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 هاي هويتي در تصوير زنان در نقاشي انقالب اسالمي ايران بررسي مؤلفه

 با تأکید بر آثار کاظم چلیپا
3زینبمظفریخواه

 چکیده
کند. انقالب  پيدا ميها، جايگاهي مهم و اساسي  اي مانند انقالب هنر در موضوعات و رويدادهاي پيچيده

هاي مختلف به وجود  اي را در ديدگاه اقشار مختلف جامعه نسبت به موضوع اسالمي تغييرات گسترده

دهنده تأثير  اند، نشان آورد و آثاري که در دوران انقالب اسالمي توسط هنرمندان نقاش به نقش درآمده

موضوعاتي همچون شهيد، شهادت،  فضاي حاکم آن دوران بر هنرمندان است. هنرمندان بسياري با

اند، اما به صورت خاص، حضور و  فداکاري، زن و... آثاري را در زمانه انقالب اسالمي خلق کرده

اسالمي رخ داد و اين  مشارکت حقيقي زن در جامعه يکي از مهمترين مسائلي بود که با ظهور انقالب 

هاي  ته است. در مقاله حاضر سعي شده است مؤلفهخوبي در آثار هنرمندان آن دوران انعکاس ياف تغيير به

عنوان يکي  وير زنان در آثار نقاشي هنرمندان انقالب اسالمي با تأکيد بر آثار کاظم چليپا بههويتي در تص

آثارش دارد، مورد بررسي از نقاشان دوران انقالب اسالمي ايران که شخصيت زن محوريت اصلي را در 

ير ضمن تحليل و بررسي آثار، به واکاوي شيوه تجلي هويت با محوريت نقش زن، قرار گيرد. در اين مس

گيرد  هاي به کار رفته در آثار مورد نظر پرداخته شده است. اين پژوهش نتيجه مي در قالب نمادها و نشانه

تفاده از اند با اس ها حضور دارند، هنرمندان تالش کرده که در آثار نقاشان انقالب اسالمي که زنان در آن

هاي اصلي هويتي که از گفتمان و ديدگاه رهبران  شناختي و بصري، شاخص عناصر مضموني، زيبايي

هاي اين  دادهاند.  شود را به نمايش بگذارند و در اين کار توفيق نسبي يافته جمهوري اسالمي استخراج مي

 تحليلي انجام شده است.-اي گردآوري و پژوهش به روش توصيفي پژوهش به روش کتابخانه
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 مقدمه

ها و  کنون با حضور خود در نقش هاي فعاليت بشر، از ديرباز تا عنوان يکي از عرصه هنر به

هاي فرهنگي و اعتقادات ديني، ملي و قومي جوامع مختلف را به  تعاريف گوناگون، اصالت

هاي  آيينه روشني از ساختار اجتماعي، سياسي و فرهنگي دوره نمايش گذاشته است. هنرها

و تحليل آثار هنري امکان درک و تحليل   شوند. از اين روست که تجزيه مختلف محسوب مي

ها به مسائل سياسي، اجتماعي و عاطفي را  ها و ذهنيات بشري و ديدگاه آن روند تغيير انديشه

هاي ما در  توان گفت بخش قابل توجهي از آگاهي سازد. در اين صورت است که مي فراهم مي

دوران معاصر از طريق مطالعة آثار گذشتگان و به خصوص، آثار هنري بازمانده از آنها حاصل 

شده است. هنر ايران نيز از اين قاعده مستثني نيست و در هر دوره از آن، تحوالتي تدريجي و 

ها در آثار هنري  دوران که تغيير جايگاه انسانمتناسب با شرايط اجتماعي و فرهنگي حاکم در آن 

هاي گوناگون حضور زن در آثار  توان يافت. در تاريخ هنر ايران، به شيوه شود، مي را سبب مي

خوان با واقعيت  اي حضوري هماهنگ و هم شود که البته در کمتر دوره هنري مشاهده مي

 توان ديد.  وجودي زن را مي

ها از جمله  نظير در تاريخ کشور، در تمامي حوزه اي بي عنوان واقعه اسالمي ايران به انقالب 

در دوران  -خصوص هنر نقاشي به -هنر، تحوالتي اساسي ايجاد کرده است. آنچه به آثار هنري

هاي پيش از انقالب و حتي  آثار را از نقاشي اسالمي هويت خاص بخشيد و آن   انقالب

ها  ها و مضامين اين آثارند. براي نمونه، ديدگاه ، سوژههاي جديد غرب نيز متمايز ساخت نقاشي

نسبت به زن و جايگاه او در خلق آثار هنري، دستخوش تحول و دگرگوني شگرفي شد. در 

ها و مضاميني بود که در  هاي مختلف اجتماعي، از سوژه همين راستا، زن و حضور او در عرصه

گير اين دوره  ن توجه شده است. تفاوت چشماسالمي به آ  هاي هنرمندان دوران انقالب نقاشي

هاي قبل، حضور حقيقي و معنوي زن به جاي حضور فيزيکي و جنسي او در آثار  نسبت به دوره

هاي انقالب  ساز در تصوير زنان در نقاشي هاي هويت است. تحقيق حاضر بر آن است تا مؤلفه

ويژه آثاري است که در  اظم چليپا و بهاسالمي را بررسي کند. به اين منظور تأکيد اصلي بر آثار ک

هاي  ها زنان نقش دارند. به همين منظور پرسش اصلي اين پژوهش اين است که مؤلفه آن

ويژه کاظم  ساز چگونه در تصوير زنان در آثار دوران انقالب اسالمي و نقاشان آن دوره، به هويت

 اند.  چليپا به کار رفته
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 پیشینه پژوهش

داک، کتابخانه ملي، کتابخانه دانشگاه  اي انجام شده در سايت رسمي ايرانه با توجه به بررسي

ها عنوان پژوهشي که دقيقاً مشابه با عنوان و موضوع مورد نظر اين مقاله  تهران و ديگر دانشگاه

تدوين و تنظيم شده باشد يافت نشد. الزم به ذکر است که با موضوع و محتواي نقاشي انقالب 

هاي هنري و  هايي از رشته نامه ها و پايان ها، مقاله اي در کتاب مطالب پراکنده اسالمي و هويت...

صورت مستقيم به موضوع مقاله حاضر  علوم انساني موجود است، ولي تحقيق يا نوشتاري که به

ها تا حدودي به موضوع مورد نظر اين  پرداخته باشد، وجود ندارد. آثاري که موضوع پژوهش آن

اي خاص به موضوع  شند، شامل موارد ذيل هستند که البته هرکدام از زاويهپژوهش نزديک با

اثر مرتضي « وجوي هويت در نقاشي معاصر ايران جست»اند. به عنوان نمونه، کتاب  نگريسته

گودرزي که توسط  نشر علمي و فرهنگي به چاپ رسيده است و تالش کرده است که ابعاد 

انقالب اسالمي را بررسي کند. در اين کتاب، زنان به عنوان هويتي موجود در آثار نقاشان دوره 

اند و به صورت کلي به هويت ديني و ملي پرداخته شده است.  مدخلي مجزا مورد بررسي نبوده

تأمالتي درباره موضوعات ملي و مذهبي در نقاشي »همچنين، در مقاله ديگري به نام 

علي اصغر شيرازي به صورت مشترک به که کاظم چليپا، مصطفي گودرزي و « اي خانه قهوه

نشريه نگره به چاپ رسيده است، موضوعات ملي و مذهبي  01اند و در شماره  نگارش درآورده

اي مورد بررسي قرار گرفته است. اين مقاله هرچند به ابعاد  خانه به صورت خاص در نقاشي قهوه

و نه خصوصا حضور زن، در آن اي توجه دارد اما نه مبحث هويت  خانه ديني و ملي آثار قهوه

هايي از هنر و ناگفته»اي که با عنوان  مورد مطالعه قرار نگرفته است. البته کاظم چليپا در مصاحبه

در کتاب خيال شرقي « پرده با نقاش معاصر کاظم چليپاوگويي نسبتاً بي هنرمندان انقالب در گفت

خود در مورد هنر انقالب و آثار خود  توسط فرهنگستان هنر به چاپ رسيده است، از زاويه ديد

هاي اين مقاله از نکات  و ديگر نقاشان اين عرصه سخن گفته است که در برخي از بخش

 مطروحه ايشان استفاده شده است.

 روش پژوهش

تحليلي است. -روش اين پژوهش با توجه به هدف بنيادين و با توجه به ماهيت، توصيفي

وتحليل انجام شده به روش کيفي  اي و تجزيه به روش کتابخانه ها در اين پژوهش آوري داده جمع
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شده از سوي مراجع مورد نظر  منظور تحليل آثار مختلف، از تعاريف ارائه صورت گرفته است. به

هاي هويت با آثار مورد بررسي، استفاده شده است. در  ها از شاخصه پژوهش و تطبيق تعاريف آن

متني انجمن  ها، از روش ارجاع درون نابع و ارجاع به آناين پژوهش براي بهره بردن از م

 متني است.  بر ساختار استناد درون است. اين روش، مبتني ( استفاده شده APAروانشناسي آمريکا )

جامعه آماري پژوهش، شامل آثار نقاشي پس از انقالب اسالمي است که در مراکز فرهنگي، 

گيري آثار از  مشاهده است. روش نمونه ها قابل و آلبومشده در کتب  صورت چاپ ها و يا به موزه

مندي از  ميان جامعه آماري، روش انتخابي است. معيارهاي اصلي انتخاب اين آثار، بهره

شده در مقاله در مورد موضوع بازتاب هويت با محوريت زن در نقاشي  هاي استخراج شاخصه

گر بيشترين  ي، آثاري که از منظر پژوهشهنرمندان انقالب اسالمي است. از ميان مجموعه آمار

اند. با لحاظ  اسالمي دارند، انتخاب شده-انطباق را با معيارهاي بيان شده در مورد هويت ايراني

اثر است. اين آثار از منابع متنوع  01هاي انتخابي براي اين پژوهش،  شده، تعداد نمونه شرايط بيان

 و گوناگوني گردآوري شده است. 

 وهشمفاهیم پژ

3هویت

معني او که ضمير غايب مفرد  به« هو»اي عربي است. اين کلمه از  کلمه« الهويه»يا « هويت»

اند که اسم مرکب است و معرفه به  آيد و از آن لفظ هوهو يا الهوهو را ساخته مذکر است مي

 معني اتصاف و ال، معني لغوي آن اتحاد به ذات يا انطباق به ذات است. اتحاد به ذات به

شناخته شدن و يکي شدن موصوف با صفات اصل و جوهري مورد نظر است. وقتي از هويت 

راستي  آيد، بايد آن سخن طوري باشد که نشان دهد پديده مزبور به اي سخن به ميان مي پديده

گوياي هيئت و ماهيت وجودي آن است، در غير اين صورت فاقد معناي ماهوي آن خواهد 

يت در معناي لغوي؛ يعني، حقيقت و ماهيت چيزي؛ يا هويت پاسخ به (. هو01۳1بود )الطائي، 

توان گفت هويت تشخيص ماهيت در  سؤال چه کسي بودن و چگونه بودن است؛ لذا مي

 (. 166و  161: 01۳1خارج است )کرجي، 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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اند نظير آنچه که  تعريف کرده« وجه تشخص»برخي از انديشمندان هويت را با تأکيد بر 

هويت مبين مجموعه خصايصي است که امکان تعريف صريح يک »ئه کرده است. شيخاوندي ارا

 (01۳1)شيخاوندي، «. آورد شئ يا يک شخص را فراهم مي

ها در هنگام تولد، داراي  اي اجتماعي است. انسان توان گفت که هويت انساني، مقوله اما مي

آيد،  جودات زنده به حساب ميها با ساير مو هاي يکسان انساني هستند که وجه مميزه آن ويژگي

کند. بنابراين، مقوله هويت انساني که در دوران رشد و  ها تفاوت ماهوي ايجاد نمي اما ميان آن

شناسانه است و ربطي به خون و  گيرد، کامالً اجتماعي و جامعه تکوين انسان در جامعه شکل مي

گرفتن  از اوقات در پي شکلنژاد و رنگ پوست و ... ندارد. توجه به مقوله هويت، بسياري 

آيد. زهيري معتقد است که در جامعه ايرانى نيز توجه به مسئله هويت از  ها، پديد مي بحران

زمانى جدي شد که احساس وجود بحران در ميان نخبگان و توده مردم پديد آمد و غالب 

ريف اين مقوله شده در ساليان اخير پيرامون اين مسئله، بيش از آنکه به تع هاي انجام پژوهش

عبارتي ديگر، در برخي از  ( به1۳، 0111بپردازد، به مسئله حل بحران توجه دارد. )زهيري، 

تعاريف، هويت معناداري جامعه تعريف شده است، يعني جامعه معنايي براي خودش قائل باشد 

ي و در چارچوب آن عمل کند. آنگاه در صورت از دست دادن اين معنا يا به هر دليل گسستگ

(. 010: 01۳1)الطايي،  در معناداري، جامعه با بحران هويت مواجه خواهد شد

  3هويت ملي

هويت ملي نيز مانند هويت، تعاريف مختلفي دارد. در يک تعريف، هويت ملي، همان احساس 

توان  تعلق و تعهد نسبت به اجتماع ملي و نسبت به کل جامعه در نظر گرفته شده است، و مي

به اين معناست که افراد يک جامعه، نوعي منشأ مشترک را در خود احساس  گفت هويت ملي

ها و آثار  اي از نشانه هويت ملي، مجموعه»(. در تعريفي ديگر، 1۳و 16: 01۳0کنند )يوسفي، 

شود و لذا، هويت  مادي، زيستي، فرهنگي و رواني است که سبب تفاوت جوامع از يکديگر مي

هاي عام فراملي  هاي خاص محلي و هويت ارتباطي بين هويت ترين سنتز و حلقة ملي، اصلي

 (.00۳: 01۳0)حاجياني، « است

اند. بنابراين  تکيه کرده« زيستن در طول تاريخ اراده با هم»نظران، بر عنصر  برخى از صاحب

آنچه مردم را در طول تاريخ در رنج و شادى و جنگ و صلح با هم شريک کرده و در کنار هم 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 National Identity 
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اراده با »و از طريق يک سرنوشت مشترک تاريخى به آنان هويت خاصى بخشيده است،  قرار داده

(. در اين ديدگاه، عناصر مشترک زبانى، 006 - 001: 01۳1آنان بوده است )بشيريه، « زيستن هم

اعتنا نيستند، بلکه احساس تعلق مردم يک  تنهايى نيز قابل شوند، اما به قومى، مذهبى و... انکار نمى

تر  تر مانند ملت و احساس وفادارى به عضويت در آن گروه بزرگ ين، به يک گروه بزرگسرزم

هايى هستند که فرد را به يک  بنابراين عناصر هويت آن شود؛ ها مى است که باعث دوام مليت

شکلى از احساسات مشترک برآمده »کنند، و مليت  تر به نام ملت يا مليت متصل مى مجموعه وسيع

  (.061: 0111است. )رونون، « ق، صميميت و شکوه خاص مربوط به ميهناز شور و شو

اي است. از  آيد، اين مفهوم داراي عناصر سازنده گونه که از تعاريف هويت ملي برمي همان

هاي  اي و انساني اشاره کرد. ارزش هاي ملي، ديني، جامعه توان به ارزش ها مي ترين آن جمله مهم

ها و ادبيات را شامل  گي اعم از سرزمين، زبان، نمادهاي ملي، سنملي، تمامي مشترکات فرهن

هاي  گيرد. ارزش هاي ديني، تمام مشترکات ديني و فرهنگ ديني را دربرمي شود. ارزش مي

هاي انساني، به کلية اصول و  اي، به اصول، قواعد و هنجارهاي اجتماعي نظر دارد و ارزش جامعه

حدوديت اجتماعي و جغرافيايي براي نوع بشر نظر دارد قواعد انساني، فارغ از هرگونه م

بار در ايران زمينة بازسازي هويت ملي ايراني  انقالب اسالمي براي اولين (.110: 0110)زهيري، 

تواند در  را فراهم کرده است که البته نظير ساير کارهاي فرهنگي نياز به زمان طوالني دارد و مي

 هاي انقالب اسالمي در عصر حاضر ارزيابي شود. دترين دستاور جايگاه يکي از مهم

 نقاشي دوران انقالب اسالمي و حضور زنان
هاي آن باعث شد تا  پس از انقالب اسالمي، احياي فرهنگ ديني و مورد توجه قرار گرفتن ارزش

ها، مجالت و حتي  سيما، روزنامه و هاي گروهي اعم از صدا بر مراکز آموزشي کشور، رسانه عالوه 

ينما، تئاتر و ساير وسايل هنري و فرهنگي در جهت رشد فرهنگ جامعه اسالمي به کار گرفته س

به دنبال تغييرات عمده  011۳اسالمي ايران در سال  شوند. هنر نقاشي پس از پيروزي انقالب 

توجهي به   ترين آن در قلمروي فرهنگ و هنر و کم سياسي، اجتماعي و فرهنگي ايران که مهم

گرا و رئاليسم بود  و در مقابل، توجه بيشتر به هنرهاي سنتي، ملي، رشد هنري مردممدرنيسم 

(0۳ : 0111شکل گرفت. )گودرزي، 

اي  شده تدوين هاي اول بعد از انقالب، الگوي خاص و اصول از پيش هنر نقاشي در سال
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ئة معاني و نداشت، به همين دليل نقاشان انقالب در پي يافتن شيوه و قالب مناسبي براي ارا

هاي موجود و گذشته پرداختند. برخي به هنر کشورهايي  مضامين مورد نظر خود به تجربة روش

هاي  و برخي شيوهپرداختند بعضي به نقاشي سنتي ايران  و ها انقالب صورت گرفته بود که در آن

هاي نقاشي مدرن ـ را آزمودند. بنابراين  از کالسيسم تا جلوه ـشده در تاريخ هنر غرب  تجربه

وجو  ها و وجوه مشخص نقاشي انقالب را در زمينه عناصر صوري )فرمال( نبايد جست يژگيو

يا « گزيني پراکنده»گونه که گفته شد، قالب يا صورت اغلب اين آثار با نوعي  کرد زيرا همان

هاي فردي نقاشان اين دوران، در  حاصل شده است که ابتکار، نوآوري و خالقيت« اقتباس»

شود ولي بايد به اين نکته نيز توجه  بندي و ساير عناصر ديده نمي ، فرم و ترکيبکارگيري رنگ به

داري، از بهترين  داشت، آثار نقاشاني که براي جنگ و انقالب کار کردند، فارغ از هرگونه جانب

( 11و  16و  10و  1: 01۳0اند. )آويني،  اسالمي خلق شده  آثاري هستند که بعد از انقالب

که به ساختار فني و هنري توجه داشته باشند، به  هنرمندان پس از انقالب، پيش از اين

اند و از اين روي خود را در ارتباط با مردم و مسائل تاريخي،  مضمون و محتوا گرايش داشته

هاي جنگ و باورهاي  ويژه مسائل مربوط به انقالب و اسطوره ها و به اقتصادي و اجتماعي آن

ترين هدف خود  ها را عمده ار دادند و به يک معنا نزديک شدن به مردم و مسائل آنمذهبي قر

اسالمي، هنر و ادبيات با توجه به منابع فرهنگي و هنري  تلقي کردند. در شرايط خاص انقالب 

هاي گذشته هنر ملي و مذهبي و ... شکل يا فرم زيباشناسانه خاص  اند از سنت  موجود که عبارت

ته و توانسته است بين شکل و محتواي مورد نظر خويش ارتباطي هماهنگ ايجاد کند. خود را ياف

شناختي ناشي از وقايع مربوط به انقالب و جنگ يکي از  عناصر سياسي ـ اجتماعي و روان

هاي مذهبي يکي از  عناصر مضموني براي هنر و ادبيات است. عناصر تاريخي و اسطوره

صورت نمادين و رمزي در هنر و ادبيات انقالب  که گاه به ترين عناصر مضموني است قديمي

صورت زني آزاده و پيشواي زنان  اند. براي نمونه حضرت زينب )س(، به اسالمي ظاهر شده 

( 66: 0111گردد. )رهنورد،  آزاده و مظهر مقاومت و ايثار نمايان مي

در رشد و تحوالت کشور،  ها شرايط حاکم و تغيير نقش و جايگاه زنان در جامعه و تأثير آن

موجب شد تا شخصيت زن به يکي از موضوعات و مضامين مهم آثار هنري تبديل شود و در 

که نسبت به زنان مقدسه در تاريخ   ايران با توجه به اعتقادات مذهبي مردم و قداست و احترامي

بايد توجه ست.هاي مقدس ا اسالم وجود دارد، در اکثر آثار حضور زنان، نمادي از اين شخصيت
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کرد. )تجربه  بر روايتگري به سمت هنر محتوايي حرکت مي داشت هنر در آن دوران عالوه

 ( 16و  11: 01۳1معنوي، 

 هاي هويت انقالب اسالمي ايران شاخصه

پردازان غربي  ويژه نظريه اگرچه براي تعريف هويت و هويت ملي از نظريات افراد مختلفي و به

کدام از نظريات غربي امکان تعريف آنچه را که  رسد که هيچ به نظر مي توان بهره برد، اما مي

اي  گونه که انقالب اسالمي پديده شود ندارد. همان عنوان هويت انقالب اسالمي شناخته مي به

هاي هويت آن نيز نيازمند شناخت عميق و  شود، درک شاخصه خاص در قرن بيستم شناخته مي

هاي رهبران  چنين شرايطي هيچ چيز به اندازه تعاريف و ديدگاهدروني از اين پديده است. در 

هاي اصلي هويت  انقالب اسالمي توان ارائه حقيقت اين هويت را ندارد. به همين دليل، شاخصه

 هاي ايشان بايد به دست آيد. انقالب اسالمي از خالل ديدگاه

ه و تالش ايشان براي بيني تشيع بود خميني به هويت ايرانيان ناشي از جهان نگرش امام

اي که از  شدني است؛ به گونه هاي مقبول فرهنگ ملي تبيين احياي همين امر همراه پذيرش بخش

توان مصالح ملت را دنبال کرد  گرايي صحيح تعارضي با اسالم ندارد و لذا هم مي نظر ايشان ملي

ايران با اجراي تعاليم  و هم به تعاليم اسالم پايبند بود. روح چنين ديدگاهي تکيه بر استقالل

دست آورد و از  اسالمي را به -توان هويت صحيح ايراني  تشيع دارد که از اين رهگذر مي

تواند استقالل پيدا کند اال اينکه خودش را  هيچ ملتي نمي»هويتي نجات يافت:  شدگي و بي گم

توانند  ستقالل نميبفهمد. مادامي که خودشان را گم کردند و ديگران را به جاي خود نشانند، ا

پيدا کنند... اين گمشده خودتان را پيدا کنيد، گمشده شما خودتان هستيد، شرق خود را گم کرده 

 (011 -011، 00)خميني، ج «. و شرق بايد خودش را پيدا کند

عنوان  شود، بلکه از آن به هايي مانند هويت قومي، نفي نمي خميني هويت در نگرش امام

زيرا کمال هويت انساني در آن است که »گاه؛  شود و نه توقف گذرگاه ياد مياي آغازين و  مرحله

« اسالمي و هويت ديني دست يابد -فرد با طي مراحل رشد به هويتي باالتر يعني هويت ملي 

خميني  شود و امام (. در اين نگرش رابطه تعاملي بين اسالم و ايران برقرار مي011: 01۳0)برزگر، 

کند و صرفاً با وجهي از ناسيوناليسم ايراني که در  ارض با اسالم را تأييد ميگرايي غيرمتع ملي

روي  معناي صحيح آن، نه آنچه که روبه ملي به»کند.  تالش براي حذف اسالم باشد مخالفت مي
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 (01، 10، ج 01۳1)خميني، «. کند اسالم عرض اندام مي

را يافت که   هايي هويتي ن شاخصهتوا مي016۳در بيانيه امام خطاب به هنرمندان در شهريور

داراي سه مؤلفه اسالمي و انقالبي و ايراني هستند. هدف از اين پيام نمايش موضوعات و 

مفاهيمي ارزشي در جهت اسالم و قرآن و جامعه نبوي )ص( توسط هنرمندان انقالب اسالمي 

هويت اسالمي ناپذيري با  بوده است. هويت انقالبي و هويت ايراني پيوند جدي و جدايي

هاي هويت اسالمي در هويت انقالب و ايراني حضور  دارند، در حدي که بسياري از شاخصه

 پررنگي دارند.

هاي محوري هويت انقالب اسالمي ايران که برخاسته از اسالم ناب است، اهميت  از شاخص

ا جايگاه حضور مؤثر زنان در انقالب و جامعه است. نگرش رهبران انقالب اسالمي به زنان، ب

شده براي زنان در جامعه پيش از انقالب اسالمي تفاوت اساسي داشت. در دوره پهلوي،  تعريف

شده زنان در ظاهر جامعه اکتفا  به تقليد کورکورانه از ظاهر جوامع غربي، به حضور کادربندي

نسي شد. در چنين شرايطي، آنچه بيش از هر چيز مدنظر بود استفاده از زيبايي ظاهري و ج مي

شده در جوامع  هاي اقتصاد نئوليبراليستي و پيگيري اهداف تعريف منظور چرخش چرخ زنان به

غربي براي حضور زنان بود. انقالب اسالمي، نقطه آغازي براي تحول در اين نگاه بود. در 

 ترين عناصر جامعه و پايه رشد آن عنوان يکي از مهم ديدگاه انقالب اسالمي و رهبران آن، زنان به

دهد؛ آنگاه  خوبي خود را نشان مي هاي اجتماعي به ويژه در بزنگاه شوند. اين نقش به شناخته مي

اي ايفا  کننده صورت منفرد و چه در نقش همسر يا مادر، نقش تأثيرگذار و تعيين که زنان چه به

 توان مشاهده کرد: کنند. اين مسئله را در سخنان رهبر معظم انقالب مي مي

عمومىِ مردمى، يک حرکت زنانه بود... هم در مبارزات اينجور بود، هم در اولين حرکت »

بعد از تشکيل نظام؛ يعنى دوران   آمده سرعت پديد ايفاى نقش در تشکيل نظام، هم در دوران به

در اين «... حتّى اذا ضاقت عليهم األرض بما رحبت»جنگ، دوران محنت، دوران امتحان سخت؛ 

العاده بود؛ نقش مادران شهدا، نقش همسران شهدا،  يک نقش فوقدوران سخت، نقش زنان، 

ندرت در کارهاى عملياتى و  نقش زنان مباشر در ميدان جنگ، در کارهاى پشتيبانى و بعضاً به

 ( 01/01/01اي، )خامنه« نظامى.

 

هاي هويت  ترين شاخصه هاي امام خميني )ره( و مقام معظم رهبري، اصلي با بررسي ديدگاه
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 توان به شرح ذيل استخراج کرد: ب اسالمي ايران را ميانقال

هایهویتانقالباسالمیشاخصه:3جدول

 عنوانشاخص ردیف

 اسالمي بودن نظام و حرکت آن در راستاي تحقق اسالم ناب 3

 طلبي نظام استکبار استکبارستيزي و مقابله با سلطه 2

 حمايت از مظلومان و ستمديدگان 1

 و توجه به مردممردمي بودن  0

 کني ظلم، فساد و تبعيض تالش براي تحقق عدالت در همه ابعاد و ريشه 5

 تالش براي استقالل و ايستادن روي پاي خويش 6

 محوري و التزام به فرهنگ ديني دين 7

 عنوان هويت قومي و ملي توجه به مواريث فرهنگ تصويري نقاشي ايران به 8

9 
ها با مصاديق معنوي قديم در فرهنگ  اقع شده در انقالب و تطبيق آننگرش تاريخي به جريانات و

 اسالمي

 طلبي دعوت به مقاومت در برابر دشمن و شهادت 31

 تالش در راستاي دستيابي به اهداف انقالب اسالمي 33

 عنوان عنصر فعال در تحقق اهداف انقالب اسالمي توجه به حضور زن به 32

توان  هاي هويت انقالب اسالمي ايران در قالب نقاشي را ميه مؤلفههايي از شيوه ارائنمونه

هاي مهم هويت انقالب اسالمي ايران، يعني  در بخشي از آثار کاظم چليپا که به يکي از شاخصه

 پرداخته است، مشاهده کرد.« حضور زنان»

 نقاشي دوران انقالب اسالمي  بررسي آثار
بيني اسالمي استوار بود، هنرمندان توانستند  ي بر جهانهاي انقالب اسالم از آنجايي که ريشه

صورتي  مقدس و هويت ديني اين دوران را به هاي دفاع بسياري از مفاهيم معنوي و حماسه

بر اصول زيباشناختي و با تمهيداتي بصري ارائه کنند.  نمادين در قالب نقش و رنگ و کالم، مبتني

دوره، بيش از هر چيز حول محور هويت ملي با ابعاد شده در آثار اين  هويت به تصوير کشيده

گيرد.  ديني، سنتي، اجتماعي، فرهنگي و تاريخي جامعه و هويت فردي هنرمندان شکل مي
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هاي مختلف از جمله بيان نمادين و استفاده از مجموعه نمادها و  هنرمندان انقالب با شيوه و زبان

تاريخي و اعتقادي مردم، سعي در نمايش  هاي بومي، فرهنگي، ديني، مذهبي، سنتي، نشانه

توجه، حضور  اند. نکته قابل اسالمي را داشته -موضوع و محتواي مورد نظر خود و هويت ايراني 

هاي اين دوره نه  هاي پيشين، حضور زن در نقاشي گير زن در اين آثار است. بر خالف دوره چشم

جامعه ابتنا يافته است. آثار نقاشي انقالب  هاي فيزيکي بلکه بر ايفاي نقش او در بر اساس ويژگي

 توان در دو بخش بررسي کرد: اسالمي را مي

 الف( عناصر مضموني؛ 

 ب( عناصر بصري )زيبا شناختي(. 

 الف( عناصر مضموني

روند که محتواي اثر  شمار مي عناصر مهم مضموني در هنر انقالب اسالمي آن دسته از عناصر به

دهند. عناصر مضموني موجود در آثار نقاشان  ه بيان هنري تشکيل ميرا جدا از پرداخت و نحو

ها به موارد  اسالمي و ملي هستند که از جمله آن -هاي هويت ايراني انقالب، دربردارنده مؤلفه

 توان اشاره کرد: ذيل مي

  ،عناصر سياسي، اجتماعي و رواني ناشي از جريانات انقالب و پس از آن )مادر شهيد، زن

 رزمندگان، شهيد و...(؛جنگ و 

 هاي مذهبي؛ )ائمه )ع( و حضرت زهرا)س(، واقعه عاشورا و  عناصر تاريخ و اسطوره

 حضرت زينب)س( و...(؛

 عناصر عقيدتي و ايدئولوژي اسالمي؛ 

 عناصر اخالقي؛ 

 .عناصر ملي 

نقاشان دوره انقالب اسالمي در حوزه مضامين، در بسياري از آثار، وقايع تاريخ اسالم و 

هاي مذهبي و سياسي را با عناصر و حوادث انقالب اسالمي ترکيب کرده و به نمايش  طورهاس

دوستي و اخالق خاص  ها همچنين عناصر عقيدتي و ايدئولوژي اسالمي؛ انسان اند. آن گذاشته

ها و عناصر سياسي، اجتماعي و رواني ناشي از جريانات انقالب و پس از آن را با به  انقالب
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هايي ادبي و قرآني و  رزمندگان، شهادت، شهيد، مادر شهيد و... همراه با داستان تصوير کشيدن

 کردند. تاريخي در آثارشان بيان مي

عنوان يکي از ارکان مهم هنر انقالب اسالمي، در مضامين آثار اين دوره نقش  اخالق نيز به

ها بسته باشد، بلکه با  معنا نيست که دست هنرمند در انتخاب سوژه مهمي دارد. البته اين بدان

سازد که به  گشايد که وي را متعهد مي اي را پيش روي او مي هاي غيراخالقي، مسير تازه بستن راه

مسائل غيراخالقي چون جنايت، فحشا، دزدي و فسق با دقت و ظرافت و حتي استفاده از بيان 

 سمبليک و به قصد ارتقاء اخالقي نزديک شود.

 ختي(زيبا شناب( عناصر بصري)

شود که از  شناختي( در هنر انقالب اسالمي به آن دسته از عناصر گفته مي عناصر بصري )زيبا

بندي و فضاي بصري اثر با توجه به مضمون مورد نظر هنرمند  ها ترکيب قراردادن آن هم کنار

 کند.  ساز را پيدا  تواند نقش عناصر هويت ها در آثار مي شود و نمايش آن ساخته مي

  و نمادينبياني 

o ها رنگ 

o )...انسان )حضور، پوشش و 

o عناصر نمادين 

o حيوانات 

o  طبيعت 

o معماري 

 صوري و فرمي 

o آرايش کلي 

o توناليته 

o تناسبات 

o نور 

o بافت 
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 وجوهعناصربصری:3نمودار

در مورد رنگ بايد اشاره کرد که در باورهاي ايرانيان هر رنگ و فرمي معناي خاصي دارد. 

بـــاورهــاي ايرانيان نمــود فرامادي داشته است تا بتواند از خود براي مثال عنصر طاليي در 

پرتوهايي از معنويت را منتقل کند. به همين دليل، هنرمندان براي نمايش يک مقام يا جايگاه 

کنند. در آثار برخي از هنرمندان انقالب  ها را از نور و جنس روشنايي ترسيم مي معنوي، آن

هاي  عنوان مثال، در اين آثار استفاده از رنگ شود. به ابهي مشاهده ميهاي مش اسالمي نيز نمونه

عنوان  ها به شود. خلوص، پاکي و شفافيت رنگ منظور دستيابي به بياني نمادين ديده مي خالص به

نمادي از شفافيت روح و صداقت در گفتار و صراحت در بيان و باورهاي ديني است که عناصر 

 کنند. نمايندگي مي ساز ملي و ديني را هويت

نقاشي انقالب اسالمي از سويي نظر به آسمان )ماوراءالطبيعه( و از سويي نظر به زمين 

اي براي واقعيت بخشيدن به اين دو قلمرو به  )مسائل عيني و روزمره( دارد و فرم زيباشناسانه

از « انسان»و « رنگ»بر  وجود آمده است. نقاشان دوران انقالب اسالمي و خصوصاً چليپا عالوه

ها خود بهره  بندي در ترکيب« اشياء»و« معماري»، «طبيعت»، «حيوانات»عناصر ديگري چون 

داشت، با  -با همه ابعاد ديني و ملي آن-اند تا مضمون مورد نظرشان را که نشاني از هويت  برده

 گذارند. تمهيدات بصري چون بيان نماديني متناسب با فضاي دوران انقالب اسالمي به نمايش ب

هاي هويتي در آثار نقاشان دوران انقالب اسالمي با استفاده از  در بخش بعد، بررسي مؤلفه

 اين چارچوب نظري مورد بررسي قرار خواهد گرفت.

 هاي هويت در آثار کاظم چلیپا با محوريت زن بررسي مؤلفه
توان مشاهده کرد،  ميها  هاي هنرمندان دوران انقالب اسالمي که حضور زن را در اکثر آن نقاشي

آورند. از جمله  ها را فراهم مي امکان بررسي نقش و اهميت حضور زنان و ديدگاه نسبت به آن
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اي مذهبي  در تهران به دنيا آمد، در خانواده 0116اين هنرمندان کاظم چليپاست. او در سال 

اشان برجسته زاده، از نق بزرگ شد و نقاشي را نزد پدرش، مرحوم استاد حاج حسن اسماعيل

اي فراگرفت. چليپا در آثار خود سعي کرده است با  خانه هنرهاي سنتي و عرصه نقاشي قهوه

ها نسبت به زن در دوران  بندي و رنگ و...، به ميزان اهميت و تغيير ديدگاه استفاده از ترکيب

توجه به  انقالب اسالمي بپردازد و هويت واقعي زن را در ايران اسالمي به نمايش بگذارد. با

شکل نمادين، هويت فردي هنرمند و  توان گفت که آثار چليپا به تعريف هويت و هويت ملي مي

گذارند.  هويت ملي )ابعاد: اجتماعى، تاريخى، جغرافيايى، دينى، فرهنگى( جامعه را به نمايش مي

اي مقاله، گيري از چارچوب نظري ارائه شده در ابتد در ادامه، آثار منتخب اين هنرمند با بهره

 گيرند. مورد بررسي قرار مي

 عناصر مضموني. 1

شده  هاي هويت ارائه مضامين آثار مورد بررسي چليپا در اين پژوهش، انطباق معناداري با شاخصه

صورت خاص، پرداختن چليپا به موضوع  هاي هويت انقالب اسالمي دارند. به در بخش شاخصه

هاي اصلي هويت انقالب  عنوان يکي از شاخص به ها در عرصه اجتماعي زنان و حضور فعال آن

(، زني را با پوشش رايج آن زمان در 6تصوير « )شهريور0۳»شود. چليپا در اثر  اسالمي تلقي مي

هايي تصويري، فعاليت و  پالن اول و نزديک به مخاطب به تصوير کشيده است، تا با مؤلفه

اند، به نمايش بگذارد.  ان را که هميشه و در همه حال همراه و پشتيبان مردان خود بودهحضور زن

شود، براي  هايي خاص ديده مي اين نوع فضا و نقش زن در چند اثر ديگر اين هنرمند با تفاوت

( بخشي از 1 و تصوير ۳تصوير « )ريشه در عشق»و « هاي جنگ جنگاوران جبهه»مثال در اثر 

دهندة مرداني  کننده و پرورش هويت فداکارانه زنان در دوران انقالب اسالمي را با حالتي حمايت

هويت اخالقي، فرهنگي و »با غيرت، براي دفاع از ميهن اسالمي نشان داده و از اين طريق 

ايران در دوران انقالب را به نمايش گذاشته است. قراردادن زن در پالن اول مردم « دوستي انسان

هاي انقالب کمک کرده است. اين سه  تابلو؛ به انتقال و درک معنايي از مشارکت زنان در صحنه

توان بياني براي نمايشي از تنوع حضور سني و جنسي مردم در دوران انقالب  اثر را نيز مي

 اسالمي دانست. 
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.317در81،تکنیک:رنگروغن،قطعاثر3159كاظمچلیپا،تاریخاثر: شهریور،6.37صویرت

 

 

  
جنگاورانجبههنور،كاظمچلیپا،تاریخاثر:.7تصویر

 . 71در211،تکنیک:رنگروغن،قطعاثر:3159

  
ریشهدرعشق،كاظمچلیپا،تاریخاثر:.8تصویر

 .81در211طعاثر:،تکنیک:تركیبمواد،ق3165

( از اين هنرمند شاهد حضور يک زن روستايي هستيم که نقاش 0تصوير « )مهاجرين»در اثر 

بر جهت به تصوير کشيدن آن در فضاي بومي و مرتبط با منطقه زندگي و پوشش او، عالوه

هاي بومي و  ها، عناصر، المان ز فضاسري ا ذهنيت، سبک و گرايش خاص خويش، به يک

کش که هميشه و خصوصاً در دوران انقالب اسالمي  هاي واقعي زندگي اين زنان زحمت جنبه

بيشترين بار زندگي بر دوش آنان بوده توجه کرده و کمتر قصد را بر القاي بعد مفهومي اين 

 سوژه )زن( داشته است.
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 .81در381رنگوروغن،قطعاثر:تکنیک: ،3165:اثرمهاجرت،كاظمچلیپا،تاریخ.9صویرت

 

 
،3165هجوم،كاظمچلیپا،تاریخاثر:.31تصویر

 71در311رنگوروغن،قطعاثر:تکنیک:


بسیجی،كاظمچلیپاتاریخاثر:.33تصویر

 .381در211رنگوروغن،قطعاثرتکنیک: ،3160

رنگي از زن به  وار و کم ( حضور سايه00و تصوير  01صوير ت« )بسيجي»و « هجوم»در اثر 

توان اين گونه برداشت کرد که هدف هنرمند از اين نوع به تصوير  تصوير کشيده شده است و مي

نار مردان در دوران انقالب اسالمي رياي زنان در ک کشيدن زن، نشان دادن حضور ساده و بي

و... هنرمند با قراردادن فيگور زن در پالن اول و پرداختن به « يقين»، «ايثار»است. در آثاري چون 

بُعد معنوي اين سوژه بيشتر در صدد نمايش اهميت نقش عميق و معناساز او در آن دوران بوده 

 ( 01و تصوير  01صوير تاست. )
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،3161یقین،كاظمچلیپا،تاریخاثر:.32تصویر

 .311در351رنگوروغن،قطعاثر: تکنیک:


،3161،كاظمچلیپا،تاریخاثر:ایثار.31تصویر

 .111در211رنگوروغن،قطعاثر:تکنیک:

هايي ماورائي،  گرايي داراي جنبه بر واقع اشي دوران انقالب اسالمي عالوهکه نق با توجه به اين

گيري از  نمادين و عاطفي نيز بوده است، در آثاري از اين هنرمند با محتواي زن، بيشتر شاهد بهره

هستيم. استفاده از اين رويکرد را در آثار دوران انقالب  0هاي نمادين با رويکردهاي عاطفي جنبه

 توان ديد که منجر به نمايش بخشي از هويت ملي زن در آثارش شده است.  چليپا مي

 
نماز،كاظمچلیپا،تاریخ.30تصویر

رنگوروغن، ،تکنیک:3171اثر:

 .321در321قطعاثر:

 

 
خوار،هایسکهموش.35تصویر

كاظمچلیپاتاریخاثر:

رنگوروغن،تکنیک: ،3161

 .251در211قطعاثر

 

 
 تاریخاثر:كویر،.36رتصوی

،تکنیک:رنگوروغن،3161

 .311در361قطعاثر:



 
 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
هاي عاطفي هنرمند نسبت به موضوع مورد نظر خود است و برخالف  ه بيشتر شامل واکنشرويکرد عاطفي ک 0

هاي ناپايدار و گذرايي است که بيشتر جنبة فردي دارند. از  رويکردهاي کالسيک اين رويکرد در جستجوي جنبه
  ، گسترش، حرکتهايي چون تنوع، کنتراست بندي آثار هنري با رويکرد عاطفي داراي ويژگي لحاظ صوري، ترکيب

 (16: 0111و رنگ است و از لحاظ محتوايي نيز به عواطف، احساسات و نماد توجه دارند. )جنسن،



 

 

 

 

 

 3011بهاروتابستان،اول،شماره31شناسیهنروادبیات،دورهجامعه 

  

 

319 

 

 
،كاظمچلیپا،تاریخاثر:مقاومت.37تصویر

 .311در321رنگوروغن،قطعاثر:تکنیک: ،3162

 
رحلتامام،كاظمچلیپا،تاریخاثر:.38تصویر

 .71در311رنگپالستیک،قطعاثر:تکنیک: ،3168

 . بررسي عناصر بصري )زيباشناختي(2

در اين بخش، بررسي عناصر بصري در مرکز توجه خواهند بود. هرچند که به دليل قرابت برخي 

اي  از وجوه بياني و نمادين با عناصر مضموني، گاه به ناچار به مبحث عناصر مضموني اشاره

ه در آثاري چون ايثار، کوير، توان گفت ک صورت خالصه و در مروري سريع مي شود. به مي

هاي بياني و نمادين  خوار، مقاومت، يقين و رحلت امام، بيشتر شاهد جنبه هاي سکه موش

هاي متفاوت  باشند. البته الزم است ذکر شود که در تمامي آثار، اين دو جنبه را با صورت مي

يت معنوي و مقدس، آثار بر هو شوند که عالوه توان ديد. در همان دوران نيز آثاري ديده مي مي

تر و هويت اجتماعي نيز بودند. در آثار  تر و ملموس هاي صوري و فرمي و زميني داراي جنبه

توان  شهريور و يقين، محوريت زن را بيشتر مي 0۳خوار،  هاي سکه کوير، ايثار، مقاومت، موش

جتماعي، فرهنگي حس کرد که در هر اثر بخشي از هويت فردي و ملي )ابعاد: ديني، تاريخي، ا

ديگر آثار اين هنرمند مانند مهاجرين،   و...( زن با بياني نمادين به نمايش گذاشته شده است. در

هاي نور، بسيجي و رحلت امام، ديگر تمرکز اصلي هنرمند بر  ريشه در خاک، جنگاوران جبهه

اجتماعي، فرهنگي  . بيشتر به بُعد و هويتيستنروي بُعد وجودي )هويت فردي( و ماورائي زن 

( در ادامه به تفصيل 01و  0۳ ،06 ،01 ،01 ،01تصاوير و تاريخي زن توجه نشان داده است. )

 شود. ها شرح داده مي اين جنبه

 هاي بیاني و نمادين الف. جنبه

هاي تصويري بهره گرفته که  منظور بيان مفاهيم مورد نظر خود از نمادها و نشانه کاظم چليپا به

ي تاريخي و ... ايران در بر نقش نمادينشان، نمايشي از هويت ديني، فرهنگي، جغرافياي عالوه
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شود،  دوران انقالب اسالمي است. پوشش و حجابي که بر تن و سر زنان در آثار چليپا ديده مي

گرفته از اعتقادات ديني، اسالمي، فرهنگي، سنتي و جغرافيايي مردم ايران است که در هر  نشئت

 -دهنده هويت ايراني دوره و با توجه به فرهنگ هر استان و منطقه شکل خاصي داشته و نشان

 اسالمي در اين آثار است. 

در اوايل دوران انقالب اسالمي خصوصاً در تهران شاهد دو نوع پوشش هستيم که عبارتند از: 

هاي بلند )نه مانتو(  خاکستري همراه با چادر مشکي که روي لباسي با آستين  اي به رنگ روسري

شهريور و  0۳هاي ساده و خنثي. براي نمونه اثر  نگشد و نوع ديگر روسري و مانتو با ر پوشيده مي

کننده پوشش زنان در دوراني از  ( تا حدود زيادي بيان۳و  6هاي نور )تصوير  جنگاوران جبهه

عصر  رويم در آثار اين هنرمند و هنرمندان هم ( است. هر چه جلوتر مي0110انقالب اسالمي )

ايراني خواهيم بود. در بعضي از آثار به جاي  ايشان شاهد تغييراتي در شکل ظاهري پوشش زنان

هايي به رنگ سفيد يا مشکي همراه با چادري مشکي هستيم. براي نمونه اين  روسري شاهد مقنعه

خوار و  هاي سکه در آثاري چون )ايثار، يقين، کوير، موش0161تا  0161امر را به ترتيب تاريخ از 

هاي بياني و نمادين  توان مشاهده کرد. )کاربرد جنبه ي( م01، 01، 01، 06، 01رحلت امام( )تصاوير 

 (0جدول شماره  01هاي هويتي شماره  انسان، رنگ و عناصر نمادين در ارائه شاخص

البته بايد توجه داشت که پوشش زنان ايراني در هر استان و منطقه با در نظر داشتن فرهنگ 

باشد. مانند اثر مقاومت و  اف خود ميها و مناطق اطر حاکم بر آنجا، متفاوت از ديگر استان

 مهاجرين چليپا که با توجه به موقعيت جغرافيايي، پوشش زنان هم متفاوت شده است. 

هاي دوران انقالب با مقاطع سني متفاوتي به تصوير  لحاظ سني نيز، زنان در نقاشي به

، 01، 06، 0۳ر، )تصاوير خوا هاي سکه اند. براي نمونه در اثر کوير، مقاومت، ايثار و موش درآمده

ديده و کسي است که رنج روزگار او را  سال، داغ ( زني که به تصوير کشيده شده، ميان01

هاي نور )تصوير  شهريور و جنگاوران جبهه 0۳تر از زمان خود پير کرده است، ولي در اثر  سريع

 آمده است. ره تصوير داي است در تابلو ب نفس که آماده هر نوع مخاطره ( زني جوان و تازه۳و  6

( شاهد حضور نمادين مادري جوان و ۳)تصوير « هاي نور جنگاوران جبهه»در تابلوي 

اي هستيم که فرزندش در جلوي او قرار دارد و زن همچون  و نيروي نهفته  جسور و با انگيزه

رمند ( هن01)تصوير « يقين»اي مقدس تصوير شده است. اما در  کننده اي مدافع و هدايت الهه

اي متفاوت به تصوير کشيده است. چليپا، مادري پير را در  سال را به شيوه تصوير مادري کهن
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پالن اول و پشت به فرزندان يتيم خود قرار داده است تا معنا و بيان موردنظر خويش را به 

شکل نمادين تحمل رنج و مشکالت حاصل از زندگي براي  مخاطب ارائه کند. گويي هنرمند به

دهد. در اثر  بيوه و تنها را در بزرگ کردن و به ثمررساندن فرزندان يتيمش نشان ميزني 

کش خود در حرکت است ولي در  سال و زحمت ( کودک در کنار مادر ميان0)تصوير « مهاجران»

شدة  جان و کفن سال همراه با پيکر بي ( شاهد مادري ميان01)تصوير « خوار هاي سکه موش»اثر 

مادر با يک دست کفن فرزند خود را گرفته و با دست ديگر گذشتن از حق فرزندش هستيم. 

کند. هنرمند در اين  هاي انقالب را اعالم مي مادري و هديه کردن فرزندش در راه اسالم و آرمان

در قبال دين و مردم ميهن    شان شکلي نمادين، فداکاري مادران را در انجام وظيفة الهي آثار به

 اشته است. خود به نمايش گذ

سال  نيز شاهد حضور يک مادر ميان« کوير»در اثر زيبا و کامالً متفاوت اين هنرمند با عنوان 

کشيده هستيم که اين مفاهيم با استفاده از عناصر نماديني چون فرم و حالت سر  و با تجربه و رنج

ت هميشگي که و چهره و نورپردازي اثر به تصوير کشيده است. در اين اثر برخالف عرف و عاد

هاي الله )شقايق(  رود در آغوش مادر بايد کودک يا جواني ديده شود، با سبدي از گل انتظار مي

نمادي از شهيدان انقالب اسالمي هستند؛ گويي همان پيکر شهيد در تابلوي   شويم که رو مي به رو

ه تصوير درآمده است. ب« کوير»هاي الله در تابلوي  صورتي نمادين با گل بار به اين« شهريور 0۳»

به هويت وجودي و پاکي رزمندگان و شهيدان دوران « گل»هنرمند با استفاده از نمادي مانند 

کند.  انقالب اسالمي اشاره داشته است و هويت فردي و اعتقادي خود را براي مخاطب بازگو مي

دن مادران شهيد در آن دل بو به بر بيان وجود مقدس شهدا، بياني از خون هاي اللة قرمز، عالوه گل

توان  سرو و دري که به سوي باغي سرسبز باز شده است را مي« کوير»دوران است. در تابلوي 

خوبي عزاداري و غم او  نمادي از بهشت و جاودانگي شهيدان دانست. رنگ مشکي چادر مادر به

کي و دهد و رنگ سفيد در مقنعه نيز نمادي از پا در سوگ فرزندان ميهنش را نشان مي

دهندة هويت فرهنگي بومي، ديني و فردي عناصر  صفت بودن مادران و در عين حال نشان فرشته

ها براي ارائه  هاي بياني و نمادين عناصر نمادين، انسان و رنگ موجود در اثر است. )کاربرد جنبه

 (0هاي هفتم، نهم و دوازدهم جدول شماره شاخص

کاررفته، بياني نمادين دارند. فرم  هاي به اصر و فرم( تمامي عن01)تصوير « ايثار»در تابلوي 

پيکرة شهيد در آغوش مادر شبيه رحل قرآني است که در پايين اثر قرار دارد و نشاني از هويت 
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ديني است. اين امر گوياي اين است که شهدا و وجود مقدسشان با نور قرآن روشن و عجين 

و واالست؛ زيرا در راه مقدسي هديه شده  شده است، تا جايي که خونشان همچون قرآن مقدس

نشان داده که نمايشي از هويت ديني « رحل»در زير اين « اي سبز سجاده»و هنرمند اين راه را با 

هاي نمادين  کاررفته در اين اثر است. )کاربرد عناصر نمادين ذيل جنبه و مذهبي نمادهاي به

 (0م جدول شماره منظور ارائه شاخص هفتم و ده عناصر زيباشناختي به

نمادي از غريزة مهارشده و پيروزي بشر بر نفس است. در بين « ايثار»اسب سفيد در اثر 

هنرمندان و عامة مردم اين اسب سفيد نمادي از مرکب امام حسين )ع( و نمايش هويت ملي با 

فس، توان گوياي پيروزي شهدا بر ن جنبة تاريخي است. همچنين اسب سفيد در اين تابلو را مي

هاي فردي آنان دانست. اين امر، نمونه استفاده از جنبه  هاي نفساني خود، هويت و ارزش غريزه

نمادين از حيوانات براي ايجاد و نمايش يک مؤلفه هويتي )شاخص نهم و دهم در جدول 

 رود. شمار مي ( به0شماره 

( و هويتي تاريخي گويي نمادي از امام حسين )ع« ايثار»سر که در تابلو  سواري بدون  اسب

تواند تصويري از صعود به بهشت و نماياندن اين پيروزي به ديگران و نمايشي از  است، مي

باشد  اعتقادي باشد. قرآن و شمشير در دست سوار بدون سر که فردي مقدس مي -هويت ديني

کتاب  نشان از جهاد و نثار جان در راه خداوند و طلب آمرزش و ببخش با واسطه قرار دادن اين

اعتقادي هنرمند و اثر اوست، همچنين -کننده هويت ديني کتاب و قرآن بيان»مقدس است. نماد 

است که در واقعه عاشورا براي طلب « حرُ»يادآور رفتار يکي از ياران امام حسين )ع( به نام 

رود. در اين اثر شايد بتوان گفت هدف  بخشش و توبه، با قرآن و شمشير خدمت امام )ع( مي

سر اين مفهوم است که از خداوند با نثار جان خود  نرمند از به تصوير کشيدن اين سردار بيه

طلب آمرزش کرده و هنرمند در صدد نمايش هويت فردي و اعتقادي خود نسبت به شهدا بوده 

ها را نمادي از  توان آن از پيکرهاي بدون سر هستيم که مي  زمينه، شاهد چند رديف است. در پس

سالم چه در انقالب اسالمي و چه در واقعه عاشورا دانست )هويت تاريخي(. دستي که شهداي ا

ها در اين دنياي فاني بايد تمامي  است که انسان اشاره به سمت باال و آسمان دارد نماد اين امر 

تواند  اهداف و کارهاي خود را براي رضاي خدا و در راه اسالم ناب محمدي قرار دهند که مي

 هويت فردي و ملي با جنبه ديني و اعتقادي هنرمند باشد.  بياني از

توان مورد بررسي  هاي بياني مي ( را بيشتر از جنبه01)تصوير « خوار هاي سکه موش»تابلوي 
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هاي عاطفي خود نسبت به  و تحليل قرار داد، زيرا هنرمند در اين اثر به رويکردها و واکنش

مفاهيم اصلي اين اثر فداکاري و گذشت مادران موضوع توجه و تأکيد کرده است. يکي از 

هوا و  و مسلمان ايران زمين در تشويق و هديه جوانان خود در راه خداست، اين امر در حال

پرست نسبت به مسائل عاطفي و معنوي دوران انقالب  گيرد که افرادي پول زماني صورت مي

فاده از تمهيداتي بصري )عناصر نمادين(، تفاوت بودند. هنرمند با خلق اين اثر و با است اسالمي بي

بر نمايش هويت فردي خود و مادران، به هويت ملي انقالب اسالمي با جنبه اجتماعي و  عالوه

هاي هويتي سوم  هاي بياني انسان در ارائه شاخص تاريخي آن نيز اشاره کرده است. )کاربرد جنبه

 (0و چهارم جدول شماره 

صفتي اشاره دارد که نسبت به از  هاي حيوان خوار به انسان هاي سکه هنرمند در اثر موش

اعتنا و مشغول زراندوزي و دنياپرستي خود  خودگذشتگي و ايثار مادران و جوانان ميهن بي

چون ترسويي و »هاي نمادين موش،  جا با هوشمندي و توجه به بيان اند. هنرمند در اين بوده

ها  ( و تناسب آن010: 01۳1)جابز،« ي، دشمني و نفرتديني، جاسوس کاه بودن، بي مرگ، آب زير

افراد، جهت   گونه افراد در دوران انقالب، نمايش اين حيوان را در قالب چهره با خصلت اين

تر ديده است. هنرمند با  نمايش نماديني از هويت وجودي، اجتماعي و تاريخي اين افراد مناسب

ها روشن شده  تاريک که با نور مادي حاصل از سکهقراردادن اين افراد در زيرزمين و گودالي 

ها وجود ندارد سعي در بهتر  است و اثري از منبع نوري ديگر براي روشن کردن محل زندگي آن

به نمايش گذاشتن شدت ترسويي و پليدي اين افراد داشته است. اين موجودات آگاهي و 

برند. اين اثر و چند اثر  ض به سر ميگرايشي به عالم ماوراء و معنويت ندارند و در گمراهي مح

تر انسان  تر و زميني هاي قابل لمس عصر او که به جنبه ديگر از کاظم چليپا با آثار هنرمندان هم

اند تفاوت دارد و بيشتر به محتوا و رويکردهاي عاطفي خود  جهت درک مخاطبان عام اجرا شده

 توجه داشته است.  ها  هاي مربوط به آن نسبت به دوران انقالب و موضوع

مسلمانان شيعه به ائمة اطهار، خصوصاً حضرت علي )ع( ارادت خاصي دارند و ايشان را 

نوازي، دلسوزي و همراهي  دانند. اين امام بزرگ در طول تاريخ به يتيم مظهري از عدالت مي

دس فرد ( خود با نمايش پيکر مق01)تصوير « يقين»است. هنرمند در اثر   مستمندان شناخته شده

است و گويا نمادي از امام علي )ع(   معصومي که دو فرزند برهنه و يتيم را در آغوش گرفته

نوازي امامان شيعه بوده است؛ که عناصر نمادين اين  در صدد نمايش خصلت نيکو يتيم ستا
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ربرد بر نمايش هويت فردي به هويت ملي با بعد تاريخي و ديني آن اشاره دارد. )کا تابلو عالوه

هاي هويتي اول، سوم، چهارم، پنجم، نهم و  هاي بياني و نمادين انسان در ارائه شاخص جنبه

 (0دوازدهم جدول شماره 

 هاي صوري و فرمي )آرايش کلي، تناسبات، نور(   ب. جنبه

خصوص در چند اثر )کوير، مقاومت، يقين، رحلت امام، جنگاوران  در اکثر آثار اين هنرمند و به

هاي  تر از جنبه هاي بياني و نمادين اثر قوي خوار( که جنبه هاي سکه نور و موشهاي  جبهه

شهريور، مهاجرين و ايثار( است، منبع نور مشخصي وجود ندارد و  0۳گرايي در سه اثر ) واقع

گاه کل اثر پوشيده از نور است و يا هر قسمت، پالن نور خاص خود را دارند. در بعضي از آثارِ 

به شيوه نقاشي ايراني، منبع نور مشخصي ديده   عصر چليپا، نيز به علت گرايش  هنرمندان هم

افزايد و اشاره نمادين  آثار اين هنرمندان مي  هاي مذهبي و ماورائي شود. اين نوع نگاه بر جنبه نمي

 به هويت ديني و ايراني در اين آثار است. 

اي  خانه نده گرايش اين هنرمند به نقاشي قهوهده زمينه نشان تکرار در پس« ايثار»در تابلوي 

سر و عدم پرسپکتيو در اين  هاي بي نيز هست که با استفاده از ريتم تکراري عناصري مانند پيکره

ها در تابلو، پيکره  بخش از تابلو، به نمايش گذاشته شده است. در آرايش کلي قرارگيري سوژه

شهريور، رحلت امام، يقين و مهاجرين در مرکز و  0۳زن در آثاري چون کوير، ايثار، مقاومت، 

 هاي نمادين به انتقال معناي آن پرداخته شد. شود که در جنبه پالن اول تابلو ديده مي
مروریبرنقاشیانقالباسالمی.3جدول

 شرحمختصر عنوان

عاطفي، گرايش هنرمندان دوران انقالب اسالمي، نقاشي قديم ايران با رويکرد  گرایشهنرمندان

 معنوي، ماورائي و اجتماعي بوده است.

در آثار نقاشان ايران در دوران انقالب اسالمي بيشتر شاهد نمايش هويت ملي،  هویت

سري عناصر و موضوعات هستيم؛ چرا که  ايراني و اسالمي با استفاده از يک

هاي مختلف،  دهنده هنر ايران در طول دوره ترين عوامل شکل يکي از مهم

عناصر نماديني است که ريشه در سنت و آداب معنوي دارند. حضور حضور 

چنان تا به امروز در آثار هنري ادامه داشته  ها، با قوت و ضعف، هم اين شاخصه

است. هنرمندان انقالب با لطافت معنوي، هنر قبل از انقالب را به سوي هنري با 

 هويت ايراني سوق دادند.
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یانقالباسالمیمروریبرنقاش.3دولادامهج

 شرحمختصر عنوان

 عناصرمضمونی

اند که محتواي اثر را جدا  عناصر مهم مضموني در هنر انقالب اسالمي آن دسته

دهند و اين مضمون و محتواست که  از پرداخت و نحوه بيان هنري تشکيل مي

کند. نمايش عناصر مضموني در آثار  آثار هنري را از آثار تزييني جدا مي

 ها عبارتند از: هاست؛ اين اسالمي و ملي در آن -هنده هويت ايرانيد نشان

     عناصر سياسي، اجتماعي و رواني ناشي از جريانـات انقـالب و پـس از آن

 )مادر شهيد، زن، جنگ و رزمندگان ...(

 هاي مذهبي؛ )ائمه )ع( و حضرت زهرا )س(، واقعه  عناصر تاريخ و اسطوره

 عاشورا و حضرت زينب )س( و...(

 ناصر عقيدتي و ايدئولوژي اسالمي؛ع 

 عناصر اخالقي؛ 

 .عناصر ملي 

عناصربصری

یا

 زیباشناختی

هایجنبه

بیانیو

 قراردادی

هاي معنويي و ماورائي و  در آثار هنرمندان دوران انقالب اسالمي گاه شاهد بيان

هايي اجتماعي و  لطيف و ارزشي از دوران انقالب اسالمي هستيم و گاه بيان

ي از اوضاع آن دوران با لحني و بياني نو آسماني. در کل آثار، فضا و فرهنگ

حالتي آرام و همراه با سکوتي معنادار براي احترام و مقدس بودن امر الهي دفاع 

 شود. از آرمان اسالمي و انقالبي ديده مي

عناصر

صوریو

 فرمی

و تجمسي  سري تمهيدات بصري هر يک از اين هنرمندان براي بيان خود از يک

اند؛ استفاده از سطوح تخت و عدم رعايت پرسپکتيو و  استفاده کرده

گرا و نمادين؛ و استفاده از فضاي  هايي بيان پردازي؛ استفاده از رنگ حجم

ها سعي در بيان موضوع مورد نظر   اند. حالتِ پيکره زماني بوده ازاين جمله هم

 خود داشته است.

 بندي جمع
اسالمي و معنويت حاکم در هنگامه  -اسالمي با توجه به فرهنگ ايراني نقاشان دوران انقالب

گيري از مجموعه عناصر سنتي و بومي در صدد نمايش هويت ملي و ديني  انقالب، با بهره

بيني اسالمي استوار  هاي انقالب اسالمي بر جهان اند. از آنجايي که ريشه اسالمي( بوده -)ايراني

بيني اسالمي بيش از هر زمان ديگر شکوفا شد و توسعه پيدا کرد و  انبود، ارتباط بين هنر و جه

هنرمندان انقالب با عنايت به لطافت معنوي متأثر از انقالب اسالمي، هنر پيش از انقالب را به 
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روز کردن ميراث کهن و  سوي هنري با هويت ايراني سوق دادند و سعي در بازسازي و به

ها با چنين نگرشي توانستند بسياري از مفاهيم معنوي و  نمايش هويت ملي خود کردند. آن

بر اصول  مقدس را با صورتي نمادين در قالب نقش و رنگ و کالم، مبتني هاي دفاع حماسه

نظير عناصر -اي از عناصر  شناختي ارائه نمايند. نقاشان اين دوره با استفاده از مجموعه زيبايي

کارگيري  و همچنين به -يراني مردمان اين سرزمين بودسنتي که زادگاه آنها فرهنگ اسالمي و ا

گيري از بعضي مضامين و موضوعات خاص تاريخي و انقالبي، هويت ملي و  ها و بهره نشانه

توان  عصران او مي اند. در آثار کاظم چليپا و هم اسالمي( خود را به نمايش گذاشته -ديني )ايراني

هاي  مشاهده کرد. در مقاله حاضر با بررسي توجهي از اين رويکرد را هاي قابل نمونه

توان به  گرفته بر روي آثاري از اين هنرمند که داراي محتوايي با محوريتِ زن بودند، مي صورت

اين نتيجه رسيد که چليپا در هر يک از آثار خود جهت نمايش شخصيت واقعي زن در دوران 

اب کرده است. چليپا با توجه به سليقه اي خاص از وجود او را انتخ  و شاخصه   انقالب، ويژگي

هاي  بياني و نمادين  هنري، اعتقادات، احساس دروني خود نسبت به زن و با در نظر گرفتن جنبه

و ابعاد واقعي، قراردادي نور و...( به تجلي هويت انقالب  –تناسبات  -فرمي )آرايش کلي،

ترين  بي نزديک شده است. برخي از مهمويژه هويت زن ايراني مسلمان و انقال اسالمي ايران و به

تمهيدات به کاررفته در آثار او شامل استفاده نمادين از پوشش و ظاهر و موقعيت سني زنان، 

هاي جنگ با  هاي مختلف مانند انقالب و جبهه نمايش حضور زن )مادر و همسر( در صحنه

اي، ادبي و ديني  ي، اسطورههاي تاريخ هاي متفاوت نظير مادران شهيد و...، نمايش داستان نقش

ساز )مهر و رحل و سجاده و قرآن و نور  کارگيري عناصر نمادين هويت و... با محوريت زنان، به

ها و مضامين مربوط به انقالب و فضاي سياسي دوران  و ...( و همچنين پرداختن به ارزش

ه در اکثر آثار اين هنرمند، ها، به لحاظ فرمي نکته قابل توج بر اين شود. عالوه انقالب اسالمي مي

اين بود که در آنها منبع نور مشخصي وجود ندارد و گاه کل اثر پوشيده از نور است و يا هر 

عصر چليپا   قسمت و پالن نور خاص خود را دارند. اين مسئله که در بعضي از آثارِ هنرمندان هم

اي از  يافته است. چنين استفادهبه شيوه نقاشي ايراني بروز   علت گرايش شود به نيز مشاهده مي

اي نمادين به هويت  کند و اشاره هاي مذهبي و معنوي آثار تأکيد مضاعفي مي منبع نور، بر جنبه

دهد. چليپا در مجموع با توسل به چنين نگرش و تمهيداتي به هدف  ديني و ايراني را شکل مي

نمايش هويت حقيقي و نه  خود نزديک شده است. نکته ارزشمند اين است که تالش چليپا بر



 

 

 

 

 

 3011بهاروتابستان،اول،شماره31شناسیهنروادبیات،دورهجامعه 

  

 

339 

وجود تمامي   هويت کاذبِ متناسب با ذائقه غربي از وجود زن، تمرکز يافته است. در نهايت با

توان چنين گفت که غالب  در آثار هنرمندان دوران انقالب اسالمي مي  وجوه افتراق و اشتراک

د. اين اصل، بيان شون آثار اين دوره در يک اصل، از منظر هدف و محتوا مشترک قلمداد مي

هاي انقالب، تأثيرگذار بودن زن در دوران انقالب اسالمي و هويت  پرواي آرمان سليس و بي

 وجودي و حقيقي زن و جايگاه خاص او در دوران انقالب اسالمي بوده است.
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