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چکیده

جامعه نقشی

نیمیاز جمعیت هر جامعه را زنان تشکیل میدهند؛ بدین ترتیب در توانمندی و توسعة هر
تعیینکننده دارند .زنان قرن حاضر در تمام زمینههای جامعه حضور داشتهاند؛ بهگونهای که دیگر نمیتوان
رد پایآنها را نادیده گرفت .دراین میان ،نقش زنان در عرصههای هنری نیز روز به روز در حال افزایش
است؛ بهطوریکه شاهد حضور پررنگ زنان هنرمند در نمایشگاه تجلی احساس طی سالیان متمادی بودهایم.
با توجه به اهمیت نقش زنان در هنر ،بهویژه هنر نقاش��ی ،نویس��ندگان به دنبال پاس��خ به سؤالهای زیر
هس��تند :در آثار ارائهشده در نمایشگاه تجلی احس��اس به چه موضوعهایی پرداخته شده است وآیا زنان
نقاش ،به مدرنیسم گرایش داشتهاند؟ برای پاسخ به این سؤالها ،آثار هنرمندان بر اساس موضوع مشترکی
که در شش دوره به نمایش درآمده بود ،تفکیک شد و مورد بررسی قرار گرفت .نتایج حاکی از آن بود که
آثار زنان نقاش معاصرایران در نمایشگاه تجلی احساس ،موضوعهای (طبیعت ،طبیعت بیجان ،آبستره و
تجرید و نگارگری) مورد توجه هنرمندان قرار گرفته است .همچنین ،در دورههای پایانی نمایشگاه ،شاهد
گرایش هنرمندان به سبکهای مدرن هستیم .زنان هنرمند در هنرهای تجسمیبه جایگاه هنری بسیار
خوبی رسیدهاند و تحت تأثیر فرهنگ و جهانبینی آن جامعهاند.
کمیموضوعهای
درای��ن مقاله موضوعهایی مانند مبانی نظری ،نمایش��گاه تجلی احس��اس ،بررس��ی ّ
نمایش��گاه ،بررس��ی کیفی طبیعت و منظرهپردازی ،طبیعت بیجان ،سبک انتزاعی و نگارگری و تذهیب
پرداخته شده است.
کلیدواژهها :نقاشی ،زنان ،نمایشگاه ،تجلی احساس،ایران.

مقدمه

* دانشیار دانشگاه تربیت مدرس ،گروه نقاشی؛ mkh@modares.ac.ir
** کارشناسی ارشد رشتة نقاشی ،دانشگاه تربیت مدرس؛ mehdipourff@yahoo.com

جلوة هنر  /شمارة  / 9بهار و تابستان 1392

هنر امروز بهواسطة تنوع و تکثر ،عالوهبر دارابودن
ویژگیهای هنر دوران گذشته ،قابلیتهای جدیدی
نیز دارد .هنر بهعنوان تجلی و تبلورایده و عقیدة
انس��ان در توجه به زن بهعن��وان تابعی در مبانی
ثابت یا عصر جهانبینیها عمل کرده است .نقش
و حضور زنان در جامع��ه و فعالیتهای فرهنگی،
هنری و اجتماعی آنان کام ً
ال مش��هود است .زنان
نق��اش طی س��الهای اخی��ر ،ب��رای راهیافتن به
جایگاه مناسب در هنر معاصرایران تالش بسیاری

کردهان��د .به همین منظور اص��ل و هدف حرکت
زنان،ایجاد نوعی تعادل اجتماعی بین افراد جامعه
و تأثی��ر آن بر روابط انسانهاس��ت .در ادامه باید
ب��ر این نکته تأکید کرد که کاهش حضور زنان به
دلیل شرایط اجتماعی و تفاوتهای مذهبی است
تا عواملی همچون فقدان کارآمدی یا عدم استعداد
و قابلیتهای ذاتی آن��ان .بنابراین در طول تاریخ،
هنر زنان ضمن بهرهبردن از جنبههای کاربردی و
پیوستگی با زندگی روزانه ،ابزاری مهم برای ثبت و
بیان احساسها و عواطفاین هنرمندان بوده است.
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در واقع ،آنچه در نقاشی زنانایران دیده میشود،
بروز استعدادها و شکوفایی آثار هنری آنان است و
نقش حساسی که در جنبش هنر معاصرایرانایفا
کردهاند؛ زیرا زنان هنرمندایران امروز پشتوانهای
بزرگ را از تاریخ دگرگونیها دارند.
بر اس��اس تحقیقها و بررس��ی زیباشناس��انة آثار
هنری نمایش��گاه تجلی احس��اس ،دربارۀ نقش و
جایگاه زنان نقاش در هنر معاص رایران ،راهکارهایی
بهدست آمده است که بیانگر نقش آنان در جامعه
و هنر است .یکی ازاین راهکارها بررسی محتوایی
آث��ار هنری اس��ت؛ زیرا آثار هن��ری جامعه مانند
رسانه ،میتواند نمایشگر بخشی از اندیشة عمومی
آن جامعه باشد.
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مبانی نظری
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نوش��تن دربارة زن ،بدون نگاه س��اختاری و کلی
به گذر تاریخی ،سرنوش��ت یک ملت یا یک دورة
تاریخی جهانی امکانپذیر نیس��ت .از سوی دیگر،
امروزه گفتمان زنان ،گفتمانی جهانی اس��ت؛ زيرا
هزارة سوم به اعتقاد انديشمندان معاصر ،هزارهاي
اس��ت كه ظهور مجدد مذهب ،دموكراس��يهاي
انجمني در مقابل دموكراسي پارلماني ،گونهگونگي
و ...از بحثهای عمدة آن اس��ت .يكي ديگر از اين
بحثها مربوط به زنان است؛ بهطوريكه بسياري
اي��ن هزاره را «ه��زارة زنان» نامیدهان��د .در زمان
حاضر ،تعداد بيشماري از انديشمندان ،منتقدان
و هنرمن��دان را زنان تش��كيل ميدهند .بيترديد
اين جمعيت فزاينده در ش��كلگيري حال و آيندة
جهان نق��ش انكارناپذي��ري دارن��د؛ از همين رو
مضمون و گفتمان زنم��دار و زنانگي به مرزهايي
رسيده كه در هيچ يك از ادوار تاريخ نظير نداشته
است .همچنین ،دامنة اين مطالعات تنها محدود به
حوزههاي جامعهشناسي و حقوق نشده است و به
س��اير حوزهها ،از جمله فرهنگ و هنر نيز سرایت
کرده است (رهنورد :1385 ،ص.)4
در کش��ور ما نیز ،پس از پیروزی انقالب اسالمی،
گفتم��ان زن��ان رای��ج و یک��ی از س��رفصلهای
پژوهشهای دانشگاهی بوده است؛ ازاینرو گفتن
و نوش��تن درب��ارة زن ،نهتنه��ا کاری زنانه و حتی

زنمدار نیس��ت؛ بلکه کاری اجتماعی ،فرهنگی و
حتی مربوط به مصالح ملی کش��ور ما و ش��رایط
جهانی است .دگرگونیهای دویست سال گذشته
ب��ر همة ش��ئون ملی و از آن میان ،ب��ر هنر امروز
ایران اثر گذاش��ت و مانند جنبشی قابل توجه در
گسترة ملی و جهانی حضور یافت؛ ولی ریشههای
ژرف آن به گذشته بازمیگردد .نگاهی به دوساالنه
(بیینال)های تهران و نمایش��گاه تجلی احساس،
پیش و پس از انقالب نشانگر افزایش حضور زنان
در هنر معاصر است.
البته کندوکاوی بیامان نیاز بوده است تا در قالب
فرم و محتوا و بر اساس رویکردهای طبیعتگرایانه،
رئالیستی ،اکسپرسیونیس��تی ،آبستره و تجرید و
رویکرده��ای بومی  -محلی با نگاهی نو ،به حضور
زنان هنرمند در تاریخ هنر معاصرایران در ش��ش
دوره از برگ��زاری این نمایش��گاه پرداخته ش��ود.
رويكرد نظري در اين مقاله ،مطالعة استراتژيهاي
آثار زنان نقاش است كه در آثار خود بهكار بردهاند.
اين استراتژيها شامل شگردهاي بصري است كه
ذهنيت بيننده را به چالش ميكشاند .برنامة عملي
ما نیز آمار و بررسي آثار زنان نقاش در شش دورة
نمايشگاه با روش نمونهگيري است.

نمایشگاه تجلی احساس

هنگامیکه از هنر زنان سخن گفته میشود ،پیش
از هر چی��ز باید به تفاوت آن با هنر فمینیس��تی
و زنان��ه توجه ش��ود .هنر زنان به هن��ری اطالق
میش��ود که زنان خل��ق کردهاند؛ اما هن��ر زنانه
هنری اس��ت با فرض خصوصیته��ای زنانه برای
اثری که پدیدآورندة آن ممکن اس��ت مرد باش��د.
هنر فمینیس��تی هنری اس��ت که موض��وع آن را
احساسها و تجربههای زیستی ،عاطفی و هیجانی
زن تشکیل میدهند (نراقی :1385 ،ص.)45
تجربههای��ی که با صراحتی بیس��ابقه به نمایش
درمیآیند و تالش��ی عامدانه را برای دستیابی به
فرم و زبان زنان منعکس میکنند ،در نمايش��گاه
تجلي احساس ميتوان ديد كه ويژة بانوان است.
این نمايش��گاه به مناسبت والدت حضرت فاطمه
زه��را (س) و بزرگداش��ت مق��ام و منزلت زن و با

پیشکس��وتان هن��ر معاص��ر بودهان��د و در رون��د
هدف کنار هم قراردادن آثار زنان نقاش ،کار خود
ش��کلگیری جنبش نوگرایایران ،نقشی اساسی
را آغاز کرده است وگوشهاي از اين واقعيت که زنان
شايستة اين سرزمين ،بويژه استعدادهاي خالق و ایفا کردهاند.این هنرمندان کسانی چون منصوره
حسینی،ایران درودی ،مینو اسعدی ،فرح اصولی
ج��وان هنري را بیان میکند ک��ه در لطافت بيان
و زهرا رهنورد هستند که در شش دورة نمایشگاه
احس��اس هنري ،ادراک و قدرت فن و تکنيک به
حضور داشتهاند؛ اما بیشتر هنرمندان شرکتکننده
قلمروهاي تازهاي گام نهادهاند.
از تحصیالت آکادمیک برخوردار نیستند و اینگونه
از اهداف دیگ راین نمایش��گاه ،کش��ف اس��تعداد
یاین زنان جنبة
به نظر میرس��د که نقاش��ی برا 
زنان هنرمند ،نمایش پیش��رفت هنری هنرمندان
تفریح و سرگرمیداشته است نه یک حرفه.
زنایران��ی ،توس��عة هن��ر مبتنی ب��ر ارزشهای
تعداد هنرمندان شرکتکننده در نمایشگاه بدون
واالی معن��وی و فرهنگ دین��ی و علمی ،معرفی
داشتن محدودیت س��نی به این شرح است :دورة
زن��ان هنرمن��دایرانی وایجاد زمین��ه برای ظهور
اول  232هنرمن��د؛ دورة دوم  283هنرمند؛ دورة
ظرفیته��ای هنری اس��ت .از ملموسترین نتایج
این تحول س��ترگ اجتماع��ی ،فرهنگی و هنری
س��وم  288هنرمند؛ دورة چه��ارم  252هنرمند؛
دورة پنجم  228هنرمند و دورة ششم  88هنرمند
افزایش مشارکت زنان هنرمند جامعة ما در عرصة
دورة ششم  22هنرمند حضور داشتهاند که این روند نزولی است؛ اما تخصصیتر شدن آن پس از گذشت یک
حضور داش��تهاند ک��هاین روند نزولی اس��ت؛ اما
هنر و بالندگی و شکوفایی استعدادهای ارزندة هنر
دهه از برپانشدن نمایشگاه قابل مشاهده است (شکل .) 2
تخصصیتر ش��دن آن پس از گذشت یک دهه از
متعهدانة زنایرانی است.
برپانشدن نمایشگاه قابل مشاهده است (شکل .)1
در ادام��ه ،بای��د از زن��ان نقاش��ی یاد ک��رد که از

شکل  :1تعداد زنان شرکتکننده در نمایشگاه

و تجري��دي و نگارگري) در نقاش��ي معاصر ايران
نمايشگاه
های
موضوع
نمایشگاه
های
كميموضوع
بررسيکمی
بررسی
بهعنوان آثار هنري نمايش��گر ارزشها در فرهنگ
در نقاش��ي معاص��ر ايران ضمن آنك��ه از نظر فني
در نقاشی معاصر ایران ضمن آنکه از نظر فنی و تکنیکی شیوههای متعددی دیده میشود ،موضوعهای متعددی
معاصر ،روش نمونهگيري احتمالي طبقهبنديشده
و تكنيك��ي ش��يوههاي متعددي دیده میش��ود،
نیز دستمایة کار نقاشان است.
كمي،
موضوعهای متعددي نيز دستمايۀ كار نقاشان است.
اتخاذ شده است .اين امر باعث شد به لحاظ ّ
تجریدی و
آبستره و
ششهای (
زنان ودرسبک
نقاشيجان)
طبیعت بی
ها(طبیعت و
موضوععها
ميزان توجه
بررسی میزان
برايبرای
احساس
تجلي
نمايشگاه
(طبيعت منظره،آثار
توجه بهبه موضو
بررس��ي
گيرد.
نمایشگرنظر
هنری مد
فرهنگ معاصر ،روش نمونهگیری
قرارها در
ارزش
عنوان آثار
معاصرو ایران به
طبيعتشی
نگارگری) در نقا
(آبس��تره
س��بكهاي
بيجان)
و منظره،
احتمالی طبقهبندیشده اتخاذ شده است .این امر باعث شد به لحاظ کمّی ،آثار نقاشی زنان در شش نمایشگاه
تجلی احساس مد نظر قرار گیرد.
ویژگیهای انتخاب این آثار بهعنوان جامعة آماری به این شرح است:
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شکل  :1تعداد زنان شرکتکننده در نمایشگاه
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ويژگيهاي انتخاب اين آثار بهعنوان جامعة آماري
به اين شرح است:
در نمايش��گاه نقاش��ي ،موضوع براي ارائۀ آثار آزاد
اس��ت كه اين امر موجب ميش��ود ،ه��ر هنرمند
موضوع و دغدغههاي ذهني خود را مطرح كند.
1 .1شركت در اين نمايشگاه براي عموم آزاد است
و از پيشكس��وتان نقاش��ي نيز ب��راي ارائة اثر
بهطور جداگانه دعوت ميشود.
2 .2ب��راي برگ��زاري هر يك از اين نمايش��گاهها،
هيئت داوران آثار را بررسي و بهترین آنها را
براي شرکت در نمايشگاه انتخاب ميکنندكه
اي��ن موضوع كيفي��ت فن��ي و محتوايي آثار
نمايشگاه را تأييد ميكند.
ش درآم��ده در هر دورة نمايش��گاه در
آث��ار بهنماي 
مجموعهاي چاپ ميش��ود و بهعنوان سندي براي
بررسي تحول نقاشي زنان معاصر ايران موجود است.
چنانکه مش��اهده میش��ود از آمارهای جسته و
گریخته و بهجامانده از آرش��یواین رویداد چنین
برمیآید که کسی از آمار صحیح شمار آثار اولین
دوره خبری ندارد که با توجه به بحرانهای آماری

اخیر کشور ،این نکته بسیار اهمیت دارد .بهدلیل
اینکه معموالً ما با تفاوت در آمارها و تناقضآنها
مواجهیم؛ ب��ه ظاهر هیچگونه آمار تقریبی از دورة
نخست در دست نیست؛ اما تجلی دوم با  ۷۶۱اثر،
تجلی سوم با  ۸۵۰اثر ،تجلی چهارم با  ۱۲۳۶اثر،
تجلی پنجم با  ۷۱۰اثر و تجلی ششم با  2000اثر
به دبیرخانة نمایشگاه ارسال شده است که بیانگر
رش��د حضور زنان در عرصة هنر و جامعه اس��ت.
همچنین ،آثار بهنمای��ش درآمده پس از داوریها
در نخستین دوره 228 ،اثر؛ دومین دوره  269اثر؛
س��ومین دوره  275اثر؛ چهارمین دوره  231اثر؛
پنجمین دوره  216اثر و ششمین دوره  111بوده
است (جدول  1و شکل .)2
براي اجتناب از برداش��تهاي ش��خصي در تأويل
مفاهي��م و ش��ناخت موضوع مورد نظ��ر هنرمند،
آث��اري در جامعة آماري مد نظر قرار گرفته كه در
آنها ي��ا عنوان اثر و يا عناص��ر عيني قابل لمس
بوده اس��ت؛ به این دلیل كه نقاشي از موضوعهای
فيگوراتي��و همچ��ون طبيعت و منظ��رة طبيعت
بيجان و س��بكهاي آبستره و تجريدي ،نگارگري
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جدول  :1بررسی کمّیآثار در شش دورة نمایشگاه تجلی
احساس احساس
نمایشگاه تجلی
جدول  :1بررسی ک ّمیآثار در شش دورة
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تعداد آثار به
نمايش درآمده

تعداد آثار با
موضوع
طبیعت و
منظره

05

تعداد آثار
با موضوع
طبیعت
بیجان

تعداد آثار
با سبک
آبستره و
تجريدی

عنوان نمايشگاه

تاريخ
برگزاری

تجلی احساس 1

1731

تعداد آثار
ارسالی به
دبیرخانة
نمايشگاه

آماری موجود
نیست

222

 %22از
كل آثار
03

 %11/2از
كل آثار
03

تجلی احساس 2

1731

3۶1

2۶2

 %22از
كل آثار
72

71

 %21از
كل آثار
72

 %11/0از
كل آثار
13

تجلی احساس 7

1730

205

230

 %11/0از
كل آثار
17

 %21از
كل آثار
1۶

 %۶از
كل آثار
۶

تجلی احساس 1

173۶

127۶

271

 %10/0از
كل آثار
13

 %1۶/0از
كل آثار
21

 %17/2از
كل آثار
15

تجلی احساس 0

1733

315

21۶

 %3/7از
كل آثار
25

 %15/7از
كل آثار
22

 %13/7از
كل آثار
11

 %2/0از
كل آثار
0

تجلی احساس ۶

1722

2555

111

 %2/2از
كل آثار
7

 %17/1از
كل آثار
77

 %25/7از
كل آثار
15

 %2/7از
كل آثار

 %2/3از
كل آثار

 %22/3از
كل آثار

 %7۶از
كل آثار

05

تعداد آثار
نگارگری و
تذهیب

23

و تذهي��ب ،مد نظر هنرمندان نقاش بوده اس��ت.
نمونهگيري در آثار نقاش��ي بر اساس اين معيارها
انجام گرفته است:
1 .1موضوعهای ای��ن نمایش��گاه بهطورجداگانه
بررسي شده است؛
2 .2ب��راي بررس��ي مي��زان توج��ه ب��ه طبيعت
و منظرهه��ای طبيع��ي ،طبيع��ت بیجان��ی
(رئاليس��تي و اكسپرسيونيس��ت) ،آبستره و
تجري��دي ،نگارگ��ري و تذهيب در نقاش��ي
بهنماي��ش درآمدند و از نظ��ر كميت حضور
در نمايش��گاه بررس��ي ش��دند (ج��دول .)1
همانطور که در جدول ش��مارة یک مشاهده

میکنید ،آثار بر اس��اس موضوع مشترکی که
در ش��ش دوره ب��ه نمایش درآم��ده ،تفکیک
و به بررس��ی آن پرداخته ش��ده است؛ اما در
هر دورة نمایش��گاه ،تعدادی آثار موجود بوده
اس��ت که در دورة دیگر وجود نداشته است و
یا نمیتوان برای آن دس��ته یا گروهی خاص
در نظ��ر گرفت؛ آثاری نظیر مجسمهس��ازی،
خوشنویسی و آثاری که مفهوم خاص بصری
نداش��تهاند .به همین سبب برای اندازهگیری
به این موضوعها و
میزان توجه فرهنگی زنان 
تدقیق گسترة نمونهگیری،این روش مد نظر
قرار گرفته است.

شکل  :2بررسی کمّی آثار ارسالی و ارائهشده در نمایشگاه (نگارندگان)
شکل  :2بررسی کمّی آثار ارسالی و ارائهشده در نمایشگاه (نگارندگان)
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شکل  :2بررسی ک ّمیآثار ارسالی و ارائهشده در نمایشگاه (نگارندگان)

25

شکل  :3بررسی کمّی موضوعها در آثار نمایشگاه (نگارندگان)

شکل  :3بررسی کمّی موضوعها در آثار نمایشگاه (نگارندگان)
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شکل  :3بررسی ک ّمیموضوعها در آثار نمایشگاه (نگارندگان)
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كمي حضور اين موضوعها در نقاشي زنان
بررسي ّ
در نمونهگيري انجامش��ده نشان ميدهد كه  .1در
تمام شش دورة نمايشگاه بررسيشده بهرغم آنكه
موضوع نمايشگاهها آزاد بوده است؛ اما حداقل 2/7
درص��د تا حداکثر  22درصد ب��ا عنوان طبیعت و
منظ��ره و حداقل  13/4درصد ت��ا حداکثر 29/7
درصد با عنوان طبیعت بیجان (رئالیستی) و حداقل
 11/8درصد تا حداکثر  36درصد با عنوان آبستره
و تجریدی و همچنین  2/3درصد تا حداکثر 11/5
درصد نگارگری و تذهیب بوده اس��ت كه اين آمار
در نگاه اول از نظر كمي مقدار زيادی نیس��ت؛ اما

ب ه دلیل اینكه موضوع نمايش��گاه آزاد بوده است و
هنرمندان نيز ام��كان ارائة اثر با همة موضوعهای
اجتماعي ،فرهنگي و ...را داش��تهاند ،آمار بهدست
آمده از توجه هنرمندان به عنوانهای گفتهش��ده،
عدد قابل توجه و تأملي است (شکل .)4
یاین
بر اساس تحلیل دادهها،این نمایشگاه گویا 
مطلب است که در همةاین دورهها ،یعنی از سال
 13738تاکنون ش��اهد گفتمان سنت و مدرنیسم
هس��تیم که گاه به س��وی واپسزدن سنت و گاه
در چهرة بومیس��ازی مدرنیته و در انتها به سوی
8گفتگ��و و دادوس��تدهای زیباش��ناختی س��نت و

شکل  :4بررسی کمّی درصد موضوع در آثار (نگارندگان)
شکل  :4بررسی کمّی درصد موضوع در آثار (نگارندگان)

ی درصد موضوع در آثار (نگارندگان)
شکل  :4بررسی ک ّم 

بررسی کمّی حضور این موضوعها در نقاشی زنان در نمونهگیری انجامشده نشان میدهد که  .2در تمام شش
دورة نمایشگاه بررسیشده بهرغم آنکه موضوع نمایشگاهها آزاد بوده است؛ اما حداقل  1/7درصد تا حداکثر

رويكرد
هم مي
هنوز
بارد و
اتوبوس»
که این صد
پردازي
منظره
بررس�ي
بارد،نیست؛
زیادی
مقدار
کمی
اولمازينظر
آمارهادر نگاه
بوده است
طبيعتووتذهیب
كيفينگارگری
 22درصد
حداکثر /1
طبيعت،
بخش
موضوعش
همة آس��اي
مهربان و
مج��دد به
آزاددوبارة
حضور
موضوعداليل
بس��يارياینازکهمحققان
طبيعت وهنرمندان نیز 9
اجتماعی،
های
دامن اثر با
امکان ارائة
بوده است و
نمایشگاه
اما به دلیل
نوعي محكوميت ناشي از محدوديتهاي «رواني-
منظره در نقاشي معاصر ايران را به دليل آشفتگيهاي
جس��مي» عدهاي از هنرمندان نسلهاي جديدتر
كالبدي محيط زندگي در شهرهاي كنوني ميدانند.
«شايد دافعيت كالنش��هرها و خستگي از بحران  9باشد» (پتگر :1385 ،ص.)10
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مدرنیته اس��ت .البته مقصود از مدرنیته ،یک نوع

ناش��ي از تحوالت فرهنگي و اجتماعي ،در جوامع

ايدئولوژيك،بیجان
عنوان طبیعت
درصد با
ض10
حداکثر /7
حداقل  28/4درصد تا
سویمنظره و
که ازطبیعت و
عنوان
درصد با
11
دهدجد
ها و
آشفته
مرزهای
است
زیباشناختییای
هاي تمام شش
کهل .2در
تعار می
شدهازنشان
شهريانجام
ملی نمونهگیری
زنان در
آنها در نقاشی
این موضوع
حضور
بررسی کمّ
درصد تا
همچنین از1/8
تجریدی و
آبستره و
پسباازعنوان
نشان 8۶درصد
حداکثر
درصد تا
های22/
حداقل 2
(رئالیستی) و
انقالب
اعتقادي ناشي
سياسي و
تحوالت
اس��ت و
جهانی
گرایش
آمده و نمایندة
دورة نمایشگاه بررسیشده بهرغم آنکه موضوع نمایشگاهها آزاد بوده است؛ اما حداقل  1/7درصد تا حداکثر
ك��ه از
گوناگوني
هاي
اس��ترس ونگاهفش��ا
تأثیراست وکهنيز
ایرانودر زنان
درصدمعاصر
جنبش هنر
میدهد که
درنیوست؛
زیادی
مقدار
نظر کمی
اولراز
این آمار در
تذهیب بوده
نگارگری
حداکثر 22/1
 11درصد با عنوان طبیعت و منظره و حداقل  28/4درصد تا حداکثر  10/7درصد با عنوان طبیعت بیجان
خسته از
شهروندهاي
که موضوع نمایشگاه آزاد بوده است و ديوار
است.
گذاشته
اجتماعی،
موضوعهای
امروزيبا همة
زيستارائة اثر
محيط امکان
هنرمندان نیز
دلیل این
زیادیاما به
ي تا
درصد
همچنین و1/8
تجریدی و
آبستره و
(رئالیستی) و حداقل  22/2درصد تا حداکثر  8۶درصد با عنوان
كفتر
سقف ب
س��يمان ،سنگ
هندسي
«رويش
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بدون ش��ك بررس��ي محتوايي و مفهومي يك اثر
هنري به دليل حساس��يت مسئلة تأويل شخصي
و رويكرد هرمنوتيك دقت بس��ياري ميطلبد .آثار
بهنمايش درآمده بهگون��هاي توصيفي و تصويري
محض از طبيعت با س��تايش همراه با تأمل است.
احس��اس عاطفي به طبيعت به علت وجود آن در
مح��ل تولد و رش��د هنرمند ي��ا در محل زندگي
هنرمن��د اس��ت كه هنرمن��د براي بي��ان مفاهيم
ش��خصي از آن استفاده کرده است و توجه به اين
موضوع ،در ش��ش دورة نمايشگاه بيشترين آمار را
نشان ميدهد.
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طبیعت بیجان
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هن��ر طبیعت بیجان ،نمایش اش��یاء غیرمتحرکی
است که میتواند چیزهایی مانند کوزه ،صندلی و
گلدان باشد.بیشتر این نقاشیها ،مربوط به دوران
گذشته و دارای پیام سمبولیک و مذهبی هستند.
با گذش��ت زمان ،هنر طبیعت بیجان ،مسیرهای
مختلفی را ط��ی کرده و در دوران معاصرتر گاهی
با شکس��تن مرز دو بعدی نقاش��ی با اس��تفاده از
مدیاهای مختلف ،نمودی س��هبعدی یافته اس��ت
و گاهی به ش��کلها و شیوههای مختلف گرافیک
کامپیوتری ،عکاسی و ...نشان داده میشود.
بهطور کلی ،طبیعت بیجان در مقایس��ه با نقاشی
پرتره و منظره در ساختن کمپوزسيونهای دلخواه
و اس��تفاده از عناصر طراحی و نقاش��ی ،امکانات و
اختیارات بیشتری در اختیار هنرمند قرار میدهد.
دراین راستا ،میتوان گفت آثار بهنمایش درآمده
در نمایش��گاه از نظ��ر محتوای��ی و س��اختارهای
زیباییشناسی ش��ناخت هنرمند در سطح باالیی
نیس��تند و در واقع تصویر عی��ن به عین طبیعت
بدون خالقیتهای بصری است.

سبك انتزاعي (آبستره ،تجرید)

س��بک آبس��تره بس��یار مجهول و نامحس��وس و
غیرقابل پیشبینی و دور از انتظار مخاطبان است.
این آثار بیش��تر برای تماشاکردن و لذتبردن کار
هنرمند نقاش است.
درای��ن آثار نمیتوان رؤیت یک صفت اخالقی یا

یک فضیلت معنوی را انتظار داشت؛ زیرا هنرمن ِد
اینگونه آثار ،بدون در نظرگرفتن هیچگونه قصد
و موردی به خلق آن دست میزند .به همین دلیل
آثار آبستره هرگز مشمول نقد منطقی نمیشوند.
چون از یک ذهن و فکر منطقی تراوش نکردهاند.
این هنرمندان هرگ��ز نمیدانند که چرا و چگونه
به این نقطه رس��یدهاند؛ اما هن��ر تجرید هدف و

مقصودی کام ً
ال معنیدار و غایتی اخالقی-انسانی
دارد .در آبس��تره بیش��تر ب��ه ف��رم و رنگ توجه
میش��ود .ذکر این نکته الزم اس��ت که بر اساس
نمونهه��ای آماری ،بیش��ترین هنرمن��دان بهاین
سبک گرایش داش��تهاند .کیفیت آثار به اندازهای
ک��ه بیانگر جامع و کام��ل از نظر علمی ،بصری و
زیباییشناسی نیست و صرفاً بهعنوان هنر امروزی
به آن پرداخته شده است.

نگارگری و تذهیب

اصیل ایرانی اس��ت و همواره

نگارگری هنر ملی و
شاخهای از نقاشی محسوب میشود و از دیرباز در
خدمت شعر و ادبیات بوده و با ادبیات پیوند عمیقی
داشته است .در واقع ،نگارگری با مضمونهای ملی
مورد استفاده قرار گرفته و تنوع رنگی بهکار رفته
در آن برای نمایش طبیعت نیس��ت؛ بلکه وس��یلة
تزیین و آرایش است.
پیدای��ش هن��ر نو در ق��رن بیس��تم و بیتوجهی
هنرمندان به نگارگری ،به وفور قابل مشاهده است.
بر اس��اس نمونهگیریهای بهعمل آم��ده دراین
نمایش��گاه نیز در دورة دوم و سوم حضور پررنگی
در بین هنرمندان داشته و در بقیة دوره یا نبوده و
یا بسیار کمرنگ بوده است.
لوس��ی لیپارد در ده��ة  1970از کیفیتی صحبت
کرد که هنر زنان را از مردان متمایز میکند؛ یعنی
هن��ری که فق��ط مربوط به زنان اس��ت .به نظر او
نقاش��یهای زنان دارای یک کانون مرکزی است
و اغلب،این مرکز توخالی است .در بسیاری موارد
نیز دایره و بیضی است .جزئیات در آن بسیار مورد
توجه اس��ت و خطوط بهصورت افراطی بهکار برده
میش��وند .فرمها و سطوح بس��یاری از آثار ،دارای
تأکید اتوبیو گرافیک و برآمده از زندگی ش��خصی

هنرمند هستند .گاهی نوعی شکست و قطعهقطعه
ش��دن در آثار وجود دارد؛ یعنی آثار نقاش��ان زن
بهصورت واحد و یکدس��ت ،یک کلیت را تشکیل
نمیدهند (فشنگی :1383 ،ص.)297
بر اس��اس آمار بهدس��ت آمده ،آثار موجود دراین
نمایشگاه مؤیداین مطلب است كه زنان در هنرشان
بر جنسیتزدایی از اثر تعبدی بود تا بتوانند بدون
هیچ ارجاع به زنبودنشان خود را هنرمندی تمام و
کمال مطرح کنند .امروزه میتوان وجود تنوع هنر
زنانه را زیر س��ؤال برد؛ میتوان اعتقاد داش��ت که
هنر زنانه یا مردانه نداریم و در تعیین س��بک یک
اثر هنری ،عوامل تاریخی ،سیاسی و اجتماعی در
مقایسه با جنسیت هنرمند عوامل مؤثری هستند؛
اما به هر حال تجربة زیس��تی و جایگاه اجتماعی
زنان با مردان متفاوت اس��ت واین تفاوت در آثار
آنها قابل بررسی است.
بر اس��اس تحقیق میدانی به عمل آمده ،استادان
دانش��گاهها بهاین امر اعتق��اد دارند و آن را تأیید
میکنن��د .آنان ب��راین باورند کهاین نمایش��گاه،
زمان��ی معنی خواهد داش��ت که نمایش��گاهی از
آثار مردان نیز برای قی��اس در برابر آثار زنان برپا
شود .زنان نقاش شرکتکننده در نمایشگاه تجلی
احس��اس از لح��اظ تکنیک و س��بک ،رمانتیک و
تزئینگرا هس��تند و در آثارشان از خطوط سیال و
خطوط دورگیر استفادۀ بسزایی کردند و بعضی از
آنان از انواع رن��گ بهرة فراوان بردند که بهصورت
تصویرهای نانیف ،رئالیس��تی ،مدرنیس��م و غیره
ارزیابی شدهاند.
بررسی آثار نقاشی معاصرایران نشان میدهد که
موضوعهای موجود در نمایش��گاه تجلی احساس
(طبیعت ،طبیعت بیجان و س��بكهاي آبستره و
تجرید ،نگارگری) بهعنوان دو امر مهم مورد توجه
کمیدر تعداد
هنرمندان قرار گرفته است و از نظر ّ
قابل توجهی از آثار به آنان پرداخته ش��ده اس��ت.
همچنی��ن ،نتایجاین تحقیق نش��ان میدهد که
زنان بهاینگونه موضوعها حساسیت دارند و توجه
بیشتر به محیط نشان میدهند.
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نتیجهگیری

در بررسی کیفی آثار میتوان گفت بیشترین آمار
بهدس��ت آمده مربوط به موضوع طبیعت ،طبیعت
بیجان و آبس��تره بوده اس��ت که بهص��ورت ارائة
توصی��ف و تصویری محض از این عنوانهاس��ت.
احس��اس عاطفی عمیق ب هاین موضوعها ،به علت
ارتباط نزدیک هنرمند با آن یا در ارتباط با محیط
زندگ��ی اوس��ت .زنان ب��ا اس��تفاده از موتیفها و
نمادهای سنتی به بازشناسی اقلیم خاص از میراث
مل��ی خویش پرداختهان��د؛ از فضا ب��رای نمایش
فرهنگ سنتی و گاه در قالب مدرن ،نهایت مفهوم
ی به تصویر
و صور را در ژرفای تجربههای تجس��م 
کشیدهاند.
یافتههایاین مقاله نشان میدهد که در تماماین
دوران ،بهخصوص دورههای پایانی نمایشگاه شاهد
گفتمانهای س��نت و مدرنیسم بودهایم که گاه به
س��وی واپسزدن سنت ،گاه به سوی نبرد سنت و
مدرنیته ،گاه در چهرة بومیس��ازی مدرنیته و در
انتها به سوی گفتگو و دادوستدهای زیباشناختی
بودهاند .اگر بس��تر مناس��بي در جامعه براي زنان
فراه��م بيايد ،آنان قدرت خل��ق آثار عظيم ،بديع،
خ�لاق و مان��دگار را خواهند داش��ت و در جامعه
هويت حقيقي خود پيدا ميكنند كه همانا هويت
انسان است.
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