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تالش برای تبيين معنای هنر و زیبایی، گام اول در جهت شناس��اندن هنری اس��ت که به واس��طة تجددخواهی و بر مبنای 
الگویی غيربومی در حال سر برآوردن بود. فضای آکادميک، هنرهای زیبا را در قالب یک مفهوم وارداتی محصول خالقيت، 
احساس و فردیت هنرمند می دانست. مطبوعات می کوشيدند قواعد حاکم بر هنری را شرح دهند که منفصل از بدنة جامعه و 
بی ارتباط با نيازهای آن در حال شكل گرفتن بود. در دهه های سی و چهل همين تالش ها در شكلی منسجم تر برای باال بردن 
درک عمومی از هنر نوگرا به کار گرفته ش��د. تبيين ویژگی های هنر مدرن در مطبوعاِت آن س��ال ها از یک سو فهم عمومی 
را پيرامون یكی از مظاهر مدرنيس��م باال می بُرد و از س��وی دیگر تالش��ی بود در جهت پيداکردن مشتری برای نقاشی های 
نوگرای ایرانی و جلب نظر مساعد گروهی از شهروندان متمكن تهرانی و آشنا کردن آنها با اهداف و مقاصد هنر مدرن ایران. 
حال پرسش اینجاست که کدام صداها و جریان ها بيشتر در مطبوعات آن سال ها انعكاس می یافت و آیا می توان با بررسی 

نوشتارهای مطبوعاتی، تصویری از مفاهيم متناقِض اثرگذار بر فضای فرهنگی آن دوران ترسيم کرد.
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از دورانی که هنرهای ترس��یمی 
پیوند تاريخی خ��ود را با ادبیات 
- به عنوان اصلی  ترين صورت هنر 
در فرهن��گ ايران - از دس��ت داد، رکود فرهنِگ بصری 
فراگیر شد و به  دنبال آن، سنت بصری در مقیاس وسیع 
ارتباط خود را با مردم از دست داد. همچنین رابطة مردم 
با هنرهای تجسمی به مصرف اشیاي روزمرة تزيین شده 

محدود شد. 
در آغاز دهة بیست موجی از انديشه  های تازه فضای راکِد 
حاض��ر را تحت تأثیر قرار داد. تول��د هنر نوگرا در ايران 
را می  توان محصول ايج��اد نهادی هنری به نام هنرکدة 
هنرهای زيبا در س��ال 1۳19ش و بعدها پیوس��تن اين 
نهاد به دانشگاه تهران و تشکیل اولین دانشکدة هنر - در 
معنای غربی آن - تحت عنوان دانش��کدة هنرهای زيبا 
دانس��ت. جريان انتقال فرهنگی بستری آکادمیک يافته 
ب��ود. تجددخواهی و فرايند انتقال فرهنگی هر ابزاری را 
که برمی  گزيد به داليل مختلف نمی  توانس��ت مدرنیسم 
را همان ط��ور ک��ه در بافتار مرجع خود معن��ا پیدا کرده 
بود منتقل س��ازد؛ پس بخش  هايی مه��م از عقل  گرايی، 
سوبژکتیويته و انديشه  های انتقادی در اين فراينِد انتقال، 
يا اساساً امکان گذر نیافت و يا فقط مفاهیم استحاله شده 

توان عبور يافتند. 
سه جريان عمده در برابر هنر نوگرای ايران شکل گرفت: 
گروهی فرايند انتقال فرهنگی در بس��تر جدايی کامل 

از گذش��ته و تقلیدِ همه  جانب��ه از نوآوری  های غربی را 
تنها راه نجات می  دانس��ت؛ جريان سنت  گرا که هرچیز 
بیگانه را مضر و متخاصم می  پنداش��ت و نقاشی نوگرا را 
نه  تنها تقلید از تظاهرات صوری، بلکه انحرافی به سمت 
غرب زدگی قلمداد می  کرد؛ گروهی هم با تأکید بر لزوم 
حف��ظ يکپارچگی فرهنگی و عب��ور از خودبیگانگی، به 
بازس��ازی جامعة فرهنگی به  منظور ايجاد بستری برای 
ش��کل  گیری يک جنب��ش هنر ملی می  انديش��ید. آنها 
ب��ه وجود يا امکان پ��رورش ظرفیتی ب��رای گزينش و 
شبیه س��ازی دس��تاوردهای مدرن اروپايی��ان در حوزة 
فرهنگ و هنر باور داشتند. اين سه جريان  می  دانستند 
که مدرنیس��ِم نوظهور راه درس��تی نپیموده و نتوانسته 
 اس��ت ارتب��اط چندانی با بدن��ة اجتماع برقرار س��ازد. 
هري��ک از آنها علت اين رخداد را به گونه  ای تفس��یر و 
توجی��ه می  کردند: گروه دوم مقاومت س��نت را در برابر 
اس��تحاله ای که غرب زدگان به  دنب��ال آن بودند مطرح 
می کردند؛ غرب گرايان نیز نبود دانش و شناخت عمومی 
را باع��ث زيبا جل��وه نکردن هنر م��درن برای مخاطب 
ايرانی می  دانس��تند؛ گروه سوم عدم توجه به ريشه  ها و 
دنباله  روی صرف را عامل عدم اقبال عمومی در مواجهه 
با اين پديده می  ش��ماردند. در اين میان، هرسه جريان  
متفق بودند که تلقی ناقص و نبود شناخت کافی، سبب 

خودی نشدن اين موضوع تازه شده  است. 

مقدمه
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موج تجددطلب��ی پس از عصر 
مش��روطه در ت��الش اس��ت تا 
الگوی زيستی و حیات اجتماعی 
ايرانیان را تحت تأثیر قرار دهد. هنرهای تجسمی که تا 
پی��ش از اين دوران در کارکرد تزيینی و يا ابزاری برای 
برآوردِن نیازهای مشخص نمود يافته بود، به واسطة بروز 
ش��رايط تازه، در آستانة تغییرات بنیادی قرار گرفت. در 
راستای همین تحول، مقاالتی در تعريِف هنر و زيبايی 
در مطبوعات به انتشار رس��ید؛ از آن جمله می  توان به 
نوشتاری تحت عنوان »معنی و اهمیت صنايع ظريفه« 
اش��اره کرد که در فروردين 1۳16ش در اولین ش��مارة 
نشرية نامة هنر به قلم صادق رضازاده  شفق منتشر شد. 
اي��ن مقاله، هنرهای  زيبا )صناي��ع ظريفه( را موضوعی 
مجزا نس��بت به صنايع س��ودمند و اخالق می داند و به 
تف��اوت ويژگی های اين حوزه با ديگر صنايع می پردازد. 
ضمن اين صورت  بندی، هنر در قس��م سوم صنايع قرار 
می  گیرد و »تنها حس جمال صنعتکار را جلوه می  دهد 
و ذوق بديع ما را تحريک می  کند و نش��اط يا اضطراب 
معنوی ذوقی در ما ايجاد می  کند و روِح ظرافت و لطف 

و آهنگ در ما می  دمد« )رضازاده  شفق، 1۳16: 1(.
در تعري��ف هنره��ای زيب��ا »ظهور قريح��ة صنعتکار« 
تبیین و برساختن عالمی دانسته می  شود که »به ديدة 
صنعتکار ديده می  شود« )همان: ۳(. هرچند که هنرهای 
تصويری در ايران بیش��تر صورتی انتزاعی داشته  اند، در 
اينجا تقلید صرف از طبیعت در هنرهای زيبا فاقد ارزش 

اس��ت و تأکید می  ش��ود که در فرايند صورت بندِی اثر - 
حتی در شکل پیروی از طبیعت - همواره تکرار موضوع 
ب��ا افزودن چیزی به واقعیت آن هم��راه خواهد بود. در 
انتها نیز به اهمیت هنره��ای  زيبا در تاريخ يک ملت و 

تأثیرات آن در اخالق و روحیات جامعه اشاره می  شود.
در امت��داد مقاالتی از اين دس��ت که هن��ر را افزون ه ای 
تازه به زندگی متجدد ايرانیان معرفی می  کنند، می توان 
به »از جهان پهناور هنر« به قلم س��یمین دانشور اشاره 
کرد. متن با پرس��ش پیرامون چیس��تی هنر مسیر خود 
را آغ��از می  کند. در پاس��خ، هن��ر را موضوعی غیرصريح 
می  شمارد که به تعاريف تن درنمی  دهد و با لذت زيبايی 
س��روکار دارد )دانشور، 1۳۳4: ۳(. در ادامه سه تعريف از 
هنر ارائه می ش��ود: هنر عبارت اس��ت از انعکاس تجارب 
هر نس��ل طبق قواعد و شرايط زمان و مکان و به عبارت 
صريح تر، هنر ترجمان زندگی از نقطه نظری خاص است؛ 
هنر تقلید و انعکاس جهان و طبیعت اس��ت؛ »هنر بیان 
زندگی تصويری و تخیل هنرمند است که البته مواد خود 
را از زندگی حقیقی گرفته است« )همان(. به بیان ديگر، 
»هنر عبارت از ضبط يا بیان زيبايی  هايی است که ضمیر 
هنرمند از جهان دريافته و از آن لذت برده است« )همان(. 
نگارنده در ادامة نوش��تار به بس��ط تعريف س��وم و بیان 
تعاريفی پیرامون زيباي��ی و هنرهای زيبا می  پردازد. در 
نگاهی که مقال��ه آن را تبلیغ می  کند، هنرمند جهان را 
از نو می  آفريند و در اين باز آفرينی، احساس و ناخودآگاه 
و خی��ال او بی��ش از ديگر عناصر دخیل می  ش��وند. در 

در تبيين معنای 
هنر و زيبايی
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تصوير رمانتیک که از هنرمند ارائه می  ش��ود، او صاحب 
روحی واال و فردی برگزيده اس��ت که درک ويژة خود از 
زندگی را در مفه��وم هنر خالصه می  کند. هنر در خلق 
زيبايیِ سوبژکتیو و ذهنی خالصه می  شود. اثر هنری نیز 
محصولی است که ذهن و احساس هنرمند، نقش اصلی 
را در برساختن آن ايفا می  کنند. ايدة نبوغ و خالقیتی که 
متن با زبانی ش��اعرانه به دنبال بیان آن است با پارادايم 
نبوغ، س��لطه بر طبیعت و اعتقاد به علم در مدرنیس��م 
مشابه اس��ت؛ هرچند در اينجا فهم احساسی جايگزين 
ادراک منطقی و ايده  مندی مدرنیس��م ش��ده است. در 
نهايت، مقاله با تبیین تمايز میان هنرهای زيبا و هنرهای 
مفید و تقسیم  بندی هنرهای زيبا به هنرهای پالستیک 

و فونه  تیک تمام می  شود. 
دو سال بعد، سیمین دانشور در مقاله ای با عنوان »راه آورد 
س��فر« فضای رمانتیک ارائه ش��ده از جهاِن هنر را با غم 
نوستالژيک و اندوه عقب  ماندگی ما پیوند می  زند. در اينجا 
بدون بررسی زمینه  های پیدايش هنر مدرن، از پذيرش 
آن توسط مردم اروپا سخن می گويد و هنر در غرب را در 
پیوستگی با زيست مردم تبیین می کند. هنرمند ايرانی 
به عنوان کس��ی که نتوانسته است میراث نیاکان خود را 
به کمال رس��اند، تشويق می  شود تا همچون غربیان که 
از شرق الهام گرفته  اند، با دستاوردهای مدرنیسم رويارو 

شود و از تقلید آنها بپرهیزد.
تأکی��د بر موض��وع زيبايی ذهنی و بی��ان اينکه هنرمند 
طبیعت را از آنچه هست زيباتر جلوه می  دهد، در مقاله ای 

که به دنبال همین نوش��تار و در همین ش��ماره از نشرية 
نقش و نگار انتشار يافته نیز ديده می  شود. در اينجا محسن 
هشترودی در نوشتاری با عنوان »تأثیر علوم در ادبیات و 
هنر«، هن��ر را فعالیتی خاص و ممتاز معرفی می  کند که 
بر قدرت تصور و تخیل هنرمند اس��توار است: »ماية هنر 
احساس هنرمند است و از اين جهت ذهنیت هنر مسلم به 
نظر می  رسد؛ بدين معنی که با عالم درونی بیشتر ارتباط 
دارد ت��ا با عالم خارج« )هش��ترودی، 1۳۳6: ۳(. هنرمند 
لباس انسانی تراژيک را که به سرنوشت محتوم خود آگاه 
است می  پوشد و هنر ابزار جاودانگی انسان دانسته شده و 
از اصل بقای انرژی نیز در تأيید گفتار بهره گرفته می  شود. 
علم نیز پارادايمی معرفی می  ش��ود که تکامل انس��ان در 
س��فر به ناديده  ها، بسط جهان هستی و در آغوش گرفتن 

تمامی فضای عالم است. 
در همة نوش��تارهايی از اين دست ضمن تأکید بر آنکه 
هنرمن��د طبیعت را بهتر و زيباتر از آنچه هس��ت جلوه 
می  دهد، زيبايی ذهنی و هنر مدرن دينامیک و پیش��رو 
معرفی می  ش��ود. به نظر می  رس��د موض��وع لزوم عبور 
هنرمن��د از بازنمايی و حرکت به س��وی انتزاع، ناديده 
انگاشتن فضای سنت بصری مان است؛ زيرا در اين فضا 
تصوير بیشتر در ارتباط تنگانگ با ادبیات و روايت معنا 
پی��دا می  کند تا بازنمايی جه��ان. از طرف ديگر، هنر و 
هنرمند مقوله  های غیرمعمول و فانتزی قلمداد م ی شوند. 
پیشینة تاريخ هنر ما با معیارهايی که از هنرهای زيبا و 
تعاريف زيبايی ذهنی ارائه شده است، بیشتر همخوانی 
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دارد تا هن��ر خیال انگیز و مبتنی بر احساس��ات فردِی 
هنرمندی تراژيک که از طرف مطبوعات تبلیغ مي شود 

و بر ديوار گالری  های شهر قرار می  گیرد.

به گزارش کريم امامی در سال 
1۳4۳ش هفت گالری فعال در 
تهران وجود داشت. آنها بیشتر 
مواقع آثار انتزاعی را به نمايش می گذاش��تند؛ اما مردم 
معموالً نس��بت به هنِر نوگرا اقبالی نشان نمی دادند و از 
درک آنچ��ه بر ديوار گالري ها قرار گرفته عاجز بودند. در 
اين شرايط چرخ اقتصاد هنر نخواهد چرخید. به منظور 
ايجاد توجه و تکاپو در مردم می  بايست درک عمومی از 
هنر متحول شود. »شايد نیاز به آشنايی عمومی و حتی 
طبقة تحصیل کرده با هنر نوگرا بود که س��بب شد که 
پیشگامان هم گام با تالش  های فردی خود که در رويکرد 
هنری شان متجلی می  شد، اعتبار هنر مدرن را از طريق 
گفت وگوها و بحث  های عمومی در انجمن  ها، مجالت و 
نمايشگاه  ها شرح و اشاعه دهند« )کشمیرشکن، 1۳96: 
76(. ايج��اد آش��نايی مخاطب با هنر م��درن از طريق 
کشاندن آن به میان زندگی روزمره نیز به موازات تولید 

متون پیرامونی در دهة چهل صورت می پذيرفت. 
نامتعارف ترين نمايش��گاهی که در راه است نمايشگاه 
يک روزه  ای اس��ت که قرار اس��ت در فضای باز، يازدِه 
ش��ب، جمعة آينده برپا ش��ود. مکاِن اين نمايش��گاه 
پیاده  روه��ای خیابان پهلوی و ش��اهرضا ]ولی عصر و 

انقالب[ است و نرده  های پارک قديمی کافه شهرداری 
]پارک دانش��جو[ قرار اس��ت محل نمايش آثار باشد. 
ظاهراً هدف اين نمايش��گاه بردِن هنِر مدرن به میان 

آدم  های کوچه و بازار است )امامی، 1۳95: 144(. 

مطبوعات بس��تر الزم را برای انتش��ار مطالبی درجهت 
ايج��اد تحول در درک عمومی مردم از هنر فراهم آورده 
بودند. »سفر به عالم نقاشی جديد« به خوبی نگاه مردم 

آن روزگار را به هنر مدرن نشان می د هد.
 جاهل بسیطی چون من از خیلی از مسائل اين دنیا 
سر درنمی  آورم اما موضوعی که بیشتر برايم مجهول 
مان��ده بود و عقلم به آن قد نمی  داد نقاش��ی جديد 
بود. می  دي��دم که جماعتی از هنرمن��دان که آقای 
پیکاسو مرشد و پیش��وای آنهاست مقداری رنگ بر 
روی صفحه می مالند و اشکال و صوری که غالب آنها 
ناموزون است پديد می آورند و اسمی عجیب هم که 
با هیچ گوشة آن مطابقتی ندارد روی آن می  گذارند 
و آن وقت اين پرده می  ش��ود يک شاهکار گران بهای 

هنری )سعیدی، 1۳۳۳: 670(.

 فض��ای رواي��ی اين مقال��ه مخاطب را ب��ا اين حقیقت 
روب��ه رو می  کند که ابتدا می  بايس��ت از طريق مطالعه و 
دانش ان��دوزی، قواعد حاکم بر هنر مدرن را آموخت؛ اما 
در نهايت، »نقاشی مدرن هیچ توضیحی اضافه بر آنچه 
که رسم کرده است ندارد که به تو بدهد« )همان: 672(. 

تالش برای ايجاد 
درک عمومی از هنر
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پس »ارزش تابلوي جديد همان قدر که مربوط به نقاش 
آن است همان قدر هم مربوط به بیننده است« )همان(. 
در نهايت اين مقاله می  کوشد در ذهن مخاطب خود اين 
مفهوم را پديد آورد که نقاش��ی مدرن اثری تأويل پذير 
اس��ت که معنای خود را در تعامل با احساس مخاطب 

پیدا خواهد کرد. 
موضوع اهمیت عناصر بصری و ترکیب  بندی آنها نس��بت 
به شباهت با طبیعت و منطق بصری خاص حاکم بر آثار 
مدرن موضوعی است که رويین پاکباز در »نقاشی مدرن« 
ط��رح می  کند. از نگاه او هنر مدرن نوعی تلقی از واقعیت 
امروزی جهان اس��ت که در ارتباطی تنگاتنگ با کیفیت 
بصری رنگ   ها و فرم ها به  وجود می  آيد )پاکباز، 1۳50: 60(.
عب��ور از بازنماي��ی و حرکت به س��مت انت��زاع يکی از 
مهم ترين جهت  گیری  های مدرنیسم در هنرهای تجسمی 
اس��ت. پیش از دوران مدرن، توانايی هنرمند در ساخت 
اث��ر هنری و به طور ويژه بازنمايی جهان در اثِر تصويری 
موضوع ارزش  گذاری و ايجاد شگفتی در مخاطب بود؛ اما 
در دوران مدرن معی��ار ارزيابی تا اندازة زيادی دگرگون 
ش��د. غالمعلی همايون در پايیز 1۳49ش مطلبی تحت 
عنوان »درک هنری و مردم« در نشرية هفت هنر منتشر 

کرد تا بینندة ايرانی را با ابعاد اين تحول آشنا سازد. 
تمام��ی مقاالت��ی که در اين بخش به آنها اش��اره ش��د، 
پیرامون اين ايدة محوری ش��کل گرفته  اند: مردم آنچه را 
می  شناسند دوست دارند. آنها هنر مدرن را نمی  شناسند؛ 
پس واضح است که نه می  توانند با آن ارتباط برقرار کنند 

و نه آن  را دوست خواهند داشت. برای عبور از اين شرايط 
می  بايست مردم را با هنر مدرن و قواعد حاکم بر آن آشنا 
کرد؛ اما نیاز به مس��لح ش��دن به سالح دانش تنها برای 
مردم احساس نمی  شد؛ هنرمند معاصر نیز برای درک و 
دريافت بهتر از مس��یری که در آن گام برمی  داش��ت، به 
يافتن فهمی تاريخی از وقايع محتاج بود. »هنرمند معاصر 
هنرهای تجس��می در ايران، نمی  تواند کارش را صرفاً بر 
اساس شهود و غريزه پیش ببرد. آفرينش او بايد به دانش 
زيبايي شناسانة امروز متکی باشد. بايد هنرمندانی مانند 
کاندينسکی و کله و حاصل پژوهش های آنها را بشناسد 
و با شناخت کافی، اثر تجسمی خود را خلق کند« )افشار 

مهاجر، 1۳84: 27۳(. 
»تنه��ا راه مطمئن ک��ه از آن راه می  توانیم تعیین کنیم 
آيا ش��یوه  ای از تفکر موفقیت  آمیز اس��ت يا نه آن اس��ت 
ک��ه خودمان ب��ه آن بپردازيم و دريابیم آي��ا از اين منظر 
پاسخ هايی ]که آن شیوة تفکر[ به سؤاالت خود می  دهد به 
نظر قانع کننده می  رسد يا خیر« )کالینگوود، 1۳90: 252(. 
پل ريکور عقیده دارد يکی از اش��کال عالقه مندی و هدف 
در پژوهش  تاريخی، انتقال يک تجربة نظم يافته است که 
می  تواند به يک آگاهی به ش��یوه  ای نس��بت داده شود که 
هر ش��خصی بتواند آن را تجرب��ه  ای از آن خودش بخواند 
)ريکور، 1۳97: ۳(. آنچه درخور تعمق و بررس��ی اس��ت 
می��زان تالش متفکر و هنرمند ايرانی برای تبديل مبادی 
مدرنیس��م در هنرهای تجس��می به تجربه  ای نظام يافته، 
همچنین قرارگرفتن او در جايگاه انديشه  ورز مدرن است. 
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هنرمند ايرانی فقط وقتی می تواند پرسش خود را در بستر 
مدرن طرح کند که خود در مقام فاعل شناس��ا )س��وژه( 

به  واسطة اين دستگاهِ فکری به جهان بنگرد.
تأم��ل در يک روش به ش��رط تس��لط ب��ر آن می  تواند 
پاسخ گوی پرس��ش  ها باش��د. يکی از راه  های تسلط بر 
يک روش، تبیین تبارشناس��ی مفاهی��ِم پیرامون آن و 
بررس��ی تاريخ مندی موضوع به  شکل هم زمان در بستر 
فرهنگی- اجتماعی آن است. پل ريکور انگیزه  ها و عاليق 
پژوهش  ه��ای تاريخ��ی را در دو موض��وع صورت بندی 
می کند؛ اول عالقه به شناخت در پژوهش های تاريخی: 
»يک عالقه که بر پژوهش  های تاريخی حاکم است اين 
اس��ت که شناخت تاريخی بايد چنان برساخته شود که 
سزاوار عنوان ش��ناخت علمی باشد، و ازاين  رو ابژه ای از 
ش��ناخت را نمايش دهد که جواب گ��وی معیارهای  عام 
عینی��ت )ابژکتیويته( باش��د« )هم��ان: 2(. دوم عالقه 
ب��ه ارتباط )هم  آگاهی( در اين س��طح از انگیزه اس��ت: 
»تاريخ ن��گار دس��ت  کم بالقوه بايد قادر به انتس��اب آن 
تجربه به مثاب��ه تجربه ای نظم يافت��ه و وحدت يافته به 
خودش باشد« )همان: 4(. با آنکه هردوی اين انگیزه  ها 
در بررس��ی  ها پیرام��ون تاريخ مدرنیس��م در هنرهای 
تجس��می در مت��ون مطبوعاتی دهه های س��ي و چهل 
به  چشم می خورد، عالقه به ش��ناخت، موضوِع بررسی 
تاريخی را به عینیتی درخور پژوهش مبدل نمی  س��ازد 
و عالق��ه به ارتباط به  جای قیاس  پذير کردن رخدادهای 
درهم بافت��ة انس��انی به ايجاد هم  حس��ی از طريق بیان 

زندگی  نامة هنرمندان قناعت می  کند.
نگاه��ی که هن��ر م��درن را مجموع��ه  ای از مفروضات و 
باورهای ذهنی دربارة فرهنگ و س��بک می  داند، آموزش 
معیارهای هنر مدرن را از طريق بررس��ی مداوم سبک ها 
در مطبوع��ات پی  می  گی��رد. در خ��رداد 1۳22ش نامة 
جامعة لیسانسه های دانش سرای عالی با نام نشرية سخن 
و به سردبیری پرويز ناتل  خانلری منتشر شد. اين نشريه 
هدف اول خود را ارتقاي علمی و ادبی کشور می  دانست. 
گردانندگان اين ماهنامة فرهنگی و ادبی، بحث و تحقیق 
دربارة هنرهای زيبا را به عنوان يکی از اصلی ترين مسائل 
مد نظر داش��تند. چنانچه در س��رآغاز آن چنین اش��اره 

کرده اند.
هنره��ای زيبا چنان که خ��وب می  دانید در اين عصر، 
با آنکه عصر صنعت و ماش��ین و آهن اس��ت نه تنها از 
ترقی بازنمانده، بلکه به مراحل عالی و خیره کننده  ای 
از کمال نیز رسیده است ... ما با آنکه  سابقة ممتدی در 
اين هنرها داريم بدبختانه اکنون از آشنايی اين اصول 
و آثار جديد بازمانده  و بدانچه از نیاکان به ارث برده  ايم 
قناعت ورزيده ايم... ما برای شناساندن هنر چنانکه  در 
دنیای متمدن امروزی مرسوم و منظور نظر است بابی 
در اين مجله می  گشايیم و به بحث در اصول و قواعدی 
که در ب��اب هريک از هنرهای زيبا ب��ه وجود آمده و 
همچنین بیان آرا و عقايد جديد در ادبیات و موسیقی 
و نقاش��ی و حجاری و معماری و جز اين ها تا آنجا که 

میسر است می پردازيم )سخن، 1۳22(.
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 در راستای هدف شناساندن شکلی از هنر که در جهان 
متمدن متداول و مرس��وم ش��ده بود، نش��رية سخن از 
شمارة سوم با »سخنی چند دربارة ادبیات و هنر امروز« 
آغاز می ش��ود. پروي��ز ناتل  خانلری اين نوش��تارها را با 
ريشه شناسی واژة هنر و مفاهیم پیرامون آن آغاز می کند: 
»هنر نتیجة کوش��ش انس��ان برای ايجاد زيبايی است. 
نقاشی و پیکره  س��ازی و معماری و موسیقی و شاعری 
همه از فنون هنر است، زيرا اين فنون جز جست وجوی 
زيبايی و ايجاد آن هدفی ندارد« )ناتل  خانلری، 1۳22: 
129(. اين مقاالت ب��ا بحث هايی پیرامون نظرية »هنر 
ب��رای هن��ر« و »جدايی زيبايی از س��ودمندی« امتداد 
پیدا می کند. در اين سلس��ه گفتارها ارتباط میان هنر با 
مفاهیمی مانند بازی، تقلید از طبیعت، فطرت بش��ری، 
کار، سودمندی، زندگی و ... بررسی می شود. در نهايت در 

شمارة هفت و هشت اين بحث  ها پايان می  يابد. 
در همین ش��ماره اس��ت که ماهنامة سخن برای اولین 
بار به قل��م عبداهلل فريار به معرفی يک��ی از هنرمندان 
مدرن می  پردازد. اين مقاله بیش از آنکه به ابعاد فنی آثار 
گوگن و تحلیل همبستگی شرايط اجتماعی و وضعیت 
روانی هنرمند يا جنبه  های صوری آثار او بپردازد، روايتی 
از زندگی پرماجرای گوگن را بیان می  کند؛ روشی که در 
آن دوران کم و بیش برای معرفی ديگر هنرمندان نیز در 

مطبوعات به کار گرفته می  شد. 
مقالة عبداهلل فريار که »پل گوگن، نقاش فرانسوی« نام 
دارد به جنبه  های شگفت  انگیز و اعجاب  آور زندگی نقاش 

می  پردازد؛ نس��ب خانوادگی و عاليق او طرح می  شود و 
همچنین سرنوشت غم  انگیز و تراژيک قهرمانان به گوگن 
تعمیم داده می  شود. در اين نوشتارِ هفت صفحه  ای فقط 
بخش کوتاهی به ن��گاه و روش هنرمند اختصاص پیدا 

کرده است: 
او رنگ آمی��زی را بر همه  چیز مقدم می  داش��ت. يک 
منظرة طبیعی نزد او فقط وسیله  ای بود برای نشان 
دادن هم آهنگی رنگ. مثاًل گوگن عقیده داشت که 
اگر در پ��رده  ای بخواهید رنگ س��بز را مقدم داريد 
می  توانید هرچه را میل داريد به رنگ سبز درآوريد. 
البته جامعه در موقع ديدن س��گی که به رنگ سبز 
روی شن قرمز کشیده شده بود جز استهزا و تعجب 

نظری اظهار نمی  کرد )فريار، 1۳22: 411(. 

در اينجا هنرمند و ايده  های او در مقام محصوِل شرايِط 
حاکم بر دورانی خاص بررس��ی نمی  شوند. آشکارترين 
وجه اين نوشتار، محوريت شخصیت و صورت روايی آن 

در قالب ساختار زندگی  نامه ای است. 
زندگی  نامه نويس��ی به  عنوان گون��ه  ای از ادبیات تاريخی 
از ديدگاه کالینگوود ش��یوه  ای در حال زوال و انحطاط 
است )کالینگوود، 1۳90: 254(. او بر اين باور است که 
اين ش��یوه، روايتی را نه به هدف پذيرش و قبول عقلی، 
بلک��ه به انگیزة برانگیختن هیجان و عاطفه در مخاطب 
خود بیان می کند. نويسندگان زندگی  نامه می  کوشند تا 
با تهییج عواطف، احس��اس همدل��ی و بدخواهی را در 
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خواننده ايجاد کنند. همدلی مخاطب دربارة مسائلی که 
در زندگی  نامه می خواند الزاماً به فهم شرايط و مختصات 
مس��ائلی که فردِ موض��وعِ زندگی  نامه با آنها دس��ت به 
گريبان بوده نخواهد انجامید. کالینگوود زندگی  نامه  ها را 
در دو نوع صورت  بندی می  کند: نوع سرگرم کننده، و نوع 
جادويی يا پنددهن��ده و اخالق  آموز. زندگی  نامة گوگن 
در بافت��ی روايی و س��رگرم کننده با يادآوری جنبه های 
اعج��اب  آور زندگ��ی هنرمند در جه��ت پندآموزی نیز 
حرکت می  کند. »داس��تان زندگی گوگن بس��یار جالب 
توجه و خواندنی و برای کسانی که عملی ساختن افکار 
و عقايد خود را مش��کل می  پندارند درس عبرتی است« 
)فريار، 1۳22: 410(. اس��اس تفکری که مؤلف را محور 
اصلی بررسی قرار می  دهد می  توان در اين جمله خالصه 
کرد: اثر از مؤثر مجزا نیست. اين تفکْر هنرمند را صاحب 
اثر قلمداد می  کند؛ پس هرچه بیش��تر در زمینة زندگی 
شخصی هنرمند اطالعات به  دست آيد، بر عمق ادراک 

مخاطب از اثر افزوده خواهد شد.
روندی که س��خن جس��ته و گريخته از سال  های آغازين 
دهة بیس��ت آغاز کرده اس��ت، به ش��کلی منسجم تر با 
معرفی س��بک  های هنر مدرن و قواعد زيبايی شناختی 
حاکم بر آنها توس��ط فصل نامة هفت هن��ر امتداد پیدا 
می  کن��د. اواخر دهة  چه��ل فصل نامة هفت هنر از طرف 
ادارة کل آم��وزش هنری وزارت فرهنگ و هنر انتش��ار 
يافت. اين نشريه از شمارة اول خود به معرفی سبک های 
هن��ر مدرن و هنرمندان اين حوزه می پرداخت. گاه اين 

مق��االت مانند »تصويری کوت��اه از زندگانی چند نقاش 
ب��زرگ« روايتی مختصر از زندگی  نام��ة هنرمندان ارائه 
می  کرد و يا هنرمندانی مانند آرتورو مارتینی1 يا جولیو 
گونزالز2 را که در آن دوران در اروپا مش��غول به فعالیت 
بودند به  ش��کلی مفصل  تر معرفی می  کرد. س��بک  های 
هنری نیز گاه به  شکل دايرة المعارفی مانند »مکتب  های 
نقاش��ی« به قلم غالمحسین نامی معرفی می  شدند و يا 
سبکی همچون امپرسیونیسم يا سمبلیسم در يک مقاله 

موضوع شناخت قرار می  گرفت.

ت��االر قندري��ز از پايی��ز 49 
فصل نام��ه  ای را با نام فصلی 
در هن��ر منتش��ر می کرد که 
تنه��ا چه��ار ش��ماره از آن 

انتش��ار يافت. تهیه کنندگان اين نشريه در مقدمة اولین 
ش��ماره، هدف از انتش��ار آن را اين گون��ه بیان می  کنند: 
»بی هی��چ بلندپروازی و ادعايی واهی، اين نیت هس��ت 
که ناآموخته ه��ا را با هم بیاموزيم و آموخته  ها را دگرباره 
با ديدی واقع بینانه تجربه کنیم و نیک پیداس��ت که اين 
مجموع��ه هنوز چه نقصان  ها دارد. اما بايد ش��روع کرد« 
)مقدم��ه فصلی در هن��ر، 1۳49: 4(. مقدم��ة اين چهار 
ش��ماره تصويری نسبتاً آشکار از فضای هنری آن روزگار 
و گفتمان  ه��ای حاکم بر آن، همچنین بیم  ها و امیدها بر 

1. Arturo Martini
2. Julio González

نگاهی از درون و بيرون 
به شرايط هنر ايران در 
پايان دهة چهل

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 p

az
ho

uh
es

hn
am

eh
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                             9 / 14

https://pazhouheshnameh.ir/article-1-25-fa.html


96 دوره دوم؛  شماره 2؛ تابستان 1398پژوهشــنامه فرهنگســـتان هنــر

س��ر آيندة هنر ملی ارائه می  کند. به شکل تیتروار آنچه 
تبیین ش��ده از اين قرار است: جامعة ما در روند تاريخِی 
خود دورانی نس��بتاً طوالنی از رکود فرهنگی را پشت سر 
گذاش��ته اس��ت. هنر يا هر محصول فرهنگی ديگری در 
چنین جامعه  ای در يک روال نامنظم و مغشوش و اغلب 
غیرانسانی گسترش می يابد و نقش اجتماعی آن به شکلی 
ناقص اعمال می  ش��ود. هنر متأثر از ش��رايطی اين چنین 
صورت بندی ش��ده اس��ت: هنری بی ماي��ه و مبتذل که 
توده ها را مشغول نگاه می  دارد و يا هنری روشن فکرانه که 
با سرعتی کند در گفتمان  هايی مانند سنت  گرايی متحجر، 
پیروی بی قید و ش��رط از نوجويی، دف��اع از اصالت هنر و 
هنر در خدمِت جامعه امتداد يافته است. روابط اجتماعی 
کهنه و غیرمتوازن حاکم بر جامعه س��بب شده خالقیت 
در حد جرقه  ای زودگذر و آنی باقی ماند و نتواند حاصلی 
ملموس و قابل اندازه گیری به بار آورد. هنر معاصر عامل 
پويايی در جامعه نیست و بازتابی درست از دگرگونی  های 
جامعه به  دس��ت نداده اس��ت. هنر معاص��ر ايران در حد 
اعالی کاوش خود به تفحص در ظواهر پرداخته اس��ت؛ 
بی  آنکه  بتواند به اعماق واقعیت راه يابد. الزم است تا هنر 
معاصر از فرديت هنرمند مايه  گیرد؛ فرديتی که از عمل 
و انديشه  های شخصی او پیراسته شده باشد. هنر معاصر 
در بیش��تر موارد در کلیِت خود طفیلی هنر جهانی باقی 
مانده و هنر ملی تاکنون در هیچ زمینه ای به  طور کامل به 
وقوع نپیوسته است. هنر معاصر برای اصالت يافتن ناگزير 
اس��ت که از زيس��ت مردم ما در ظرف زمانی و موقعیت 

جغرافیايی اکنون نشئت گیرد و يا آرمان  های اجتماعی را 
توصی��ف کند. پويايی هنر در فراتر رفتن آن از معیارهای 
موجود تحقق خواهد يافت. هنر ملی در نوع ايده آل خود 
سنتزی است از فرهنگ گذشته و آينده. هنر واقعی در هر 
لحظه درست همانند زندگی، مفهومی از مرگ گذشته و 
تولد آينده را با خود به همراه دارد. هنر معاصر برای يافتن 
محتوايی زنده می بايست از تقلید الگوهای پیش ساخته - 
خواه کهنه، خواه نو - بپرهیزد و با پديده  های نوين جامعه 
عجین شود. هنرمند معاصر وقتی می  تواند در جهت هنر 
 مل��ی و پس از آن هنر جهان��ی حرکت کند که محتوای 
هنر خود را از زندگی خويش اخذ کند و در ساختن قالب 
مناس��ب برای اين محتوا از تمامی ابداعات چهار گوش��ة 

جهان ياری گیرد.
نگارن��دگان اين چهار مقدمه با نق��دی از درون، فضای 
هنر ايران را در س��ال  های پايانی ده��ة چهل، پرهیاهو 
ام��ا میان تهی تصوير کرده  اند. آنها بر اين باورند که عدم 
وجود توأماِن ش��ناخِت صحیح از هنر گذش��تة ايران و 
ادراکی انتقادی از مسیر تحوالت هنر غرب در بستری از 
ناآگاهی نسبت به تحوالت جامعة آن روِز ايران سبب شد 
تا حرکت هنر نوگرا عقیم و ابتر باقی بماند. نقد درونی آنها 
ضمن ارائة تعريفی روشن از مفاهیم موجود، راهکارهايی 

برای برون  رفت از شرايط موجود ارائه می کند.
احس��ان يارش��اطر آغاز بالیدن نوگرايی در هنر ايران را 

مربوط به سال  های پس از جنگ جهانی دوم می  داند:
تغییر وضع سیاس��ی و دگرگونی جو فرهنگی توأم 
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با آن،  که از ورود نیروهای متفقین به ايران ناش��ی 
شد )1941/ 1۳20( نمايانگر آغاز دورة جديدی در 
نقاش��ی ايران بود. ايران ناگهان در معرض برخورد 
عقاي��د و ايدئولوژی  ه��ای رنگارن��گ ق��رار گرفت. 
روش��نفکران با اش��تیاق جويای راه  های نو بودند و 
با شوق بس��یار به استقبال مفاهیم جديد می  رفتند 

)يارشاطر، 1۳79: ۳7۳(. 

جريانی که از آن سال  ها آغاز شد، ابتدا به تقلید از ظواهر 
و الگوبرداری از تکنیک  های هنر غربی می  پرداخت. دوران 
اقتباس و الگوبرداری از هنرمندان اروپايی ش��روع  ش��ده 
ب��ود و تالش در جهت جذب نگرش  ه��ای نو و آموختن 
اس��لوب  های تازه و تس��لط بر آنها بیشتر به تقلید از آثار 
امپرسیونیس��ت  ها و کوبیس��ت  ها انجامیده ب��ود. پس از 
فروکش کردن هیجان و التهاب اولیه، ش��رايط حاکم بر 
هنر نوگرای ايران در س��ال  های پايانی دهة سی و به  ويژه 
در دهة چهل بس��تر الزم را برای ب��روز خصايص فردی 
هنرمندان در قالب ساختاری بومی فراهم آورده بود. کريم 
امامی آغاز دهة چهل را سرآغاز تکوين جريان مستقل در 
نقاش��ی مدرن ايران می  داند )امامی، 1۳95: 19(. در اين 
دوران مفاهیم��ی چون هنر ملی و مکتب نقاش��ی نوين 

ايرانی بیش از پیش به تحقق نزديک شده بودند. 
از ن��گاه ج��واد مجابی هنر معاصر ايران از اواس��ط دهة 
سی در دورة دوم حیات خود پس از پشت  سر گذاشتن 
س��ال  های آغازين ظهور، وارد بحران بلوغ و جوانی خود 

ش��ده اس��ت. او نقطة آغاز اين دوران را برگزاری بینال 
تهران می  داند. در همین عصر از حیات هنر نوگراس��ت 
که هنرمندان تحقق آرزوهای اولیة خود در دهة سی را 

در دهه های چهل و پنجاه مشاهده می  کنند: 
وجود هنر مدرن از سوی مراجع فرهنگی به رسمیت 
پذيرفته می شود. تکثر و تنوع  پذيری حوزه  ها و شوق 
نوگرايی و طرح  اندازِی عالمی تازه و معاصر با جهان، 
حضور کوش��ندگان فرهنگی اعم از هنرمند، منتقد، 
رس��انه و مخاطب را وامی  دارد که به جس��ت وجوی 
فض��ای تازه بپردازند و تجرب��ة کم و بیش ضروری را 
- آگاه و ن��ی اگاه - از س��ر بگذرانند )مجابی، 1۳9۳: 

.)156-155

 فضای مس��لط بر فرهنگ آن س��ال  ها از يک س��و در 
مطبوعات بر لزوم کس��ب دانش  های نظری و فهم روند 
تاريخی تح��والت هنری معاصرِ جه��ان تأکید می  کرد 
و از س��وی ديگ��ر، حمايت  های دولتی از هن��ر نوگرا و 
انش��قاق میان دولت و ملت فاصلة مردم را از هنر نوگرا 
بیشتر می  کرد؛ هنری که الفبای فهم زبان آن به واسطة 
متون ترجمه و تألیف در مطبوعات تبلیغ می  ش��د و در 
گالری  های تهران به نمايش درمی  آمد. فضای پرتنش و 
سیاست  آلود آن روزها و صف  بندی افکار و ايدئولوژی ها، 
نگاه بی  طرفان��ه به جريان نوپای هنر نوگ��رای ايران را 
غیرممکن می  س��اخت. فضای گیج کننده، غیرمنسجم 
و ايدئول��وژی زدة آن روزها بی  تفاوت و گاه احساس��ی و 
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غضب آل��ود دربارة تحوالت هنر تجس��می اعالم موضع 
می ک��رد. در اين فضا، روش��نگری و ترغی��ب مردم به 
عمل سیاسی نسبت به هرگونه آگاهی بخشی در فضای 

روشنفکری ترجیح داده می  شد.
هنر نوگرای ايران از يک س��و - حداق��ل در ظاهر - در 
جاي��گاه موفق  تري��ن جري��ان تجددخواه��ی صورتی از 
آش��تی میان سنت و مدرنیس��م را ارائه می  داد. از طرف 
ديگ��ر، عده  ای هنر نوگرا را هنری غیرمتعهد و حکومتی 
می دانس��تند و رسمیت بخشیدن حاکمیت به اين گونه 
را تهی کردن آن از محتوا قلمداد می  کردند و يا همچون 
ج��الل آل  احمد هنر جديد را »قوطی بگیر و بنش��انی« 
می  دانس��تند که برای ه��ر از راه رس��یده  ای متاعی دارد 

)آل احمد، 1۳57: 19(. 

جري��ان هن��ر م��درن ک��ه 
به واسطة تجددخواهی و بر 
الگويی غیربومی در  مبنای 
اي��ران آغاز ش��ده بود در دهه های س��ی و چهل پس از 
تکوين اولیه در جهت تثبیت ش��دن گام برمی  داش��ت. 
ازخودبیگانگی و فراموشی آغازين در مواجهه با هنرهای 
زيب��ا - به عن��وان مفهوم و چهارچوب��ی وارداتی - جای 
خ��ود را به احس��اس نیاز ب��رای تبیین معن��ای هنر و 
زيبايی بخش��یده بود. بدين ترتیب بخش��ی از رس��الت 
شناس��اندن هنرهای زيب��ا به عنوان پدي��ده ای وارداتی 
ب��ر دوش مطبوعات قرار گرفت. در همین راس��تا و در 

جهت تبیین معنای هنر و زيبايی، ضمن ارائة تعريفی از 
هنرهای زيبا، تقلیِد صرف از طبیعت فاقِد ارزش دانسته 
می  ش��ود. هرچند س��نت تصويری ايران عمدتاً به زبان 
انتزاع سخن می  گويد و پیروی بی قید و شرط از طبیعت 
در آن به چش��م نمی آيد. ب��ا اين  همه، موضوع فرارفتن 
از طبیعت بخش��ی مهم از ادبیات متون مطبوعاتی را به 
خود اختصاص می دهد. در عمل، تصويری که مطبوعات 
از هنر م��درن ارائه می کنند نمی  تواند مردم را به ايجاد 
رابطه با آثار تجس��می ترغیب کن��د. متون مطبوعاتی 
مبنای هنر را بازآفرينی احس��اس، ناخ��ودآگاه و خیاِل 
هنرمندی تراژيک تصوي��ر می  کردند. مردم نیز به دلیل 
آنک��ه  چیزی از زندگ��ی خود در اين هن��ر نمی  يافتند، 

تمايلی برای هم داستانی با آن نشان نمی دادند.
از دهة بیس��ت به بعد، جريان��ی در مطبوعات در جهت 
ايجاد درک عمومی از هنر کوش��ید ت��ا به طور موازی، 
هنرمن��دان و م��ردم را با قواعد  حاکم ب��ر هنر مدرن و 
روايتی از زندگی نامة هنرمندان معاصر غربی آشنا سازد. 
تصويری که از مدرنیس��م به مثابه تجربة زيستة غربی 
ارائه می  شد، بیش��تر مبنای توصیف داشت تا تفسیر و 
تأويل؛ بر مبنای اين الگو توصیِف آنچه پیش تر رخ داده 
بود می  بايس��ت ضمن تغییر شرايط، امکان ايجاد تحول 
در درک عمومی مردم از هنر را فراهم آورد. هدف اصلی 
اي��ن جري��ان را می  توان ايجاد آش��نايی عمومی با هنر 
م��درن و قواعد حاکم بر آن دانس��ت. اين دانش افزايی، 
هم در مس��یر س��اخت اثر هنري و هم در جريان فهم 

نتيـجه
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آن سودمند به نظر می  رسید. عالقه به شناخت در کنار 
اشتیاق برای ارتباط در سطح هم  آگاهی انگیزة الزم برای 

پژوهش  های تاريخی را فراهم آورد.
در س��ال  های پايانی ده��ة چهل نقد درون��ی و بیرونی، 
آشکارگی بیشتری به فضای حاکم بر هنرهای تجسمی 
بخشید. آنچه با اقتباس و الگوبرداری از هنرمندان اروپايی 
آغاز شده بود، در مسیر بروز خصايص فردی هنرمندان در 
قالب ساختارهای بومی قرار گرفت. از دل مجموعه  هايی 
همچون تاالر قندريز تالش  هايی به منظور مستندنگاری 
فضای هنری و نقد درونی هنرهای تجسمی به عنوان يکی 
از محصوالت فرهنگ بیرون آمد. تالش  های آنها که بیشتر 
متأثر از آموزه  های مدرس��ة باوهاوس بود، می توانست به 
تولد مکتب نقاشی معاصر ايرانی و نهادی آکادمیک برای 

نقد و نظر دربارة هنر ملی بینجامد.
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