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ــی  ــی انتزاع ــر نقاش ــی ب ــوالت اجتماع ــاب تح ــۀ بازت مطالع
معاصــر ایــران، بــا تکیــه بــر رویکــرد بازتــاب ویکتوریــا الکســاندر 

ــران( ــری ته ــراج هن ــوردی: ح ــۀ م )مطالع

شیما مصحفی شبستری  1

 چکیده

پژوهــش حاضــر بــه  منظــور تبییــن نحــوۀ مواجهۀ نقاشــان معاصــر ایرانــی با گرایــش نقاشــی انتزاعــی انجام شــده و با 
ارائــۀ نمونه هایــی از نقاشــی انتزاعــی دهه هــای گوناگــون و دســته بندی آثــار انتزاعــی، بــه دالیــل تولیــد این دســته آثار 
در هریــک از دوره هــا پرداختــه اســت. لــذا ایــن پژوهــش بــه  صــورت مطالعۀ مــوردی بر پایۀ مطالعــۀ اســناد کتابخانه ای 
و مشــاهدۀ آثــار چهــار دورۀ حــراج هنــری تهــران متمرکــز شــده و با روش تحقیــق کیفی و اســتفادۀ توأمــان از چندین 
شــیوه از روش مربوطــه از قبیــل روش تحقیــق تاریخــی، توصیفــی و تحلیــِل جامعه شناســانه، بــه واکاوی مســألۀ فــوق 
پرداختــه اســت. مســأله ای 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 می شــود؟ 
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 حــدوداً شــصت ســال از زمــان ورود مدرنیســم بــه هنــر 
ایــران، نــه  تنهــا موجبــات رشــد و نــوآوری فراهــم نشــده اســت، بلکــه تبدیل بــه کلیشــه ای بــرای تولیــد کاالی هنری 
شــده اســت. از ســوی دیگــر، سیاســت  گذاری های فرهنگــی و هنــری کشــور بــا ایراداتــی مواجــه اســت کــه ایــن عامل 
نیــز بــر الکن بــودن نقاشــی انتزاعــی و کاالشــدگی آثــار هنــری تأثیرگــذار اســت و مواجهــۀ هنرمنــد معاصــر ایرانــی بــا 

ســبک انتزاعــی، صرفــاً بــه  عنــوان وســیله ای بــرای محبوبیت در بــازار هنــری بوده اســت.

 کلید واژه ها
رویکرد بازتاب، نقاشی انتزاعی، نقاشی معاصر ایران، حراج هنری تهران.
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 مقدمه
ــوب  ــر انتزاعــی، مطل ــه هن ــاز بحــث راجــع  ب ــرای آغ ب

اســت معنــای واژۀ انتزاعــی را بدانیــم. انتزاعــی، ویژگــی 

ــی  ــای خارج ــا واقعیت ه ــا ب ــت ام ــن اس ــه در ذه آنچ

ــا واقعیــت  پیونــدی نــدارد. ویژگــی آثــار هنــری کــه ب

ــد  ــی هنرمن ــاالت درون ــر ح ــد و بیانگ ــی ندارن ارتباط

ــرد  ــن، در کارب ــدا، 1385، 243(. هم چنی ــت )دهخ اس

ــی، شــامل نقاشــی ها و  ــر انتزاع ــداول، اصطــالح هن مت

ــان  ــه جه ــی ب ــچ ارجاع ــه هی ــت ک ــمه هایی اس مجس

ــا  ــی را ب ــباهت اندک ــط ش ــا فق ــد و ی ــداری ندارن دی

دنیــای مشــهود نشــان می دهنــد. هنــر انتزاعــی در ایــن 

معنــا، در بــازۀ ســال های1910 تــا 1920 پدیــد آمــد و 

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

ــا خصایصــی مواجــه می شــویم  در هنــر انتزاعــی، مــا ب

ــاً  ــت و لزوم ــه اس ــکل گرفت ــد ش ــن هنرمن ــه در ذه ک

ــدارد. ــی ن مصــداق بیرون

ورود نقاشــی انتزاعــی بــه ایــران را می تــوان ســوغات 

دانشــجویان ایرانــی مقیــم اروپــا و صاحب نظــران 

نقاشــان جــوان دهــۀ چهــل،  دانســت.  اروپایــی 

ــر انتزاعــی داشــتند و حضــور  ــه هن ــادی ب ــل زی تمای

بــر  مزیــد  »پاریــس«  و  »ونیــز«  بینال هــای  در 

بــا  هم زمــان  ه.ش،   1339 ســال  در  بــود.  علــت 

منصــوره  انتزاعــی  آثــار  تهــران،  بینــال  دومیــن 

حســینی، ســهراب ســپهری، محســن وزیــری مقــدم 

و بهجــت صــدر بــه نمایــش درآمــد. گســتردگی 

ــد.  ــی ش ــب انتقادات ــیوه، موج ــن ش ــتقبال از ای اس

ــار  ــه  طــوری کــه منتقــد مجلــۀ ســخن1 در نقــد آث ب

ــا  ــدان م ــرا هنرمن ــت: »چ ــده نوش ــش درآم ــه نمای ب

ــه  ــد ک ــر دارن ــد و نظ ــدان دی ــی می ــدر تنگ ــن ق ای

جــز بــه آبســتره بــه چیزهــای دیگــر نمی پردازنــد؟« 

)123  ،1384 )گــودرزی، 

امــروز، حــدود شــصت ســال از آن بینــال می گــذرد. 

تحــوالت گســترده ای در ایــران رخ داده اســت از 

جملــه گســتردگی ارتباطــات خارجــی، ارتقــاء منابــع 

برگــزاری  گالری هــا،  تعــداد  افزایــش  مطالعاتــی، 

ــا  ــر؛ ام ــذار دیگ ــل تأثیرگ ــری و عوام ــای هن حراج ه

چگونــه بــا وجــود چنیــن تحوالتــی، نقاشــان معاصــر 

ــر  ــد؟ اث ــی وابســته مانده ان ــر انتزاع ــه هن ــان ب هم چن

ــی  ــۀ متقابل ــکل گیری اش رابط ــۀ ش ــا زمین ــری ب هن

ــران،  ــو ی ای ــۀ پرهیاه ــه در جامع ــال چگون دارد، ح

هنرمنــد، قالــب صامــت انتزاعــی را انتخــاب می کنــد؟ 

ــار  ــد آث ــر همانن ــان معاص ــد نقاش ــر می ر س ــه نظ ب

ــدان  ــد. هنرمن ــن ندارن ــخن گفت ــه س ــل ب ــود، می خ

و  نمی زننــد  حرفــی  هیــچ  آثارشــان  بــه  راجــع  

مخاطــب هــم بــه ایــن ســکوت و پذیــرش خــو 

ــا  ــا ب ــت ت ــر آن اس ــر ب ــۀ حاض ــت. مقال ــه اس گرفت

ــاندر2،  ــا الکس ــاب ویکتوری ــرد بازت ــتفاده از رویک اس

ــد  ــی کن ــران را بررس ــری ته ــراج هن ــیزدهمین ح س

ــه نقاشــی انتزاعــی را  و دالیــل گرایــش هنرمنــدان ب

ــد. ــت، بیاب ــی اس ــرایط اجتماع ــر از ش ــه متأث ک

 لــذا نتایــج ایــن پژوهــش از دو حیــث می توانــد 

کارآمــد باشــد. از بُعــد نظــری، مطالعــه ای راجــع  بــه 

نقاشــی معاصــر ایــران اســت کــه در شــرایط کنونــی، 

ــران را گســترش  پژوهــش در زمینــۀ هنــر معاصــر ای

می بخشــد. از دیگــر ســو، از نقطــه  نظــر عملــی، 

گالری هــا  و  هنرمنــدان  عملکــرد  بهبــود  بــرای 

در زمینــۀ خلــق و نحــوۀ نمایــش آثــار انتزاعــی، 

ــود. ــد ب ــودمند خواه س
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 مفاهیم نظری بحث
ــاب و  ــوم بازت ــه مفه ــت ک ــد گف ــی بای ــور مبنای به ط

ذیــل آن، بازتــاب جامعــه در هنــر، بــه  عنــوان مفاهیــم 

محــوری پژوهــش حاضــر قلمــداد شــده  و مبنــای 

ــذا  ــد. ل ــرار گرفته ان ــش ق ــن پژوه ــی ای ــش اصل پرس

ــم مذکــور،  در گام نخســت ضــروری اســت کــه مفاهی

ــه،  ــر و جامع ــۀ هن ــد. رابط ــرار گیرن ــه ق ــورد مداّق م

ــرد  ــرار می گی ــه ق ــورد مطالع ــرد، م ــا دو رویک ــب ب اغل

رویکــرد  و  بازتــاب  رویکــرد  از:  عبارت انــد  کــه 

ــه  ــرات جامع ــه تأثی ــاب، ب شــکل دهی. در رویکــرد بازت

بــر اثــر هنــری توجــه می شــود. هنــر بازتــاب وقایعــی 

ــل  ــد و در مقاب ــه رخ می ده ــک جامع ــه در ی ــت ک اس

ــر  ــر هن ــه تأثی ــه ب ــت ک ــکل دهی اس ــرد ش آن، رویک

ــوالت  ــل تح ــا را عام ــاد دارد و هنره ــه اعتق ــر جامع ب

ــاندر، 1396، 55 - 84(. در  ــد )الکس ــی می دان اجتماع

ــاب  ــه فراخــور موضــوع، از رویکــرد بازت ــه، ب ــن مقال ای

اســتفاده  شــده اســت و بــر اســاس ایــن رویکــرد، هنــر 

ــاب  ــۀ معاصــر را بازت ــه ای، شــرایط جامع هم چــون آین

ــون در ادوار  ــه های گوناگ ــی اندیش ــا بررس ــد. ب می ده

مختلــف، متوجــۀ اهمیــت رویکــرد بازتــاب می شــویم.

ــام  ــای ویلی ــل حکاکی ه ــا تحلی ــینگر3 )1994( ب هلس

ــه  ــن نتیج ــه ای ــای 1820 و 1830، ب ــر در دهه ه ترن

ــی  ــی انگلیس ــت مل ــی از هوی ــه جنبه های ــد ک می رس

ــر آن،  ــزون ب ــاب نمــوده  اســت )همــان، 56(. اف را بازت

گافمــن4 )1979(، آگهی هــای تبلیغاتــی را بــرای فهــم 

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

ــۀ  ــاب در مطالع ــرد بازت ــتفاده از رویک ــای اس نمونه ه

ــرادی )1395(،  ــه و م ــه زاوی ــوان ب ــری می ت ــار هن آث

در مقالــۀ »مطالعــۀ فلــزکاری ســلجوقی بــا تکیــه 

بــر رویکــرد ویکتوریــا دی. الکســاندر«، ترکاشــوند 

ــاب در  ــری و رویکــرد بازت ــر هن ــۀ »اث )1388( در مقال

ــرام  ــگاره به ــوردی: ن ــه م ــر )مطالع ــی هن جامعه شناس

گــور در قصــر هفت گنبــد، 813 ه. ق(« و راودراد و 

ــی  ــوان »بازنمای ــا عن ــی ب ــی )1394( در پژوهش فائق

معضــالت اجتماعــی جامعــه در موســیقی رپ اجتماعی 

ــاس«  ــای ی ــن آهنگ ه ــوردی؛ مت ــه م ــی مطالع ایران

اشــاره کــرد.

بــر ایــن اســاس، در خصــوص چارچــوب نظــری 

پژوهــش حاضــر بایــد گفــت ایــن پژوهــش رویکــردی 

ــران در دورۀ  ــی ای ــی انتزاع ــه نقاش ــناختی ب جامعه ش

معاصــر دارد؛ بنابرایــن، مطالعــۀ نظــری ایــن تحقیــق، 

ــا  ــاب ویکتوری ــان رویکــرد جامعه شــناختی بازت ــر بنی ب

ــط  ــن توس ــش  از ای ــه پی ــت ک ــتوار اس ــاندر اس الکس

ــار  ــوزۀ آث ــر در ح ــر، بیش ت ــان دیگ ــران و محقق متفک

ــی و تاریخــی انجــام شــده  اســت. امــا در پژوهــش  ادب

ــت دارد. ــر محوری ــی در دوران معاص ــر، نقاش حاض

از بُعــد روش تحقیــق، پژوهــش حاضــر را می تــوان 

بــه  صــورت یــک مطالعــۀ مــوردی قلمــداد کــرد. لــذا، 

بــه  منظــور بررســی آثــار نقاشــِی عرضه شــده در 

ــاه  ــه در دی م ــران ک ــری ته ــراج هن ــیزدهمین ح س

1399 برگــزار شــد، از روش تحقیــق کیفــی و بــه  طــور 

ــه، از  ــی های مربوط ــیوه از بررس ــن ش ــاص از چندی خ

نــوع بررســی تاریخــی، توصیفــی و تحلیلــی بــه صــورت 

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

ایــن تحقیــق، اطالعــات الزم بــه  طــور اعــم از دو طریق 

ــی های  ــاهدۀ نقاش ــه ای و مش ــناد کتابخان ــۀ اس مطالع

در  شــده اند.  جمــع آوری  مختلــف  ادوار  انتزاعــی 

ــده،  ــای گردآوری ش ــات و داده ه ــن گام، اطالع فرجامی
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در قالــب روش قیاســی )از کل بــه جــزء( مطــرح شــده 

اســت. در ایــن راســتا، تاریــخ نقاشــی انتزاعــی غربــی، 

ورود نقاشــی مــدرن بــه ایــران و تحلیــل نقاشــی 

ــه  ــورد مطالع ــک م ــه تفکی ــر، ب ــی معاص ــی ایران انتزاع

قــرار می گیــرد.

  شکل گیری هنر انتزاعی در غرب
بــرای مطالعــۀ جریــان هنــر انتزاعــی در ایــران، مناســب 

ــی در  ــر انتزاع ــکل گیری هن ــد ش ــدا، رون ــت در ابت اس

ــل و  ــه عوام ــمت، ب ــن قس ــود. در ای ــی ش ــرب بررس غ

افــکار شــکل دهندۀ هنــر انتزاعــی پرداختــه شــده 

ــران  ــی در ای ــر انتزاع ــد هن ــا رون ــه ب ــا در ادام اســت ت

ــالدی را  ــال های 1910 و 1911 می ــود. س ــه ش مقایس

می تــوان ســال های ابتدایــی جریــان هنــر انتزاعــی بــه 

شــمار آورد و معمــوالً، کاندینســکی را بــا اثر »نخســتین 

ــگ انتزاعــی«، مبتکــر نقاشــی انتزاعــی می داننــد.  آبرن

ــۀ  ــات زمان ــر انتزاعــی، محصــول تفکــرات و مقتضی هن

طــرز  بــه  جدیــد  علــم  یافته هــای  اســت.  خــود 

ــت  ــار واقعی ــورد اعتب ــک در م ــر ش ــری ب اجتناب ناپذی

مرئــی افــزود. هنــری کــه در پــی یــک دوران طوالنــی 

مادی گرایــی ســربرآورد، زیــرا آن گاه کــه پایه هــای 

ــه  دســت  ــرزه می افتــد )ب ــه ل ــم و اخــالق ب ــن و عل دی

ــی در  ــتوانه های بیرون ــه پش ــه(، آن گاه ک ــای نیچ توان

حــال فروپاشــی اند، بشــر چشــم از بــرون برمی گیــرد و 

بــه خویشــتن خویــش بازمی گــردد. ادبیــات، موســیقی 

ــه  ــد ک ــاس ترین حوزه هایی ان ــتین و حس ــر، نخس و هن

در آنهــا ایــن تحــول معنــوی بــه  صــورت واقعــی بــروز 

می یابــد )بکــوال، 1393، 189(.

را  مختلفــی  گرایش هــای  انتزاعــی،  هنــر  جریــان 

شــامل می شــود کــه در فاصلــۀ ســال های 1910-

انتزاعــی  هنــر  گرایش هــای  آمدنــد.  پدیــد   1920

ــت: ــکل اس ــن ش بدی

1.  تقلیــل ظواهــر طبیعــی بــه صــور ساده شــده، بــرای 

مثــال در مجســمه های برانکــوزی.

2.  ســاختمان اثــر هنــری بــا فرم هــای بنیادیــن )غالبــاً 

ــرای مثــال نقاشــی های  شــکل های هندســی ســاده(، ب

ــری دارای  ــار هن ــن، آث ــچ. هم چنی ــان و مالوی موندری

ــال  ــرای مث ــد، ب ــن زمره ان ــز در ای ــی نی ــر منحن عناص

نقاشــی های  و  آرپ  مجســمه های  و  نقاشــی ها 

ــکی. کاندینس

3.  بیــان کنش نمــا، بــرای مثــال در نقاشــی های 

ــاالک. ــون پ جکس

4.  گرایــش بــه کیفیــات بصــری یــا جســمی مــاده، در 

آثــار هنرمنــدان بافت پــرداز چــون فوتریــه و تاپی یِــس 

یــا کمینه گــرا چــون رایمــن.

ــار  ــال آث ــرای مث ــگ، ب ــه نیــروی رن ــر متکــی ب 5.  هن

ــد. ــو و نولن ــی های روتک ــس، نقاش ــر ماتی متأخ

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

ــازن  ــی های ژان ب ــال نقاش ــرای مث ــاص، ب ــوع خ موض

ــاز، 1395، 1651(. )پاکب

ــاِر  ــوان آث ــألۀ عن ــت، مس ــز اهمی ــۀ حائ ــه، نکت در ادام

ــی  ــار انتزاع ــر 1(. در آث ــت )تصوی ــی اس ــی غرب انتزاع

پــاالک،  و  مالویــچ  ماتیــس،  بــراک،  کاندینســکی، 

ــری  ــی جلوگی ــر روای ــذف عنص ــر از ح ــذاری اث نام گ

ــش از  ــخصاً بی ــتره مش ــار آبس ــامی آث ــد و اس می کن

آثــار فیگوراتیــو، بــار روایــی دارنــد )فرهمنــد و حقیــر، 

ــارۀ  1393، 13(. ایــن نکتــه ای اســت کــه متعاقبــاً درب

ــد. ــد ش ــی خواه ــران، بررس ــی ای ــر انتزاع هن
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ــی،  ــر انتزاع ــواع هن ــه ان ــبت ب ــی نس ــا آگاه ــال، ب ح

دوبــاره، عوامــل ســازند ۀ انــواع هنــر انتزاعــی را بررســی 

ــی  ــان، نگرش ــکی و موندری ــزاع کاندینس ــم. انت می کنی

ــود،  ــی5 ب ــم تئوزوف ــر از تعالی ــت و متأث ــه داش عارفان

انتــزاع هندســی گــروه اســتایل و کونستروکتیویســم ها 

بــا گرایشــی فناورانــه، برآمــده از شــرایط بیــن دو 

جنــگ جهانــی بودنــد. از اواخــر جنــگ جهانــی دوم، بــا 

شــکل گیری جنبــش اکسپرسیونیســم انتزاعــی، نظــم و 

هندســه بــه کنــار رفــت و آثــار انتزاعــی، بُعــدی اخالقی 

ــی  ــا جریان های ــاره، ب ــد و دوب ــدا کردن ــی پی و اجتماع

ــا  ــی را ره ــالت اجتماع ــانه رس ــزاع پسانقاش ــون انت چ

ــر  ــواع هن ــکل گیری ان ــد ش ــن، در رون ــد؛ بنابرای کردن

ــوده  ــذار ب ــی تأثیرگ ــرایط اجتماع ــاب ش ــی، بازت انتزاع

ــاب  ــاز کت ــکی در آغ ــه کاندینس ــور ک ــت؛ همان ط اس

معنویــت در هنــر می گویــد: »هــر هنــری فرزنــد زمــان 

خویــش اســت و در بســیاری مــوارد زاینــده احساســات 

ــژه خــود  ــر وی ــا، در نتیجــه، هــر دورۀ فرهنگــی، هن م

را می آفرینــد کــه تکرارناشــدنی اســت« )کاندینســکی، 

1384، 38(. در انتهــا، بــرای جمع بنــدی ایــن بخــش، 

ــه  ــود ک ــاره ش ــه اش ــن نکت ــه ای ــاره ب ــت دوب الزم اس

هنــر انتزاعــی، محصــول تحــوالت اجتماعــی ســال های 

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

ــرد. ــی را درک ک ــی غرب ــر انتزاع ــای هن ــوان معن می ت

ــدرن و  ــر م ــا هن ــران ب ــۀ ای   مواجه
ــی انتزاع

ــرب،  ــر غ ــا هن ــران ب ــی ای ــان رویاروی در بررســی جری

هم چنــان بازتــاب تحــوالت اجتماعــی بــر نقاشــی 

مشــهود اســت و گرایــش نوگرایــی در هنــر را می تــوان 

نتیجــۀ نوســازی در حوزه هــای سیاســی، فرهنگــی 

تصویر 1: زرد- قرمز – آبی، اثر واسیلی کاندینسکی، رنگ روغن روی بوم، 1925 م.
.)www.wassilykandinsky.net( ابعاد: 127 *200 سانتی متر
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ــرور  ــرای م ــه، ب ــت. در ادام ــران دانس ــی ای و اجتماع

جریــان هنــر مــدرن، ســال ها و اتفاقــات شــاخص، بــه 

ــد شــد. ــک بررســی خواهن تفکی

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

ــگ  ــس از جن ــی پ ــای اجتماع ــود؛ دگرگونی ه ــران ب ای

ــران از راه  ــه ای ــو ب ــه های ن ــی دوم و ورود اندیش جهان

ــان،  ــه رم ــی از جمل ــندگان غرب ــون نویس ــه مت ترجم

شــعر و آثــار فلســفی، هنرمنــدان را در دنیــای نوینــی 

ــد  ــم جدی ــیر،  مفاهی ــن مس ــود و در ای ــرده ب ــرق ک غ

ــه  ــی ب ــر تمایل ــا دیگ ــد. آنه ــت می پذیرفتن ــا رغب را ب

ایــن  از  نداشــتند،  نقاشــی  ســنتی  چارچوب هــای 

ــم  ــم، کوبیس ــبک های امپرسیونیس ــمت س ــه س رو، ب

مهم تریــن  از  شــدند.  متمایــل  اکسپرسیونیســم  و 

رویدادهــای هنــری دهــه 1320، می تــوان بــه انتشــار 

ــه  عنــوان نخســتین مجلــۀ زمینه ســاز  مجلــۀ ســخن ب

بحث هــای هنــری و فعالیــت نخســتین پایگاه هــای 

ــا7(  ــۀ آپادان ــی6 و نگارخان ــن خروس جنگ ــر )انجم هن

ــورد  ــال های 1328-1337، برخ ــی س ــرد. ط ــاره ک اش

ــو، فضــای هنــر معاصــر  میــان گرایش هــای کهنــه و ن

را فراگرفــت کــه نهایتــاً بــه پیــروزی نوگرایــان انجامیــد 

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

ــه  ــرد. وی ب ــام ب ــور را ن ــل ضیاءپ ــوان جلی ــه می ت ده

عنــوان پرچمــدار جنبــش هنــر نقاشــی نویــن ایــران، با 

راه انــدازی انجمــن خروس جنگــی و انتشــار نظریــه اش 

و  نظریه هــای مکاتــب گذشــته  بــا عنــوان »لغــو 

معاصــر؛ از پریمیتیــف تــا سورئالیســم«، تأثیــر بســیاری 

ــان آینــدۀ هنــر مــدرن، گذاشــت. ــر جری ب

در دهــۀ 1330 و در ســال 1337، بــا برپایــی نخســتین 

بینــال تهــران توســط مارکــو گریگوریــان، گام آغازیــن 

ــد.  ــم ش ــمی فراه ــۀ رس ــه عرص ــرا ب ــی نوگ ورود نقاش

ــه  ــز ب ــی نی ــات دولت ــی از ســوی مقام ــش نوگرای جنب

رســمیت شــناخته شــد. حضــور در نمایشــگاه های 

بــزرگ هنــری جهــان، انگیــزه ای بــرای پذیــرش 

ــال  ــود. در س ــرب ب ــر غ ــای هن ــن پدیده ه جدیدتری

ــال  ــن بین ــده در دومی ــش درآم ــه نمای ــار ب 1339، آث

ــران را  ــرای ای ــی نوگ ــدۀ نقاش ــش عم ــران، دو گرای ته

ــه  ــد. اولیــن گرایــش، تمایــل ب ــی نشــان دادن ــه  خوب ب

نقاشــی آبســتره بــود کــه بــه دنبــال ارائــه آثــار انتزاعی 

محســن  و  ســپهری  ســهراب  حســینی،  منصــوره 

وزیــری مقــدم صــورت گرفــت. دومیــن گرایــش، 

تمایــل بــه کاربــرد نقــوش و عناصــر تزیینــی هنرهــای 

ــود کــه ایــن گرایــش در دهــۀ چهــل  ــران ب ســنتی ای

ــینی  ــوره حس ــت. منص ــه یاف ــدی ادام ــکل ج ــه ش ب

ــل از  ــه نق ــی اســت، ب ــان آبســترۀ ایران ــن نقاش از اولی

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

ــش اســتفاده  ــی پیــش از ســال 1338، در کارهای خیل

کــرده بــود )مجابــی، 1395، 137(. در نقاشــی های 

ــی  ــتازان نقاش ــر پیش ــدم، از دیگ ــری مق ــن وزی محس

معاصــر ایــران، حرکــت و رنــگ دو عنصــر عمــدۀ 

ــا ترکیب بندی هــای گوناگــون  برجســته هســتند کــه ب

.)418 )همــان،  می شــوند  جفت وجــور 

هنرمنــد نوگــرا گرچــه موفــق شــد از تقلیــد طبیعــت 

فاصلــه گیــرد، امــا بــا طبیعت گریــزی نتوانســت 

بــه  درســتی وارد وادی خیــال و ذهــن شــود و ایــن 

تحــول، تنهــا در ســطح ظاهــری باقــی مانــد. ضعــف 

بینشــی و فرهنگــی، باعــث فاصلــۀ شــدید بیــن 

هنرمنــدان و مــردم شــد و شــاید بتــوان اولیــن 

ــن  ــب را در همی ــارکت مخاط ــر و مش ــت  هن گسس



27

ش
ـــ

ــ
وه

پژ
ش

ــ
ــ

بخ

نقطــه یافــت. در دهــه 1340 و در ســال 1341، 

ــه  ــزار شــد ک ــی برگ ــران در حال ــال ته ســومین بین

منتقــدان و مخاطبــان، پیــروی از هنــر غــرب را 

دلیــل، جنبش هــای  بــه همیــن  نمی پســندیدند. 

ــد. از نقاشــان  ــی شــکل گرفتن ــی و مذهب ــری مل هن

ــد  ــت را درآمیختن ــنت و مدرنیس ــه س ــی ک نوگرای

ــرز  ــر 2(، فرام ــده رودی )تصوی ــین زن ــوان حس می ت

ــام  ــی را ن ــر اویس ــزی و ناص ــادق تبری ــالرام، ص پی

ــدان  ــروه از هنرمن ــن گ ــر ای ــی، ب ــم امام ــرد. کری ب

و  مذهبــی  ملــی،  ســنت های  می کوشــیدند  کــه 

نوگرایــی را پیونــد دهنــد، مکتــب ســقاخانه8 نــام نهــاد. 

ــران  ــر ای ــی هن اســتفاده از خوشنویســی و عناصرتزیین

ــرد.   ــزاع می ب ــه ســمت انت ــری را ب ــار هن ــی آث ــه نوع ب

تهــران،  چهــارم  بینــال  در  اتفاقــات  مهم تریــن  از 

ــر پیــروی  افزایــش تعــداد نقاشــان آبســتره و تأکیــد ب

ــی  ــازار جهان ــرای حضــور در ب ــی، ب از قواعــد هنــر غرب

و شــکل گیری ســبک نقاشــیخط9 بــود. متأســفانه 

نوگرایــان افراطــی فکــر می کردنــد کــه می شــود 

ــر  ــدون در نظ ــه را ب ــک جامع ــگ ی ــمتی از فرهن قس

گرفتــن عوامــل دیگــر بــه عاریــه گرفــت و بــه جامعــۀ 

دیگــری پیونــد زد )کاتوزیــان، 1371، 13(.

ــه  ــی در عرص ــوالت گوناگون ــر و تح ــۀ 1350، تغیی ده

هنــری  فرهنگــی-  و  اقتصــادی  مســائل سیاســی، 

ــۀ  ــوالت عرص ــه، تح ــور خالص ــه  ط ــور رخ داد. ب کش

ــان  ــور نقاش ــاد: ظه ــاق افت ــکل اتف ــن ش ــری بدی هن

نوگــرا، افتتــاح مــوزۀ هنرهــای معاصــر در ســال 

1356، تشــکیل نمایشــگاه های مختلــف در خــارج 

ــران«  ــر معاصــر ای ــزاری نمایشــگاه »هن از کشــور، برگ

ــتین  ــوی و نخس ــرح پهل ــر ف ــال 1350 در دفت در س

ــال 1354  ــران در س ــری ته ــی هن نمایشــگاه بین الملل

)گــودرزی، 1384، 209(. از هنرمنــدان فعــال در ایــن 

ــری را  ــم جواه ــدر و مری ــت ص ــوان بهج ــه، می ت ده

ــتفاده از  ــدون اس ــی را ب ــای انتزاع ــه فض ــرد ک ــام ب ن

گــروه  هم چنیــن،  می کردنــد.  خلــق  خوشنویســی 

ــده رودی، فرامــرز پیــالرام،  دیگــری شــامل حســین زن

مســعود عربشــاهی، غالمحســین نامــی و چنگیــز 

شــهوق، در خلــق آثــار انتزاعــی از نقــوش ســنتی ایــران 

و خوشنویســی فارســی بهــره می بردنــد. 

ــا توجــه بــه تحــوالت سیاســی  در دهــۀ 1360 ه.ش، ب

و فرهنگــی در کشــور، وقفــه ای در هنــر مــدرن ایجــاد 

شــد و جریــان هنــری بــه ســمت آثــار رئالیســم 

اجتماعــی حرکــت کــرد و نهاد هــای دولتــی، دیگــر از 
ــر حســین زنــده رودی، رنــگ روغــن  ــر 2: مــن و پــدرم، اث تصوی

ــوم، 1925 م. روی ب
 225.5  *  148.8 ابعــاد:  ه.ش،   1341 چــوب،  روی  نصب شــده 

.)www.darz.ar t نتی متر) ســا
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هنــر مدرنیســتی غربــی حمایــت نمی کردنــد. بنابرایــن، 

نقاشــی آبســتره تــا حــدود یــک دهــه بعــد از انقــالب، 

ــد از  ــی بع ــت جمع ــن حرک ــد. اولی ــذف ش ــاً ح موقت

انقــالب بــا گرایــش آبســتره، نمایشــگاهی بــود کــه در 

ســال 1367 در مــوزۀ هنرهــای معاصــر تهــران برگــزار 

ــاز دوســاالنۀ  ــا آغ شــد )همــان، 131(. در دهــۀ 70، ب

ــاره شــاهد حضــور جریان هــای  نقاشــی در تهــران، دوب

مدرنیســتی در کنــار جریان هــای ســنتی هســتیم. 

ــری  ــازار بهت ــن دوره ب ــی در ای ــی انتزاع ــه نقاش اگرچ

داشــت امــا در مقایســه بــا آثــار قبــل از انقــالب، هرگــز 

دارای نــوآوری نبــود. در دهه هــای 1360 و 1370، 

رویکرد هــای غالــب در هنــر ایــران را می تــوان در 

ــنت گرایان  ــرد: س ــیم بندی ک ــی تقس ــروه اصل ــه گ س

ــان(،  ــان و طبیعت گرای ــران، خوشنویس ــاً نگارگ )عمدت

از  قبــل  تثبیت شــده  هنرمنــدان  )غالبــاً  نوگرایــان 

ــل  ــا نس ــط ب ــب مرتب ــنت گرایان )اغل ــالب( و نوس انق

میانــه و جدیــد(. آثــار نو ســنت گرایان دهــۀ 1370 

انتزاع گــرا  بــه دو دســتۀ فیگوراتیــو و  را می تــوان 

آثــار   .)294  ،1396 )کشمیرشــکن،  کــرد  تقســیم 

ــای  ــاً جنبه ه ــن دوره، غالب ــرا در ای ــدان انتزاع گ هنرمن

ــه   ــد کــه ب ــه نمایــش می گذارن ــی و مذهبــی را ب عرفان

ــا  ــی ب ــبک غرب ــی از س ــت تلفیق ــوان گف ــی می ت نوع

مضمــون شــرقی بــه وجــود آمــد. از میــان هنرمندانــی 

ــر  ــوان جعف ــد، می ت ــیوه کار می  کردن ــن ش ــه ای ــه ب ک

ــرد.  ــام ب ــوش گنجــی را ن روحبخــش و پری

در ایــن مرحلــه، بــار دیگــر، بازتــاب تحــوالت اجتماعــی 

ــن،  ــم و هم چنی ــه می کنی ــری را مالحظ ــار هن ــر آث ب

تأثیــر تحــوالت اجتماعــی بــر میــزان مشــارکت و 

ــن  صــورت  ــز مشــهود اســت. بدی ــلیقۀ مخاطــب نی س

کــه جریــان اصلــی هنــر، ماهیــت ضــد غربــی یافــت و 

تمایــالت فیگوراتیــو و حتــی ناتورالیســتی کــه عمدتــاً 

ــی داشــتند، جایگزیــن  مضامیــن ملــی، قومــی و انقالب

ــق شــرق  ــان تلفی ــال شــدند و گفتم ــای فرم گرایش ه

ــار هنــری شــکل  و غــرب هــم در جامعــه و هــم در آث

گرفــت.

ــری  ــه 1370 و 1380 ه.ش، عرصــۀ هن در اواســط ده

از دوران رکــود خــارج شــد و ارتبــاط بــا جهــان غــرب 

دوبــاره برقــرار شــد. حضــور در نمایشــگاه های داخلــی 

ــی، باعــث شــد  ــازار هنــر جهان و خارجــی و افزایــش ب

ــد  ــش، قواع ــش  از پی ــد بی ــدان ســعی کنن ــه هنرمن ک

ــد و در نتیجــه،  ــرا کنن ــند را اج و الگوهــای همه پس

ــال  ــه ســمت تجربه هــای فرم ــران ب نقاشــی معاصــر ای

و نقاشــیخط متمایــل شــد کــه در بــازار جهانــی 

ــوآوری  ــد ن ــه فاق ــت و البت ــرار می گرف ــند ق موردپس

ــود. ب

ــد اشــاره کــرد کــه  ــن بخــش بای ــرای جمع بنــدی ای ب

ــکات مهــم در  ــه شــکل مختصــر ن ــوق، ب ــب ف در مطل

ــث  ــدند و بح ــرح ش ــی مط ــر انتزاع ــکل گیری هن ش

هنــر مــدرن در ایــران، یقینــاً بســیار مفصل تــر اســت. 

ــری  ــم هن ــی مدرنیس ــد تاریخ ــی رون ــا بررس ــال، ب ح

ــاره  ــی اش ــل اصل ــد عام ــه چن ــوان ب ــران می ت در ای

کــرد کــه باعــث ایجــاد بحــران در هنــر انتزاعــی 

ــگ  ــترش فرهن ــت و گس ــت: 1( بس ــده اس ــر ش معاص

غربــی بــدون بســتری مشــخص در جامعــۀ ایرانــی، 2( 

ــخ، فلســفه  ــه تاری ــد نســبت ب ــف شــناخت هنرمن ضع

ــر در  ــی هن ــگاه اجتماع ــف جای ــی، 3( ضع ــر غرب و هن

ــری،  ــار هن ــن آث ــد مخاطبی ــث می ش ــه باع ــه ک جامع

ــا کل جامعــه ارتباطــی  افــراد خاصــی باشــند و هنــر ب
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نداشــته باشــد، 4( نبــود اقتصــاد هنــری در کشــور کــه 

هنرمنــدان مجبــور می شــدند بــرای فــروش آثــار خــود 

در بــازار جهانــی، قالب هــای محــدودی را تکــرار کننــد 

ــا، 1377، 180(. ــارف نی )ع

 هنــر انتزاعــی در حــراج هنــری 
تهــران

ــی  ــگاه های نقاش ــزاری نمایش ــاهد برگ ــاله، ش ــر س ه

متعــددی در تهــران هســتیم کــه بــا بررســی آثــار بــه 

ــر  ــان معاص ــا، جری ــن رویداده ــده در ای ــش درآم نمای

نقاشــی ایــران را می تــوان شناســایی کــرد. حــراج 

ــن  ــه ای شــاخص از بی ــوان نمون ــه عن ــران ب ــری ته هن

ایــن رویدادهــا انتخــاب شــده اســت و بــه نظــر 

می رســد ســبک و ســیاق آثــاری کــه در ایــن حراج هــا 

ارائــه می شــوند، بــر آثــار هنرمنــدان دیگــر نیــز تأثیــر 

می گذارنــد.

در ایــن بخــش، منظــور از هنــر انتزاعــی همــان هنــری 

اســت کــه فاقــد بازنمایــی ابــژۀ مشــخص باشــد. 

بنابرایــن، آثــار فرمــال، نقاشــیخط، مکتــب ســقاخانه و 

ــرار  ــی ق ــار انتزاع ــرۀ آث ــی در زم ــیونیم انتزاع اکسپرس

می گیرنــد. آثــاری کــه تأکیــد مضاعــف ســازندۀ اثــر بــر 

ــث  ــت. در مباح ــش از محتواس ــکلی، بی ــای ش جنبه ه

ــت  ــی اس ــدۀ رویکردهای ــم، توصیف کنن ــر، فرمالیس هن

کــه بــر ابزارهــای بیانــی، اهمیتــی بیــش از آنچــه کــه 

بیــان می شــود ] محتــوا[ قائــل می شــود )پورمنــد 

ــار  ــدول )1(، آث ــی، 1398، 35(. در ج ــل  طوس و افض

انتزاعــی حــراج هنــری تهــران طــی ســال های 1396 

ــه تفکیــک نمایــش داده شــده اســت. ــا 1399، ب ت

هنر معاصر ایران

کل آثار

آثار نقاشی انتزاعی

آثار نقاشی انتزاعی بدون عنوان

آثار بعد از سال 1390

آثار بدون عنوان بعد از سال 1390

دی 1399دی 1398دی 1397دی 1396

120

38

27

21

15

114

36

24

23

17

118
39
22
26
15

110
47
36
21
15

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

بــا توجــه بــه جــدول )1(، می تــوان نتیجه گیــری 

ــار انتزاعــی  کــرد کــه هــر ســاله، تعــداد مشــخصی آث

ــمگیر  ــه چش ــود و نکت ــه می ش ــری ارائ ــراج هن در ح

ــدون  ــار ارائه شــده، ب ــاً نصــف آث ــن اســت کــه تقریب ای

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

تولیدشــده  بعــد از ســال 1390، بــدون عنــوان هســتند. 

ــی  ــار انتزاع ــن آث ــور، بیش تری ــی مذک ــار حراج در چه

از هنرمنــدان زیــر ارائــه شــده کــه بــه  طــور کلــی، در 

ــت: ــیم بندی اس ــل تقس ــته قاب ــد دس چن

ــار منصــور  ــد آث ــقاخانه مانن ــش س ــا گرای ــاری ب 1( آث

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

2( آثــاری بــا گرایــش اکسپرسیونیســم انتزاعــی ماننــد 

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

ــر  ــر(، منوچه ــر(، رضــا درخشــانی )3 اث الشــایی )3 اث
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ــهریار  ــر( و ش ــی )3 اث ــب اهللا صادق ــر(، حبی ــازی )4 اث نی

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

از ترکیــب عناصــر سیاســی، اجتماعــی، قومــی و ملــی در 

غالــب ســبک اکسپرسیونیســم انتزاعــی ســاخته شــده اند. 

ــود  ــار محم ــد آث ــش نقاشــیخط مانن ــا گرای ــاری ب 3( آث

زنــده رودی )3 اثــر(، حســین زنــده رودی )6 اثــر(، نصــراهللا 

افجــه ای )4 اثــر(، کــوروش شیشــه گران )3 اثــر( )تصویــر 

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

ــی نشــانه های خــاص  ــال معرف ــه دنب ــار نقاشــیخط ب آث

فرهنگــی بــود امــا می بینیــم کــه بــا حــذف محتــوا و اتکا 

تصویر 4: بدون عنوان، اثر هادی جمالی، ترکیب مواد روی چوب، 1398 ه.ش، ابعاد: 120 * 240 سانتی متر، ارائه در حراج دی ماه 1399
)www.tehranauction.com(

تصویــر 3: انتــزاع، اثــر منصــور قندریــز، رنــگ روغــن روی گونــی، 
.)www.darz.art( ــاد: 59 * 72 ســانتی متر 1343ه.ش،  ابع

تصویــر 5: بــدون عنــوان، اثــر هــادی جمالــی، ترکیــب مــواد روی چوب، 
1398 ه.ش، ابعــاد: 120 * 240 ســانتی متر، ارائــه در حــراج دی مــاه 1399

)www.tehranauction.com(
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تصویــر 7: از مجموعــۀ ســتون ها، اثــر مهــدی ســحابی، ترکیــب 
مــواد روی چــوب، 1380ه.ش، ابعــاد: 18* 33 * 77 ســانتی متر، ارائــه در 

حــراج دی مــاه 1398 )همــان(.

ــب  ــیری، ترکی ــاد مش ــر فره ــک، اث ــیاه کوچ ــۀ س ــر 6: کاس تصوی
ــوم، 1385 ــواد روی ب م

ه.ش. ابعاد: 110 * 132 سانتی متر، ارائه در حراج دی ماه 1396 )همان(.

بــه عناصــر فرمــی، هویــت فرهنگــی، تبدیــل بــه آرایــه ای 

ســطحی شــده اســت.

ــار  ــد آث ــتی مانن ــش فرمالیس ــا گرای ــاری ب 4( آث

 5 ــیری ) ــاد مش ــر(، فره ث 3 ا ــلیمی ) ــون س همای

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

 4 ــدی ســحابی ) ــر( و مه ث 3 ا جــالل شــباهنگی )

ــر  ــه بیش ت ــیری ک ــاد مش 7(. فره ــر  ــر( )تصوی ث ا

ــی شــناخته  ــق عناصــر ســنتی و مصرف ــرای تلفی ب

ــران را  ی ــازار ا ــادی از ب ــش زی ــت و بخ ــده اس ش

ــدان  ــرۀ هنرمن ــد در زم ن ــار دارد، می  توا در اختی

ــرد. ــرار گی ــز ق ــاپ نی ــبیه پ ش

ــی،  ــر انتزاع ــش هن ــار گرای ــه چه ــه ب ــا توج ــال، ب ح

ــه  ــوان این گون ــار می ت ــوان آث ــر و عن ــد اث ــال تولی س

ــده در  ــی ارائه ش ــار انتزاع ــه آث ــرد ک ــری ک نتیجه گی

ــدم  ــکوت و ع ــه س ــی ب ــران، گرایش ــری ته ــراج هن ح

حضــور محتــوا و مضمــون مشــخص دارنــد. البتــه کــه 

ــکار  ــل ان ــار ایــن هنرمنــدان قاب مهــارت و جذابیــت آث

نیســت، امــا غلبــۀ فــرم و فقــدان محتوایــی کــه مابــه 

باشــد،  داشــته  معاصــر  اجتماعــی  و  بیرونــی   ازای 

نمی توانــد جایگاهــی بــه عنــوان »نماینــدۀ هنــر 

ــد و افضــل  طوســی،  ــا ببخشــد )پورمن ــه آنه دوران« ب

1398، 36(. بــه نظــر می رســد تمایــل بــه ســکوت در 

ــی  ــرایط اجتماع ــی از ش ــده، بازتاب ــری ارائه ش ــار هن آث

اســت و هنرمنــدان، بنــا بــه دالیلــی ترجیــح می دهنــد 

ــاً  ــی و غالب ــاری انتزاع ــروز، آث ــم ام ــۀ پرتالط در جامع

ــذف  ــار، از ح ــوان آث ــد. عن ــه دهن ــوان ارائ ــدون عن ب

روایــت در آثــار انتزاعــی جلوگیــری می کنــد امــا 

ــی  ــار انتزاع ــاً آث ــران، غالب ــری ته ــراج هن ــار ح در آث

ــار را  ــن آث ــل، ای ــن عام ــتند و همی ــوان هس ــد عن فاق

ــن، در  ــد. هم چنی ــر می کن ــش دورت ــیر و خوان از تفس
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ــری از  ــال تأثیرپذی ــه دنب ــوان، ب ــدان ج ــان هنرمن می

هنرمنــدان شــاخص، ایــن گرایــش مشــهود اســت و بــه 

نظــر می رســد تبدیــل بــه جریانــی در نقاشــی معاصــر 

ــران شــده اســت. ای

ــر  ــه در هن ــاب جامع ــیوۀ بازت ــت10 )1954( ش البرش

ــته  ــش دس ــه ش ــی ب ــی و اجتماع ــات ادب را در تحقیق

ــت: ــرده اس ــیم ک تقس

1(  دیدگاهــی کــه ادبیــات را هم چــون بســتری بــرای 

بیــان هنجارهــا و ارزش هــای یــک جامعــه می دانــد.

2(  دیــدگاه روانکاوانــۀ فرویــدی کــه می گویــد ادبیــات، 

پاســخگوی نیازهــای هیجانــی و فانتزی هــای مشــترک 

. ست ا

3(  دیــدگاه یونــگ کــه می گویــد ادبیــات، از ناخــودآگاه 

جمعــی سرچشــمه می گیــرد.

ــاب روح دوران  ــات را بازت ــه ادبی ــگل ک ــدگاه ه 4(  دی

می دانــد.

5(  دیدگاهــی کــه می  گویــد ادبیــات محصــول شــرایط 

اقتصــادی نخبــگان یــا طبقــات رو بــه رشــد اســت.

روند هــای  بازتــاب  را  ادبیــات  کــه  دیدگاهــی   )6

جمعیت شــناختی می دانــد )الکســاندر، 1396، 68(.

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

ایــن جریــان تأثیرگــذار هســتند، مطــرح می  شــوند:

1(  عــدم وجــود اقتصــاد هنــری، هنرمنــدان را در 

جدالــی بیــن اســتقالل از دولــت و وابســتگی بــه بــازار 

مهم تریــن  دولتــی،  حمایت هــای  می دهنــد.  قــرار 

ــا  ــت؛ ام ــوده اس ــر ب ــادی هن ــای اقتص ــان در بق جری

ــتگی  ــر وابس ــود، خط ــواره در خ ــت، هم ــت دول حمای

و خودسانســوری بــرای هنرمنــد دارد. از همیــن رو، 

ــه  ــی ب ــی، برخ ــلط دولت ــای مس ــز از گفتمان ه در گری

ــازاری هم چــون  ــر ب ــا هن ــد. ام ــاه می برن ــر پن ــازار هن ب

ــر  صفتــی تهدیدآمیــز بــرای هنــر اســت کــه داللــت ب

ــن رو،  ــدی، 1397، 346(. از ای ــازل دارد )مری ــر ن هن

هنرمنــدان بــرای فــروش آثــار خــود مجبورنــد مطابــق 

ــه  ــازاری ک ــد. ب ــت کنن ــری فعالی ــای هن ــل بازاره می

ــد  ــرمایه گذاران فاق ــند س ــگذاری آن، پس ــار ارزش معی

ذوق و زیباشناســی اســت. در اینجــا، اثــر هنــری 

ــاد  ــود اقتص ــدم وج ــت و ع ــده اس ــه کاال ش ــل ب تبدی

ــد. ــدید می کن ــری را تش ــر هن ــدگی اث ــری، کاالش هن

ــی  ــگاه اجتماع ــف جای ــود آزادی و ضع ــدم وج 2(  ع

ــل  ــد از دالی ــود، می توان ــده ب ــر ش ــاًل ذک ــه قب ــر ک هن

دیگــری باشــد کــه هنرمنــد را بــه انــزوا و اثــر هنــری 

ــی و  ــر انتزاع ــاند. اث ــم می کش ــمت فرمالیس ــه س را ب

ــی  ــر اجتماع ــدارد و در ه ــی ن ــچ محدودیت ــال هی فرم

ــد  ــد در ســکوت کار می کن پســندیده می شــود. هنرمن

و بــه هیــچ عنــوان بــه دنبــال هنجارشــکنی و واســازی 

ــت  ــی حمای ــد زمان ــر، هنرمن ــان دیگ ــه  بی ــت. ب نیس

ــب عمــل  ــق گفتمــان سیاســی غال می شــود کــه مطاب

کنــد و در غیــر ایــن صــورت، مجبــور بــه گوشــه گیری 

اســت.

3(  ضعــف یــا فقــدان تفســیر هنرمنــد موجــب 

ــرا  ــیری را پذی ــه تفس ــی، هرگون ــر انتزاع ــود اث می ش

باشــد و بــا کم شــدن وجــه معنایــی، اثــر هنــری 

بــه ســمت شــیءوارگی حرکــت می کنــد. ســکوت  

ــد در نمایشــگاه های برگزارشــده در گالری هــای  هنرمن

ــورد. نمایشــگاهی  ــه چشــم می خ ــز ب ــران نی ــهر ته ش

ــه  ــچ مصاحب ــت و هی ــخص اس ــۀ مش ــد بیانی ــه فاق ک

ــا  ــود، آی ــه نمی ش ــد ارائ ــب هنرمن ــی از جان و توضیح

ــن  ــه می دهــد؟ ای ــر تزیینــی را ارائ چیــزی بیــش از اث
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ــر از نقــص در سیســتم آموزشــی  ــد متأث مــورد می توان

و برنامه هــای فرهنگــی کشــور باشــد کــه منجــر 

ــه از  ــی ک ــود. عامل ــری می ش ــش نظ ــدان دان ــه فق ب

ــان  ــروز هم چن ــه ام ــا ب ــدرن ت ــر م ــدای ورود هن ابت

وجــود دارد و جایــگاه کــم ارزش مباحــث فرهنگــی 

ــدید  ــل را تش ــن عام ــور، ای ــتگذاری های کش در سیاس

می کنــد.

4( مشــخص نبودن مخاطبــان موجــود نقاشــی معاصــر 

ــاص  ــدک و خ ــده ای ان ــه ع ــان ب ــل مخاطب ــا تقلی و ی

ــزی  ــف برنامه ری ــل ضع ــه عام ــوط ب ــد مرب ــز می توان نی

آموزشــی بــرای یادگیــری ســواد هنــری باشــد. هنرمند 

ــب  ــار مخاط ــه انحص ــی ب ــرد انتزاع ــا رویک ــی ب ایران

می رســد و ایــن اتفــاق، دقیقــاً برعکــس رویکــرد 

ــدوار  ــی امی ــدان غرب ــت. هنرمن ــرب اس ــی در غ انتزاع

بودنــد تــا از طریــق ارائــه هنــر انتزاعــی، موانعــی از فهم 

ــا تفاوت هایــی در ســطوح آموزشــی و  و ادراک را کــه ب

فرهنگــی همــراه بــود، پشــت ســر نهنــد. آنهــا معتقــد 

بودنــد هنــر انتزاعــی قــادر اســت بــا تمــام افــراد بشــر 

ــودرزی، 1382، 12(. ــد )گ ــرار نمای ــاط برق ارتب

به طــور کلــی می تــوان عاملــی را بــرای ســوگیری 

ــن  ــه ای ــرد ک ــی مطــرح ک ــر انتزاع ــه هن ــدان ب هنرمن

اجتماعــی  شــرایط  بازتاب دهنــدۀ  آشــکارا  عامــل، 

ــول  ــه در ط ــم اینک ــد به رغ ــر می رس ــه نظ ــت. ب اس

ــت،  ــوده اس ــران ب ــی در ای ــوع مهم ــر موض ــخ، هن تاری

امــا امــروز جایگاهــی فرعــی در سیاســت و قانونگــذاری 

کشــور دارد، مگــر در جایگاهــی کــه بــه  عنــوان کاالی 

ــورد  ــک،  م ــان ایدئولوژی ــرای بی ــزاری ب ــادی و اب اقتص

ــران  ــر در ای ــی هن ــگاه فرع ــرد. جای ــرار گی ــتفاده ق اس

ــد از شــرایط پرتالطــم سیاســی کشــور نشــأت  می توان

گیــرد و ســرانجام بــه نقطــه ای می رســد کــه در دهــۀ 

ــالم و  ــری س ــاد هن ــۀ اقتص ــان در عرص 1390، هم چن

آمــوزش مســائل فرهنگــی و بــه تبــع آن، رشــد بینــش 

ــا  ــد و مخاطــب، دچــار ضعــف هســتیم. در انته هنرمن

بایــد ایــن نکتــه ذکــر شــود کــه آثــار هنــری می تواننــد 

نکاتــی راجــع بــه جامعــه ای کــه آنهــا را تولیــد کــرده 

اســت، بگوینــد. اگرچــه ایــن مســأله، بســیار پیچیده تــر 

ــر و  ــن هن ــک خــط واحــد و مســتقیم بی ــیم ی از ترس

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

ــا در ســال های  ــن اســت کــه آی ــت وجــود دارد ای نهای

ــر  ــی در هن ــش انتزاع ــون گرای ــی پیرام ــی، مطالعات آت

هم چنــان،  یــا  و  می گیــرد  ایــران شــکل  معاصــر 

متفکــران و منتقــدان بــه ماننــد ســکوت آثــار انتزاعــی، 

خامــوش می ماننــد؟

نتیجه گیری

ــش و  ــه پرس ــخگویی ب ــرای پاس ــر، ب ــش حاض پژوه

مســأله ای بنیادیــن مطــرح  شــده و در قالــب روش 

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

معاصــر ایــران صورت بنــدی شــده اســت و در نهایــت، 

ــتقرایی )از  ــاس روش اس ــر اس ــا ب ــی آنه ــا مصداق یاب ب

ــه  ــورد مداّق ــا م ــدام از گرایش ه ــر ک ــه کل(، ه جــزء ب

قــرار گرفته انــد. در ایــن دســته بندی ها، عنــوان و 

ســال تولیــد آثــار بــه عنــوان معیــار، مدنظــر قرارگرفتــه 

اســت و نتایــج قابــل توجهــی حاصــل شــده اســت. ایــن 

ــج بیانگــر آن اســت کــه نقاشــی انتزاعــی معاصــر  نتای

ایــران، متأثــر از شــرایط اجتماعــی در چنــد دهــۀ اخیــر 

ــرده  ــت ک ــون حرک ــوا و مضم ــدم محت ــمت ع ــه س ب

ــه مشــارکت از ســوی مخاطــب  اســت و امــکان هرگون

ــر  ســلب شــده اســت. آن  چنانکــه در جــدول و تصاوی
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ــر  ــد در ه ــر می رس ــه نظ ــت، ب ــهود اس ــده مش ارائه ش

ــار  ــخصی آث ــداد مش ــران، تع ــری ته ــراج هن دورۀ ح

ــر  ــده، بیش ت ــار ارائه ش ــود دارد و آث ــوان وج ــدون عن ب

ــوآوری هســتند کــه ایــن انقیــاد و  ــدون ن تکــراری و ب

ســکون می توانــد نتیجــۀ چنــد عامــل باشــد؛ عواملــی 

ماننــد عــدم وجــود اقتصــاد هنــری و ســوق یافتن 

هنرمنــد بــه ســمت بازارهــای هنــری خصوصــی 

پیــش  از  و  مشــخص  الگــوی  دارای  بیش تــر  کــه 

ــگاه  ــف جای ــدم آزادی و ضع ــتند. ع ــده هس تعیین ش

ــر  ــل دیگ ــد از عوام ــز می توان ــه نی ــد در جامع هنرمن

ــاز  ــر جریان س ــد دیگ ــه هنرمن ــکل ک ــن ش ــد، بدی باش

ــه  ــوالت جامع ــی در تح ــت و نقش ــکن نیس و هنجار ش

نــدارد. مــورد دیگــر، ضعــف یــا فقــدان تفســیر هنرمنــد 

اســت کــه موجــب می شــود اثــر، ناخوانــا باقــی  بمانــد 

ــۀ  ــدم مطالع ــد در ع ــود می توان ــل خ ــن عام ــه ای ک

هنرمنــد در حــوزۀ علــوم نظــری هنــر، ریشــه داشــته 

مخاطــب  مشــخص نبودن  عامــل،  آخریــن  باشــد. 

ــدان،  ــه هنرمن ــورت ک ــت، بدین ص ــر اس ــی معاص نقاش

ــاً  ــه، عموم ــراد جامع ــی از اف ــر خاص ــرای قش ــا ب تنه

ــد  ــد می کنن ــاری را تولی ــرمایه گذار، آث ــر س ــرای قش ب

ــه دلیــل عــدم  ــراد طبقــۀ متوســط جامعــه هــم ب و اف

آمــوزش فرهنگــی و هم چنیــن از جانــب هنرمنــد، 

ــل از  ــج حاص ــوند. نتای ــرد می ش ــری ط ــدان هن از می

ــن مدعاســت کــه  ــر ای ــی ب ــات انجام شــده، دلیل مطالع

ــته  ــی نداش ــرفت چندان ــران، پیش ــی در ای ــر انتزاع هن

اســت و هنرمنــدان نیــز تمایلــی بــه تغییــر و نــوآوری 

ــد. ایــن نتیجــه از بُعــد نظــری می توانــد دیــدگاه  ندارن

ــود  ــه وج ــران ب ــورد نقاشــی معاصــر ای ــدی در م جدی

ــر،  ــی هن ــگاری و جامعه شناس ــاظ تاریخ ن آورد و از لح

از  آورد.  فراهــم  را  زمینه هــای مطالعاتــی جدیــدی 

ــد  ــن پژوهــش می توان ــی ای ــر، نتیجــۀ عمل ســوی دیگ

بــا مدنظــر قــراردادن نتایــج آن، بــرای هنرمنــدان 

ــاذ  ــه اتخ ــد و ب ــودمند باش ــری داران س ــوان و گال ج

از  برون رفــت  خصــوص  در  کاربــردی  راهکارهــای 

ــن و  ــال تکوی ــن  ح ــد و در عی ــرار کلیشــه ها و تقلی تک

تکامــل گرایش هــای نقاشــی معاصــر ایــران بــر اســاس 

ــد. ــی بیانجام ــی ایران ــوۀ نقاش ــیل های بالق پتانس

ــن . 1 ــه بی ــود ک ــی ب ــی ادب ــریه ای فرهنگ ــخن نش ــۀ س مجل

ــن  ــذار ای ــا 1357 منتشــر می شــد. پایه گ ســال های 1322 ت

ــود. ــری ب ــل خانل ــز نات نشــریه، پروی

2 .Victoria D Alexander

3 .Elizabeth Helsinger

4 .Erving Goffman

ــد . 5 ــا فرزانگــی خداون ــه معنــی خــرد ی تئوزوفــی )Thosophy( ب

ــش  ــا دان ــه ی ــوم خفی ــه سیســتم های فلســفه عل ــه ب اســت ک

جســتجوی مســتقیم اســرار وجــود و طبیعــت اشــاره دارد کــه به 

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

ــد. ــرار می ده ــه ق توج

ــود کــه در . 6 انجمــن خروس جنگــی، انجمنــی هنــری در ایــران ب

ســال 1328 توســط جلیــل ضیاءپــور و بــا کمــک همفکرانــش 

بنیانگــذاری شــد. ایــن انجمــن، مجمعــی پیشــرو در زمینــۀ طرح 

عرصه هــای هنــر نــو خاصــه ادبیــات، تئاتــر، موســیقی و نقاشــی 

بــود و نیــز بــه چــاپ مجلــه ای بــا همیــن نــام اقــدام کــرد. محــل 

ــود. وی  ــان تخــت جمشــید ب ــور در خیاب ــه ضیاءپ انجمــن، آتلی

هــدف انجمــن خروس جنگــی را »مبــارزه در برابــر کهنه پرســتی و 
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ســنت گرایی بــه دور از واقعیــات زمانــه« بیــان کــرد.

نگارخانــۀ آپادانــا یــا »کاشــانه هنرهــای زیبــا«، نخســتین . 7

نگارخانــه ای اســت کــه در ایــران راه انــدازی شــد. کاشــانۀ هنــری 

آپادانــا در ســال 1328 بــه کوشــش محمــود جوادی پــور، حســین 

کاظمــی )نقــاش( و هوشــنگ آجودانــی بــا هزینــه شــخصی خود 

آنــان تأســیس شــد.

ــه 1340 . 8 ــه در ده ــود ک ــری ب ــی هن ــقاخانه جریان ــب س مکت

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

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

جریــان نوســازی ایــران و درگیری هــای ســنت گرایان و هواخواهان 

مدرنیتــه، عــده ای از هنرمنــدان نــوآور، مکتــب جدیــدی را بنیــان 

نهادنــد کــه تأثیــر شــگرفی بــر دگرگونی هــای هنــر نوگــرای ایران 

و حتــی نوآوری هــای عرصــۀ خوشنویســی باقــی گذاشــت. ایــن 

مکتــب یــا جنبش هنــری بعدهــا به  نام مکتب ســقاخانه شــهرت 

یافت.

ــیوه ای . 9 ــت نگار( ش ــط، نوش ــت، نقش خ ــیخط )نقش نوش نقاش

ــه  ــت ک ــی اس ــر ایران ــی معاص ــدرن و خوشنویس ــی م در نقاش

ــی  ــط برخ ــای 1330-1340 ه.ش، توس ــج در دهه ه ــه تدری ب

ــه  ــون ب ــت و تاکن ــی شــکل گرف خوشنویســان و نقاشــان ایران

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

کشــورهای منطقــه نیــز پیروانــی یافته  اســت. آنان بــه ترکیبی از 

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

ــد. ــم می گوین ــی ه ــی و خط نقاش خطاش

10 .Milton Albrech
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