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چكيده
بدنة اصلي و پوياي هنرهاي تجسمي در ايران پس از انقالب اسالمي تا پايان دوران دفاع مقدس داراي ماهيتي ديني 
و متعهد به ارزش هاي انقالب اسالمي است. به رغم ناديده انگاري يا تقبيح پيشينة هنري بالفصل و دستاوردهاي 
آن، نفي مدرنيسم غربي، برتري محتوا بر فرم هنري و تالش جهت تکوين و تلفيق فرم به منظور انتقال و تعامل 
هرچه بهتر محتوا و معاني با مخاطب عام، رجوع به نظريات و آراي نويسندگان و هنرمندان دستاوردهاي هنر 
متعهد را در اين زمينه کامًال موفق ندانسته و بعضًا آن را متناظر با ويژگي هاي هنر مدرنيسم عنوان مي کنند. از اين 
رو مقالة حاضر، ضمن تمرکز بر پيکرنگاري و بازنمايي انسان در آثار حجمي و هنر متعهد، به تبيين ويژگي هاي 
آن براساس شاخصه هاي هنر مدرنيسم مي پردازد. اين مقاله با هدف بررسي هنر پيکرنگاري ايران پس از انقالب 

اسالمي تا پايان جنگ در  پي پاسخ به پرسش هاي زير بر مي آيد:
- انواع پيکرنگاري در مجسمه سازي ايران پس از انقالب اسالمي کدام است؟

- هنر انقالبي و متعهد در ارتباط با مدرنيسم هنري و دستاوردهاي آن چگونه خوانش مي شود؟
روش تحقيق مقاله توصيفي_تحليلي و گردآوري اطالعات آن به شيوة کتابخانه اي است. اين پژوهش گوياي 
آن است که غالب آثار پيکرنگاري که مانند ساير رسانه هاي هنري پس از انقالب اسالمي درتالش براي احراز 
عملکرد به عنوان رسانه اي جهت تعامل معاني و محتواي ديني، انقالبي و ارزشي همزمان درقالب آثار واقعگرايانه، 

انتزاعي و گسسته پديدار مي شود با ويژگي هاي بنيادي هنر مدرنيسم در تغاير و تضاد است.
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بررسي بازنمايي انسان در هنرهاي 
حجمي ايران پس از انقالب اسالمي 
تا پايان دوران دفاع مقدس در ارتباط 

مقدمهبا مدرنيسم هنري
پس از انقالب اسالمي، هنر متعهد و انقالبي با کنار نهادن 
محتوا  بيان  هدف  با  غرب  مدرنيسم  هنر  دستاوردهاي 
و معاني انقالب اسالمي شکل گرفت. به عقيدة برخي از 
متفکران و هنرمندان، برخالف اجتناب از مدرنيسم هنري، 
نشانه هايي از آن به شکلي ناقض اهداف هنرمندان انقالبي 
در آثار ايشان به چشم مي خورد و برخي از ويژگي هاي 
با  متناظر  مي توان  را  دوران  اين  در  تجسمي  هنرهاي 
حاضر،  مقالة  کرد.  عنوان  مدرنيسم  هنر  شاخصه هاي 
بازنمايي  نحوة  و  پيکرنگاري  بر  بررسي  تمرکز  ضمن 
انسان در آثار حجمي هنرمندان انقالبي و هنرمندان متعهد، 
به  مقدس،  دفاع  دوران  پايان  تا  اسالمي  انقالب  از  پس 
آزمون فرضية مذکور و بررسي ويژگي ها و مطالعة اين 
هنر مي پردازد. هنر انقالبي و متعهد با اتخاذ رويکردها، 
به فعاليت  امروز  تا  انقالب اسالمي  اهداف و ارزش هاي 
خويش ادامه مي دهد. بررسي و شناخت مراحل آغازين 
چگونگي  و  کيفيت  شناخت  در  مي تواند  هنر  اين  تکوين 

وضعيت معاصر آن موثر واقع گردد.
سواالت اصلي که اين مقاله به آن ها پاسخ مي دهد عبارتند 

از: 
- انواع پيکرنگاري در مجسمه سازي ايران پس از انقالب 

اسالمي کدام است؟
با مدرنيسم هنري و  ارتباط  انقالبي و متعهد در  - هنر 

دستاوردهاي آن چگونه خوانش مي شود؟

روش تحقيق
روش تحقيق اين مقاله، توصيفي_تحليلي، با هدف بررسي 
هنر پيکرنگاري ايران پس از انقالب اسالمي تا پايان جنگ 
با پيشينة هنري خود و  است و در پي يافتن نسبت آن 
خوانش هنر انقالبي و متعهد در ارتباط با مدرنيسم هنري 
و دستاوردهاي آن مي باشد. گردآوري اطالعات در اين 

پژوهش به شيوة کتابخانه اي صورت گرفته است. 
ساخته  مجسمه هاي  آثار  شامل:تصاوير  آماري  جامعة 
شده توسط هنرمندان، بعد از انقالب اسالمي با موضوع 
پيکر نگاري انسان است. نمونة آماري نيز به شيوة گزينشي 

از ميان اين آثار اتنخاب شده است.

پيشينة تحقيق
مجسمه سازي  مسئله  به  که  پايان نامه هايي  ميان  در 
کارشناسي  نامة  پايان  از  غير  به  اند،  پرداخته  ايران  در 
ارشد نگارنده مقاله، تحت عنوان بررسي بازنمايي انسان 
شرايط  و  علل  بررسي  به  که  معاصر۱  پيکرسازي  در 
شکل گيري جريانات هنر معاصر، به مطالعة ارتباط هنر 
و فرهنگ (به عنوان حوزه هايي که مرزهاي ميان آن ها 
بطرزي فزاينده کمرنگ مي شوند) در دو جامعة ايران و 
اياالت متحد مي پردازد و محدودة مورد نظر اين پژوهش، 

را  ميالدي  دهه ۱۹۸۰  آغاز  از  فيگوراتيو  مجسمه سازي 
اوج پست  با  دهه مصادف  اين  آغاز  که  شامل مي گردد 
مدرنيسم در اياالت متحد و وقوع انقالب اسالمي است، دو 
پايان نامة مرتبط ديگر در مقطع کارشناسي ارشد موجود 
است که البته جامع و کامل نيست و تنها به موارد کلي 

اشاره کرده اند که عبار ت اند از:
پايان نامة کارشناسي ارشد در سال ۱۳۹۳، دانشگاه 
در  مجسمه سازي  تحول  سير  مطالعة  عنوان  با  شاهد 
ايران بين سالهاي ۱۳۵۷ تا ۱۳۹۰، ۲ که با بررسي تحوالت 
بر  عالوه  اخير  دهة  سه  در  بخصوص  مجسمه سازي 
اتفاقات و مسائلي که در طول اين دوره بر مجسمه سازي 
ايران تأثير گذاشته اند به سير تحول مجسمه سازي از لحاظ 
همچنين  و  مي پردازد  محتوا  و  و مصالح  مواد  صورت، 
پايان نامة کارشناسي ارشد در سال ۱۳۹۱ با عنوان تعامل 
سنت و مدرنيسم در مجسمه سازي معاصر با تأکيد بر 
آثار تناولي در دانشگاه هنر اصفهان که در اين پژوهش 
صرفًا به اولين گام تحقيق يعني ارزيابي ساختار صوري 

آثار تناولي با رويکرد نئوفرماليست پرداخته شده است.
مجسمه سازي  حوزة  در  درآمده  نگارش  به  مقاالت  از 
كاربرد  «بررسي  عنوان  با  مقاله اي  به  مي توان  معاصر 
غرب»۳  و  ايران  معاصر  دوران  مجسمه سازي  در  رنگ 
که در فصلنامة نگره، سال چهارم، شمارة يازدهم به چاپ 
رسيده است اشاره کرد که به مسئلة رنگ در مجسمه ها 
به صورت مشترک در ايران و غرب مي پردازد و از نظر 
مطالعه  مورد  آماري  نمونه هاي تصويري، جامعة  تعداد 
محدودي دارد. همچنين مقاالت به چاپ رسيده در مجالت 
علمي پژوهشي يا همايش هاي هنري ديگر، اغلب در حوزة 
فضاهاي شهري به ماهيت و کاربرد مجسمه پرداخته اند 
انديشه هاي  با  ارتباط آن  انسان و  و در مورد بازنمايي 

هنرمندان پس از انقالب پرداخته نشده است. 

مرور اجمالي بر مجسمه سازي در ايران 
«مجسمه سازي در ايران با آغاز مدرنيزاسيون و خروج 
و  برقراري  است.  همراه  خود  فرهنگي  انزواي  از  ايران 
گسترش ارتباطات که در دوران معاصر موجب آشنايي 
هنر  به خصوص  و  جهان  هنر  با  ايراني  هنرمند  مجدد 
آکادميک اروپا شد، مهم ترين نقش را در احياي آن دارد» 
(توکلي و رشاد، ۱۳۸۴). گسترش ارتباطات در اين دوران، 
هنرمندان  آشنايي  موجب  که  مي آورد  فراهم  را  بستري 
ايراني با هنر آکادميک اروپا شده و نقشي مؤثر در احياي 
مجسمه سازي دارد. به دنبال ايجاد نياز و حمايت رسمي 
از اين مقوله، تدريس مجسمه سازي در کنار برخي ديگر 
هنرهاي  هنرستان هاي  مدارس،  در  هنري  رشته هاي  از 
زيبا و يا موزه هاي کشور – که ايجاد آن ها خود محصول 
شرايط اين دوران است – آغاز مي گردد. مدرسة صنايع 
ش)   ۱۳۱۷ (تأسيس:  مردم شناسي  موزة  و  مستظرفه 

١. دانشگاه هنر، سال ١٣٨٩، استاد 
راهنما دکتر غالمعلي حاتم

٢.  دانشگاه شاهد، سال ١٣٩٣، استاد 
راهنما: دكتر محسن مراثي، دانشجو: 

امير سوري
٣.نويسندگان: غالمرضا آقا بابايي، 

مرتضي افشاري
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از  بسياري  هستند.  موزه ها  و  مدارس  اين  اوليِن  جزو 
مانند  مختلف  نسل هاي  از  ايران  مطرح  مجسمه سازان 
ابوالحسن صديقي، علي اکبر صنعتي، علي قهاري، پرويز 
تناولي، ناهيد سالياني، عباس مشهدي زاده دانش آموختگان 
اين گونه مدارس بودند. پس از جنگ جهاني دوم، برنامة 
مدرنيزاسيون اقتصادي همراه با بزرگداشت ايران باستان 
کار  و  ايران محور شعار  در  ناسيوناليستي  معتقدات  و 
قرار گرفت. گرايش به کشف محصوالت فکري و فرهنگي 
و اجتماعي غرب از جانب روشنفکران ايراني از دهة دوم 
به  نماياند.  را  خود  گذشته  از  بيش  بعد  به  بيستم  سدة 
اعتقاد آنان، ايران پير و فرسوده بايد با قبول تمدن جديد 
از نو جوان و نيرومند گردد. آنان نيز چون نسل نخست 
باور بودند که براي رشد و  اين  بر  ايراني،  روشنفکران 
ترقي ايران بايد ظاهرًا و باطنًا و جسمًا و روحًا فرنگي 

مآب شود. 
دوم،  جهاني  جنگ  از  پس  تفکر،  طرز  اين  دنبال  به 
و  گرفت  به خود  جديدي  با غرب صورت  ايران  ارتباط 
رفتند.  کشور  از  خارج  به  تحصيل  براي  متعددي  افراد 
دانشکدة  و   ۱۳۱۹ در  زيبا  هنرهاي  دانشکدة  تأسيس 
هنرهاي تزييني به فاصلة بيست سال، و برگزاري اولين 
بر  نقاط عطف و موثر  از  از دهة سي،  تهران  بينال هاي 
روند آموزش و گسترش مدرنيسم در ايران بود. «پراکنده 
محافل  در  غرب  هنر  تحوالت  از  جديد  اطالعات  شدن 
از  چند  نشرياتي  انتشار  با  تهران،  مطبوعات  و  فرهنگي 
جمله مجلة سخن مرحلة نويني را نويد داد. در دهه هاي 
بيست و سي- دهه هاي آغازين هنر نو در ايران-   فعاليت 
چشمگيري به وقوع نمي پيوندند، ليکن پس از اين، شاهد 
شکل گيري نخستين بينال ها و گروه هاي هنري در ايران 
هستيم؛ گروه هنرمندان معاصر در ۱۳۴۰ در آتلية کبود، 

گروه تاالر ايران (قندريز) در ۱۳۴۳، گروه پنج در ۱۳۴۶، 
که   -۱۳۵۳ در  مجسمه سازان  و  نقاشان  آزاد  گروه  و 
فعاليتش به داليلي چند، از جمله مشکالت داخلي و التهاب 
فضاي پيش از انقالب ايران تداوم نيافت- از اين جمله اند» 
گروه  دربارة  شرحي  در  نامي   .(۱۰  :۱۳۸۰ (گودرزي. 
تشکيل  ضرورت  ايران،  مجسمه سازان  و  نقاشان  آزاد 
گروه آزاد را در اين سال، هجوم موج نوگرايي مبتذل و 
دلخوري و نگراني از شرايط به وجود آمده عنوان مي کند. 
نامي معتقد است: «نهال جنبش مدرنيسم در ايران از دهة 
۲۰ آبياري شد و در دهة ۴۰ و ۵۰ اوج گرفت. دهة ۴۰ 
معتبرترين دهة هنر ايران است. حکومت در اين دوره از 
نظر اقتصادي رشد زيادي کرد و به فکر رفاه و شکل دهي 
پرداخت. جامعه اي  در جامعه  مدرنيسم  از  به تصويري 
آنکه  بدون  نوخواهي مواجه شد،  پديدة  با  يکباره  سنتي 
نقد و بررسي صورت گيرد» (امت علي، ۱۳۸۵). آموزش 
مجسمه سازي مدرن از ۱۳۴۳ با بازگشت پرويز تناولي از 
آمريکا و ساخت کوره و کارگاه ريخته گري با حمايت بنياد 
گري، صورت گرفت. تا پيش از آن، «آتلية مجسمه سازي 
توسط حيدريان، شاگرد کمال الملک، اداره مي شد. نصب 
مجسمة مدرن در ايران يک دهه پس از آن بود که اولين 
آن در تهران، اوايل دهه ۵۰ به تناولي سفارش داده شده 
و روبروي مجموعة تئاتر شهر نصب شده است. بعد از 
آن بود که اين روند جدي تر شد و در پارک ها آثار مدرن 
ديگري، متفاوت از تنديس و پيکره هاي شبيه سازي شده، 
نصب شدند. با اين همه، دغدغة هويت از همان آغاز حيات 
نقاشي و پيکرتراشي معاصر ايران، در طي بيش از پنجاه 
سال، جلوه هاي گوناگوني از خود نشان داده است. حتي 
در دهه هاي چهل و پنجاه يعني اوج نفوذ و رواج تام و 
تمام مدرنيسم در هنر معاصر ايران، هويت گرايي همچنان 
دغدغة خاطر حداقل برخي از هنرمندان ايراني بوده است.» 
(گودرزي.۱۳۸۰) اين زمان، مصادف با آغاز هنر مردمي 
(عاميانه) و هنر مفهومي در غرب است. در چنين برهه اي، 
نهضت نويني در نقاشي و مجسمه سازي ايران به وجود 
با  طباطبايي  ژازه  و  تناولي  چون  هنرمنداني  که  آمد 
بهره گيري از راه کارهاي هنر مدرن و با استفاده از عناصر 
سنتي و يا مذهبي جامعة ايراني سعي در احراز هويت ملي 
و برقراري ارتباط جهاني در مجسمه سازي ايران داشتند 

(تصاوير ۱ و ۲). 
حرکت آرام و پيوسته اي در جريان بود تا مدرنيسم 
اين  با  يکديگر آشتي دهد. مکتب سقاخانه  با  را  و سنت 
حسين  و  تناولي  پرويز  توسط  برهه  اين  در  ويژگي ها 

زنده رودي بنيان گذارده شد.

هنر پس از انقالب اسالمي
هنر  روند  در  عميقي  تغييرات  اسالمي  انقالب  وقوع  با 
هنري  تحول  «جالب توجه ترين  پيوست.  به وقوع  ايران 

تصوير ١. Belly Dancer، اثر ژازه طباطبايي، ١٣٤٣، ٢٥*٣٠*٦٠ 
سانتيمتر. مأخذ: ليما، ١٣٥٠.



بررسي بازنمايي انسان در هنرهاي 
حجمي ايران پس از انقالب اسالمي 
تا پايان دوران دفاع مقدس در ارتباط 

بود: با مدرنيسم هنري مردمي  هنر  از  خاص  گونه اي  توليد  به  معطوف 
انقالبي بر هنر رئاليستي  تعبير  به  اصطالح هنر مردمي 
(و گاه اکسپرسيونيستي) داللت داشت که عمدتًا درگير 
موضوعات سياسي و انقالبي بود و طبقة پايين و مردم 
عادي نقش اصلي را در آن ايفا مي کردند، و بعدها براي 
اشاره به اشکال هنر اسالمي نيز به کار رفت. مباني هنر 
است  ابزاري  هنر  که  داشت  ريشه  باور  اين  در  مردمي 
از  برخي  انقالب  از  پس  ايده ها.  ترويج  و  تبليغ  براي 
(گرچه  انقالبي  آثار  بر  تمرکز  با  تا  کوشيدند  هنرمندان 
جهان  مسائل  بر  بيشتر  و  اسالمي  دغدغه هاي  بر  کمتر 
سوم) در تغييرات عظيم اجتماعي و فرهنگي ايفاي نقش 
در  گرايش،  اين  پيشگامان  از  مسلميان،  نصرت اهللا  کنند. 
آثار متعلق به سال هاي ۱۳۵۴ تا ۱۳۶۰ خود، تجربه هاي 
آشکاري در هنر انقالبي را به نمايش گذاشت. از ميان ديگر 
هنرمندان مستقل برادران شيشه گران نيز به خاطر خلق 
با  شاخص اند.  انقالب  موضوع  با  مشهوري  پوسترهاي 
وجود اين، بخش عمده اي از هنر انقالب توسط گروهي از 
هنرمندان جوان مذهبي با افکاري ايدئولوژيک پديد آمد که 
گرايش هاي خاص مشترک اجتماعي-سياسي، انقالبي و 
مذهبي را اشاعه دادند. اين هنرمندان اولين نمايشگاه بزرگ 
خود را درست بعد از انقالب در سال ۱۳۵۷ در حسينية 
بر  بود  آغازي  رويداد  اين  بودند.  کرده  برگزار  ارشاد 
تشکيل هستة اصلي حوزة انديشه و هنر اسالمي که بعدها 
زير نظر سازمان تبليغات اسالمي به کار خود ادامه داد. 
دو سال بعد شماري از شاعران، فيلمسازان، نويسندگان 
و موسيقي دانان به اين گروه از هنرمندان پيوستند و در 
بر پا  را  اسالمي»  تبليغات  سازمان  هنري  «حوزة   ۱۳۶۰
کردند. چهره هاي گروه (که اغلب از دانشجويان دانشکده 
بودند)  تهران  تزييني  هنرهاي  دانشکده  يا  زيبا  هنرهاي 
عبارت اند از: کاظم چليپا، حسين خسروجردي، حبيب اهللا 
صادقي، ناصر پلنگي، ايرج اسکندري، و بعدها مصطفي 
گودرزي، علي وزيريان، عبدالمجيد حسيني راد، ابوالفضل 
عالي، عبدالحميد قديريان و مرتضي اسدي.» (کشميرشکن، 
۱۳۹۴: ۲۱۷-۲۱۰) عبدالمجيد حسيني راد، از نظريه پردازان 
به رغم  ايراني  هنر  است  معتقد  اسالمي،  انقالب  هنر 
تالش هاي هنرمندان پيش از انقالب اسالمي جهت بنيان 
گذاشتن مکتبي ايراني با رويکردي مدرن، به شدت متأثر از 
مدرنيسم بود، تا جايي که روية مذهبي آن، يکي از وجوه 
بنيادي هنر سنتي ايراني، کنار گذاشته شد. «ليکن پس از 
انقالب، هنرمندان به بازتاب باورهاي اسالمي به موازات 
گرايش انقالب به باورهاي شيعي پرداختند. اين هنرمندان 
از فرماليسم رويکردي روايي و موضوعي را  پرهيز  با 
ارجح مي دارند. مي توان گفت ژانري در هنر پس از انقالب 
ايران، تحت تاثير باورهاي اسالمي قرار گرفت که بنيان آن 
ايدئولوژي انقالب بود. نخستين ويژگي هنر انقالبي تالش 
تأثيرگذاري خود بر تودة مردم است.  براي بسط دايرة 

در نتيجة اين امر، زباني متعهد، محبوب و بيانگر را براي 
انقالبي و مطالبات  انقالبي پديد آورد که شعارهاي  هنر 
مردم را شامل مي شد و از تأثيرات انقالب بهره مي گرفت 
و با مدرنيسم – گرايشي عمدتًا روشنفکرانه که قادر به 
تعامل با عموم مردم نبود – در تناقض بود. اين خصيصه 
هنر انقالبي را به ساختاري روايي و فيگوراتيو رهنمون 
شد که در تعامل با عموم مردم که بازتاب باورهاي خود 
را در اين آثار مي ديد موفق بود. در ابتدا اين آثار هنري 
همه فهم بود و سعي در ارتباط با تودة مردمي و عموم 
افراد جامعه داشت که همه در  پي هدف مشترکي بودند. 
آثار نمادين، فيگوراتيو و  از  حتي هنرمنداني که پيش تر 
خطاطي به نفع هنر انتزاعي دوري جسته بودند به سبک 
و  اخروي  جهان  نظير  مضاميني  و  گرويدند  فيگوراتيو 
تاثير آن بر زندگي، بزرگداشت ارزش هاي انقالبي، ايثار، 
مي شوند...  مشاهده  هنري  آثار  در  شهادت  و  پايداري 
مضمون آثار نقاشان انقالبي اغلب بر اساس کمال گرايي 

تصوير ٢. فرهاد و هيچ، پرويز تناولي، ١٣٥١، ٣٤*٣٦*٨٧ سانتيمتر، 
برنز. مأخذ: پاکباز، ١٣٨١: ١١٦.



شماره ۳۹  پاييز۹۵
۱۱۹

فصلنامة علمي- پژوهشي نگره

است که ريشه در اسالم و ادبيات عارفانة ايراني دارد. 
ارزش ها و الهامات انقالبي نيز دغدغة آن است. هنر براي 
اين هنرمندان به معناي دميدن روح تعهد در کالبد انساني 
است. اشکال هنري نيز معناي خود را در تطابق با محتوا 
و پيام خود مي يابند. سه موضوع در ميان آثار هنرمندان 
برگرفته  اسالمي  ايدئولوژي  است. نخست  غالب  انقالبي 
از قرآن و حديث که بر وجوه عام اسالم مانند رستاخيز 
از  عمدتًا  که  هويت  مسئلة  دوم  مي کند.  تمرکز  ايمان  و 
باورها و تاريخ بومي و ملي با ارجاع به فرهنگ گسترده تر 
اسالمي برگرفته شده است. سوم، موضوعات برگرفته از 
تفکر و تاريخ شيعي مانند قيام عاشورا و مسائل مرتبط 
با فرهنگ مانند فداکاري و نبرد عليه استبداد. غالب آثار 
به بزرگداشت و پاسداشت مضمون شهادت مي پردازند» 

.(Hosseini-Rad, 2011: 210-216)
ايران  انقالبي  هنر  متفکر،  و  هنرمند  آغداشلو،  آيدين 
را هنري خود ساخته با حداقل اتکا به هنر فرمال گذشته 

مي داند که براي انکار و رد کردن گذشتة بالفصل خود 
و جايگزين کردن آن با شکلي جديد متولد شد، گرچه به 
بيان وي «در بسياري از حوزه ها مانند هنرهاي زيبا از 
هنر تثبيت شدة گذشته نيز بهره برده و در جايگزين کردن 
هنر غربي با هنرهاي سنتي چندان توفيق نيافت. مقابله و 
پايه هاي تفکر  از  مقاومت در برابر جهان غربي که يکي 
انقالبي است، به نتيجه اي مشخص و تعيين کننده نرسيد و 
منجر به شرايطي متناقض گرديد. زيرا هدف آن بهره گيري 
از متدها و رد و ناديده انگاري منطق موجد خلق و توسعة 
آن متدها بود. چنين چالشي در هنرهاي زيبا مي توانست 
به تلفيق متوازن هنر مذهبي، خطاطي و نگارگري سنتي 
ايراني با تکنيک هاي غربي بيانجامد، ليکن در عمل مشخص 
شد نگارگري و خطاطي سنتي اساسًا قابليت تصويرگري 
اهداف انقالب را ندارند و بنابراين جستجو براي الگوهاي 
متناسب ايشان در ساير اشکال و حوزه ها تداوم يافته است» 

 .(Aghdashloo, 2011: 202-207)

مجسمه سازي پس از انقالب اسالمي
قريب  رکودي  با  مجسمه سازي  اسالمي  انقالب  از  پس 
نظام  استفادة  و  حمايت  مي شود.  مواجه  دهه  يک  به 
و  تخريب  علل  از  رسانه  به عنوان  آن  از  شاهنشاهي 
به حاشيه راندن مجسمه سازي است. عالوه بر اين، پس از 
پيروزي انقالب اسالمي، که در راستاي تحقق يافتن اسالم 
ناب محمدي گام بر مي داشت، مسئلة حرمت مجسمه در 
دين اسالم مطرح شد،۱ «گرچه برخي از هنرمندان مانند 
طاهر شيخ الحکمايي، حسين فخيمي و ناصر پلنگي، که در 
داخل کشور به فعاليت خويش ادامه دادند، مي کوشند با 
با ارزش هاي حاکم بر جامعه موجه  خلق آثاري همسو 
از علما و بزرگان  با پرسش  اثبات کرده و  بودن آن را 
شبستري  مجتهد  جعفري،  عالمه  آقايان  جمله  (از  ديني 
آيت اهللا  آملي،  جوادي  آيت اهللا  لنکراني،  فاضل  صانعي، 
جناتي) بر جواز مجسمه سازي استفتا گيرند. مجسمه هاي 
مادر شهيد، عروج و تختي با اين منظور توسط حسين 

فخيمي ساخته شدند» (محمدي نيا.۱۳۸۲؛ تصوير ۳).
در پي تحوالتي که پس از انقالب به وقوع پيوست، هنرمندان 
در گروه ها و دسته بندي هاي مختلفي به فعاليت خود ادامه 
دادند. اصلي ترين جرياني که در اين زمان به صورت يک نهاد 
مشخص بر مجسمه سازي متمرکز و آشکارا از آن حمايت 
مي کرد حوزة هنري بود. «از جمله بيشترين حمايت ها از 
مجسمه سازي نيز از سوي حوزة هنري صورت گرفته 
ارائه و عرضة  با هدف  ايران  در  باغ مجسمه  و دومين 
بهترين نمونه هاي آثار هنري در آن مکان به وجود آمد» 
(حاجي حسيني، ۱۳۸۶: ۸) «نخستين آتلية مجسمه سازي 
چون  مجسمه سازاني  و  راه اندازي شد  هنري  حوزة  در 
طاهر شيخ الحکمايي، نادر قشقايي، فرهاد ابراهيمي، ملک 
داديار گروسيان، قدرت اله معمارزاده در آن مکان مشغول 

مجسمه  حرمت  دليل  مهمترين   .١
سازي به عنوان قدر مشترک اقوال 
در حکم به حرمت، اجماع و روايات 
است. از فتواي فقها، و روايات که از 
جهات مختلف به شش دسته تقسيم 
مي شود ممکن است استفاد گردد که 
مطلب مذکور ذاتي نبوده و از اين رو 
زمان و مکان مي تواند در وجود و 
عدم آن شرايط تاثير کند (رحماني، 

. (١٣٧٧: ١١٢

تصوير ٣. جهان  پهلوان  تختي،  حسين  فخيمي،  مأخذ:  تنديس:
گزيده اي از آثار اولين نمايشگاه سه ساالنه آثار حجمي، ١٣٧٥: ١٨٣. 



به فعاليت شده و نمايشگاه هايي را نيز برگزار نمودند.» 
(فرزانه.۱۳۸۴: ۱) «اين روند در حوزة هنري با تأسيس 
نخستين کارگاه تخصصي حجم سازي کشور در آبان ماه 
وجود  به سبب  پاره اي  با اين همه،  مي يابد.  تداوم   ۱۳۸۷
فضاي منفي پيرامون مجسمه سازي به داليل مذکور، و 
پاره اي به دليل امکانات خاصي که براي ساخت مجسمه 
مورد نياز است، مجسمه سازان برخالف نقاشان قادر به 
ساخت آزادانة آثار خود در معابر و همراهي با حرکت هاي 
انقالبي نبودند. به دنبال تغييرات عمدة سياسي، اجتماعي 
و فرهنگي در ايران پس از پيروزي انقالب، به سبب ماهيت 
ضد غربي انقالب و شعار استقالل آن، مهمترين تغيير در 
قلمرو فرهنگ و هنر، فقدان توجه به مدرنيسم و تبليغات 
گستردة آن در مراکز فرهنگي و هنري؛ و در مقابل، توجه 
بيشتر به هنرهاي سنتي و ملي، و رشد هنري مردم گرا 
و متکي بر سنت هاي فرهنگي و مذهبي بود که در ابتدا 
سخت مورد توجه تودة مردم قرار گرفت. تعهد اجتماعي 
و ديني، روايت گري و پيام گرايي از مهمترين ويژگي هاي 
با ارزش ها  با توجه به سنخيت آن ها  آثار است که  اين 
و هنجارهاي دوران، با اقبال مردم مواجه شدند. مضافًا 
بر اينکه فرم و اجراي آن ها در پاسخ به شرايط اضطراري 
انقالب و جنگ، و نياز به قالبي صريح براي انتقال مستقيم 
انقالب،  هنرمندان  آثار  بود.  فهم  قابل  و  ساده  موضوع، 
به لحاظ موضوع، در ابتدا به ثبت و يادآوري و نمايش 
نمادهايي در تحليل مسايل و حوادث انقالب، فئوداليسم، 
مي شد»  مربوط  انقالبي  آرمان هاي  و  شهادت  و  قيام 
(گودرزي، ۱۳۸۰: ۱۷). «دولت و سازمان هاي فرهنگي و 
انقالب  بنيادي  هنري وابسته، بر مبناي اصول و نگرش 
اسالمي به بازگشت به ريشه ها و سنت هاي از دست رفته، 
به تدريج اشکال هنر سنتي اسالمي را نيز مورد تشويق 
قرار دادند. هم زمان مسئلة هويت فرهنگي و هنري ديگر بار 
در مجامع هنري به عنوان موضوعي بنيادي و پر اهميت 
به  اغلب گونه هاي هنر سنتي  مطرح شد. در همين حين 
در اين ميان  سنتي  خوشنويسان  و  رسيدند  شکوفايي 
اين  فعاليت خود را در کشور آغاز کردند. در  گسترش 
برهه هنرمندان گرايش نقاشي-خط مانند محمد احصايي 
و نصراهللا افجه اي به راحتي فعاليت خود را پس از انقالب 
ادامه دادند، حال آنکه هنرمندان جريان نو سنت گراي  نيز 
سقاخانه به دليل حمايت وجه مدرنيستي از آثارشان به 
عنوان هنري رسمي، شانسي براي ارائة آثار خود نيافتند» 
آثار  از  تاثير پذيري  گرچه   .(۲۲۱  :۱۳۹۴ (کشميرشکن، 
سقاخانه را مي توان در برخي از آثار هنرمنداني نظير نادر 

قشقايي مشاهده نمود (تصوير ۴).
«پس از آن در دوران جنگ ايران و عراق (۶۷-۱۳۵۹ه.

جهت  فراگير،  رسالتي  قالب  در  جديد  موضوعي  ش)، 
اشاعه ارزش هايي چون دفاع از دين و کشور، دفاع مقدس، 
پايداري و شهادت و ايثار، و تجليل از شهدا و رزمندگان، 

موضوع و پيام آثار هنرمندان انقالب قرار گرفت، که در 
اين مقطع مجسمه سازي نيز مانند نقاشي و پس از آن، به 
تدريج به عنوان يک رسانه، در جهت آرمان هاي موجود، 
فعاليت خود را از سر مي گيرد. هنرهاي تجسمي در اين 
وهله، الگوي شکلي تبيين شده و مشخصي نداشت و آنچه 
حائز اولويت و اهميت بود، تعهد و معني و محتوا، و نه 

سبک و تکنيک و فرم تلقي مي شد» (همان: ۱۹۴). 
به صورتي  نقاشي  قلمرو  در  تغييرات  با  وجوداين، 
در  حال آنکه  شد،  منجر  واقعگرايانه  و  فيگوراتيو  عمدتًا 
مجسمه سازي سال هاي ابتداي انقالب و جنگ، با فاصله 
قالبي  به  فيگوراتيو،  عرصة  از  بيشتر  چه  هر  گرفتن 
الله،  گره کرده،  مشت  نظير  (اشکالي  نمادين  و  انتزاعي 
پرنده و تلفيق عناصر هنر و معماري اسالمي، به ويژه در 
آثار انتزاعي که از بطن شعارها و باورهاي زمان خود 
آثار  در  خط  مستقيم  کاربرد  به  حتي  و  بر مي خاستند) 
انجاميد. طاهر شيخ الحکمايي چنين توضيح مي دهد: «آن 
زمان (پس از پيروزي انقالب) الزم بود که ميدان راه آهن 
مجسمه داشته باشد و از الله و کبوتر استفاده مي کردند. 
اين المان ها در نقاشي ها و شعرهاي آن زمان هم بودند 
و از دل شعارها و احساسات مردم برآمده بودند. به نقل 
از محمدحسين عماد، «در اوايل انقالب بيشتر سفارش ها 
انتزاعي بوده و هرچه به زمان حال نزديک تر مي شويم، 
مجسمه ها به شخصيت ها شبيه تر مي گردند. بسياري از 
کارهايي که در آغاز دهة ۷۰ ساخته شدند، ماکت آن ها 
پيش تر در سال هاي مياني دهة ۶۰ تهيه شده بود، اما آن 
زمان شرايط براي اجراي آن ها مناسب نبوده، و اجراهاي 
فيگوراتيو با گذشت سال ها ممکن شدند. به عنوان مثال: 
ماکت مجسمه دريا قلي، اثر شيخ الحکمايي در سال ۶۱ 
ساخته شده بود، ولي اجراي آن در دهة ۷۰ در خرمشهر 
انجام شد» (فرزانه،  ۱۳۸۴: ۲). «پس از آغاز جنگ ايران و 
عراق، مراکزي هنري در وزارتخانه هاي متعدد و واحد هاي 
شبه نظامي، شامل بنياد شهيد و جانبازان و ستاد تبليغات 
جنگ برپا شدند که طبيعتًا اشکال هنر انقالبي و تبليغي 

بررسي بازنمايي انسان در هنرهاي 
حجمي ايران پس از انقالب اسالمي 
تا پايان دوران دفاع مقدس در ارتباط 

با مدرنيسم هنري

تصوير ٤. نادر قشقايي. مأخذ: 
هنرهاي  مرکز  وب سايت 
تجسمي حوزة هنري سازمان 

تبليغات اسالمي
 www.tajasomi.ir 

تصوير٥. اثر طاهر شيخ الحکمايي، 
مأخذ: وب سايت مرکز هنرهاي 
تجسمي حوزه هنري سازمان 

تبليغات اسالمي
  www.tajasomi.ir 
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فصلنامة علمي- پژوهشي نگره

مرتبط با موضوعات انقالب و جنگ را حمايت مي کردند. 
با اين حال نهاد عمدة رسمي عهده دار امور فرهنگي و 
هنري، وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي بود که با ادغام 
و  فرهنگ  وزارت  يعني  انقالب  از  پيش  خانة  وزارت  دو 
يافته  سازمان  گردي  جهان  و  اطالعات  وزارت  و  هنر 
ارشاد  وزارت   ۱۳۵۹ سال  در  که  وزارت خانه  اين  بود. 
اسالمي نام گرفت در سال ۶۵ به وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسالمي تغيير نام داد. تمامي اين نهادها عهده دار حمايت 
از هنر متعهد يا انقالبي بودند که بعدًا به هنري بر مبناي 
 :۱۳۹۴ (کشميرشکن،  شد»  تبديل  رسمي  آرمان هاي 
بر  مقدس، مجسمه ها  دفاع  دوران  آغاز  «با   .(۲۱۷-۲۲۰
انديشه اي استوار شدند که در آن، جهان بيني هنرمندان 
مجسمه ساز حوزة هنري با مفاهيمي اجتماعي و حکومتي 
چون فرهنگ شهادت و روحيه انقالبي پيوند مي خورد» 
ديگري  زمينة  تحميلي  جنگ  وقوع   .(۲۷  :۱۳۹۰ (قاپچي، 
را در اين راستا براي کاربرد مجسمه ايجاد نمود. «نگاه 
ابزار گونة عراق به مجسمه سازي و ساخت آثاري چون 
مجسمه اي در حال نشانه گرفتن ايران در يکي از مناطق 
مرزي، در اين دوران، متن جديدي را فراهم آورد که بر 
ايران  از جانب  موجه گرديدن و کاربرد متقابل مجسمه 
صحه مي گذاشت. بدين ترتيب حتي در خالل دوران جنگ، 
جلساتي به منظور تقابل با آثاري از اين دست در ايران 
تشکيل مي شد. پس از اتمام جنگ نيز در شهرهايي مانند 
خرمشهر و آبادان که نزديکترين ارتباط را با موضوع جنگ 
داشتند، يادمان ها و تنديس هايي به منظور تجليل از شهدا 
و رزمندگان ساخته شد؛ هر چند برخي از هنرمندان مانند 
حسين خسروجردي – يکي از طراحان آثار – اين تنديس 
ها را به سبب نارسايي در کارشناسي، در بيان مضمون 
واقعي جنگ ناموفق مي دانند» (خسروجردي، ۱۳۸۰: ۱۰).

مجسمه هاي پيکرنگارانه (انسان ناميرا)
مجسمه هاي پيکرنگارانه اي که در بدو انقالب و سال هاي 
پس از آن با مضامين انقالبي و ارزش هاي انقالب و دفاع 
ايثار،  آزادگي،  تعالي،  عروج،  شهادت،  جمله  از  مقدس 

دالوري و استقامت طراحي و ساخته شده اند، در دو قالب 
کلي آثار واقعگرايانه و يا انتزاع يافته قابل بررسي هستند. 
استفاده از شکل پيکر انسان در هر دو دسته از اين آثار، 
نه  به طور مشخص  مقطع،  اين  در  غربي  آثار  برخالف 
با  ارتباط  در  بلکه  انسان؛  فيزيکي  وجود  با  رابطه  در 
انتقال روايت هاي کالن و پيام هايي در مورد ارزش هاي 
ديني، مذهبي، انقالبي و ناميرايي و جاودانگي انسان در 
بازنمايي  (تصوير۵)  ارزش هاست  اين  به  تقيد  صورت 
تنديس هاي  و  از سرديس ها  برخي  در  جز  انسان،  پيکر 
نظر گرفتن  در  بدون  اغلب  بنام،  شخصيت هاي  و  شهدا 
هويت فردي، بعنوان نمونه و نماينده اي ايده آل از تمام 
افراد جامعه خود صورت مي گيرد (تصاوير ۶ و ۷). حفظ 
وحدت، اتفاق کلمه و يکپارچگي از جمله ارزش هاي مردم 
ايران؛ با ويژگي تنوع قابل توجه زبان و قوميت، در دوران 
پس از انقالب است و بازتاب اين رويکرد را مي توان به 

خوبي در اين شاخه از هنر اين دوران پيگيري کرد.
به طور کلي، مي توان در يک طبقه بندي چنين عنوان کرد که 
«مجسمه سازي در حوزة هنري در سه حيطه کار مي شد: 
و  انقالب  رهبر  چون  موضوعاتي  شامل  که  چهره  اول 
همچنين سرداران شهيد بود. نسل بعدي مجسمه سازان 
حوزه به تبادل تجارب و انديشه هايشان با ديگر هنرمندان 
اوضاع،  شدن  آرام  و  جنگ  از  بعد  پرداختند...  مردم  و 
پرداختن هنرمندان به سرداران جنگ و سربازان شهيد 
آغاز شد و چهره هايشان در دل سنگ و چوب و آهن حک 
شد تا آنان را به جاودان اتصال دهد. دوم تنديس اشخاص 
تاريخي مانند شعرا و انديشمندان و سوم رويکرد انتزاعي 
هنرمندان به دلمشغولي هاي شخصي خودشان از ايجاد 
و  همگامي  هنرمندان  اين  مهم  اشتراک  و  شکل  يا  فرم 

تناسب شکل و محتوا بود» (قاپچي، ۲۶-۱۳۹۰:۲۷).
شخصيت هاي  از  که  پيکرهايي  و  «سرديس ها 
و  تنديس و سرديس هاي شهدا  کنار  [در  فرهنگي  ادبي، 
شخصيت هاي مذهبي و سياسي] به ويژه در مکان هاي 
عمومي ساخته شده است؛ به سبب وفورشان حائز اهميت 
رکود  از  پس  که  آثار  اين  از  بسياري  ساخت  هستند. 
از  اغلب  گرفته،  صورت  انقالب  از  بعد  مجسمه سازي 
قاعده اي يکسان پيروي مي کند که شايد بهترين مصداق 
ملت  پارک  در  شده  ساخته  آثار  مجموعه  بتوان  را  آن 
عمومي  ذهنيتي  تشديد  موجب  مسئله  اين  نمود.  عنوان 
گرديده است»  مشاهير»  «تنديس  مثابه  به  مجسمه،  از 
(اکبري، ۱۳۸۳: ۶۰). انتزاع و دفرماسيون؛ گسست؛ حذف 
بخش هايي از پيکر؛ بازنمايي انسان در فضاي منفي آثار؛ 
کردن  نزديک  و  مجسمه ها  جسميت  و  حجم  از  کاستن 
آن ها به نقش برجسته نيز به منظور کاهش تأثير «ماده» و 
تشديد تاثير مضامين معنوي و متعالي صورت گرفته است 
(تصوير۸). در برخي از آثار کاستن از حجم را مي توان 
نزديک تر  به منظور  فوق، جستجوهايي  بر موارد  عالوه 

تصوير ٦. دو اثر از ملک داديار گروسيان (راست) و طاهر شيخ 
الحکمايی. مأخذ: همان.



شدن به جوهرة فضايي ايراني تلقي کرد. 
کمي  مي توان  را  غرب  هنر  در  گسست  ايدة  «ظهور 
پيش از آغاز جنگ جهاني اول عنوان کرد. ليندا ناچلين؛ 
منتقد و مورخ هنري آمريکايي، ظهور ايدة بدن گسسته 
را در اروپا و مربوط به دوران انقالب فرانسه و جنگهاي 
ناپلئون، اغتشاشات اجتماعي عظيم، شکستن يادبود هاي 
مي داند»  گيوتين  زير  مردم  سرهاي  قطع  و  عمومي 

 .(Collins, 2008: 56)
با  بدن  از  بخش هايي  يا  و  ناقص  بدن  بازنمايي   
مضامين معاصر، در شمار رويدادهاي نوين در رسانة 
از  ايران به شمار مي رود و برخي  جديد مجسمه سازي 
بهمن  آثار  در  مي توان  را  آن  انقالب  از  پيش  نمونه هاي 
با  مرتبط  مضامين  از  طيفي  نمود.  مشاهده  محصص 
نمونه هاي هنر غربي و  تاثير  انسان، تحت  بدن گسستة 
وضعيت انسان در جامعه اي به سرعت در حال صنعتي 
جايگاهي  اتخاذ  با  آن ها  از  بخشي  مي شود.  خلق  شدن 
انتقادي، به مضاميني از قبيل سرگشتگي، دغدغة جايگاه 
انسان با گسترش فزايندة صنعت و ماشينيزم در جامعه، 
تنهايي  شدن،  جهاني  مدرنيته،  و  سنت  هويت،  مسائل 
از آثار  اين دسته  انسان معاصر و مانند آن مي پردازد. 
با  همسو  متعهد،  هنر  پيکرة  در  متفاوت  درونمايه اي  با 
ارزش هاي روحاني و انقالبي-اسالمي بازنمايي مي شود. 
پيکر انسان گاه فاقد هرگونه نشانة داللتگر بر جنسيت 
تصوير شده است. در مواردي که زن موضوع کار هنرمندان 
قرار گرفته، با حجاب کامل (غالبًا چادر) عمومًا در نقش مادر يا 
همسر شهدا و ايثارگران، گوياي ارزش هاي انقالبي- اسالمي 
است و بدون بيانگري و ابراز حس و عواطف فردي نظير 
فقدان، ترديد، تنهايي و... نشان از ايستادگي و همگامي، تولد و 

بررسي بازنمايي انسان در هنرهاي 
حجمي ايران پس از انقالب اسالمي 
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با مدرنيسم هنري

تصوير ٧. سه اثر از ملک داديار گروسيان، مأخذ: قاپچي، ١٣٩٠: ٢٧ و ٣١. 

تصوير ٨. عروج شهيد، اثر قدرت اله معماريان اصفهاني. مأخذ: 
تنديس: گزيده اي از آثار اولين نمايشگاه سه ساال نه آثار حجمي، 

 .١٣٧٥: ١٣٦

تربيت نسل آتي و تداوم بخشيدن به ارزش ها و آرمان ها دارد. 
آثار فوق الذکر گاه در تلفيق با اشکال نمادين نظير الله، پرنده 
و نظاير آن تصوير و ساخته شده است (تصاوير ۹ و ۱۰ و 
۱۱) عالوه بر اين، شاهد بازنمايي متعلقاتي مانند پالک، کاله 
و پوتين نظامي در برخي از آثار هستيم که در غياب انسان به 
عنوان داللت گر مضامين مذکور، تداوم و استمرار آن ها فارغ 

از زمان و فارغ از هويت انفرادي به کار گرفته  شده است. 

هنر مدرنيسم
مدرنيسم در هنر جنبشي بزرگ بود که براي رها سازي هنر 
از قيد و بندهاي آکادميک پيشين و طبيعت گرايي وابسته 



شماره ۳۹  پاييز۹۵
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فصلنامة علمي- پژوهشي نگره

برداشت هاي  مدرن  هنر  راستا  اين  در  آمد.  پديد  آن  به 
متفاوتي از قواعد زيبايي شناسانة گذشته مطرح مي کند.در 
ايران، در سال هاي پس از انقالب تعريفي نوين و متفاوت 
از مدرنيسم هنري ارائه شد. «اصطالح مدرنيسم عمدتًا 
بر نوعي محصول غربي دربرگيرندة اشکال، سبک ها و 
با  به سادگي  که  جريانات هنري گوناگون داللت داشت 
رويه هاي اصلي و رايج هنرمندان وابسته به رژيم پادشاهي 
پيوند مي يافت. طبق اين باور، ويژگي مشترک همگي اين 
آثار مدرنيستي، مقابله با گونه اي از هنر مردمي واقعگرا و 
بازنمايانه بود که مي توانست با خود معاني روشني براي 

عموم حمل کند»(کشميرشکن، ۱۳۹۴: ۲۱۰). 
ديدگاه ها  و  تعاريف  تکثر  وجود  با  مدرن  هنر  بررسي 

کلمنت  نظير  نظريه پردازاني  آراي  از  مرکزيت زدايي  و 
نيازمند مطالعه اي  به خودي خود  بار  آلفرد  گرينبرگ و 
براي  آغازي  يافتن  دشواري  است.  بسيط  و  جامع 
با  را مي توان  فعاليت هنري  بعنوان يک شيوة  مدرنيسم 
اين واقعيت مرتبط دانست که خوِد هنر، بعنوان بخشي از 
تفکر و نهادي اجتماعي تنها با جامعة مدرن به وجود آمد. 
بنابراين هنر محصول و يا وجهي از مدرنيته است. «مير 
شاپيرو ريشه هاي معني مدرن هنرها را در طبع عجيب 
مخاطبان قرون يازده و دوازده ميالدي در مورد زيبايي 
صناعتگري، مواد، و وسايل هنري، جدا از معاني مذهبي، 
در محصوالتي که در آن زمان، هنر، ( معادل محصول 
مهارت) ناميده مي شدند کشف کرده  است. توسعة بيشتر 

ابراهيمي. مأخذ: وب سايت مرکز هنرهاي  اثر فرهاد  تصوير ٩. 
 www.tajasomi.ir  تجسمي حوزه هنري سازمان تبليغات اسالمي

تصوير ١٠. طاهر شيخ الحکمايي، مأخذ: همان.

تصوير ١٢. پيکره موسي اثر ميکل آنژ، عکس از نگارندهتصوير١١. اثر قدرت اهللا معماريان، مأخذ: قاپچي، ١٣٩٠: ٢٦.
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جايگاه  همه  از  بيش  و  خوش ساخت  اشياي  تجليل  با 
از آن در  ايتالياي زمان رنسانس و پس  جديدي که در 
اروپاي شمالي براي نقاشي و مجسمه سازي قايل شدند 
اتفاق افتاد (تصوير ۱۲) تا قرن هجدهم ميالدي، نقاشي، 
موسيقي، رقص و معماري به مثابه ظرايف زندگي نجبا و 
سلسله مراتب کليسا به موازات شعر تثبيت شده بودند. 
ولي دسته بندي هنر، به ويژه هنر زيبا، در واقع پس از نيمة 
قرن هجدهم ميالدي به عنوان نام اشياء يا اجراهايي تثبيت 
شد که در وهلة نخست به جهت تزايد وقار يا عظمت فرد، 
يا مراسم ارزش گذاري نمي شدند. آن ها از  رژيم، محيط 
بسترهاي اولية خود منفک بودند، جمع آوري مي شدند، در 
موزه ها به نمايش گذاشته (يا در سالن هاي کنسرت اجرا 
مي شدند) و به عنوان بخش هايي از شئي منحصر به فرد حائز 
تبارشناسي مي شدند. زماني که اين اتفاق افتاد، افراد شروع 
به ساخت اشيايي – اشياي هنري – براي اين مجموعه ها 
انبوه است،  کردند. شئ هنري، شئي غير کاربردي و غير 
مکانيکي  دنباله روي  تا  است  آزاد  و  خالق  نبوغ  محصول 
از دستورالعمل ها. اين امر در تشخيص کلمنت گرينبرگ از 
آنچه مدرنيسم با کيفيت مي ناميد در تضاد با اشياي مبتذل، 
 .(Mattick, 2003: 11-12) «اقتصادي و کيچ تداوم مي يابد
نظير  ويژگي هايي  مجسمه سازي  در  تجريد  «نشانه هاي 
کاربرد خطوط محيطي، به ويژه در ارتباط با تنهايي؛ سبکي 
توجه  جسم؛  فقدان  يا  سماوي  شرايطي  گر  داللت  مواد 
موکد به تکرار و ريتم؛ تکيه بر يادداشت هاي روزانه مانند 
کتاب ساعات يا تعمق معنوي ديگر؛ و گرايش به تخريب 
بدن و قطع ارتباط آن با اميال. نمونه هاي اين رويکردها را 
مي توان در آثار هنرمنداني نظير آلبرتو جاکومتي، داويد 
بروس  جاد،  دانلد  نوگوچي،  ايسامو  هسه،  ايوا  اسميت، 
کرد»  مشاهده  يانگ  يويو  و  سوورو  دي  مارک  نومن، 

(Riley, 1998: 113؛ تصاوير ۱۳ و ۱۴).

هنر مجسمه سازي در دوران مدرن با تغيير رويکرد 
هنرمند و انديشة او، تغييراتي بنيادي يافت بدين معنا که 
توجه به خوِد مجسمه به عنوان اثر هنري - نه وسيله اي 
مجسمه سازي  در  کرد.  پيدا  اهميت  محتوا-  بيان  براي 
مدرن، توجه به اندام انسان نسبت به گذشته کاهش يافت 
و هنرمندان کوشيدند براي خلق آثارشان از اشياي ساده 
و  تسلط  مدرنيسم،  آغاز  «با  کنند.  استفاده  اطراف خود 
توليد،  برساختة  توسط سنت  انسان مستقل  پيکره  غلبة 
تاثير فزاينده حاضرآماده هاي مارسل دوشان، و اشياي 
يافت شدة سوررئاليستي به چالش کشيده شد. بدن که 
مينيماليزم  و  فرمي  انتزاع  هنري  جريان هاي  در  نقشي 
(جز به عنوان سنگ محک و مالک اندازه) نداشت، جز در 
حلقه هاي آکادميک غربي رونق خود را از دست داد، گرچه 
تاثيرگذاري خود را حفظ  انتزاعي هنري مور  پيکره هاي 

.(Moszynska, 2013: 14) «کردند
و  نخبگان  توسط  هنري  اثر  مدرنيسم،  انديشه  «در 
فرهنگ باالي جامعه توليد شده و بنابراين مخاطبان خود 
را از ميان طبقه واال و نخبه جامعه مي جويد و نه عموم و 
تودة مردم... مدرنيسم تنها به فرم ناب و يگانه مي انديشد 
و نه به محتوا» (خسروي فر، ۱۳۹۱: ۸۴). در مجسمه سازي 
مدرن فرم از ديد هنرمند از جمله اولويت هاي اصلي است. 
نقوش  و  اشکال  و حذف  انتزاع، خالصه سازي  همچنين 
تزئيني را در مجسمه سازي مدرن شاهد هستيم. بسياري 
از هنرمندان از مواد رايج و سنتي (نظير سنگ و برنز) 
به وحدت در  بهره مي برند و  آثار حجمي  براي ساخت 

سبک، اصالت قالب و رسانة هنري اعتقاد دارند.

بررسي محتوايي آثار پيکرنگاري ايران پس از انقالب 
اسالمي در ارتباط با مدرنيسم هنري

از  پس  ايران  در  پيکرسازي  نمونه هاي  بررسي  پي  در 
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فصلنامة علمي- پژوهشي نگره

نتيجه
گرچه فعاليت ديگربار مجسمه سازي همزمان با مراحل آغازين مدرنيزاسيون در ايران مقارن با دوران 
قاجار است (اساسًا هنر، خود مفهومي مدرن است) و تکنيک ها و شيوه هاي غربي در طراحي و ساخت 
آثار اتخاذ مي شوند؛ غالب نمونه هاي پيکرسازي و بازنمايي انسان در مجسمه سازي پس از انقالب 
اسالمي تا پايان جنگ هشت سالة ايران و عراق که ذيل هنر انقالبي و هنر متعهد قرار داده  مي شود، از 
نظر ماهوي با گرايش ها و رويکردهاي هنر مدرنيسم مغاير بوده و به عنوان رسانه اي در خدمت تبليغ 
ارزش ها و انتقال محتواي رسمي به مخاطب عام، کارکردي مشابه نمونه هايي مي يابد که ذيل عنوان هنر 
سنتي يا مکاتب هنري رسمي و مورد حمايت ايران در دوران پيشا مدرن قرار داده مي شوند. پيکرنگاري 
ايران در دهة نخست پس از انقالب اسالمي، با عدم پايبندي به شکل بياني مشخص، همزمان انتزاع، 
گسست، واقعگرايي و تلفيق عناصر نمادين با موارد مذکور را شامل مي شود. به بيان ديگر غالب آثار 
پيکرنگاري، معنا و محتواي ديني، انقالبي و ارزشي را درقالب هاي واقعگرايانه، انتزاعي وگسسته پديدار 

مي کنند که با ويژگي ها و مباني هنر مدرنيسم در تغاير و تضاد است.
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ارائه شد)  آثار  اين  از  که  تصاويري  (و  اسالمي  انقالب 
اصلي  مشخصه هاي  با  مي شوند  ذکر  که  شاخصه هايي 

هنر مدرنيسم مغايرت دارند. 
-اولويت بخشي به محتوا در برابر فرم؛ 

-تجليل و تبليغ محتواي ديني (دين اسالم به ويژه مذهب تشيع)؛ 
-تعهد به ارزش هاي انقالب اسالمي و در پي آن جنگ و 

دفاع مقدس؛ 
-عدم پايبندي به سبک واحد، تلفيق و جستجوهاي شکلي 
براي افزايش تطابق با محتواي مورد نظر و انتقال بهتر معاني؛ 
-خلق آثار واقعگرايانه از شهدا و شخصيت هاي تاثيرگذار 

مذهبي و سياسي؛
-  همراهي و همگامي هنرمندان با دغدغه هاي معاصر خود، 
مردمي بودن و تالش براي تعامل با طيف گستردة مخاطب عام؛ 

هنري  دستاوردهاي  ماحصل  نفي  يا  انگاري  ناديده   -
گذشتة بالواسطه خود؛

اسالمي  انقالب  از  پس  پيکرسازي  آثار  ترتيب،  بدين 
فرماليسم  است.  مدرنيسم  هنر  فاقد ويژگي هاي شاخص 
را مي توان يکي از شاخه هاي اصلي هنر مدرنيسم دانست، 
گرايش به دستيابي به زباني جهان شمول در هنر مدرنيسم 
مشخصًا بر فرم و شکل متمرکز است، حال آنکه اين گرايش 
در هنر انقالبي ايران با عدم تمرکز بر تکوين و تبيين فرم 
منجر به حصول نتيجه اي متبين در اين زمينه نمي شود و با 
تداوِم موکد دانستِن اولويت محتوا و انتقال معاني به مخاطب 
عام، به کاربرد همزمان طيف متنوعي از اشکال واقعگرا تا 
انتزاع يافته و گاه نقوش برگرفته از هنرهاي سنتي، تزئيني و 

خط نوشته مي پردازد. 
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The mainstream art in Iran following the revolution untill the end of the Iran-Iraq 
war is religious in nature and committed to the values of the Islamic revolution. 
Despite the  ignorance or disapproval towards the pre-revolutionary artistic 
achievements, renouncing Western Modernism, priority of content to the form, 
and the attempts to develop the forms to better convey and communicate the 
content and messages to the public, some of the scholars and artists declared the 
results unsuccessful and in accordance to the Modernism after all. Therefore this 
paper, focusing on the study of the figurative sculpture and “committed art” in 
the mentioned time span, attempts to revisit its characteristics with regard to the 
definitions and features of the Modernism. The revolutionary and committed art, 
devoted to the values of the Islamic revolution, remains active to this day. The 
examination of its development, may lead to a better understanding of its more 
recent qualities. This paper aims at the study of figurative sculpture from 1979 
revolution to the end of Iran-Iraq war, and answers the following questions:
-What forms do the figurative representations take in the post-revolutionary 
sculpture?
-How is the committed art perceived with regard to the Modernism and its 
achievements?
The research method was descriptive-analytical, based on library sources. The 
findings indicate that the post-revolutionary figurative sculpture, whether realistic, 
abstract or fragmented, like other artistic media, mostly attempts to play its role as 
a medium to convey the religious, revolutionary values and distances itself from 
the Modernism.
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