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Introduction
More than 80 years after the beginning of the modernist movement in Iran’s
painting which according to Mojabi begins in 1936. Iranian painting witnessed
significant developments due to social, political, and economic conditions.
With the Islamic revolution in the 80s, Iranian painting underwent a sweeping
change. The rapid pace of important developments, such as the “Islamic Revolution” and the “Iran-Iraq War” caused Iranian painters to have not enough
opportunities to hypothesize and theorize. With the occurrence of these two
events in Iran, the pre-Islamic revolution art movements stopped for a while.
New conditions demanded new aesthetic structures that the pre-Islamic revolution movements did not meet those needs. In the meantime, new and young
artists emerged as well. In addition, a number of old artists produced works in
line with the new developments and conditions, the totality of the works produced under the new circumstances were indicative of a new perspective on the
structure and content of the Iranian painting.This attitude in painting is known
as “revolution painting.” Four decades have passed since the beginning of these
developments, now is a good time to criticize this attitude. How did the Islamic
revolution and its subsequent events (e.g., the Iran-Iraq war and its end) alter
the Iranian painting of the 80s and how did the aesthetic structures of the
produced works in the 80s differ from those of earlier times? The present study
aimed to answer this question. Regarding the background of the current
research, Tabasi and Ansari (2006) in a research entitled as “A study of the
content and form in painting of the first decade of the Islamic revolution”
attempted to examine the content and structure of the paintings of the 80s and
review the theorists’ views, including “Mustafa Goodarzi”, “Morteza
Goodarzi”, “Zahra Rahnavard”, and others sought to categorize these works
in terms of content and form; however, form analysis only examines the style
of these works.

Methodology
The present qualitative research was a descriptive-analytical study. The data

were obtained from the analysis of the selected works from 1977 to 1991The
selected paintings were works of artists who officially painted in Iran. In the
current study, a list of structural elements of the painting was provided and

Keyword:
Structural analysis
intertextuality
painting
Baroque
Gérard Genette

PAYKAREH

Journal of Art Faculty Shahid Chamran University of Ahvaz
Aesthetic Developments in Iranian Painting of the 80s
Vol. 8, No. 16, summer 2019, P. 1-13

2

according to its properties for each element certain types were identified and
classified into different matrices. The method of data collection in these matrices was qualitative and the measuring tools included observation and software.

Findings

Use of curved and latent lines, representation of objective shapes in three-dimension and non-geometric forms, use of shaded light to create volume illusions, avoidance in using tactile texture, use of simulated textures, and use of
objective spaces, all signify the tendency of the 80s painting movement toward
realism. However, this realism differs from pure realism. Because when examining the color and type of deepening, it is evident that artists use realistic
elements in order to create other mental spaces, this means that the artist has ultra-realistic goals: as it is observed in surrealism. However, because of the used
colors, the surrealist approach cannot be attributed to these works, especially in
complementary colors which have symbolic use and can be described as a kind
of battle between good and evil in the artists’ views. The most commonly used
complementary colors are red and green which can be attributed to different
symbols: red is the symbol of the martyrs’ blood and green is the symbol of the
Shiites or victory, as well as these colors, are two colors of the flag of Iran.

Conclusion

Realism in Iranian painting in the 80s was due to a change in their audience. It seems that painters tried to reach a general audience and in order to
achieve this purpose, they selected a structure that did not require sophisticated
decoding. Therefore, they used latent lines instead of explicit lines. Explicit
lines rather than conveying the message usually convey visual expression in the
painting, quickly engage the viewer’s eye with the drawing structure, and often
emphasize the drawing structure. Furthermore, the use of straight and broken
lines results in abstraction; therefore, the use of these lines is less common in
the paintings of this period.
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تحوالت زیباییشناختی در نقاشی دهۀ  ۶۰ایران
 چکیده
پس از گذشت بیش از  ۸۰سال از آغاز جنبش نوگرا در نقاشی ایران که طبق نظر « مجابی» از سال  ۱۳۱۵شروع میشود،
نقاشی ایران به تبع تحوالت اجتماعی ،سیاسی و اقتصادی ،شاهد تحوالت مهمی بوده است .با رویداد انقالب اسالمی
در انتهای دهۀ  ۵۰تحول دیگری در هنر نقاشی ایران رخ داد .سرعت پرشتابی تحوالت مهمی چون « انقالب اسالمی » و
سپس «جنگ ایران و عراق» ،باعث شد تا نقاشان ایرانی فرصت کافی برای فرضیهسازی و تئوریپردازی نیابند .با وقوع
این دو واقعه در ایران ،جنبشهای هنری قبل از انقالب اسالمی برای مدتی متوقف شد .شرایط جدید ،ساختارهای
ن میان
زیباشناختی جدیدی را میطلبید که جنبشهای قبل از انقالب اسالمی جوابگوی این نیازها نبودند .در ای 
هنرمندانی جدید و جوان قدم به عرصه گذاشتند .شماری از هنرمندان قدیمی نیز با توجه به تحوالت و شرایط جدید
به تولید آثاری پرداختند ،مجموع آثار تولید شده در شرایط جدید نشان از نگرشی نو در ساختار و محتوای نقاشی ایران
بود .این نگرش به نام « نقاشی انقالب» شناخته میشود .با توجه به اینکه چهار ده ه از شروع این تحوالت میگذرد،
ی برای نقد این نگرش است .اینکه انقالب اسالمی و وقایع بارز بعد از آن همچون جنگ ایران و عراق
ا کنون زمان مناسب 
و پایان آن ،موجب چه تحولی در نقاشی دهۀ  ۶۰ایران شده و ساختار زیباشناختی آثار تولید شده در دهه شصت چه
تفاوتی با آثار پیش از آن داشت ،سوألی است که در این تحقیق به آن پاسخ داده می شود .پژوهش حاضر کیفی و به شیوۀ
توصیف و تحلیل است .اطالعات به دست آمده از تحلیل نمون ه آثار انتخاب شده در سالهای  ۱۳۵۶تا  ۱۳۷۰خورشیدی
است و آثار هنرمندانی است که در داخل ایران به صورت رسمی فعالیت میکردند .دادههای آماری نشان میدهــد که
نقاشان دهۀ  ۶۰تمایالت واقعگرایانه با استفاده از خطوط نهفته و منحنی ،شکلهای عینی ،بافتهای شبیهسازیشده
و پرسپکتیو یکنقطهای ،دونقطهای یا ترکیبی داشتهاند .همچنین تمایالت نمادگرایانه باعث شده در رنگآمیزی آثار از
رنگهای ذهنی که به واقعیت عینی وفادار نیست استفاده کنند.
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 مقدمه
پــس از گذشــت بیــش از  ۸۰ســال از آغــاز جنبــش نوگــرا در نقاشــی ایــران کــه طبــق نظــر مجابــی از
ســال  ۱۳۱۵شــروع میشــود ،صحنــۀ هنرهــای تجســمی کشــور شــاهد تحــوالت زیــادی پیــرو تحــوالت
نویــن اجتماعــی ،سیاســی و اقتصــاد بــوده اســت .بــا رویــداد انقــاب اســامی در انتهــای دهــۀ ۵۰
تحــول دیگــری در هنــر نقاشــی ایــران رخ داد .تحولــی کــه بــه دلیــل ســرعت زیــادش ،بعــد از انقــاب
اســامی و ســپس جنــگ تحمیلــی ،باعــث شــد تــا نقاشــان بــا توجــه بــه فضــای ایجــاد شــده کار کننــد
و فرصــت کافــی بــرای فرضیهســازی و تئوریپــردازی نیابنــد .از طرفــی جنبشهــای هنــری قبــل از
انقــاب اســامی بــرای مدتــی متوقــف شــدند .شــرایط جدیــد ،ســاختارهای زیباشــناختی جدیــدی
را میطلبیــد کــه جنبشهــای قبــل از انقــاب اســامی جوابگــوی ایــن نیازهــا نبودنــد .هنرمنــدان
جدیــد و جــوان قــدم بــه عرصــه گذاشــتند و عــدهای از هنرمنــدان قدیــم نیــز بــا توجــه بــه تحــوالت
و شــرایط جدیــد بــه تولیــد آثــاری بــا رویکــرد نــو بــه ســاختار و محتــوای نقاشــی دســت زدنــد کــه آن
را بهعنــوان نقاشــی انقــاب میشناســیم .چهــار ده ـه از شــروع ایــن تحــوالت میگــذرد و زمــان
مناســبی اســت تــا بــا دیــدی انتقــادی بــه آن نــگاه شــود .محققــان انگشتشــماری بــه ایــن موضــوع
پرداختهانــد ولــی آنهایــی هــم کــه پرداختهانــد ســعی داشــتهاند ریش ـههای سیاســی ،اجتماعــی و
حتــی اقتصــادی ایــن تحــوالت را بررســی کننــد و تحقیقــی کامــل در مــورد ســاختار زیباییشــناختی
ایــن آثــار مســتقل امــا متأثــر از زمینههــای سیاســی ،اجتماعــی و  ...صــورت نگرفتــه اســت .مصطفــی
گــودرزی در مقدمــۀ کتــاب «ده ســال بــا نقاشــان انقــاب اســامی» ( ،)۱۳۶۸مرتضــی گــودرزی از
محققــان اصلــی ایــن موضــوع ،در «نقاشــی انقــاب» (« ،)۱۳۸۵تاریــخ نقاشــی ایــران» ( )۱۳۸۴و
«جس ـتوجوی هویــت در نقاشــی معاصــر ایــران» ( ،)۱۳۸۵جــواد مجابــی در جلــد اول «نــود ســال
نــوآوری در هنــر تجســمی ایــران» ( ،)۱۳۹۵حمیــد کشمیرشــکن در «هنــر معاصــر ایــران (ریش ـهها
ودیدگاههــای نویــن)» ( ،)۱۳۹۴تــوکا ملکیــان در «هنــر نوگــرای ایــران» ( )۱۳۹۰تنهــا بــه زمینههــای
سیاســی و اجتماعــی نقاشــی دهــۀ  ۶۰میپردازنــد و بــه اشــارات کوتــاه و ســطحی بــه ســاختار
زیباشــناختی بســنده میکننــد .ایــن کمبــود باعــث میشــود بعــد از ســه دهــه نیــاز بــه بررســی
ساختارشناســانه و زیباییشناســانۀ آثــار خلــق شــده در ایــن دهــه احســاس شــود .البتــه طبســی
و انصــاری ( )۱۳۸۵در مقال ـهای بــه نــام «بررســی و محتــوای شــکل در نقاشــی دهــۀ اول انقــاب
اســامی» ســعی میکننــد بــه محتــوا و ســاختار نقاشــی دهــۀ ۶۰نگاهــی داشــته باشــند و بــا پژوهــش
در میــان نظــرات تئوریپــردازان ایــن جریــان همچــون مصطفــی گــودرزی ،مرتضــی گــودرزی ،زهــرا
رهنــورد و دیگــران بــه دنبــال دســتهبندی ایــن آثــار از نظــر محتوایــی و شــکلی اســت لیکــن قســمت
ً
تحلیــل شــکل آن صرفــا بــه سبکشناســی ایــن آثــار میپــردازد درضمــن تنهــا منبــع آن بــرای انتخــاب
آثــار کتــاب مصطفــی گــودرزی اســت کــه بــه نظــر میرســد بــه تعــداد بیشــتری از هنرمنــدان بــرای
بررســی محتــوا و شــکل نقاشــی ایــن دهــه نیــاز داشــته اســت.
روش پژوهش
پژوهــش حاضــر کیفــی و بــه شــیوۀ توصیــف وتحلیــل بیــان شــده اســت .اطالعــات از تحلیــل
 ۱۳۵اثــر از  ۳۶هنرمنــد فعــال در داخــل ایــران در ســالهای  ۱۳۵۶تــا  ۱۳۷۰خورشــیدی بــه دســت
آمــده اســت .در فرآینــد ایــن بررســی فهرســتی از عناصــر ســاختاری نقاشــی در نظــر گرفتــه شــد و در
نهایــت بــرای هــر عنصــر بــا توجــه بــه ویژگیهایــش ،انواعــی مشــخص شــده کــه میتــوان مصادیــق
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را بــر اســاس آنهــا در یــک ماتریــس دســتهبندی کــرد .روش گــردآوری دادههــا در ایــن ماتریسهــا
کیفــی و ابــزار اندازهگیــری شــامل مشــاهده (چشــمی) و اســتفاده از نرمافــزار بــوده اســت.
معیار بررسی نمونهها
در تعاریف ّ
سنتی میتوان یک اثر نقاشی را به سه جز موضوع ،محتوا و فرم تجزیه کرد .این مسئله
که آیا میتوان این اجزا را از هم تمایز داد و برای هرکدام تعریفی پیدا کرد بحثی عمیق و پیچیده است.
اینجا قصد این نیست که محتوای تصویرسازی یا موضوع نقاشیها و ارزش و نقد آنها انکار شود
بلکه هدف این است تا با بیتوجهی به ّ
حد اعالی ممکن به موضوع ْآن ترکیببندی فضای عناصر
رنگ ،شکل ،اندازه و عمق با دقت بیشتری بررسی شود (گیجر .)۲۱۳ :۱۳۹۲ ،و در ادامه به توضیح
برخی از مفاهیم و عناصر این پژوهش پرداخته میشود.
خط
دو ویژگی خط از نظر «ا کویرک» بدین شرح است:
 .۱نــوع خــط :کــه میتوانــد مســتقیم ،شکســته ،منحنــی یــا ترکیبــی از اینهــا باشــد .خطــوط
ً
مســتقیم ذاتــی یکنواخــت ،پیشبینیپذیــر و انعطافناپذیــر دارنــد .خطــوط منحنــی ذاتــا خوشــایند
و جــذاب هســتند .خطــوط شکســته غیرمنتظــره و سرشــار از جذابیتــی غیرمنتظرهانــد.
 .۲جهت خط :که مسیر کلی یک خط را نشان میدهد (ا کویرک و دیگران .)۱۱۵-۱۱۳ :۱۳۹۰ ،
بــر ایــن اســاس میتــوان خــط را در یــک اثــر نقاشــی بــه دو دســتهبندی صریــح یــا نهفتــه و
مســتقیم یــا منحنــی تقســیم کــرد .بررســی دســتهبندی خطــوط بــه صــورت چشــمی و بــا بررســی
تــک تــک آثــار انجــام شــده اســت بــه ایــن صــورت کــه خطــوط در تصویــر تشــخیص داده شــده و
ســپس نــوع غالــب مشــخص میشــود .پــس از بررســی آثــار از نــگاه خــط و بــا توجــه بــه دســتهبندی
خطــوط بــه صریــح و نهفتــه یــا مســتقیم و منحنــی ،آمــار بهدســت آمــده از ایــن قــرار اســت :خــط
صریــح ۶۸ :اثــر و خــط نهفتــه ۸۸ :اثــر .خــط مســتقیم ۶۳ :اثــر و خــط منحنــی ۹۶ :اثــر .بــا اســتفاده از
ایــن اطالعــات میتــوان نمودارهــای  ۱و  ۲را ترســیم کــرد.
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شکل
شــکلها را میتــوان در دســتهبندیهای مختلــف بررســی کــرد .شــکلها میتواننــد تزیینــی
(دو بعــدی) یــا تــوده (س ـه بعــدی) باشــند .شــکلهایی را کــه بــر تخــت بــودن خــود و تخــت بــودن
ســطح نقاشــی تا کیــد دارنــد ،تزیینــی محســوب میکننــد .شــکلهای س ـهبعدی بــرای تــاش در
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خلــق توهــم عمــق ،اســتفاده میشــوند و از ویژگیهــای فیزیولوژیکــی چشــم بــرای ایجــاد ّ
توهــم
2
اســتفاده میکننــد (ا کویــرک و دیگــران .)۱۳۰ :۱۳۹۰ ،شــکلها همچنیــن میتواننــد ذهنــی 1یــا عینــی
باشــند .شــکلهای عینــی از طبیعــت الهــام گرفتــه شــدهاند و بــه دریافــت دیــداری از واقعیــت مربــوط
میشــوند .هــدف شــکلهای عینــی ایــن اســت کــه واقعــی بهنظــر برســند .در مقابــل شــکلهای
ذهنــی نشــأت گرفتــه از خالقیــت ذهــن هنرمندنــد و بــه چیــزی بیــرون از اثــر نقاشــی اشــاره ندارنــد
نامعیــن 3یــا هندســی 4باشــند .شــکلهای ّ
(همــان ۱۳۴ :و  .)۱۳۵شــکلها میتواننــد ّ
نامعیــن بــدون
وضــوح و روشــنی فــرم و نامشــخص هســتند .شــکلهای هندســی از مناســبات هندســی مشــخصی
پیــروی میکننــد مثــل :مثلثهــا ،متوازیاالضالعهــا و دایرههــا (همــان .)۱۳۴:شــکلها میتواننــد
ً
راســتخط 5یــا زیستســیما 6باشــند .شــکلهای راس ـتخط بــا خطــوط مــرزی کامــا مســتقیم
مشــخص میشــوند ،در صورتــی کــه شــکلهای زیستســیما «بــا خطــوط بیقاعــدهای کــه بــه
انحناهــای آزاد ارگانیس ـمهای زنــده شــبیه هســتند» (همــان )۱۳۰ :شــکل میگیرنــد.
بررســی دســتهبندی اشــکال بــه صــورت چشــمی و بــا بررســی تــک تــک آثــار انجــام شــده اســت.
پــس از بررســی آثــار از نــگاه شــکل و بــا توجــه بــه دســتهبندی اشــکال بــه تزئینــی و سـهبعدی ،ذهنــی
و عینــی ،نامعیــن یــا هندســی و راس ـتخط یــا زیستســیما ،آمــار بهدســت آمــده از ایــن قــرار اســت:
تزئینــی  ۴۹اثــر و س ـهبعدی  ۱۰۷اثــر .ذهنــی  ۳۰اثــر و عینــی  ۱۲۹اثــر .نامعیــن  ۱۱۴اثــر و هندســی ۵۱
اثــر .راس ـتخط  ۶۰اثــر و زیستســیما  ۱۰۳اثــر .بــا اســتفاده از ایــن اطالعــات میتــوان نمودارهــای
زیــر را ترســیم کــرد.
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ارزش نور
ارزش نــور را بــا عبــارت دیگــر مثــل تیــره  -روشــن ،مایــۀ نــور و درخشــندگی نیــز میشناســیم.
ارزش نــور را میتــوان درجــۀ تیــره یــا روشــن بــودن خــط یــا شــکل ،صرفنظــر از بافــت یــا رنــگ آن
دانســت .ایــن نــوع ارزش نــور را ارزش نــور بیفــام 9نیــز مینامنــد .صرفنظــر از رســانه ،رنــگ یــا ســایر
عناصــر ،میتــوان یــک نقاش ـی را بــر اســاس معــدل ارزش نــور آن بــه روش ـنمایه یــا تیرهمایــه تقســیم
کــرد .ا گــر ایــن معــدل میــان ســفید تــا خا کســتری میانــه باشــد ،ترکیببنــدی روشـنمایه 10و ا گــر میــان
خا کســتری میانــه تــا ســیاه باشــد ،تیرهمایــه 11خواهــد بــود (ا کویــرک و دیگــران.)۱۶۳ :۱۳۹۰ ،
ارزش نــور در یــک اثــر نقاشــی را میتــوان بــه طورکلــی بــه دو دســتۀ سایهروش ـنکاری 12و ارزش
نــوری تزئینــی تقســیم کــرد .در سایهروشـنکاری ،هنرمنــد از تبایــن ارزشهــای نــوری روشــن و تیــره
بــرای پدیــد آوردن شــکلهای واقعگرایانــه اســتفاده میکنــد (همــان .)۱۷۰ :در ارزش نــور تزیینــی هــر
شــکل بــر اســاس نقشــی کــه در تصویــر دارد ،میتوانــد هــر ارزش نــوری داشــته باشــد .ایــن یعنــی بــه
7
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وزن ،مــکان یــا خصوصیــات فیزیکــی چیــزی کــه بازنمایــی میکنــد ،وابســته نیســت (همــان.)۱۷۲ :
دو نــوع الگــوی اســتفاده از ارزش نــور در ترکیببنــدی وجــود دارد کــه تأثیــر زیــادی بــر ســاخت
هــر اثــر نقاشــی میگــذارد .یکــی ترکیببندیهایــی بــا ارزش نــور بــاز و دیگــری بــا ارزش نــور بســته
اســت .در ترکیببندیهایــی بــا ارزش نــور بســته ،ارزش نــور هــر شــکل مربــوط بــه مرزهــای مشــخص
ً
و واضــح آن شــکل اســت و درون آن شــکل تقریبــا ثابــت میمانــد (همــان .)۱۸۰:در ترکیببنــدی بــا
ارزش نــور بــاز ،ارزشهــای نــوری درون شــکلها تغییــر میکننــد و بــه شــکلهای مجــاور گســترش
مییابنــد (همــان).
بررســی دســتهبندی ارزش نــور بــا کمــک رایانــه انجــام شــده اســت؛ بــه ایــن صــورت کــه هــر اثــر
در نرمافــزار فتوشــاپ بــه حالــت اتوماتیــک تبدیــل بــه تصویــری خا کســتریفام میشــود و ســپس بــا
کمــک امکانــات نرمافــزاری میتــوان روشـنمایه بــودن یــا تیرهمایــه بــودن را بــا یــک نمــودار تشــخیص
داد .سایهروش ـنکاری یــا تزئینــی بــودن و همچنیــن ارزش نــور بــاز یــا بســته بعــد از خا کســتریفام
شــدن تصویــر بــا چشــم تشــخیص داده میشــود( .تصویــر  1و .)۲

تصویر 1
تصویر اثر به کمک نرمافزار به طیف خا کستری تبدیل شده است.
عروج ،مصطفی گودرزی ۱۰۰ ،در  ۱۵۰س ،رنگروغن روی بوم
منبع :گودرزی۱۲۳ :۱۳۸۷ ،

تصویر 2
مساحت بیشتر نمودار در قسمت چپ نشاندهندۀ
تیرهفام بودن تصویر قبل است.
منبع :نگارنده

پــس از بررســی آثــار از نــگاه ارزش نــور آمــار بهدســت آمــده از ایــن قــرار اســت :روش ـنمایه  ۲۳و
تیرهمایــه  ۱۱۹اثــر .سایهروشنکاریشــده  ۱۱۱و تزئینــی  ۳۷اثــر .ترکیببنــدی بــا ارزشنــور بســته ۲۵
و ترکیببنــدی بــا ارزشنــور بــاز  ۱۱۴اثــر .بــا اســتفاده از ایــن اطالعــات میتــوان نمودارهــای زیــر را
ترســیم کــرد:
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بافت
بافــت را میتــوان بــه دو دســتۀ المس ـهای (واقعــی) و بصــری (شبیهســازی شــده  ،انتزاعــی و
ابداعــی) تقســیم کــرد .در بافــت المسـهای چگونگــی رویۀ ســطح بوســیلۀ حس المســه قابــل دریافت
ً
اســت (نامــی )۹۶ :۱۳۷۸ ،و معمــوال بــا شبیهســازی بافــت بصــری بوجــود میآیــد یــا ممکــن اســت
بافتــی انتزاعــی یــا ابداعــی باشــد .بــا توجــه بــه ایــن گفتههــا ،بافــت را در یــک اثــر نقاشــی میتــوان بــه
دو دســتهبندی المسـهای و بصــری و بافــت بصــری را بــه شبیهسازیشــده یــا ابداعــی تقســیم کــرد.
پــس از بررســی آثــار از نــگاه بافــت و بــا توجــه بــه دســتهبندی بافــت بــه المســه و بصــری ،آمــار
بهدســت آمــده از ایــن قــرار اســت :بافــت المسـهای  ۵اثــر و بافــت بصــری  ۱۳۳اثــر و در بافــت بصــری،
بافــت شبیهســازی شــده  ۱۱۸اثــر و بافــت ابداعــی  ۳۸اثــر .بــا اســتفاده از ایــن اطالعــات میتــوان
نمــودار زیــر را ترســیم کــرد.

۱۵۰

13

رنگ
رنــگ ســه ویژگــی اصلــی دارد :فــام ،14شــدت 15و ارزش نــور( 16ا کویــرک و دیگــران.)۲۰۴ :۱۳۹۰ ،
ً
فــام (زینــه یــا زینگــی) همــان نــام رنــگ اســت ،مثــا قرمــز .شــدت (اشــباع) میــزان خلــوص رنــگ را
ً
نشــان میدهــد ،مثــا قرمــز ســیر .ارزش نــور (روشــنی) موقعیــت رنــگ بــر طیفــی از ســیاه یــا ســفید را
ً
نشــان میدهنــد ،مثــا قرمــز ســیر روشــن (آیتاللهــی .)۶۲ :۱۳۸۱ ،بــرای دســتهبندی ویژگیهــای
عنصــر رنــگ میتــوان ابتــدا آن را بــه دو دســتۀ رنگآمیــزی ذهنــی 17و رنگآمیــزی عینــی (طبیعــی)18
تقســیم کــرد .رنگآمیــزی طبیعــی بــر اســاس رنگهــای واقعــی اشــیاء اســتوار اســت در حالــی کــه در
ً
رنگآمیــزی ذهنــی رنگهــا بــرای اهدافــی جــز بازنمایــی صــرف انتخــاب میشــوند و لزومــا ارتباطــی
بــه رنــگ واقعــی اشــیاء ندارنــد (ا کویــرک و دیگــران ۲۴۶ :۱۳۹۰ ،و  .)۲۴۷چند رابطۀ زیباییشــناختی
میــان رنگهــا وجــود دارد کــه ممکــن اســت هنرمنــد از آنهــا بــرای رنگآمیــزی اثــر اســتفاده کنــد.
مکملهــا 19و ّ
در رابطــۀ ّ
مکملهــای گسســته ،20ســازماندهی رنــگ مبتنــی بــر بیشــترین تبایــن
مکملهــای گسســته از یــک رنــگ بههمــراه دو رنــگ دو ســوی ّ
میــان فامهاســت .در ّ
مکملــش
ً
21
اســتفاده میشــود .یعنــی مثــا آبــی +زرد -نارنجــی +قرمــز -نارنجــی .در نظــام رنگــی س ـهگانهها
ســازماندهی رنــگ بــر اســاس رنگهایــی بنــا شــده اســت کــه بــا فاصلههــای منظــم کوتا هتــر روی
چرخــه قــرار دارنــد .یعنــی ســه رنــگ کــه از هــم فاصلـهای یکســان داشــته باشــند (آیتاللهــی:۱۳۸۱ ،
 .)۱۱۲س ـهگانۀ اصلــی متشــکل از ســه رنــگ قرمــز ،آبــی و زرد اســت .س ـهگانۀ ثانویــه متشــکل از
ّ
نارنجــی ،بنفــش و ســبز کــه تبایــن کمتــری دارنــد .همچنیــن س ـهگانۀ میانــی متشــکل از رنگهــای
میانــی اســت کــه از دو مجموعــه از رنگهــا تشــکیل میشــود و نســبت بــه س ـهگانههای قبلــی بــاز
هــم تبایــن کمتــری دارد (ا کویــرک و دیگــران .)۲۲۲ :۱۳۹۰،نظــام چهارگانههــا 22هنگامــی شــکل
میگیــرد کــه چهــار رنــگ بــا فاصلههــای برابــر کنــار هــم قــرار گیرنــد ،یعنــی یــک رنــگ اصلــیّ ،
مکملــش،
و یــک جفــت رنــگ میانــی (آیتاللهــی .)۱۱۲ :۱۳۸۱ ،در نظــام رنگــی همخانوادههــا ،23رنگهایــی
انتخــاب میشــوند کــه در چرخــۀ رنــگ کنــار هــم دیگــر قــرار دارنــد و در نتیجــه بــه دلیــل فاصلــۀ کــم
24
از هماهنگــی باالیــی برخوردارنــد ولــی تبایــن رنگــی بســیار کــم میشــود .در نظــام رنگــی تکفــام
فقــط از یــک رنــگ ،بــا ارزشهــای نــور و شــدتهای مختلــف از آن اســتفاده میشــود .همچنیــن
آیتاللهــی نوعــی نظــام هماهنگــی را توضیــح میدهــد کــه نــام آن را هماهنگــی نامــوزون میگــذارد:
«هماهنگــی نامــوزون ،هماهنگــی رنگهایــی اســت کــه بــا هــم هیچگونــه ارتبــاط [منطقــی] ندارنــد.
ماننــد زرد لیمویــی و آبــی کبالــت یــا ســرخ و ســرخابی بــا ســبز و یــا زرد بــا الجــورد و آبــی دریایــی»
(آیتاللهــی.)۱۱۱ :۱۳۸۱،
25
نرمافزار ادوبی ایالستریتر با ابزار تجزیۀ رنگش میزان و تعداد رنگهای یک تصویر را به صورت
یک نمودار گویا نشان میدهد .میتوان با تفسیر این نمودارها به نتایجی در مورد عینی یا ذهنی
بودن و نظامهای رنگآمیزی رسید .برای مثال در تصویر  3نرمافزار رنگهای استفاده شده در
نقاشی را استخراج کرده است .با تفسیر نمودار میتوان به این نتیجه رسید که هنرمند از نظام
مکملها برای رنگآمیزی استفاده کرده است؛ یعنی آبی و نارنجی.
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نمودار 4
پرا کندگی نوع بافت
منبع :نگارنده

تصویر 3
هنرمند از نظام مکملها برای رنگآمیزی استفاده
کرده است؛ یعنی آبی و نارنجی
نرمافزار این گفته را تصدیق میکند.
منبع :نگارنده

فصـل نامـه ،دانشکده هنــر؛ دانشگاه شهیـد چمــران اهـواز
تحوالت زیباییشناختی در نقاشی دهۀ  ۶۰ایران
ّ
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پــس از بررســی آثــار از نــگاه رنــگ و بــا توجــه بــه دســتهبندی ،آمــار بهدســت آمــده از ایــن قــرار
اســت :از نظــر عینــی یــا ذهنــی بــودن رنــگ ،تعــداد آثــار عینــی  ۵۷اثــر و آثــار ذهنــی  ۸۵اثــر .از نظــر
نظــام رنگآمیــزی :نظــام مکلملهــا  ۴۹اثــر ،نظــام س ـهگانه  ۳۳اثــر ،نظــام چهارگانــه  ۴اثــر ،نظــام
همخانــواده  ۱۸اثــر ،نظــام تکرنــگ  ۲۴اثــر و نظــام نامــوزون  ۷اثــر .همچنیــن در مــورد دســتهبندی
رنگهــای مکمــل بــا توجــه بــه غالــب بــودن آن ،مکمــل قرمــز و ســبز در  ۳۰اثــر ،مکمــل آبــی و نارنجــی
در  ۱۸اثــر و ّ
مکمــل زرد و بنفــش در  ۲اثــر اســتفاده شــده اســت .بــا اســتفاده از ایــن اطالعــات میتــوان
نمودارهــای  ۵و  ۶را ترســیم کــرد.
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نمودار  .6پرا کندگی نوع نظام رنگ .منبع :نگارنده

فضا و پرسپکتیو
فضــا فاصلــۀ ســنجشپذیر میــان شــکلها و خطــوط (ا کویــرک و دیگــران )۲۵۸ :۱۳۹۰ ،و
ْ
ـپکتیو طراحــی شــکل ظاهــری اشــیاء سـهبعدی و ترســیم آنهــا بــر روی ســطح دوبعــدی اســت
پرسـ
(حلیمــی .)۱۴۸ :۱۳۸۷ ،آثــار نقاشــی را از نظــر فضــا میتــوان بــه دو دســته تقســیم کــرد :فضــای
تزیینــی 26کــه فاقــد عمــق واقعــی اســت و بــه ســطح تخــت اثــر محــدود میشــود .نــوع دیگــر فضــا،
فضــای تجســمی( 27عینــی) اســت .در فضــای عینــی هنرمنــد فضایــی واقعــی بــا فواصــل قابــل توجــه
و گونا گــون بهوجــود م ـیآورد .فضــای عینــی را میتــوان بــه دو دســتۀ کمعمــق و بیکــران تقســیم
نچــه دورتــر اســت
کــرد .در طبیعــت هــر آنچــه کــه بــه چشــم بیننــده نزدیکتــر اســت بزرگتــر و هــر آ 
کوچکتــر دیــده میشــود .بــرای نمایــش ایــن حالــت روی ســطح دو بعــدی از نوعــی پرســپکتیو
اســتفاده میشــود کــه بــه آن پرســپکتیو خطــی 28میگوینــد .نظامهــای عمــدۀ پرســپکتیو خطــی
عبارتنــد از پرســپکتیو یکنقطــه ،دو نقط ـهای و س ـهنقطهای .طراحــی یــک شــی از نقطــۀ دیــدی
واحــد تنهــا قســمتی از واقعیــت ایــن شــی و حتــی شــکل ظاهــری آن را نشــان میدهــد (حلیمــی،
 .)156-148 :۱۳۸۷بــه همیــن دلیــل نظامهــای دیگــری بــرای پرســپکتیو وجــود دارنــد کــه بــا آنهــا
میتــوان فضــا را بــه شــیوههای دیگــری کــه مناســب بیــان اســت ســازماندهی کــرد.
در ژرفنمایــی مــورب ،29همچــون پرســپکتیو یکنقط ـهای ،یــک ســطح از اشــیا مــوازی
مگــرا
ســطح تصویــر هســتند بــا ایــن تفــاوت کــه ســطوح دیگــر جــای اینکــه در یــک نقطــۀ گریــز ه 
شــوند ،بــه صــورت مــوازی بــه هــم قــرار میگیرنــد (ا کویــرک و دیگــران .)۲۸۸ :۱۳۹۰ ،در ژرفنمایــی
مگــرا نیســتند بلکــه بــا زاویــۀ ســی
ایزومتریک30همچــون ژرفنمایــی مــورب اضــاع پسرونــده ه 
درجــه بــه چــپ و راســت صــادر میشــوند .پرســپکتیو واژگــون 31نوعــی پرســپکتیو اســت بــا قوانیــن
پرســپکتیو خطــی بــا ایــن تضــاد کــه نقــاط بــه بیــرون تصویــر همگــرا میشــوند .ایــن نــوع پرســپکتیو
منظــرهای پــر جنــب و جــوش پدیــد مـیآورد کــه مخاطــب را در رأس اثــر هنــری قــرار میدهــد (همــان:
32
 .)۲۸۹رویکــرد دیگــری بــرای ســازماندهی فضــا وجــود دارد کــه آن را بــا عنــوان فضــای شــهودی
میشناســیم .در فضــای شــهودی هنرمنــد از نظامهــای مختلــف پرســپکتیو و ژرفنمایــی و
تمهیــدات کنتــرل فضــا همچــون همپوشــانی ،شــفافیت ،تداخــل ،ســطوح شــیبدار ،مقیــاس و ...
در یــک تصویــر واحــد اســتفاده میکنــد و فضایــی ّ
تجســمی بهوجــود م ـیآورد (همــان.)۲۹۱ :
بررســی دســتهبندی فضــا و پرســپکتیو بــه صــورت چشــمی و بــا بررســی تــک تــک آثــار انجــام
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نمودار 5
پرا کندگی نوع رنگ بر اساس عینی یا ذهنی بودن.
منبع :نگارنده

فصـل نامـه ،دانشکده هنــر؛ دانشگاه شهیـد چمــران اهـواز
تحوالت زیباییشناختی در نقاشی دهۀ  ۶۰ایران
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شــده اســت .پــس از بررســی آثــار از نــگاه فضــا و پرســپکتیو و بــا توجــه بــه دســتهبندی ،آمــار بهدســت
آمــده از ایــن قــرار اســت :از نظــر عینــی یــا تزئینــی بــودن ۹۶ ،اثــر دارای فضــای عینــی و  ۴۴اثــر دارای
یکــران هســتند .از نظــر
فضــای تزئینــی کــه  ۷۱اثــر دارای فضــای کمعمــق و  ۶۸اثــر دارای فضــای ب 
ژرفنمایــی ۶۲ ،اثــر دارای پرســپکتیو خطــی ( ۴۱اثــر پرســپکتیو یکنقط ـهای ۱۶ ،اثــر دونقط ـهای و
صفــر اثــر سـهنقطهای) ،ژرفنمایــی مـ ّ
ـورب  ۲اثــر ،ایزومتریــک  ۱اثــر ،واژگــون صفــر اثــر و شــهودی ۶۷
اثــر هســتند .بــا اســتفاده از ایــن اطالعــات میتــوان نمودارهــای زیــر را ترســیم کــرد.
۱۲۰
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بررسی نمونهها و نمودارها
توضیحاتــی کــه در ایــن قســمت در مــورد عناصــر زیباشــناختی نقاشــی ارائــه شــد زیربناییســت
بــرای بررســی آثــار نمونــه .بــرای هــر کــدام از ایــن عناصــر جداولــی تشــکیل و بــه صــورت آمــاری از میــان
نقاشـیهای بررســی شــده پــر میشــوند تــا بــه مــا اطالعاتــی در مــورد آن موضــوع بهخصــوص دهنــد.
تحلیل دادهها
لیکــن تفــاوت چش ـمگیری در میــان نیســت .تفــاوت کــم در نمودارهــا نشــانگر وا گرایــی اســت.
یعنــی هنرمنــدان بــا شــیوههای مختلفــی از عناصــر اســتفاده کردهانــد .در مقابــل ،تفــاوت چشـمگیر
بهمعنــای همگرایــی آثــار اســت .یعنــی یــک نــوع اســتفادۀ متشــابه از عنصــر در بیشــتر آثــار تکــرار شــده
اســت .بــا توجــه بــه همانجــدول و نمــودار میتــوان دیــد کــه در  ٪۴۶آثــار از خطــوط مســتقیم و
در  ٪۷۱آثــار از خطــوط منحنــی اســتفاده شــده اســت .ایــن یعنــی تمایــل هنرمنــدان بــه اســتفاده از
خطــوط منحنــی بیشــتر از خطــوط مســتقیم بــوده اســت و میــزان قابلتوجهــی همگرایــی در ایــن
مــورد وجــود دارد .در مــورد شــکلهای تزئینــی و سـهبعدی بــا توجــه بــه جــدول و نمــودار  ،۲در ٪۳۶
آثــار هنرمنــدان از شــکلهای تزئینــی و در  ٪۷۹آثــار از شــکلهای س ـهبعدی اســتفاده کردهانــد؛
یعنــی حضــور شــکلهای س ـهبعدی بیشــتر از دو برابــر شــکلهای تزئینــی اســت و ایــن نشــان
میدهــد کــه تمایــل هنرمنــدان بیشــتر بــه بازنمایــی واقعــی و حج ـمدار شکلهاســت .ایــن وقتــی
معنــا و تأ کیــد بیشــتر پیــدا میکنــد کــه بــا توجــه بــه ایــن جــدول و همــان نمــودار مشــخص شــود در
 ٪۹۵آثــار شــکلهای عینــی حضــور قابلتوجــه داشــتهاند (در مقابــل  ٪۲۲بــرای شــکلهای ذهنــی).
ّ
نتیجــۀ ایــن اســت کــه نقاشــان در دهــۀ  ۶۰بیشــتر بــه بازنمایــی اشــکال عینــی بــه صــورت سـهبعدی
میپرداختنــد .ایــن اشــکال در غالــب شــکلهای ّ
نامعیــن (در مقابــل هندســی) و زیستســیما (در
مقابــل راس ـتخط) هســتند .در مــورد ارزش نــور ،بــا توجــه بــه ایــن جــدول و نمــودار  ٪۸۳ ،۳آثــار
تیرهمایــه ٪۱۲ ،روشـنمایه و  ٪۵مابیــن ایــن دو هســتند .ایــن یعنــی ا کثــر آثــار ارزش نــور کلــی رو بــه
تیــره دارنــد و هنرمنــدان از رنگهــای تیرهتــر در آثارشــان اســتفاده کردهانــد .در  ٪۸۲آثــار از روش
سایهروش ـنکاری بــرای حجمپــردازی و واقعنمایــی اســتفاده شــده اســت ٪۲۷ .آثــار دارای حجــم
قابــل توجــه از اشــکال بــا ارزشنــور تزئینــی بودهانــد .ایــن نتیجــه بــا نتیجــۀ عینــی بــودن و سـهبعدی
بــودن اشــکال نیــز همخوانــی دارد و تمایــل هنرمنــدان بــه واقعگرایــی را میرســاند .ترکیببنــدی
ّ
بــا ارزش نــور بســته تأ کیــد بــر مســطح بــودن نقاشــی دارد و ترکیببنــدی بــا ارزش ارزش نــور بــاز در
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اغلــب مــوارد بــرای واقعگرایــی یــا ایجــاد فضایــی کــه عناصــر بصــری در آن کنــار هــم دیگــر احســاس
شــوند اســتفاده میشــود .طبــق ایــن جــدول و نمــودار  ۳در  ٪۸۴آثــار از ترکیببنــدی بــا ارزشنــور
بــاز اســتفاده شــده اســت کــه گویــای حقایقــی در مــورد نحــوۀ فضاســازی نقاشــان دهــۀ  ۶۰اســت.
بــا توجــه بــه ایــن جــدول و نمــودار  ۴حــدود  ٪۴از آثــار در بافــت المس ـهای اســتفاده شــده
ً
اســت .تقریبــا در تمــام آثــار (بــه جــز دو اثــر) از بافــت بصــری اســتفاده شــده کــه در ایــن میــان بافــت
ً
شبیهســازی شــده (واقعگرایانــه) حــدودا س ـهبرابر بافــت ابداعــی اســت .ایــن دوبــاره تأ کیــدی بــر
تمایــل نقاشــان بــه واقعگرایــی اســت.
طبــق ایــن جــدول و نمــودار  ۵در  ٪۶۲آثــار از رنگآمیــزی ذهنــی و  ٪۴۲آثــار از رنگآمیــزی
ذهنــی اســتفاده شــده اســت .برخــاف تمایــات واقعگرایانــه در مــورد شــکلهای نقاش ـیها ،وقتــی
کار بــه رنگآمیــزی میرســد ،نقاشــان دهــۀ  ۶۰بیشــتر بــه رنگآمیــزی ذهنــی تمایــل دارنــد تــا
رنگآمیــزی عینــی .در ایــن میــان نظــام رنگآمیــزی مــورد عالقــۀ آنهــا نظــام مکملهاســت و در
نظــام مکملهــای تمایــل بــه مکمــل قرمــز و ســبز بیشــتر اســت .ایــن حقیقــت در مــورد فضــا نیــز تــا
حــدودی صــادق اســت .بــا اینکــه نــوع فضــا بیشــتر عینــی اســت تــا تزئینــی (جــدول  ۱و نمــودار )۶
لیکــن ژرفنمایــی شــهودی ،یعنــی اســتفاده از تکنیکهــای مختلــف ژرفنمایــی در ترکیــب بــا هــم،
بــا ژرفنمایــی خطــی برابــری میکنــد .ســایر تکنیکهــای ژرفنمایــی بــه نــدرت اســتفاده شــدهاند.
جدول  .1دادههای بهدست آمده بعد از بررسی  ۱۳۵اثر .منبع :نگارنده

عنصر شکل

عنصر خط

ارزش نور

فضا و پرسپکتیو

عنصر رنگ

صریح

۶۸

تزئینی

۴۹

روشنمایه

۲۳

عینی

۵۷

فضای تزئینی

۴۴

نهفته

۸۸

سهبعدی

۱۰۷

تیرهمایه

۱۱۹

ذهنی

۸۵

فضای عینی

۹۶

نظام مکمل

۴۹

مستقیم

۶۳

ذهنی

۳۰

سایهروشنکاری

۱۱۱

مکمل سبز و قرمز

۳۰

مکمل آبی و نارنجی

۱۸

منحنی

۹۶

پرسپکتیو خطی

۶۲

مکمل زرد و بنفش
عینی

۱۲۹

تزئینی

۳۷

نظام سهگانه

۳۳

ژرفنمایی مورب

۲

نامعین

۱۱۴

ارزشنور بسته

۲۵

نظام چهارگانه

۴

ژرفنمایی
ایزومتریک

۱

هندسی

۵۱

ارزش نور باز

۱۱۴

نظام همخانواده

۱۸

ژرفنمایی واژ گون

۰

راستخط

۶۰

نظام تکرنگ

۲۴

ژرفنمایی شهودی

۶۷

 ۳۸زیستسیما ۱۰۳

نظام ناموزون

۷

بافت
المسهای
بصری

۵

شبیهسازی ۱۱۸
ابداعی

مقایسه با نقاشی قبل از دهۀ ۶۰
تمایالت مدرن نقاشان ایرانی در دهۀ ۴۰و ۵۰به سمت انتزاع و تأ کید بر مسطح بودن نقاشی
است؛ با اینکه سعی میشود از نمادهای ایرانی و اسالمی مثل آنچه در مکتب سقاخانه یا
نقاطی-خط دیدیم استفاده شود (کشمیرشکن )۱۵۴-۱۲۲ :۱۳۹۴ ،لیکن این نمادها و عناصر فراتر
از اشکال تزئینی نمیروند و از نظر محتوایی نقش قابل توجهی در این آثار ایفا نمیکنند (زندهدل،
 )۳۱۱-۳۰۸ :۱۳۹۴و نمیتوانستند بکنند .نقاش ایرانی شروع میکند به دیدن نقاشی به عنوان
یک شیء مستقل که بیشتر به این نیاز دارد که یک شیء مادی باشد تا اینکه فهمیده شود یا
بفهماند .تمایالت هنرمندان به استفاده از رسانههای معاصر در دهۀ ۵۰نوعی دنبالهروی از مد
روز هنر جهانی است که بیشتر از هنر مدرن از فهم مخاطب عام فاصله میگیرد .مخاطب عامی که
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خود را در حوالی انقالب میبیند و نیازمند آثاریست که به هدفهای اجتماعی و سیاسیاش کمک
کند .اینجا ریشۀ تحوالت نقاشی از دهۀ  ۵۰به دهۀ ۶۰شکل میگیرد .مخاطب از نقاشی میخواهد
تا بفهمد و بفهماند و این یعنی واقعگرایی ،یعنی خطوط نهفته و منحنی ،شکلهای عینی و
سهبعدی ،حجمپردازی به کمک سایهروشنکاری ،استفاده از بافتهای شبیهسازیشده و آشنا
و پرسپکتیو یک نقطهای و دونقطهای یا ترکیبی از اینها .از طرفی نیاز به رساندن پیامهاییست
که در همان قالب قابل فهم ،به نمادگرایی بپردازد و این یعنی نظامهای رنگی با رنگآمیزی ذهنی
مثل نظام ّ
مکمل قرمز و سبز .در نتیجه ،شکلهای تزئینی و دوبعدی که قبل از دهۀ ۶۰به تکرار
دیده میشد دیگر خیلی رخ نمینمایند و از فضاسازیهای تزئینی که بر بعد تصویر هیچ تأ کیدی
ندارند و شکلهای هندسی خبری نیست .این امر تا انتهای دهۀ ۶۰به قوت ادامه پیدا میکند.
تحلیل محتوایی نتایج
استفاده از خطوط منحنی و نهفته ،بازنمایی شکلهای عینی در حالت سهبعدی و
غیرهندسی ،استفاده از ارزش نور سایهروشنکاری شده برای ایجاد ّ
توهم حجم ،اجتناب از بافت
المسهای و استفاده از بافت شبیهسازی شده و بهکارگیری فضاهای عینی نشاندهندۀ تمایل
جنبش نقاشی دهۀ ۶۰به واقعگرایی است .اما این واقعگرایی با واقعگرایی صرف فرق میکند.
زیرا زمانی که به بررسی رنگ و نوع ژرفنمایی پرداخته شود مشهود است که هنرمندان از
عناصر واقعگرایانه برای ایجاد فضاهای ذهنی دیگری استفاده میکنند؛ یعنی هنرمند اهداف
فراواقعگرایانه دارد ،چیزی شبیه به سوررئالیسم .ولی نمیتوان رویکرد سوررئال را به این آثار
ً
نسبت داد؛ به این دلیل که رنگها ،مخصوصا نظام مکمل کاربردی نمادگرایانه دارند که میتوان
آن را نوعی نبرد خیر و شر که ّ
مد نظر هنرمندان است ،دانست .پراستفادهترین مکمل ،یعنی
مکمل قرمز و سبز را میتوان مربوط به نمادهای مختلفی دانست :قرمز نماد خون شهیدان و سبز
نماد رنگ شیعه یا نماد پیروزی یا سبز و قرمز نماد پرچم ایران.
نتیجه
واقعگرایی به وجود آمده در نقاشی دهه شصت ایران ،به دلیل تغییر مخاطبین این
نقاشیهاست .بهنظر میرسد هنرمندان این آثار سعی دارند با مخاطب عام ارتباط برقرار کنند
و برای رسیدن به این هدف به ساختاری روی آوردهاند ،که نیازی به رمزگشایی پیچیده نداشته
باشد .برای همین از خطوط نهفته بهجای خطوط صریح استفاده کردهاند .خطوط صریح بیش
ً
از آنکه پیام را انتقال دهند ،معموال بیان بصری در نقاشی را انتقال می دهند و به سرعت چشم
بیننده را درگیر ساختار نقاشی کرده و اغلب بر ساختار نقاشانه تا کید میکنند با توجه به اینکه
استفاده از خطوط مستقیم و شکسته آثار را به سمت انتزاع میکشاند ،استفاده از این خطوط در
آثار نقاشان این دوره کمتر دیده شده است.
پینوشت

Subjective.1
Objective .2
Amorphous .3
Geometic .4
Rectilinear .5
Biomorphic .6
Tone .7
Brightness .8
Achromatic Value .9
High Key Value .10
Low Key Value .11
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Chiaroscuro .12
Invented Texture .13
Hue .14
Intensity .15
Value .16
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Decorative Space .26
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