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چکیده

هنر دوران ُپست مدرن بستری را فراهم آورده که در آن اقتباس از سنت، ارج نهاده می شود. بنابراین به  نظر 

می رسد در این دوران می توان زیرساخت هنری را پیش بینی کرد که با تکیه بر هنر گذشته، عالوه بر معاصر 

به  تا  است  تالش  در  پژوهش حاضر  کند.  عمل  به   درستی  نیز  غیربومی  و  بومی  مخاطب  با  تعامل  در  بودن، 

اثری معاصر و  برای خلق  پی برده و  نگارگری و مقتضیات جامعه ی ُپست مدرن  بین سنت  ارتباط  چگونگی 

مبتنی بر سنت راهی یابد. بنابراین در راستای رسیدن به این هدف شاخصه های ساختاری نگارگری را در آثار 

سه هنرمند از ایران، هند و پاکستان مورد بررسی قرار داده  است. نتایج حاصل از این پژوهش که به شیوه ی 

توصیفی- تحلیلی صورت گرفته، نشان داده است که هنرمندان بسیاری نگارگری را ابزاری مناسب برای بیان 

مفاهیم مورد نظر خود یافته، و آن را در راستای هدف خویش دگرگون ساختند. در واقع آنچه در خلق اثری 

معاصرکه در ارتباط با سنت نیز باشد اهمیت دارد، شناخت قابلیت های سنت و مقتضیات هنر معاصر است. 

به نظر می رسد که رابطه ی معناداری میان سنت و معاصریت وجود دارد، و اگر ریشه های سنتی در تعامل با 

شناخت هنرمند از جهان معاصرش همراه باشند، تجلی تازه ای مبتنی بر سنت در آثارش بروز خواهد کرد.

واژگان کلیدی

 هنر ُپست مدرن، سنت نگارگری، هنر معاصر ایران،  هنر معاصر هند، هنر معاصر پاکستان 
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مقدمه
از حدود نیمه ی قرن بیستم، یکی از مسائل اصلی کشورهای در 
جهان  هنری  تحوالت  با  همگامی  هنر،  حیطه ی  در  توسعه  حال  
معاصر و انطباق آن با شرایط درونی  و سنت های بومی بوده است. 
در میان نقاشان ایرانی نیز همواره برقراری ارتباط بین هنر سنتی 
نگارگری و هنر معاصری که در تعامل با مخاطب بومی و غیربومی 
به درستی عمل کند چالش   برانگیز بوده است. درحالی که در دنیای 
امروز هنر ُپست مدرن بستری را فراهم     آورده که در آن بازگشت 
به گذشته، التقاط فرهنگی و   ازآن خودسازی، ارج نهاده می شود. با 
مناسب  فرصتی  امروز  هنر  فضای  که  می آید  به  نظر  اوصاف  این 
از سنتی غنی برخوردارند،  ایران که  برای کشورهایی همچون  را 
چگونه  که؛  می شود  مطرح  پرسش  این  حال  است.  آورده  فراهم 
مقتضیات  و  بین سنت تصویرگری گذشته  مناسبی  ارتباط  می شود 
جامعه ی   ُپست مدرن برقرار کرد و راهی یافت که با بهره گیری از 
سنت گذشته)به طورخاص نگارگری( اثری معاصر خلق کرد؟ در 
ابتدا شاخصه های  اصلی  به سؤال  پاسخ گویی  به  منظور  تحقیق  این 
راهکارهای  و  ُپست مدرن  هنر  ویژگی های   سپس،  و  نگارگری 
در  که  بستری  تا  شده،  بررسی  معاصر  دوران  در  هنری  آفرینش 
این دوران برای بهره گیری از سنت های گذشته فراهم آمده روشن 
گردد. پس از آن برای بررسی دقیق تر، هنرمندانی از کشورهایی که 
همچون ایران در پیشینه ی تصویری شان سنت نگارگری داشته اند، 
برگزیده شده، و ارتباطی که بین سنت و معاصریت برقرار  ساخته اند 
مورد تحلیل قرار گرفته است. در انتها نیز با توجه به آنچه در پاسخ 
به سؤال پژوهش گفته شد، جمع بندی ای ارائه شده، تا بتوان راهی 
یافت که با بهره گیری از سنت گذشته آثاری معاصر خلق کرد. به 
 نظر می رسد، با مقایسه ی برخورد هنرمندان ایرانی با هنرمندانی از 
هند و پاکستان می توان به برداشتی کلی از این نگرش دست یافت. 
دغدغه ی  که  باشد  نوجویی  هنرمندان  راه گشای  بتواند،  چنان که 
خلق آثاری را دارند که در این دوران حرفی برای گفتن داشته باشد.

روش و پرسش های تحقیق
اطالعات این پژوهش به روش توصیفی-تحلیلی پردازش شده، و 
از طریق جست وجوی کتابخانه ای و فیش برداری، جست وجو در 
منابع اینترنتی و تجزیه وتحلیل علمی تصاویر، ارتباط با هنرمندان و 

جست وجوی میدانی،  جمع آوری شده است.

معرفی شاخصه های ساختاری نگارگری ایران 
است  الزم  نگارگری  ساختاری  شاخصه های  معرفی  از  پیش 
آثاری  همان  نگارگری  از  مقصود  اینجا  در  که  گردد،  مشخص 
ایرانی  به دست نگارگران  است که در حوزه ی فرهنگ اسالمی 

آفریده شده اند و به سبب خصوصیات معنایی، صوری و فنی شان از 
سایر آثار تصویری مربوط به فرهنگ های دیگر کاماًل متمایزند. 
نمایان  شکوفایی  ه.ق.  یازدهم  تا  ه.ق.  هشتم  سال های  در حدود  و 
نگارگری  ویژگی های  عمده ترین   .)59 است)پاکباز،1390:  داشته 
ایرانی را می توان در سه دسته مورد بررسی قرار داد: شاخصه های 
و  روایت گرایانه(  موضوعی)خصلت  نمادگرایانه(،  بینشی)خصلت 
ساختاری. با وجود اینکه ارجاعات نمادین و خصلت روایتگرایانه، 
آن ها  بررسی  می باشد،  مشهود  منتخب  هنرمند  سه  هر  آثار  در 
بر روی  تمرکز  پژوهش  این  در  بنابراین  نمی گنجد،  این مجال  در 
متنوع اند. سعی  بسیار  که  است،  نگارگری  ساختاری  شاخصه های 
بر آن بوده است که، آن دسته از شاخصه ها مدنظر قرار گیرند، 
باشند،  گرفته  بر  در  را  نگارگری  ساختار  بنیادی  ویژگی های  که 
شاخصه هایی که موجب می شوند یک اثر حال و هوای نگارگری 
استفاده شده توسط  منابع  از  با وجود آن ها یکی  را منتقل کند و 
این  باشد.  نگارگری  می کند  مخاطب خطور  ذهن  به  که  هنرمند 
شاخصه ها عبارتند از: فضای چندساحتی، ساده سازی فرم، کارکرد 
پیکرسازی  کادربندی،  تخت،  رنگ گذاری  رنگ،  کارکرد  خط، 
شناخت  برای  ادامه  در  الگوواره ها.  تکرار  و  نگارگری  خاص 

بیشتر، در مورد هر یک از شاخصه ها توضیحی ارائه شده است.
فضاسازی  نوعی  از  نگارگر  هنرمند  -  فضای    چندساحتی: 
سایه  بدون  فرامادی،  دنیایی  که  مثال  عالم  تجسم  برای  معنوی 
فضای  را  آن  می توان  که  می کند  استفاده  است،  نور  در  غرق  و 
به طور  رویداد  چند  آن  در  زیرا  چندساحتی)هم زمانی( نامید، 
همزمان در یک قاب رخ می دهند)پاکباز،1390: 600(. الزم به ذکر 
است که در این پژوهش؛ عدم رعایت پرسپکتیو رایج غربی و القای 
دوری و نزدیکی اشیا از طریق اسجاد سطوح پشت سرهم و نادیده 
فضای چندساحتی  عنوان  ذیل  مکان، جملگی  و  زمان  ُبعد  گرفتن 
هم  کنار  در  خصلت ها  این  چرا  که  قرارگرفته اند.  بررسی  مورد 

فضای خاص نگارگری را تجسم بخشیده اند.
-  ساده سازی فرم: نگارگر ایرانی چکیده ی طبیعت را به تصویر 
می کشد، یعنی صورت سه بعدی موجود در اشیا را به بیانی دو بعدی 
طریق  از  اشکال  »ساده کردن  می کند.  ساده  را  آن  و  ساخته  مبدل 
تغییر فرم صورت می گیرد، یعنی اشکال را از قالب ظاهری به قالبی 
نو کشیدن و از پیچیدگی آن کاستن«)کاشفی، 1364: 19(. نگارگر 
این طریق  از  و  بود  طبیعی  عناصر  ذات  و  نمایاندن جوهر  پی  در 
هرگونه شباهتی با عالم واقع را از کارش می زدود تا به هدفش که 

نمایاندن عالم مثالی بود نزدیک تر شود.
فراوانی  اهمیت  خط  ایرانی  نگاره های  در  خط:  کارکرد     -
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اشکال  خطوط،  کردن  رو  و  زیر  و  سنگین  و  سبک  با  و  داشته 
طراحی و تعریف می شوند)کن بای، 1387: 89(. به بیان دیگر نوعی 
حجم پردازی از طریق کلفت و نازک کردن خطوط در دورگیری 
رسید.  اوج  به  صفوی  دوران  در  که  می شود،  دیده  نگاره  عناصر 
حضور خط را در دوران تیموری که غنای رنگ بیشتر مورد توجه 
بود، در خطوط منحنی نرم و لطیف پیکره ها و خطوط خوشنویسی 
در کنار خطوط خشک و هندسی  بناها و جداول می بینیم که به 

وحدتی یکپارچه رسیده  است. 
باید  نیز  رنگ  نگاره،  عناصر  سایر  همچون  رنگ:  -  کارکرد 
از  رساند،  یاری  را  نگارگر  فرامادی  عالمی  نمایاندن  جهت  در 
به  و  نیست،  ما  پیرامون  واقعیت  با  منطبق  نگاره ها  رنگ  این رو 
صورت خالص دیده می شود. بنابراین عالوه بر خصلت تزئینی، بیانی 
نمادین نیز دارد و راهی است برای رسیدن به دنیای مثالی نگارگر. 
هنرمند با کنار هم گذاشتن رنگ های درخشان، متضاد و مکمل به 
هارمونی و وحدتی رسیده که بیننده را به سوی هدف اش هدایت 

می کند.  
میان بردن  از  جهت  در  نگارگر  هنرمند  تخت:  -  رنگ گذاری 
به صورت تخت و صیقل  را  این جهانی، رنگ  و  مادی  تأثیرات 
از سایه روشن که حاصل  اثری  تا هیچ گونه  به کار می بندد،  یافته 
دالیلی  از  دیگر  یکی  نباشد.  نمایان  است،  نور  فیزیکی  تغییرات 
که هنرمند از رنگ های تخت بهره می جوید هماهنگی رنگ با 

فرم های ساده  شده است.
-کادربندی: اهمیت کادر و جداول در نگارگری بسیار واضح و 
چشمگیر است. غالبا در همه ی آثار نگارگری، کادری مرز تصویر 
را مشخص کرده است. در بسیاری از موارد عنصری قالب کادر را 
شکسته و از آن خارج شده است، از این طریق ارتباطی بین فضای 

درون و بیرون کادر برقرار ساخته است.
-  پیکرسازی خاص نگارگری: انسان در نگارگری انگاره ای است 
و  با دخل  از طبیعت  الهام گرفتن  عین  در  فرهنگی  تداوم  در  که 
تصرفی خالقانه خصلت نمادین یافته  است. انسان در اکثر نگاره ها 
از  است  روایتی  تصویرشده  داستان  و  می کند  بازی  را  اصلی  نقش 
ثایت  اصولی  با  را در همه حال  او  ایرانی  نگارگر  انسان.  زندگی 
به تصویر می کشد و جز در موارد خاص توجهی به نمایش حاالت 
روحی اشخاص و یا شخصیت پردازی ندارد. فردیت انسان تصویر 
شده در نگارگری اهمیت چندانی ندارد بلکه انسانیت او در قالب 
شده   تصویرکشیده  به  جایگاهی خاص  در  و  قراردادی  و صورتی 

است)یاحقی،70:1390(. 
که  نگارهایی  و  نقش  همان  یا  الگوواره  الگوواره ها:  -   تکرار 
در نگارگری بر روی لباس افراد، ساختمان ها و معماری و سطوح 

مختلف در قالب نقوش هندسی و گره چینی و یا نقوش گل و مرغ 
اجرا شده است، یکی از ویژگی های مهم زیبایی شناسانه ی آن است. 
هنرمند نگارگر با تمرین مکرر و صرف ساعات طوالنی به همراه 
نقوش  پرداخت ها،  اجرای  در  را  عبادت گونه  عملی  فراوان  دقت 
روی لباس ها و بناها به سامان می رساند که به ندرت همتایی برای 

آن یافت می شود.  

هنر دوران ُپست مدرن و راهکارهای آن
وضعیت  توصیف  برای  آن  از  که  است  واژه ای  ُپست مدرنیسم 
واکنش  در  قرن   بیستم  پایانی  در  دهه های  که  دگرگونی هایی  و 
می شود.  استفاده  داد،  رخ  پیش فرض های    آن  و  مدرن  فلسفه ی  به 
احتمال،  به  پیشرفت  قطعیت  به  اعتقاد  جای  به  پسامدرنیسم 
دوپهلویی و ابهام اعتقاد دارد. و دنیایی را ساخته که در آن سلسله 
مراتب  فروریخته و چندفرهنگی، جلوه گری، مردم پسند و متفاوت 
این   .)224-177 می گیرند)ساراپ، 1382:  قرار  تایید  مورد  بودن 
تفکرات در عرصه ی هنر راه را برای  کثرت گرایی، التقاط گرایی و 
آمیختن قاعده ها باز کرد و هنرمند معاصر راهکارهایی یافت تا از 
طریق آن به خصلت های هنر ُپست مدرن راه یابد. از آن   خودکردن1 
)مصادره،   بازتولید(،  انباشتن2)تکرار(، پیوندگری3)نسبی گرایی، 
کثرت گرایی(، گفتمانی بودن4، پاره ای    از   راهکارهایی  است،   که در 
سال های گذشته در هنرهای تجسمی مورد استفاده واقع شده است، 
و رد پای آن در آثار هنرمندان منتخب این پژوهش نیز قابل بررسی 

است.   
- از آن خود کردن)مصادره، بازتولید(: از آن خود کردن که 
به معنای به کار گیری دوباره ی عناصر پیشین است این اجازه را به 
هنرمند ُپست مدرن می دهد که هر شکل، تصویر، ایماژ و محتوایی 
آثار دیگران، چه هنرمندان معاصر چه گذشتگان مصادره  از  را 

کرده و از آن خود کند. 
-پیوندگری)نسبی گرایی، کثرت گرایی(:   هنرمند   ُپست  مدرن   با هدف 
منظور   رسیدن  مدرنیسم   به   ناب گرایی  و  خلوص  انکار  و  نفی 
به   از  محتوا  د ر  چه  و  فرم  در  چه  التقاطی  ساختارهای  به 
ادواری  ارجاعات  جنسیت ها،  مصالح،  و  مواد  هم آمیختن 

بهره    می جوید)قره باغی،1381: 182(.
-  انباشتن)تکرار(: در هنر ُپست مدرن با استفاده از تکرار آشکار 
و  هنری  آفرینش  فرایند  نمایش  برای  موجود  پیش  از  نگاره های 
تولید یک سلسله آثار به ظاهر مشابه از طریق گفت وشنود عناصر 
متجانس یا متضاد، راهکاری را شکل داده   است که آن را انباشتن 

نامیده اند)همان، 176(.
از  همه  از  بیش  ُپست مدرنیستی  راهکار  این  -  گفتمانی بودن: 
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طریق استفاده ی هنرمند از متون و مستندات نوشتاری در اثر محقق 
تجسمی اش  بی صدای  و  صامت  اثر  روش  این  با  هنرمند  می شود، 
ایجاد تداخل جاذبه ی حسی و  باعث  را مجادله آمیز می نمایاند و 
بی صدای بصری با متونی می شود که قابلیت گفتمانی دارند و حسی 
آثاری می توان  را در  این روش  ایجاد می کنند.  بیننده  متفاوت در 
مشاهده کرد که در آن ها از خط و نوشته تنها به عنوان عنصری 
بصری استفاده نمی شود بلکه با کلمات، متن و نوشته قصد برقراری 

ارتباطی نو با مخاطب را دارد.
که  سنت گرایی،  دنیایی  در  می رسد  نظر  به  شد  گفته  بنابر آنچه 
نهاده و  ارج  التقاط را  به کثرت گرایی و  اعتقاد  ازآن خودسازی و 
موجب شده است که تمام سنت ها دارای ارزش و اعتباری یکسان 
باشند، بستری را برای هنرمندان فراهم آورده که در آن علی رغم 
دنیای  با  فعال  ارتباط  در  نگارگری  همچون  سنتی  از  بهره جویی 
معاصر نیز باشند. در ادامه شیوه ی کار سه تن از هنرمندان معاصر، 
از سنت  متأثر  و  بهره جسته  ُپست مدرن  دوران  مقتضیات  از  که 
از  تا  است.  شده  داده  قرار  بررسی  مورد  بوده اند،  نیز  نگارگری 
طریق تمرکز بر روی مصادیق، پاسخ سؤال اصلی پژوهش داده شود 
که؛ چگونه می شود ارتباط مناسبی بین سنت تصویرگری گذشته 
و مقتضیات جامعه ی ُپست مدرن برقرار کرد و راهی یافت که با 

بهره گیری از سنت نگارگری اثری معاصر خلق کرد؟

معرفی متون مطالعاتی
دوران  در  نگارگری  از  متأثر  هنرمندان  تعداد  ازآنجایی که 
آماری  جامعه ی  انتخاب  برای  است،  زیاد  بسیار  ُپست مدرن 
مانند  که  شده اند،  داده  قرار  بررسی  مورد  کشورهایی  پژوهش، 
ایران در گذشته از سنت نگارگری بهره مند بوده اند، تا عالوه بر 
محدود شدن گستره ی پژوهش، به علت نزدیکی فرهنگ و هنر 
این کشورها با ایران نتایج مؤثرتری حاصل آید. کشورهایی همچون 
کشورهای  از  پاره ای  و  ترکیه)عثمانی(  هند،  پاکستان،  افغانستان، 
از  زیاد،  گستردگی  دلیل  به  هستند.  کشورها  این  از  جزئی  عربی 
پاکستان  و  هند  کشورهای  ایران،  بر  عالوه  کشورها،  این  میان 
دارند.  بیشتری  فعالیت  و  سابقه  این حیطه  در  برگزیده شدند که 
و از بین هنرمندانی که در این کشورها مشغول فعالیت هستند، از 
هر کشور یک هنرمند انتخاب شده است که با تمرکز بیشتری به 
بررسی آثار و فعالیت هنری اشان پرداخته شود. به  منظور انتخاب 
هنرمند مورد نظر شاخصه هایی در نظر گرفته شده که می بایست 
بهره جویی  مسأله،  مهم ترین  باشد.  مشترک  هنرمند  سه  هر  در 
هنرمند از نگارگری است که باید به وضوح قابل تشخیص باشد و 
به گفته ی خود هنرمند و یا در اکثر نقدهایی که در باب آثارش 

نگاشته شده است به تأثیرپذیری وی از نگارگری اشاره شده باشد. 
فعالیت هنرمند دارای انسجام و مستمر بوده و هنرمندی شناخته 
شده در دنیا باشد، بدین معنا که غیر از محل زندگی و تولد خود 
نمایشگاه هایی در سراسر دنیا از جمله اروپا و آمریکا و ... برگزار 
سینگ  دوقلوهای  ایران،  از  اصولی  فرح  بدین ترتیب  باشد.  کرده 
انتخاب گردیده اند. پیش از  از پاکستان  از هند و شاهزیا سکندر 
بررسی آثار، توضیح مختصری درباره ی زندگی و فعالیت هنری هر 

یک از هنرمندان داده شده است.
-  فرح اصولی: در سال 1953م. در ایران به دنیا آمد. او یکی از 
به  نگارگری  بستر  از  که  است،  ایران  معاصر  نوگرای  هنرمندان 
هنر معاصر نظر افکنده، و همواره دغدغه اش بیان درک و تفسیر 
شخصی اش از زندگی با استفاده از روایات و شخصیت های نمادین 
در قالبی سنتی بوده است. در واقع پس از انقالب به دنبال کشف 
خویش و هویت ایرانی اش، کتاب های بسیاری در باب هنر شرق، 
را  مختلف  مکاتب  نگارگری  و  ایران خواند  هنر  و  اسالمی  هنر 
بررسی کرد. این مطالعات تأثیری عمیق بر وی گذاشت و درکش 
باوجوداین ها  برد.  باال  بصری  روابط  و  کیفیات  ساختار،  از  را 
نگارگران  شیوه ی  به  کارکردن  یا  و  نگارگری  از  نسخه برداری 
شیوه ی  به  رسیدن  فکر  به  بنابراین  نبود.  پسندش  مورد  معاصر 
حال  در  به طورمداوم  شخصی اش  شیوه ی  افتاد.  خودش  شخصی 
سایت شخصی  در  بررسی مجموعه هایی که  با  است.  بوده  تکامل 
هنرمند منتشر شده می توان این روند را دنبال کرد، و تغییراتی را 
که در شیوه ی برخورد او با ترکیب بندی کلی اثر، کادر و ارتباط 
آن با پیکره ها، بافت های ایجاد شده در زمینه، نحوه ی استفاده از 
رنگ، استفاده از عناصر نمادین، توجه به بخش روایت گرانه ی اثر 
و یا اقتباس از آثار دیگران، در طول زمان ایجاد شده مشاهده کرد.

سینگ،  به  دوقلوهای  معروف  سینگ5:  رابیندرا  و  -آمریت 
آمدند.  دنیا  انگلستان به  در  1966م.  سال  در  و  بوده  هندی  اصالتًا 
آنان یکی از مطرح ترین هنرمندان هندی - بریتانیایی  با جایگاهی 
دنیای  و  امروز  و  هنر گذشته  بین  پلی  آثارشان  بین المللی  هستند، 
در  جدید  سبکی  ایجاد  خاطر  به  و  کرده  برقرار  شرق  و  غرب 
دنیای  در  نگارگری  احیای  در  نو  جنبشی  آغاز  و  بریتانیایی  هنر 
معاصر مورد توجه قرار گرفته است. دوقلوها معتقدند که ویژگی 
روایت گرانه و بستر نمادین نگارگری، آن را به وسیله ی ارتباطی 
فوق العاده ای تبدیل کرده که می تواند مرزهای تاریخی و فرهنگی 
را درنوردد)URL1(. آن ها عمدتًا صحنه های هندی- بریتانیایی را 
سعی  و  می کشند  تصویر  به  سنتی  نگارگری  به  نزدیک  روشی  با 
نیز  از سنت قدردانی می کنند هنر جدید را  دارند همان گونه که 
زینتی  و  خوش بینانه  جلوه ای  اول  نگاه  در  آنان  آثار  نهند.  ارج 
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دارد که توجه مخاطب را جلب کرده و او را مجذوب جزئیات 
می کند، اما با نگاهی ریزبینانه تر مضامین مهم و انتقادی آن آشکار 
می شود. چراکه آنان با کاوش در مشکالت فرهنگی، اجتماعی و 
سیاسی جهان موضوعات خود را انتخاب کرده و از طریق شیوه ای 
بیان  را  آنان  کنایه آمیز  گاهی  و  نمادین  تزئینی،  روایت گرانه، 

می کنند.
-  شاهزیا سکندر6: در سال 1969م. در پاکستان به دنیا آمد. او 
یکی از مهم ترین و شاخص ترین هنرمندان معاصر پاکستانی است 
بر  فراوانی  تأثیر  آثارش  و  شده،  شناخته  بین المللی  سطح  در  که 
احیای نگارگری سنتی پاکستان در دانشکده ی ملی الهور داشت. او 
از ابتدا به دنبال محوکردن مرز بین سنت و هنر معاصر نبود و این 
ایده زمانی در ذهن او شکل گرفت که در حین نقاشی به شیوه ی 
هنر  زیاد  فاصله ی  از  نشان  که  برخورد  محدودیت هایی  به  سنتی 
محدودیت ها  این   .)Bhabha, 2008(داشت معاصر  هنر  با  سنتی 
می شود  چگونه  که  داد،  شکل  هنرمند  ذهن  در  را  پرسش  این 
ارجاعات شخصی  با  را  سنتی  و  فرهنگی  شناخته شده ی  ارجاعات 
و معاصر هنرمند در هم آمیخت و به زبانی رسید که درحالی که 
به سنت ارجاع می دهد تجربیات شخصی هنرمند را نیز فاش کند؟ 
اما  بیابد  را  قوانین  تا  سنتی کرد  آموختن روشی  را وقف  او خود 
ذهن پرسش گرش از او انسانی سنت شکن ساخت، او به ساختار و 
بازی های فرمی، مهارت های تکنیکی و فرایند ساخت و پرداخت 
اثر نگارگری عالقه مند بود اما در عین حال در تالش بود تا خصلت 
باشکوه، پر قدرت و پر تکلف نگارگری را برهم بزند و از آن یک 

ضد قهرمان بسازد. 
سه  هر  که،  است  ذکر  به  الزم  جمع بندی  این  می رسد  نظر  به 
هنرمند از حدود دهه ی هشتاد قرن بیستم م. فعالیت هنری خود را 
شروع کردند. شاهزیا سکندر از دوقلوهای سینگ و فرح اصولی 
جوان تر است، اما سابقه ی فعالیت اش بیش از آن هاست. فرح اصولی 
و شاهزیا سکندر هر دو نگارگری سنتی را زیرنظر استادان نگارگر 
با مطالعه ی  اما دوقلوهای سینگ به صورت خودآموز  آموختند، 
مقایسه ی  در  فراگرفتند.  را  نگارگری  مختلف  کتاب های  و  آثار 
تعداد نمایشگاه های بین المللی و آثاری که در موزه های معتبر دنیا 
اول و  نگهداری می شود و جوایز دریافت شده، شاهزیا در رتبه ی 
دوقلوهای سینگ در رتبه ی دوم و فرح اصولی در جایگاه سوم قرار 
دارد. که البته الزم به ذکر است که شرایط جغرافیایی و محل زندگی 
هنرمندان تأثیر به سزایی در مطرح شدن در جوامع بین المللی دارد. 
چراکه شاهزیا سکندر در آمریکا و دوقلوهای سینگ در انگلستان 
ایران مشغول به کار  زندگی و فعالیت می کنند و فرح اصولی در 
این معرفی مختصر در باب زندگی هنرمندان مورد  از  است. پس 

مطالعه، بهره جویی آنان از مقتضیات هنر دوران ُپست مدرن مورد 
بررسی قرار داده شده است.

بررسی راهکارهای این سه هنرمند در جهت رسیدن به بیانی معاصر
راستای  در  پژوهش  این  مطالعه ی  مورد  هنرمندان  از  یک  هر 
به  آثارشان  در  معاصر،  بیان  برای  را  راهکارهایی  هدف خویش، 

کار بسته اند. که در اینجا به این راهکارها اشاره شده است.
در  معاصر  بیان  برای  اصولی  فرح  که  روش هایی  اصولی:  فرح 
اخیرش7 مجموعه ی  در  همه  از  بیش  است  کرده  استفاده   آثارش 

 مشاهده می شود. در این مجموعه که سرشار از ارجاعات کهنه و 
نو و تلفیق هنر شرق و غرب است، وی با مصادره و ازآن خودسازی 
و  اروپایی  کالسیک  هنرمندان  آثار  ترکیب بندی  و  ایماژ  شکل، 
مختلف  فرهنگ های  از  نگاره هایی  ایرانی،  سنتی  هنرمندان  یا 
را  آثار خود  طریق،  این  از  و  آورده  هم  کنار  در  را  ناهمگون  و 
تولد حضرت  بشارت  تابلوی  از  که  اثری  مانند  است.  داده  شکل 
ارجاعات  که  روش  این   .)2 است)تصویر  شده  اقتباش  مسیح 
اصالت  آن  در  و محتوا  فرم  التقاطی  و ساختارهای  متنوع  ادواری 
دیگری  راهکار  است.  مدرنیسم  وحدت گرایی  با  تقابل  در  دارد، 
که اصولی از آن در آثارش بهره جسته است، انباشتن و یا تکرار 
اسحله  تصویر  مانند  موجود  پیش  از  عناصر  تکرار  با  او  است. 
به  که  است  کرده  تبدیل  نو  نقشمایه ای  به  را  آنان  و...،  بمب  و 
با  نیز ارجاع می دهند. وی  هنر تذهیب حاشیه ی کتاب های سنتی 
احمد شاملو8 ایران همچون  اشعار شاعران معاصر   تکرار کلمات 

و فروغ فرخزاد9 به صورت دست نویس در حاشیه ی اثر، نیز مفهومی 
معاصر را بیان کرده و در کنار آن از طریق مفهومی که اشعار در 
قابلیت  و  کرده  مجادله آمیز  را  تجسمی اش  صامت  اثر  دارند،  بر 
گفتمانی آن را که یکی از راهکارهای هنر دوران ُپست مدرن است 
تقویت کرده است. اصولی غالبا با استفاده از ابزار سنتی آثارش را 
ابزاری  از  آثارش  به زمینه ی  برای شکل دادن  اما  سامان می دهد، 
این روند را  با دنیای معاصر همگام تر بوده و  استفاده می کند که 
آثارش  ایربراش10و توری زمینه ی  از  استفاده  با  او  سرعت بخشد. 
نگارگری  الگوواره های  به  بافت دار می کند، که جلوه ای شبیه  را 

دارد)تصویر 1(.

دوقلوهای    سینگ
می شود  شامل  را  موضوعات گسترده ای  سینگ  دوقلوهای  آثار   
که  عقایدی  است،  عقایدشان  عمومی  از  اظهاریه ای  مجموع  در  و 
سعی دارد به نحوی بی طرفانه به سنت، فرهنگ، سیاست و اجتماع 
بنگرد و همچون مفسری اجتماعی- سیاسی آن ها را بازتاب دهد. 
در اکثر آثار، تصویر خود هنرمند نیز در اثر حضور دارد تا این 
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دیدگاه را قوی تر نشان دهد و به  معاصریت اثر قوت بخشد. آنان 
از تلفیق کالژگونه ی منابع مختلف غربی و شرقی بهره می جویند. 
آثار هنرمندان مشهور غربی و  اساس  بر  آثار  گاهی ترکیب بندی 
یا نگارگری شرقی است و گاهی در متن اثر از تصویر خواننده ای 
غربی، بازیگری هالیوودی، نسخه ای از نقاشی مشهور بیزانسی و  یا 
ساختمانی معروف که نماد تمدن و یا فرهنگ خاصی است، استفاده 
شده است. مانند)تصویر 4(، اثری با عنوان »درهم پیچیده«، که از 
ترکیب بندی اثر هنری نلسون اونیل در قرن نوزدهم میالدی اقتباس 
شده است، در این اثر به جای سربازانی که از جنگ برگشته و 
از کشتی پایین می آیند، گروهی از هندی ها که در نتیجه ی جنگ 
جایگزین  شده ،  انگلستان  به  مهاجرت  به  مجبور  هند  استعمار  و 
با لحنی کنایه آمیز قهرمانان آزادی خواه  اثر  این  شده اند. آن ها در 
همراه  به  را  خودشان  حتی  و  غربی  مشهور  خواننده ی  هندی، 
خانواده شان به تصویر درآورده اند. تقریبًا در همه ی آثار، نشانه های 
عکاسی،  دوربین  مانند  وسایلی  است،  تشخیص  قابل  معاصر  دنیای 
تلویزیون، میز بیلیارد، همبرگر. این یکی از روش هایی است که اثر 
را در ارتباط مداوم با دنیای معاصر نگاه می دارد. دوقلوهای سینگ 
طراحی،  دیجیتال،  نقاشی  نقاشی،  قالب  در  را  آثارشان  حال  به  تا 
تصویرسازی و انیمیشن ارائه داده اند و غالبًا استفاده از منابع جدید 
قرار گرفته  استقبال  به روز در کار آن ها مورد  و تکنولوژی های 

است)تصویر 5 و 6(.

شاهزیا سکندر: او نیز از روش های متنوعی بهره جست تا بیان 
شخصی و معاصرش را از طریق سنت ابراز کند. یکی از این شیوه ها 
تغییر در ابعاد اثر است. او که هنرمندی نگارگر است و توانایی اش 
در اجرای کار در ابعاد بسیار کوچک ثابت شده است، ایده اش را 
در نقاشی های دیواری و چیدمان هایی در ابعاد اتاق نیز اجرا کرده 
است. به گفته هنرمند با این کار قصد داشته تا اثری خلق کند که 
نیز  بیان21  وسیله ی  در  تغییر   .)Bhabha, 2008(باشد تعاملی تر 
یکی از راهکارهای اوست، در این شیوه ایده هایی که عادت داشتند 
انیمیشن  پیچیده،  قالب چیدمان های  در  را  اجرا شوند  روی کاغذ 
این طریق از فضای  یا به صورت هنر »اجرا«31 درآورده و از  و 
شاهزیا  دیگر  شیوه ی  است.  یافته  رهایی  نگارگری  در  تعیین شده  

تصویر 3. فرا آنجلیکا، بشارت تولد حضرت مسیح،
رنگ روغنی روی چوب، 1450م، )منبع: 6(

تصویر 4. دوقلوهای سینگ، در هم پیچیده، گواش و
گرد طال روی مقوا، 2010م.)منبع: 2(

تصویر2. فرح اصولی، بدون عنوان از مجموعه فضیلت زخمی،
گواش روی مقوا، 55* 68، 2014م.)منبع:1(

تصویر1. فرح اصولی، بدون عنوان از مجموعه فضیلت  زخمی
)بخشی از تصویر شماره 2(، گواش روی مقوا، 55*68، 2014م.)منبع: 1(
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آن،  کردن  معاصر  منظور  به   نگارگری  در  تصرف  و  دخل  برای 
دگردیسی نقش مایه های استفاده شده در نگارگری است. به عنوان 
مثال »عمامه« یک فرم سنتی است که در نگاره ها بسیار به چشم 
جدیدی  معنای  آثارش  در  عنصر  این  تکرار  با  شاهزیا  می خورد، 
جنسیت  نژاد،  از  نشانی  عنوان  به  که  عنصری  می کند.  تداعی  را 
تغییر در  و  نگاره  از  منتزع شدن  با  است  و مذهب شناخته شده 
سایز و کاربرد آن شبیه به یک حشره، پروانه ای در حال پرواز و 
یا یک نشان گرافیکی دیده می شود)تصویر 7(. در کنار شیوه های 
به  آثارش  همه  در  غالبا  که  دارد  سکندر خصلتی  آثار  ذکرشده، 

چشم می خورد. این ویژگی به چالش کشیدن خلوص و قطعیت در 
آثارش است که از تفکر نسبی گرایی و عدم قطعیت او سرچشمه 

می گیرد. 
در واقع او در تالش است تا به صورت خودآگاه اطالعات بصری 
را به هم پیچیده تا هرگونه اثری از حکایت خطی از بین برود، مانند 
نقوشی که بر روی یکدیگر تصویر شده  اند و نقاطی که در)تصویر 
و  شده اند  پراکنده  اثر  سطح  تمام  در  یکنواخت  ریتمی  طبق   ،)8
راهکار های  که  حال  کرده اند.  اغتشاش  دچار  را  مخاطب  درک 
گردید،  معرفی  آثارشان  معاصر  بیان  راستای  در  هنرمند  سه  این 
بیشتر روی  با تمرکز  آثار هنرمندان مورد بحث،  دقیق  بررسی  با 
بررسی  آن  در  نگارگری  ساختاری  شاخصه های  منتخب،  اثر  سه 

خواهد شد.

بررسی شاخصه های ساختاری نگارگری در آثار هنرمندان 

تصویر 6. هنری نلسون اونیل، بازگشت به خانه، رنگ روغن روی بوم، 
135*107، 1859-1857م.)منبع: 7(

تصویر 5. دوقلوهای سینگ، در هم پیچیده)بخشی از اثر(،
گواش و گرد طال روی مقوا، 2010م.)منبع: 2(

تصویر 7. شاهزیا سکندر، از مجموعه ی نمایشگاه بلندمدت تالطم، گواش 
جوهر و گرافیت روی کاغذ آماده شده، 2013م.)منبع: 3(
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در این بخش ذیل هر یک از شاخصه های ساختاری نگارگری که 
پیش ازین معرفی شد، رویکرد هنرمندان بررسی شده است. پیش از 
ورود به بحث تصویر سه اثر منتخب آورده شده، تا پیش زمینه ای 
از شیوه ی کلی کار هنرمندان به دست آید)تصاویر 9، 10 و 11(. 
برگزیده شوند  آثاری  آثار،  انتخاب  در  است که  بوده  برآن  سعی 
که تقریبا تمام ویژگی های کلی کارهای هنرمند را در حال حاضر 
در بر گیرند. با این وجود، هر جا نیاز به بررسی آثار و دوره های 

مختلف کاری هنرمند احساس شده، تصاویر مربوطه الصاق شده اند. 
فضای چندساحتی: در آثار هر سه هنرمند فضایی شبیه به فضای 
نگارگر  که  تفاوت  این  با  می شود،  دیده  نگارگری  چندساحتی 
فضای چندساحتی را برای تجسم عالم مثال به کار می برد، اما این 
هنرمندان فضای شخصی و ذهنی خود را در ارتباط با سنت تصویر 
کرده اند. فضایی که با واقعیت فاصله داشته، نه دو ُبعدی است و نه 
سه  ُبعدی و از پرسپکتیو رایج در هنر غربی نیز پیروی نمی کند. با 
وجود اینکه در برخی موارد عناصری به چشم می خورند که در 
می بخشند،  شدت  را  وجود     پرسپکتیو  که  گرفته اند  قرار  زاویه ای 
دیوارهایی دیده  یا  آثار دوقلوهای سینگ، ساختمان ها و  مثال در 
می شود که طبق واقعیت به عمق رفته اند، و یا صندلی ای که طبق 

تصویر  8. شاهزیا سکندر، بدون عنوان، رنگ گیاهی و پودر رنگ و 
آبرنگ و چایی روی کاغذ وازلی،10*17، 1997)منبع: 3(

تصویر 9. فرح اصولی، بدون عنوان از مجموعه فضیلت زخمی،
گواش روی مقوا، 67* 55،  2012م.)منبع: 1(

تصویر 10. دوقلوهای سینگ، شام آخر، گواش روی مقوا)منبع: 2(

تصویر 11. شاهزیا سکندر، واقعیت از دست رفته، رنگ گیاهی و پودر 
رنگ و آبرنگ و چایی روی کاغذ وازلی، 305* 203، 2000م، )منبع: 3(
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و آثار بزرگان هنر غرب و شرق اقتباس شده، کاماًل برگرفته از 
ترکیب بندی های  که  پیشین اش  آثار  در  او   .)9 است)تصویر  سنت 
گذاشتن  هم  کنار  و  کادر  تقسیم بندی  با  نیز،  دارند  متعارف  غیر 
فضاهای رنگی با بافت های مختلف -که غالبًا روایتی متفاوت در 
هر کادر در جریان است- فضایی ساخته که به فضای نگارگری 

بسیار نزدیک است)تصویر13(.
شاهد  سکندر  شاهزیا  و  اصولی  فرح  آثار  در  فرم:  ساده سازی 
ساده سازی فرم  به شیوه ی نگارگری هستیم، اما در آثار دوقلوها 
این ساده سازی در کلیت آثار دیده می شود اما در جزئیات گاهی 
به واقع گرایی نزدیک شده اند. به عنوان مثال در این اثر در پارچ 
فرم  سادگی   ،)14 است)تصویر  گرفته  قرار  میز  روی  که  بلوری 
کرده  مشخص  را  آن  جنسیت  که  سایه ای  و  نور  سادگی  حتی  و 
قابل تشخیص است، اما به نسبت آنچه در نگارگری دیده می شود 
پیچیده تر است. در نتیجه فرم های آثار این دو هنرمند از نگارگری 

پیچیده تر و نسبت به واقعیت ساده ترند.
کارکرد خط: رویکرد دوقلوهای سینگ و فرح اصولی در آثاری 
که همچون دوره ی تیموری رنگ و فرم در آن برجسته تر است، 
بسیار شبیه به نگارگری است، به نوعی که همچون شیوه ی سنتی 
پس از رنگ گذاری، فرم ها را قلم گیری کرده اند. آنان بین خطوط 
پیکره ها  منحنی  و  نرم  خطوط  و  متداخل  و  متعدد  کادرهای 
ارتباطی از جنس ارتباطی که در نگارگری شاهد آن هستیم برقرار 
قالب  در  نظر  مورد  اثر  همچون  که  دارد  آثاری  اصولی  کرده اند. 
نقش  آن  در  خطوط  و  است  شده  اجرا  صفوی  دوران  نگارگری 
فرم  شاهزیا سکندر  آثار  در  اما   .)9 می کنند)تصویر  ایفا  را  اصلی 
و رنگ خودنمایی می کنند و خط تنها در کادربندی تصویر دیده 

قوانین پرسپکتیو تصویر شده است)تصویر 12(. اما در کنار آن ها 
کل  در  که  است  حدی  به  دیگر  عناصر  در  دید  زاویه ی  تنوع 
شاهزیا  می کند.  هدایت  هنرمند  ذهن  فضای  سوی  به  را  مخاطب 
نیز در بعضی قسمت ها مانند نرده هایی که به عمق رفته اند)تصویر 
ایجاد  پرسپکتیوی  عمدا  و  رفته  فراتر  نگارگری  از  مرزهای   ،)11
اما از واقعیت پیروی نمی کند.  کرده که چشم را به عمق می برد 
از زاویه  او فضایی خیالی و غیرواقعی که در آن عناصر مختلف 
دیدهای متنوع هر یک رویدادی مستقل را به تصویر می کشند را 
در تمامی آثارش حفظ کرده و در بسیاری از موارد حالتی فراواقعی 
الهام از فضای  با  بنابراین او  و سورئال گونه به خود گرفته است. 
چندساحتی نگارگری فضایی شخصی خودش را مجسم کرده است. 
فضای  به  نزدیکی  وجود  با  نیز  دوقلوها  توسط  مجسم شده  فضای 
چندساحتی نگارگری، گاهی از آن تجاوز کرده و به سمت فضای 
دنیای واقعی رفته  است تا از این طریق مسائل روز را بازگو کند. 
اما فضای آثار اصولی به خصوص در آثار اخیرش که از گذشته 

تصویر 12. دوقلوهای سینگ، شام آخر)بخشی از اثر(،
گواش روی مقوا)منبع: 2(

تصویر 13. فرح اصولی، دانائه و باران طالیی، ایر براش و
گواش روی مقوا، 30*50، 1991)منبع: 1(

تصویر 14. دوقلوهای سینگ، شام آخر)بخشی از اثر(،
گواش روی مقوا)منبع: 2(
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می شود. همان طور که می دانیم در نگارگری فرم ها با رنگ تیره 
قلم گیری شده است، اما در این آثار با وجود این که فرم  ها بسیار به 
نگارگری نزدیک است اما قلم گیری نشده اند، و تنها با کنار هم 
قرار گرفتن رنگ هایی با شدت و خلوص مختلف شکل گرفته  اند. 
حتی در تصویر کردن دقیق جزئیاتی مثل چین و چروک و خطوط 
از  استفاده  جای  به  است  شده  گرفته  نگاره ها  از  که  عمامه هایی 
داده  شکل  را  فرم  سطوح  بین  اندک  فاصله ای  گذاشتن  با  خط 
است. سکندر شیوه ی نوینی را در به کارگیری خط آزموده است. 
بدین طریق که در برخی موارد خط حذف شده است و فقط جای 

خالی آن تصوری از خط را ایجاد می کند)تصویر 15(.
رنگی  تنوع  سکندر  شاهزیا  آثار  در  به طورکلی  رنگ:  کارکرد 
زیاد است اما در اکثر موارد می توان شاهد نزدیکی آن به نگارگری 
باالیی  از خلوص  نظر)تصویر 11(رنگ ها  مورد  اثر  بود. همچون 
و  رنگی  مکمل  زوج های  گذاشتن  هم  کنار  از  و  برخوردارند 
کنتراست رنگ های سرد و گرم در این اثر وسعت زیاد تنالیته های 
نگارگری  به  را  اثر  حاشیه  نخودی  رنگ  کنار  در  سبز  و  آبی 
نزدیک کرده است. در اثر منتخب اصولی)تصویر 9( و سایر آثار 
اما  می شوند.  دیده  رنگ  از  بیش  نقوش  و  خطوط  مجموعه  این 
سنتی  نگارگران  او همچون  است،  از رنگ سرشار  او  آثار  سایر 
از خصلت بیانی رنگ ها نیز استفاده می کند و با کنار هم گذاشتن 
رنگ های مکمل و متضاد فضای رنگی تصویرش را شکل می دهد. 
اما تفاوت اش با نگارگری در اینجاست که خلوص رنگی همیشه 
در آثارش پیدا نیست و گاهی رنگ هایی کدر را به خصوص در 
پس زمینه به کار برده است)تصویر 16(. آثار دوقلوها نیز غرق در 
رنگ است. تنوع رنگی، استفاده از زوج های مکمل رنگی در کنار 
هم، خلوص باالی رنگ ها و کنار هم گذاشتن رنگ های سرد و 
گرم برای رسیدن به تعادل در اثر از ویژگی هایی است که در اکثر 

آثار به چشم می خورد و پالت رنگی نگارگری را به یاد می آورد. 
در اثر مورد نظر)تصویر 10(، نیز رنگ ها حال وهوایی نگارگرانه 
دارند و از خلوص باالیی برخوردارند، در این اثر رنگ های گرم 
غالب اند، اما با وجود قرمز و نارنجی های تند و خالص رنگ های 
سرد نیز در وسعت زیاد به کار گرفته شده اند تا تعادلی بصری ایجاد 
کنند. نگارگر ایرانی نیز بر اساس وسعت سطح و میزان درخشش به 
نوعی رنگ های پرمایه و درخشان را در کنار  رنگ های خاموش  
تعادل بصری  نبرند و  بین  از  قرار می دهد که جلوه ی یکدیگر را 
به کارگیری  شاهد  سینگ ها  آثار  از  بعضی  در  اما  نمایند،  برقرار 
رنگ های پرمایه ای مثل نارنجی ها در وسعت زیاد هستیم. که با 

تصویر 17. دوقلوهای سینگ، همه ی دست ها روی میز)همکاری(، 
گواش روی مقوا، 1۹۹7)منبع: 2(

تصویر 1۶. فرح اصولی، لدا و زئوس، ایر براش و گواش 
روی مقوا، ۳۰*،۵۰ 1۹۹۲)منبع: 1(

تصویر 15. شاهزیا سکندر،  از مجموعه ی نمایشگاه بلندمدت تالطم)بخشی از  
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دور  نگارگری  از  و  نداشته  سنخیتی  نگارگری  هارمونی  و  تعادل 
از  آن ها  در  که  آثاری  از  غیر  نتیجه  در   .)17 است)تصویر  شده 
رنگ های پرمایه در وسعت زیاد استفاده شده ، و حالتی پوسترگونه 

دارند. در سایر آثار رنگ ها به نگارگری نزدیک است.
و  اصولی  فرح  رنگ گذاری  شیوه ی  در  تخت:  رنگ گذاری 
صورت  به  ابتدا  و  بوده  وفادار  نگارگری  به  سینگ،  دوقلوهای 
تخت رنگ گذاری کرده و پس از آن نقوش و خطوط را اضافه 
کرده اند. اما در آثار سکندر، رنگ گذاری به سه شیوه ی مختلف 
انجام می شود. الف: در برخی از آثار رنگ ها کاماًل تخت و بدون 
سایه روشن اند. ب: برخی نیز همچون اثر مورد نظر به این صورت 
کار شده است که رنگ زیر کاماًل تخت و یک دست اجرا شده 
نقطه و  با آوردن  نگارگری  پرداز در  اما روی آن همچون  است 
سایه  هاله ای  ایجاد شده که  کنار هم الیه ای  در  خط های ظریف 
آثار  از  بعضی  در  ج:   .)11 می بخشد)تصویر  اثر  به  مانند  روشن 
او تکنیک کاماًل متفاوت است و رنگ های روحی و شفاف را 
در  رنگ ها  حالت  این  در  است،  کرده  اجرا  آبرنگی  صورت  به 
ایجاد کرده اند)تصویر 18(. در حیطه ی  هم دویده اند و بافت هایی 
رنگ گذاری، هنرمند به اقتضای حال و هوای هر یک از آثارش 
وجود  با  شیوه  سه  این  اما  است،  برگزیده  را  متفاوت  تکنیکی 
تفاوت هایی که دارند هیچ کدام وزن و جسمیت نداشته و در جهت 
در  و همچنان  نبوده  واقعیت  به  نزدیک شدن  و  سایه روشن کاری 
جهت نگرش هنرمند برای نمایش فضای ذهنی اش انتخاب شده اند، 

و از این جهات به نگارگری نیز نزدیک اند.
کادربندی: در آثار فرح اصولی همواره کادر بخش مهمی از تصویر 

بوده است. و همین کادربندی خاص اوست که کمپوزیسیون های 
عمودی  مستطیل های  با  کادرهایی  می سازد،  را  او  متعارف  غیر 
بصری  اغراق های  خاطر  به  که  متداخل،  کادرهای  و  اغراق شده 
و انتزاع گری، حالتی گرافیگ گونه به اثر می دهد، در بسیاری از 
آثارش قابل تشخیص است)تصویر    19(. اما در مجموعه ی اخیرش، 
کادربندی خاص فرح اصولی مشاهده نمی شود و بیشتر به آثار سنتی 
ارجاع می دهد)شکل  9(. بنابراین، یا بی هیچ کم و کاستی از سنت 
اقتباس کرده و یا از مفهوم کادرهای متداخل و ترازهای تودرتوی 
آن الهام گرفته و به نحوی انتزاعی از آن در آثارش استفاده کرده 
است. سکندر نیز هرجا آثارش را کادربندی کرده، از نگارگری 
اقتباس کرده است. او مفهوم کادربندی در نگارگری را درک کرده 
و اهمیتی که فضای بیرون از کادر و فضای درون آن و ارتباط این 
کادربندی  است.  داده  قرار  توجه  مورد  را  دارند  یکدیگر  با  دو 
اثرش  در خدمت  را  آن  و  کرده  آن خود  از  را  کادر  و شکستن 
قرار داده است. اما دوقلوهای سینگ به برداشتی نو از کادربندی 
جلب  اول  وهله ی  در  آنچه  آثار  تمامی  در  رسیده اند.  نگارگری 
نظر می کند کادریست با شکست های بسیار،که با چند الیه شدن 
و آوردن تزئیناتی تذهیب مانند مورد تأکید قرار گرفته اند. مانند 
کادرهای نگارگری در این جا نیز گاهی با شکستن کادرها و تصویر 
که  تفاوت  این  با  می شویم،  روبه رو  آن  از  عناصری خارج  کردن 
غالبًا عناصری مستقل، کاماًل جدا از کادر و با فاصله از آن قرار 
انسانی  گرفته اند و گاهی داستانی دیگر را روایت می کنند، مانند 
عناصری  یا  و  هم  کنار  در  فیگور  چند  کردن،  عکاسی  حال  در 
همچون کاله، گل، ماشین و غیره)تصویر20(. در نگارگری هدف 
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از این کار تلفیق فضای داخل کادر با فضای بیرونی است به نوعی 
که اگر وسعت حاشیه اثر کم باشد از این شیوه استفاده نمی شود، 
اما در بیشتر آثار دوقلوها، حاشیه ای وسیع با رنگی تخت که غالبًا 
پرمایه نیز هست، پوشانده شده و ارتباطی بین فضای پر از نقش و 
این ویژگی برخی  برقرار نشده است.  با حاشیه  نگار داخل کادر 
اثر  از آثار آن ها را به پوسترهای گرافیکی شبیه کرده است. در 
با  نیز حاشیه ی خالی سفید رنگ در تضاد  مورد نظر)تصویر10(، 
اما در چند قسمت  از نقش و رنگ داخل کادر است،  پر  فضای 
عناصری از کادر خارج شده و در زمینه ی سفید قرار گرفته  و تا 
حدی ارتباطی بین این دو فضا برقرار ساخته اند. کادربندی در این 
اثر نیز به گونه ایست که انگار فضای خانه را همانند جعبه ای باز 
کرده تا همه ی قسمت های آن از یک زاویه دیده شوند. به طورکلی 
نو  دیدی  با  و  شده  اقتباس  نگارگری  از  سینگ ها  آثار  در  آ نچه 
به آن نگریسته شده است، کادربندی است، که تقریبًا در همه ی 
آثار آن ها به  چشم می خورد و خصلتی شخصی به آثارشان بخشیده 

است.
غالبًا  سکندر  آثار  در  پیکره ها  نگارگری:  خاص  پیکرسازی 
همچون نگارگری در جهت نمایش انسان به معنای عام آن تصویر 
شده اند، ژست هایی نمایشی و نمادگونه دارند، اثری از حالت های 
روحی مختلف در چهره ی آن ها پیدا نیست و صورت هایی بی حالت 
مستقیم  طور  به  نگاره ها  پیکرنگاری  از  موارد  برخی  در  دارند. 
تصویر  را  خودش  پرداخته ی  آدمک های  گاهی  و  کرده  استفاده 
کرده است. در اثر مورد نظر)شکل  11( شخصیت اصلی در حالتی 

شبیه به حالت نشستن پیکرهای نگارگری نشسته است درحالی که 
حالت اندام پرسوناژ دیگری که یک الیه روی آن آورده شده تا 
به حال در فضای نگارگری دیده نشده است. دو پرسوناژی که در 
رو  دهان  به  انگشت  دارند  قرار  حاشیه  در  تصویر  راست  سمت 
از  نشان  نگارگری سنتی  این حالت در  دارند،  اثر  به سوی مرکز 
اثر  این  نتیجه در  حیرت فرد دارد و بسیار تصویر شده است. در 
از  مقتبس  پیکر های  از  است  تلفیقی  پیکرسازی،  او  آثار  سایر  و 
در  اما  دارند  را  نگارگری  ویژگی های  پیکر  هایی  که  و  نگارگری 

راستای تصورات شخصی هنرمند تغییراتی کرده اند. 
انسان در آثار فرح اصولی نیز همچون آثار شاهزیا، شخصیت پردازی 
نشده، حاالت روحی آن نمایش داده نشده حتی در حالتی که در 
حال شکنجه است و یا خون گریه می کند و نمادی است از انسان 
در مفهوم عام آن، با این تفاوت که بین زن و مرد تفاوت قائل شده 
و به عنوان زنی هنرمند بیشتر به تصویر کردن مسائل زنان پرداخته 
معاصرش  دنیای  و  شخصی  هویت  با  را  آثارش  این گونه  و  است 
درگیر کرده است. او بسیاری از آثارش را به تصویر کردن زنان 
از  قبل  پرداخته است، چیزی که در نگارگری سنتی به خصوص 
انسان فراتر از مرزهای جنسیت در  دوره ی صفوی مطرح نبود و 
با  به عنوان یک زن و یک مادر  اما فرح اصولی  بود.  آن مطرح 
پرداختن به موضوعاتی همچون رنج و تنهایی مادران و مشکالت، 
قدرت و سکوت زنان در جامعه و به خصوص در جنگ ها، به 
آثارش بیانی شخصی و مرتبط با زمان حال بخشیده است)تصویر 
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اما برخالف آنچه در نگارگری رایج است، انسان  در آثار سینگ ها 
در حاالت روحی مختلف نمایانده می شود، گاهی  خوشحال و گاهی 
داده  ارجاع  خاص  شخصیتی  به  اوقات  اکثر  در  و  است.  غمگین  
شده و شبیه سازی شده  است. مانند بسیاری از شخصیت های سیاسی، 
ورزشی و فرهنگی ای که در آثار آن ها تصویر شده اند. آن ها بارها 
پدرشان را در حاالت مختلف تصویر کرده اند و غالبًا در همه ی آثار 
خودشان را در نقش مفسر سیاسی   اجتماعی)Url 2(، با لباس هایی 
تصویر  به  می پوشند  لباس  واقعیت  در  که  همانگونه  یکسان 
که  است  شده  موجب  ویژگی ها  این   .)17 و  می کشند)تصویر10 
آثاری که با تکنیکی سنتی تصویر شده اند خصلتی معاصر و درگیر 
با زمان حال بیابند. در نتیجه سینگ ها در این مورد از نگارگری 
فاصله گرفته و برای بیان موضوعات روز و مسائل اجتماعی سیاسی، 
انسان را در معنای عام آن به کار نگرفته و شخصیت سازی کرده اند، 

تا ارتباط اثر با دنیای معاصر قوی تر بوده و تأثیرگذار باشد. 
شاخصه های  از  یکی  الگوواره ها  تکرار  الگوواره ها:  تکرار 
توجه  مورد  شدت  به  ُپست مدرن  دوران  در  که  است  نگارگری 
آثار  در  کرده اند.  اقتباس  نگاره ها  از  که  گرفته  قرار  هنرمندانی 
ازین  و  نبوده  مستثنی  نیز  پژوهش  این  مطالعه ی  مورد  هنرمندان 
خصلت در آثارشان بهره جسته اند. این رویکرد گاهی با اغراق همراه 
بوده است، همچون آثار دوقلوهای سینگ که در آن ها کمتر فضایی 
یافت می شود که خالی از نقش باشد. تقریبًا در همه ی آثار آنان، غیر 
از حاشیه ی ساده و پس زمینه ای که غالبًا منظره ای طبیعت گرایانه را 
به تصویر کشیده است، باقی عناصر مملو از تکرار الگوواره هایی 
هستند که غالبا برگرفته از نقوش نگارگری است. همانگونه که 
افراد  لباس  فرش ها،  دیوارها،  می شود،  سقف،  در)شکل10(مشاهده 
بر  متنوعی  الگوواره های  نیز  نگارگری  در  نگارند.  و  نقش  از  پر 
معماری و سطوح مختلف مشاهده  افراد، ساختمان ها،  لباس  روی 
می شوند، اما آنچه در آثار دوقلو ها اغراق آمیز به نظر می آید تراکم 
نقوش پرکار و متنوع در کنار یکدیگر و در تضاد با حاشیه ی ساده 
و بدون نقش آن است.  بدین ترتیب می شود به این نتیجه رسید که 
در ابن حیطه دوقلوها از آثار نگارگری اقتباس کرده و سعی شان بر 

آن بوده که از الگوواره های رایج در آن استفاده کنند.
از  و  لباس ها،  در  الگوواره ها  از  آثارش  همه ی  در  نیز  اصولی   
بافت های شبیه به نقوش که با استفاده از توری و ایربراش ایجاد 
از  آثارش  از  برخی  در  او  است.  استفاده کرده  در زمینه  می شود، 
آن  تکرار  از  که  موتیف هایی  مثابه  به  نیز  دست نویس  کلمات 
به  همین  جهت  است.  کرده  استفاده  می گیرد،  شکل  الگوواره ای 
به دوقلوهای  تنوع رنگی کمتر، نسبت  بیشتر و  با اختصار  نیز  او 
سینگ، در آثارش هیچ فضایی را خالی نگذاشته و همه جا را با نقش 

با الگوواره هایی برگرفته از  یا  یا بافت  تزئین کرده است. حال  و 
نگارگری)نقوش روی لباس ها(، یا بافت هایی خودساخته با ابزاری 
مدرن)بافت های پس زمینه با توری وایربراش(، و یا الگوواره هایی 
با تکرار موتیف هایی بی بدیل)کلمات و ابزارهای     جنگی()تصویر 9( 

اثرش را سامان بخشیده است. 
الگوواره های  از  استفاده  بر  مورد عالوه  این  در  شاهزیا سکندر 
رایج در نگارگری در برخی از آثارش به  منظور مغشوش کردن 
ادراک مخاطب در جهت نیل به مقصودش، در فرآیند ساماندهی 
الیه الیه ی اثر، نقاطی را در بعضی الیه های کار اجرا کرده که باعث 
ایجاد اغتشاش و ابهام در اثر می شوند. این نقاط با فاصله ای یکسان 
منتخب  اثر  در  داده اند.  تشکیل  را  الگوواره ای  و  یافته  گسترش 
الگوواره  آن  به  می توان  که  قسمت هایی  تنها  شاهزیا)شکل11(، 
اطالق کرد، نقوش گیاهی اطراف کادر و نقوش روی لباس یکی از 
پرسوناژهاست. با توجه به آنچه گفته شد، به نظر می آید برخالف 
آثار  از  جدانشدنی  عضوی  الگوواره ها  سینگ ها،  و  اصولی  آثار 
شاهزیا نبوده، بلکه به اقتضای هدف و شیوه ی بیان آثارش از آن 
استفاده کرده است. گاهی از الگوواره های نگارگری اقتباس کرده و 
گاهی در جهت رسیدن به مفهوم مدنظرش مبنی بر ایجاد اغتشاش 
تصویری در خالل نظمی دقیق از الگوواره های خودساخته اش بهره 
از رویکرد  جسته است. در جدول زیر)تصویر 22(، جمع بندی ای 
هنرمندان به شاخصه های ساختاری نگارگری، ارائه شده است. در 
این جدول، رنگ زرد بیانگر این است که هنرمند از این شاخصه 
ایجاد  آن  در  چندانی  تغییر  و  کرده  استفاده  نگارگری  سبک  به 
نکرده است. رنگ آبی شاخصه هایی را نشان می دهد که هنرمند 
داده  تغییر  نظرش  مورد  هدف  و  شخصی  بیان  راستای  در  را  آن 
آثار  از  برخی  از شاخصه هایی که در  است. و در آخر آن دسته 
و دوره های فعالیت یک هنرمند به شیوه ی سنتی اجرا شده  و در 
گردیده  سبز مشخص  با رنگ  است،  شده  دگرگون  موارد  برخی 

است.

نتیجه گیری
این  به  جواب  در  پژوهش،  مطالعاتی  متون  بررسی  با  انتها  در 
پرسش که هنرمندان منتخب چگونه از شاخصه های نگارگری در 
آثارشان استفاده کردند و چگونه ارتباطی بین سنت و معاصرت برقرار 
ساختاری  شاخصه های  بررسی  در  آمد:  حاصل  نتایج  این  ساخته اند، 
نگارگری در آثار این هنرمندان تمام خصلت های نگارگری از جمله: 
رنگ،  کارکرد  خط،  کارکرد  فرم،  ساده سازی  چندساحتی،  فضای 
رنگ گذاری تخت، کادربندی، پیکرسازی خاص نگارگری و تکرار 
الگوواره ها، مورد اقتباس قرار گرفته است. اما این هنرمندان در برخورد 
با هریک از این شاخصه ها هدف و بیان شخصی خویش را در نظر داشته 
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و در راستای نزدیک کردن این 
معاصر  بیانی  به  خصلت ها 
سود  مختلفی  راهکارهای  از 
با   اصولی  فرح  جسته اند. 
مختلف  منابع  از  استفاده 
در  تغییر   سنتی،  و  کالسیک 
تلفیق  تذهیب،  نقش مایه های 
آثارش با شعر معاصر، نوشتن 
اشعار به صورت دست نویس، 
کار)استفاده  ابزار  در  تغییر 
ترسیم  برای  ایربزاش(  از 
معاصر  بیانی  الگوواره ها، 
است.  بخشیده  آثارش  به 
ارجاع  با  سینگ  دوقلوهای 
به مسائل اجتماعی و سیاسی 
فیگور  از  استفاده  و  روز 
و  خانواده    هنرمند،  خود 
شناخته شده ی  شخصیت های 
مصداق های  ترسیم  معاصر، 
معاصر،  دنیای  تکنولوژي   در 
از  استفاده  در  اغراق 
کادربندی های  الگوواره ها، 
خاص و پوسترگونه سعی در 
نزدیک  شدن به بیان معاصر 
با  سکندر  شاهزیا  داشته اند. 

تغییر در اندازه ی مرسوم نگارگری، تغییر در ابزار بیان و استفاده 
از چیدمان، انیمیشن و هنر اجرا، و در نهایت با تغییراتی که در 
نقش مایه های نگارگری ایجاد کرد، به نگارگری سنتی بیانی معاصر 

بخشید.    
به  نظر می رسد که فرح اصولی و دوقلوهای سینگ دستورالعملی 
و  سنت  از  آن  در  که  دارند  آثارشان  به  بخشیدن  سامان  برای 
آثار  آنچه در  اما  استفاده کرده اند.  ُپست مدرن  قابلیت های دوران 
دستوالعمل  یک  از  فراتر  چیزی  می شود  مشاهده  سکندر  شاهزیا 
است. او آزادانه تر عمل کرده و از تمامی امکاناتی که هنر سنتی و 
هنر ُپست مدرن در اختیارش قرار داده در جهت رسیدن به بیانی 
او  بیان  در شیوه ی  تنوعی که  با وجود  است.  بهره جسته  شخصی 
دیده می شود ریسمانی نامرئی همه ی آثارش را به یکدیگر مرتبط 
آن  طریق  از  که  دانست  قابلیتی  دارای  را  نگارگری  او  می سازد. 
دغدغه های معاصرش را بیان کند. برای او محدودیتی وجود ندارد 

شیوه ی  می تواند  پیچیده  چیدمان های  در  یا  و  انیمیشن  در  چه  و 
شخصی اش را انتقال دهد. 

بنابراین می توان به این نتیجه ی کلی رسید که با توجه به بستری 
که در این دوران فراهم آمده و آزادی ای که به هنرمند معاصر در 
اقتباس از سنت های گذشته و منابع متنوع داده شده است. و با توجه 
به  قابلیت ها و ظرفیت های وسیع نگارگری، هنرمندان بسیاری آن 
را ابزاری مناسب برای بیان مفاهیم مورد نظر خود یافته، و آن را 
در راستای هدف و بیان شخصی خویش دگرگون ساختند. در واقع 
آنچه در خلق اثری معاصر که در ارتباط با سنت نیز باشد اهمیت 
دارد، شناخت قابلیت های سنت نگارگری و شناخت مقتضیات هنر 
پژوهش  اصلی  فرضیه  می رسد  نظر  به  فلذا  است.  معاصر  دوران 
محقق می گردد که رابطه ی معناداری میان سنت و معاصریت او 
وجود دارد، و اگر ریشه های سنتی در تعامل با جهان او با شناخت 
همراه باشند، تجلی تازه ای در اثر هنرمند بروز خواهد کرد، که 
ارائه  بر سنت  مبتنی  تازه ای  افق  معاصر خود،  ضمن درک جهان 

تصویر 22. بررسی شاخصه های ساختاری نگارگری در آثار هنرمندان منتخب پژوهش در یک نگاه، مأخذ نگارندگان 
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خواهد نمود.

پی نوشت ها
1. Appropriation

2. Montage, Pluralism, Relativism

3. Gathering

4. Discourse of 

5. Amrit & Rabindra Singh

6. Shahzia Sikandar

7. نمایشگاهی که در سال 1395 با عنوان »فضیلت زخمی« در 
گالری دستان 2 به نمایش گذاشته شد.

8. شاعر، تهران، 1925- 2000م.
9. شاعر، تهران، 1935-1967م.

Air brush .10 قلم بادی
Henry Nelson O’neil .11، نقاش دوره ی ویکتوریا ، انگلستان، 

1817-1880م.
12. Medium

13. Performance
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The art in postmodern period provides a context in 

which the return to the past and traditions, cultural 

eclecticism and self-reliance is appreciated. Therefore, it 

seems that at this time it is possible to predict the artistic 

infrastructure that, in reliance on past art, in addition to 

being contemporary, works well in dealing with native 

and non-native audiences. The present research seeks 

to answer the question: How can a proper relationship 

be established between the past illustration tradition and 

the requirements of the postmodern society, and how 

to find a way to create a contemporary work using the 

past tradition (especially painting)?  Therefore, in order 

to achieve this goal, the structural features of persian 

painting in the works of three artists from Iran, India 

and Pakistan have been examined. The results of this 

study have shown that many artists have used persian 

painting as a suitable tool for expressing their concepts 

and transforming them into their own goals. Indeed, 

what is important in the creation of a contemporary art in 

relation to tradition is the recognition of the capabilities 

of tradition and the requirements of contemporary art. It 

seems that there is a meaningful relationship between 

tradition and contemporaneity, and if traditional roots 

are associated with the recognition of the artist from his 

contemporary world, a new tradition-based manifestation 

will appear in his work. In studying the structural features 

of persian painting in the works of these artists, all the 

features of painting including multifaceted space, form 

simplification, line function, color function, flat coloration, 

framing, special pictorial painting and repetition of 

patterns are adapted. But these artists, in dealing with 

each of these features, have their own expression. 

Farah Ossouli, used various traditional and classical 

sources, various motifs of illumination, contemporary 

poetry, handwritten poems and different tool to draw 

patterns to grant contemporary expression to his 

work. Singh’s twins, used social and political issues, 

their own figure, family and well-known contemporary 

characters, the drawing of technological examples in 

the contemporary world, exaggerated use of patterns to 

approach contemporary expression. Shahzia Sikandar, 

by chaning the traditional size of painting, change in 

the media like installation, animation and performance 

create an innovative traditional contemporary artwork. 

Therefore,  a general conclusion can be made that 

based on the context of this era and the freedom given 

to contemporary artists in adapting past traditions and 

diverse sources and according to the wide capabilities 

of persian painting, many artists made it an ideal 

tool for expressing their own ideas and transformed 

it according to their purpose and expression. Indeed, 

what is important in the creation of a contemporary 

work associated with tradition is the recognition of the 

capabilities of the persian painting and the recognition 

of the requirements of contemporary art. Therefore, it 

seems that the main hypothesis of the research is that 

there is a meaningful relationship between tradition and 

contemporaneity, and if traditional roots are associated 

with their interaction with this world, a new manifestation 

will appear in the artist, which, while understanding his 

contemporary world Will provide a new horizons based 

on tradition.

Keywords

Postmodern art, persian painting, Iranian contemporary 

art, indian contemporary art, pakistani contemporary art.
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