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چکید ه

نگارگری به عنوان بخشی از سنت تصویرگری ایران، همواره بیانگر ویژگی های فرهنگی، ارزش های اجتماعی و د غد غه های 

د وران خود  بود ه است. به همین منظور د ر این پژوهش محقق بر آن است تا با واکاوی مؤلفه های نگارگری د ر د وران 

حاضر از نظر ساختاری به تحلیل ویژگی بیانگری این هنر توسط نگارگران فّعال و استاد ان صاحب نام بپرد ازد . شیوه ی 

بنیاد ی)تجربی و نظری(، براساس مطالعه اسناد ی، مروِر منابع معتبر تاریخی و متّکی  گرد آوری د اد ه ها د ر این پژوهِش 

بریافته های مید انی به روش مصاحبه ی عمیق با  تعد اد ی از سرآمد ان این هنر طی د  هه های1380و1390 هجری شمسی 

بود ه است. ماهیت توصیفی- تحلیلی این پژوهش، پاسخگویی به این پرسش اساسی را د ر پی د اشت که؛ مهم ترین وجه 

تمایز نگاره های معاصر   )د هه های80 و90( نسبت به نمونه های مکاتب قد یم به لحاظ ساختار اجرایی چیست؟ و همچنین، 

رسالت نگارگران معاصر، د ر بیان د غد غه و ویژگی های فرهنگی- اجتماعی زمانه ی خود ، چگونه د ر آثار آنان نمود  یافته 

است؟ د رنهایت، مهم ترین نتایج این پژوهش نشان د اد  که تفاوت چشمگیری د ر شخصیت پرد ازی، ساخت وساز بیشتر و 

رنگ آمیزِی متنوع تر نسبت به گذشته را بیان د اشته و تنوع د ر مضمون آثاِر نگارگراِن د وره ی معاصر، نشان از نوعی تلفیق 

میان نگاه فرا واقع گرایانه با شیوه ی طبیعت گرایانه د ارد . این د ر حالی است که برخی از نگارگران جوان و مستعد  د ر 

د وران معاصر، موّفقیت چشمگیری به لحاظ انعکاس روید اد ها و اتفاقات روز اجتماعی د ر این قاب تصویری از خود  نشان 

د اد ه و به نظر می رسد  نگارگری معاصر ارتباط بیشتری را با مخاطب عام ایجاد  کرد ه است. 

واژگان کلید ی
 هنرهای سنتی، نگارگری، اصالت هنری، نونگارگری، هنر معاصر.
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مقد مه
نگارگری معاصر ایران به لحاظ سابقه تاریخی و پشتوانه ی غنِی 
فرهنگی، تأثیرات چشمگیری از مکاتب و آثار پیش از خود  گرفته 
این سنت فرهنگی-  بقاء  پیوند  ساختاری، د ر حفظ و  این  و تد اوم 
از  که  ارزشمند ی  نمونه های  می باشد .  اهمیت  حائز  بسیار  هنری، 
نشان  ماند ه،  باقی  هنر  این  میراث  به عنوان  تاریخی  مختلف  اد وار 
این  د ر  د ارد .  د وران خود   اجتماعی  و  فرهنگی  ویژگی های  بیان  از 
نگارگری  جایگاه  شناسایی  به منظور  تا  است  این  بر  سعی  پژوهش 
توسط  که  ساختاری  مؤلفه های  و  ویژگی  مهم ترین  ایران،  معاصر 
نگارگران صاحب نام و موّفق د وران حاضر، بازخوانی و طبقه بند ی 
این  د ر  آماری  جامعه  گیرد .  قرار  ارزیابی  و  تحلیل  مورد   شوند ، 
صاحب  و  شناخته شد ه  نگارگراِن  ارزشمند ِ  آثار  تمامی  پژوهش، 
سبِک   )موّفق( معاصر خواهد  بود . الزم به یاد آوری است که با توجه 
ویژگی های  بیان  همانا  که  نگارگری،  هنر  ذاتی  ویژگی  اهمّیت  به 
اجتماعی و شرایط روز برخاسته از فرهنگ و اد بیات رایج د ر هر 
نگارگری  به شاخصه های  د ستیابی  پژوهش،  این  امید   است،  د وران 
معاصر بر اساس آثار خلق شد ه د ر د هه های80 و 90 شمسی د ر ایران 
خواهد  بود  تا به این طریق و با شناسایی هد فمند  و خوانش نمونه های 
مؤثر د ر این خصوص، نگارگران عالقه مند  و د انشجویان فّعال د ر این 
رشته، با رسالت و ویژگی ذاتی این هنر واال و مقد ِس مّلی بیشتر آشنا 
شد ه و د رنهایت منجربه آن شود  تا هنرمند ان و نگارگران نسل آیند ه 
با د انِش تاریخی و مهارت های روزآمد  خود ، به اتفاقات فرهنگی و 
ابد اعات  اجتماعی زمان خود  اهّمیتی بیش ازپیش د اد ه و د ر خلق و 
هنری، همچون اسالف و سرآمد ان تاریخی این هنر، فرزند ان زمان 
خود  باشند . تنها د ر این صورت است که د ر بستر هنر ایراِن اسالمی، 
و  غنی  فرهنگ  به  بتوانند   آیند گان،  که  می گذاریم  برجای  آثاری 
هنر  ترّقی  و  تحول  سیر  و  د ستیافته  ما  آرمانی  و  انسانی  جهان بینِی 
تا  اصفهان  و  تبریز  شیراز،  هرات،  مکاتب  از  را  ایران  نگارگری 
مکتب تهران و آثار برجای ماند ه از د وران معاصر، تد اوم یک روند  
فکری و مبانی اعتقاد ی برخاسته از رویکرد های اخالق گرا با هد فی 

نیک برای نوع بشر بد انند .
شناسایی  به  »د ستیابی  پیشرو  پژوهش  هد ف  منظور،  این  به 
نحوه ی  بازخوانی  و  ایران  معاصر  نگارگری  ساختاری  مؤلفه های 
د هه های80  نگارگری  آثار  د ر  امروز  اجتماعی  د غد غه های  بیان 
منابع  و  اسناد ی  مطالعه ی  با  و  شد ه  انتخاب  شمسی«  هجری  و90 
این  اهالی  با  عمیق  و مصاحبه ی  مید انی  کنار روش  د ر  کتابخانه ای 
پژوهش  اصلی  سؤال  د و  به  محقق  مربوطه،  صاحب نظران  و  هنر 
نگاره های  تمایز  وجه  مهم ترین  شامل  د اد   که  خواهد   پاسخ 
به  قد یم  مکاتب  نمونه های  به  نسبت  و  90(  معاصر   )د هه های80 
نگارگران  رسالت  د یگر،  سوی  از  چیست؟  اجرایی  ساختار  لحاظ 

اجتماعی زمانه ی  بیان د غد غه و ویژگی های فرهنگی-  د ر  معاصر، 
خود ، چگونه د ر آثار آنان نمود  یافته است؟  

روش پژوهش
و  گرد آوری  شیوه  شد ،  اشاره  مقد مه  بخش  د ر  که  همان گونه 
اسناد ی  مطالعه ی  روش  از  ترکیبی  پژوهش،  این  د ر  د اد ه ها  تحلیل 
مید انی،  یافته های  که  آنجایی  از  می باشد .  عمیق  مصاحبه  با  همراه 
حاضر  پژوهش  لذا  می آید ،  د ست  به  کّمی  روش  از  غیر  روشی  با 
این  به  شناخت.  کیفی  پژوهش  یک  می توان  چیستی،  لحاظ  به  را 
و  مصاحبه ها  و جمع آوری  بخشی  نظم  برای  د لفی  از روش  منظور 
د ستیابی به د ید گاه هنرمند ان و نگارگران معاصر به منظور آگاهی از 
مؤلفه های روزآمد  د ر آثارشان و میزان اهمّیت و د رک د غد غه های 
اجتماعی زمانه، استفاد ه خواهد  شد . د ر این راستا طراحی پرسش های 
مصاحبه منطبق با گزاره های جد ول  1 طراحی و اعتبارسنجی شد . 
موجود  شرایط  د رک  پژوهش  این  غایی  هد ف  ازآنجایی که  ضمنًا 
روش  از  میباشد ،  معاصر(  نگارگری  ویژگی  و  وضعیت  )بررسی 
تناسب  آن  رویکرد   و  مبانی  که  تئوری(«  بنیاد ی   )گراند د   »نظریه 
نزد یک تری به روش استقرایی مورد  نیاز این پژوهش د ارد  د ر تحلیل 

نهایی د اد ه ها، بهره خواهیم برد . 

پیشینه پژوهش
مطالعات گسترد ه و عمیقی که تاکنون د ر خصوص تاریخ تحلیلی 
معاصر  و  گذشته  پژوهشگران  از  بسیاری  توسط  ایران  نگارگری 
انجام پذیرفته و منابع ارزشمند ی را د ر اختیار عالقه مند ان این حوزه 
به عنوان مرجع برای مطالعه و تحقیق قرار د اد ه است، متونی که به 
نگارگری معاصر از زوایای تحلیلی و رویکرد  مضامین اجتماعی آن 
پرد اخته باشد ، اند ک است و چهبسا، نمونه ی همسانی نیز د ر میان 
نشریات علمی- پژوهشی و حتی پایان نامه های تحصیالت تکمیلی و 
رساله ها د ر این خصوص یافت نشد . بااین وجود  سعی شد ه تا د ر مرور 
سوابق پژوهشی این موضوع، موارد ی که بیشترین ارتباط محتوایی را 
با هد ف و د غد غه ی اصلی پژوهش پیشرو د اشتند  به ترتیب اولویت 

معرفی و مورد  نقد  قرار گیرند ؛
»محسن شهرستانی« د ر مقاله ای تحت عنوان »نقد ی بر نگارگری 
سنتی و معاصر ایران« که د ر نشریه رشد  آموزش، شماره 18   )1388( 
به چاپ رسید ه تالش کرد ه تا به ویژگی های اصلی و بنیاد ین نقاشی 
قرار  امروز  نگارگران  فراروی  را چراغی  آن  و  نماید   اشاره  ایرانی 
پژوهشنامه   ،7 شماره  د ر  ماهر«  باغبان  »سجاد   همچنین،  د هد . 
یک  از  اثری  تحلیل  و  تکوینی  نقد   به  هنر   )1386(  فرهنگستان 
نگارگر پیشرو د ر د وران معاصر   )سعید  معیری زاد ه( اقد ام نمود ه و 
اثر،  تکوین  فرآیند   کل  بررسی  و  فرامتن  پیش متن،  بررسی،  از  پس 
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متفاوت  شاید   و  جد ید   تجربه  یک  به عنوان  خود   نوع  د ر  را  آن 
معرفی نمود ه است. اّما »زهرا عبد اله« و »محمد  خزائی« د ر مقاله ای 
که  شاهد   د انشگاه  هنِر  د انشکد ه  د کترای  رساله ی  از  مستخرج 
نگارگری  »بررسی  عنوان؛  با  پیکره    )1395(  نشریه   9 شماره  د ر 
چاپ  به  معاصر«  د وران  تصویری  آثار  و  اسالمی  میانه  سد ه های 
را  رویکرد   این  به  توجه  و  اثر  به شرایط خلق  توجه  لزوم  رسید ، 
د ر مطالعه ای تطبیقی میان آثار اد وار پیشین اسالمی و د وران معاصر 
مورد  مطالعه قرار د اد ند . د ر این میان مقاله ای  که سال ها قبل   )1387( 
توسط »پرستو جعفری« به معرفی »بنیان های نوگرایی نقاشی ایرانی، 
د ر شماره 126  بود ،  پرد اخته  قاجار«  پایان  تا  تیموری  د وره ی  طی 
کتاب ماه هنر به چاپ رسید  و به این مسأله مهم توجه نمود ه که 
هنرمند ان هر د وره تا چه حد  د ر تحوالت نقاشی زمانه خود  مؤثر 
بود ه اند  و همچنین تأثیر شرایط سیاسی، مذهبی، فرهنگی و اجتماعی 
نکته ی  است؟  یافته  آنان حضور  آثار  د ر  اد وار چگونه  برآن  قالب 
د یگری که »جعفری« د ر مقاله ی خود  به آن اشاره د ارد ، این است 
که تقابل نگارگری ایرانی با فرهنگ های بیگانه و ناهمگون معاصر 
نونگارگران  شیوه ی  و  نگارگری  ویژگی  بر  تأثیری  چه  خود ،  با 

گذاشته است؟ به نظر که از میان تمامی مقاالتی 
نگاهِ  و  د غد غه  قرار گرفته،  بازخوانی  مورد   که 
لحاظ  به  را  تناسب  بیشترین  جعفری«  »پرستو 
به  و  د اشته  حاضر  پژوهش  با  ساختاری  هد ف 
لحاظ رویکرد  تطبیقی که بر نمونه های تاریخی 
د ر  میتواند   د اشته،  معاصر  نگارگری  د ید گاه  و 
قرار  استفاد ه  مورد   نتیجه گیری  و  بحث  روند  
گیرد . الزم به ذکر است که پژوهش های مشابه 
د یگری نیز جستجو و مطالعه شد  که اگرچه به 
نبود ،  بهره برد اری  قابل  محتوا،  و  نتیجه  لحاظ 
سوابق  با  آشنایی  برای  و  مطالعه  ارزش  لیکن 
پژوهش ضروری می نمود ، از آن جمله می توان به 
»صورت زن د ر نگارگری معاصر«1 - »آیند های 
بهتر برای نگارگری معاصر«2 - »جایگاه خیال د ر 
نگاره  بر  تأکید   با  فرشچیان  محمود   استاد   آثار 
آثار  بصری  ویژگی های  »تأثیر  زیستن«3  -  برای 
تاکستانی«4  مجرد   نگاره های  بر  سیاه قلم  محمد  

اشاره کرد .

نگارگری  تاریخ  د ر  نوگرایی  تحول  سیر 
ایران

مرور تاریخ تصویرگری و نقاشی د ر ایران از پیش 
و صخره نگاری های  غارها  د یوار  روی  بر  ازتاریخ 
نقوش  تا  لرستان  ساکنان  پارینه سنگی  د وران 

انتزاعی سفال نگاری های هزاره ی هفتم پیش از  هند سی و حیوانات 
میالد  مکشوفه د ر شوش، تپه گیان و سیلک همگی نشان از تالش 
نوع بشر، نه تنها برای بیان شرایط زیست و ارضای غرایز خود  که 
د ر  و  می اند یشید   آنها  به  ذهن  د ر  که  بود   آرزوهایی  و  آمال  بیان 
انتزاع  میان،  این  د ر  بود .  آنها  بر  غلبه  روش  جستجوی  به  طبیعت 
و  نماد ین  تصاویری  قالب  د ر  را  او  گمشد ه ی  که  بود   راهی  تنها 
نشانه هایی رمزآلود  بر سطح ظروف، د یواِر پناهگاه و حتی بر روی 
ناشناخته ی طبیعِت  از واقعیِت ترسناک و  به عنوان محافظی  بد نش 
پیرامون مییافت به او آرامش مید اد . این رویکرد  به تد ریج امکانی 
برای ایجاد  ارتباط و د ر اد امه به ابزاری برای ابراز قد رت، مذهب 
کهن ترین  »سنگ نگاره ها  شد .  تبد یل  پاد شاهان  تثبیت حکومت  و 
د یارند ،  هر  مرد م  هویت  از  نماد هایی  و  بشرند   از  به جاماند ه  آثار 
آنان  زند گی  آثار  و  سرگذشت  از  متشکل  شناسنامه ای  تعبیری  به 
سنگی  کتاب های  بر  را  خود   زند گی  طریق  بد ین  ما  نیاکان  است. 
سخت کوه ها، د ره ها و غارها به زیبایی تمام نقش کرد ه اند  که بعد  
از گذشت هزاران سال هنوز آنها به شیوایی تمام با مخاطبان سخن 

 ی معاصر چیست؟ساختارهای بصری در یک نگاره های ساختاریشاخصه و مؤلفه 1

مفاهیم و مضامین مورد استفاده در نگارگری معاصر  های مفهومیشاخصه و مؤلفه 2
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را تابعی از سبک خاص یا توان نگارگری معاصر آیا می شناسی نگارگری معاصرسبک 6
 تداوم مکتبی مشخص، معرفی کرد؟ چرا؟

شده و پیشکسوت در روند نام، شناختهاستادان صاحب تأثیر استادان پیشکسوت 7
 نگارگری معاصر چه تأثیری داشته یا خواهند داشت؟

سیر تحولِ مکاتب در تاریخ نگارگری ایران چه نقشی در    تأثیر مکاتب نگارگری پیشین 8
 گیری نگارگری امروز داشته است؟شکل

آیا نگارگری معاصر ایران به تعریف و شخصیتی قابل دفاع  تعریف جدید نگارگری 9
 در تاریخ هنر ایران دست یافته است؟ چرا؟

های شده در نگارهتوان مضامین استفادهبه چه میزان می های روزشرایط اجتماعی و دغدغه 10
 شرایط روز جامعه دانست؟امروز را برخاسته از 

های دیگر کدام ویژگی در نگارگری معاصر، آن را از نگاره وجه تمایز نگارگری معاصر 11
 کند؟مکاتب تاریخ ایران تفکیک می

ی مکتب نگارگری های امروز را زائیدهتوانیم نگارهآیا می معنای مکتب در نگارگری معاصر 12
 معاصر ایران بدانیم؟ توضیح دهید؟
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می گویند . سخن از زند گی قبایل و هم عصران، سخن از آد اب ورسوم 
و اعتقاد ات و سخن از محیط اقلیمی و زیستگاه کهن« )ناصری فرد ، 
هخامنشی  کاخ های  د ر  مکشوفه  برجسته های  نقش  از   .)35  :1388
نقاشی  تا  ساسانی  پاد شاهان  تصویر  به  منقوش  سکه های  ضرب  و 
مانوی،  تصویرگری شد ه ی  نسخه های  و  اوراپوس  د ورا  معابد   د یوار 
همگی نشان از تأثیر و ارزش غیرقابل انکار تصویر د ر انتقال معنا و 
مفهوم به مخاطب د ر طی تاریخ د ارد . استفاد ه از قد رت تصویر برای 
د رک مفاهیم معنوی و باورهای مذهبی با ورود  د ین اسالم به فالت 
ایران گسترش بیشتری یافت. ترکیب ویژگی های خاص زبان و خط 
همچنین  ایرانی  نقوش  معناگرای  و  انتزاعی  فرم های  کنار  د ر  عربی 
بر  نقش شد ه  تزئینات  د ر  موجود   ریتم  و  هند سی  تناسبات  ارتباط 
روی سفالینه ها و د یوارنگاره ها با شعر و موسیقی عربی هماهنگ 
شد  و هنر اسالمی را به بخشی مهم د ر تاریخ هنر ایران افزود  و د ر 
جهان گسترش د اد . »به نظر می رسد  نوعی گرایش شاعرانه و شمایل 
ماورایی د ر قلمرو تجارب مذهبی و عاطفی د ر هنر اسالمی از منشأ 
ایرانی مایه گرفته باشد  که د رنهایت به شکوفایی د ید گاه عرفانی د ر 
آن ختم شد ه است. واقعیت این است که مکتب های عمد ه نقاشی و 
گرفت  شکل  ایران  د ر  فارسی  اد بیات  پایه ی  بر  اسالمی  نگارگری 
 :1389 یافت«    )آژند ،  بسط  اسالم  جهان  د یگر  مناطق  د ر  بعد ها  و 
شاهکارهایی  خلق  به  و  د اشت  اد امه  تاریخی  رویکرد   این   .)71
بی بد یل د ر هنر معماری، هنرهای صناعی، خوشنویسی، تصویرگری 
صفوی  د وران  اواخر  تا  قرن  د ه  از  بیش  طی  نقاشی    )نگارگری(  و 
بر  تأثیری شگرف  اند یشه و تمد ن غرب،  نفوذ  تا آن که  منجر شد  
فرهنگ و هنر د وران متأخر اسالمی ایران گذاشت و تحوالتی را 
آورد .  پد ید   هنرمند ان  بینش  بر  آشنایی زد ایی  و  نوگرایی  جنس  از 
روند ی که چهره ی هنر را نه تنها د ر ایران و شرق که د ر کل د نیا 
تغییر د اد . »مفهوم د نیای نو نخست با تحول انقالبی د ر چند  کشور 
غربی شکل می گیرد ، اما د یری نمی گذرد  که به یک مفهوم عام بد ل 
می شود . تحوالت جد ید  بنابر ماهیت جهان شمولشان د ر سراسر کره 
نیز  را  د یگر  تاریخ سرزمین های  به تد ریج  و  می گذارند   تأثیر  زمین 
د ستخوش تحول می کنند . د ر این د نیایی که خصلت مد رنش کاماًل 
از د نیای قد یم متمایز می شود  و د م به د م نیز د ر حال نوترشد ن است، 
هستند .  شگرف  بس  د گرگونی هایی  پژواک  عرصه ی  قاره ها  همه 
فرهنگ ها  و  جوامع  سرنوشت  ما  د نیای  د ر  که  است  ازاین رو 
بیش ازپیش به هم گره می خورند  و هنر نیز از چنین روند ی برکنار 
نمی ماند«   )پاکباز،   1369:   56(. روابط فرهنگی، تجاری و سیاسی میان 
د َُول ایران، روس و اروپا، حضور مستشرقین و عالقه مند ان فرهنگ 
و هنر شرق، رشد  و پیشرفت علم باستان شناسی و شاید  توجه ویژه 
اروپا،  قاره ی  د ر  انقالب صنعتی  بروز  به شرق شناسی    )اورینتالیسم(، 
هنری  متنوع  ایسم های  و  عکاسی  چون  ابتکاراتی  و  اختراعات 

همگی چهره ی هنر جهان و تباد الت فرهنگی را د چار د گرگونی و 
به اصطالح نوگرایی نمود . »د ر جستجوی ریشه های چنین تحوالتی، 
شاید  یکی از مهم ترین سرنخ ها بررسی تأثیرات گوناگونی است که 
است.  د اشته  شاهانه  نگارگری  شمایل  د ر  اورینتالیست ها  حضور 
و  تصویری  نشانه شناسی  و  ترکیب بند ی  بر  عکاسی  تأثیر  همچنین 
تغییر نظام نماد ین شمایل شاهانه    )عناصر تصویری( همان قد ر اهّمیت 
د ر  روس  و  اروپایی  نقاشان  که  طراحی هایی  و  نقاشی ها  که  د ارد  
نیمه ی اول قرن نوزد هم میالد ی د ر ایران - پیش از اختراع عکاسی- 

از خود  به جا گذاشتند «    )د لزند ه، 1394: 85(.  
رهایی  و  هنر  آزاد ی  برای  زمینه ای  نوگرایی،  که  بود   این گونه 
هنرمند  از قید  تمامی د اشته ها، باورها، ارزش ها و سنت ها را ایجاد  
کرد . د ر این میان حتی نگارگری که هنری بود  د ر خد مت اند یشه، 
اخالق و اد ب، ساختارشکنی را همچون د یگر هنرها د ر پیش گرفت 
و به بهانه ی همراهی و رعایت عرف روز فرهنگی، خود  را از هر 
قید ی رها کرد  و بند  بگسست. آید ین آغد اشلو تعبیر قابل تأملی از این 
می نویسد ؛  قاجار  نقاشی  تاریخ  پیرامون  هنری  فرهنگی-  د گرد یسی 
نگارگری  خاطره  و  سنت  قمری،  هجری  د وازد هم  قرن  اوایل  »از 
فاخر و بی نظیر کمکم فراموش شد  و جستجوی شگفت انگیزی که 
می خواست تصور انسان فانی از جنت موعود  ابد ی را تصویر کند ، 
جای خود  را به تثبیت و تجلیل لذت های گذرای نفس پرستانه  ای د اد  
اریکه ی  بر  و  برمی کشید   را  بی مقد ار  شاهزاد گان  و  پاد شاهان  که 
د ر  و  واقع  د ر  که  می نشاند   ناموجود ی  و  د روغین  شکوه  و  جالل 
شد ه  معاصر خود  حذف  جهان  مناسبات  و  شئون  از  همگی  باطن، 
بود ند .  هنر این د وران، اگر که اسطوره زد ا نباشد ، اّما اسطوره ها را 
با مالیمت و مالحت، تقلیل می د هد  و حشمت نگارگری گذشته را 
عارفانه ی  تبد یل می کند ، آن جهان  تعّیشی مختصر و مخمورانه  به 
به  می شود   مختصر  شهود ،  و  کشف  امتد اد   د ر  کوشش  از  آکند ه 
که  حافظه  ایست  د راویش.  و  زهاد   و  عرفا  تک چهره های  ترسیم 
د م به د م نقصان می گیرد  و معوج می شود  و هرچند  که قالب ها د ر 
از د رون است که می پوسد  و  اّما  آن می مانند  و رعایت می شوند ، 
بی مایه و خالی می شود «    )به نقل از افسریان، 1394: 19(. روحیه ی 
سلیقه ی  و  زند گی  سبک  تغییر  تجمالت،  به  عالقه  مصرف گرایی، 
فرصتی  تربیت،  و  تعلیم  روند   د ر  تفاوت  کنار  د ر  همگی  جامعه 
شد ه  سرگرمی  به  تبد یل  هنر  می شود ...  ایران  فرهنگ  تهد ید   برای 
و هنرمندبود ن د یگر یک فضیلت نیست، د ر د نیای مد رن هنر یکی 
برای  امکانی  حالت  د ر خوشبینانه ترین  و  معاش  راه های کسب  از 
کسب شهرت است. »یکی از مشخصات د نیای نو، گسترش امکانات 
و شرایط همه گیر شد ن فرهنگ )هنر( است. از همان مراحل آغاز 
عصر جد ید ، فعالیت های هنری از چارچوب ها تنگ مراکز و نهاد ها 
پرجنبش شهرهای  د ر عرصه ی  و  آمد   بیرون  و سازمان های رسمی 
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د ر  پیش ازاین  که  هنری  آموزش وپرورش  یافت.  گسترش  بزرگ 
انحصار خواص بود ، همگانی شد  و این به معنای افزایش بی سابقه ی 
شهرهای  د ر  هنر  کارگاه های  و  مد رسه ها  و  هنرکد ه ها  شمار 
بزرگ و کوچک بود «    )پاکباز، 1369: 59(. مهم ترین روید اد ی که 
زمینه ی گسترش نوگرایی د ر هنرهای ایران را د امن زد ، راه اند ازی 
و  نتایج  بود .  تهران  د ر  شمسی   1337 سال  از  هنری  د وساالنه های 
پیامد های این فعالیت های مّلی و فرهنگی- هنری د وره ی متفاوتی را 
د ر هنر معاصر ایران رقم زد  که به جنبش نوگرایی انجامید . »ولی این 
اقد ام باعث بروز حرکت های مصنوعی و موقتی د ر هنر معاصر نیز 
شد ، بد ین معنا که نوع و شیوه کار برند گان جوایز د ر هر د وساالنه 
د ست کم تا د و سال بعد ، سرمشق کار هنرمند ان جوان قرار گرفته و 
آنان را از جستجو و تجربه شخصی بازد اشت«    )پاکباز، 1378: 893(.

نگارگری د وران معاصر

تالش  همواره  بشر  مرز  بد ون  و  مشترک  زبان  به عنوان  هنر 
و  سلیقه ها  و  عالیق  جذب  نیازها،  و  د غد غه  انتقال  به  تا  د اشته 
د اد ن  نشان  مذموم  و  هنجارها  ترویج  اجتماعی،  رویکرد های  نقد  
ناهنجاری ها اقد ام کرد ه و د ر ساختن فرهنگ نقش تأثیرگذاری را 
بر عهد ه د اشته باشد . تمامی این ویژگی ها فارغ از د وران تاریخی و 
یا جغرافیا، یک خصوصیت را د ر ذات هنر برجسته ساخته و آن 
»نوگرا« بود ن هنر است. خصوصیتی که شاید  د ر برهه هایی از تاریخ، 
برخی از هنرمند ان را از مسیر اصلی و رسالت حقیقی هنر منحرف 
کرد ه باشد . الزم به یاد آوری است که نوگرایی، د ر هر زمان و مکان 
وابسته به شرایط، متفاوت بود ه و همیشه یک معنا و یک نتیجه را 
محقق نخواهد  کرد . موج نوگرایی د ر تاریخ هنر ایران نیز د استانی 
مد رنیسم  با  بازمی گرد د ،  معاصر  د وران  به  آن چه  اّما  د ارد .  د یگر 
ایران شد   اروپا هم زمان بود  و به نوعی وارد  فضای فرهنگ و هنر 
د ر  نوگرایی  »گسترش  بود .  نشد ه  پیش بینی  آن  مقد مات  شاید   که 
نتایج فرآیند  پرشتاب مد رنیزاسیون    )نوسازی( د ر  با  هنر را می توان 
حوزه های سیاسی، فرهنگی و اجتماعی ایران مرتبط د انست. از منظر 
تحوالت هنری، آن چه د ر این گسترش نقش اساسی ایفا کرد ، تأسیس 
به  د انشگاه  اولین  به عنوان  تهران  د انشگاه  زیبای  هنرهای  د انشکد ه 
معنی غربی آن  )University( بود  که از طریق برنامه های آموزشی 
و بعد تر نمایشگاه ی، انگیزه های اقتباس از هنر مد رن غربی را پد ید  
می آورد «      )کشمیرشکن، 1393: 73(. نکته ای که د ر این میان محل 
مناقشه ی طرفد اران جریان مد رنیزاسیون هنری با طرفد اران سنت های 
تقلید های  از  بود  مسأله ی هویت و د وری جستن  ایران  فرهنگی د ر 
بی پایه و اساسی بود  که برخی از هنرمند ان مهروموم های 1320-30 
را شیفته ی خود  کرد . از این جای د استان بود  که مسأله ی تقابل میان 
مد رنیسم و سنت گرایی به د وگانه ای د ر تاریخ هنر معاصر ایران بد ل 

شد . به طورکلی می توان چنین استنباط کرد  که تأکید  بر استفاد ه از 
مّلی گرایی  مفاهیمی همچون؛ سنت، سنت گرایی، هویت و  الفاظ و 
از این د وران بود  که وارد  فرهنگ لغات روشنفکران و هنرمند ان 
ایران شد . د ر حقیقت، طرفد اران فرهنگ باستانی و سنت های بومی 
با مد رن شد ن هنر مشکلی ند اشتند  که احتمااًل آن را الزمه ی رشد  
هنر نیز می د انستند ، ولی پرسش هایی د اشتند  که تالش میکرد ند  تا 
تأثیر  تحت  ایرانی  »نوسنت گرایان  بیابند .  آنها  برای  منطقی  پاسخ 
فضای روشن فکری، اجتماعی و سیاسی معاصر خود ، کوشش کرد ند  
ایجاد   معاصر  هنر  زبان  و  تصویری گذشته  میراث  میان  پیوند ی  تا 
کنند . براین اساس این سؤاالت مطرح می شود  که چه عواملی موجب 
چنین  یافتن  برای  ایرانی  نوگرای  هنرمند   د ر  انگاشت  این  پید ایش 
تلفیقی شد ؟ د ر کجا و چگونه به بینش تازه خود  از زند گی معاصر 
د ست یافت؟ آیا می توان این انگاشت نو را جایی خارج از محد ود ه ی 
 :1393 کرد ؟«       )کشمیرشکن،  جست وجو  معاصر  فرهنگی  تأثیرات 
آید ،  نظر  به  منطقی  می توانست  پرسش ها  این  باوجود ی که   .)114
این  از  عبور  برای  تالش  د ر  روزگار  آن  هنرمند ان  از  بسیاری  ولی 
را  از گذشته  نشانه ای  یا  از شکل  استفاد ه  و  فلسفی، حضور  بحران 
د ر آثار مد رن خود ، پاسخی برای وابستگی فرهنگی و حفظ هویت 
مّلی خود  می د انستند . این گونه بود  که تعد اد ی از هنرمند ان نوگرا، 
از  تزئینی  سنتی-  استفاد ه ی  به  سقاخانه  چون  سبک هایی  ابد اِع  با 
د ر  ایرانی  نگارگری  سنت  و  آیینی  باورهای  مذهبی،  نشانه های 
آثار خود  بسند ه کرد ند . ناگفته مشهود  است که بهره گیری از این 
و  ایرانی  سنتی،  هنر  نقشمایه های  از  تزئینی  صرفًا  قالبی  د ر  عناصر 
اشاره  به قصد   و  نمایشی  جنبه ای  تنها  خوشنویسی،  همچون  اسالمی 
و  است  بود ه  د وره  این  هنری  آثار  د ر  بومی  مضامین  و  مفاهیم  به 
به لحاظ مفهومی و حتی نماد ین جایگاهی د ر هنر مد رن و معاصر 
ایران د هه های 20 تا 50 شمسی ند اشت. د ر این میان اّما هنرمند انی 
که با شیوه و آموزش سنتی به جایگاه معنوی و لیاقت هنرمند ی نائل 
د ر  می کرد ند ،  د رک  را  سنت  واالی  مفاهیم  ارزش  و  بود ند   آمد ه 
این د وران گذار فرهنگی، همواره سعی بر حفظ هویت و جایگاه 
هنرهای پیشین و اصیل خود  د اشتند  و بر اصول حاکم به این هنر مّلی 
پافشاری می کرد ند . آنان  ضمن حفظ اصول و مبانی اجرای یک اثر 
و رعایت اسلوب و ساختاری که از پیشینیان و استاد ان خود آموخته 
بود ند ، د ر بروز خالقیت و تالش برای ابد اع د ر خلق آثاری متناسب 
باسلیقه و زبان د نیای معاصر خود  امید وار بود ند  و به موارد  موّفقی 
نیز نائل آمد ند . د ر میان هنرمند انی که د ر بستر ارزش های فرهنگی 
و سنت های مّلی خود  به شکوفایی می رسید ند ، هنرمند ان نگارگر به 
به اسالف خود ،  نقاشی نسبت  تغییر سلیقه و روند  خلق آثار  د لیل 
د روازه های  یک سو  از  بود ند .  شد ه  روبه رو  متفاوتتری  وضعیت  با 
متنوع و بسیار متمایزی پیش روی نقاشی ایران گشود ه شد ه بود  و از 
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سوی د یگر، فّناوری چاپ و روش های متفاوت د ر هنر تصویرگری 
از اروپا و حتی آسیای د ور، سلیقه ی مخاطب را د ستخوش تغییر و 
مرکز توجه به هنر نگارگری را به سمتی د یگر می کشاند . از د یگر 
اقد اماتی که به این جریان سرعت بیشتری بخشید ، »اقد امات حمایتی 
نگارگران  جوایز،  اهد ای  و  مسابقه  ترتیب  اّول(  د ولت       )پهلوی 
شگرد ه ای  به  توسل  با  غالبًا  آنها  کرد .  ترغیب  تازه  فعالیتی  به  را 
طبیعت پرد ازی و گاه با پرد اختن به موضوعات روزمره قصد  د اشتند  
تحّولی د ر سنت مینیاتور ایرانی ایجاد  کنند «       )پاکباز، 1378: 889(. 
بحران  این  د ر  که  تأثیرگذاری  و  توانمند   افراد   بود ند ،  بااین وجود  
ناخواسته به قصد  حمایت و د فاع از جایگاه هنر نگارگری و اصیل 
ایران، تالش های مؤثری را د ر تاریخ به ثبت برسانند . از میان نامد اران 
هنر سنتی طی یک صد  سال اخیر، هاد ی تجوید ی   )1272- 1318ش( 
حسین بهزاد    )1273- 1347ش( حسین مصورالملکی   )1268- 1348( 
آند ره ِسوروگین   )1275- 1375( بود ند . اگرچه تجوید ی به مکتب 
رضا عباسی وفاد ار ماند  و د ر تاریخ از او به عنوان نخستین هنرمند ی 
که د ر احیای نگارگری سنتی کوشید  یاد  می شود  ولی »بیشک باید  
سنتی  و  مّلی  هنرهای  بنیانگذار  به عنوان  بهزاد   طاهرزاد ه  از حسین 
ایران د ر د وران معاصر یاد  کرد . او طراح و آغازگر حرکتی احیاگر 
که  حرکتی  است،  ایران  مّلی  هنرهای  عرصه  د ر  آفرین  مکتب  و 
د رنهایت منجر به تجد ید  عظمت و شکوفایی مجد د  هنرهای ناب و 
اصیل ایرانی گرد ید . به د ور از انصاف خواهد  بود  اگر از این مرد  اهل 
هنر به نام پد ر هنر مّلی ایران د ر هفت د هه اخیر نام نبریم. د ر سال 
1309 هجری شمسی، زند ه یاد  حسین طاهرزاد ه بهزاد ، مد رسه صنایع 
قد یمه را به منظور احیای هنرهای سنتی و مّلی ایران، راه اند ازی کرد . 
سال،  سیصد   به  قریب  از  پس  مّلی،  هنرهای  مد رسه،  این  ایجاد   با 
حیات و رونقی د وباره یافتند  و د وران مجد  و عظمت و شکوفایی 
بود   مد رسه  این  د ر  آغاز گرد ید «   )افتخاری، 1381: 20(.  آنها  مجد د  
سبکی  ایجاد   موجبات  تجوید ی  هاد ی  استاد   وجود   برکت  به  که 
رقم خورد .  ایرانی  نقاشی  د ر  و غرب  ویژگی شرق  ترکیب  با  نوین 
»گرایش به کارگیری شیوه های نقاشی کالسیک غرب )ژرف نمایی 
و سایه روشن( د ر تابلو معروف »فرد وسی د ر د ربار سلطان محمود  
غزنوی )1315ش(« به وضوح مشهود  است. د رواقع باید  گفت هاد ی 
هرات  )مکتب  ایران  قد یم  مینیاتورسازی  هنر  ترکیب  با  تجوید ی 
نوینی  د ید گاه  کمال الملک  مکتب  د ر  آموخته هایش  و  صفوی(  و 
که  می آورد   پد ید   متضاد   و  متفاوت  کاماًل  سبک  د و  تلفیق  از  را 
الگوی حرکت شاگرد انش د ر مد رسه می شود  و بد ین طریق مکتب 
جد ید ی د ر مینیاتور معاصر پد ید ار می گرد د «     )افتخاری، 1381: 36( 

)تصویر1(.
ازجمله شاگرد انی که د ر این سبک جد ید  قلم زد ه و زیر نظر 
هاد ی تجوید ی به مقام استاد ی رسید ند ، عالوه بر محمد علی زاویه، 

علی کریمی، علی مطیع، بانو کالرا آبکار و علی اسفرجانی می توان 
به ابوطالب مقیمی تبریزی   )1291- 1348ش( نیز اشاره کرد ، او که 
فرد ی مستعد  د ر اکثر زمینه های هنری از موسیقی و شعر گرفته تا 
نقاشی طبیعت گرا بود  مینیاتور را زیر نظر استاد  خود  د ر باالترین 
د ر  بخصوص  قد رت و خالقیتی  به چنان  و  فرا گرفت  ممکن  حد  
چهره سازی و شخصیت پرد ازی رسید  که د ر نوع خود  و تا آن زمان 
بی بد یل شناخته شد ه است. شاید  بتوان د استان و روند  معاصر شد ن 
را با مرور آثار این هنرمند ان آغاز کرد . اما فراتر از توجه به مفاهیم 
ساختاریی چون    ژرف نمایی       )پرسپکتیو(،  سایه پرد ازی  و  رعایت نسبی اصول 
کالبد شناسی د ر آثار بزرگانی چون بهزاد     )اصفهانی( و  تجوید ی    )برای 
اولین بار و یا چهره هایی با شخصیتی متمایز( بود  که توجه به مضامین 
عرفانی و د استان های اد بی با رویکرد ی به جنبه های اجتماعی روز، 

نگارگری را به ورطه ی هنر معاصر نزد یک تر نمود .
جایگزین     را  ایرانی  آناتومی  و  قیافه ها  بهزاد    )اصفهانی(  »استاد  
و  معقول  آناتومی  و  کرد   مغولی  قالبی،  و  متحد الشکل  چهره های 

تصویر 1. ظهور نشانه هایی از ژرفنمایی و تلفیق شیوه ی نقاشی کالسیک غرب 
د ر کنار سنت نگارگری د ر تابلوی »فرد وسی د ر د ربار سلطان محمود  غزنوی«، اثر 

هاد ی تجوید ی. منبع:  )افتخاری، 1381: 34(

تصویر2. طراحی متنوع چهره همراه با شخصیت پرد ازی و پیکره نگاری خاِص حسین 
بهزاد ، »آنان که محیط فضل و آد اب شد ند ...« اهد ایی استاد  بهزاد  به سازمان میراث 

فرهنگی، موزه بهزاد - 1344. منبع: )ناصری پور، 1383: 174( 
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انتخاب موضوع  د ر  او همچنین  برد .  به کار  مینیاتور  د ر  را  مناسبی 
ابتکار به خرج د اد  و موضوعات روز و جریانات فکری زمان خود  

را وارد  مینیاتور کرد «   )ناصری پور، 1395: 34( )تصویر2(.
بهزاد  با تسلط مثال زد نی خود  بر قد رت طراحی و جاد وی رنگ، 
حس پنهان د ر پشت اشکال و نقوش را به مخاطب منتقل کرد ه و زجر 
و عذابی که د ر آن د وران، طبقه ی آسیب پذیر جامعه را د رگیر کرد ه 
به خوبی د ر نگاره ی خود  نشان د اد ه است. بهره گیری جسورانه از 
خطوط و رنگ های متناسب با موضوعات سیاسی- اجتماعی، ویژگی 
هنرمند انی  از  بسیاری  هست.   هنرمند   این  کارهای  متمایزکنند ه ی 
یا  شد ه اند   ویژه ای  جایگاه  و  سبک  صاحب  معاصر  د وره  د ر  که 
از آموزش های ارزشمند  این استاد ان فرهیخته بهره برد ه و یا مد تی 
به مشق نظری و عملی از آثار ایشان پرد اخته و تأثیرات فراوانی از 
سبک ایشان د ر آثار خود  برد ه و د رنهایت به قلمی پاید ار و سبک 
و  تنوع سبک  که  نماند   ناگفته  آمد ند .  نائل  شیوه ی خاص خود   و 
شیوه د ر این د وران به گوناگونی، پراکند گی  و د ر موارد ی نیز ابد اع 
نقاشی خط و  سبک هایی جد ید  همچون، قهوه خانه ای، سقاخانه ای، 
شیوه ی متفاوتی از تلفیق نگارگری قد یم با نقاشی جد ید  منجر شد  و 
نام هنرمند ان مبد ع و مبتکری را به تاریخ نگارگری معاصر افزود . 
اد امه   حاشیه ای  زیست  به  قبل  د وره ی  د ر  که  التقاطی  »نگارگری 
می د اد ، حال زمینه ی مناسبی برای جلوه گری پید ا کرد . صور د یگری 
یافتند . از  از نقاشی تزئینی با ظاهر ایرانی و شرقی نیز امکان بروز 
د اشتند ،  فعالیت  سنتی  زمینه های  این  د ر  که  کسانی  بی شمار  میان 
محمد علی  افجه ای،  نصراهلل  اصولی،  فرح  چون  نام هایی  به  می توان 
ترقیجاه، شهال حبیبی، عبد اهلل رحیمی، رستم شیرازی، جلیل رسولی، 
جعفر روح بخش و رضا فضایلی اشاره کرد «   )پاکباز، 1378: 898(. 
از این میان استاد انی چون »محمد باقر آقامیری5« که بیشتر با اسلوب 
خصوص  د ر  بود ند   وفاد ارتر  آن  به  و  بود ه  عجین  سنتی  نگارگری 
بد ین  نگارگری معتقد ند ؛ معاصربود ن  آثار  د ر  تعریف معاصربود ن 
معنی است که هنرمند  همراه و همگام با پیشرفت زمان و نیازهای 
باشد .  خود   جامعه  بیانی  زبان  بتواند   و  پرد اخته  اثر  خلق  به  روز 
به نحوی که مضامینی را بر روی کاغذ نقش کند  که وابسته به زمان 
و عصر خاصی باشد  که د ر آن زند گی می کند . »باید  بپذیریم که هنر 
به گونه ی ژرفی د ر زند گی اجتماعی ریشه د ارد ... و وقتی از یگانگی 
آفرینش هنری سخن می گوییم، منظور ما کار هنری به همان نحوی 
انسانی و گروه های اجتماعی به  است که د ر شبکه پیچید ه روابط 
اجرا د رمی آید «      )د و وینیو، 1379: 39(. »عبد اهلل محرمی« که او نیز 
ازآنجاکه  می گوید ؛  د راین باره  است  د وران  نام آشنای  نگارگران  از 
است  آن  المکان بود ن  و  الزمانی  نگارگری،  اساسی  ویژگی  د و 
میتوان چنین برد اشت کرد  که این مفهوم، به نوعی با معنای معاصر 
اّما باید  پذیرفت که د رواقع نگارگری  بود ن د ر تضاد  خواهد  بود ؛ 

ضوابط  و  اصول  از  بهره گیری  با  که  است  نقاشی  از  نوعی  معاصر 
جهان  به  اسالمی-  ایرانی  فرهنگ  از  پشتیبانی  و  قد یم  نگارگری 
امروز می اند یشد  و با مخاطب خود  به گفتگو می نشیند . د ید گاه ی 
که محرمی از معاصر بود ن آثار نگارگری مد نظر د ارد  د ر مصاحبه 
با »خشایار قاضی زاد ه6« و »جلیل جوکار7« وضوح بیشتری می یابد ، 
تاریخی،  مختلف  اد وار  د ر  نگارگران  میتوان گفت؛  به عبارتی د یگر 
قصد   کشید ه اند .  تصویر  به  را  پیرامونشان  محیط  از  برد اشت خود  
اجتماعی  مضامین  بی واسطه ی  و  مستقیم  بیان  به هیچ عنوان،  نگارگر 
نبود ه و د رواقع نگارگری پاسخ عینی به محرک های محیطی نیست. 
بلکه هد ف او خلق نگارهای است که از پرد ه خیال هنرمند  عبور 
مباد رت  نیز  مهم  این  یاد آوری  به  همچنین  »جوکار«  باشد .  کرد ه 
مربوط  قد یم  د ر  نگارگری  هنر  از  بخشی  می کند ؛  اضافه  و  کرد ه 
به تصویرسازی متون کهن بود ه که قطعًا این بخش پاسخ به محرک 
محیطی نیست اّما نگاره هایی با موضوعات روز که د ر آثار استاد ان 
منحصربه فرد   شیوه  و  نگاه  نوع  با  هریک  و  می شود   د ید ه  امروز 
محیطی  محرک های  به  پاسخ  به نوعی  پرد اخته اند   بد ان  خود شان 
د رآمد ه  تصویر  به  نگارگری  قالب  د ر  که  می باشد   معاصر  د وران 
است. نگارگران امروز باید  مضامین را د ر د وره معاصر پید ا کنند  
د ور می کند   فضای جد ید   از  را  آنها  مسائلی که  قید   از  را  و خود  
باور  این  بر  هنرمند ان  اکثر  که  می رسد   نظر  به  چنین  برهانند . 
اتفاق نظر د ارند  که نگارگر معاصر قرار نیست خود  را بی قید وشرط 

به تمام موازین و شیوه های قد یم محد ود  کند .
شاید  اختالف نظر و شیوه ی نگارگران نوسنتگرا با د ید گاه نقاشان 
و هنرمند ان مد رن تنها د ر همین معنا قابل خالصه شد ن نباشد ، ولی 
نکته ای که د راین بین محل مناقشه بود ه و هست موضوع اصالت آثار 
هنری است. »د و وینیو« د ر بحث کاربرد  جامعه شناسی هنر و د ر 
پاسخ به معیارهای تعیین اصالت هنری بر د و نکته ی اساسی پافشاری 
می کند ؛ »اّول، نیروی اعتقاد  به کار هنری و د وم، جد ایی این اعتقاد  
به عبارت د یگر،  سیاسی.  و  اید ئولوژیک  مالی،  مالحظه  هرگونه  از 
د یگری  فعالیت  هیچ  توجیه کنند ه  نمی تواند   هنری  اصیل  کار  یک 
می رسد   نظر  به   .)39  ،1379 وینیو،  باشد «   )د و  خود ش  از  غیر 
نگارگری نیز به سبب محتوا و انتخاب مضامین مفهومی خود  د ارای 
نگارگری  از  بخشی  می باشد .  آثار  اصالت  تعیین  برای  رویکرد   د و 
وابستگی  هیچ  عرفانی،  اد بیات  و  متون  خد مت  د ر  هنری  به عنوان 
به تناسبات اجتماعی و مالحظات سیاسی ند اشته و اکنون نیز ند ارد  
معاصر    )تا حد ود ی  و  نوگرا  نگارگری  د ر  است که  د ر حالی  این 
با الهام یا با اند کی احتیاط به پیروی از نقاشی کالسیک و مد رن( 
بیان روید اد ها، مناسبات و د غد غه های روز جامعه، مالک انتخاب 
به عنوان  بی زمانی  موضوع  د یگر  بیان  نوع  این  د ر  و  بود ه  نگارگر 
که  رجبی8«  »محمد علی  نیست.  مطرح  هنری  اصالت  برای  معیاری 
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نگارگری  و  سنتی  هنرهای  د ر  مطرح  نظریه پرد ازان  از  یکی  خود  
نگاره هایی  د رواقع  می گوید ؛  کرد ه،  اشاره  موضوع  این  به  می باشد  
که موضوع آنها ریشه د ر اتفاقات روزمره اجتماعی و سیاسی د ارند ، 
معاصرند  ولی امروز هم هستند ، نگاره های اد بی و مذهبی که قید  
زمان و مکان ند اشته، تمامی نسل های امروز و فرد ا آن را خوانش 
کرد ه و می فهمند . این د ر حالی است که د ر هنر مد رن توجه به معنا 
و  ند ارد   موارد ، وجود   برخی  د ر  یا  است  بسیار کمرنگ  محتوا  و 
تفکری که د ر آن معنا زد ایی شود  یا معنا د ر پایین ترین حد  آن باشد ، 
ماند گار نبود ه و تاریخ مصرف کوتاهی د ارد . اصالت د ر نگارگری به 
معنا و محتوای آن وابسته بود ه و معناگرایی ویژگی غیرقابل انکار این 
هنر است. اگر مد رن شد ن به معنای پیروی از سلیقه و رویه ای از 
پیش تعیین شد ه توسط محیط و جامعه باشد ، به طورکلی نگارگری 
را نباید  وارد  مباحث مد رن کنیم اما اگر نو شد ن به عنوان تحوالت 
د رونی هنرمند  و متفاوت بود ن افکار وی د ر قیاس با هنرمند  گذشته 
با موضوعات جد ید  را د اشته  باید  آماد گی روبه رو شد ن  باشد  پس 
باشیم و این همان رسالتی است که نگارگر معاصر نیز خود  را به 

آن متعهد  می د اند .
نکته ی د یگری که د ر خصوص تفاوت نگارگری قد یم و شیوه ی 
لزوم  قرار گیرد ،  بررسی  د وران معاصر می تواند  محل  د ر  رایج آن 
تبعیت نگارگران از مکتب و سبک رایج د وران است. این د ر حالی 
است که به نظر می رسد ، تکنیک د ر آثار نگارگران معاصر تابعی از 
سلیقه شخصی است و به همین د لیل نیز تفاوت قلم و سبک هرکد ام 
به راحتی قابل تشخیص می باشد  اما د ر گذشته هنرمند  د ر احاطه نگاه 
جمعی و د ید گاه حاکم بر فضای فرهنگی و مکتبی خاص، اثری را خلق 
می نمود  و تفکیک قلم هنرمند  به سختی قابل تشخیص بود    )اگرچه با 
نگاهی بسیار تخصصی می توان آثار هنرمند ان مختلف را نیز د ر یک 
مکتب تشخیص د اد .( چراکه د ر اد وار پیشین    )تیموری و صفوی( نیز 
این تفاوت د ر شیوه ی اجرای آثار هنری د ر حال رواج و مقبول بود . 
بایقرا(  »د ر اواخر سد ه نهم هجری   )د وران حکومت سلطان حسین 
قواعد  و اصول مضامین شعری متحول شد  و مضامین پرشکوه د رباری 
اوایل د وره ی تیموری جای خود  را به تصویر فعالیت های روزمره ی 
زند گی با طبیعت گرایی بارز و چشمگیر د اد . این تحوالت نشان از 
بد اعت و نوآوری د ر سنت د اشت چون مضامین پیشین د یگر کششی 
تنگاتنگ  رابطه ی  که  جد ید   مضامین  ازاین رو  برنمی انگیخت،  را 
اقتصاد ی د اشت، جای آنها را گرفت«   )آژند ،  با تحوالت اجتماعی- 
کارگاه های  مد یریت  و  هد ایت  رسم  بااین وجود    .)257  ،1389
کتابد اِر  ناظر،  رئیس،  یک  توسط  سلطنتی  صورتخانه های  و  هنری 
از  نگارگران معاصر  تمامی  نیست و  رایج  امروز  یا کالنتر،  خاصه 
بهره  هنری  ابد اع  و  برای خلق  به خود   شیوه ی مخصوص  و  سبک 
می گیرند . د ر این میان؛ محمود  فرشچیان و محمد باقر آقامیری د ر 

جمع هنرمند ان صاحب سبک معاصر بیشترین سهم را به لحاظ تولید  
د ر  نوآوری  منتقد ان(  از  برخی  اد عای  )به  و  شاگرد   تربیت  و  اثر 
ارشد   و کارشناس  نگارگران جوان  از  قائمی«  »احسان  د ارند .  آثار 
وزارت فرهنگ و ارشاد  اسالمی معتقد  است؛ وجه تمایز آثار این 
د و هنرمند ، بیشتر د ر مضامین انتخابی و نوع بیان ایشان میباشد  که 
با د و شیوه ی متفاوت به لحاظ سبک به خلق اثر می پرد ازند  و د ر 
جامعه امروز و حتی فراتر از مرزهای ایران نیز آثار شناخته شد ه و 
شاخص د ارند . البته »جوکار« نیز ضمن تأیید  جایگاه هنری فرشچیان 
و آقامیری، مد عی است که مجید  مهرگان و ارد شیر مجرد  تاکستانی 
هم به همین شکل د ارای اقبال هنری بود ه و به لحاظ انتخاب مضامین 
از جایگاه  است،  آثارشان مشهود   د ر  متفاوتی که  و  سبک کاری 

مشابه ی برخورد ارند . 
اگر از ُبعد  اجتماعی نگارگری امروز را مورد  بررسی قرار د هیم 
نسبت به گذشته با جنبه های متفاوت مواجه خواهیم شد . »خشایار 
سیر  د ر  تأثیرگذاری  رویکرد   سه  به  این خصوص  د ر  قاضی زاد ه9« 

تحول نگارگری معاصر اشاره میکند ؛ 
یک  به عنوان  نگارگری  امروزه  آموزشی:  جنبه  الف( 

از  بسیاری  د ر  همچنین  د ارد ؛  علمی  جایگاهی  د انشگاهی  رشته 
می شوند   تد ریس  آن  مختلف  رشته های  خصوصی  آموزشگاه های 
د رحالی که د ر گذشته، هنری د رباری بود ه و قشر خاصی از آن بهره 

می برد ند .
بسیاری  علمی  مقاله های  و  پایان نامه ها  پژوهشی:  جنبه  ب( 
د ر زمینه نگارگری توسط پژوهشگران به چاپ می رسند  و کتب 

بسیاری د ر رابطه با آن نشر شد ه و موجود  است.
و  هنرآموزان  زیاد   شمار  به  توجه  با  آثار:  تولید   روند   پ( 
لحاظ  به  و  بسیار گسترد ه  نیز  تولید شد ه  آثار  نگارگری،  فراگیران 

ساختار شکلی و محتوای موضوعی متنوع میباشند . 
)مطالعات آماری د ر این تقسیم بند ی نشان می د هد  که محمد باقر 
مجرد   ارد شیر  و  رجبی  محمد علی  آموزشی،  وجه  د ر  آقامیری 
زمینه ی  د ر  فرشچیان  محمود   و  پژوهشی  رویکرد   د ر  تاکستانی 
تعد اد  و تنوع تولید  آثار، از شهرت و اعتبار بیشتری د ر میان طیف 

نگارگران برخورد ارند .( 

منطق اجرایی پژوهش و شیوه ی گرد آوری یافته ها
به جهت  پژوهش،  این  موضوعی  محتوای  و  هد ف  به  توجه  با 
فعال،  هنرمند ان  میان  از  شوند گان  مصاحبه  تعد اد   محد ود نمود ن 
نگارگران صاحب نام و خبرگان این حوزه، از روش د لفی به عنوان 
د اد ه ها  استخراج  جهت  را  مصاحبه  از  خاصی  شیوه ی  که  روشی 
پیشنهاد  می د هد  استفاد ه شد ه است. »اساس و پایه ی روش د لفی بر 
پیش بینی  مورد   د ر  علمی  متخصصان هر حوزه ی  نظر  است که  این 
تحقیق  روش های  برخالف  بنابراین  است.  نظر  صائب ترین  آیند ه، 
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پیمایشی، اعتبار روش د لفی نه به تعد اد  شرکت کنند گان د ر تحقیق، 
بستگی  پژوهش  د ر  شرکت کنند ه  متخصصان  علمی  اعتبار  به  که 
شامل  را  نفر   20 تا   5 از  د لفی  تحقیق  د ر  شرکت کنند گان  د ارد . 

می شوند «   )نقیب الساد ات، جواد ی، 1390: 71(.
به این منظور و با هد ف د رک د ید گاه نخبگان و فعاالن حوزه ی 
نگارگری، تعد اد  8 نفر از هنرمند ان مطرح و صاحب سبک، مد یران 
و اعضای هیأت علمی رشته های کتابت و نگارگری از د انشگاه های 
کشور و منتقد ان هنری انتخاب شد ند . ویژگی اصلی و حائز اهمیت 
تعاملی  فرآیند   استفاد ه،  مورد   د اد ه های  به  د ستیابی  د ر  د لفی  روش 
گفتگو  هد فمند   تکرار  ضرورت  همچنین  و  شوند ه  مصاحبه  با 
اول،  مرحله  د ر  منظور  این  به  است.  اشباع  مرحله  به  د ستیابی  تا 
و  با تخصص  متناسب  به پرسش های طراحی شد ه،  پاسخ  با  مصاحبه 
اول بار  مرحله  نتایج  سپس  می شود .  آغاز  شوند ه  مصاحبه  عالقه ی 
د یگر د ر اختیار آنان قرار گرفته و مجد د اً مورد  پرسش واقع شد ه 
و با تجد ید  و تکمیل پاسخ های قبلی مطالعه ی مید انی اد امه می یابد . 
و  شد ه  پرسشنامه  میتواند  جایگزین  باز  مصاحبه ی  فرآیند ،  این  د ر 
برای  پرسشنامه  با  مقایسه  د ر  روش  این  انعطاف پذیری  ویژگی  از 
د ر  افراد ی که  و  استفاد ه شود . متخصصان  اشباع  به مرحله  رسید ن 
که  بود ند   آگاهی  و  فعال  افراد   شد ،  مصاحبه  آنان  با  پژوهش  این 
صاحبنظر  پژوهش،  این  مد نظر  گزاره های  و  تخصصی  زمینه ی  د ر 

می باشند 9 که د ر د و مرحله مورد  مصاحبه عمیق قرار گرفتند :
نگارگری  رشته ی  د ر  شناخته شد ه  و  سبک  صاحب  هنرمند ان 
استاد ان،  تاکستانی(  مجرد   آقامیری -   ارد شیر  معاصر   )محمد باقر 
نگارگری  رشته ی  د ر  پژوهشگر  و  د انشگاه  علمی  هیأت  اعضای 

معاصر    )محمد علی رجبی- خشایار قاضی زاد ه- جلیل جوکار(
فعاالن عرصه نگارگری د ر روید اد ها و د وساالنه های نگارگری 
د ه هه ای اخیر )عباس جمال پور-  عبد اهلل محرمی- احسان قائمی( پس 
از گرد آوری د اد ه ها از این طریق، به منظور تحلیل د اد ه های نهایی، 
از روش گراند د  تئوری10  استفاد ه شد ه است. د ر این روش قضایا و 
مفاهیم به جای استنتاج از پیش فرض های قبلی، به شیوه ی استقرایی و 
اکتشافی به طور مستقیم از طریق تحلیل د اد ه ها استخراج می شود . »این 
روش با خصوصیاتی نظیر د رگیری کامل پژوهشگر با موضوع مطالعه 
جمع آوری  چند گانه ی  و  متعد د   روش های  به کارگیری  امکان  و 
اطالعات و د اد ه ها و امکان تحلیل های مجد د  و رفت وبرگشت زیاد  
میان نظریه )تحلیل د اد ه ها( و مید ان )گرد آوری د اد ه ها( می کوشد  تا 
شناخت نظری د قیقی از پد ید ه ی مورد  مطالعه برای پژوهش فراهم 
کند . د ر این روش تأکید  بر مصاحبه و مشاهد ه برای تولید  د اد ه های 
تجربی، جذب پژوهشگر د ر مید ان، جلب اعتماد  افراد  مورد  مطالعه 
و به کارگیری هرگونه روش مناسب برای گرد آوری اطالعات است« 
از  به د ست آمد ه  د اد ه های  د رنهایت  مسلمی، 1397: 201(.  )خنیفر، 

تصویر3 . حبیب مراد ی، از مجموعه ناپیوند  واله،گی- هفت شعر د استان، هفت 
تابلو، 1398. منبع: )برگرفته از سایت مجله تحلیل، پژوهشی آوام(

تصویر 4. ارد شیر مجرد  تاکستانی.
منبع: )سایت د انشگاه باهنر کرمان- نشست تخصصی نگارگری، 1395(

تصویر  5. بخشی از نگاره رزمند ه، همایش انقالِب هنر، محمد علی رجبی، 1398.
منبع: )سایت خبری تسنیم(
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مصاحبه ها و مشاهد ات با تکیه بر مباحث نظری و مبانی اولیه، پس 
از تجزیه وتحلیل بر اساس گزاره های پیش بینی شد ه، متناسب با هد ف 

و پرسش اصلی پژوهش، به پاسخ و نتیجه گیری ختم شد .

تجزیه  وتحلیل د اد ه ها
براساس گزاره های مورد نظر این پژوهش و د اد ه های به د ست آمد ه 
طی مصاحبه های انجام شد ه، این مهم قابل استنباط است که مؤلفه های 
و  الگو  تابع  بسیار  موارد   اکثر  د ر  معاصر  نگارگری  د ر  ساختاری 
روش هایی است که از تاریخ نگارگری و هنرهای سنتی تا به امروز 
باقی ماند ه و برای حفظ اصالت این هنر مورد  استفاد ه ی هنرمند ان 
مهم ترین وجوه  از  یکی  می توان گفت  به طورکلی  می باشد .  معاصر 
)نقاشی  نگارگری  با  آن(  معاصر  و  جد ید   معنای  نقاشی   )به  تمایز 
اصیل و سنتی ایران( همین ساختارهای شکلی و روش هایی است که 
نظیر؛  اجرایی  تکنیک های  و  بصری  عناصر  از  استفاد ه  د ر  نگارگر 
فیگورها،  طراحی  با  مرتبط  اصول  و  سایه روشن  پرد از  قلمگیری، 
شیوه های رنگ گذاری و غیره انجام می د هد . این ویژگی د ر مشاهد ه 
و مرور آثار تمامی نگارگران معاصر وجهی مشترک و اصلی پذیرفته 
شد ه است، از آثار محمود  فرشچیان و محمد باقر آقامیری به عنوان 
هنرمند انی که بیشتر به سبک قد ما متعهد  بود ند  تا ارد شیر مجرد  
تاکستانی و حبیب مراد ی12 که د ر انتخاب مضامین و موضوعات آثار 

خود  نوآوری بیشتری را ارائه می کنند   )تصویر3(.
تأثیر  به  مربوط  گزارهی  تحلیل  د ر  می توان  را  رویکرد   این 
مکاتب پیشین      )گزاره ی هفتم جد ول 1-1( نیز ارائه نمود . مشخص 
و  ساختاری  اصول  رعایت  به  نسبت  نگارگران  تمامی  که  است 
الگوهای شناخته شد ه د ر طراحی به اصول و شیوه ی مکاتب پیشین 

وفاد ار و متعهد  هستند .
»حبیب  می شود ،  مشاهد ه  تصویر 3  نگارهی  د ر  که  همان گونه 
نگارگری  حوزه ی  نوگرای  و  جوان  هنرمند ان  از  اگرچه  مراد ی« 
فرشتگان،  شخصیت ها،  معرفی  فیگورها،  طراحی  د ر  است،  امروز 
طراحی عناصر گیاهی و تزئینی و حتی ترکیب بند ی و رنگ گذاری 
خود  بسیار تابع قواعد  و چارچوب های تعریف شد ه و شناخته شد ه ی 
مکاتب پیشین نگارگری است. نکته ای که د ر آثار د یگر نگارگران 
معاصر نیز مصد اق د ارد . د ر این میان اّما انتخاب مضامین و چگونگی 
از مسائل و د غد غه های روز  تابعی  نگاره،  د استان  تعامل و روایت 
هنرمند   منحصربه فرد   ویژگی  مفهومی  لحاظ  به  و  بود ه  نگارگر 
د ر مجموعه ی آثار او قابل بازیابی و تشخیص است. به همین د لیل 
به  توجه  و  مفهومی  مؤلفه های  به  مربوط  گزاره  خصوص  د ر  نیز 
مضامین معاصر باید  اذعان کرد  که نگارگران معاصر تمامی تالش 
ایجاد   و  ویژگی  این  به  د ستیابی  د ر جهت  را  ابد اع خود   قد رت  و 
شناخته  مفاهیم  و  مخاطب  سلیقه  با  آثار خود   د ر  موضوع  تناسب 
شد ه و هماهنگ با د رگیری های ذهنی جامعه خرج می نمایند . این 

تصویر7. نقاشی گل و مرغ با رویکرد ی جد ید   اثِر حسین علی ماچیانی.
منبع: )مرغان تسبیح گو، 1381(

تصویر6. نقاشی گل و مرغ، امیر طهماسبی از شاگرد ان استاد  آقامیری
 )image.tebyan.net( :منبع

تصویر 8. اهل حق )روز ملی انرژی هسته ای(، احسان قائمی.
منبع: )آرشیو شخصی هنرمند ، 1393( 
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تزئینی  و  انتزاعی  رویکرد ی  فرشچیان  آثار  همچون  گاهی  تالش 
مجرد   نگاره های  همچون  موارد ی  د ر  می د هد ،  قرار  مد نظر  را 
تاکستانی به روایتی شاعرانه و متناسب با سلیقه ی کمینه گرای نسل 
جد ید  )تصویر4( تأکید  د ارد  و گاهی نیز همانند  نگاره ی رزمند ه ی 
توجه  مرد م  اجتماعی  اعتقاد ات  و  د غد غه ها  به  )تصویر5(  رجبی 
می شود . اّما ویژگی متمایز هنر نگارگری معاصر د ر قیاس با آن چه 
شاید   بود ،  شد ه  شناخته  و  د ید ه  پیشین  مکاتب  د ر  و  گذشته  از 
فرد گرایانه ای است که  د ر سبکهای شخصی و رویکرد های  تنوع 
به نوعی سوغات د نیای صنعتی و مد رن و خصوصیت زند گی انسان 
نگارگری  است.  اجتماعی  فعالیت های  و  تمامی جوامع  د ر  کنونی 
و شعر  اد بیات  د ر خد مت  فعالیتی هد فمند   آن که  از  بیش  امروز 
باورهای  و  مذهب  فرهنگ،  مختلف  بخش های  بیانگر  و  بود ه 
هنری،  بد اعت  خالقیت،  از  تجسمی  باشد ،  خود   زمان  و  جامعه 
سبک و د ید گاه شخصی هنرمند انی است که از ابزار و تکنیک 
و  برد ه اند   بهره  ایرانی  هویتی  و  اصیل  میراثی  به عنوان  نگارگری 
تالش می کنند  با این شیوه بخشی شناخته شد ه از هنر مّلی و سنت 
تصویرگری ایران را زند ه نگاه د اشته و د ر حد  توان خود  به احیاء 
آن مباد رت ورزند . بسیاری از نگارگران معاصر تمام توان خود  را 
د ر این راه صرف می کنند  تا به د اشته ها و اسلوب پیشینیان و راه 
و روش مکاتب اصیل نگارگری ایران پایبند  باشند  و د ر راه حفظ 
میتوان  میان  این  از  برد ارند ،  قد م های محکمی  تاریخی  ارزش  این 
او  موّفق  از شاگرد اِن  زیاد ی  تعد اد   و  آقامیری  آثار محمد باقر  به 
ازجمله؛ جلیل جوکار، حسین علی ماچیانی و امیر طهماسبی اشاره 

کرد    )تصویر6 و7 (.
د ر این آثار به خوبی می توان تأثیر استاد ان پیشکسوت و تربیت 
اصول  و  ساختارها  با  متناسب  را  معاصر  نگارگران  جد ید   نسل 
از  پس  میان  این  د ر  که  است  ذکر  به  الزم  کرد .  مشاهد ه  سنتی 
ویژگی ها  بروز  د ر  استاد   تشویق  و  اجازه  و  الزم  مهارت  کسب 
به  د ستیابی  امکان  هنرآموزان،  این  کار  د ر  فرد ی  تجربیات  و 
سبکی شخصی د ر تد اوم روند  فعالیت هنری آنان فراهم می گرد د . 
به نحوی که امروز د ر زمینه ی آموزش نگارگری منابع بسیار متنوع 
و گسترد ه ای که تألیف همین شاگرد ان قد یم و استاد ان یا نخبگان 
گرفته  قرار  رشته  این  عالقه مند ان  اختیار  د ر  است  جد ید   هنری 
انتخاب شیوه ای اصیل و صحیح را  امر،  نماند  که همین  ناگفته  و 
برای آموزش مخاطب نسل جوان د شوار نمود ه است. د ر این میان 
هستند  هنرمند انی که د ر مکتب استاد ان خود  مشق نگارگری را 
آموخته اند  و د ر پی مطالعه ی ویژگی های فرهنگی و د رک نیاز 
با موضوعات روز اجتماعی و سیاسی تالش  مخاطب د ر مواجهه 
می کنند  تا از بستر، قابلیت و هویت هنر و نقاشی سنتی ایران برای 
بیانی جد ید  و ساختاری فراتر از سبک های رایج نگارگری استفاد ه 

کنند    )تصویر8 (.
»احسان قائمی« که او نیز از شاگرد ان محمد باقر آقامیری بود ه، 
با آرم  اثر که  این  د ر خصوص نگاره فوق چنین توضیح می د هد : 
سازمان انرژی اتمی ایران د ر پس زمینه به نمایش د رآمد ه، خبر از 
واقعه ای خوشایند  د ارد . گویا جشنی برپاست و بزمی تد ارک د ید ه 
شد ه است. رقص و پای کوبی افراد  د ر مرکز اثر همبستگی آنها را 
د ر مسیر انتخابی شان به نمایش د رآورد ه است. این د ر حالی است 
که فضای طرفین فیگورها، با گل های ختایی و شاه عباسی تزئین شد ه 
که نوید  بهار و شکوفایی را د ارد . د ر قسمت محیطی اثر نیز آیات 
8 و 9 سوره ممتحنه با خط ثلث به شیوه سیاه مشق به رشته تحریر 
د رآمد ه که نوع خط، محتوای آیه و شیوه تحریر آن، حامل پیامی 

برای جامعه اسالمی است. 
 گسترد گی و تنوع نگاه هنرمند ان جوان نگارگر د ر مقابله با 
هجمه های فرهنگی و آزاد ی شیوه های برآمد ه از هنر غرب، افراد ی 
چون »سعید  معیریزاد ه« و »هنگامه صد ری« که به گفته خود شان 
با توجه و تأکید  مستقیم به مفاهیم و موضوعات روز اجتماعی و 
سیاسی، پایان رومانتیسم نگارگری را نوید  می د هند  را به جامعه ی 
که  روح بخشان«  »زروان  است.  کرد ه  وارد   معاصر  نونگارگران 
خود  از هنرمند ان حوزه ی تجسمی و منتقد  هنر معاصر می باشد  د ر 
خصوص نگاره های »سعید  معیری زاد ه« د ر نمایشگاه »هفت پیکر و 
کاپیتان ظریف پیش از فتح آمریکا«    )تصویر9( می گوید : »اسطوره 
و اسطوره سازی د ر تاریخ، قد متی به عمر بشر د ارد . این امر د ر هنر 
یافته و گاه موجب خلق آثار بد یع شد ه  نیز تجلی  اد بیات ملل  و 
و گاه د ر خد مت اهد اف اید ئولوژیک بود ه و به سیاست حاکم 
تن د اد ه است. بسیاری از هنرمند ان د ر چنین موارد ی با برد اشت 
به  روز  اجتماعی  و  فرهنگی  مضامین  و  پیشین  آثار  از  اقتباس  و 
نمونه هایی  نیز  ما  اد بیات  و  هنر  د ر  پرد اخته اند .  هنری  اثر  خلق 
از  اقتباس  با  را  »هفت پیکر«  که  نظامی  از  بسیارند .  ازاین د ست 
د استان »بهرام گور« د ر شاهنامه فرد وسی به رشته تحریر د رآورد ه 
تا اقتباس های جامی از نظامی و الی آخر. امروزه هم د ر عرصه ی 

تصویر 9. کاپیتان ظریف، پیش از فتح آمریکا، گالری ساربان، 1395.
)arthibition.net( :منبع
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اد بیات و هم د ر هنرهای تجسمی، بسیارند  هنرمند انی که با اقتباس 
مناسبات  میان  این  به مضامین روز می پرد ازند . د ر  آثاری  از چنین 
اقتصاد ی و سیاسی، تأثیرات مختلفی بر اسطوره پرد ازی د ر آثار هنری 
قد رت،  نظام  د ارد .  و  د اشته  هنرمند ان،  برخی  از  اسطوره سازی  و 
همان گونه که ساکنان بومی و سرخ پوست قاره ی آمریکا را ناد ید ه 
می گیرد  و انسان اروپایی را کاشف آمریکا می د اند ، مناسبات بازار 
همان  و  کرد ه  تحمیل  هنرمند   و  هنر  به  را  سرمایه  نظام  منافع  و 
پوپولیسم موجود  د ر سیاست کلی را د ر عالم هنر نیز ترویج می کند . 
با  اما  نیست.  قاعد ه  این  از  خارج  هنرمند ی  نیز  معیری زاد ه  سعید  
پشتوانه نقاشی سنتی ایرانی و قد رت قلم موی خویش، به صورتی علنی 
و صریح به بیان این امور پرد اخته و گویی که سود ای فتح قلمرو نظام 
موجود  را د ر سر د ارد . او با اقتباس از هفت پیکر نظامی و خوانشی 
سیاست  و  هنر  معاصر  مضامین  به  ایرانی،  هنر  و  سنت  از  شخصی 
برای خود   د شواری  د ر تالشی غریب و جسورانه، کار  و  پرد اخته 

تراشید ه است   )روح بخش، 1395 برگرفته از آرتی بیشن(.
تعریف جد ید   مهمی چون؛  گزاره های  تحلیل  برای  و  د رنهایت 
نگارگری و یا معنای مکتب د ر نگارگری معاصر براساس رویکرد  
مصاحبه شوند گان می توان گفت، هنوز نگارگری معاصر ایران د ر 
جایگاهی قرار ند ارد  که بتوان برای آن تعریف مشخص و قابل د فاعی 
ارائه د اد  این د ر حالی است که تعیین نام مکتب برای این بخش از هنر 
معاصر موضوعی است که تاریخ به قضاوت آن خواهد  نشست و این 
سؤالی است که آیند گان باید  به آن پاسخ د هند . اگرچه با معیارهایی 
که برای تعریف مکاتب پیشین مد نظر تاریخ نویسان و منتقد ان هنری 
می باشد ، به نظر، تحقق یک مکتب متناسب با د ید گاهی شناخته شد ه 
و هماهنگ با تفکری قابل تعمیم به آثار نگارگری امروز و تکنیک 

واحد ، مورد  استفاد ه ی نگارگران معاصر قابل ارائه و د فاع نیست.
این  د ر جمع بند ی جمیع  معتبر  نظرات مراجع  و  آراء  مبنای  بر 
د اد   پاسخ  چنین  پژوهش  این  اصلی  پرسش های  به  می توان  مطالب 
که؛ به نظر می رسد  تمامی نگارگران معاصر ایران، فارغ از جایگاه، 
اقبالی که د ر جذب مخاطب برای خود   قد رت، قد مت و یا میزان 
به د ست آورد ه اند ، بخش اعظم تالشی که د ر خلق نگاره های خود  
و  اجتماعی  ویژگی های  د غد غه،  بیان  راستای  د ر  می د هند   به خرج 
ارضای سلیقه ی مخاطب )خاص یا عام( است. د ر این میان، چیزی که 
د ر تحلیل د اد ه های این پژوهش مشهود  بود ه و د ر د ید گاه مصاحبه 
شوند گان بر آن تأکید  شد ه است، این مهم می باشد  که هنوز نمی توان 
)یا شاید  نباید ( به ساختار و مؤلفه ای به عنوان شاخصه ی مشترک برای 
بیان د غد غه و ویژگی های فرهنگی-  اجتماعی نگارگری معاصر اشاره 
و بر معرفی آن پافشاری کرد . از مشاهد ه ی آثار شاخص نگارگری 
د وساالنه های  برگزید گان  پیشکسوت،  نگارگران  معاصر،  د وران 
نکته  این  به  می توان  نونگارگران،  و  مستقل  نگارگران  نگارگری، 

فرد ی  سلیقه ی  و  نگاه  با  متناسب  آنان  از  یافت که هرکد ام  د ست 
خود  نوعی از بیان هنری را برای معرفی این ویژگی به خد مت گرفته 
وجوه  می توان  شکلی  ساختار  و  تکنیکی  موارد   رعایت  د ر  تنها  و 
اصیل  نگارگری  د ر  رایج  شیوه ی  و  معیارها  با  منطبق  را  مشترکی 

ایرانی د ر آثار آنها سراغ گرفت.

نتیجه گیری ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فرهنگی  شخصیت  از  بخشی  به عنوان  ایران،  سنتی  هنرهای 
مد رنیزاسیون  گذار  د وران  از  متأثر  اسالمی  هنرهای  زیربنای  و 
و  تحّول  د ستخوش  اخیر،  فرهنگی- هنری جهان طی یک صد  سال 
تغییرات ساختاری و مفهومی قابل توجه ی شد ه است. هنر نگارگری 
ایران د ر این میان با توجه به استحکام و قوام مکاتب اد وار پیشین 
و نامد اران فخیم و آثار فاخری که به یاد گار برجای نهاد ه، الگویی 
با تکیه  براین د اشته ها،  تا  نمود ه  ارائه  فهیم خود   برای میراث د اران 
با د انش،  تا امروز مانا بود ه و  ایرانی  هنر اصیل و تاریخد ار نقاشی 
د ر  خود   نام آشنای  هنرمند ان  و  َخَلف  فرزند ان  هّمت  و  خالقیت 
ایران  هنر  و  فرهنگ  د فتر  زرین  برگ  همچنان  جهان،  و  ایران 
تصویر  و  خلق  د وران  این  د ر  که  نگاره هایی  از  بسیاری  بماند . 
به  د ارند ،  ایران  نگارگری  تعالی  و  از رشد   نشانی  اگرچه  شد ه اند ، 
لحاظ معیارهای تاریخی و تطبیق با نمونه های پیش از خود ، د چار 
بااین وجود   می د هند .  ارائه  را  متفاوت  ساختاری  و  بود ه  د گرگونی 
شکلی  معیارهای  با  انطباق  آثار  این  هنری  اصالت  و  هویت  حفظ 
از  نشان  رساند ه،  اثبات  به  را  نگارگری  تکنیکی  چارچوب های  و 
و  واال  جایگاه  به  عرصه  این  معاصر  هنرمند ان  پاید اری  و  تعّهد  
این هنر د ارد . نمونه های بسیاری را می توان به عنوان  ارزش معنوی 
مصد اق این اد عا از آثار نونگارگران و پیشکسوتان و استاد ان امروز 
مثال زد . بااین وجود  نکته ی قابل تأمل د ر این میان کثرت د ر تنوِع 
محتوا و موضوعاتی است که نگارگران معاصر را تحت تأثیر قرار 
از  متفاوت تر  بسیار  آثاری  به خلق  را  آنان  بینش  و  اند یشه  و  د اد ه 
آن چه د ر تاریخ چند  صد ساله ی این هنر شاهد  بود ه مجبور نمود ه 
است. به این ترتیب می توان چنین نتیجه گرفت که علیرغم تجربیات 
و نمونه های بسیار ارزشمند  و موفقیت نگارگران معاصر د ر خلق 
و  به راحتی  شاید   ایران،  نگارگری  تاریخ  طول  د ر  بی بد یل  آثاری 
به طور د قیق نتوان الگو و ساختاری مشخص همچون مؤلفه هایی که 
د ر مکاتب قد یم نگارگری شناسایی شد ه است، د ر ارزیابی نگارگری 

امروز معرفی کرد .
معاصر  نگارگری  د ر  این خصوصیت  د لیل  د نبال  به  محقق  اگر 
گوناگونی  عوامل  از  متأثر  را  آن  علت  بتواند   شاید   برآید ،  ایران 
گسترد گی  و  اطالعات  فناوری  مد رن،  د نیای  تعامالت  جمله؛  از 
از  خارج  جهاِن  و  د اخل  د نیای  میان  فرهنگی  ارتباطات  سرعت  و 
اعتقاد ات و باورهای مّلی، بومی و سنتی ایران بد اند . نفوذ فرهنگ 
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بیگانه و فشار ناشی از تعد د  سالیق هنری و معیارهای زیبایی شناختی 
برروی جامعه ی هنری، پراکند گی نهاد های مؤثر بر روابط فرهنگی 
عام،  مخاطب  برای  ایرانی  غیر  الگوسازی  هنری،  بسترسازی های  و 
اقتصاد ی  و  اجتماعی  چالش های  حتی  فرهنگی-   هنری،  هجمه های 
ناشی از سیاست مد یران و مسئولین حکومتی، نه تنها سیر تحول هنر 
و  اند یشه  رفتار،  روی  بر  که  د اد ه  قرار  تأثیر  تحت  جامعه  د ر  را 
هنر  این  جوان  و  بی نظیر  استعد اد های  و  توانا  هنرمند ان  خالقیت 
که  می رسد   نظر  به  چنین  است.  گذاشته  شگرفی  تأثیر  نیز  ایرانی 
نگارگری امروز ایران تالش می کند  تا ضمن حفظ ارزش و جایگاه 
سیاسی  و  فرهنگی-   اقتصاد ی  چالش های  پرتالطِم  امواج  از  خود ، 
جامعه د ور نماند ه و توان خود  را برای پاسخگویی به نیازها، سلیقه، 
د یگر  همچون  خود   مخاطب  و  جامعه  د غد غه های  بیان  و  زبان 
این  د ر  اگرچه  نماید .  و همراه  معاصر همگام  د نیای  هنرهای روز 
میان تجربیاتی به ظاهر مغایر با د اشته های تاریخی و گاه ارزش های 
شکل  نوگرا  و  ساختارشکن  نگارگران  معد ود   توسط  نیز  فرهنگی 
شود .  ارائه  نگارگری  عرصه ی  د ر  ابد اع  یک  به عنوان  و  گرفته 
به احتمال قوی گذشت زمان و تاریخ است که می تواند  بر حقانیت و 
یا اقبال حضور این تجربیات صحه گذاشته و چه بسا آن را د ر گذر 

ایام محو و از ذهن اصحاب هنر پاک نماید .

پی نوشت ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ماه هنر،  مهرانگیز مظاهری، کتاب  و  د اد ور  ابوالقاسم  مهر،  فاطمه هنری   .1
بهمن و اسفند  1385.

2. محرمعلی پاشازانوس، رشد  آموزش هنر، بهار 1931.
3. امیر رضایی نبرد ، نگره، پاییز 1394.

تابستان  و  بهار  تجسمی،  هنرهای  مبانی  قاضی زاد ه،  و خشایار  لونی  مهد ی   .4
.1395

شاگرد ان  ایران که  معاصر  نگارگران  برجسته ترین  و  شناخته شد ه ترین  از   .5
زیاد ی را د ر مکتب خود  پرورش د اد ه است.

6. پژوهشگر هنر و از اعضای هیأت علمی د انشگاه شاهد  د ر رشته ی نقاشی 
ایرانی.

7. پژوهشگر، نگارگر و عضو هیأت علمی د انشگاه هنر اصفهان.
8. عضو هیأت علمی رشته کتابت و نگارگری د انشگاه شاهد  و عضو پیوسته 

فرهنگستان هنر   )گروه هنرهای سنتی(
هنر  د انشکد ه  ایرانی  نقاشی  گروه  مد یر  و  علمی  هیأت  عضو  پژوهشگر،   .9

د انشگاه شاهد .
برفی  از روش گلوله  اعتبارسنجی مصاحبه شوند گان  و  شناسایی  به منظور   .10

بهره برد اری شد ه است. 
»تئوری  د اد ه بنیاد «،  »نظریه  زمینه ای«،  »ظریه  عناوین  با  روش  این   .11
مفهوم سازی بنیاد ی« ترجمه و با عالمت اختصاری »TG« و »MTG«  شناخته 

می شود .
12. از نگارگران باذوق و جوانی که د ر سال های اخیر با فعالیت های نوگرای 
جهانی  سطح  د ر  و  د رخشید ه  خوش  بسیار  معاصر  نگارگری  زمینه ی  د ر  خود  

مطرح شد ه است. او متولد  سال 1356 تبریز است.

فهرست منابع فارسی ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

د انشگاه  اسالمی  مطالعات  سیمرغ،  موسسه  و  زال  فرد وسی   )1389(،  ابوالقاسم 
تهران؛ تهران.

معاصر   )1300- د وره  ایران  نگارگری  محمود    )1381(،  سید   افتخاری، 
1350ش(، زرین و سیمین؛ تهران.

نو،  زمان  جستجوی  د ر  قاجار،  بر نقاشی  مقد مه ای  آید ین   )1394(،  آغد اشلو، 
گرد آوری؛ ایمان افسریان، تهران؛ حرفه هنرمند .

پاکباز، رویین   )1378(، د ائره المعارف هنر، تهران؛ فرهنگ معاصر.
پاکباز، رویین   )1369(، د ر جستجوی زبان نو، تهران؛ انتشارات  نگاه.

پاکباز، رویین   )1384(، نقاشی ایران؛ از د یرباز تا امروز، تهران؛. زرین و سیمین،
پژوهش  روش های  مبانی  و  اصول  ناهید    )1397(،  مسلمی،  و  حسین  خنیفر، 

کیفی، تهران؛ نگاه د انش.
د لزند ه، سیامک   )1394(، تحوالت تصویری ایران، تهران؛ نشر نظر.

د وساالنه ملی نگارگری ایران    )1393(، تهران، یساولی. 
د و ونیو، ژان   )1379(، جامعه شناسی هنر، ترجمه؛ مهد ی سحابی، تهران؛ نشر 

مرکز.
شاهکارهای نگارگری ایران   )1384(، موزه هنرهای معاصر. تهران.
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Contemporary Iranian painting, in terms of histori-
cal background and rich cultural background, has 
had significant influences from previous schools 
and works, and the continuation of this structural 
link is very important in preserving and surviving 
this cultural-artistic tradition. Valuable examples 
that have survived from different historical periods 
as a heritage of this art show the cultural and social 
characteristics of their time. So, in this research, ef-
forts were made to find components of present min-
iature, in order to analyze structurally the express-
ing characteristic of this art and discovering social 
and cultural effects in outstanding works of active 
miniaturists and well-known masters. The method of 
data collection and analysis in this study is a combi-
nation of documentary study method with in-depth 
interview, with well-known masters of this art during 
1990 and 2000 decades. Since the field findings are 
obtained in a way other than quantitative, so what 
the present study is in terms of what can be con-
sidered a qualitative research. For this purpose, the 
Delphi method will be used to organize and collect 
interviews and to obtain the views of contemporary 
artists and painters in order to be aware of the up-to-
date components in their works and the importance 
and understanding of the social concerns of the time.  
Many of the paintings created and depicted in this 
period, although they show the growth and excel-
lence of Iranian painting, have changed in terms of 
historical criteria and adaptation to their predeces-
sors and offer a different structure. Give. Neverthe-
less, preserving the identity and artistic originality 
of these works has proved their compliance with 
the formal criteria and technical frameworks of 
painting, showing the commitment and stability of 
contemporary artists in this field to the high sta-

tus and spiritual value of this art. Many examples 
can be given as examples of this claim from the 
works of modern painters, veterans and professors.  
However, a point to consider is the multiplicity of 
content and themes that have influenced contem-
porary painters and their thought and vision to cre-
ate works much different than in the centuries-old 
history of this art. I have witnessed it. Thus, it can 
be concluded that despite the valuable experiences 
and examples and success of contemporary painters 
in creating unique works throughout the history of 
Iranian painting, we may not easily and accurately 
be able to determine a specific pattern and structure 
such as components. Which we know in the old 
schools of painting, to introduce in the evaluation 
of painting today. The most important results will be 
impressive difference in face making, stippling and 
hatching, tools utilization and different coloring than 
past, also the variety of theme and subject in contem-
porary works shows a kind of integration  between 
abstract and naturalistic point of view. However, 
some present miniaturists have outstanding success 
for reflection of daily social events in their works, so 
it seems that the contemporary miniature has more 
communication with general audience and is not lim-
ited to special social class.
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