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مطالعه بازنمایی هویت در نقاشیهای آبستره غیر فیگوراتیو عراقی
چکیده:
هنرمنــدان عراقــی از دهــه  ،1930بهواســطه تحصیــل در اروپــا بــا نقاشــی آبســتره
آشــنا شــدند .گرایــش بــه هنــر آبســتره تــا اواســط ســده بیســتم ،همزمــان بــا
شــدت گرفتــن تــاش بــرای انســجام ملــی و شــکل گیــری ملــت عراقــی ،بــه نقطــه
اوج خــود رســید .مقالــه حاضــر در پــی پاســخ گوئــی بــه ایــن ســؤاالت اســت کــه
چگونــه هنرمنــدان عراقــی توانســتند بــا اســتفاده از آبســتره غربــی ،هنــر ملــی خلق
کننــد؟ آیــا باوجــود پیــروی از آبســتره غربــی ،مــی تــوان از هنــر آبســتره عراقــی
ســخن گفــت؟ هــدف ایــن مقالــه آشــنایی بــا نقاشــی آبســتره عراقــی و پرداختــن
بــه ویژگــی و منبــع الهــام هنرمنــدان مــدرن عراقــی اســت؛ تــا بدانیــم ،هویــت
روایتشــده در نقاشــیهــای آبســتره عراقــی چیســت و چــه عواملــی درونمایــه و
محتــوای آثــار مذکــور را تعییــن کــرده اســت؟
مقالــه حاضــر ،پژوهشــی کیفــی اســت و انتخــاب نمونــه هــا بــه روشــی هدفمنــد و
شــاخص انجامگرفتــه اســت .آثــار آبســتره غیــر فیگوراتیــو پنجتــن از هنرمنــدان
مــدرن عراقــی بیــن دهــه هــای  1950تــا  ،1980بهعنــوان جامعــه آمــاری توصیــف
و تحلیلشــدهاند.
نتایــج حاصــل از مطالعــه و پژوهــش نشــان مــیدهــد ،روایــت اصلــی آثــار آبســتره

41

*

شکیبا شریفیان
(نویسنده مسئول )
دانشجوی دکتری هنر اسالمی تبریز
Email:sh.sharifian@tabriziau.ac.ir

مهدی محمدزاده
استادیار ،هنر اسالمی تبریز،
دانشگاه هنر اسالمی تبریز
Email: mehdimz@yahoo.com

محمود حسین عبدالرحمن حسین
مربی ،مرکز پژوهش و موزه تاریخ
طبیعی عراقی ،دانشگاه بغداد،
دانشگاه بغداد

Email:
Ahmad.mahmoud2005@gmail.com

تاریخ دریافت1395/09/18 :

تاریخ پذیرش1395/10/20 :

عراقــی مبتنــی بــر هویــت ملــی اســت کــه از ناسیونالیســم عــرب تــا ناسیونالیســم عراقــی نوســان دارد .بدیــن معنــی کــه
هنرمنــدان عراقــی از فــرم هــا و مفاهیمــی اســتفاده مــی کننــد کــه در عیــن غیــر فیگوراتیــو بــودن ،بازنمــودی از هویــت عراقــی
(عربــی -اســامی -عراقــی) باشــد .ایــن تأکیــد بــر «هویــت» ،بــا تحــوالت اجتماعــی ،سیاســی و فکــری پــس از تشــکیل عــراق
مــدرن در ســال  1920در پیونــد اســت و از ســرمایه فرهنگــی هنرمنــدان تأثیــر میپذیــرد .بازنمایــی «هویــت» ،ریشــه در ماهیــت
هنــر اســامی دارد کــه از بــدو ظهــور ،هویتــی متفــاوت از هنــر ادیــان دیگــر نشــان داده اســت.
واژگان کلیدی :هنر آبستره ،نقاشی عراق ،هویت ،غیر فیگوراتیو ، 1بازنمودی. 2

*این مقاله برگرفته از رساله دکتری با عنوان تکوین گفتمان هویت در نقاشی معاصر عراق  1920-2010در رشته هنر اسالمی است که اجرای آن را نگارنده اول به راهنمایی
نگارنده دوم و سوم و مشاوره نگارنده سوم در دانشکده هنرهای اسالمی دانشگاه هنر اسالمی تبریز برعهده دارد.
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مقدمه:
نیــم اول ســده بیســتم شــاهد شــکل گیــری و
تبدیــل ســبک هــای هنــری متعــددی اســت کــه
مــی کوشــند از ســنت طبیعــت گرایــی و نــگاه
ابژکتیــو بــه طبیعــت فاصلــه بگیرنــد .امپرسیونیســم
نقطــه عطــف جــد ایــی از نــگاه ابژکتیــو بــه نــگاه
ســوبژکتیو و شکســت از زیبایــیشناســی ابژکتیــو بــود.
پــل ســزان (« ،)1839-1906پــدر هنــر مــدرن» ،ســاده
ســازی اشــیا بــه حجــمهــای اولیــه (مکعــب ،کــره و
مخــروط) و برداشــت ســوبژکتیو را از طبیعــت آغــاز
کــرد و الهــام بخــش نســل بعــدی هنرمنــدان ،ازجملــه
پابلــو پیکاســو بــود .مــیتــوان گفــت ،هنــر آبســتره،
تجلــی نقطــه اوج نــگاه ســوبژکتیو بــه عالــم خــارج
اســت کــه بــه ســایر ســبک هــای مــدرن جــان بخشــید.

تحــول ایــن نــگاه ،هنرمنــدان را از امپرسیونیســم بــه
نئــو امپرسیونیســم و ســپس بــه کوبیســم ،فوویســم و
فوتوریســم رســانید .سوپرماتیســم ،کنستراکتیویســم
و نئــوپالســتی ســیم از کوبیســم و اکسپرسیونیســم از
فوویســم متولــد شــدند.
اکسپرسیونیســم نیــز بهنوبــه خــود بــه هنــر «آبســتره
غیــر هندســی» حیــات داد و از ســویی ،سوپرماتیســم،
کنستراکتیویســم و نئوپالســتیسیســم هــم بــه «هنــر
آبســتره هندســی» حیــات بخشــیدند .درحالیکــه در
غــرب جنبــش هــای هنــری مــدرن بــا جوشوخــروش
فــراوان در جریــان بــود ،هنرمنــدان جهان اســام عمدتاً
متأثــر از هنــر کالســیک غربــی بودنــد و از دهــه هــای
آغازیــن ســده بیســتم ،بهواســطه تحصیــل در غــرب
بــا جریــان هــای مــدرن ازجملــه آبســتره ،آشــنا شــدند.
آفرینــش هنــری بــه شــیوه غربــی در جهــان اســام و
در عــراق ،طــی دو مرحلــه اقتبــاس و انطبــاق شــکل
گرفــت .مرحلــه نخســت ،اتخــاذ درک غربــی از تولیــد
هنــری (هنــر آکادمیــک) اســت کــه از اواخــر ســده
نوزدهــم تــا حــدود دهــه  ،1960ادامــه دارد .در مرحلــه
انطبــاق کــه از حــدود دهــه  1960تــا  1990امتــداد
دارد ،تــاش شــد تــا هنــر غربــی بــا ســنت هــای
3
محلــی انطبــاق پیــدا کننــد (.)Naef,2003:351
بدیــن ترتیــب ،از اواخــر ســده نوزدهــم ،هنرمنــدان
عراقــی بــه پیــروی از هنــر آکادمیــک بــه خلــق آثــار

نقاشــی پرداختنــد .بــا اعــزام تعــدادی از هنرمنــدان
بــه اروپــا بــرای تحصیــل هنــر ،از دهــه هــای آغازیــن
ســده بیســتم ،هنرمنــدان عراقــی بــا گرایــش هــای
هنــر مــدرن آشــنا شــدند و درســت زمانــی کــه عــراق
درگیــر پرســش هویتــی بــود ،آثــاری مــدرن و آبســتره
خلــق کردنــد .مقالــه حاضــر درصــدد پاســخگویی بــه
ایــن پرسشهاســت :ویژگــی آثــار آبســتره هنرمنــدان
مــدرن عراقــی چیســت و ایشــان از چــه منابعــی الهــام
گرفتــه انــد؟ هویــت روایتشــده در نقاشــی هــای
آبســتره عراقــی چیســت؟
چــه عواملــی درونمایــه و محتــوای نقاشــیهــای آبســتره
عراقــی را تعییــن کــرده انــد؟ بدیــن منظــور ،پــس
از اشــاره کوتــاه بــه پیشــینه تحقیــق و روش شناســی
پژوهــش ،مختصــری بــه چیســتی هنــر آبســتره پرداخته

میشــود و ســپس آثــار آبســتره هنرمنــدان عراقــی
توصیــف و تحلیــل میشــود.
مقالــه حاضــر در چهــار بخــش تنظیمشــده اســت :در
بخــش نخســت «شــرحی بــر معنــای نقاشــی آبســتره»،
بــا گــردآوری منابــع بــه روش کتابخانــه ای و اســتناد
بــه منابــع دس ـتاول و ارائــه جــدول ،بــه ویژگــیهــای
اصلــی هنــر آبســتره پرداختهشــده اســت.
اگرچــه تعریــف و تعییــن حــدود هنــر آبســتره کار
دشــواری اســت و اختالفنظرهــای بســیاری در ایــن
زمینــه وجــود دارد؛ ا ّمــا تــاش شــد تــا نســبت هنــر
آبســتره بــا فیگوراتیــو بــودن و بازنمــودی بــودن تبییــن
شــود؛ بخــش د ّوم «آبســتره در آثــار هنرمنــد مــدرن
اروپایــی» ،بــه توصیــف و بررســی مصداقــی آثــار
آبســتره ســه تــن از هنرمنــدان برجســته اروپایــی و
بیــان ویژگــیهــای آن اختصــاص دارد؛ بخــش ســ ّوم
«آبســتره در نقاشــی مــدرن عراقــی» ،بــه معرفــی
هنرمنــدان مــدرن عراقــی و توصیــف آثــار ایشــان از
طریــق گــردآوری منابــع کتابخانــهای و الکترونیکــی
میپــردازد؛ در بخــش چهــارم «بازنمایــی در نقاشــی
هــای آبســتره عراقــی» بــا اســتناد بــه منابــع تاریخــی،
سیاســی و اجتماعــی ،مؤلفههــای بازنمــودی در آثــار
نقاشــان عراقــی مــورد تحلیــل قرارگرفتــه و جدولــی
نیــز ارائهشــده اســت.
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پیشینه پژوهش:
ادبیــات پژوهشــی فــراوان و غنــی در حــوزه تاریــخ
هنــر غــرب موجــود اســت کــه هنــر آبســتره را در
بســتر هنرهــای مــدرن موردمطالعــه قــرار داده انــد.
اگرچــه منابــع در حــوزه هنــر مــدرن عــراق محدودتــر
اســت؛ امــا شــباهت هــای بســیاری میــان ادبیــات
موجــود در هــر دو حــوزه وجــود دارد .عمــده ادبیــات
موجــود بــه معرفــی نقاشــان ،شــرح فرآینــد تولیــد
نقاشــی ،تشــریح و توضیــح آثــار برجســته هنرمنــدان
مــی پردازنــد.در حــوزه هنــر مــدرن غــرب مــیتــوان بــه
«تاریــخ هنــر» ارنســت گامبریــج و «هنرمــدرن» نوربرت
لینتــن اشــاره کــرد« .کوبیســم و هنــر آبســتره»  4اثــر
آلفــرد همیلتــون بــار ، 5ازجملــه آثــار مهمــی اســت کــه
در بــاب هنــر آبســتره نوشتهشــده اســت.
در ایــن کتــاب ،نویســنده ســعی مــیکنــد بــه تبییــن و
تئوریــزه کــردن هنــر آبســتره در قالــب دو دســته بنــدی
«آبســتره نــاب» و «آبســتره تقریبــی» بپــردازد.
«هنــر مدرنیســم» ســاندرا بکــوال از دیگــر پژوهــش
هــای تحلیلــی در حــوزه هنــر مــدرن اســت کــه جنبش
هــای مــدرن را در بســتر شــرایط تاریخــی و اجتماعــی
موردبررســی قــرار داده اســت.
6
در حــوزه هنــر عــراق مــیتــوان به«هنــر معاصــر عراقی»
و «ریشــههــای هنــر عراقــی»  7اثــر جبــرا ابراهیــم جبــرا و
«هنــر در عــراق امــروز» 8اثــر ثمــر فاروقــی اشــاره کــرد
کــه بــه معرفــی هنرمنــدان و آثــار ایشــان مــی پردازنــد.
در ایــن آثــار پژوهشــی ،بــه روایتــی کــه از هویــت در
ایــن آثــار وجــود دارد و همچنیــن بــه عوامــل مؤثــر
بــر تعییــن محتــوا و درونمایــه ایــن آثــار توجهــی
نشــده اســت ،لــذا تمایــز و ضــرورت مقالــه حاضــر بــا
پژوهــشهــای پیشــین در ایــن اســت کــه مــیکوشــد
بــه تحلیــل آثــار آبســتره ،مؤلفههــای موجــود و نشــانه
هــای بازنمایــی هویــت در آنهــا ،بپــردازد و ایــن گرایش
را بــا شــرایط محیطــی (اجتماعــی ،سیاســی و فکــری)
شــکلگیــری آثــار آبســتره ،پیونــد دهــد تــا خــأ موجود
پــر شــود.
شرحی بر معنای نقاشی آبستره
در نیمــه اول ســده بیســتم ،آبســتره گرایشــی بســیار
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قدرتمنــد و مهــم تریــن پدیــده در هنــر بــود .بســیاری از
هنرمنــدان اروپایــی کار هنــری خــود را بــه خلــق آثــار
آبســتره اختصــاص دادنــد و ب ـهزودی آبســتره بــه بیــان
هنــری فراگیــر تبدیــل شــد.
ایــن هنرمنــدان بــه دنبــال «اســتقالل هنــر» بودنــد
کــه نوعــی واکنــش بــه تاریــخ هنــر و بازنمایــی طبیعــت
بــود و نــه نوعــی خســتگی 9از تاریــخ هنــر ،آنگونــه کــه
آلفــرد همیلتــون بــار ( )1902-1981بیــان مــیکنــد
( .)Shapiro, 2011:79آمــوزه و دکتریــن اصلــی هنــر
آبســتره ،مفهــوم «غیــر بازنمــودی»  10بــود ،بدیــن
معنــی کــه هنــر هیچچیــز را بازنمایــی نمــیکنــد،
هنــر مســتقل اســت . 11مفهــوم غیــر بازنمــودی کــه
هنرمنــدان اروپایــی بــر آن تأکیــد داشــتند ،مفهــوم
«غیــر فیگوراتیــو» را نیــز در برمیگرفــت ،زیــرا
هنــر فیگوراتیــو عبــارت اســت از «هنــری کــه اشــیا
یــا جانــداران ،مخصوصــاً انســان ،بــه طریقــی در آن
بازنمایــی شــده باشــد( ».پاکبــاز .)148 :1381 :بدیــن
ترتیــب آثــار غیــر بازنمــودی آبســتره در دهــه هــای
آغازیــن ســده بیســتم ،آثــاری غیــر فیگوراتیــو بودنــد.
در حقیقــت ،هنــر آبســتره ،مصــداق بــارز ابطــال نظریــه
تقلیــدی هنــر بــود ،نظریــه ای کــه تــا پیــش از ســده
بیســتم ،اصلــی واحــد بــرای هنــر در نظــرگرفتــهمــیشــد
و عبــارت بــود از «تقلیــد و محــاکات» از طبیعــت
(کارول .)39-38 :1387 :تــاش هنرمنــدان بــرای خلــق
هنــر غیــر بازنمــودی بهخوبــی توضیــح مــی دهــد
کــه چــرا هنــر آبســتره در آغــاز ،پیوندهــای نزدیکــی
بــا ریاضیــات دارد ،زیــرا ریاضیــات بــا برخــورداری از
بیشتریــن اســتقالل بهعنــوان یکزبــان شــناخته
مــی شــد و هنرمنــدان از ریاضیــات و هندســه غیــر
اقلیدســی بــرای دوری گزیــدن از طبیعــت اســتفاده
مــیکردنــد .بــه همیــن دلیــل ،در ایــن زمــان برخــی
هنرمنــدان اروپایــی بــه هنــر هندســی اســامی
بهعنــوان هنــر غیــر بازنمــودی و دارای ســاختار
ریاضــی و هندســی توجــه کردند.آلفــرد همیلتــون بــار در
کتــاب «کوبیســم و هنــر آبســتره» ،آبســتره را بــه دو گــروه
اصلی«آبســتره ناب»  12و «آبســتره تقریبی»  13تقســیم می
کنــد .آبســتره نــاب را بــه اثــری کــه هیچگونــه ردی
از بازنمایــی نــدارد و آبســتره تقریبــی را بــه آثــاری
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کــه آزادانــه بــه عالــم خــارج از بــوم ،ارجــاع دارنــد و
دربردارنــده عناصــر بازنمــودی هســتند ،اطــاق مــی
کنــد .بــه عبارتــی در آبســتره نــاب ،هنرمنــد از عناصــر
آبســتره (هندســی یــا بــی شــکل) ترکیــب بنــدی را بــه
وجــود مــی آورد و در آبســتره تقریبــی ،هنرمنــد بــرای
ترکیــب بنــدی از فــرم هــای طبیعــی شــروع مــیکنــد
و آن هــا را بــه فــرم هــای آبســتره یــا تقریبــاً آبســتره
تبدیــل مــیکنــد (.)Barr,1936: 12-13
او حتــی عنصــر ایدئولوژیــک را بازنمایــی قلمــداد
میکنــد و حتــی فوتوریســم را «آبســتره تقریبــی» مــی
دانــد؛ زیــرا تعریــف بازنمایــی ایــن اســت کــه چیــزی
نشــانه یــا نشــانگر چیــز دیگــر باشــد .بدیــن معنــی ،اثــر
بازنمــودی ،اثــری اســت کــه دربــاره چیــزی باشــد و
یــا موضوعــی داشــته باشــد و دربــاره چیــزی مطلبــی
بگویــد ،یــا محتــوای معنایــی داشــته باشــد و یــا تفســیر
پذیــر باشــد ( 14کارول.)49-42 :1387،
باوجــود تقســیم بنــدی هــای متفــاوت هنــر آبســتره
(هندســی -غیــر هندســی ،نــاب یــا تقریبــی) ،مــی تــوان
گفــت دو ویژگــی اصلــی نقاشــی آبســتره در دهــه هــای
 1920و  ،1930عبــارت بودنــد از:
دوری از هرگونــه ارجــاع بــه فــرم هــای طبیعــی و در
نظــر گرفتــن جهانشــمولی اصــول زیبایــی شناســی
فــرم کــه در هــر اثــر هنــری وجــود دارنــد؛ رهــا از
اینکــه در کجــا و در چــه زمانــی تولیدشــدهاند
()Shapiro,2011:80؛ امــا در کنــار نظــر منتقــدان و
مورخــان هنــر ،نقاشــی هــای آبســتره خــود بهتریــن
راهنمــا بــرای مشــخص کــردن و تعریــف مفهــوم هنــر
آبســتره هســتند.
آبستره در آثار هنرمندان مدرن اروپایی
واســیلی کاندینســکی ،پیــت موندریــان و پــل کلــه ســه
هنرمنــد مــدرن شناختهشــده نقاشــی آبســتره هســتند.
واســیلی کاندینســکی ( )1866 -1944کــه او را پادشــاه
هنــر آبســتره مــی نامنــد ،یکــی از اولیــن هنرمندانــی
بــود کــه نقاشــی هــای کامــ ً
ا آبســتره را خلــق کــرد.
هنــر او شورشــی علیــه ماتریالیســم جامعــه مــدرن بــود.
او مــیگویــد درزمانــی کــه مذهــب ،علــم و اخــاق
متزلــزل شــدهانــد و زمانــی کــه حمایــت هــای خارجــی

در حــال فروپاشــی هســتند ،بشــر نگاهــش را از دنیــای
خارجــی بهســوی خویشــتن خویــش برمیگردانــد
(.)Kandinsky,1982: 145

او وجــود اشــیا را موجــب لطمــه زدن بــه نقاشــی
هایــش مــیپنداشــت و پیشــنهاد مــیکــرد ،ناظــر
بایــد بیامــوزد کــه بــه تصویــر بهعنــوان بازنمایــی
گرافیکــی از یــک حالــت  15بنگــرد و نــه بازنمایــی اشــیا
(.)Barr,1936: 66

بــه اعتقــاد کاندینســکی اثــر هنــری راســتین از بطــن
هنرمنــد مــی جوشــد و اثــر آبســتره بیــان بینــش
درونــی هنرمنــد اهــل مکاشــفه اســت.
پیــت موندریــان ( )1872-1944یکــی دیگــر از چهــره
هــای شــاخص هنــر آبســتره ،در آرزوی نزدیکــی بــه
حقیقــت ،همهچیــز را آبســتره مــی کنــد 16تــا زمانــی
کــه بــه کیفیــت بنیادیــن اشــیا برســد .او معتقــد اســت
ایجــاد واقعیــت نــاب مســتلزم فــرو کاســتن صــور
طبیعــی بــه اجــزای ثابــت فــرم و تبدیــل رنــگ طبیعــی
بــه رنــگ اولیــه اســت (بکــوال .)176 :1392،ازای ـنرو،
رویکــرد او را مــیتــوان نقطــه اوج ایــده ســزان در نظــر
گرفــت .او عمدتــاً آثــار آبســتره هندســی خلــق کــرد
و معتقــد بــود ،دنیــای خــارج مانــع از تحقــق زیبایــی
مــیشــود و لــذا بایــد حــذف شــود؛ بنابرایــن ازنظــر
موندریــان ،آبســتره از بازنمایــی طبیعــت فاصلــه بســیار
دارد .بــر ایــن مبنــا او الگوهــای منظمــی کــه در بطــن
اشــیا مــی دیــد بــه زبــان نــاب آبســتره ترجمــه کــرد
(پاکبــاز( .)521 :1381 ،تصویــر )1

تصویر  -1پیت موندریان ،اسکله و اقیانوس (ترکیب بندی شماره  ،1915 ،)10رنگ و
روغن روی بوم62×50 ،سانتی¬متر ،موزه دولتی کرولر مولر ،اوترلو
مأخذ)http://www.theartstory.org/artist-mondrian-piet-artworks.htm#pnt _2 (:

مبانی نظری هنرهای تجسمی شماره  ،2پائیز و زمستان 1395

تصویر 2-پل کله ،فرود فرشته ،1918،از مجموعه فرشتگان ()Klee, 2013:17
مأخذ)http://www.theartstory.org/artist-mondrian-piet-artworks.htm#pnt _2( :

متمایــز از دو هنرمنــد دیگــر ،پــل کلــه ()1879-1940
نقــاش سوئیســی ،آثــار آبســتره ای خلــق مــی کنــد کــه
معــرف حفــظ پیونــد بــا واقعیــت دنیــای بیــرون اســت.
اگرچــه او طبیعــت اشــیا را بازنمایــی نمــیکــرد؛ امــا
طبیعــت همــواره منبعــی بــرای ترکیــب بنــدی هــای او
بــود (پاکبــاز.)420 :1381 ،
در نقاشــی هــای او آبســتره و بازنمایــی ،بهعنــوان
ابزارهــای بیــان ،توأم ـاً در آثــارش ســکنی گزیــدهانــد.
آثــار او بهطــور همزمــان معــرف کهنــه و جدیــد ،بیــان
شــخصی و جهانشــمول هســتند .بــرای کلــه ،رنــگ از
عناصــر اصلــی نقاشــی اســت و پــس از رنــگ عنــوان
اثــر از اهمیــت ویــژه برخــوردار اســت( 17تصویــر .)2
در آثــار ایــن هنرمنــدان ،رهایــی از تجربــه و ارجــاع
بــه طبیعــت ،بهعنــوان حقیقتــی انــکار ناپذیــر بیــان
میشــود .اگرچــه آثــار کاندینســکی فیگوراتیــو
نیســتند؛ امــا دارای تداعــی هــای بازنمایــی هســتند .در
نقاشــی موندریــان نیــز بــا عنــوان «اســکله و اقیانــوس»،
ارجــاع بــه طبیعــت بهواســطه عنــوان اثــر ،انجــام مــی
گیــرد کــه ســبب مــی شــود خطــوط افقــی« ،افــق»
و خطــوط عمــودی« ،ســتون هــای اســکله و امــواج
دریــا» بــه ذهــن فراخوانــده شــوند .بدیــن ترتیــب،
عنــوان اثــر در اینجــا نقــش پیونــد کیفیــات بنیادیــن
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زیبایــیشناســی بــا طبیعــت را ایفــا مــیکنــد .حتــی
بــه اعتقــاد کارل گوســتاو یونــگ آنچــه در علــم آن را
«ناخــودآگاه» مــی نامیــم از نــوع تجارب باطنی هســتند
()Jung,1961: 336؛ بنابرایــن مــی تــوان گفــت ،بینــش
رهــا از تجربــه نیســت و اگرچــه ممکــن اســت ایــن آثــار
فیگوراتیــو نباشــند؛ امــا حــاوی تداعــیهــای بازنمــودی
هســتند ،بهطوریکــه در برخــی آثــار ارجــاع هــای
آشــکار و در برخــی دیگــر ارجــاعهایــی مفهومــی و
ضمنــی بــه طبیعــت وجــود دارد؛ بنابرایــن گویــی هیــچ
راه فــراری از تجربــه و بازنمایــی وجــود نــدارد .بازنمایــی
حتــی در آثــار نئــوپالســتیسیســم موندریــان و آثــار
کنستراکتیویســتها و سوپرماتیســت ها وجــود دارد و در
حقیقــت آنچــه بازنمایــی شــده کیفیــت «دقت»18اســت.
بدیــن ترتیــب در آنچــه آلفــرد بــار «آبســتره نــاب» مــی
نامــد ،رهایــی از بازنمایــی وجــود نــدارد و مــی تــوان
اینگونــه نتیجــه گرفــت کــه هنــر آبســتره هنــری
اســت کــه مولفــة اصلــی آن «غیــر فیگوراتیــو» بــودن
اســت و نــه غیــر بازنمــودی بودن.امــا از ســویی هــر
چــه از دهــه هــای  20و  ،30ســده بیســتم فاصلــه مــی
گیریــم ،آبســتره بهعنــوان ســاختار آرمانــی شــده هنــر
ســده بیســتم بــا دیگــر زبــانهــای بصــری میآمیــزد
و بــه ابــزاری در دســت هنرمنــدان تبدیــل مــیشــود؛
تدریج ـاً تقابــل فیگوراتیــو -آبســتره رنــگ مــی بــازد و
هنرمنــدان بهطــور گســترده ،بــا روش هــا و اهــداف
متفــاوت آن را بــه کار مــیگیرنــد .برخــی بــا اصــول
و قواعــد سفتوســخت (ماننــد موندریــان) و برخــی
بهصــورت تصادفــی (ماننــد جکســون پــوالک).
بهطوریکــه آبســتره نــزد کاندینســکی ،هــوارد
هوجکیــن (( )1932کــه خــود را هنرمنــد آبســتره
فیگوراتیــو مــینامــد) ،بریجیــت رایلــی ( )1931و
جکســون پــوالک ( )1912 -1956متفــاوت اســت و در
ســبک-های فــردی هنرمنــدان بهصــورت ســاده ســازی
ظاهــر طبیعــی اشــیا ،اســتیلیزه کــردن و تأکیــد بــر
ویژگــیهــای ذاتــی یــک شــی یــا خلــق آثــار هنــری
بــدون شــباهت بــه دنیــای خــارج و بــدون مضمــون خاص
(پاکبــاز )652 :1381 ،و یــا بــا فــرم هــای فیگوراتیــو
یــا هندســی یــا ترکیبــی از ایــن دو ،نمــودار مــیشــود.
ازای ـنرو ،بــا طیــف وســیعی از نقاشــیهایــی کــه از زبــان
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و بیــان آبســتره اســتفاده مــی کننــد ،امــا حاصــل کار
اثــری فیگوراتیــو اســت کــه بــه نظــر مــی رســد ســخن
گفتــن از آبسترکشــن  19بــه معنــی «انتــزاع گرایــی» و
یــک بیــان زیبایــیشــناختی ،بهجــای هنــر آبســتره، 20
بهعنــوان یــک ســبک هنــری همگــن (غیــر فیگوراتیــو)
بــرای شــرح ایــن آثــار منطقــی تــر باشــد .آبسترکشــن
بهعنــوان یــک بیــان زیبایــی شــناختی (یــک شــیوه
بازنمایــی) دارای تاریــخ و ســابقه طوالنــی اســت و بــه
اولیــن هنرمنــدان غارنشــین بازمیگــردد و زبانــی
مشــترک بیــن هنــر اروپایــی و غیراروپایــی اســت کــه
محدودیــت هــای زمانــی و مکانــی را در هــم مــی
شــکند؛ بنابرایــن بهتــر اســت آثــار آبســتره را آثــاری
در نظــر بگیریــم کــه از آبسترکشــن یــا انتــزاعگرایــی
اســتفاده مــیکننــد کــه طیفــی از آثــار غیــر فیگوراتیــو
تــا فیگوراتیــو را شــامل مــیشــوند .ایــن انتــزاعگرایــی
بــر دو نــوع اســت:
 -1تبدیل ظواهر طبیعی به صور سادهشده
 -2ساختن اثر (پاکباز.)652 :1381،
انتــزاعگرایــی نــوع اول خــود بــه دو روش اســت:
روش ا ّول ،حــذف جنبــه هــای عارضــی و خــاص اشــیا
و مجســم شــدن صــور اساســی و عــام چیزهــا؛ ماننــد
آثــار پــل ســزان و پــل کلــه .روش د ّوم ،زبــده گزینــی
از ظواهــر چیزهــا و صحنــههــای طبیعــی و پدیــد آمــدن
ســاختمانی از شــکلهــا و رنــگ هــا؛ ماننــد نقاشــی هــای
رژه بیســیر؛ امــا انتــزاع گرایــی د ّوم معــرف آثــار هنــری
عــاری از هرگونــه شــباهت و بــدون موضــوع اســت
کــه خــود بــه دو گــروه انــدام وار و هندســی تقســیم

مــی شــوند (همــان .)653:در ادامــه بــر مبنــای هــدف
پژوهــش ،آثــار آبســتره غیــر فیگوراتیــو پنجتــن از
هنرمنــدان مــدرن عراقــی موردمطالعــه قرارگرفتــه
اســت .در (جــدول  ،)1آنچــه در بــاب هنــر انتزاعــی
گفتــه شــد ،دستهبندیشــده اســت.
آبستره در نقاشی مدرن عراق
در ســال هــای آغازیــن ســده بیســتم ،مدرنیســم عرصــه
هنــر غربــی را فراگرفتــه بــود ،درحالیکــه شــرایط
خاورمیانــه بهگونـهای دیگــر رقــم مــیخــورد .در عــراق،
ســبک آکادمیــک کــه توســط متقدمیــن 21یــا ســرباز-
هنرمنــدان (تربیتشــدگان آکادمــی هــای نظامــی
اســتانبول) رواج یافتــه بــود تــا اواخــر ده  1930غالــب
بــود .نقطــه آغــاز تکویــن هنــر مــدرن عــراق ،زمانــی

اســت کــه اولیــن هنرمنــدان عراقــی کــه توســط وزارت
فرهنــگ جهــت تحصیــل هنــر بــه اروپــا فرستادهشــده
بودنــد ،بــه عــراق بازگشــتند .اولیــن بورســیه هــا بــه
اکــرم شــکری ، 22فائــق حســن ، 23عطــا صبــری، 24
حافــظ الدروبــی 25و جــواد ســلیم  26اعطــا شــد .ایــن
تحــول بــا بازگشــایی دانشــکده نقاشــی در موسســه
هنرهــای زیبــا بــه دســتور وزیــر علــوم وقت تقویت شــد
( .)Sabri& Ali, 2010: 18بعــد از بازگشــت از اروپــا،
اکثــر ایــن هنرمنــدان بــه تدریــس در دانشــکده نقاشــی
موسســه هنرهــای زیبــا مشــغول شــدند و دانــش خود را
از هنــر مــدرن ،بــا شــاگردان و هنرمندانــی که نتوانســته
بودنــد بــه اروپــا برونــد ،بــه اشــتراک گذاشــتند.
از ابتــدا تمــام تــاشهــای هنرمنــدان عراقــی بــر ایــن

جدول  -1هنر آبستره و ویژگی های آن(.مأخذ :نگارندگان)
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بــود کــه هنــری را شــکل دهنــد کــه بهطــور همزمــان
هــم مــدرن و هــم عراقــی باشــد .گــروه «هنــر مــدرن
بغــداد» بــه رهبــری جــواد ســلیم بــر همیــن اســاس
در ســال  ،1951تشــکیل شــد کــه بــدون شــک ،یکــی
از مهــمتریــن و تأثیرگذارتریــن گــروههــای هنــری در
تاریــخ هنــر عــراق اســت .بیــن ســالهــای  1950و
 ،1960گــروه هــای متعــدد هنــری شــکل گرفتنــد کــه
ایــن گــروههــا نقطــه آغــاز جدایــی از محدودیــتهــای
آکادمیــک و حرکــت بــه ســمت هنــر مــدرن و بازنمایــی
مــدرن بودنــد .گرایــش بــه هنــر آبســتره در عــراق از
دهــه  ،1960افزایــش یافــت ،زیــرا تمــام هنرمندانــی که
در کشــورهای اروپایــی تحصیلکــرده بودنــد بهطــور
گســترده تحــت تأثیــر اتمســفر غالــب هنــر آبســتره،
قــرار گرفتنــد.
شــاکر حســن الســعید ( )1925-2004از هنرمنــدان
مشــهور عراقــی و نویســنده کتــاب هــای متعــدد
درزمینــه هنــر عراقــی اســت کــه پــس از مــرگ
زودهنــگام اســطوره نقاشــی عــراق یعنــی جــواد ســلیم،
نقــش مهمــی را در فقــدان او ایفــا کــرد .در ســال
 ،1955دیپلــم نقاشــی خــود را از موسســه هنرهــای
زیبــا گرفــت و در ســال  1959از هنرهــای زیبــای
پاریــس فارغالتحصیــل شــد (.)Jabra,1986:22
پــس از بازگشــت از پاریــس عالقــه او بــه هنــر آبســتره
بیشتــر شــد .در اواســط دهــه هفتــاد ،نقاشــی
فیگوراتیــو را کنــار نهــاد و بــر روی خوشنویســی
عربــی و حــروف متمرکــز شــد .بــرای او حــروف بیــش
از آنکــه غایتــی زبانــی داشــته باشــند ،ابــزار بیانــی
بودنــد .اثــر شــاکر حســن الســعید تجلــی حقیقــی
«الهــام از میــراث»  27اســت کــه مــی تــوان آن را
متــرادف بــا «الهــام از حــروف عربــی» نیــز دانســت.
نــزد او حــروف و اعــداد نقطــه قصــد رســیدن بــه
ارزش نــاب خــط در هنرهــای تجســمی اســت.
(الســعید . )39 :1973،او در آثــار متأخــر تــر خــود،
عــاوه بــر ارزشهــای زیبایــی شــناختی و تزیینــی،
حــروف را بهصــورت معمولــی ماننــد دســتخط و نوشــته
هــای حکشــده بــر روی دیوارهــای ســاختمانهــای
متروکــه بــه کار مــی بــرد.
وی معتقــد اســت ایــن حــروف بازتابــی از دنیــای درونی
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افــراد اســت و «بیانگــر ذات غریــزی روح انســان بــوده و
سرشــار از بیانگــری و درآنواحــد خــودآگاه و ناخــودآگاه
هســتند» ( .)Salim,1977:120در «مجموعــه دیوارهــا»،
هنرمنــد از دیوارهــای ســاختمان هــای متــروک محلــه
هــای بغــداد و حــروف و دستنوشــتههایی کــه افــراد
بــر روی ایــن دیــوار هــا نوشــته یــا حــک کــرده انــد،
الهــام گرفتــه اســت .او بــا اســتفاده از تکنیــک هــای
ایجــاد تــرک و ســوراخ هایــی کــه احتمــاالً جــای گلولــه
اســت ســعی در کهنــه ســازی ایــن نقاشــی هــا کــرده
اســت( .تصویــر )3
فــرج عبــو )1921-1984( 28در  1950موفــق بــه
اخــذ دیپلــم در کالــج هنرهــای زیبــای قاهــره شــد و
در  1954دیپلمــی دیگــر از آکادمــی هنرهــای زیبــا
در ُرم گرفــت .بعــد از پیوســتن بــه گــروه هنــر مــدرن

بغــداد ،ســبک آکادمیــک او بهتدریــج بــه آبســتره تغییــر
یافــت .وی بــه ســاده ســازی فــرم هــا ،تخــت کــردن رنگ
هــا و اســتفاده از مضامیــن فرهنگعامــه پرداخــت .در
دهــه  ،70بازنمایــی فیگوراتیــو را کنــار گذاشــت و بــه
مطالعــه حــروف عربــی و هنــر اســامی بهویــژه ســبک
هندســی اســامی (تکــرار الگوهــای هندســی) پرداخــت.
در نقاشــی هایــی کــه بــرای فــرودگاه بغــداد در دهــه
 ،1980انجــام داده اســت ،فــرم هــا بهخوبــی پیونــد خــود
را بــا زیبایــیشناســی خوشنویســی حفــظ کــرده انــد .او
موفــق شــد ،آبســتره اســامی و مــدرن را بــه بهتریــن

تصویــر -3شــاکر حســن الســعید ،پیــروز ،1983 ،رســانه ترکیبــی بــر روی تختــه،
 102×122ســانتی متــر ،محــل نگهــداری در مجموعــه بنیــاد بارجیــل ،شــارجه
(مأخــذ :نگارنــدگان).
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تصویر -4فرج عبو ،تزیینات آبسترة اسالمی ،دهة  ،1970رنگ و روغن روی بوم،
مأخذ)http://farajabbo.com/1970.html( :

نحــو باهــم ترکیــب کنــد کــه عنــوان اثــر نیــز بــر ایــن
امــر تأکیــد دارد .عنــوان برخــی از نقاشــی هــای آبســتره
او در دهــه هــای  1970-80عبارتانــد از :آبســتره
مــدرن ،ریتــم آبســتره شــرقی ،تزیینــات آبســتره
عربــی ،تزیینــات آبســتره اســامی 29و آبســتره اســامی
مــدرن( 30تصاویــر  4و  .)5ســالم دبــاغ  )1941( 31یکــی
از مؤسســان «گــروه نــوآوران» ،در ســال  1965بــود.
اعضــای ایــن گــروه بهعنــوان هنرمندانــی کــه ســبک
هــای آبســتره و تکنیــک هــای مــدرن را بــرای بازتــاب
اندیشــه هــای درونــی بــه کار مــیبردنــد ،شــهرت دارنــد
(.)Muzaffar,2012:212

او فارغالتحصیــل آکادمــی هنرهــای زیبــای بغــداد
اســت و توســط هنرمنــدی لهســتانی بــه نــام رومــان
آرتیموفســکی ،)1919-1993( 32نماینــده آبســتره
لهســتانی ،آموزشدیــده بــود .دبــاغ بهعنــوان شــاگرد
ایــن اســتاد لهســتانی ،کار هنــری خــود را بــا آبســتره
آغــاز کــرد؛ امــا در تضــاد بــا اســتادش او مســحور فــرم
مربــع و مســتطیل بــود (و نهدایــره) و از رنــگ هــای
محــدود سیاهوســفید اســتفاده مــی کــرد .بیــن ســال

تصویر  5-فرج عبو ،خوشنویسی آبسترة اسالمی ،دهة ،1980رنگ و روغن روی
بوم ،فرودگاه بغداد (مأخذ :همان)

هــای  1967-1969بورســیه تحصیــل گرافیــک را در
لیزبــون دریافــت کــرد و وجــه گرافیکــی آثــارش ،از
آمــوزش هــای او در پرتغــال ،ریشــه گرفتــه بــود.
بــر مبنــای شــرح هنرمنــد ،مــی تــوان بازنمایــی ضمنــی
مضامیــن اســامی و محلــی را در آثــار او دریافــت کــرد.
ســالم دبــاغ توضیــح مــی دهــد کــه در اولیــن ســفری
کــه بــه عربســتان ســعودی و خانــه خــدا داشــته،
مجــذوب فــرم مربــع کعبــه شــده اســت و فــرم مربــع
ازآنپــس در نقاشــی هــای او (تــا بــه امــروز) تکرار شــده
اســت .او کعبــه را زیباتریــن و اصیــل تریــن هنر آبســتره
مــینامــد و بــه ســیاهچادرهای بادیــه نشــینان (بــه رنــگ
هــای سیاهوســفید) کــه از مــوی بــز بافتــه مــیشــوند،
بهعنــوان منبــع الهــام دیگــری اشــاره مــی کنــد؛ وی می
گویــد ،در دوران کودکــی زنــان را در حــال بافتــن ایــن
چادرهــا در خیابــانهــای شــهر بــه تماشــا مــی نشســته
اســت (( .)Touti, 2011:125تصویــر )6
یکــی دیگــر از هنرمنــدان سرشــناس عراقــی و از
اعضــای گــروه «نــگاه نــو»  33رافــع ناصــری اســت
( ،)1940 -2013وی از برجســته تریــن نقاشــان

تصویر -6سالم دباغ ،در سمت چپ :حرکت در زمان ،دهه  ،1970با الهام از چادر بادیه نشینان (در سمت راست) ،مأخذ)Salim,1977:175( :

مبانی نظری هنرهای تجسمی شماره  ،2پائیز و زمستان 1395
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آبســتره عــراق اســت .رافــع ناصــری از حــروف عربــی
الهــام گرفــت؛ حــروف عربــی بــه یکــی از عناصــر مهــم
نقاشــیهــای او بــدل شــده و بخشــی از اثر گشــته اســت
(تصویــر  .)7او در ســال  ،1963در آکادمــی مرکــزی
هنرهــای پکــن بــه تحصیــل مشــغول شــد و بــه تأثیــر از
اســتادش هوانــگ یویــی  34حــروف را به روشــی آبســتره
بــه کاربــرد .او یکــی از معــدود هنرمنــدان عراقــی
اســت کــه از هنــر چینــی تأثیــر گرفتــه اســت ،وی
مــی گویــد ،بعــد از تجربــه هنــر چینــی در نمایشــگاهی
کــه در ســال  1959در بغــداد برپــا شــد ،تعمــدا ً چیــن
را انتخــاب کــرده اســت . 35اســتفاده از جوهــر ،فضــای
خالــی کاربــردی و بیــان اشــیا بهصــورت خالصــهوار و
ســاده از تأثیــرات هنــر چینــی در نقاشــی اوســت و از

ســویی ،کیفیــت گرافیکــی آثــار رافــع ناصــری ،بیانگــر
تحصیــات گرافیکــی او در لیزبــون ،بیــن ســالهــای
 1967تــا  1969اســت.
ضیــاء عــزاوی )1939( 36بهطــور یقیــن یکــی از
هنرمنــدان مشــهور عــراق و جهــان عــرب اســت .او از
اعضــای گــروه انقالبــی نــگاه نــو بــود و بــه اقتضــای
تحصیــل در رشــته باستانشناســی دانشــگاه بغــداد
( ،)1962دانــش عمیقــی از هنــر بینالنهرینــی داشــت.
او حــروف عربــی را بــه «ســبک بغــدادی» جــواد ســلیم
(کاربســت نمادهــای فرهنگعامــه ،عناصــر اســامی
و پیشااســامی ماننــد هــال و چشــمان ســومری)
افــزود و آن هــا را بهعنــوان مــواد خــام بــرای درهــم
آمیختــن گذشــته تاریخــی بــا ملــیگرایــی عراقــی و
شــرایط معاصــر جهــان عــرب 37مورداســتفاده قــرارداد.
(تصاویر  8و .)9
بــرای عــزاوی بازنمایــی هویــت فرهنگــی در اثــر
هنــری امــری مهــم اســت ،وی مــیگویــد« :نقاشــی
تهــی ،ماننــد کفــن بــدون جســد اســت و بهعنــوان
یــک هنرمنــد ســعی مــیکنــم از ایــن مســئله
دوریکنــم» ( .)Faruqi,2011:97بــه گفتــه وی،
تکنیــک بهتنهایــی بازنمایــی فرهنگــی را بــه ارمغــان
نمــی آورد ،بازنمایــی فرهنگــی از طریــق نمادهای دوران
باســتان یعنــی عناصــر باطنــی و ذاتــی یــک اثــر هنــری،
در کنــار تکنیــک امکانپذیــر میشــود« .عناصــری
کــه بــه اثــر هویــت فــردی مــی بخشــند ،درونــی و
ذاتــی هســتند و تنهــا حاصــل مهــارت هــای تکنیکــی
نیســتند .در طــول تاریــخ ،ایــن عناصــر بــا نمادهــا

تصویر -8ضیاء عزاوی ،باغ خوشنویسی ،1984 ،اکریلیک روی بوم،
 90×80سانتی متر ،نگهداری در مجموعة خصوصی در بیروت،
مأخذ)http://www.azzawiart.com(:

تصویر -9ضیاء عزاوی ،ماسک وانمود کنندگان ،1966 ، 38رنگ و روغن روی بوم،
 66×86سانتیمتر .محل نگهداری در مجموعه بنیاد هنر بارجیل ،شارجه
(عکس از نگارنده)

تصویر -7رافع ناصری ،عنوان ناشناخته ،1975 ،رنگ و روغن روی بوم،
مأخذ(http://www.rafanasiri.com):
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مرتبــط بودهانــد و قدمــت آن هــا بــه حافظــه باســتانی
بازمیگــردد»(.)ibid:98
بازنمایی در نقاشی های آبسترة عراقی
چنانچــه پیشتــر دیــده شــد ،هنرمنــدان عراقــی
هرکــدام بــه شــیوه و زبــان شــخصی خــود بــه خلــق
اثــر آبســتره پرداختــه انــد .ضیــاء عــزاوی عــاوه
بــر حــروف عربــی از دیگــر نشــانهــای فرهنگــی،
ماننــد نقــوش بینالنهرینــی و نقــش و نگارهــای
فرهنگعامــه اســتفاده مــیکنــد .نقاشــی ســالمدبــاغ
بــه لحــاظ بصــری مشــابه آثــار آبســتره اروپایــی
اســت؛ امــا تفــاوت آثــار وی زمانــی آشــکار مــی شــود
کــه هنرمنــد در مــورد منبــع الهــام نقاشــی هایــش
توضیــح مــیدهــد .در آثــار آبســتره او ،فــرم مربــع و
رنــگ سیاهوســفید نشــانههــای فرهنگــی هســتند و
بــه فرهنــگ اســامی و بادیــه نشــینان بومی-عراقــی
اشــاره دارنــد؛ تــوده خطــوط بــرای هنرمنــد تداعــی
گــر مــوی بــزی اســت کــه چــادر بادیــه نشــینان بــا آن
بافتــه مــیشــود .نقاشــیهــای رافــع ناصــری نیــز دارای
ســه منبــع الهــام چینــی ،اروپایــی و عــرب هســتند؛ امــا
نتیجــه کار درنهایــت ،نقاشــی آبســتره باحــال و هــوای
عراقــی را بــه نمایــش مــیگــذارد .بــا نــگاه بــه آثــار ایــن
هنرمنــدان عراقــی مــیتــوان گفــت یکــی از اشــتراکات
میــان رویکــرد ایشــان اســتفاده از خوشنویســی و حــروف
عربــی اســت کــه در آثــار هــر پنــج هنرمنــد دیــده
مــیشــود .چراکــه خوشنویســی بهعنــوان یکــی از مهــم
تریــن اشــکال هنــر اســامی ،بازنمــودی تمامعیــار از
«هویــت اســامی» اســت .دلیــل ایــن امــر از یکســو،
کارکــرد زبــان و نوشــتار عربــی در صــدر اســام اســت؛
در ســالهــای اولیــه ظهــور اســام ،ضــرورت قرائــت
قــرآن و انجــام فریضــه نمــاز ،آمــوزش زبــان و نوشــتار
عربــی را در کشــورهای فتحشــده ایجــاب مــیکــرد و
بدیــن ترتیــب بــود کــه خــط و زبــان عربــی بهعنــوان
نشــانی از هویــت اســامی نهادینــه شــد .از ســویی،
پــس از وحــی قــرآن مجیــد ،بهمنظــور خــاص کپــی
کــردن کالماهلل ،نوشــتار عربــی تحــول یافــت .بنــا بــه
فرمایــش قــرآن مجیــد کــه «آیــا پــاداش نیکــی چیــزی
جــز نیکــی اســت؟» 39،توجــه بیشتــری بــه ارزش

هــای زیبایــیشــناختی ،تناســب و هندســه نوشــتار
عربــی شــد و زیبــاســازی حــروف عربــی بــه تولــد هنــر
خوشنویســی منجــر گردیــد .بــا توجــه بــه اینکــه
قــرآن کالم الهــی و معجــزه پیامبــر اکــرم (ص) اســت،
طبیعــی اســت کــه خوشنویســی مهــمتریــن شــکل
هنــر اســامی باشــد (لیمــن .)91 :1391،بدیــن ترتیــب
نوشــتار عــاوه بــر ارتبــاط ،بــه یکــی از ابزارهــای ویــژه
خالقیــت و هنــر تمــدن اســامی تبدیــل شــد و در
سراســر جهــان اســام رواج پیــدا کــرد؛ امــا بهتدریــج
پیونــد بیــن حــروف و خوانایــی سســت شــد (بهطــور
مثــال در طغــرا)؛ و حــروف و خوشنویســی بهعنــوان
رســانه ای مســتقل و بیانــی هنــری ،هویــت یافتنــد
کــه همچنــان حــاوی وجــه معنــوی و تقدســی متأثــر
از کالم الهــی اســت. 40در اثــر فــرج عبــو ،خوشنویســی

بــا نقــوش هندســی اســامی همــراه شــده اســت کــه از
هنرهــای آبســتره اســامی تلقــی مــیشــود.
در صــدر اســام بر اســاس تدبیــری سیاســی ،هنرمندان
مســلمان تــاش کردنــد ،هنــری را خلــق کننــد کــه از
هنــر فیگوراتیــو و شــمایل نگارانــه مســیحیت متمایــز
باشــد و معــرف هویتــی اســامی باشــد و هنــر هندســی
نتیجــه موفــق ایــن تــاش بــود .درســت همانطــور
کــه مســیحیت در ســال هــای اولیــه ظهــور بــرای تمایــز
خــود باهنــر یهــود ،بــه کاربســت شــمایل هــا و تصاویــر
روی آورد (لیمــن .)91 :1391 ،ایــن راهــکار در جهــان
امــروز نیــز شناختهشــده اســت ،بهطــور مثــال ،بعــد از
حملــه آمریــکا بــه عــراق در ســال  ،2003بعثــی زدایــی
در دســتور کار آمریکایــی هــا و دولتمــردان عراقــی قــرار
گرفت.بنابرایــن ،مــیتــوان گفــت از ابتــدا« ،بازنمــودی
بــودن»41و ابــراز هویــت اســامی از مؤلفههــای اصلــی
هنرهــای اســامی بــوده اســت؛ هنرمنــدان مــدرن
عراقــی ،خوشنویســی و هنــر هندســی را بــه جهــت
غیــر فیگوراتیــو بــودن و بازنمــودن «هویــت اســامی»،
بهعنــوان نشــانههای فرهنــگ اســامی ،بــرای آثــار
آبســتره خــود مناســب یافتند .ریشــه هــای ایــن رویکرد،
یعنی اســتفاده از میراث اســامی (خوشنویســی و نقوش
هندســی) ،پیشااســامی یــا بینالنهریــن باســتانی
(مهرهــای اســتوانه ای ،لــوح هــای ســنگی و ســفالی،
ســردیس ،تندیــس و نقــش برجســته هــای ســنگی و
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تصویر  -10جواد سلیم ،در سمت چپ :بچه ها در حال بازی 1953 ،مأخذ( :جبار جیاد ،)261 :2008،در این اثر ساختار هندسی فضای نگارگری و نیز نقش هالل و نقطه در
خوشنویسی اسالمی به وضوح دیده می شود .سمت راست :نمونه ای از مجسمه های سومری با چشمان اغراق آمیز الماس گونه سومری را نشان می دهد که هنرمند در طراحی
فرم کلی سر فیگورها از آن تأثیر گرفته است.

آجــری لعــابدار) و فرهنگعامــه (آدابورســوم خــاص
بادیهنشــینان ماننــد پــرورش اســب ،نقــوش تاتوهــا،
پوشــش خــاص زنــان) را بایــد در پیونــد مســتقیم
بــا اهــداف گــروه هنــر مــدرن بغــداد و ایــده «تــداوم
فرهنگــی» جــواد ســلیم ( )1919-1967جســتجو کــرد.
جــواد ســلیم از بااســتعدادترین هنرمنــدان جهــان عــرب
و مؤســس گــروه هنــر مــدرن بغــداد اســت ،هــدف او بــه
وجــود آوردن گفتمــان هنــر عراقــی بــود کــه درآنواحد
هــم عراقــی و هــم مــدرن باشــد؛ بهعبارتدیگــر،
هنــر مدرنــی کــه دارای هویــت عراقــی باشــد .وی
خاطرنشــان مــیکنــد کــه دســتیابی بــه ایــن مهــم
تنهــا از طریــق اتخــاذ ســبک مــدرن حاصــل نمــیآیــد؛
بلکــه تنهــا در پرتــو معرفــی عناصــر عراقــی محقــق
مــی شــود .وی در آثــار خــود ،ایــن کار را از طریــق
کاربســت مضامیــن ،ترکیــب بنــدی نگارگــری هــای
مکتــب بغــداد ،رنــگ هــای ســنتی بومــی ،نقــوش و
نمادهــای اســامی و بیــن النهریــن باســتانی تحقــق
بخشــید(42.تصویر  )10اکثــر هنرمنــدان مــدرن عراقــی،
مســتقیم یــا غیرمســتقیم متأثــر از ایــده هــای جــواد
ســلیم و گــروه هنــر مــدرن بغــداد بودنــد و ســعی
کردنــد تــا راه حــلهایــی شــخصی بــرای مانــدن در
مســیر اصلــی زندگــی مــدرن و حفــظ میــراث فرهنگــی
عــراق ،پیــدا کننــد .ازایــنرو کوشــیدند هــر آنچــه

هویــت عراقــی را بــه نمایــش مــیگــذارد در آثــار خــود
بــه کار بگیرنــد .همچنیــن ،تأکیــد بــر «مــکان» (کشــور
عــراق) ،یکــی دیگــر از شــیوه هــای بازنمایــی هویــت
اســت کــه در آثــار شــاکر حســن الســعید و ضیــاء
عــزاوی بــه شــیوه هــای متفاوتــی بیانشــده اســت:
در اثــر عــزاوی در قالــب چشــمان المــاس گونــه بیــن
النهرینــی 43و در اثــر شــاکر حســن از طریــق ارجــاع
بــه دیوارهــای خانــه هــای متــروک محــات بغــداد.
ایــن گرایــش در ســنت هنــری عــراق نیــز ریشــه دارد،
بهطوریکــه یکــی از ویژگــی هــای مهــم نــگاره هــای
یحیــی بــن محمــود واســطی تعریــف مــکان و تأکیــد
بــر مــکان اســت (امیــن« .)79-77 :2012،یحیــی
بــن محمــود واســطی» نقــاش ،خوشــنویس و مذ ّهــب
صاحبنــام ســده  13میــادی اســت کــه یکــی از
مهــم تریــن منابــع الهــام هنرمنــدان مــدرن عراقــی
بــود .البتــه امــروز نیــز «مــکان» همچنــان در عــراق
مســئلهای مهــم اســت .بعــد از ســال  2003ایــن کشــور
بــه دو بخــش محــدوده ســبز کــه بازنمــودی از مــکان
امــن ،جایــگاه دولــت و دسترســی بــه قــدرت و محــدوده
قرمــز و ناامــن تقســیم شــد ()Alsaden,2016:100؛

بنابرایــن تأکیــد بــر مــکان ،یکــی دیگــر از راه هــای
ابــراز هویــت ملــی در آثــار آبســتره عراقــی اســت.
بــر اســاس آنچــه آمــد ،مــی تــوان گفــت روایــت غالــب
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در نقاشــیهــای آبســتره عراقــی ،هویــت ملــی اســت؛
هنرمنــدان مــیکوشــند از طریــق مختلــف بــر هویــت
عراقــی ،در راســتای گفتمــان ملــیگرایــی عــراق مــدرن،
تأکیــد کننــد .در عــراق هاشــمی ،44ناسیونالیســم عــرب
یــا جنبــش یگانگــی عــرب یــا پانعربیســم ،بــر فضــای
فکــری عــراق حاکــم بــود ( .)Bashkin,2008:6ایــن
ناسیونالیســم عــرب ،کامــ ً
ا رنــگ و بــوی اســامی
داشــت؛ زیــرا بــرای اعــراب ،اســام مهــم تریــن میــراث
فرهنگــی تلقــی مــی شــد .ازایــنرو اعــراب بــا توجــه
بــه تأکیــد خاصــی کــه اســام بــر خصلــت عربــی
قــرآن و زبــان عربــی داشــت ،ســعی کردنــد پیونــد
تنگاتنگــی بیــن ناسیونالیســم و اســام ایجــاد کننــد
(خــدوری .)194 :1374،از دهــه  ،1930در کنــار
جنبــش پانعربیســم کــه در جهــان عــرب مشــترک
بــود ،آگاهــی هــای ملــی نیــز شــکل گرفــت و ازای ـنرو
«پانعربیســم عراقــی» بــه روایــت اصلــی هویــت ملــی
در عــراق هاشــمی بــدل شــد( )Bashkin,2008:127کــه
بــر مؤلفههــای «عــرب بودگــی» و «اســامی» مــردم
عــراق تأکیــد داشــت .بــه همیــن دلیــل ،خوشنویســی و
نقــوش هندســی اســامی و نیــز فرهنــگ قبایــل ،منابــع
اصلــی الهــام هنرمنــدان قــرار گرفتنــد .از دهــه 1930
تــا  ،1950مــردان قبایــل ،بخــش مهمــی از روایــت ملی
را شــکل مــی دادنــد؛ زیــرا هــم دارای وجــه پــان عــرب و
هــم عراقــی بودنــد .پــان عــرب بــا خاســتگاه هــای ملــت
عــرب و ظهــور اســام پیونــد داشــت و عراقــی بیانگــر
مشــکالت عراقــی هــا ،آدابورســوم عراقــی و تاریــخ
منطقــه ای بــود .بادیهنشــینان و قبایــل عراقــی عــاوه

بــر تاریــخ و فرهنــگ عــرب ،نمــادی از خــاک عــراق نیــز
بودنــد ( .)ibid:209الزم بــه ذکــر اســت کــه اســتفاده
از نمادهــای باســتانی بیــن دو جنــگ جهانــی یــا
دهــه هــای  30و  ،40نمــادی از پانعربیســم بــوده
اســت نــه باســتانگرایــی ســکوالر .زیرابــه اعتقــاد پــان
عــرب هــا ،نمادهــای باســتانی نهتنهــا بــه ایــن دلیــل
کــه اجــداد عراقــی هــا بودنــد ،بلکــه بــه ایــن دلیــل
کــه اعــراب از ایــن نمادهــا نیــز اســتفاده مــیکردنــد
مورداســتفاده قــرار مــیگیرنــد (.)ibid:140
بعــد از جنــگ جهانــی د ّوم و از دهــه ،1950
ناسیونالیســم عراقــی برجســتهتــر شــد .بــر ایــن اســاس،
بهمــوازات ناسیونالیســم عــرب ،گرایــش بــه منطقــه
گرایــی و ناسیونالیســم محلــی پررنــگ شــد .بــه عبارتی،
«متغیرهــای ناسیونالیســم عــرب از نمادهــای
منطقــه ای تأکیــد کننــده بــر منافــع محلــی تــا
نمادهــای ملــی (ملــت عربــی) وســیع تــر تأکیــد کننــده
بــر ارزشهــای فرهنگــی ،نوســان کــرده انــد»
(خــدوری .)227 :1374،ایــن ناسیونالیســم عراقــی
در دوران بعــث ( )2003-1968ســکوالریزه شــد؛ امــا
مجــدد از اواســط دهــه  ،1980بــه روایــت اســامی
بازگشــت؛ بنابرایــن ،تأکیــد بــر هویــت ملــی در آثــار
آبســتره عراقــی در پیونــد تنگاتنــگ با شــرایط سیاســی،
اجتماعــی و فکــری عــراق مــدرن اســت« .هویــت»
مســئلهای اســت کــه از زمــان تشــکیل کشــور عــراق
در ســال  ،1920جــزو چالــش هــای اساســی جامعــه
عــراق بــوده اســت؛ بهطوریکــه شــاه فیصــل اول45در
مــورد هویــت ملــی عراقــی ،اینگونــه اظهارنظــر

جدول  -2بازنمایی هویت ملی بهواسطه مؤلفههای اسالمی ،بینالنهرینی و فرهنگعامه در آثار نقاشی آبستره عراقی(.مأخذ :نگارندگان)
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مــی کنــد« :بایــد بــا تأســف بگویــم کــه هنــوز چیــزی
تحــت عنــوان مــردم عــراق وجــود نــدارد و تنهــا
انســان هــای عــاری از هرگونــه ایــده میهنپرســتی
وجــود دارنــد کــه بــا ســنت هــای مذهبــی و پــوچ
در کنــار هــم زندگــی مــی کننــد ،بــدون اینکــه
هیــچ پیونــد مشــترکی بیــن آن هــا باشــد»
( .)Dawisha,1999:554پسازایــن ،تــاش تمــام
دولــت هــای بعــدی در راســتای تکویــن هویتــی ملــی
بــود کــه پــس از انقــاب  1958و اســتقالل عــراق از
اســتعمار بریتانیــا ،شــدت بیــش تــری پیــدا کــرد.
ازایــنرو ،هنرمنــدان عراقــی رســالت اصلــی خــود را
تکویــن گفتمــان هنــری مــی دانســتند کــه در عیــن
یافتــن جایــگاه مناســب خــود در مجامــع بیــن المللــی،
دارای هویتــی عراقــی باشــد .بــر ایــن اســاس نــگاه

خــود را بــه میــراث فرهنگــی -هنــری غنــی مرزوبــوم
خــود معطــوف ســاختند .مســئله «هویــت» در هنــر
مــدرن عــراق بهقــدری حائــز اهمیــت اســت کــه
حتــی فائــق حســن (مؤســس گــروه هنــر پیشــگامان)
بعــد از اتخــاذ ســبک آبســتره خــود را در بنبســتی
گرفتــار یافــت کــه رهایــی از آن دشــوار بــود و دغدغــه
از دســت دادن هویتــش ســبب شــد تــا آبســتره را کنــار
بگــذارد و ســبک واقــعگرایانــه را بــرای تصویــر کــردن
بادیــه نشــینان عراقــی ،پــرورش اســب و ســوارکاران
وزندگــی اعــراب پیــش بگیــرد و بــا رویکــردی
ملــی گرایانــه بــه ثبــت حــس عراقــی بــودن بپــردازد
()Salim,1977: 71؛ بنابرایــن هنرمنــدان مــدرن عراقــی
در آثــار آبســتره خــود از فــرم یــا محتوایــی اســتفاده
مــی کننــد کــه معــرف هویــت فرهنگــی و دینــی
عراقــی اســت کــه در نمونــه هــای اروپایــی مشــاهده
نمــی شــود( .جــدول  ،)2مؤلفههــای بازنمایــی را در
آثــار آبســتره هنرمنــدان عراقــی نشــان مــی دهــد.
نتیجه :
هنــر آبســتره در ســده بیســتم شورشــی علیــه
ســنت طبیعــتگرایــی و تالشــی بــرای خــود آیینــی
هنــر بــود .بدیــن ترتیــب ،هنــر آبســتره در ابتــدا
بــر مبنــای مفهــوم مرکــزی «غیــر بازنمــودی» بــه
معنــای رد هرگونــه ارجــاع بــه طبیعــت شــکل گرفــت
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کــه حــاوی مفهــوم «غیــر فیگوراتیــو» نیــز بــود و
بــا ریاضیــات و هندســه پیونــد نزدیکــی داشــت؛ امــا
بهمرورزمــان تقابــل آبســتره -فیگــور رنــگ باخــت و
فیگــور نیــز وارد قلمــرو هنــر آبســتره شــد .بــر ایــن
اســاس ،آثــار آبســتره طیــف وســیعی از آثــار غیــر
فیگوراتیــو تــا فیگوراتیــو را در برمیگیــرد کــه در هــر
دو حالــت اثــری بازنمــودی اســت یعنــی اثــر آبســتره،
اثــری اســت بازنمــودی کــه ممکــن اســت فیگوراتیــو
و یــا غیــر فیگوراتیــو باشــد و بــا بهکارگیــری شــیوه
هــای مختلــف انتــزاع گرایــی (ماننــد ســاده ســازی
ظاهــر طبیعــی اشــیا ،اســتیلیزه کــردن ،تأکیــد بــر
ویژگــی هــای ذاتــی اشــیا یــا خلــق آثــار هنــری
بــدون شــباهت بــه دنیــای خــارج و بــدون مضمــون
خــاص) توســط هنرمنــدان خلــق شــود .چراکــه حتــی
ناخــودآگاه نیــز منبعــث از تجــارب زیســتی و باطنــی
اســت.هنر آبســتره از حــدود دهــه  1930کــه مصــادف
اســت بــا آغــاز تکویــن هنــر مــدرن عراقــی ،در نقاشــی
عراقــی رواج یافــت و بــه پیــروی از هنــر آبســتره غربــی
طیفــی از آثــار غیــر فیگوراتیــو تــا فیگوراتیــو را شــامل
مــی شــوند .در پاســخ بــه ســؤال اول کــه ویژگــی آثــار
آبســتره هنرمنــدان مــدرن عراقــی چیســت و ایشــان از
چــه منابعــی الهــام مــی گیرنــد ،بایــد گفــت هنرمنــدان
عراقــی بــا تلفیــق مؤلفههــای فرمــی و محتوایــی میــراث
اســامی ،باســتانی یــا بیــن النهرینــی و فرهنگعامــه
بــا زبــان و بیــان هنــر مــدرن غربــی بــه خلــق آثــار
آبســتره ای پرداختنــد کــه بهواســطه اســتفاده از
خوشنویســی و حــروف عربــی ،نقــوش هندســی
اســامی ،نمادهــا و نشــان هــای بینالنهرینــی و
فرهنگعامــه محقــق شــده اســت و مــی تــوان بهحــق
ایــن آثــار را «هنــر آبســتره عراقــی» نامیــد.
در پاســخ بــه ســؤال دوم کــه هویــت روایتشــده در
نقاشــی هــای آبســتره عراقــی چیســت ،بایــد اشــاره کرد
کــه روایــت غالــب هویــت در ایــن آثــار «هویــت ملــی»
اســت کــه از ناسیونالیســم عــرب (عربــی -اســامی) تــا
ناسیونالیســم عراقــی (اســامی -ســکوالر -اســامی)
نوســان دارد و بــا نــگاه کلــی بــه ســیر تحــول هویــت
در عــراق مــی تــوان گفــت ماهیــت غالــب ایــن هویــت
اســامی اســت.
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مطالعه بازنمایی هویت در نقاشی های آبستره غیر فیگوراتیو عراقی

تأکیــد بــر هویــت ملــی در هنر عراقــی کام ً
ال در راســتای
گفتمــان ملــی گرایــی عــراق مــدرن اســت کــه از دوران
هاشــمی تــا بــه امــروز دنبــال مــی شــود؛ بنابرایــن
در جــواب ســؤال ســوم کــه چــه عواملــی درونمایــه
و محتــوای نقاشــی هــای آبســتره عراقــی را تعییــن
نمــوده انــد ،بایــد گفــت ،عوامــل مؤثــر بــر ایــن
محتــوا (هویــت ملــی) شــرایط سیاســی ،اجتماعــی و
جریــان هــای اندیشــه و فکــری در عــراق اســت.
شــرایطی چون تشــکیل کشــور عــراق در  ،1920توســط
بریتانیایــی هــا ،تحــت قیمومیــت بریتانیــا درآمــدن ،بــر
ســرکار آمــدن ســلطنت هاشــمی کــه دستنشــانده
بریتانیایــی هــا بــود و ســپس انقــاب  ،1958و بــه
قــدرت رســیدن رژیــم بعــث در  .1968ایــن تحــوالت،

عــراق را بــا چالــش هویــت و هویــت یابــی روبرو ســاخت
و نظــم اجتماعــی بارهــا بازتعریــف شــد .ازایــنرو،
هنرمنــدان عراقــی بهمنظــور تکویــن گفتمــان هنــری
عراقــی رجوعــی بــه میــراث فرهنگــی خــود داشــتند
و در ایــن راســتا از ســرمایه هــای فرهنگــی خــود بــه
معنــای دانــش ،شــناخت و آگاهــی کــه دارد یعنــی
میــراث باســتانی بینالنهریــن ،اســامی و فرهنگعامــه
و هنــر مــدرن غربــی بهخوبــی اســتفاده کردنــد .از
ســوی دیگــر ،ریشــه هــای گرایــش بــه بازنمایــی هویــت
و ابــراز هویــت بــه ماهیــت هنــر اســامی بازمیگــردد
کــه جهــت تمایــز باهنــر ادیــان پیشــین ،کوشــید
هویتــی جدیــد در قالــب خوشنویســی و هنــر هندســی
ابــراز دارد.

پی نوشت ها:
1- Non-figurative
2- Representational
3-“Between the search for “Authenticity” and the Temptation of Neo-Orientalism: Arabs paint”)ing Arabs (1950-1990
4- Cubism and Abstract Art
5- Alfred H. Barr.
-6الفن العراقی المعاصر
7- The Grass Roots of Iraqi Art
8- Art in Iraq Today
9- Exhaustion,Boredom and Reaction
10- non-representational
 -11برگرفته از فیلم مستند و مصاحبه هنرمندان برجسته آبستره اروپایی قابل دسترسی در سایت:
http://www.youtube.com/watch?v=Bg3oQ_OqQ_o&list=PLM4S2hGZDSE5SOht--- nruKVOvuR5lrCw2T

-14تفسیر همان شرح و تبیین محتواست.

12-pure abstraction
13- near-abstraction
15- mood

 -16آبستره کردن به لحاظ لغوی به معنای دوری کردن و استخراجکردن است.
17- http://www.theartstory.org/artist-klee-paul-artworks.htm
18- precision
19- abstraction
 -20شاید بهتر باشد هنر آبستره ( )abstract artجریان خاص هنری دهه های  20و  30در نظر گرفت که سعی در گریز از
طبیعت گرایی داشت.
21- Forerunners
22- AkramShukri
23- Faiq Hassan
24- Atta Sabri
25- Hafez Al-Daroubi
26- Jawad Salim
-27استلهام علی توراث
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28- FarajAbbou
29- Islamic Abstract Ornaments
30- Modern Islamic Abstraction
31- Salim al Dabbagh
32- Roman Artymowski
33- New Vision
34- Huang Yu Yi
35- https://en.qantara.de/content/the-iraqi-artist-rafa-al-nasiri-creativity-as-resistance (accessed
)June 15, 2016
36- Dia al-Azzawi
 -37او آثاری در خصوص قتل عام  1970در اردن و قهرمانان شهید فلسطینی خلق کرده است.
38- Mask of the Pretenders
 -39هل جزاء االحسان اال االحسان (سوره الرحمن آیه )60
 -40برداشتی از سخنرانی خانم والری گنزالس با عنوان «زیبایی شناسی خط کوفی» در فرهنگستان هنر ایران در تاریخ
.1394/2/29
41- Representational
 -42که به ترتیب می توان به استفاده از تقسیم بندی های هندسی فضای نگاره های محمود الواسطی نگارگر بغدادی قرن 13
م ،استفاده از رنگ مشکلی عبای زنان عراقی و رنگ های فرش های دستبافت ،نماد اسالمی و چشمان سردیس ها و مجسمه های
سومری اشاره کرد.
 -43چشمان الماسگونه به چشمان بیضی شکل و درشت و اغراق آمیز مجسمه های سومری اشاره دارد.
 -44منظور از عراق هاشمی ،عراق در دوران سلطنت هاشمی است که بین  1921تا  1958را در بر می گیرد.
 -45فیصل بن حسین ،فرزند حسین بن علی ،شریف مکه ،در سال  1921در دوران قیمومیت ،توسط بریتانیا به عنوان پادشاه
عراق گماشته شد و از این رو سلطنت هاشمی در عراق آغاز شد که تا انقالب  ،1958پا برجا بود.
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