

نوگــرا ،افتتــاح مــوزۀ هنرهــای معاصــر در ســال
 ،1356تشــکیل نمایشــگاههای مختلــف در خــارج
در ســال  1350در دفتــر فــرح پهلــوی و نخســتین
نمایشــگاه بینالمللــی هنــری تهــران در ســال 1354
(گــودرزی .)209 ،1384 ،از هنرمنــدان فعــال در ایــن
دهــه ،میتــوان بهجــت صــدر و مریــم جواهــری را
نــام بــرد کــه فضــای انتزاعــی را بــدون اســتفاده از
خوشنویســی خلــق میکردنــد .همچنیــن ،گــروه
دیگــری شــامل حســین زنــدهرودی ،فرامــرز پیــالرام،
مســعود عربشــاهی ،غالمحســین نامــی و چنگیــز
شــهوق ،در خلــق آثــار انتزاعــی از نقــوش ســنتی ایــران
و خوشنویســی فارســی بهــره میبردنــد.
در دهــۀ  1360ه.ش ،بــا توجــه بــه تحــوالت سیاســی
و فرهنگــی در کشــور ،وقف ـهای در هنــر مــدرن ایجــاد

تصوی ــر  :2مــن و پ ــدرم ،اث ــر حس ــین زنــدهرودی ،رنــگ روغــن
روی بــوم 1925 ،م.
نصبشــده روی چــوب 1341 ،ه.ش ،ابعــاد225.5 * 148.8 :
ســانتیمتر( .)www.dar z.ar t

شــد و جریــان هنــری بــه ســمت آثــار رئالیســم
اجتماعــی حرکــت کــرد و نهادهــای دولتــی ،دیگــر از
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پژوهـــــش

از کشــور ،برگــزاری نمایشــگاه «هنــر معاصــر ایــران»

بخــــش

نقطــه یافــت .در دهــه  1340و در ســال ،1341

از مهمتریــن اتفاقــات در بینــال چهــارم تهــران،

مطالعاتهنرهایزیبا

28
بــهار 1400

هنــر مدرنیســتی غربــی حمایــت نمیکردنــد .بنابرایــن،

کــه جریــان اصلــی هنــر ،ماهیــت ضــد غربــی یافــت و

نقاشــی آبســتره تــا حــدود یــک دهــه بعــد از انقــالب،

تمایــالت فیگوراتیــو و حتــی ناتورالیســتی کــه عمدت ـاً

موقتــاً حــذف شــد .اولیــن حرکــت جمعــی بعــد از

مضامیــن ملــی ،قومــی و انقالبــی داشــتند ،جایگزیــن

انقــالب بــا گرایــش آبســتره ،نمایشــگاهی بــود کــه در

گرایشهــای فرمــال شــدند و گفتمــان تلفیــق شــرق

ســال  1367در مــوزۀ هنرهــای معاصــر تهــران برگــزار

و غــرب هــم در جامعــه و هــم در آثــار هنــری شــکل

شــد (همــان .)131 ،در دهــۀ  ،70بــا آغــاز دوســاالنۀ

گرفــت.

نقاشــی در تهــران ،دوبــاره شــاهد حضــور جریانهــای

در اواســط دهــه  1370و  1380ه.ش ،عرصــۀ هنــری

مدرنیســتی در کنــار جریانهــای ســنتی هســتیم.

از دوران رکــود خــارج شــد و ارتبــاط بــا جهــان غــرب

اگرچــه نقاشــی انتزاعــی در ایــن دوره بــازار بهتــری

دوبــاره برقــرار شــد .حضــور در نمایشــگاههای داخلــی

داشــت امــا در مقایســه بــا آثــار قبــل از انقــالب ،هرگــز

و خارجــی و افزایــش بــازار هنــر جهانــی ،باعــث شــد

دارای نــوآوری نبــود .در دهههــای  1360و ،1370

کــه هنرمنــدان ســعی کننــد بیــش از پیــش ،قواعــد

رویکردهــای غالــب در هنــر ایــران را میتــوان در

و الگوهــای همهپســند را اجــرا کننــد و در نتیجــه،

ســه گــروه اصلــی تقســیمبندی کــرد :ســنتگرایان

نقاشــی معاصــر ایــران بــه ســمت تجربههــای فرمــال

(عمدتــاً نگارگــران ،خوشنویســان و طبیعتگرایــان)،

و نقاشــیخط متمایــل شــد کــه در بــازار جهانــی

نوگرایــان (غالبــاً هنرمنــدان تﺜبیتشــده قبــل از

موردپســند قــرار میگرفــت و البتــه فاقــد نــوآوری

انقــالب) و نوســنتگرایان (اغلــب مرتبــط بــا نســل

بــود.

میانــه و جدیــد) .آثــار نوســنتگرایان دهــۀ 1370

بــرای جمعبنــدی ایــن بخــش بایــد اشــاره کــرد کــه

را میتــوان بــه دو دســتۀ فیگوراتیــو و انتزاعگــرا

در مطلــب فــوق ،بــه شــکل مختصــر نــکات مهــم در

تقســیم کــرد (کشمیرشــکن .)294 ،1396 ،آثــار

شــکلگیری هنــر انتزاعــی مطــرح شــدند و بحــث

هنرمنــدان انتزاعگــرا در ایــن دوره ،غالبــاً جنبههــای

هنــر مــدرن در ایــران ،یقین ـاً بســیار مفصلتــر اســت.

عرفانــی و مذهبــی را بــه نمایــش میگذارنــد کــه بــه

حــال ،بــا بررســی رونــد تاریخــی مدرنیســم هنــری

نوعــی میتــوان گفــت تلفیقــی از ســبک غربــی بــا

در ایــران میتــوان بــه چنــد عامــل اصلــی اشــاره

مضمــون شــرقی بــه وجــود آمــد .از میــان هنرمندانــی

کــرد کــه باعــث ایجــاد بحــران در هنــر انتزاعــی

کــه بــه ایــن شــیوه کار میکردنــد ،میتــوان جعفــر

معاصــر شــده اســت )1 :بســت و گســترش فرهنــگ

روحبخــش و پریــوش گنجــی را نــام بــرد.

غربــی بــدون بســتری مشــخص در جامعــۀ ایرانــی)2 ،

در ایــن مرحلــه ،بــار دیگــر ،بازتــاب تحــوالت اجتماعــی

ضعــف شــناخت هنرمنــد نســبت بــه تاریــخ ،فلســفه

بــر آثــار هنــری را مالحظــه میکنیــم و همچنیــن،

و هنــر غربــی )3 ،ضعــف جایــگاه اجتماعــی هنــر در

تأثیــر تحــوالت اجتماعــی بــر میــزان مشــارکت و

جامعــه کــه باعــث میشــد مخاطبیــن آثــار هنــری،

ســلیقۀ مخاطــب نیــز مشــهود اســت .بدیــن صــورت

افــراد خاصــی باشــند و هنــر بــا کل جامعــه ارتباطــی

نداشــته باشــد )4 ،نبــود اقتصــاد هنــری در کشــور کــه

ارائــه میشــوند ،بــر آثــار هنرمنــدان دیگــر نیــز تأثیــر

هنرمنــدان مجبــور میشــدند بــرای فــروش آثــار خــود

می گذارنــد.

در بــازار جهانــی ،قالبهــای محــدودی را تکــرار کننــد

در ایــن بخــش ،منظــور از هنــر انتزاعــی همــان هنــری

(عــارف نیــا.)180 ،1377 ،

اســت کــه فاقــد بازنمایــی ابــژۀ مشــخص باشــد.

هنــر انتزاعــی در حــراج هنــری

بنابرایــن ،آثــار فرمــال ،نقاشــیخط ،مکتــب ســقاخانه و
اکسپرســیونیم انتزاعــی در زمــرۀ آثــار انتزاعــی قــرار

هــر ســاله ،شــاهد برگــزاری نمایشــگاههای نقاشــی

جنبههــای شــکلی ،بیــش از محتواســت .در مباحــث

متعــددی در تهــران هســتیم کــه بــا بررســی آثــار بــه

هنــر ،فرمالیســم ،توصیفکننــدۀ رویکردهایــی اســت

نمایــش درآمــده در ایــن رویدادهــا ،جریــان معاصــر

کــه بــر ابزارهــای بیانــی ،اهمیتــی بیــش از آنچــه کــه

نقاشــی ایــران را میتــوان شناســایی کــرد .حــراج

بیــان میشــود [محتــوا] قائــل میشــود (پورمنــد

هنــری تهــران بــه عنــوان نمونــهای شــاخص از بیــن

و افضــل طوســی .)35 ،1398 ،در جــدول ( ،)1آثــار

ایــن رویدادهــا انتخــاب شــده اســت و بــه نظــر

انتزاعــی حــراج هنــری تهــران طــی ســالهای 1396

میرســد ســبک و ســیاق آثــاری کــه در ایــن حراجهــا

تــا  ،1399بــه تفکیــک نمایــش داده شــده اســت.

کل آثار
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هنر معاصر ایران

دی 1396

دی 1397

جدول  :1تفکیک آثار حراج هنری تهران طی سالهای  1396تا 1399

بــا توجــه بــه جــدول ( ،)1میتــوان نتیجهگیــری

از هنرمنــدان زیــر ارائــه شــده کــه بــه طــور کلــی ،در

کــرد کــه هــر ســاله ،تعــداد مشــخصی آثــار انتزاعــی

چنــد دســته قابــل تقســیمبندی اســت:

در حــراج هنــری ارائــه میشــود و نکتــه چشــمگیر

 )1آثــاری بــا گرایــش ســقاخانه ماننــد آثــار منصــور

ایــن اســت کــه تقریب ـاً نصــف آثــار ارائهشــده ،بــدون

قندریــز ( 6اثــر) (تصویــر  )3و فرامــرز پیــالرام ( 4اثــر).

عنــوان هســتند .افــزون بــر آن ،بیــش از نیمــی از آثــار

 )2آثــاری بــا گرایــش اکسپرسیونیســم انتزاعــی ماننــد

تولیدشــده بعــد از ســال  ،1390بــدون عنــوان هســتند.

آثــار هــادی جمالــی ( 3اثــر) (تصویــر  ،)4فریــده

در چهــار حراجــی مذکــور ،بیشتریــن آثــار انتزاعــی

الشــایی ( 3اثــر) ،رضــا درخشــانی ( 3اثــر) ،منوچهــر
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دی 1398

دی 1399

بخــــش

تهــران

میگیرنــد .آثــاری کــه تأکیــد مضاعــف ســازندۀ اثــر بــر

نیــازی ( 4اثــر) ،حبیــباﷲ صادقــی ( 3اثــر) و شــهریار

زنــدهرودی ( 3اثــر) ،حســین زنــدهرودی ( 6اثــر) ،نصــراﷲ

احمــدی ( 3اثــر) .آثــار رضا درخشــانی و شــهریار احمدی

افجــهای ( 4اثــر) ،کــوروش شیشــهگران ( 3اثــر) (تصویــر

از ترکیــب عناصــر سیاســی ،اجتماعــی ،قومــی و ملــی در

 ،)5صداقــت جبــاری ( 3اثــر) و علــی شــیرازی ( 3اثــر).

غالــب ســبک اکسپرسیونیســم انتزاعــی ســاخته شــدهاند.

آثــار نقاشــیخط بــه دنبــال معرفــی نشــانههای خــاص

 )3آثــاری بــا گرایــش نقاشــیخط ماننــد آثــار محمــود

فرهنگــی بــود امــا میبینیــم کــه بــا حــذف محتــوا و اتکا

مطالعاتهنرهایزیبا
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ســطحی شــده اســت.

نیســت ،امــا غلبــۀ فــرم و فقــدان محتوایــی کــه مابــه

 )4آثــاری بــا گرایــش فرمالیســتی ماننــد آثــار

ازای بیرونــی و اجتماعــی معاصــر داشــته باشــد،

همایــون ســلیمی (  3اثــر) ،فرهــاد مشــیری ( 5

نمیتوانــد جایگاهــی بــه عنــوان «نماینــدۀ هنــر

اثــر) (تصویــر  ،)6طلیعــه کامــران (  3اثــر)،

دوران» بــه آنهــا ببخشــد (پورمنــد و افضــل طوســی،

جــالل شــباهنگی (  3اثــر) و مهــدی ســحابی ( 4

 .)36 ،1398بــه نظــر میرســد تمایــل بــه ســکوت در

اثــر) (تصویــر  .)7فرهــاد مشــیری کــه بیش تــر

آثــار هنــری ارائهشــده ،بازتابــی از شــرایط اجتماعــی

بــرای تلفیــق عناصــر ســنتی و مصرفــی شــناخته

اســت و هنرمنــدان ،بنــا بــه دالیلــی ترجیــح میدهنــد

شــده اســت و بخــش زیــادی از بــازار ایــران را

در جامعــۀ پرتالطــم امــروز ،آثــاری انتزاعــی و غالبــاً

در اختیــار دارد ،میتوانــد در زمــرۀ هنرمنــدان

بــدون عنــوان ارائــه دهنــد .عنــوان آثــار ،از حــذف

شــبیه پــاپ نیــز قــرار گیــرد.

روایــت در آثــار انتزاعــی جلوگیــری میکنــد امــا

حــال ،بــا توجــه بــه چهــار گرایــش هنــر انتزاعــی،

در آثــار حــراج هنــری تهــران ،غالبــاً آثــار انتزاعــی

ســال تولیــد اثــر و عنــوان آثــار میتــوان اینگونــه

فاقــد عنــوان هســتند و همیــن عامــل ،ایــن آثــار را

نتیجهگیــری کــرد کــه آثــار انتزاعــی ارائهشــده در

از تفســیر و خوانــش دورتــر میکنــد .همچنیــن ،در

حضــور محتــوا و مضمــون مشــخص دارنــد .البتــه کــه

تصویــر  :6کاســۀ ســیاه کوچــک ،اثــر فرهــاد مشــیری ،ترکیــب
مــواد روی بــوم1385 ،
ه.ش .ابعاد 132 * 110 :سانت یمتر ،ارائه در ح راج دی ماه ( 1396همان).
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بــه عناصــر فرمــی ،هویــت فرهنگــی ،تبدیــل بــه آرایــهای

مهــارت و جذابیــت آثــار ایــن هنرمنــدان قابــل انــکار

تصوی ــر  :7از مجموعــۀ ســتونها ،اث ــر مهــدی ســحابی ،ترکی ــب
مــواد روی چــوب1380 ،ه.ش ،ابعــاد 77 * 33 *18 :ســانت یمتر ،ارائــه در
ح ـراج دی مــاه ( 1398همــان).
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میــان هنرمنــدان جــوان ،بــه دنبــال تأثیرپذیــری از

بــازار هنــر پنــاه میبرنــد .امــا هنــر بــازاری همچــون

هنرمنــدان شــاخص ،ایــن گرایــش مشــهود اســت و بــه

صفتــی تهدیدآمیــز بــرای هنــر اســت کــه داللــت بــر

نظــر میرســد تبدیــل بــه جریانــی در نقاشــی معاصــر

هنــر نــازل دارد (مریــدی .)346 ،1397 ،از ایــن رو،

ایــران شــده اســت.

هنرمنــدان بــرای فــروش آثــار خــود مجبورنــد مطابــق

البرشــت )1954( 10شــیوۀ بازتــاب جامعــه در هنــر

میــل بازارهــای هنــری فعالیــت کننــد .بــازاری کــه

را در تحقیقــات ادبــی و اجتماعــی بــه شــش دســته

معیــار ارزشــگذاری آن ،پســند ســرمایهگذاران فاقــد

تقســیم کــرده اســت:

ذوق و زیباشناســی اســت .در اینجــا ،اثــر هنــری

 )1دیدگاهــی کــه ادبیــات را همچــون بســتری بــرای

تبدیــل بــه کاال شــده اســت و عــدم وجــود اقتصــاد

بیــان هنجارهــا و ارزشهــای یــک جامعــه میدانــد.

هنــری ،کاالشــدگی اثــر هنــری را تشــدید میکنــد.

 )2دیــدگاه روانکاوانــۀ فرویــدی کــه میگویــد ادبیــات،

 )2عــدم وجــود آزادی و ضعــف جایــگاه اجتماعــی

پاســخگوی نیازهــای هیجانــی و فانتزیهــای مشــترک

هنــر کــه قبــ ً
ال ذکــر شــده بــود ،میتوانــد از دالیــل

ا ست .

دیگــری باشــد کــه هنرمنــد را بــه انــزوا و اثــر هنــری

 )3دیــدگاه یونــگ کــه میگویــد ادبیــات ،از ناخــودآگاه

را بــه ســمت فرمالیســم میکشــاند .اثــر انتزاعــی و

جمعــی سرچشــمه میگیــرد.

فرمــال هیــچ محدودیتــی نــدارد و در هــر اجتماعــی

 )4دیــدگاه هــگل کــه ادبیــات را بازتــاب روح دوران

پســندیده میشــود .هنرمنــد در ســکوت کار میکنــد

میدانــد.

و بــه هیــچ عنــوان بــه دنبــال هنجارشــکنی و واســازی

 )5دیدگاهــی کــه میگویــد ادبیــات محصــول شــرایط

نیســت .بــه بیــان دیگــر ،هنرمنــد زمانــی حمایــت

اقتصــادی نخبــگان یــا طبقــات رو بــه رشــد اســت.

میشــود کــه مطابــق گفتمــان سیاســی غالــب عمــل

 )6دیدگاهــی کــه ادبیــات را بازتــاب روندهــای

کنــد و در غیــر ایــن صــورت ،مجبــور بــه گوشــهگیری

جمعیتشــناختی میدانــد (الکســاندر.)68 ،1396 ،

اســت.

در ادامــه ،دالیلــی کــه بنــا بــه نظــر نگارنــده ،بــر تــداوم

 )3ضعــف یــا فقــدان تفســیر هنرمنــد موجــب

ایــن جریــان تأثیرگــذار هســتند ،مطــرح میشــوند:

میشــود اثــر انتزاعــی ،هرگونــه تفســیری را پذیــرا

 )1عــدم وجــود اقتصــاد هنــری ،هنرمنــدان را در

باشــد و بــا کمشــدن وجــه معنایــی ،اثــر هنــری

جدالــی بیــن اســتقالل از دولــت و وابســتگی بــه بــازار

بــه ســمت شــیءوارگی حرکــت میکنــد .ســکوت

قــرار میدهنــد .حمایتهــای دولتــی ،مهمتریــن

هنرمنــد در نمایشــگاههای برگزارشــده در گالریهــای

جریــان در بقــای اقتصــادی هنــر بــوده اســت؛ امــا

شــهر تهــران نیــز بــه چشــم میخــورد .نمایشــگاهی

حمایــت دولــت ،همــواره در خــود ،خطــر وابســتگی

کــه فاقــد بیانیــۀ مشــخص اســت و هیــچ مصاحبــه

و خودسانســوری بــرای هنرمنــد دارد .از همیــن رو،

و توضیحــی از جانــب هنرمنــد ارائــه نمیشــود ،آیــا

در گریــز از گفتمانهــای مســلط دولتــی ،برخــی بــه

چیــزی بیــش از اثــر تزیینــی را ارائــه میدهــد؟ ایــن

بــه فقــدان دانــش نظــری میشــود .عاملــی کــه از

آمــوزش مســائل فرهنگــی و بــه تبــع آن ،رشــد بینــش

ابتــدای ورود هنــر مــدرن تــا بــه امــروز همچنــان

هنرمنــد و مخاطــب ،دچــار ضعــف هســتیم .در انتهــا

وجــود دارد و جایــگاه کــمارزش مباحــث فرهنگــی

بایــد ایــن نکتــه ذکــر شــود کــه آثــار هنــری میتواننــد

در سیاســتگذاریهای کشــور ،ایــن عامــل را تشــدید

نکاتــی راجــع بــه جامعــهای کــه آنهــا را تولیــد کــرده

می کنــد .

اســت ،بگوینــد .اگرچــه ایــن مســأله ،بســیار پیچیدهتــر

 )4مشــخصنبودن مخاطبــان موجــود نقاشــی معاصــر

از ترســیم یــک خــط واحــد و مســتقیم بیــن هنــر و

و یــا تقلیــل مخاطبــان بــه عــدهای انــدک و خــاص

جامعــه اســت (الکســاندر .)71 ،1390 ،پرسشــی کــه در

نیــز میتوانــد مربــوط بــه عامــل ضعــف برنامهریــزی

نهایــت وجــود دارد ایــن اســت کــه آیــا در ســالهای

آموزشــی بــرای یادگیــری ســواد هنــری باشــد .هنرمند

آتــی ،مطالعاتــی پیرامــون گرایــش انتزاعــی در هنــر

ایرانــی بــا رویکــرد انتزاعــی بــه انحصــار مخاطــب

معاصــر ایــران شــکل میگیــرد و یــا همچنــان،

میرســد و ایــن اتفــاق ،دقیقــاً برعکــس رویکــرد

متفکــران و منتقــدان بــه ماننــد ســکوت آثــار انتزاعــی،

انتزاعــی در غــرب اســت .هنرمنــدان غربــی امیــدوار

خامــوش میماننــد؟

بودنــد تــا از طریــق ارائــه هنــر انتزاعــی ،موانعــی از فهم

نتیجهگیری

و ادراک را کــه بــا تفاوتهایــی در ســطوح آموزشــی و

پژوهــش حاضــر ،بــرای پاســخگویی بــه پرســش و

فرهنگــی همــراه بــود ،پشــت ســر نهنــد .آنهــا معتقــد

مســألهای بنیادیــن مطــرح شــده و در قالــب روش

بودنــد هنــر انتزاعــی قــادر اســت بــا تمــام افــراد بشــر

قیاســی (از کل بــه جــزء) ،چهــار گرایــش هنــر انتزاعــی

ارتبــاط برقــرار نمایــد (گــودرزی.)12 ،1382 ،

معاصــر ایــران صورتبنــدی شــده اســت و در نهایــت،

بهطــور کلــی میتــوان عاملــی را بــرای ســوگیری

بــا مصداقیابــی آنهــا بــر اســاس روش اســتقرایی (از

هنرمنــدان بــه هنــر انتزاعــی مطــرح کــرد کــه ایــن

جــزء بــه کل) ،هــر کــدام از گرایشهــا مــورد مدا ّقــه

عامــل ،آشــکارا بازتابدهنــدۀ شــرایط اجتماعــی

قــرار گرفتهانــد .در ایــن دســتهبندیها ،عنــوان و

اســت .بــه نظــر میرســد بهرغــم اینکــه در طــول

ســال تولیــد آثــار بــه عنــوان معیــار ،مدنظــر قرارگرفتــه

تاریــخ ،هنــر موضــوع مهمــی در ایــران بــوده اســت،

اســت و نتایــج قابــل توجهــی حاصــل شــده اســت .ایــن

امــا امــروز جایگاهــی فرعــی در سیاســت و قانونگــذاری

نتایــج بیانگــر آن اســت کــه نقاشــی انتزاعــی معاصــر

کشــور دارد ،مگــر در جایگاهــی کــه بــه عنــوان کاالی

ایــران ،متأثــر از شــرایط اجتماعــی در چنــد دهــۀ اخیــر

اقتصــادی و ابــزاری بــرای بیــان ایدئولوژیــک ،مــورد

بــه ســمت عــدم محتــوا و مضمــون حرکــت کــرده

اســتفاده قــرار گیــرد .جایــگاه فرعــی هنــر در ایــران

اســت و امــکان هرگونــه مشــارکت از ســوی مخاطــب

میتوانــد از شــرایط پرتالطــم سیاســی کشــور نشــأت

ســلب شــده اســت .آن چنانکــه در جــدول و تصاویــر

بخــــش

و برنامههــای فرهنگــی کشــور باشــد کــه منجــر

 ،1390همچنــان در عرصــۀ اقتصــاد هنــری ســالم و
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مــورد میتوانــد متأثــر از نقــص در سیســتم آموزشــی

گیــرد و ســرانجام بــه نقطــهای میرســد کــه در دهــۀ

ارائهشــده مشــهود اســت ،بــه نظــر میرســد در هــر

زمینههــای مطالعاتــی جدیــدی را فراهــم آورد .از

دورۀ حــراج هنــری تهــران ،تعــداد مشــخصی آثــار

ســوی دیگــر ،نتیجــۀ عملــی ایــن پژوهــش میتوانــد

بــدون عنــوان وجــود دارد و آثــار ارائهشــده ،بیشتــر

بــا مدنظــر قــراردادن نتایــج آن ،بــرای هنرمنــدان

تکــراری و بــدون نــوآوری هســتند کــه ایــن انقیــاد و

جــوان و گالــریداران ســودمند باشــد و بــه اتخــاذ

ســکون میتوانــد نتیجــۀ چنــد عامــل باشــد؛ عواملــی

راهکارهــای کاربــردی در خصــوص برونرفــت از

ماننــد عــدم وجــود اقتصــاد هنــری و ســوقیافتن

تکــرار کلیشــهها و تقلیــد و در عیــن حــال تکویــن و

هنرمنــد بــه ســمت بازارهــای هنــری خصوصــی

تکامــل گرایشهــای نقاشــی معاصــر ایــران بــر اســاس

کــه بیشتــر دارای الگــوی مشــخص و از پیــش

پتانســیلهای بالقــوۀ نقاشــی ایرانــی بیانجامــد.

تعیینشــده هســتند .عــدم آزادی و ضعــف جایــگاه
هنرمنــد در جامعــه نیــز میتوانــد از عوامــل دیگــر
باشــد ،بدیــن شــکل کــه هنرمنــد دیگــر جریانســاز
مطالعاتهنرهایزیبا
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و هنجارشــکن نیســت و نقشــی در تحــوالت جامعــه

.1

مجلــۀ ســخن نشــریهای فرهنگــی ادبــی بــود کــه بیــن

نــدارد .مــورد دیگــر ،ضعــف یــا فقــدان تفســیر هنرمنــد

ســالهای  1322تــا  1357منتشــر میشــد .پایهگــذار ایــن

اســت کــه موجــب میشــود اثــر ،ناخوانــا باقــی بمانــد

نشــریه ،پرویــز ناتــل خانلــری بــود.

بــهار 1400

کــه ایــن عامــل خــود میتوانــد در عــدم مطالعــۀ

.2

Victoria D Alexander

هنرمنــد در حــوزۀ علــوم نظــری هنــر ،ریشــه داشــته

.3

Elizabeth Helsinger

باشــد .آخریــن عامــل ،مشــخصنبودن مخاطــب

.4

Erving Goffman

نقاشــی معاصــر اســت ،بدینصــورت کــه هنرمنــدان،

.5

تئوزوفــی ( )Thosophyبــه معنــی خــرد یــا فرزانگــی خداونــد

تنهــا بــرای قشــر خاصــی از افــراد جامعــه ،عمومــاً

اســت کــه بــه سیســتمهای فلســفه علــوم خفیــه یــا دانــش

بــرای قشــر ســرمایهگذار ،آثــاری را تولیــد میکننــد

جســتجوی مســتقیم اسـرار وجــود و طبیعــت اشــاره دارد کــه به

و افــراد طبقــۀ متوســط جامعــه هــم بــه دلیــل عــدم

طــور ویــژه ،طبیعــت وجــود یزدانــی ،خدایــی یــا الوهیــت را مــورد

آمــوزش فرهنگــی و همچنیــن از جانــب هنرمنــد،

توجــه قــرار میدهــد.

از میــدان هنــری طــرد میشــوند .نتایــج حاصــل از

.6

انجمــن خروسجنگــی ،انجمنــی هنــری در ای ـران بــود کــه در

مطالعــات انجامشــده ،دلیلــی بــر ایــن مدعاســت کــه

ســال  1328توســط جلیــل ضیاءپــور و بــا کمــک همفکرانــش

هنــر انتزاعــی در ایــران ،پیشــرفت چندانــی نداشــته

بنیانگـذاری شــد .ایــن انجمــن ،مجمعــی پیشــرو در زمینــۀ طرح

اســت و هنرمنــدان نیــز تمایلــی بــه تغییــر و نــوآوری

عرصههــای هنــر نــو خاصــه ادبیــات ،تئاتــر ،موســیقی و نقاشــی

ندارنــد .ایــن نتیجــه از بُعــد نظــری میتوانــد دیــدگاه

بــود و نیــز بــه چــاپ مجلــهای بــا همیــن نــام اقـدام کــرد .محــل

جدیــدی در مــورد نقاشــی معاصــر ایــران بــه وجــود

انجمــن ،آتلیــه ضیاءپــور در خیابــان تخــت جمشــید بــود .وی

آورد و از لحــاظ تاریخنــگاری و جامعهشناســی هنــر،

هــدف انجمــن خروسجنگــی را«مبــارزه در برابــر کهنهپرســتی و

.7

ســنتگرایی بــه دور از واقعیــات زمانــه» بیــان کــرد.

و حتــی نوآوریهــای عرصــۀ خوشنویســی باقــی گذاشــت .ایــن

نگارخانــۀ آپادانــا یــا «کاشــانه هنرهــای زیبــا» ،نخســتین

مکتــب یــا جنبش هنــری بعدهــا به نام مکتب ســقاخانه شــهرت

نگارخانــهای اســت کــه در ایـران راهانـدازی شــد .کاشــانۀ هنــری

یافت.

آپادانــا در ســال  1328بــه کوشــش محمــود جوادیپــور ،حســین

.8

.9

نقاشــیخط (نقشنوشــت ،نقشخــط ،نوشــتنگار) شــیوهای

کاظمــی (نقــاش) و هوشــنگ آجودانــی بــا هزینــه شــخصی خود

در نقاشــی مــدرن و خوشنویســی معاصــر ایرانــی اســت کــه

آنــان تأســیس شــد.

بــه تدریــج در دهههــای  1340-1330ه.ش ،توســط برخــی

مکتــب ســقاخانه جریانــی هنــری بــود کــه در دهــه 1340

خوشنویســان و نقاشــان ایرانــی شــکل گرفــت و تاکنــون بــه

شمســی بــا اســتفاده از عناصــری از هنر مــدرن و برخــی از عناصر

حیــات خــود در عرصــۀ هنــر معاصــر ادامــه داده و در بســیاری از

تزیینــی هنرهــای ســنتی و دینــی در ای ـران شــکل گرفــت .در

کشــورهای منطقــه نیــز پیروانــی یافته اســت .آنان بــه ترکیبی از

جریــان نوســازی ایـران و درگیریهــای ســنتگرایان و هواخواهان

خطاطــی و نقاشــی دســت زدنــد ،از ایــن رو بــه این شــیوه ،گاهی

مدرنیتــه ،عــدهای از هنرمنـدان نــوآور ،مکتــب جدیــدی را بنیــان

خطاشــی و خطنقاشــی هــم میگوینــد.

نهادنــد کــه تأثیــر شــگرفی بــر دگرگونیهــای هنــر نوگـرای ایران

Milton Albrech .10

بخــــش
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اعظــم راودراد .چــاپ ســوم .تهــران :انتشــارات فرهنگســتان هنــر.
 بکــوال ،ســاندرو .)1393( .هنــر مدرنیســم .ترجمــۀ روییــن پاکبــاز و دیگــران .چــاپ پنجــم .تهــران :انتشــاراتفرهنــگ معاصــر.
 پاکباز ،رویین .)1395( .دایرهالمعارف هنر .جلد یکم :الف – س .تهران :انتشارات فرهنگ معاصر. پاکباز ،رویین ( ،)1392نقاشی ایرانی از دیرباز تا امروز ،چاپ یازدهم ،انتشارات زرین و سیمین ،تهران. پورمنــد ،فاطمــه و افضــل طوســی ،عفــت الســادات« .)1398( .تحلیــل انتقــادی گرایشهــای غالــب بــازار هنــرمعاصــر ایــران در رویکــرد بــه هویــت فرهنگــی» .مجلــه بــاغ نظــر ،شــماره .31-48 ،70
 ترکاشــوند ،نازبانــو« .)1388( .اثــر هنــری و رویکــرد بازتــاب در جامعهشناســی هنــر» .فصلنامــه هنرهــای زیبــا– هنرهــای تجســمی ،شــماره .32-25 ،40
 دهخدا ،علیاکبر .)1385( .فرهنگ متوسط دهخدا .آ – ژیوه .تهران :انتشارات دانشگاه تهران. راودراد ،اعظــم و فائقــی ،ســحر« .)1394( .بازنمایــی معضــالت اجتماعــی جامعــه در موســیقی رپ اجتماعــیایرانــی مطالعــه مــوردی؛ متــن آهنگهــای یــاس» .فصلنامــه مطالعــات فرهنــگ  -ارتباطــات ،شــمارۀ .62-39 ،63
 -زاویــه ،ســعید و مــرادي ،آزاده« .)1396( .مطالعــه فلــزکاري ســلجوقﯽ بــا تکیــه بــر رویکــرد ویکتوریــا دي.

پژوهـــــش

 -الکســاندر ،ویکتوریــا دی .)1390( .جامعهشناســی هنرهــا :شــرحی بــر اشــکال زیبــا و مردمپســند هنــر .ترجمــۀ

الکســاندر» .فصلنامــه هنرهــای زیبــا – هنرهــای تجســمی.93-81 ،)1( 22 ،
 عارفنیــا ،فرشــته« .)1377( .بحــران یــا تحــول در نقاشــی معاصــر ایــران» .نشــریه نامــه فرهنــگ .شــماره ،30.181-176

 فرهمنــد ،ویــدا و حقیــر ،ســعید« .)1393( .هنــر آبســتره و حــذف روایــت» .فصلنامــه هنرهــای زیبــا – هنرهــایتجســمی.15 -24 ،)4( 19 ،
 کاتوزیان ،مرتضی .)1371( .آثار نقاشی مرتضی کاتوزیان .چاپ دوم .تهران :نشر نگار. کاندینســکی ،واســیلی .)1384( .معنویــت در هنــر .ترجمــۀ اعظــم نورالــه خانــی .چــاپ ســوم .تهــران :نشــرشــباهنگ.
 کشمیرشکن ،حمید .)1396( .کنکاشی در هنر معاصر ایران .چاپ دوم .تهران :نشر نظر. گودرزی ،مرتضی« .)1382( .درک هنر مدرن» .نشریه عروس هنر ،شماره .13-10 ،25 .)1384( .----تاریخ نقاشی ایران از آغاز تا عصر حاضر .تهران :نشر سمت.مطالعاتهنرهایزیبا

36

 -مجابی ،جواد .)1395( .نود سال نوآوری در هنر تجسمی ایران .جلد دوم .تهران :نشر پیکره.

 مریــدی ،محمدرضــا .)1397( .گفتمانهــای فرهنگــی و جریانهــای هنــری ایــران :کنــدوکاوی در جامعهشناســینقاشــی ایــران معاصــر .تهــران :انتشــارات دانشــگاه هنر.
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