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نمادها در آثار «ژازه طباطبایی»
(با تاکید بر سه نماد :شیروخورشید ،اسب و مرغ ـآدم)
محسن موسیوند

*

کارشناسارشد پژوهش هنر و عضو گروه پژوهش هنر ،پژوهشکده فرهنگ ،هنر و معماری جهاد دانشگاهی ،تهران ،ایران.
(تاریخ دریافت مقاله ،91/3/30 :تاریخ پذیرش نهایی)91/7/2 :

چکیده

در دوران معاصر و به دلیل دگرگونیهای فراوان در آفرینشهای هنری ،تعداد اندکی از هنرمندان هستند که به بازتولید برخی
از نمادهای خاص اهتمام دارند .از مهمترین این هنرمندان ،ژازه طباطبایی ـ نقاش و مجسمهساز ـ است که به شیوه خاص خود برخی
از نمادهای مهم و کهن ایرانی را بازمیآفریند؛ مانند شیروخورشید ،اسب و مرغ ـ آدمها و غیره  .در این مقاله چگونگی بهرهگیری ژازه
از این نمادها بررسی میشود؛ این نمادها همان نشان و محتوای سابق را بیان نمیکند ،بلکه بهگونهای طنزآمیز نمایان و در این خالل
برخی مفاهیم سابق ،به هجو گرفته میشود .یعنی ژازه مطابق با زمانه خویش و فرهنگ معاصر و البته نوع نگاه ویژه خود نمادها را
بهکار میگیرد و آنچه مشخص است اینکه در همه نمادها و نشانههای آثار ژازه ردپای تانیث و زنانگی فرم و محتوا غالب است؛ البته
بهعنوان عنصری از دست رفته که ب ه زبان نمادین هنرمند ـ با این نگاه که جای خالی آن در عصر ما احساس میشود ـ بیان میگردد.
نمادهای آثار ژازه عمدتاً در قالب دو هن ِر نقاشی و حجمسازی رخ مینماید؛ در نقاشیهای او نگاه زنانه را به وضوح بیشتری میتوان
دریافت اما در آثار حجمی او گونهای شوخی و به هجوگرفتن نمادهای سابق مشاهده میشود.

واژههای کلیدی

ژازه تباتبایی ،نمادها ،شیروخورشید ،اسب ،مر غ ـ آدم.

* تلفن ،09354916286 :نماب ر.Email:m.musivand@yahoo.com ،021-66970903 :
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مقدمه
نقش نمادها و نشانههای ملی و باستانی ایران در آثار ژازه تباتبایی،
یکی از کلیدیترین و مهمترین دالیل ش��کوه آثار او و مطرح شدن
وی در جهان هنری معاصر است .گویی ژازه با استفاده بهجا و بدیع
از این داشتههای بومی ،توانسته نماینده و سخنگوی بیآالیش هنر
مدرن ایرانی در جهان معاصر باشد .موضوعات و مفاهیمی دیرینه و
آش��نا ،که با زبان هنری خاص ژازه ـ بهویژه در احجام او با استفاده
از آهنقراضهها و لوازم یدکی و غیره ـ بیان شدهاست و خود بیانگر
هماهنگی مناس��بی میان ناهماهنگیهاس��ت .نمادها که عموماً در
شکل و شمایل شبیهسازانه و همهفهم در آثار ژازه مطرح میشود ،اما

به لحاظ تکنیک و زبان و بیان هنری ،با یک سنتشکنی و تخطی
از ساختارهای عمومی و کهن ایرانی ،درواقع پلی است بین سنت و
مدرنیسم در هنر ایرانی.
ً
در اینجا این س��وال مطرح اس��ت که عمدتا چه نمادهایی در آثار
ژازه غالب است؟ و بیان و شیوه استحاله این نمادها در آثار ژازه چگونه
است؟
برای پاسخ صحیح به این سواالت ،در این مقاله چند نمونه از آثار
نقاش��ی و احجام فلزی ارزنده ژازه ،بهعنوان نمونه انتخاب و نمادهای
شاخص آثار او موردبحث قرار میگیرد.

درباره هنرمند
سیدعلی طباطبایی ـ ژازه تباتبایی ـ شاعر ،نقاش ،مجسمهساز،
نمایش��نامهنویس و هنرپیشه فیلمهای س��الهای قدیم ،در سال
1309در ته��ران بهدنی��ا آمد و در  1388در س��ن  77س��الگی
درگذش��ت .او در شروع جوانی خود هنرمندی پرمشغله محسوب
میشد که در بس��یاری از شاخههای هنری فعالیت میکرد .ژازه
مینویس��د" :یک روز نویس��ندهام و یک روز نق��اش از خواب بر
میخیزم و یک روز ش��خص دیگر و این آتش درون من همیشه
هس��ت ولی من قالب را ه��ر روز یک جور مییاب��م .باید حرفی
داشت ،ش��کل بیان پیدا میشود"(لیما .)1351 ،بهغیر از نوشتن
داس��تانها و عالقه او به کودکنگاری و نیز فعالیتهای تئاتری،
دلیل اصلی ش��هرت او بهعنوان یکی از هنرمندان خالق قرن ما،
فعالیت او در حیطه هنرهای تجسمی بهویژه نقاشی و نگارگری و
مجسمهس��ازی است .ژازه در واقع با تاسیس گالری هنر جدید
( ،)1334نخستین گالری رسمی در ایران و بااهمیتترین گالری
ته��ران را برای اولین ب��ار ایجاد کرد .ژازه در هرکاری دس��ت به
ن��وآوری و خالقیت میزد« .تالش داش��ت اولینه��ای هنر را در
فرهنگ ایرانی معمول کند .وصلهچسبانی را اول بار بود که ایرانی
کرد» (اس��دی کیارس .)3 ،1387 ،در مطالع��ات هنری ،ژازه را
همچنین جزء هنرمندان مکتب س��قاخانه 1برمیش��مرند و دلیل
آن سبک و س��یاق آثار اوست ،بهویژه نقاشیهایش که گرایشات
عامیانه و عناصر سنتی و تزیینی فراوان دارد.
اما مهمترین و معروفترین کارهای ژازه ،نقاشیها و بهخصوص
احجام فلزی اوس��ت که با اس��تفاده از م��واد بهظاهر بیمصرف و
آهنقراضههای دورریختنی س��اخته اس��ت و این ماده س��فت و
س��خت ،بستر مالیمی ش��ده برای آرمیدن بس��یاری از نمادهای
ملی و عامیانه ایرانی؛ تلفیقی مناسب از تضادها .او خود میگوید:
" ...زمان ،زمان مرمر و چوب و گل و س��فال نیس��ت .زمان ،زمان
حجر نیس��ت .زمان ما ،زمان حرکت براده آهن است و فلزات که
در خ��ون ما جریان دارند .این طبیعی اس��ت که من از این مواد
اس��تفاده میکنم ت��ا حرف این مواد را گویا باش��م و این بهترین

راه است که فلز س��رد بتواند گویای گرمترین سخنها باشد .این
هنر اس��ت که بتوان با این سردی ،گرمترین و تازه ترین حرفها
را بیان ک��رد»(www.jadidonline.com/story/03032009/
). frnk/jazeh_tabatabaei
آهنآالت و قراضهه��ای دورریختنی ،مهرهها و پیچها و غیره،
در دس��تان ژازه ،مانن��د موم نرم ش��کل میگرف��ت و با آفرینش
آثاری منحصر بفرد ،بس��یاری از مفاهیم و اس��اطیر و افسانههای
ایرانی را بازآفرینی میکرد .آنچنانکه علیرغم نگاه مدرن و نویی
که بهواس��طه تحصیالت و س��فرهای اروپایی و آشنایی حضوری
2
با بس��یاری از هنرمندان صاحب س��بک مانن��د خولیو گونزالز
و البته میل و اس��تعداد نهفته و بدعتجوی وجودش در او شکل
گرفته بود ،اما برخالف بسیاری از مدرنیستها ،هرگز عامه مردم
و فرهنگ اصیل س��رزمینش را فراموش نک��رد ،بلکه احجام او را
میتوان در واقع شعری دانست که با کلمات قراضه آهن و پیچ و
مهره و جوش و غیره برای مردمان س��رزمینش سروده شدهاست؛
گویی این کلمات آهنین و فرس��وده هم به مانند محتوا و موضوع
آثارش ،که در دنیای معاص��ر دیگر مهجورند ،قدیمی و کهنهاند.
هرچن��د در این میان تناقض و پارادوکس��ی مب��ارک در بیان آن
مفاهیم کهن و باس��تانی در قالب مواد و زاییدههای دنیای مدرن
و عصر ماشینیسم و تکنولوژی مشهود است.
خود ژازه میگوید« :انسان زمان ما ترد و شکستنی و بیبقاست
و برای همین اس��ت که مجسمههای من ،کلمات من و رنگهای
من س��نگین و محکم هس��تند و وزنه اضطرابانگیز انس��انها را
نمایشگرند» ( لیما.)1351 ،
موضوع��ات آثار ژازه ریش��ه در افس��انهها و آداب مردمان این
س��رزمین دارد؛ قصههایی ك��ه ژازه با آنها بزرگ ش��ده بود .هنر
م��درن ایران بی ژازه قس��مت مهمی كم خواهد داش��ت .او تنها
هنرمند ایرانی اس��ت كه بهصورت همهگیر از مواد و بازماندههای
ماش��ینهای مدرن ،مجس��مه آفریده است ،آن هم مجسمههایی
كه به جای زش��تی و عبوس��ی این قراضهها ،افسانههای ژازه را با

43
نمادها در آثار «ژازه طباطبایی»
(با تاکید بر سه نماد :شیروخورشید ،اسب و مرغ ـآدم)

خود همراه دارند (کامرانی .)26 ،1386 ،کارهایی از این دست در
ایران برای اولین بار با ژازه آغاز میشود و بعدها دیگران از جمله
هنرمند خودآموختهای چون اسماعیلتوکلی (مش اسماعیل)
هم احجام منحصربفردی با این روش میسازد.
ژازه ،پیشتر از این که با قطعات ماشین مجسمههایی بسازد،
تجربه س��اختن مجسمه آهنی با س��یمهای فلزی را تجربه کرد.
در همه این مجس��مهها طنز و شوخی را با رنج موجودات بیجان
مخلوط کرد .او جاندار را موجودی ش��وخ و مس��خره و بیجان را
رنج این جهان میدید .با آهن آدمهایی مس��خره میساخت که با
بدنهایی فلزی رنج میبردند ( اسدی کیارس.)4 ،1387 ،
نقاش��یهای ژازه هم مع�� ِرف بیان خ��اص ژازه و دربرگیرنده
فرهن��گ و نماده��ای مهمی اس��ت که تاب��ع بی��ان فیگوراتیو و
عامهپسن ِد ویژه اوست .نقاشیهای او را بهخصوص به لحاظ شیوه
بهکارگی��ری عناصر و بنمایههای گذش��ته و اس��تفاده از بعضی
نقوش س��نتی و همچنین خط ،در زمره کارهای مکتب سقاخانه
به شمار میآورند .عموم این آثار با بهرهگیری از فضاهایی خیالی
و کارب��رد تلفیق��ی خط و رنگ و نقشهای آش��نا و در عین حال
ضربات احساسی و غیرپرداختی قلممو بر سطح بوم شکل گرفته
اس��ت؛ یعنی اس��تفاده و هماهنگی میان فرم و شکل عامیانه ـ و
نه لزوماً پرداخت حرفهای و خاص ـ با محتوا و نمادهای عامیانه.
در نقاشیها هم حضور بنمایههای فرهنگ و نمادهای ژازه محرز
است.

نمادها
ب��ا بررس��ی نمونهایِ برخ��ی نقاش��یها و احجام فل��زی ژازه
تباتبای��ی ،و از دل نق��ش و رنگه��ا و پیچ و تاب ماده س��خت و
مقاوم��ی چون آهن و فوالد ،آنچه که بهطریقی بدیهی و همهفهم
خودنمایی میکند ،حضور عناصر و نمادهایی اس��ت که همگی با
زبان خاص ژازه بیان میش��ود .اصوالً نمادها و نشانهها ،از دالیل
مهم قوت و غنای هر فرهنگ و تمدنی است؛ عناصری ماندگار که
خود در دوام هنرها هم دخیل اس��ت .آنچه هم بیش از همه آثار
ژازه را منحصربفرد و مش��خص میس��ازد ،وجود برخی نمادهای
مهم ایرانی اس��ت که نه تنها بهخاطر زبان خاص ژازه ،بس��یاری
هنرمندان و حتی موزهها و مجموعهدارهای مطرح دنیا را شیفته
خود کرده ،بلکه بهخاطر ش��کل و فرم همهفهم آثار ـ که آن هم
ش��اید ناش��ی از منش لطیف و طبع کودکانه خود ژازه باش��د ـ
بس��یاری از عامه مردم را هم به تماشا واداشتهاست .همانهایی
ک��ه ژازه در میانش��ان زندگی ک��رده و هنرش آیین��ه تصورات
انسانهایی است با همان فرهنگ مشترک با وی.
جالل ستاری درباره ژازه میگوید« :ژازه با فرهنگ زادبومش،
پیون��دی ذهنی و رمزی دارد و عناصری از آن فرهنگ را با بیانی
خاص ،یعنی به ش��یوهای نمادین و اصیل بازمیآفریند که بُردش
به همین جهت یعنی به اعتبار اصالت رمزپردازی ،از دایره زمان و
مکانی خاص فراتر میرود .البته این شعور به عناصر زنده و دیرپا

و دوامپذی��ر یا به گفته بهتر این پیوند با گذش��ته ،رابطهای آزاد
و نه «دس��توری» و «هنجارآفرین» دارد و فارغ از سلسله مراتبی
است که برخی سنتگرایان برای عناصر میراث قائلند» (ستاری،
 .)6 ،1386بهعبارتی گرچه ژازه از نمادها و عناصر سنتی بهخوبی
بهره میگیرد ،اما هرگز در دام قراردادها و الزامات سنت نمیافتد
و بیان آزاد و رهای او در تمامی آثار تجسمی وی مشهود است.
در این مقاله س��ه نمون��ه از مهمترین نماده��ای آثار ژازه که
ب��ه فراوانی هم در کارهای او دیده میش��ود مورد بررس��ی قرار
میگیرد:
 .1شیر و خورشید
در تاریخ هنر ایران ،مانند بسیاری تمدنهای دیگر برخی
از تصاویر جنبه نمادینتری یافته و مورد پذیرش گستره بیشتری
از اجتماع و گروههای مختلف بوده و به تعداد و وس��عت بیشتری
بهکار رفتهاس��ت و بالطبع ماندگارتر هم بودهاس��ت؛ یکی از این
نمادها ،نقش ش�یر اس��ت .این نقش دارای قدمت باالیی است و
در بس��یاری از آثار بازمانده از خاور نزدیک و بینالنهرین و ایران
مشاهده میشود« .شخصیت و صفات برجسته این درنده وحشی
بهق��دری اهمیت داش��ته که بدون هیچ تردی��دی آن را نماینده
کامل خدای خورش��ید و پادش��اه (که روی زمین ب��ه اندازه خدا
پرس��تش میشده است ) بهکار بردهاند» (دادور .)74 ،1385 ،در
ایران بهویژه از دوره هخامنش��یان در کاخهای آپادانای ش��وش،
و مهمت��ر از آن در حجاریه��ا و دروازه کاخهای تخت جمش��ید
به بهترین ش��کل ممکن نمود مییاب��د .در موارد دیگر نقشهای

تصویر -1سکه شیر و خورشید از دوران سلجوقیان آسیای صغیر.
ماخذ( :کسروی)16 ،1356 ،

تصویر  -2واپسین چهره از درفش شیر و خورشید در هنگام
پادشاهیپهلوی.
ماخ:ذhttp:// www.sazmanepars.com/Farsi/Gahn�( :
)ameh/29/29_14.htm
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تصاویر  3و  -4شیر و خورشید.
ماخذ( :موسسه انتشارات نزهت) 23 ،1386 ،

تلفیقی و ترکیبی از شیر با دیگر جانداران خودنمایی میکند.
با توجه به مطالعات و اسناد تاریخی ،در تاریخ فرهنگ و تمدن
ای��ران ،از زمانی دور تصاویری مرکب از نقش ش��یر و خورش��ید
دیده میش��ود .زمانی که تصویرهاى خورشید و شیر را در یکجا
باهم مىبینیم و این دوره که ظاهرا ً تا حدود سال  1000هجرى
قمرى ادامه دارد ،مرحله ابتدایى تکامل شیر و خورشید است که
خورشید و ش��یر را جدا از یکدیگر نقش مىکردهاند .تلفیق نماد
خورشید با نماد جانورسان شی ِر شمشیر بدست ،ترکیبی مناسب
و ارزنده و ملی است و البته در دوران ما مناقشهبرانگیز.3
کهنترین پیش��ینه این نماد ملی مربوط به اس��توانهای است
مربوط به «پادش��اه سوسهتر پادش��اه میتانی» است که در حدود
 1450س��ال پی��ش از میالد س��لطنت میکرده اس��ت .در این
اس��توانه شکل خورش��ید با بالی گش��وده نمایان است و میلهای
در وس��ط آن قرار دارد و دو ش��یر در طرفین آن واقع است .آثار
دیگر هخامنش��ان و چندین س��نگ نگاره از شیرنشان از قدرت
کش��ور ایران دارد (.(jornalgf.blogfa.com/post-287.aspx
همچنین شیر یکی از نمادهای مهری است که از جهات مختلف
مرتبط با مهر و آیین میتراییس��م ش��ده و به عن��وان نماد میترا،
خورش��ید ،آتش ،ابدیت و به عنوان نگهبان ش��ناخته شده است
(خودی.)98 ،1385 ،

تصویر  -5شیر و خورشید.
ماخذ( :گرگوری)78 ،1351 ،

در مورد علت استفاده از خورشید دو دیدگاه وجود دارد .یکی
اینکه چون شیر گذشته از نماد دالوری و قدرت ،نشانه ماه مرداد
(اس��د) هم بوده و خورشید در ماه مرداد در اوج بلندی و گرمای
خود اس��ت ،به این ترتیب همبستگی میان خانه شیر (برج اسد)
با میانه تابس��تان نشان داده میش��ود .نظریه دیگر بر تاثیر آیین
مهرپرستی و میتراییسم در ایران داللت دارد و حکایت از آن دارد
که به دلیل تقدس خورش��ید در این آیین ،ایرانیان کهن ترجیح
4
دادند خورشید بر روی سکهها و پرچم بر پشت شیر قرار گیرد.
ام��ا این نماد در احجام فل��زی ژازه تباتبایی ،به گونهای دیگر
ظهور مییابد .اینبار نه به همان سیاق تزیینی ظریف سابق ،بلکه
ـ در احجام او ـ با اس��تفاده از عناصری زمخت و خش��ن که خود
ناش��ی از سبک و شیوه برخورد هنرمند است با فلز سخت آهن و
آن هم آهنقراضههای دورریختنی .در نمونه احجامی که بهعنوان
مصداق آورده شده است ،این امر به خوبی نمایان است؛
در این احجام ژازه میکوش��د آن نماد پرابهت و باوقار ملی را
در قالب حجمی با بهرهگیری از ش��وخطبعی دلنشینی بیان کند
و در واقع از این طریق اس��ت که با عامه مردم ارتباط بیش��تری
مییابد .پاهای باز این دو شیر ،بر ایستایی بیشتر کار افزوده است.
دس��تها در هر دو مورد ،شیرهای شمشیربدست و محافظ سابق
را یادآوری میکند ،هرچند از آن شمشیرهای تیز و مقاوم خبری
نیست؛ در حجم راس��ت ،تداعی بیشتری ـ البته بصورت انتزاعی
ـ از شمش��یر صورت میگیرد ،اما در اثر سمت چپ ،گویی بجای
شمش��یر ،چند گل فلزی در دستان جانور ش��یرنما داده شده تا
بعضی مفاهیم سابق را به هجو بگیرد !!!
خورش��یدی هم که پیش از این بهصورت تقریبی نیمدایرهای
از پشت ش��یر برمیآمد ،اما در احجام ژازه ،به شکل قرص کامل
خورش��ید بر گرده جانور ظاهر میش��ود .این خورش��ید در واقع
تجس��م ظریفی اس��ت از همان نگارههای کتب سابق با چشمان
بادام��ی کش��یده و ابروهای بههم پیوس��ته و ش��عاعهای اطراف
صورت .اصوالً در بس��یاری از احجام ژازه ،عشق و عالقه به عناصر
هنری ملی و ایرانی مش��هود اس��ت تا آنجا که «به ناصر اویسی و
خیلیهای دیگر یاد داد ابروهای بههم پیوس��ته و صورت گرد زنان
ایرانی را در مدرنیسم مخدوش نکنند» (اسدی کیارس)4 ،1387 ،
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تصاویر  6ـ  -9اسب خسته ـ قصه عشق برای اسب اندوه ـ بانوی
سوار بر پشت اسب ـ گلی هدیه باغ طال.
ماخذ( :گرگوری)86-84 ،1351 ،

و حاال خورش��یدخانمهای ژازه ،دیگر نمادی از آن قدرت و انرژی
مردانه س��ابق نیس��ت .گویی ژازه اعقاب مدرن الهههای باستانی
مثل َش� َمش 5و مهر را اینگونه با ظراف��ت نگارگری ملی ،نگاه
عامیانه و اس��تفاده از تکنیک و زبان معاصر جهان میآفریند .در
حالت کلی ،فرم احجام ژازه ،بهصورت استلیزه و ساده شده است
و آنچ��ه خطوط جزئیتر و ظرافتهایی را در کار نمایان میکند،
درواق��ع س��اختار قطعاتِ از پیش موجود اس��ت که ب��ه انتخاب
هنرمندانه ژازه ،بنای موزونی از یک حجم منحصر بهفرد را پدید
آورده است.
در نقاش��یهای مرتبط نیز نماد کهن شیروخورش��ید متحول
ش��ده و درواقع شیری با صورت زنانه و تزیینات فراوان ،جایگزین
ش��یر باصالبت سابق شده است ،ش��یری که در گذشته با قدرت
برت��رش نمادی ب��رای محافظت و جنگاوری ب��ود ،اکنون خود با
نازکآرایی ملموسش جلب توجه میکند و علیرغم شمشیری که
در دس��تش گرفته ،اما با صورت جذاب خود و «خورش��یدخانم»
پش��تش ،نمیتواند رعب و هراسی داشته باش��د .ژازه خود گفته
بود« :من ش��یر و خورشید نمیس��اختم .من عشق میساختم و
مهربونی و صلح و مدارا .من دنیای عاشقانه وطن خودمو ،زندگی
کردن زیر آفتاب درخشانو ،نشون میدادم( ».مجابی.)5 ،1387 ،

ش��یر و خورش��یدهای ژازه در نگاهی عمیقتر ،درصدد است
مفاهیم��ی را که زمان��ی بهعنوان ارزشهایی مل��ی و مورد توجه
فرهنگ عمومی بود ـ مانند قدرت و مقاومت ،نور و غیره ـ را به
س��خره گیرد .این بیان تمس��خرآمیز نه به آن جهت است که به
عقیده هنرمند آن نمادها از اس��اس بیارزش بودند ،بلکه به دلیل
بیارزش شدن آن مفاهیم در دنیای معاصر است و هنرمند گویی
بیش از آنکه بخواهد آن نمادها را با همان مفاهیم نمادین آشنا
در آث��ار خود بنمایاند ،میخواهد روند رو به اضمحالل و سس��ت
جهان فعل��ی را نمایش دهد؛ دنیایی که گویی همه آثار و بقایای
گذش��ته را به تمسخر گرفته اس��ت .به زبان ساده ،شیروخورشید
نمادی ملی اس��ت که به هجو گرفته ش��ده است؛ چنانچه جهان
معاصر همزمان با مباحثی مانند جهانیشدن ،6مفاهیمی همچون
ملیت و ملیگرایی 7را بهعنوان مفاهیمی ارزشمدار بیاعتبار کرده
است و درعوض جهانی بدون مرزها را به رسمیت میشناسد...
2ـ اسب
از جمله نمادهای مهم دیگر در آثار ژازه ،بهویژه در نقاشیهای
او ،نقش��مایه اسب اس��ت .از دیرباز این نماد در بیشتر فرهنگها
بهوی��ژه فرهنگهای خاور بهکار رفته اس��ت .در فرهنگ جهانی،
«اس��ب نماد سرعت ،نجابت و اصالت است که سمبلهای وابسته
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تصویر  -10اسبها ،راست  141*130سانتیمتر ،چپ  151*120سانتیمتر.
ماخذ( :حامدی)24 ،1386 ،

به خورش��ید و ماه ،ه��ر دو را در بردارد»( .می��ت فورد،1388 ،
 .)65در فرهنگ ایرانی هم این نماد از گذش��تهها مورد اس��تفاده
بوده اس��ت و در واقع نقشی نمادین بهخود گرفته است« .فرشته
نگهبان چهارپایان که در اوس��تا« ،درواسپا» (دارنده اسب سالم)
خوان��ده ش��ده ،دارای گردونه اس��ت ،ش��اید با توج��ه به همین
مس��اله است که اسب را «ش��اه چرندگان» و در میان چهارپایان
از همه نیکوتر دانس��تهاند .تش��تر ،فرش��ته باران ،برای دستیابی
به آبهای بارور به ش��کل اسب س��فیدی درآمد و با اپوش ،دیو
خش��کی ،که او نیز بهصورت اسب س��یاهی بود ،جنگید» (دادور،
« .) 68 ،1385اس��ب در معنای سمبلیک به معنی آزادی ،اندام
زیبا ،انرژی خورش��یدی ،بخش��ندگی ،پایداری ،پیروزی ،تحمل،
حرکت ،حس شنوایی ،خیرخواهی ،دانش زمانی ،سپاسگزاری و
قدردانی ،سرعت ،فراوانی ،فهمیدگی ،نیرومندی هوش ،همچنین
خیرهس��ری ،جنگ ،سرسختی و لجاجت و غرور هم آمده است»
(جابز.)78 ،1378 ،
اس��ب ام��ا در آثار ژازه ،بی��ش از آنکه نش��انی از آن قدرت و
صالبت و سرسختی نمادین اسبهای پیشین و متعارف را داشته
باشد ،در معنای عش��ق و وفاداری ظهور میکند .در حالت کلی،
نقاشیهای ژازه ،بخاطر استفاده از بسیاری عناصر آشنا و نمادهای
ملی حائز اهمیت اس��ت .در چند نمونه از آثار او ،نقشمایه و نماد
غالب ،نقش اسب است که البته در هرکدام بیان ویژهای مییابد.
در هیچکدام از این آثار ،نقش اسب به تنهایی دیده نمیشود و در
همه ،یکی از نقوش همراه ،نقش «زن ـ فرشته» بالداری است که
بر اسب سوار شده است .این فرشتهها باعث میشود که محتوای
اثر با گونهای رمزآمیزیِ ماورایی پیوند یابد .فرش��تهها با چشمان
درش��ت کش��یده و ابروهای بههم پیوس��ته و در واق��ع با همان
ویژگیهای چهره «خورش��یدخانم»ها تبلور یافته است و این بار
هم نشانی است از «زنانگی» خاص آثار ژازه .این فرشتهها نشانی
از همان «مرغ آدم»های اوس��ت .اسبهای سفید هم بیشباهت

به س��ایر نقشمایههای آثار وی نیست .اسبها با ابروهای کشیده
و چش��مهای خمار ـ به همراه فرش��تهها ـ نشانی مضاعف است
از «تانیث»های بیش��مار ژازه .اس��ب در کارهای اوَ ،مرکب عشق
اس��ت و نه جنگاوری .این اسبهای اثیری در واقع نشانی از باور
ژازه اس��ت به مفهومی از دست رفته ،که خود میکوشد از خالل
طرحها و نقاشیها و احجامش آن را زنده کند؛ چیزی که در روند
عصر آهن و صنعت و س�لاح مخدوش شده است؛ «عشق» .شاید
این ش��یوه بیان برای هنرمندی که تمام عمر در تجرد زیس��ت،
بهگونهای اقناع روحی هم انجامیده باشد.
در یک��ی از احجام ژازه هم دو اس��ب س��ربهزیر در کنار هم و
ب��ا ابزار خاص ژازه ـ آهنآالت ظاهرا ً بهدردنخور ـ آفریده ش��ده
اس��ت .این اسبها برخالف نمونههای مشابه در نقاشیهای ژازه،
اس��تحکام و قدرت و صالبت بیشتری دارد اما با حالت خاصی که
به خود گرفتهاند در دنیایی س��اکن و بیروح جای دارند .اسبها
هم بهصورت نر و ماده ،نشانی از عشق و احساس میان دو جنس
طبیعت اس��ت که البته در قالب ماده سخت و خشنی چون آهن
بیان شدهاست؛ و هنر اصلی ژازه همین است.
بنابراین با بررس��ی این دو نمونه آثار ژازه ،مش��اهده میشود
که در نقاش��یها تحول بیشتری در اس��تفاده از نماد اسب دیده
میش��ود؛ نم��ادی هماهنگ با س��ایر عناصر تصوی��ری و درواقع
مبین عش��ق و لطافت مس��تتر در اثر .اما احجام اس��بواره ژازه،
ش��باهت نمادین بیش��تری به آن نقشمایه س��ابق دارد و باز آن
مفه��وم قدرتمند بهصورتی ویژه بیان میش��ود هرچند در اینجا
ه��م ظرافت بهکار رفته در فرم کلی اس��ب ،آن مفهوم پرصالبت
و نی��روی دریافت ش��ده را بهگونهای تعدیل میکن��د و با آمدن
دو جنس��یت در کنار هم ب��از ژازه توجه موکد خود به عش��ق و
دوستداشتن را مینمایاند.
3ـ مرغ ـ آدم ها
از دیگر نمادهای مهم آثار ژازه نماد «مرغ ـ آدم» است .شاید
این نماد بازنمایش��ی اس��ت از بعضی اس��اطیر کهن .در بسیاری
از تمدنه��ای باس��تانی از جمل��ه ای��ران ،نمونهه��ای فراوانی از
موجودات ترکیبی دیده میش��ود و یکی از بهترین نمودهای آن
انسان ـ ش��یرهای بالدار و پرندگان و جانوران ترکیبی بکار رفته
در سرس��تونها و حجاریهای تختجمش��ید است .این نماد در
کارهای ژازه ،عمدتاً با ص��ورت زنان یا دختران ،با بالهای پرنده
و پنجههای انس��انی یا حیوانی اس��ت .ژازه ک��ه اصوالً هنرمندی
محتواگراست ،با این نماد به دنبال مفاهیم خاصی است .از غالب
این نمونه آثار ،با کنارهم قرار دادن عناصر ذهنی در مقابل عناصر
آشنا ،گونهای بیان سوررئالیس��تی (فراواقعگرایی) را هم میتوان
سراغ گرفت .ذهن خالق و جستجوگر ژازه فضایی ذهنی و خیالی
را میس��ازد ،فضایی که نه در دنیای واقع یافت میش��ود و نه در
آن ژازه است.
ذهن دیگران ،آنچه هست از ِ
نیکول واندوون میگوی��د« :آدمهایش و تصاویرش مرغها
هس��تند که سر انسان دارند و مرغها هس��تند که بال دارند ولی
آدمن��د و نمیتوانند پرواز کنند و تش��نهاند و از ش��یرهای کهنه
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آب س��اخته شدهاند» (لیما .)1351 ،شاید به همین منظور است
ک��ه خود آنها را «مرغ نه ،آدم نه» ن��ام میگذارد .این مرغآدمها
مانند زن ـ فرش��تههای بالداری اس��ت که در کنار اسبها دیده

میشود .مرغ آدمها در واقع نوعی دوگانگی ذاتی شخصیت آدمی
را میخواه��د بیان کند؛ بخش زمینی و جس��می و بخش روحانی و
آسمانی ،اسارت و آزادی ،باال و پایین. ... ،
مرغ آدمهای ژازه بیش از آنکه نمادی انس��انی یا حیوانی باش��د،
در واقع بیانی اس��ت نمادین از ابها ِم جهان معاصر؛ دورویی ،دوگانگی،
التقاطگرایی و مفاهیمی از این دست در این نماد مستتر است .گرچه
باز هم تانیث ژازه در این نماد آشکار است ،اما هنرمند بیش از نمایش
زنانگی ،آن را در قالب مفهومی از دست رفته مینمایاند؛ مفهومی بهنام
عشق.
اگر باور داشته باشیم که دنیای جدید ،اسطورههای خودش را خلق
میکند (استحاله اسطورههای قدیم در جدید) ،با دیدن مجسمههای
ژازه نی��ز درخواهیم یافت که او نیز در پی همین دگرگونی ،تبدیل و
آفرینش اساطیر جدید ،منتها با یک تفاوت بنیادین با نفس ساخت و
ساز اسطورههای ماشینی در دنیای جدید بوده است و آن هم چیزی
نیست جز تزریق دیدگاهی نسبتاً انتقادی و گاه طنز نسبت به ماشین
و اسطوره (مدرسی .)33 ،1386 ،درواقع ژازه گرچه نگاهی به نمادهای
گذشته دارد ،اما نمادهای خودش را میآفریند با بیان ویژه خودش.

با بررسی سه نماد مهمتر به لحاظ غنای آن و سبقه و نیز وفور
نمایش آن در آثار ژازه ،مطالب زیر دریافت میشود:
1ـ شیر و خورش�ید :این نماد در هنر ایرانی دارای پیشینه
کهن و اهمیت فراوانی اس��ت تا آنجا ک��ه در دورههایی بهعنوان
پرچم و درفش ملی هم بهکار میرفت .نماد ش��یر و خورشید هم
در نقاش��یها و هم در احجام آهنین ژازه ب��ه تعداد زیادی دیده
میش��ود البته با زبان و بیان ویژه ژازه؛ این نماد در نگاه ژازه در
حالتی زنانه ـ شیرزن و خورشیدخانم ـ ارائه میشود و آن صالبت
و ابهت سابق به هجو گرفته میشود.
2ـ اسب :نقشمایه اسب هم جزء نمادهایی است که در سنت
هنر ایرانی هم به شکل تزیینی به کار میرود و هم بیانگر مفاهیم
نمادین خاصی است .ژازه در آثار خود این نقش را دستمایه بیان
مفاهیمی کرده که س��وای آن نشانههای گذشته است .اسبهای
ظریف و شکستنی ژازهَ ،مرکب عشق و احساس است و نه قدرت
و صالبت س��ابق ،بهویژه اینکه عمدتاً در کن��ار مرغ آدمها ظهور
مییابد.
3ـ مرغ آدمها :مرغ آدمها هم در کارهای ژازه شاید اعقاب
آن نقوش جانوری تلفیقی باس��تانی اس��ت که بهویژه از ش��روع
دوران تاریخی بهکار برده ش��ده اس��ت .این نماد را که خود ژازه
«مرغ نه آدم نه» نام میگذارد ،به خاطر لطافت و صورت زنانه ،باز
نشانهای است از تانیث و عشق و دلدادگیهای آثار ژازه .به عالوه
به خاطر نوع ترکیب دو نماد انسان و پرنده در یک نماد ،میتواند
نشانی باشد از دوگانگیها و تعارضات موجود در دنیای انسانی.
در مجموع آثار ژازه نشان از توجه و زیستن در فرهنگ ایرانی
دارد و مدعای آن نمادهای آثار اوس��ت که در این مقاله به س��ه
نماد مهم اشاره شد .در واقع این نمادها هستند که حضور زندگی

و نیز ملموس بودن آثار ژازه را برای مخاطبان ایرانی خود نمایان
میکن��د .نمادهای ژازه پلی اس��ت بین هنرمن��د و مردمی که او
برای آنها آفریده است .ژازه به خوبی توانست فضای سنتی و روح
ایرانی را در قالب فرم و ش��کل مدرن ـ اس��تفاده از مواد و مصالح
جدید و «حاضر آمادهها» در احجام و نیز نوع کنش قلممو بر بوم
نقاشیهایش ـ به شیوه و سبک خاص خود بیافریند و خود را در
تاریخ هنر ایران زنده کند.
از میان س��ه نماد مه��م مورد بحث در آثار ژازه ،آنچه نش��ان
غال��ب آث��ار او را نمایان میکند« ،زنانگ��ی» و توجه به نقش زن
در بی��ان ویژه اوس��ت .توجه و تاکید ژازه بر عنص��ر تانیث ،البته
بهص��ورت ضمن��ی در نمادهای خ��ود ،متاث��ر از دالیل متعددی
میتواند باش��د؛ یک نوع نگرش میتواند روانشناس��انه باشد و آن
مبتنی بر این اس��ت که هنرمندی که خود در تجرد زندگی کرده
است ،شاید از طریق چنین بیانی ـ و شاید بهصورت ناخودآگاه ـ
در پی گونهای اقناع درونی و روانی خویش بوده اس��ت .همچنین
با توجه به ش��خصیت ژازه ـ و آنچه از مستندات و شرح حال وی
برمیآید ـ نوعی نگاه احساس��ی و ظریف در وی نمایان اس��ت و
طبعاً برای هنرمندی که صادق اس��ت و نه در پی بازیهای غالب
زمانه ،چنی��ن رویکردی طبیعی به نظ��ر میآید که هنرش آینه
روحیات و تمایالت درونیاش باش��د .نگرشی دیگر حاکی از این
اس��ت که این نگاه زنانه درواقع نماد عشق و دلدادگی در کارهای
ژازه اس��ت و بیان معکوس��ی است از نمادهای س��ابق ،بهگونهای
ک��ه گویی هنرمند میخواهد بعضی مفاهی��م موردتوجه کهن را
به هجو بگیرد ،نه به نش��ان بیارزش��ی آن نمادها ،بلکه به خاطر
دگرگونیه��ا و نگاه تغییر یافته دنی��ای معاصر که به دنبال خود
مفاهیم و ارزشهای گذش��ته را نیز دگرگون ساختهاست؛ یعنی
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بهعبارت��ی زبان ژازه زبان هنرمند ایرانی اس��ت در دنیای معاصر
خود.
نماده��ای آث��ار ژازه عمدت��اً در قالب دو هنر تجس��می یعنی
نقاش��ی و حجمسازی رخ مینماید .در آثار نقاشی او نگاه زنانه را
به وضوح بیش��تری میتوان دریافت اما در آثار حجمی ژازه نوعی
شوخی و به هجوگرفتن نمادهای سابق مشاهده میشود و از این
خالل اس��ت که میتوان نگاه مدرن ژازه را بهخوبی مشاهده کرد؛
او برای چنین بیانی از فرم و ش��کل مدرن استفاده میکند و این
ن��وع نگرش ویژه و نو او را میتوان در اس��تفاده بیحد و حصر از
مواد نهچندان مورد اس��تفاده در مجسمهس��ازی کالسیک مانند
پینوشت ها

آهن و آن هم بهصورت پیشساخته و حاضر آماده مشاهده کرد؛
آنچه واضح اس��ت در آثار او س��بک و امضای شخصی ژازه کام ً
ال
هویداس��ت .و در واقع آنچه هنر ناب ژازه محسوب میشود ،شیوه
اس��تحاله نمادها در سرهم کردن و اتصال چنین قطعاتی و نهایتاً
خلق یک ش��اکله هنرمندانه و دوستداشتنی است؛ همآنچه که
در هنر ایران با ژازه آغاز میش��ود .او این سیاق را از کار استادان
و هنرمندان اروپایی نظیر «خولیو گونزالز» و در جریان سفرهای
اروپایی خود فراگرفت و البته بهخوبی توانست آن را ایرانیزه کند.
بیگمان راز این موفقیت در اس��تفاده بهجا و منطقی از نمادها و
نشانهای ریشهدار ،فولکلوریک و آشنای مردم ایران بود....
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