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چکیده

سابقه طوالنی هنر افغانستان، تأسیس نهادهای هنری مانند مکتب صنایع نفیسه و نیز دارالمعلمین کابل، توسط شاه امان اهلل، ظهور 
استادان دانش آموخته هنر غربی و پس از آن تجربه های جستجوگرانه هویت در نگارگری معاصر و نیز استقبال گسترده زنان 
در دوره زمامداری کرزی، منجر به تولید انبوهی از آثار و خلق مضامین متنوعی در نقاشی گشت، که در جای جای دنیا پراکنده 
شده اند. هدف پژوهش حاضر، جمع آوری، بررسی، طبقه بندی و تحلیل مضمونی آثار نقاشان شاخص در نقاشی معاصر افغانستان 
 است. سؤال این است که مضمون های اصلی و فرعی و رمزگان اولیه در تحلیل مضمون شناسانه نقاشی معاصر افغانستان شامل چه 
موضوعاتی است؟ و نیز چه روابطی میان عناصر تحلیل مضمون شناسانه نقاشی معاصر افغانستان برقرار است؟ این پژوهش به روش 
تحلیل مضمون شناسانه و به صورت توصیفی انجام گرفته است. نوع نمونه گیری، غیر تصادفی به روش هدفمند است که در آن، آثار 
صد و نود و دو نقاش، از آغاز دوره ی دوم اصالحات امانی، بررسی و آثار نقاشان شاخص مذکور در کتاب ها و یا آرشیوهای معتبر، 
منتخبین جشنواره ها و دوساالنه ها و نیز برگزارکنندگان نمایشگاه انفرادی و جمعی در داخل یا خارج، انتخاب و مورد تحلیل 
قرار گرفت. یافته ها نشان می دهد که تم های اصلی و فرعی عبارت اند از نقاشی با موضوعات دینی )مفاهیم قرآنی، مضامین بودایی(، 
نقاشی فرمالیستی )آثار بدون مضمون، نقاشیخط(، نقاشی مردم نگارانه )بناهای تاریخی، زندگی روزمره، مناظر شهری، بازی ها( که 
در نقاشی مردان، بیشتر به مناظر شهری و بازی بزکشی، و در نقاشی زنان، همگام با اصول مینیاتور با موضوعاتی نظیر عروسی و 
محافل زنانه به انجام می رسد. مضامین اجتماعی و سیاسی)زنان، جنگ، کودکان، غرور ملی، وضعیت افغانستان(، مناظر طبیعی 
)باغ ها، جنگل ها و رودخانه های افغانستان(، طبیعت  بی جان، مضمون چهره، مضامین عرفانی )رقص، چهره( همچنین در برخی 
موارد مسائل، مشکالت و افتخارات افغانستان به عنوان رمزگان اولیه در نقاشی بازتاب می یابند. برخی تم های اصلی، با یکدیگر، 

تداخل صوری و برخی دیگر تداخلی محتوایی برقرار می کنند.
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مضمون شناسانه، تحلیلی مبتنی بر استقراء است که پژوهشگر از طریق 
یک  به  برون داده ای،  و  درون داده ای  الگویابی  و  داده ها  طبقه بندی 
سنخ شناسی تحلیلی دست می یابد. در حقیقت تحلیل مضمون شناسانه سعی 
می کند از طریق کدگذاری داده ها و تحلیل آن ها مشخص کند که داده ها 
به ما چه می گویند. این تحقیق در پی الگویابی در داده هاست )محمدپور، 
1392: 66(. تم یا مضمون، ویژگي تکراري و متمایزي در متن می باشد 
که به نظر پژوهشگر، نشان دهنده درک و تجربه خاصي، در رابطه با 

.)King & Horrocks, 2010: 150 ( سؤاالت تحقیق است
به طورکلی در تحلیل کیفی، بر محور دو نوع روش می توان عمل کرد. 
روش هایی که از حوزه نظری و معرفت شناسانه خاصی نشأت می گیرند و 
روش دوم که از اساس مستقل از جایگاه نظری و یا معرفت شناسانه خاصی 
 Boyatzis,( است  دوم  نوع روش  از  تحلیل مضمون شناسانه،  هستند. 
4 :1998(. روش تحلیل مضمون شناسانه، مهارت های اساسی مورد نیاز 

 .)Holloway & Todres, 2003( برای تحلیل های کیفی را مهیا می کند
این روش، فرایندی برای دیدن متن، درک مناسب از اطالعات ظاهراً 
بی ارتباط، تحلیل اطالعات کیفی، مشاهده نظام مند و تبدیل داده های کیفی 

.)Boyatzis, 1998: 4( به کمی می باشد
تحلیل  با  محتوای مضمون شناسانه،  تحلیل  که  دارند  اعتقاد  برخی 
مضمون شناسانه متفاوت است. تحلیل محتوای مضمون شناسانه، تحلیلی 
تفسیری  تحلیلی  مضمون شناسانه،  تحلیل  حالی که  در  است  توصیفی 
است )بنابراین پژوهشگر در این نوع تحلیل، صرفًا به نمایش و توصیف 
بلکه  نمی پردازد  پژوهش  سؤاالت  با  متناسب  تکراری  ویژگی های 
روشی است که هم برای بیان واقعیت هم برای تبیین آن به کار می رود 
)Anderson, 2007: 3(. اما این نظر عمومیت ندارد. چراکه مضمون 
نموده اند.  متفاوتی طبقه بندی  اشکال  به  را  تحلیل مضمون شناسانه،  در 
مضمون ها از نظر ماهیت، به سه شیوه توصیفی )آنچه در متن آمده، 
همان گونه توصیف مي شود(، تفسیری )آنچه در متن آمده، تعبیر و تفسیر 
مي شود.( و رابطه ای )نوع رابطه در متن را بیان می کند( تشریح می شوند 
)King & Horrocks, 2010: 153(. در این پژوهش، مضمون ها از 
منظر ماهیت در متن مورد تحلیل قرار می گیرند. و تنها از شیوه توصیفی 

در جهت تحلیل مضمون شناسانه استفاده می شود.
در این پژوهش، نمونه برداری غیر تصادفی4 به روش هدفمند5 می باشد 
و به این ترتیب آثار صد و نود دو نقاش معاصر افغانستان از دوره دوم 
اصالحات امانی تا پایان عصر کرزی که از منابع کتابخانه ای، اینترنتی 
و آرشیوی هنرمندان، جشنواره ها، نمایشگاه ها و دوساالنه های داخل و 
خارج از افغانستان، جمع آوری شده و سپس، مضامین آثار نقاشان شاخص با 
استفاده از روش تحلیل مضمون شناسانه توصیفی، مورد بررسی و تحلیل قرار 
گرفت. آثار نقاشی معاصر افغانستان، عمومًا بر روی بوم و یا مقوا و ندرتًا 
بر روی دیوار یا کف و با مصالحی مانند گواش، آبرنگ، رنگ و روغن 
و اکریلیک، انجام گرفته اند. در تاریخ هنر معاصر افغانستان، طیف وسیعی 
از نقاشان زن و مرد )فارغ التحصیل هنر یا غیره( فعالیت می کنند که گاهی 

مقدمه
تاریخ نقاشی افغانستان، همواره با فرازونشیب های فراوانی همراه بوده 
و محصول آن، گمنامی هنرمندانی بزرگ و به فراموشی سپرده شدن قریحه 
و استعداد هنرمندان این سرزمین و هم چنین، عدم دسترسی به مضامین آثار 
آنان بوده است. برشنا1 و حبیبی2 در دهه پنجاه شمسی تأکید کرده اند که 
هنرمندان گذشته ما غالبًا شهرتشان را با خود به گور برده و دیگر نامی از 
ایشان باقی نمانده است. هم چنان که هنرمندان در دوره سلطان میرزا و یا 
دوره سدوزائی و محمدزائی، به فراموشی سپرده شده اند. منابع و مراجع به 
زبان های خارجی و فارسی درباره تاریخ هنر سابق افغانستان وجود دارد. 
اما راجع به هنروران متأخر کتابی در دسترس نیست )شهرانی، 1350: 
2-7(. به همین دلیل، علی رغم همه دشواری ها، نقاشی در افغانستان، با 
غنای تصویری و تجسمی فراوان، پویا و جاودان است، اما پژوهش ها در 
این زمینه بسیار مختصر و عدم دسترسی به آن ها، سبب دشواری کشف 
مضامین در نقاشی معاصر افغانستان شده است. تاریخ نقاشی افغانستان را 
می توان به چهار دوره پیش اسالم، پس از اسالم، دوران رئالیسم و پایان 
جنگ  های داخلی تقسیم کرد. تاریخ نقاشی در دو دوره سوم و چهارم، 
که دوران زمامداری شاه امان اهلل خان یعنی از 1300 ه..ش تا امروز را در 
برمی گیرد، به عنوان تاریخ نقاشی معاصر افغانستان می دانند که در آن، 
شاهد تحوالت شگرفی در نقاشی از قبیل کثرت و تنوع آثار نقاشی چه در 
سبک و چه در مضمون، همچنین استقبال گسترده مردم، علی الخصوص 

بانوان هستیم )عمرزاد، 1397: 14-16؛ رفیعی راد،1401: 16(.
مضامین آثار نقاشی معاصر افغانستان، متنوع و متکثر هستند. این 
یا  و  طبیعت پرداز  گزارشی،  انتقادی،  اشکالی  است  ممکن  مضامین 
طبقه بندی  آرشیو،  تهیه  و  جمع آوری  باشند.  داشته  دیگری  شکل های 
و تحلیل این نقاشی ها، جهت شناخت نقاشی معاصر افغانستان و تبیین 
جایگاه آن در هنر خاورمیانه و جهان اسالم، امری ضروری است. یکی 
از ابزارهای تحلیل مضمون، روش تحلیل مضمون شناسانه توصیفی است 
که روشی جهت شناخت، تحلیل و گزارش الگوهای موجود در داده های 
کیفی است و داده های متنی و پراکنده و متنوع مضمونی را به داده هایی 
غنی و تفصیلی بیان می کند )Braun & Clarke, 2006: 80(. سؤال این 
است که تم های اصلی و فرعی و رمزگان اولیه در تحلیل مضمون شناسانه 
توصیفی نقاشی معاصر افغانستان شامل چه مضامینی است؟ و نیز چه 
روابطی میان عناصر تحلیل مضمون شناسانه نقاشی معاصر افغانستان برقرار 

است؟

روش پژوهش
پژوهش حاضر، از نوع کیفی است که با روش تحلیل مضمون شناسانه3 
توصیفی و با استفاده از منابع آرشیوی، کتابخانه ای و اینترنتی به انجام 
رسیده است. مطابق تعریف، مضمون، موضوع، نقش مایه یا محتوا، عبارت 
است از »کارمایه هنرمند، اشیاء، جانداران، رویدادها، و موقعیت هایی 
که او برای کار خود برمی گزیند. موضوع ممکن است عینی و واقعی 
باشد، یا ذهنی و تصوری )مثاًل منظره طبیعی، چهره آدمی، اشیاء بی جان، 
واقعه تاریخی یا افسانه ای و یا یک رؤیا(« )پاکباز، 1387: 550( تحلیل 

رضا رفیعی راد و همکاران
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)سروری هروی،  است  نموده  اعالم  را  بهزاد  استاد کمال الدین  مسلکی 
1392: 8(. همچنین می توان به کتاب آرشیو ملی افغانستان نوشته عابده 
حیدری و همچنین مقدمه دکتر دبورا هوتون، گالری »تی، سی، ان جی«6 
در دانشگاه نیوجرسی در مورد نمایشگاه »هنر علیه جنگ« و نیز آرشیو 
دوساالنه های نقاشی و نگارگری افغانستان اشاره نمود. در ایران نیز یک 
پایان نامه در سال 1393 با عنوان »معرفی و بررسی موضوعی نگارگری 
افغانستان از سال 1360 تا 1390« از حمیده انصاری، وجود دارد که 
متأسفانه به دلیل عدم جامعیت این پژوهش در معرفی تنها پنج نگارگر و 
نیز عدم وضوح روش تحلیل مضامین، قابل توجه نیست. همچنین کتاب 
مربوط به نمایشگاهی در قطر که در سال 2013 برگزار شد با عنوان 
فیروزکوه: سنت و پیوستگی در هنر افغانستان7 به معرفی صنایع دستی و 

مینیاتور از چند هنرمند افغانستانی پرداخته است. 

مبانی نظری پژوهش
نقاشی معاصر افغانستان

برخی از پژوهش ها، آغازگاه نقاشی معاصر افغانستان را، هم زمان 
با آغاز زمامداری شاه امان اهلل خان هم زمان می دانند. نویسندگانی که در 
گذشته قصد نوشتن کتاب و جمع آوری آثار نام آوران نقاشی افغانستان 
را داشته اند، با مشکالت عدیده ای از جمله عدم همکاری هنرمندان از 
در اختیار قراردادن آثار و بیوگرافی، تردید و شک نسبت به نویسندگان 
از گوشه و کنار کشور روبه رو  یافتن هنرمندان  و هم چنین دشواری 
بوده اند. در سال های زمامداری طالبان، نیز مشکالت سیاسی، سبب ساز 
دشواری های مختلفی از جمله ممنوعیت ها، تخریب آثار و مخالفت ها، 

بر این دشواری ها افزود )شهرانی،1350: 7-2(.
نمود  افغانستان می توان مشاهده  تاریخ هنر  به  نگاه کلی  در یک 
که بیشتر آثار به دست آمده از باستان شناسی افغانستان پیش از اسالم، 
به نقوش روی سکه ها، مهره های استوانه ای و ظروف سفال در دوران 
هخامنشی و نیز آثار کشف شده از معدن مس عینک، حفاری های منطقه 
خیرخانه شهر کابل و شهرهایی چون بامیان و غزنی و هرات، حاکی 
از تخصص مردمان بومی آن منطقه در هنر پیکرتراشی و نقاشی است. 
همچنین مدارکی نشانگر وجود نقاشی و پیکرتراشی در سواحل اکسوس 
)آمودریا( کشف شده و هرتسفلد آن مکتب را مبدأ صنعت بودایی و 
صنایع مستظرفه مرکزی و صنعت دوره های )پارتی، کوشانی و ساسانی( 

می داند )برشنا، 1333: 15(. رحیمی به نقل از پوپ می گوید: 
از قرن پنجم پیش از میالد تا قرن هشتم میالدی نقاشی آریایی و 
خراسانی حدود 13 قرن تمام برابر با قرن دوم هجری قمری تأثیری 
پرنفوذ روی نقاشی چینی داشته است. امروزه اما جز منابع باستانی 
مکشوفه، نقاشی های دیواری مغاره های بامیان دیگر آثاری از هنر 
نقاشی دوران پیش از اسالم در افغانستان باقی نمانده است. )رحیمی، 

)5 :1389
پس از اسالم، با جلوس بایقراء و امیرعلی شیر نوایی، هرات به عنوان 
یافت  ادامه  نیز  صفویه  در  که  درآمد  ظریفه  صنایع  و  ادبیات  مهد 
)خواندمیر، 1380، ج. 1: 3-4(. در این دوران هنرمندان تحت توجهات 

سن آن ها، حتی به سی سال هم نمی رسد و مشخص نیست که آیا آن ها 
به صورت حرفه ای به نقاشی ادامه خواهند داد یا کارهایشان در مقطعی 
به پایان خواهد رسید. به همین دلیل در این پژوهش، انتخاب  نقاشان، بر 
اساس احراز ویژگی های حرفه ای نظیر سن باالی سی  سال به همراه دوره 
بلندمدت کار حرفه ای نقاشی، فارغ التحصیالن دانشکده های هنر داخل 
یا خارج افغانستان که حداقل یک نمایشگاه داخلی یا خارجی برگزار 
کرده اند و منتخبین جشنواره های معتبر داخلی و یا خارجی و یا برگزاری 

نمایشگاه های انفرادی در داخل و خارج از کشور، محدود گردید.

پیشینه پژوهش
متأسفانه به دالیل مختلف از جمله جنگ  های داخلی، مخالفت های 
افراطی، عدم استقبال پژوهشگران کشورهای همسایه و دیگر عوامل، 
پژوهش علمی در زمینه نقاشی معاصر افغانستان بسیار اندک است. از 
پژوهش های علمی انجام  شده در زمینه نقاشی معاصر افغانستان می توان 
به پژوهش عبدالواسع عمرزاد در سال 1397 با عنوان »هنر افغانستان 
در سده اخیر« در نشریه علمی ـ تحقیقی هنرهای زیبای دانشگاه کابل 
و یک مقاله دیگر که محصول پژوهش های یکی از نگارندگان مقاله 
حاضر و پژوهشگری دیگر در همین نشریه است، تحت عنوان »کارکرد 
پیکره در نقاشی دو دهه اخیر افغانستان« در سال 1397 و نیز » تحلیل 
بازنمایی معماری در نقاشی های چهار دهة اخیر افغانستان« معماری در 
نقاشی معاصر افغانستان« در سال 1401 اشاره نمود. در مقاالت دیگر 
در سال )1398( با عنوان »راهبردهای زنان نقاش افغانستان در بازآفرینی 
این کشور«، و  نقاشی معاصر  در  نگارگری  میراث تصویری  احیای  و 
همچنین »مقایسة شیوه های کاربست سنت های تصویری نگارگری در 
آثار نقاشان زن معاصر در ایران و افغانستان« اشارات مختصری به تاریخ 
نقاشی افغانستان داشته  و ضمن معرفی آثار نقاشان زن معاصر این کشور، 
به تحلیل فرمی و محتوایی آن ها پرداخته اند )رفیعی راد و محمدزاده، 
»تطبیق  عنوان  با  مقاله ای  همچنین   .)107-71 همان:  1-16؛   ،1399
بازنمایی تصویر زن در نقاشی معاصر افغانستان و تاجیکستان« به بررسی و 
مقایسه سیمای زن در نقاشی معاصر افغانستان و تاجیکستان پرداخته است 
)رفیعی راد و دیگران، 1400: 6-39(. مقالة دیگری از عبدالقدیر سروری 
نیز به معرفی چند نقاش معاصر مانند »غالم محمد میمنگی« و »عبدالغفور 
 .)Sarwary, 2020, 17-20( برشنا« و معرفی آثارشان پرداخته است
همچنین مقاله »سیر تاریخی نقاشی و نگارگری در افغانستان« در سال 
1389، نوشته عبدالکریم رحیمی در نشریه افق، و کتاب هنر در افغانستان 
نوشته عنایت اهلل شهرانی، منتشرشده در سال 1350 شمسی، نگاه مختصری 
به نقاشی معاصر افغانستان داشته اند. کتاب ها و مقاالت دیگری نیز به 
نحو جسته وگریخته، مطالبی در این زمینه عنوان نموده اند، که از این 
جمله می توان به کتاب صنایع دستی افغانستان، نوشته محمد عارف فرهاد، 
کتاب در امتداد هنر، که گردآوری آثاری از چند هنرمند در هرات و 
توسط سروری هروی در سال 1392 منتشر شده که در مقدمه آن، پس از 
اشاره به استادن بین المللی افغانستان مانند برشنا و میمنگی، و نیز سه دهه 
جنگ و آسیب های آن، انتشار مجموعه آثار استادان و هنرمندان انستیتو 

تحلیل مضمون شناسانه ی نقاشی معاصر افغانستان
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رأس توجه قرار گرفت. پس از این تحول، خالقیت، تأکید بر قدرت 
فکر، نواندیشی، نوگرایی و آزادی بیان در هنر بیشتر از هر زمانی مورد 
تأکید قرار گرفت. در این دوره همچنین، به موضوعات انتقادی، سیاسی 
و اجتماعی بیش از گذشته پرداخته شده )عمرزاد، 1397: 16(. یکی از 
نکات دیگر که پس از دوران سوم و چهارم صورت گرفت، حضور انبوه 
و تأثیرگذار نقاشان زن در تاریخ نقاشی معاصر افغانستان است که تا قبل 

از آن مسبوق به سابقه نبود.

تحلیل مضمون شناسانه نقاشی معاصر افغانستان
تحلیل  براون،  و  کالرک  استقرائی  تم  تحلیل  مراحل  اساس  بر 
پژوهشگر  ابتدا  آن،  در  است که  دارای شش مرحله  مضمون شناسانه 
پس از ترانویسی داده ها همراه با جزئیات توصیفی، به بازخوانی مکرر 
داده های کیفی برای استخراج الگوها می پردازد. در وهله دوم، کدهای 
اولیه )رمزگان( که ممکن است، به صورت کلمه یا کلمات، عبارات، 
جمله ها و پاراگراف  باشند، توسط پژوهشگر، کدگذاری می شود. در 
مرحله سوم، پژوهشگر به جستجوی تم های بالقوه می پردازد. یعنی تصمیم 
می گیرد بر اساس ارتباط معنایی، رمزگان های اولیه را، در یک دسته یا 
یک تم، قرار دهد یا برخی از آنها را حذف نماید. در مرحله چهارم، با 
بازبینی و مرور تم ها و بررسی روابط میان آنها با رمزگان های سطح اول 
و دوم، به »نقشه تماتیک تحلیل« می رسد. که در واقع با ادغام تم های 
فرعی در تم های بزرگ تر و سطح باالتر، ساختار یافته است. سپس تم  های 
اصلی، بر مبنای محتویات، نام گذاری می شوند. در مرحله آخر، پژوهشگر 
با مجموعه ای از تم های اصلی و منطبق با ساختارهای زمینه ای پژوهش، 
یک گزارش علمی ـ تحلیلی تولید و ارائه می کند. بر اساس این شیوه، 
تحلیل مضمون شناسانه )به روش کالرک و براون( توصیفی نقاشی معاصر 

افغانستان، در شش مرحله، به قرار زیر است:
مرحله اول: داده ها، شامل نقاشی ها با انواع تکنیک  ها و مضامین، 

جنسیت نقاشان، و دیگر جزئیات توصیفی، جمع آوری شد.
مرحله دوم: در این مرحله، رمزگان اولیه نقاشی معاصر افغانستان، 
به صورت ویژگی های موضوعی مورد بررسی قرار گرفت. آیات قرآن، 
چه به صورت سنتی و یا مدرن، در برخی آثار نقاشی وجود دارد. گاه 
به صورت  گاه  و  بوم،  بر  شده  نقاشی  بنای  کالبد  بر  کتیبه  به صورت 
نقاشی هایی که برای یک آیه، تصویرسازی نقاشانه شده اند. برخی آثار 
از اساس فاقد مضمون هستند و بیشتر بر ترکیب بندی و عوامل تجسمی 
تأکید دارند. در میان این نوع آثار، نقاشی خط نیز دیده می شود. آثاری 
که بر روی مقوا انجام شده اند، نسخه برداری و نیز تصویرسازی به شیوه 

سنتی هستند.
و  کودکان  جنگ،  سنگسار،  زنان،  مسائل  زمینه  در  آثار  برخی 
تکنیک های  با  نیز  دیگری  آثار  شده اند.  انجام  اجتماعی  مشکالت 
متفاوت، اشیائی مانند کاسه، کوزه، گل، سبد میوه، خصوصًا با رنگ  و 
 روغن به تصویر کشیده شده اند. از دیگر موضوعاتی که در آثار، خصوصًا 
با تکنیک رنگ و روغن مشاهده می شود، نقاشی از طبیعت است. گاهی 
جنگل ها و باغ ها و گاهی گل و گیاه در باغچه، خیابان و مکان های 

بایسنقر،  مانند  بایقرا و شهزادگانی  ابوسعید و سلطان حسین  شاهرخ، 
اما از  ابراهیم، مؤمن و مظفرحسین )حبیبی، بی تا: 558( قرار داشتند. 
نقاشانی که بعد از عصر تیموری در افغانستان کار می کردند، نام و نشانی 

باقی نمانده است.
در زمان امیر عبدالرحمن خان8 که توجه خاصی به نقاشان داشت 
اشاره  یار   بیک  میر  و  میرزمان الدین  ابکم،  عظیم  محمد  از  می توان 
امیر  دربار  نقاش  نقاش،  حسام الدین  زمان،  همین  در  همچنین  نمود. 
عبدالرحمن خان، شاگردان زیادی از جمله پرفسور غالم محمد میمنگی 
را پرورش داد، که بعدها سرمنشًاء تحوالت بزرگی در نقاشی افغانستان 
شد. شاه امان اهلل خان، که آزادی های زیادی به هنرمندان داده بود )حبیبی، 
1383: 7(، استاد میمنگی را به آلمان فرستاد و او پس از بازگشت با 
حضور فیض محمد خان )وزیر معارف( و همکاری دولت آلمان، »نخستین 
مکتب هنرها و صنایع« را در کابل تأسیس کرد )کشککی، 1303: 34؛ 
برشنا، 1381: 32(. بعدها عبدالغفور برشنا، نیز در این مکتب به تدریس 
پرداخت. در حدود سال 1351، پس از یک تحول در نوع حکومت، از 
شاهنشاهی به جمهوری، دومین مرکز هنری به نام »صنایع مستظرفه« 
از جانب وزارت اطالعات و فرهنگ، تأسیس شد. که بعدها به نام 
نیز دانشکده  داد. در سال 1345  نام  تغییر  استاد میمنگی«  »نگارستان 
حمایت  به  حیدرزاد،  امان اهلل   توسط  کابل،  دانشگاه  زیبای  هنرهای 
سال  یک  از  بعد  شد.  تأسیس  داودخان،  محمد  سردار  رئیس جمهور 
استاد حامد نوید نیز به آن ها پیوست. از آنجا که در این دوران، استادانی 
چون میمنگی، برشنا و دیگران بیشتر بر دریافت واقع گرایانه از طبیعت، 
کوچه های قدیمی، خانه های گلی و زندگی مردم متمرکز بودند و نوعی 
آکادمی گرایی، پذیرش معیارهای طبیعت گرایانه و مطلق ساختن آن در 
عرصه آموزش و آفرینش و تداوم و یکنواختی ممتد و محافظه کارانه در 
صورت و محتوای هنر افغانستان حاکم شده بود )عمرزاد، 1397: 15( این 

دوران را، دوره رئالیسم اطالق می کنند.
با کودتای هفت ثور سال 1357 اسباب رکود هنر افغانستان فراهم 
شد. و هنر در خدمت شعار سوسیالیسم قرار گرفت. در این زمان، آثار 
نگاه،  مقدس  سید  پارسا،  امان  اهلل  شکورولی،  سیمین  مانند  هنرمندانی 
اسرائیل رؤیا، یوسف کهزاد، شبنم غزنوی، و تعدادی دیگر، در حدی نبود 
که بتوان از آن به عنوان یک تحول در نقاشی افغانستان نام برد )همانجا(. 
جنگ میان طالبان و اتحاد جماهیر شوروی، سبب از بین رفتن مراکز 
هنری، فرهنگی و آموزشی گردید. در سال 1375 با پایان جنگ، طالبان 
تدریس هنر را به کلی از برنامه مکتب ها حذف کرده و هنرهایی مانند 
مجسمه سازی، موسیقی، عکاسی، سینما و نقاشی )خصوصًا مدل  زنده( 

به کلی ممنوع اعالم شد.
پس از شکست طالبان، حامد کرزی از سال 2001 تا 2014 حکومت 
را به دست گرفت. روی کارآمدن دولت حامد کرزی، روزنه ای جهت 
تعالی هنر را به سوی هنرمندان معاصر افغانستان باز کرد. در این دوران 
سفارش هایی که از طرف خارجی ها به هنرمندان افغانستان می شد از 
یک طرف سبب رونق نقاشی و از طرف دیگر سبب دوری از نگارگری 
اثر در  )به دلیل عدم سفارش( گردید. همچنین جنبه های تجاری خلق 

رضا رفیعی راد و همکاران
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دقت های ساختاری بوده و وجه زیبایی شناسانه در آن ها نیز حذف نشده 
است.

تم اصلی نقاشی مردم نگارانه در نقاشی معاصر افغانستان را می توان با 
استفاده از تعریف این نوع نقاشی ها، که شامل صحنه های آشنای زندگی 
مردم عادی و به دور از مضمون های مذهبی و اساطیری و یا اشخاص معین 
و مشهور هستند )همان: 529( یا مانند تزئینات نقاشی شده در مقبره های 
مصر باستان، شامل ضیافت ها، تفریحات و صحنه های عمومی، یا مانند 
نقاشی های پمپئی با مضامین مغازه ها، آرایشگاه ها، مواد غذائی در جشن ها 
 Pliny,( و در قرون وسطی نیز صحنه هایی از زندگی روزمره دهقانی

112 :1938( هستند، پیدا  کرد.

تم اصلی طبیعت  بی  جان12، نقاشی هایی را شامل می شود که در آن ها، 
از نزدیک به اشیاء نگریسته شده است. میوه، گل، میز، پارچه، کتاب، 
آلت موسیقی، ظرف و اشیائی ازاین دست، موضوع متداول در این گونه 
نقاشی ها است. گهگاه جمجمه، پرنده مرده و ماهی )پاکباز، 1387: 347( 
اشیاء معمول13 و طبیعی مانند غذا، گل، حیوانات مرده، گیاهان، سنگ ها 
و یا ساخته دست بشر مانند عینک، کتاب، گلدان، جواهرات، سکه، 
لوله و مانند آن ها )Langmuir, 2001: 6( در نقاشی معاصر افغانستان، 

به ندرت به دست ساخته یا اشیائی مانند جمجمه یا غذا برمی خوریم.
مرحله چهارم: پس از بررسی تم ها و رابطه آن ها با رمزگان سطح 
اول، برخی از تم ها مانند تم های اجتماعی و سیاسی، تم نقاشی مردم نگارانه 

با هم ادغام گردیده است.
مرحله پنجم: در این مرحله تم های اصلی بر مبنای محتویات آن ها، 
نام گذاری و تعریف گردیدند. بدین  ترتیب ساختار کلی یافته ها به صورت 

نقشه مضمون شناسانه در جدول )1( نشان داده شده است.
مرحله ششم: در مورد مضامین دینی، اسالم و بودیسم، به عنوان دو 
موضوع تأثیرگذار، در نقاشی معاصر افغانستان، به اشکال مختلفی حضور 
دارند. برخی از آثار، به نحوی مستقیم، تصویرسازی از آیات قرآن هستند 
که به عنوان نمونه، اثر عبدالناصر صوابی، آیه 17 از سوره غاشیه )تصویر 
1( و صابر نقشبندی، آیه دهم از سوره حجرات )تصویر 2( را به عنوان 
مضمون نقاشی انتخاب نموده اند. همچنین روش دیگر، تصویرسازی قصص 
قرآنی است که می توان به نمونه های نقاشی از داستان حضرت ابراهیم )ع( 

در آتش در آثار نقاشان اشاره نمود.
نقاشی با مضمون بودا نیز در افغانستان بسیار رایج است. تجسم بودا، در 
هنر بودایی، به دو شکل نمادین و فیگوراتیو، )شاد قزوینی، چادها، 1395: 
75( صورت می گرفت، که در نمونه های نقاشی های افغانستان، به صورت 
فیگوراتیو نمایش داده شده است. پیشینه عینیت نگاری از بودا نیز به قرن 
اول میالدی می رسد. نکته مهم این است که بوداهای بامیان که به مکتب 
گاندهارا تعلق دارند، پیش از حمله مغول ساخته شده اند و تداوم نوعی 
واقع گرایی و خصلت های حوزه راه ابریشم در آن ها مشاهده می شود. 
»سبک این مجسمه های بودا را می توان به راحتی با عصر جهان وطنی جاده 
ابریشم مرتبط دانست، که با خشونت و تخریب همراه با تهاجم مغول 
در تضاد است« )Kerr Chiovenda, 2014: 411(. بیشتر نقاشی های 
بودا در افغانستان بازنمایی مجسمه های بودای بامیان است که می توان 

دیگر، نقاشی می شوند.
تاریخی،  بناهای  عروسی،  شهری،  مناظر  از  بی شماری  موضوعات 
زندگی روزمره مردم نیز در میان آثار وجود دارد که هم با شیوه گواش و 
به صورت سنتی و هم با مصالح مدرن مانند رنگ و روغن به انجام رسیده 
است. در برخی از آن ها رقص، موضوعی دوگانه است که گاهی به صورت 
رقص در عروسی یا مکان های دیگر و گاهی نیز به صورت رقص عرفانی 
نقاشی شده است. موضوع برخی از آثار، مستقیمًا به روابط زیباشناسانه 
فیگور انسان مربوط است. این آثار معمواًل در پی شناخت طراحانه اندام 
انسانی، از طریق تمرین های مکرر، برای به دست آوردن فرمول های نوین 
زیبایی شناسی فیگور، انجام شده اند. نقاشی از چهره، در افغانستان رایج 
است. این نقاشی ها معمواًل از چهره افراد سیاسی، یا پرتره های سفارشی 
از متمولین والیات و یا برای یادبود درگذشتگان، نقاشی شده اند. همچنین 
پرتره هایی از مردم معمولی مانند کودکان، مادران، پیرمرد ها نیز از دیگر 
موضوعاتی است که در این نوع نقاشی ها دیده می شود. برخی چهره ها، 

نشانگر پیر و مرشد در نحله های عرفانی است.
در آثار برخی از نقاشان، نقاشی از بودا، به  صورت های گوناگون رایج 
است و برخی از نقاشان سعی در کشف فرمول های فیگوراتیو از طریق 

زیبایی شناسی اندام بودا داشته و به موفقیت هایی نیز دست یافته اند.
مرحله سوم: در این مرحله، تم ها بر اساس رمزگان اولیه مشخص 
مضمون،  بدون  آثار  قرآنی،  مضامین  از:  عبارت اند  تم ها  این  شدند. 
مضامین اجتماعی، مناظر طبیعی، مناظر شهری، بناهای تاریخی، نقاشی 
مردم نگارانه، نقاشی با مضمون بدن انسان، مضمون چهره، مضامین بودایی، 

مضامین عرفانی، مضامین سیاسی و مضمون طبیعت  بی  جان.
الزم به ذکر است که نقاشی هایی که  با مضامین قرآنی کار شده اند، 
در اصطالح شناسی هنر، به نقاشی های تاریخی بسیار نزدیک است. نقاشی  
صحنه های  که  هستند  نقاشی هایی  قدیم،  مصطلح  معنای  در  تاریخی9 
اساطیری داستان های کتاب مقدس یا افسانه های کهنی که مفاهیم عقالنی 
را، همراه با شورهای آدمی، بازنمایی می کنند، به تصویر می کشند. آلبرتی 
اصطالح ایستریا10 را برای توصیف هر تصویری که دارای بیش از یک 
پیکر بود، به کار برد. در سده هفدهم، نقاشی  تاریخی، در هنر اروپا، معنای 
نقاشی صحنه های اساطیری یا دینی را به خود گرفت. از آغاز سده نوزدهم 
نیز بازنمایی رویدادهای واقعی در تاریخ با اشخاص معین، در جامگان 
زمانه، مربوط بیان می شد )پاکباز، 1387: 580(. در این پژوهش، به دلیل 

تفاوت های موجود، از این اصطالحات استفاده نشده است.
ازاین دست،  باغ، کوه و مناظری  تم  اصلی برای نقاشی های جنگل، 
به عنوان مناظر طبیعی، با نقاشی هایی که در اصطالح، منظره نگاری، نامیده 
شده و به شیوه های مختلف بازنمایی چشم انداز و صحنه های طبیعی که 
گاه انسان و حیوان نیز در آن حضور دارند، اطالق می شوند )همان: 544(، 
مطابقت دارد. تم های فرعی مناظر شهری و بناهای تاریخی، در ذیل تم 
اصلی نقاشی مردم نگارانه، قرار گرفتند. از اصطالح موضع نگاری استفاده 
نشد، زیرا موضع  نگاری11 یا جای نگاری، بازنمایی دقیق ویژگی های طبیعی 
و ساختمانی یک مکان است، که معمواًل جنبه های زیباشناسانه را در 
نظر ندارد )همان: 550(. اما نقاشی های مناظر و بناهای افغانستان، فاقد 
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به آثار تیمورشاه فاروق، سم مسعود، حفیظ پاکزاد )تصویر 6(، هاشم 
سنجر و دیگر هنرمندان اشاره نمود. برخی دیگر از هنرمندان مانند باقر 
احمدی )تصویر 3( و حامد حسن زاده )تصویر 4( نیز، مضمون بودا را در 
فیگور انسان جستجو کرده و برخی دیگر نیز به جنبه های سیاسی آن 
پرداخته اند. مانند اثر شبیراحمد محبی )تصویر 5( که لحظات پرالتهاب 
حضور طالبان در کنار آن ها را به تصویر کشیده است که در رمزگان 
اولیه به صورت توصیفی بر تخریب سازمان یافته بوداهای بامیان در مارس 
2001، صحه می گذارد و از وجه تفسیری تحلیل مضمون شناسانه، نقدی  
است بر دستور اعمال مشابه طالبان در جای جای افغانستان، که می توان 
به تخریب مجسمه های موزه ملی کابل که تازه بازسازی شده بودند و 
 Ragh-i Bibi Simpson,( همچنین نقش برجسته صخره ای بی نظیر در

98 :2011( اشاره نمود.

دو  در  می توان  را  افغانستان  معاصر  نقاشی  در  فرم گرایانه  آثار 
فرمی  زیبایی شناسی  بر  متکی  آثار  برخی  نمود.  مشاهده  مختلف  نوع 
این آثار، معنا و مفهوم  نقاشی خط هستند. در  خوشنویسی، به صورت 
خاصی در متن خوشنویسی شده، وجود ندارد. مانند آثار عبدالحق نوری 
)تصویر 7(، اسرائیل رؤیا )تصویر 8(، فرامرز سروری هروی. همچنین تنها 
مضمون آثار نقاشی مدرن که در رده آثار فرمالیستی قرار داشته و فاقد 
بیانگری هستند، ترکیب بندی و زیبایی شناسی عوامل تجسمی است. آثار 
هنرمندانی مانند نبیله هورخش )تصویر 9( و مریم فرمولی )تصویر 10(، 
زهرا اورنا کاظمی، شبنم رؤیا و مقدسه یوریش نمونه هایی از این نوع 

آثار هستند.
نقاشی مردم نگارانه: برخی آثار نقاشان معاصر افغانستان، به نقاشی 
مردم نگارانه اختصاص دارد. مضامین آنها زندگی روزمره مانند مشاغل 
از  مسعود  سم  آثار  به  می توان  نمونه  به عنوان  که  است  کار کردن  و 
نمونه های نقاشی مردم نگارانه، می توان به آثار ایمل میخائیل )تصویر 11(، 
سم مسعود )تصویر 12(، حمید سیار صدر، محمد طارق حبیبی )تصویر 
13( و دیگران اشاره نمود. نقاشی از بناهای تاریخی مانند مساجد، مناره ها 

و بناهایی ازاین دست، نیز در افغانستان رواج دارد.

جدول 1. نقشه مضمون شناسانه نقاشی معاصر افغانستان.
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،35×35 cm ،تصویر 1. آبرنگ روی مقوا
عبدالناصر صوابی. منبع: )آرشیو هنرمند(

تصویر 2. صابر نقشبندی، رنگ و روغن 
cm 50×70. . منبع: )کاتالوگ نمایشگاه آثار، 

مدیوتک مزار شریف(

تصویر 3. باقر احمدی14 مختلط بر روی کاغذ، 
cm 50×60. منبع: )رفیعی راد و تومیریس، 

)23 :1396

رضا رفیعی راد و همکاران
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به مضامینی اختصاص دارد که می توان در رأس تم های فرعی و رمزگان 
اولیه مانند جنگ، مسائل زنان، سنگسار، مسائل کودکان، غرور ملی و 
وضعیت کنونی افغانستان در نظر گرفت. اثر حمید کابلی، زنی با لباس 
سفید است که دستانش بر دوش دو سرباز افغانستانی و آمریکایی قرار 
دارد، و در نقد جنگ نقاشی شده است )تصویر 18(. اثر مینا نایب خیل 
نیز، لحظه لگدکوب شدن زنی به نام فرخنده را به تصویر می کشد. تعداد 
تهمینه  مانند رضا هزاره، محسن حسینی،  افغانستان  نقاشان  از  زیادی 
تومیریس، جهان آرا رفیع، مشتری هالل، لیال موسوی، ملینا سلیمان و 
خدیجه حمیدی آثاری با موضوع حقوق زنان خلق نموده اند. در نقاشی 
کودکان  زیبایی  و  معصومیت  معمواًل  افغانستان،  معاصر  نقاش  مردان 
دستمایه اثر قرار می گیرد و کم تر به خشونت علیه کودکان مانند برخی 

آثار خلیل امیرواک پرداخته می شود.

به عنوان نمونه می توان به آثار فراوانی که هنرمندانی مانند محمد 
طارق حبیبی، صابر نقشبندی و دیگران از مسجد شاه دوشمشیره در کابل، 
خلق کرده اند، اشاره نمود. همچنین نقاشی با مضمون مناظر شهری مانند 
بازارها، کوچه ها را می توان در آثار هنرمندانی مانند عبداهلل شهنواز، 
عنایت اهلل شهرانی، استاد حاج محمد اسحاق، عبدالحسین رشیدی، استاد 
مجتبی  رستاقی،  حسام الدین   ،)14 )تصویر  رحمانی  راشد  غوث الدین، 
حسینی )تصویر 15(، ضیاء افغان )تصویر 16(، نقشبند حیدری )تصویر 
17( و دیگر هنرمندان مشاهده نمود. مراسم عروسی و بازی نیزاز دیگر 
مضامین مردم نگاری است که به نحو کثیری در نقاشی معاصر افغانستان، 
مشاهده می شود. چنان که بیشتر مردان نقاش و شاخص افغانستان حداقل 

یک نقاشی از بازی بزکشی، در میان آثار خود خلق کرده اند.
تم اصلی اجتماعی و سیاسی، در عمده نقاشی های معاصر افغانستان، 

تصویر 4. حامد حسن زاده مرکب بر روی مقوا، 
cm 50×40. منبع:  )رفیعی راد و تومیریس، 

)23 :1396

تصویر 7. عبدالحق نوری، 
cm 100×80 رنگ و روغن. 
منبع:  )آرشیو نگارستان ملی(

تصویر 11. ایمل میخائیل، 
 40×30 cm ،رنگ و روغن

منبع:  )آرشیو هنرمند(

تصویر 8. اسرائیل رؤیا15 مختلط روی 
.70×50 cm ،مقوا

منبع:  )آرشیو هنرمند(

تصویر 12. سم مسعود، رنگ و روغن روی بوم، 
cm 50×25. منبع:  )آرشیو هنرمند(

 ،65×90 cm ،تصویر 9. نبیله هورخش
رنگ و روغن روی بوم.

)Rafiei Rad, 2022: 118( :منبع

تصویر 13. محمد طارق حبیبی رنگ و روغن، 
cm 70×35، مسجد شاه دوشمشیره.

منبع: )آرشیو هنرمند(

تصویر 10. مریم فرمولی، اکریلیک
.90×130 cm ،روی بوم

)Rafiei Rad, 2022: 84( :منبع

تصویر 14.  راشد رحمانی، 
 40×30 cm ،آبرنگ روی مقوا
(CCAA،2010: 110) :منبع

تصویر 5. شبیر احمد محبی، رنگ و روغن بر روی بوم،
cm 50×70. منبع: )آرشیو هنرمند(

تصویر 6. حفیظ پاکزاد، رنگ و 
روغن بر روی بوم. cm 60×80. منبع: 

)رفیعی راد و تومیریس، 1396: 22(
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معاصر  نقاشان  آثار  در  موجود  مضامین  دیگر  از  طبیعی،  مناظر 
افغانستان است که از سال های اولیه استقالل کشور، در میان نقاشان رواج 
داشته است. از قدیمی ترین آثار با این مضمون می توان به آثار حاج محمد 
نقاشی ها  نوع  این  اشاره کرد )تصویر 22(.  اسحاق، در سال های 1330 
عمومًا با مضمون زیبایی باغ ها، جنگل ها، رودخانه ها در والیات مختلف 
افغانستان از جمله بامیان، کابل، هرات، پنجشیر به تصویر کشیده شده اند. 
سالنگ،  نظیر  مناظری  نقشبندی  صابر  و  بامیان  مناظر  هاشمی،  سارا 
سمنگان، پل آرتل کابل را به تصویر کشیده اند )تصاویر 23 و 24(. ذکر 
این نکته ضروری است که نقاشی منظره در افغانستان، بسیار رایج است 
و اکثر نقاشان، در آثارشان، به منظره نیز پرداخته اند. همچنین طبیعت 
 بی  جان نیز یکی از مضامینی است که در نقاشی ها وجود دارد. در بیشتر 

پرچم پرتالطم افغانستان از سال 1880 تا 2012 یعنی در مدت صد 
و سی ودو سال، بیست و  یک بار تغییر کرده است. با این حال شکل پرچم 
کنونی، در نقاشی ها، مفهوم عمیق خود را حفظ نموده است. مثاًل در نقاشی 
انزورگر فوالد، بازیکن فوتبال، با در دست گرفتن آن، غرور ملی خود 
را به منصه ظهور می رساند )تصویر 19(. از طرف دیگر در نقاشی وفا 
جواد، کشتی با پرچم افغانستان در دریای متالطم در حرکت است، و در 
باالدست، سمت چپ، دیگر کشورها در ساحلی آرام با پرچم هایشان نشان 
داده  شده اند. این نقاشی، گویای وضعیت کنونی افغانستان است که در دریای 
متالطم ناامنی و جنگ و اضطراب سرگردان است )تصویر 20(. نقاشی  با 
مضمون جنگ، در آثار استادان پیشکسوت نقاشی معاصر، اغلب به سبک 

کالسیک دیده می شود مانند آثار عبدالحسین رشیدی )تصویر 21(.

تصویر 15. مجتبی حسینی، رنگ و روغن 
.70×50 cm ،روی بوم
منبع: )آرشیو هنرمند(

تصویر 16. ضیا افغان، رنگ و روغن روی بوم، 
)CCAA, 2010: 175( :30×50. منبع cm

تصویر 22. حاجی محمد اسحق، منظره
سرچوک سابقه کابل رنگ و روغن.

منبع: )شهرانی،1350: 48(

تصویر 23. سارا هاشمی، منظره بامیان، رنگ و 
)CCAA،2010: 183( :روغن روی بوم. منبع

تصویر 17. نقشبند حیدری، رنگ و روغن روی بوم،
cm 50×30. منبع:  )آرشیو موزه نگارستان ملی(

تصویر 18. حمید کابلی، رنگ و روغن روی بوم،
cm 50×70. منبع: )آرشیو هنرمند(

تصویر 20. صالحه وفا جواد cm 40×60، گواش بر 
روی مقوای اشتنباخ، دوساالنه  نگارگری دانشگاه 

هرات. منبع: )رفیعی راد و همکار: 1399: 11(

تصویر 21. عبدالحسین رشیدی، جنگ انگلیس و افغانستان، 
.50×80 cm ،رنگ رو روغن روی بوم

منبع: )شهرانی،1350: 75(

تصویر 19. انزورگر فوالد، رنگ و روغن روی بوم، 
cm 100×70. منبع:  )آرشیو هنرمند(

رضا رفیعی راد و همکاران
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27 و 28(. همچنین نقاشانی چون حمدهلل ارباب )تصویر 29(. ادریس 
حسن، سعید کریم پرتو و حمداهلل ارباب و بسیاری دیگر نیز پرتره هایی 
ازاین دست دارند. بیشتر چهره ها، در آثار نقاشانی چون راشد رحمانی، 
توفیق رحمانی، اکبر فرهاد )تصویر 30(، ایمل میخائیل و برخی دیگر، 
به انسان های طبقات پایین اجتماع اختصاص دارد. از هنرمندان قدیمی 
می توان به میرمن سیمین شکور ولی )تصویر 32( و استاد خیرمحمد خان 

که چهره مادر خود را به تصویر کشیده است )تصویر 31(، اشاره نمود.
میدان،  صد  خالق  چون  عارفانی  مهد  افغانستان،  عرفان:  مضامین   
قندهار و کابل روی  خواجه عبداهلل است. همچنین شهرهای هرات، 
هاللی واقع شده اند که سالیان دراز تحت تأثیر افکار صوفیانه دو خاندان 
با نفوذ »مجددی« و »گیالنی« قرار داشته اند )متقی و رشیدی،1391: 90(. 
همچنین، مبانی بودیسم نیز به گرایشات عرفانی در این کشور دامن زده 
است. مضامین عرفانی در نقاشی معاصر افغانستان را می توان در تم های 

آثار با مضمون طبیعت  بی  جان، شاهد به ثمر نشستن آموزش های غربی 
با همان شیوه  استیل الیف16 هستیم )تصویر 25(. اما گاهی نیز طبیعت 
 بی  جان چنانکه در برخی آثار عارف بهادری مشاهده می شود، در الیه های 

مفهومی، همراه با کارکرد نقش مایه های سنتی بیان می شود )تصویر 26(.
پرتره، به عنوان یک تم اصلی، خود دارای تم های فرعی و رمزگان 
اولیه است. کار با موضوع چهره، معمواًل در افغانستان به سه شکل انجام 
می شود. شکل اول، دریافت سفارش از متمولین و خصوصًا سیاسیون است. 
تحسین رهبران،  و  از روی عالقه  است که  دوم، چهره هایی  و شکل 
سربازان، هنرمندان و شاعران نقاشی می شوند. شکل سوم هم، نقاشی از 
چهره های مردم معمولی است که در حوزه نقاشی مردم نگارانه قرار 
می گیرد. حنیف شبگرد، یکی از نقاشانی است که پرتره های فراوانی از 
افراد مشهور مانند برهنه معصوم، احمد ظاهر، حمیداهلل فاروقی، محمد 
ظاهرشاه و بسیاری از مفاخر افغانستان را نقاشی کرده است )تصاویر 

تصویر 25. صبغه اهلل عطایی، آبرنگ روی مقوای.
منبع: )آرشیو هنرمند(

تصویر 26. سارا هاشمی، منظره بامیان، 
رنگ و روغن روی بوم.

)CCAA،2010: 183( :منبع

تصویر 27. حنیف شبگرد- نقاشی چهره قادر 
فرخ، هنرپیشه طنز رنگ و روغن روی بوم. 

منبع: )کاتالوگ مجموعه آثار(

تصویر 28. حنیف شبگرد، 
بلقیس روشن، نماینده والیت فراه در 
مجلس سنا،  رنگ و روغن روی بوم. 

منبع: )کاتالوگ مجموعه آثار(

تصویر 29. حمداهلل ارباب، 
پرتره دکتر ناکامورا.
منبع: )آرشیو هنرمند(

تصویر 30. اکبر فرهاد، 
رنگ و روغن روی بوم.
منبع: )آرشیو هنرمند(

تصویر 31. استاد خیر 
محمدخان، تصویر مادر، 

رنگ و روغن. منبع: 
)شهرانی، 1350: 37(

تصویر 32. سیمین شکور 
ولی، 30×40 سانتیمتر، رنگ 

و روغن روی بوم. منبع: 
)Rafiei Rad, 2022: 120(

تصویر 24. صابر نقشبندی، سالنگ جنوبی، رنگ 
و روغن روی بوم. منبع: )کاتالوگ نمایشگاه آثار، 

مدیوتک مزار شریف(

تحلیل مضمون شناسانه ی نقاشی معاصر افغانستان

تصویر 33. اکبر خراسانی، رنگ و 
.70×50 cm ،روغن روی بوم

منبع: )رفیعی راد و تومیریس، 1396: 22(
تصویر 34. معصومه میرزایی، مختلط 

روی بوم، cm 50×50. منبع:
)Rafiei Rad, 2022: 118(
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شهری، بازی( مضامین اجتماعی و سیاسی )زنان، جنگ، کودکان، غرور 
ملی، وضعیت افغانستان(، مناظر طبیعی )باغ ها، جنگل ها و رودخانه های 
افغانستان، طبیعت  بی  جان )میوه ها، گل، سبد گل و میوه(، مضمون چهره 
)پرتره سفارشی افراد سیاسی و یا متمول، پرتره افراد مشهور فرهنگی، 

پرتره مردم عادی(، مضامین عرفانی )رقص، چهره(؛
ب( در برخی موارد، مسائل بومی، مشکالت و افتخارات افغانستان 
به عنوان رمزگان اولیه در نقاشی بازتاب می یابند. مانند مفاهیم قرآنی و 
بودیسم )مضامین دینی(، مضامین عرفانی، زیبایی شناسی خوشنویسی )نقاشی 
بدون مضمون(، رسوم افغانستان )در نقاشی مردم نگارانه(، نقد جنگ، 
حقوق زنان، سنگسار و غرور ملی )مضامین سیاسی و اجتماعی(. همچنین 
نقاشی منظره، عمومًا بر زیبایی جغرافیایی کشور افغانستان متمرکز است 

تا بر الگوهای رایج از منظره سازی غربی؛
ج( مضامین نقاشی معاصر افغانستان، از یک طرف، با مضامین رایج 
به نحوی،  بوده و  غربی مانند طبیعت  بی  جان، منظره همسان و هم نوا 
تکرار مکررات آموزه های غربی است که به جهت آموزش، تمرین و 
گاه درآمدزایی صورت می گیرد. از طرف دیگر به شدت انتقادی است. 
اصول و مبانی محتوایی نقاشی های انتقادی معاصر افغانستان، عمومًا منطبق 
و  استقالل  زنان،  حقوق  آزادی،  مانند  کلیدواژگانی  غربی  تعاریف  بر 

شعارهایی ازاین دست می باشد؛
د( تم اصلی مضامین عرفانی )با رمزگان اولیه چهره پیر و مرشد( با تم 

اصلی چهره، تداخل صوری دارند؛
ه( تم اصلی مضامین بودایی، با تم اصلی مضامین سیاسی و اجتماعی 
تداخل معنایی پیدا می کنند. مانند نقاشی هایی از بودای بامیان با حضور 
نظامیان در اطراف. در این نقاشی ها می توان خصلت های پیشامغولی نظیر 
تقابل با خشونت را در هنر افغانستان، در آثار معاصر از طریق بازنمایی 

تصویری بودا مشاهده نمود؛
و( تم اصلی مضامین عرفانی، با کد اولیه رقص در تم اصلی نقاشی 

مردم نگارانه، تداخل صوری دارد؛
ز( مضامین دینی، چه با مفاهیم قرآنی و چه با مفاهیم بودایی، در 
آثار مردان نقاش معاصر افغانستان، بیشتر از نقاشی های زنان به کار رفته 
است. حال آنکه، مفاهیم قرآنی، تنها در آثار زنان مینیاتوریست بروز و 

ظهور دارد؛
ح( مضامین اجتماعی و سیاسی، باالترین میزان مشارکت زنان و مردان 
را به  خود اختصاص داده و در آثار زنان بیشتر دیده می شود و مسائل زنان، 
تم اصلی اکثریت نقاشان زن معاصر افغانستان است. اصواًل بازنمایی زن 
در آثار مردان نقاش معاصر افغانستان، بر زیبایی زن، نقش مادرانه زنان و 
معصومیت کودکانه دختران، تأکید دارد و به ندرت به مسائل سیاسی و 
حقوق زنان اشاره می کند. همچنین، تصویر افغانستان در آثار زنان، متالطم 
و با تلخی سرنوشت تصویر می شود حال آنکه در آثار مردان، گاهًا، همراه 

با افتخاراتی نظیر استقالل و غرور ملی نیز مشاهده می شود؛
ط( تم های اصلی »مناظر طبیعی« با انواع تکنیک ها و »چهره«، اغلب 
در آثار مردان، دیده می شود و نمود اندکی در آثار زنان دارد. چهره افراد 

فرعی و رمزگان اولیه به صورت رقص و سماع و نیز چهره پیر و مرشد 
مشاهده نمود. این مضمون، بسیار پرتکرار بوده و هنرمندان قدیمی )دهه 

40 شمسی( نظیر اکبر خراسانی )تصویر 33( آن را بازنمایی نموده اند.
همچنین هنرمندان متأخر نظیر معصومه میرزایی )تصویر 34(، النا 
نوروزی )تصویر 35( با تکنیک های معاصر آن را اجرا نموده اند. همچنین 
در مینیاتور افغانستان نیز، چهره موالنا )تصویر 36(، به عنوان یک الگوی 

ترسیمی پرتکرار، مشاهده می شود.
به طور  که  معاصر  نقاش  چهارصد  آثار  از  کلی،  بررسی  یک  در 
میانگین از هرکدام، پنج اثر در دسترس قرار داشت، پس از دسته بندی 
تعداد نقاشان و تفکیک نقاشان زن و مرد از یکدیگر، نتایج نشان می دهد 
که مضمون اجتماعی و سیاسی، باالترین میزان مشارکت نقاشان را به خود 
اختصاص داده، که باالترین میزان مشارکت زنان، متعلق به این مضمون 
و باالترین میزان مشارکت مردان، در پرداختن به مضمون مناظر شهری 
و طبیعی است. کم ترین میزان مشارکت نیز متعلق به مضمامین عرفانی 
است که میزان مشارکت زنان در این مضمون نیز، بیشتر از مردان است.

نتیجه گیری ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نقاشی افغانستان، از سال های زمامداری شاه امان اهلل، با تأسیس نخستین 
مکتب هنرها و صنایع و دارالمعلمین کابل و در سال های بعد نیز دانشکده 
 هنرهای زیبای دانشگاه کابل و ظهور استادانی چون غالم  محمد  میمنگی، 
استاد برشنا و امان اهلل حیدرزاد و دیگر استادانی آن زمان، که همگی 
هنر را در غرب آموخته بودند، چه در زمینه مضمون و چه در سبک 
و شیوه، به سوی هنر مدرن و آزمودن سبک های غربی سوق داده شد. 
تمرکز اقتصاد هنر بر سفارشات آثار غربی، در دوران کرزی، نقاشی سنتی 
را به حاشیه راند و بر شدت گرایش نقاشان معاصر به این سمت وسو 
دامن زد. بدین ترتیب، مضامین بیشتر نقاشی های معاصر افغانستان، بر اساس 
رهیافت های غالب مدارس و دانشکده ها، با تأکید بر آموزه های نقاشی 
غرب صورت گرفته و تنوعات فراوانی را تجربه کرده است. تحلیل 
افغانستان، نشان  مضمون شناسانه در وجه توصیفی آثار نقاشی معاصر 

می دهد که:
الف( تم های اصلی )و فرعی( عبارت اند از: نقاشی با موضوعات دینی 
)مفاهیم قرآنی، مضامین بودایی(، نقاشی بدون مضمون )آثار فرم گرایانه، 
نقاشی خط(، نقاشی مردم نگارانه )بناهای تاریخی، زندگی روزمره، مناظر 

تصویر 35. النا نوروزی، رنگ و 
روغن روی بوم، cm 100×70. منبع: 

)رفیعی راد و همکار، 1396: 23(
تصویر 36. رمزیه عسگرزاده، 
آبرنگ و گواش روی مقوا 

cm 30×40 . منبع: )رفیعی راد و 
همکار، 1396: 23(

رضا رفیعی راد و همکاران
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