
  

  

  

  

  

   معاصر ايرانةنگاهي به نقاشي چند ده

  

  رحمان احمدي

  

  

 چهل و پنجاه، بيش از هر زمان ة دوازده سال پيش از انقالب يعني در دو ده-نقاشي ايران در ده
از ) ينال بي(تعداد پنج نمايشگاه دوساالنه . ه استها و تضاد بينشها بود ديگر، عرصة تنوع سليقه

شده بود كه حيطة ابراز وجود و ارائة شيوة هنرمندان زيادي از اقشار  برگزار ١٣٤٥ تا ١٣٣٧سال 
در آخرين دوساالنة تهران، هنرمنداني از ايران، تركيه و پاكستان شركت كرده .  است مختلف بوده

بودند كه آثار نقاشي، با وجود شباهتشان به همديگر، نگرشها و تأثيرهاي بومي سه كشور را نشان 
  .دادند مي

 سال ٢٥نمايشگاه «گر حركتهاي هنري و نمايشگاههاي قابل توجه در آن سالها، از دي  
در كاخ » هنرمندان معاصر ايران« و نمايشگاه ١٣٤٧در موزة ايران باستان، در » آفرينش هنري

در موارد اخير نيز تنوع آثار، گوناگوني بيان، كيفيت ارائه و . است  بوده ١٣٤٨در ) سابق(جوانان 
  .است كننده، با نمايشگاههاي پيشين تفاوت چنداني نداشته  شان شركتحتي قشر نقا

گرا، شركت  طور كلي در اين نمايشگاهها، از پيشتازترين نقاشان مدرن تا نگارگران سنت به  
فضاي هنري بيرون نيز، تفاوت چنداني با . زدند كردند و آثارشان را بر ديوارهاي سالن مي مي

هاي ايران يا خارج  التحصيل دانشكده  اي از هنرمندان كه فارغ هعد. فضاي نمايشگاهها نداشت
آوردند تا  هاي غربي روي مي پرداختند و شتابان به جديدترين پديده بودند، به نوگرايي و افراط مي
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كردند با كنار نهادن سنت و  شايد به اين دليل كه گمان مي. با تحوالت هنر جهاني، همگام باشند
 جهاني و ةشود تضاد و فاصله بين مدرنيت  پرشتاب از جوامع صنعتي غرب ميهويت بومي و تقليد

  .افتادگي فرهنگ تصويري ايران را جبران كرد عقب
وسو سوق داده  همين سمت  هاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي نيز به ريزي بيشتر برنامه  
 و حتي مؤسسات بخش دربار و بلندترين مقامات دولتي و بسياري از دستگاههاي دولتي«. شد مي

انجمن فرهنگي ايران و . كردند ميخصوصي، سياست كلي حمايت از هنر و هنرمندان را دنبال 
، به نمايش آثار )در پاريس(مريكا، انستيتو گوته، انجمن فرهنگي ايران و ايتاليا، گالري سيروس آ

، نگارخانه و كانون چندين موزه. پرداختند سازان و طراحان نوپرداز ايراني مي نقاشان، مجسمه
توان  هاي فعال در تهران، مي از ميان نگارخانه. هنري در تهران و شهرهاي ديگر برپا شده بود

گالري هنر جديد، بورگز، سيحون، صبا، مس، ليتو، زروان، زند، سامان، تاالر قندريز، سپيد، نقش، 
 هنر جديد ةي و اشاعنگار و گالريهاي ديگر را نام برد كه هريك به روش خود در جهت معرف

  ١.»روز بيشتر شد سان، تعداد هنرمندان و تنوع آثارشان نيز روزبه بدين. كوشيدند مي
ظهور پياپي روشها و تكنيكهاي هنري، به تقليد از تحوالت هنر مغرب زمين از يك سو و   
 ديگر، توجهي به قشر فرهنگي قوم ايراني و مخاطبان از جانب غالب هنرمندان ايراني از سويي بي

گروه چشمگيري از . اي از مدرنيسم در قلمرو هنر معاصر ايران شد باعث ظهور بازار آشفته
رسد كه آنها، سعي داشتند  نظر مي كردند و به هنرمندان، با تب و تاب خاصي در اين مسير كار مي

تا تحول دورة يكصد سالة هنر جديد غرب را در يك دهه مرور كنند و طبيعي است كه نتيجه 
وتاب كار و حركتي پرجنجال و در آن هياهو و  نقاش آن سالها، در تب. ناهماهنگ و مغشوش بود
يافت تا خود و مسير حركتش را درست ارزيابي كند و نتيجة بازيابي و  شتاب، كمتر مجال مي
نقاش ايراني بيشتر از آنكه در . طور شايسته به مردم و مخاطبانش عرضه كند تفحص خويش را به

بود و براي اين جهان زميني بودن و جهاني » جهان زميني «ةبودن باشد، در انديش» سرزميني«فكر 
ماندگي خود در اين زمينه، از  كوشيد تا ضمن جبران عقب زد و مي شدن به هر تالشي دست مي

به حاصل و انجام مثبت و مؤثري ماندگي، در عمل  مدرنيسم عقب نماند، هرچند اين جبران عقب
  .دست آمد اش به اي به قيمت از دست دادن مردم، مخاطبان و بستر فرهنگي گونه و بهنجاميد ني
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هاي چهل و پنجاه اگر نه هميشه اما بيشتر تالشي بود از سر  به بياني خالصه، مدرنيسم دهه  
طلبيها را ارضاء كرد و نه  هاي منفرد، تفنن تقليد و هم از اين روي، در بيشتر موارد چون پديده

ترديد ثمرات درخور توجهي نيز  گرچه بي. چهره باقي ماند هويت و بي بي.  واقعي رانيازهاي
داشت كه يكي از آنها اين بود كه به نوعي، افق ديد نقاشان ما را بازتر كرد و آنها را به نتايج راهي 

  .كه رفته بودند واقف ساخت
اشان به منظور هويت گرايي، تعدادي ديگر از نق در كنار اين حركت پر جنب و جوش مدرن  

گروهي از نقاشان با روي آوردن به . بخشيدن به كار خويش از هنرهاي سنتي مايه گرفتند
اينان . گرايانه دوري كنند هاي انتزاعي نه از نوع رايج، كوشيدند از آن هرج و مرج فضاي تفنن شيوه
زمينة نقاشي نو، با كوشيدند با انتشار آثار تئوريك در . ي مخاطبان تازه برخاستندجستجوبه 

  .مايه و رايج مقابله كنند و جوانان جدي جامعه را آموزش دهند گرايشهاي بي
به بيان ديگر، در وضعيتي كه هنرهاي تجسمي نوين ايران در جهت اثبات موجوديت خود،   

كرد، و  داشت و نمايشگاهها، استعدادهاي جواني را وارد عرصة اين هنر مي گامهاي سريعي برمي
ساز و گرافيست و  ضايي كه پر از شور و تجربه و شوق و نوآوري بود، چند تن نقاش، پيكرهدر ف

معمار جوان گرد هم آمدند تا به ياري مادي و معنوي يكديگر مكاني براي نمايش آثار و مركزي 
گونه بود كه تجمعها و گروههايي  وجود آورند و بدين ها و تجربيات خود بهجستجوبراي تبادل 

ترين اين گروهها  ترين و برجسته شاخص) تاالر قندريز(» تاالر ايران«.  اساس تشكيل شدبر اين
سازان و هنرمندان ساير  اي ديگر از نقاشان، پيكره  همت منصور قندريز و عده  به١٣٤٣بود كه در 

 به فعاليت خود ادامه ١٣٤٤هنگام قندريز در  ها تشكيل شد و همچنان تا بعد از مرگ نابه رشته
  . داد يم

مكتب «عنوان  هايي چون تاالر قندريز كه كار گروهي هنرمندان فعال در آن، بعدها به تجربه  
ها و نكات زيادي فرا روي هنرمندان قرار  نظر از نتايج آن روز، تجربه ناميده شد، صرف» مقاخانه

هشان را پيدا اين مكتب، درواقع سكوي پرتابي شد براي هنرمندان جوان و با استعدادي كه را. داد
ترشان  هاي شخصي شان وابسته بمانند به شيوه كردند و بيش از آنكه به خاستگاه نظري و گروهي

  .رسيدند
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خانه و  در حاشية اين كنكاشها و حركتهاي تبدار و فعال، نقاشي سنتي يعني نقاشي قهوه  
حركي و تكرار گرويده ت گرايان، به تفريط، بي نگارگري، قرار داشت كه هر دو، در قبال افراط مدرن

 ١٣٤٥بر هر دو در سال مدخانه، حسين قوللر آقاسي و محمد  گذاران نقاشي قهوه بنيان. بودند
شمسي، با چند ماه فاصله، چشم از جهان فرو بستند و شاگردان مستقيم و غيرمستقيم آنها، 

 مشابه، و حتي دادند و نگارگران در سرنوشتي همچنان به تصوير موضوعات ملي و مذهبي ادامه 
تر از حد معمول، به همان درد يكنواختي تكرار مكررات دچار  تر و خالي از نظر مضمون سبك

لطمة پنهان اين گروه به هنر سنتي اصيل، به مراتب از لطمة آشكار و رودرروي گروه . شده بودند
ي و نگارگري ايراني تر بود؛ زيرا تصويري كه از هنر سنت كننده تر، شديدتر و گمراه نوگرايان، عميق

 نمونه و الگوي غلط، در بيشتر ةارائه دادند با ساختار اصلي آن فاصلة زيادي داشت و اين ارائ
  . شد موارد به تكدير اذهان و استنباط اشتباه افراد از نگارگري اصيل مي

ترين نقص و عيبش، خالي بودن از تفحص و بازنگري، دچار  نقاشي سنتي دهة پنجاه بزرگ  
هاي واهي، ملعبه قراردادن و سوءاستفاده از حس ملي و عشق  به تقليد سطحي، وجود انگيزهشدن 

گرچه در آن عرصه نيز افراد . تر، بدلي بودن آن بود عبارت خالصه به خاطرات قومي مردم و به
جاي فرمهاي نگارگري، يا وارد كردن موضوعهاي  كوشيدند تا با تغيير به مستثنايي بودند كه مي

بندي و ساختار ويژة نگارگري، اقدام و حركتي بكنند ولي تالش   از زندگي معاصر بر قالبجديد
  .آنها در عمل نتيجة چنداني نداشت

 بازار كهنه و نو، نقاشان آكادميك، خود را در مقابل هر دو گروه  در گيرودار اين آشفته  
ها و گروههاي  خود به دستهالملك كه پس از مرگ او،  ديدند، شاگردان نسل دوم و سوم كمال مي

انشعابي مختلف تقسيم شده بودند و جز تعداد اندكي از آنها بقيه تقريباً تالش چنداني نشان 
خاطر همين، خود را در  ديدند و به  اين گروه، جايگاه چند دهة قبل خود را متزلزل مي. دادند نمي

ي داشتند كه به عناويني، حتي با كردند و سع گراي نو احساس مي برابر هر دو گروه نوگرا و سنت
  .دار و محكوم كردن هر دو گروه، از جايگاه خويش دفاع كنند خدشه
خصوص با آغاز دهة پنجاه، حركت ديگري نيز از جاي ديگر آغاز  در برابر اين حركتها، به  
 نمندا عالقهگيري مبارزات سياسي عليه رژيم شاه، گروهي از  تأثير اوج در آن سالها، تحت. شد
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 نقاشي، دور از چشم استادان، گالريها و نوگرايي كاذب، به رئاليسم ةجوان و دانشجويان رشت
آرمان . اجتماعي، اكسپرسيونيسم، نقاشي مكزيكي و ديگر گرايشهاي نو و انقالبي روي آوردند

هنگ آنها، خلق آثاري بود كه از مردم بگويد؛ با زمانه و موقعيت ايراني همگام شود و بر مردم و فر
  .جامعه اثر گذارد

گرايي و سياست  طبيعي است كه اين قشر از دانشجويان چون پنهان و آشكار با جريان مدرن  
مهري  شدند بلكه در موارد زيادي مورد بي آموزشي دانشكده همسويي نداشتند نه تنها تشويق نمي

دارها،  گالري. ندشد هاي خود نيز مي و حتي كارشكني استادان، كارگزاران دانشكده و همكالسي
اين آثار . دادند كرد، را به گالري راه نمي  سياسي آنها را تهديد مي-نقاشيهايي كه موقعيت اجتماعي

اين . دوستان، خويشان يا آشنايان بود مختص كارگاه خود دانشجو، يا منزل يا كارگاه عدة اندكي از
متوسط مذهبي بودند كه از فيلترهاي هاي  دانشجويان، معدود جوانان شهرستاني يا فرزندان خانواده

  .گزينش دانشگاه و دانشگاهيان رد شده، به محيط دانشگاهها وارد شده بودند
اين جوانان گرچه انگيزه و صداقتي سرشار، پشتوانة كارشان بود و در عملي كه انجام   
ميقي هم رفته تفحص، مكاشفه و مطالعة ع دادند خلوص و صميميتي چشمگير نهفته بود روي مي

راند، نه آگاهي و اشرافي عميق به جوانب مختلف  التهاب حس انقالبي، آنها را به جلو مي. نداشتند
آنها كاري را شروع كرده بودند كه نياز به تجربه و . و آشنايي به اصول و ارتباطات اجتماعي هنر

هاي تفحص بيشتري داشت؛ تجربه در روشها و تكنيكهاي مختلف نقاشي و تحقيق در فرهنگ
يد يا بومي و قومي مختلف و شناخت خصوصيات قومي هريك، به قراري كه اشتباهي پيش نيا

تواند در آينده، گره و ضعف مهمي را متوجه اين نوع از  جايي كه ميبرداري ناب انتخاب و گرته
  .نقاشي بكند

اي را نداشتند اما موفقيت نزديك و  درست است كه آنها فرصت همچون تفحص و تجربه  
قليدگونه در بيان مؤثر و انتقال پيام، آنها را به عموميت دادن اين موفقيت و درنتيجه، به لغزش و ت

حال خيلي مهم و كارساز بود و آن توجه نكردن به اين  غفلتي سوق داد كه خيلي ظريف و درعين
و واقعيت بود كه نقاشي انقالبي ايران، با نقاشي نكردن انقالبي مكزيك، روسيه و هر ملت 

كه انقالب هر كشوري با كشورهاي ديگر و فرهنگ هر  همچنان. كرد مملكت ديگري فرق مي
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ملت و كشوري با فرهنگ كشور و ملل ديگر متفاوت است و هر فرهنگي، تصوير خاص خود را 
مرز و  خواهد كه هويت و كيفيت آن فرهنگ را منعكس سازد وگرنه، تصويري خنثي و بي مي
خواهد بود كه با تصاوير جهانهاي ديگر، فرق چنداني ندارد و ) نوع ديگراز (هويت و عاريتي  بي
برداري و تقليد بود و با آثار  مانند آثار مدرن ما كه نوعي گرته. شود راحتي با آنها اشتباه گرفته مي  به

كرد غير از اينكه مدل ضعيف يا ناپختة آنها  همسوي خويش در جهان غرب، تفاوت چنداني نمي
  .بود

اي از نقاشي بعد از انقالب اسالمي ايران و  ر دانشجويان جوان، سرآغازي بود براي شاخهكا  
انتخاب آنها در سالهاي متمادي بعد از انقالب، ظرف بيان پيام تبدار انقالب و جنگ و معرف 
ديدگاه هنري آنها شد، گرچه در تكاپوهاي بعدي، در آثار معدودي از افراد، قالبهاي مختلفي را 

  .كرد تا به شكل اصيل و اصلي خود بيافتد، اما كمتر موفق شدعوض 
مدرن، سنتي و  به هر تقدير، در فضاي پرجنب و جوش دهة پنجاه و گوناگوني مدرن و نيمه  
افتاد و در  بايست اتفاق مي مي. هاي ديگر وقوع اين حركت آخري، طبيعي و شايد الزم بود گونه

بنابراين، با از نظر گذراندن اوضاع ملتهب . كشاند روشها مي ةكنار گروههاي ديگر، خود را به عرص
ها واقعاً بر آن  توان دريافت كه اغلب نقاشان در آن دوره مي« سه دهة گذشته -و پر فراز و فرود دو

هايي كه بنا به داليلي، جستجوبودند تا پاسخي براي هويت ملي و قومي خويش دست و پا كنند، 
رغم خواستشان، نتوانستند از تودة تماشاگر، مخاطبي  آنان، به. نشستگونه كه بايد به بار ن آن

حاصل كارشان هرچه بود اين درس را به ما آموخت كه فرهنگ و هنر در يك . تاريخي بسازند
اعتبار اجتماعي و اقتصادي اگر نتواند چراغي روشن فرا راه آگاهي عمومي باشد  جغرافياي بي

دار اين نقاشي معاصر  توان تمامي همه، آنچه مي با اين. يز نشودكم پرچم نيرنگ فريبكاران ن دست
اندركاراني  ايران ناميد ثمرة تالشها، شكستها، رنجها، ناكاميها و موفقيتهاي همة هنرمندان و دست

به قراري كه بعضي از هنرمندان و . اند نحوي پيگير، در پرورش اين نهال تالش كرده است كه به
) ده چهل و پنجاه(سرنخ هنر امروز ما در هنر گذشته «:  اخير معتقدندةناظران هنر دو سه ده

 دنبالة همان جريانات به نوعيآيند  ماست، نقاشيهايي كه در نمايشگاههاي اخير به نمايش درمي
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يعني درحال حاضر جوانان ما از همان آثار گذشته تغذيه ... سابق است، كم و زيادي هم ندارد 
  .»...بينيد  اي هنر امروزي را در همانها ميه كنند و شما ريشه مي

توان تأثيرات چشمگير  ترديد نمي نظر از اين نظريات افراطي و يكسونگرانه، بي ولي صرف  
دار و مستمر را در نقاشيهاي بعد از انقالب  و تكاپوهاي تب) همه سبكها و گروهها(آن تالشها 

 در نقاشي به نوعيهستيم كه همة آن گروهها ناديده گرفت؛ و ما ناگزير از پذيرفتن اين واقعيت 
 آنها و حسي پويا و زباني ةاخير ما ادامه دارند، هرچند كه حركتي ديرگونه و متفاوت از هم

هيچ حمايت و بدون وابستگي به كسي يا جايي راه خود  متحول، درحال شكل گرفتن است كه بي
  .بودكند كه براي ثمره و حاصل آن نيز بايد منتظر  را طي مي
 تالش به نوعيگانة نقاشي ايران، همه   زماني رخ داد كه گروههاي پنجانقالب اسالمي  
دار عرصه بودند، بقيه در  كردند و در اين تالش، غير از گروه هنرمندان مدرن، كه معموالً ميدان مي

ي، كوشيد و بعد از مدت گاهي گروهي مي. بردند سر مي فراز و فرود و صعود و نزول متناوب به
 ةگونه كه يادآوري شد نيمة نخست ده خورد و آن تالشهايي از گروههايي ديگر به چشم مي
 هنرهاي معاصر ةحتي پيش از گشايش موز. است پنجاه، دوران اوج آشفتگي هنر رسمي بوده 

هاي پست مدرنيسم نيز در اينجا نمايان  و پيدايش آثار نوپديد غربي، نخستين نشانه) ١٣٥٦(تهران 
هاي سابق دست كشيدند ولي بسياري ديگر   حركتهاي جديد از تجربهتأثير تحتبعضي . دشده بو

  . به تكرار قالبهاي ساخته شده ادامه دادند
ينال آخري، با درخشش كارشان  كه در دو بي) گروه سقاخانه(گرايي نو  گران سنتجستجو  

ي كه با ساختار نقاشي نو و خاطر قرابتهاي مورد پذيرش فضاي اجتماعي هنر قرار گرفته بودند به
. مفهوم هنر ديرين ايران داشتند به تالش خود و نوعي پيوند غيرملموس بين آن دو ادامه دادند

شونده اما در قالب تنديسهايي با مضمون عاطفي  پرويز تناولي با روند تغيير يابنده و شكلي متحول
 از قلب مضامين سنتي اش، نگرش و ابداعات خاص خود را نشان داد و و هيچهاي فلزي

زده، به كشف جوهرة ناميراي سنت پرداخت و آن محتواي ديناميك را به فرمهاي تازه تبديل  نسيان
، به كشف كمپوزيون ١٣٥٥ -١٣٥٦رودي در مجموعه تابلوهاي خويش در سال  حسين زنده. كرد 

. دادند ار رسيد كه در آن حروف، عناصر بصري را در يك فضاي سمفونيك قر موسيقيايي خط 
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ي با تركيبي آگاهانه در تناسبات آهنگين تزئينذات همگن هنرهاي بومي، موسيقي، شعر، نقاشي 
  .تابلوهاي او ظهور يافت

آرام، رضا مافي و محمد احصايي ازجمله كساني بودند كه كوشيدند  رودي، فرامرز پيل زنده  
اي هنر خط را در حيطة امكانات زدنهاي صنعتگرانه عدول كنند و بقاي تا از حد خوشنويسي و رج

 ةشد سازي بيازمايند و موفق به احياي خط، جدا از ارزشهاي قديم و تثبيت وسيع نقاشي و مجسمه
ناصر اويسي با پيكرهاي برگرفته از هنر تصويري سلجوقي و قاجاري و نيز به مدد . آن شوند

انگيزي  نواز و خيال هاي چشم هنگاري بر تصوير، پرد مهرزني با قالبهاي چوبي قلمكارسازان و خط
  .ساخت
گرايي نو نزديك شده بود و به  اش بر روال و روش سنت جعفر روحبخش، كه آثار بعدي  

ش از دانشكدة هنرهاي ١٣٤٩شمارند، در  اعتبار همان آثار، او را در زمرة هنرمندان سقاخانه مي
او در . چاپ پرداختآموزي تكنيكي در نقاشي و  التحصيل شد و به تجربه ي فارغتزئين

نقاشيهاي . برد كار مي وار و رنگهاي خاموش به  خاك، شكلهاي اندام بنديهاي انتزاعي بافت تركيب
كرد كه هر آن، از مكاشفة ارتباطهاي بصري  اي را از برخورد با طبيعت بيان مي او نوع تغييرپذيرفته

  .داد تر خبر مي و حذف ضمايم و نزديكي به فرم انتزاعي
كه كمابيش (اي از آنها  عده. هايي پيش آمده بود ها و گونه ن هنرمندان مدرن، شيوهدر بي  

، با ارائة بوم سفيد فشار داده و برآمده يا بومهاي )معتقد به انتقال هنر آماده و وارداتي بودند
 بدون تصوير، بر هنر مدرن افراطي از نوع حركتهاي مشابه در اياالت متحده و اروپا ةيافت شكل
كنندة سبكهاي پرجنجال غربي از جمله  ورزيدند؛ و در عمل، تا حد زيادي منعكس كيد ميتأ

بيشتر هنرمندان اياالت متحده از جمله (گرايي هندسي بودند كه هنرمند  گرايي نوين يا انتزاع انتزاع
  بوم سفيد يا سطح موم ماليده يا بومةدر آن با ارائ) رابرت من گولد، جوبائر و آگنس مارتين

در شمارگان و تعداد زياد، به تعبير خودشان » نام بي« و با عنوان مكرر ١٩٧٠گرفته در دهة  حجم
رنگي سفيد و ارتباط آن با كادر مربع يا با حجم ناملموس نهاده شده بر سطح  اي از بي مفهوم تازه«

  .دادند را ارائه مي» بوم
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كوشيدند تا بين بيان صريح و مؤثر  يهاي قبل، همواره م سردمداران كوبيسم ايراني كه در دهه  
كوبيسم و ساختار قابل تغيير و ديد چندجانبة آن از طرفي و موضوعها و مفاهيم سرشار ايراني، از 

دار قديمي را با سطوح  طرف ديگر پلي برقرار كنند و در اين مسير، گنبد امامزاده و بازارهاي تاق
 كوبيسم انتزاعي رسيدند؛ به نوعيگي رساندند و نهايت ساد  كشيدند، آثار خويش را به شكسته مي

البته بيشتر آنها از جمله جليل ضياپور، قسمت چشمگيري از توجه و تالش خويش را به تدريس 
هاي هنر جديد يا  هايي دربارة گونه هنر و نگارش مقاالت تحقيقي در مجالت و تحرير كتابچه

  . ايران معطوف كرده بودهاي فرم و رنگ در زندگي مردمان اقشار مختلف جلوه
دار و  در آثار خويش، مواد جرم) از جمله ماركو گريگوريان(اي ديگر از هنرمندان نوگرا  عده  

برد و  كار مي ساز از پودرها و چسبهاي مختلف را به استر و مواد دست خميري مانند ِگل، پولي
 مواد ديگر استفاده كشيد يا از خصلت تَرك برداري ِگل و نقشهايي تند و خشن روي آن مي

  .داشت را در آثار خويش ابراز مي» هنر خام«يا » پاته«هايي از نقاشي   نشانهبه نوعيكرد و  مي
هاي مشابه يا متفاوت، از طريق تدريس يا  هنرمنداني چون وزير مقدم، در دهة چهل به گونه  

هاي پيشگامان اروپايي هنر  ههدف آنها، به پيروي از انديش. گرايي را تقويت كردند كار هنري، انتزاع
هايي در نقاشي  حسين كاظمي پس از تجربه. ترين بيان تجسمي بود انتزاعي، دستيابي به ناب

او پس از تفحص و . اي موجز دست يافت پيكرنما و انتزاعي، سرانجام در سالهاي آخر، به شيوه
 متأثر از -رگري شاعرانهگرايي امپرسيونيستي و نوعي تصوي اندوزي در روشهايي چون واقع تجربه

  .اي رسيده بود  و بازنمايي آرماني به شيوة نو، به انتزاع خاص و ويژه-نگارگري مكتب اصفهان
 ايجاز و بازنمايي در طبيعت به نوعيشناختي ِذن،  سهراب سپهري كه براساس بينش زيبايي  

. رفت انتزاع صوري پيش دست يافته بود، مكاشفة شاعرانه را در جهان ايستا پي گرفت و تا نهايت 
كننده، توجه به تعادل فضاهاي پر و  هاي بيان تلخيص و تقطير شكلها، تأكيد بر سيستم خطها و لكه

مركبهاي  آميزي و سيال، از جمله اصولي بودند كه سپهري از آب خالي و كار بست اسلوب رنگ
نگارانه دست يافت كه  هياي انتزاعي خاص و بدي خاور دور آموخته بود و بدين سان، او به شيوه

  .اش در طبيعت كويري شد هاي شاعرانه وسيلة مناسبي براي بيان مكاشفه
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به هاي خويش،  همان سالها، هنرمنداني چون ابوالقاسم سعيدي با قصد تأكيد بر ريشه در  
بهمن محصص در قطب مقابل سپهري و سعيدي قرار .  سنت تصويري ويژه بازگشتندنوعي
اي اقامت در ايتاليا، فرهنگ روشنفكرانة اروپا را عميقاً جذب كرد و فارغ از او در ساله. داشت

ها،  در بيشتر دوره. دلمشغولي رجوع به ميراث شرق، شيوة اكسپرسيونيست خشن خود را يافت
  . شود آميز انسان معاصر است كه با زباني تلخ و گزنده وصف مي مسئلة او وضعيت فاجعه

 صوري خوشنويسي ثلث و پرويز كالنتري از شكل و بافت محمد احصايي از ويژگيهاي  
مسئله آن بود كه تكاپوي دستيابي به . گرفتند مي معماري روستايي براي تجربيات خويش بهره 

آميز را از منابع هنر كاربردي قديم گشود و  سبك ايراني باب برداشتهاي متنوع صوري و گاه تفنن
  . البهاي جديد، هنر رسمي را به آشفتگي كشاندتالش براي تطبيق اين عناصر سنتي با ق

رحيم ناژفر . منوچهر صفرزاده، قصة سرگشتگي و تنهايي در جهاني دوزخي را بر پرده كشيد  
خانه،  هايي از نقاشي قهوه احوال شهيدان راه حق و قديسين و الهگان را در ساختاري ويژه با نشانه

هستي در قالب و كيفيتي ذهني و سوررئال و حالتي از در آثار او، عناصر عيني و رئال . روايت كرد
اي از  روش كار ناژفر در سالهاي بعد، مورد توجه و دستاويز عده. آميزد فراواقع مذهبي به هم مي

  .نقاشان نسل بعد از انقالب شد
آيدين آغداشلو در فرايند رونگاري دقيق و تخريب عمدي كار استادان عصر رنسانس،   
تري چون نيكزاد نجومي،  همچنين نقاشان جوان. شد ها را در گذر زمان يادآور پذيري ارزش اكيپ

. ناهيد حقيقت و عليرضا اسپهبد، هريك به شيوة خود بازتابي از تشويشهاي زمانه را مجسم كردند
كرد كه  وار واقعيت اشيا، نقاشيهايي خلق  اسپهبد با تصويرهايي برگرفته از اشكال ذهني و كابوس

  .نمو و پرندگان منجمد بودند از طبيعت دگرگونه، نبات بياي  آميزه
محمدرضا جودت، با خلق تصاويري از انسانهاي خيالي داراي اندام سترگ و سرهاي   

رغم محدوديت رنگ و  كرد كه به آلود، جهاني را معرفي مي كوچك، با لباسي يكرنگ و هيبتي وهم
. حال تفكرانگيز و تأثيرگذار بود در عين شماري تضادها و سطوح، خيلي پويا و پرتحرك و  كم

رويين پاكباز، كه بيشتر وقت خود را در دهة پنجاه معطوف مقوالت پژوهشي و نگارش سلسله 
گيريهاي تاالر قندريز كرده بود، در آثار  هاي طبيعي و تشريحي همچنين امور اجرايي و موضع مقاله
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وار  ها و عالئم صوري گرافيكي و از نشانهداري را پيش گرفت  اش بيان نمادين و پيام تصويري
فضاي خالي در اين تصاوير، بروز و برجستگيهاي خاصي دارند و در مركز نقاشي، . استفاده كرد

دو يا سه عنصر مشخص، در ارتباط با هم، وظيفة ابراز و انتقال بيان فكري و منظور سمبليك 
  .هنرمند را برعهده دارند

به توان به افراد زيادي اشاره كرد كه  فضاي سالهاي دهة پنجاه، مياز ديگر هنرمندان كوشا در   
در آن فضا، هنرمنداني چون پروانه اعتمادي، ليلي .  در روند نقاشي سالهاي بعد مؤثر بودندنوعي

پيرايه از هستي   متين دفتري و فريده ياشايي نيز با زبان شخصي خويش به توصيف ساده و بي
  .پرداختند آدمها و اشياء 

رئاليستي كابوسهاي انسان معاصر را ربهرام عاليوندي از جمله هنرمنداني بود كه با بياني سو  
اي از خطوط تكراري و سطوح ورم  هم بافته شونده، و برزخ به در بافت و فضايي پايدار و متالشي

خته هم آمي حسين محجوبي دنياي برهوت به. كرده برداشتهاي خود از جهان معاصر را نمايان كرد
 شكل خيالي عناصر بودند، تكرار ةبا خطوط باريك خويش را، كه نماد بدويت طبيعت و نشان

هاي فراوان  آوردند كه پس از به دور خود پيچيدن از ميان اين خطوط موجوداتي سر بر مي. كرد مي
ريك خط اند و در مسير با در پايين تابلو، عاقبت راه گريز و صعود به قسمت بااليي تابلو را يافته

  . لغزند مستقيم به جانب فوقاني كادر تابلو مي
هاي  نقاشيهاي او با رنگمايه. گرانه در فرم و فضا پرداختجستجومهدي حسيني به مطالعة   

هاي كركره و صندلي  اي امثال پرده اي از فرم تكرارشونده خنثي و تضادهاي كم، به تصوير تازه
برنگ و آب مركب تصويرهاي مات و كمرنگ و ابراهيم جعفري با آ. داد راحتي ادامه مي

بهمن . كننده ارائه داد حال گذرا و پرتحركي از زندگي مردمان چادرنشين و عشاير كوچ درعين
 عناصر طبيعت و صورت يا اعضاي انسان و قرارگرفتن حالت مات يا ةبروجني در انتزاع و تجزي

  . اكسپرسيون رسيد-اي از آبستره شكستة آن در فضا، به تكوين رويكرد ويژه
هنرمنداني چون منوچهر شيباني، چنگيز شوق و منصوره خليلي، با كمي تغيير و تحول،   

از هنرمندان . دادند مسير سالهاي پيش خود را كه نوعي اكسپرسيونيسم انتزاعي بود، ادامه مي
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 به جمال توان هاي گذشته ايران رسيده بودند مي ها و سده اي از دهه ديگري كه به تلفيق ويژه
  .اصغر معصومي، اصغر محمدي و افراد ديگر اشاره كرد پور، علي بخش
وجوش و تحركهاي  هنرمندان ايراني در سالهاي دهة پنجاه پس از يك دورة پرجنب  

اما حركتهاي گروهي و . رفتند تر پيش مي هاي مشخص گروهي، اغلب در مسير روشها و گونه
اما در آن سالها، داليل مختلفي مثل مطيع روند حاكم . شتانعكاسهاي موج نوگرايي هنوز ادامه دا

نگاري تابلوهاي به فروش رسيده و وساطت و  سازي و دوباره بودن بعضي هنرمندان، مشابه
 بيشتر از وضع و موقعيت پيش آمده، باعث شده بود كه نقاشي ايران ةعملكرد گالريها براي استفاد

ر، به تكرار مكررات، تقليد و دوري گزيدن روزافزون از مردم جاي رشد و شكوفايي هرچه بيشت به
  .شود روز نيز از كيفيت و پويايي آن كاسته  گرفتار، و روزبه

وجوشهاي خياباني  خاطر جنب ، به١٣٥٧ تا پيروزي انقالب در بهمن ١٣٥٦تقريباً از اواخر   
 هنرمندان رات، بازار هنر ومردم عليه رژيم و حركتهاي اجتماعي در قالب مبارزات سياسي و تظاه

گالريها، كه بيشترشان در نواحي مركزي شهر قرار داشتند، تغييراتي در . وتاب افتاد از تب
اي از هنرمندان  عده. مقدار زيادي از نمايش آثار را به تعويق انداختند هايشان اعمال كردند و برنامه

از «و ممالك اروپايي گذرانده بودند تا مريكا آكه تحصيالت خود را در ) بيشتر از گروه مدرنيست(
به نقاط و كشورهاي مختلف سفر كردند و آنجا ماندگار شدند يا در سالهاي » آب افتادن آسياب

  .بعد برگشتند
و نقاشان » گرايان اجتماعي واقع«عالوه بر هنرمندان مدرنيسم و نوگرا، در روال كار گروه   

ياسي و دست داشتن در اعتراضها و جنبشها، وقفه و  س-خاطر اشتغاالت اجتماعي متعرض نيز، به
نگاري و كشيدن  هاي اين هنر، از جمله پالكارت مكثي پيش آمد، هرچند كه در برخي از شاخه

خاطر بار سياسي  وجود آمد ولي به شخصيتهاي انقالبي در چند ماه آخر قبل از انقالب، تحركي به
ي تجسمي به جستجون آنها را جزء نقاشي هنري و رساني پوسترگونة تابلوها، شايد نتوا و پيام

هاي سياسي، اجتماعي، فرهنگي و هنري، آبستن هزار حادثه بود و  زمان درهمة زمينه. حساب آورد
رسيد و نقاشي و ديگر هنرها نيز، بر روند  نظر مي بيني براي خيلي اشخاص، مشكل به پيش

  . اجتماعي و تثبيت اوضاع چشم دوخته بود-سياسي
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آن .  وقوع انقالب اسالمي و پيروزي آن، دورة جديدي از تاريخ هنر معاصر ايران آغاز شدبا  
طلب نقاشي براي مدتي از صحنه خارج شدند و در وضعيت جديد، با  مخاطبان نوگرا و تفنن

روي و نفي موجوديت و كاركرد هنر رسمي قبل از انقالب، بسياري از كارگزاران و شماري از  پس
 فعاليت هنر رسمي زمان محمدرضا پهلويوقوع انقالب نه فقط . نه را ترك كردندهنرمندان صح

  . عظيم تاريخي قرار دادةرا قطع كرد بلكه كل نقاشي نوگرا را در برابر يك واقع
جوانان مترقي به . وجوش، افراد و پسوناژهاي خود را عوض كرده بود عرصة تكاپو و جنب  

اي اندك، به عرصه  و سركش با انگيزه و شوري زياد، اما تجربهنيروي جوان . خيابانها آمده بودند
نقاشي ديواري و . زده و افراطي تمام اقدامات گذشته را مردود شمردند رسيدند و با واكنشي شتاب

اين امر، در محتواي . زده و ملتهب همه جا را فراگرفت پوسترهاي انقالبي در پاسِخ جو سياست
ا در تكنيك و ساخت و زبان، ناپخته و از سبك و روال آرماني خود خود با زمانه همگام بود، ام

ساز يك شيوة معتبر و  در مكزيك همراهي با انقالب زمينه. گرايانه و محدود داشت برداشتي ساده
اي به بار نيامد كه سرخوردگي بعدي بر  جهاني در نقاشي شده بود؛ اما در ايران نه تنها چنين نتيجه

 كه تنها همگامي با مردم -اي پربها و مثبت بود  و آن نكته-نقاشان ما دريافتند. شدت بحران افزود
دريافتند كه عوامل اصلي عقيم ماندن آن حركت را بايد در تقليد، ناآگاهي . و انقالب كافي نيست

 به نوعياز زبان بصري جهاني، برداشت محدود از رئاليسم و بيش از همه در بحراني جست كه 
  .است ريهاي گذشته مربوط بوده بردا به گرته
زدة تصويري بود كه باعث  يكي دو سال اول انقالب، دوران آزادسازي پتانسيلهاي سياست  
رساني گرافيكي و  وجود آمدن سبكي تبليغاتي در نقاشي شد كه بيشتر كيفيت و رسالت پيام به

ي سياسي، مذهبي و تاريخي هنرمندان به كشيدِن تصويِر شخصيتها. عهده گرفته بود كاريكاتور را به
كار پرداختند و تجربه و  ها و مجالت به اي نيز در روزنامه و شهداي انقالب اشتغال ورزيدند و عده

توان خود را در كشيدن طرحهاي كاريكاتوري و بين تصويري جريانات و حوادث انقالب 
  .آزمودند
هاي نقاشي انقالب،  تجربهدر پي حملة ارتش عراق به خاك ايران، تقريباً همة حركتها و   

نگاري و پوسترسازي در مضمونهاي  ديوارنگاري، پرده. متوجه جنگ و مقوالت مختلف آن شد
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رساني فوري و  ضرورت تبليغ و تهييج و پيام. حماسي، ديني و سياسي رواج بيشتري يافت
  .گسترده باعث توليد انبوهي از آثار شعاري در سطح جامعه شد

 بعد از انقالب و در ادامة تشكيل نهادها و مؤسسات نوبنياد دولتي، در همان سالهاي اول  
هاي مختلف  تأسيس شد و گروهي از هنرمندان رشته) حوزة انديشه و هنر اسالمي(حوزة هنري 
اي از نقاشان جوان در آن جمع شدند و به تصويرنگاري و نقاشي روزهاي انقالب و  از جمله عده

  .جنگ مشغول شدند
 موزة هنرهاي معاصر تهران، تحت مديريت و نظارت مستقيم وزارت فرهنگ ١٣٥٨در سال   

با اجراي نمايشگاه گروهي از هنرمندان، ) جايگزين وزارت فرهنگ و هنر سابق(و ارشاد اسالمي 
) طرف و مستقل بيشتر بي(اي از آثار نقاشان مختلف  در اين نمايشگاه گزيده. شروع به كار كرد

در اين .  تا حدي با فضاي ملتهب و پرشور آن روز همساني داشتندشركت داده شده بود كه
نمايشگاه، آثار مدرن و متشابه مكاتب غربي حذف شد و بيشتر تابلوهايي با مضامين ايراني و 

همگام با اين نمايشگاه، تعدادي از . جان به آن راه يافته بودند كم طبيعت يا طبيعت بي دست
و ... ) اب، سالن نمايشگاه مجموعه سعدآباد، فرهنگسراي نياوران و آفتةخان(هاي دولتي  نگارخانه

  . گالريهاي خصوصي فعاليتهاي خود را شروع كردند
ويژه نقاشي از گروهها و  موزة هنرهاي معاصر از آن پس به نمايش گروهي آثار هنري به  
هاي خاص، بعضي از دليل نبودن معيار هرچند به. هاي مختلف و با عناوين گوناگون ادامه داد دسته

واقعيت اين بود كه . شد مسئوليت و نقاشي بازاري محدود مي اين نمايشها به حد نازل هنر بي
اندركاران مسائل هنري در بدو انقالب، به سردرگمي و نوعي بالتكليفي  متصديان موزه و دست

.  نشده بود جديد، معلوم و مشخصةهنوز قالبهاي هنر انقالبي و نقاشي دور. دچار شده بودند
ندرت كيفيت اجرا و قدرت  كردند و گاه به گاهي تنها به موضوع روايي و داستان نقاشي توجه مي

جايي و  دليل تبادالت دوران انقالب و جابه خيلي از اشخاص، به. گرفتند فني آن را نيز درنظر مي
م بود تا مالك و خاطر همين، زمان زيادي الز به. عزل و نصب افراد، تخصص اين كار را نداشتند

ميزان مشخصي براي سنجش آثار و راهيابي آنها به نمايشگاه تكوين و تدوين شود و تا تكوين 
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ها و برداشتهاي سطحي و  اين مالكها، نمايشگاهها به عرصة جوراجور و آشفته بازار سليقه
  .غيرمتخصصانه تبديل شده بود

قاشان، آثار خود را در اماكن عمومي و اي از ن اي، عده در كنار اين نمايشگاههاي نگارخانه  
نقاشي در «هاي تفريحي و محل گذر يا ترمينالها با عناوين مختلفي مثل  فضاي باز پاركها، كوهپايه

 زيادي از اين نمايشگاهها در پارك ةعد. كردند برگزار مي» نقاشي در حضور مردم«يا » اجتماع
رمينال خزانه و جاهاي ديگر از آثار نقاشان جمشيديه، پارك ساعي، باغ فردوس، دربند، دركه، ت

هاي  ها، خشت اول نگارخانه شد و شايد اين نمايشگاه كرده، برگزار مي جدي و پركار تحصيل
اي   نگارخانه، مكانهاي ياد شدهةدولتي و خصوصي در اين اماكن شدند و امروز تقريباً در هم

  .است خصوصي يا دولتي برگزار شده 
هاي مبسوط و طرحهايي براي  هاي تجسمي وزارت ارشاد، با شرح برنامه مركز هنر١٣٥٩در   

اجرا، تشكيل شد كه قرار بود با ايجاد بسترها و راهكارهاي فرهنگي و هنري مناسب و تشكيل 
گروههاي تحقيق و پژوهش، در اشاعة فرهنگ و هنر سالم و ارج نهادن به مباني اصيل و سازندة 

ايجاد ارتباط و همكاري با مراكز هنري جامعه، به شناساندن ارزشهاي تفكر هنري، گام بردارد و با 
ها  هرچند در سالهاي بعد، مجال اجراي خيلي از طرحها و برنامه. مختلف هنرهاي تجسمي بپردازد

  . گونه كه در نظر داشت نتوانست موفقيت چشمگيري كسب كند را پيدا نكرد و آن
ايندگان سقاخانه در گيرودار كاوشهاي مستمر خويش آرام، يكي از نم ، فرامرز پيل١٣٦٢در   

كه  درحالي. در تلفيق خصوصيات صوري خط و حجم در عناصر نقاشي، چشم از جهان فروبست
رضا مافي، يكي ديگر از هنرمندان پركار و باانگيزة عرصة هنرهاي ) ١٣٦١(يك سال پيش از آن 

سهراب سپهري، نقاش و شاعر فعال و با ) ١٣٥٩(هنگام از دنيا رفته و دو سال پيش  تجسمي، نابه
  .ذوق، جهان را ترك كرده بود

 بر تحرك و  هاي هنري، ، گزينش دانشجويان جديد و گسترش فعاليت دانشكده١٣٦٢در   
نسلهاي سالهاي بعد با . سزايي گذاشت  تأثير به ترويج نقاشي در محيط دانشگاهي و اجتماعي،

تري، به فضاي دانشگاه آمدند و تحركي در محيط تحصيلي  هاي قابل قبول ها و سرمايه انگيزه
  . وجود آمد هنري به
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هاي دوران  كرده و به صحنه آمده در بيرون از دانشگاه نيز نقاشان آزاد، كه بيشتر تحصيل  
هاي  فكر قبل از انقالب بودند، به تجربه گران خوشجستجوگيري انقالب فكري، يا از  شكل
هاي گذشته و تعمق بيشتر در دستاوردهاي   يك بازنگري در تجربهپس از. تري دست زدند تازه

نفس  رسيد كه نقاشان تازه نظر مي به. ، پويشي تازه آغاز شد١٣٦٠هنر معاصر جهان، از ميانة دهة 
گير و جدي  هايشان سختجستجواند و در  نسل جديد حساسيت موقعيت خود را درك كرده

  . باشند
كه با عنوان نقاشي ( بيشتر رئاليسم نو ١٣٦٠ اول دهة ةي نيمروشهاي بارز و چشمگير سالها  

هايي از تصاوير سنتي بود؛ و مجزا يا  و در مواردي مدرنيسم متحول و گونه) شد انقالب ناميده مي
همراه اينها، نوع ديگري از نقاشي در حال تكوين و تولد بود، كه با مطالعة روشهاي يادشده و 

فردي را براي برخورد با مضمون، تكنيك  ا، خود راه تازه و منحصربهحتي تحت تعليم استادان آنه
  . و مسائل نقاشي برگزيده بود

بيشتر نقاشان رئاليسم اجتماعي يا نقاشان انقالب، جذب حوزة هنري و ادارات دولتي مثل   
ادارة ارشاد يا انجمنهاي اسالمي دانشگاهها و جهاد دانشگاهي شده بودند و تصويرگر نگرش 

شان نسبت به حوادث جنگ و اتفاقات بعد  ةي و نظريات و ديدگاههاي اداره يا سازمان مربوطهنر
  . از انقالب بودند

تحركي، مانند فضاي  ها و نمودهاي نقاشي در شهرهاي ديگر نيز با كمي تفاوت و كم جلوه  
شود، به  ميها و سالهاي دورة معاصر، بيشتر و چشمگيرتر  اين تفاوت كه در همة دهه. تهران بود

. است ها و مجامع مهم هنري در تهران داير و منسجم شده  خاطر اين است كه دانشكده 
طور طبيعي در تحرك و تحول هنر در تهران تأثير  هاي هنري و فضاي دانشگاهي، به دانشكده

ها  فارتخانهاز طرفي ديگر، تقريباً همة س. اند اي نداشته سزايي داشته و شهرستانها از اين تأثير بهره به
ترديد در ترويج و تبادل افكار، آثار هنري و مسائل مربوط به آن  المللي، كه بي و مؤسسات بين

  . تأثير نيستند، در تهران قرار دارند بي
راه انداخت كه آثار طراحي، نقاشي، خوشنويسي   در اصفهان يكي دو گالري را ادارة ارشاد به  

سالن تعدادي . گذاشتند شجويان هنر پرديس را به نمايش ميخط هنرجويان هنرستان و دان و نقاشي
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از هتلها هم، عالوه بر نمايشگاه دائمي و مجموعه صنايع دستي خويش، در مواقع و مناسبتهايي، از 
هرچند در آن سالها، تعداد . كرد پسند نمايشگاهي برپا مي مآب و توريست نقاشيهاي سنتي
عالوه نظر  يل مختلف ديگر، رقم چشمگيري نبود و بهخاطر جو زمان جنگ و دال جهانگردان به

  . هاي ايراني متوجه بود بافته آنها، بيشتر به صنايع دستي و سنتي و دست
 به  اساساً دربارة نقاشي. بيشتر اين گالريها، برنامة مشخص و مدوني براي نمايش آثار نداشتند  

خط يا صنايع   آثار خوشنويسي، نقاشيدادند بيشتر ترجيح مي. وسواس و احتياط دچار شده بودند
گونه آثار، سؤال و جوابي همراه نداشت و باعث  آن. و هنرهاي سنتي را به نمايش بگذارند

در آن جو (شد، اما در نقاشي، هر موضوعي  اي انعكاسهاي جوشان موسمي نمي تحريك پاره
تابلوهاي انتزاعي . شد ميدرد قلمداد  انگيخت؛ گل و ميوه و منظره، هنر بي سؤالي برمي) ملتهب

ها و موضوعهاي ديگر، هيچ جايگاهي در ذهن مردم و متصديان امور هنري نداشت  بدتر از مقوله
هايي از تصاوير ايران كهن و نقوش باستاني، بحثها و برچسبهاي متعددي براي تابلو به  و نشانه

  . آورد ارمغان مي
هاي  ارشاد، آموزش و پرورش، نگارخانه(دو موضوع تاحدي در نظر مسئوالن ادارات هنري   
نگاري و ترسيم مكرر  كپي تصاوير و عكسهاي جبهه و دومي دوباره: پذيرفتني بود) دولتي

. موضوعات پيش پا افتادة اجتماعي مثل كارگران و باربران و طبقات تهيدست و جوركشيدة جامعه
.  باب صحبت بيشتر افراد بود-فتر كار مي اش به  كه معموالً به مفهوم واژگونه-»پيام«اصطالح 

 -اندركاران، از اصطالح پيام و هنر متعهد، تنها جنبة روايي و مضمون سياسي مردم و غالب دست
ايجاد تركيب و نظم تصويري و پيام تجسمي براي بيشتر . يافتند اجتماعي آن را درمي

 مسئله، البته بيشتر از آنجا اندركاران ادارات و محافل هنري، معنا و مفهومي نداشت؛ دليل اين دست
  . شدند انتخاب نمي) ويژه از نقاشان به(كدام از آنها، از اهل هنر  شد كه تقريباً هيچ ناشي مي
اش، توجه و رغبت زيادي به مسائل هنري جديد  خاطر فضاي مذهبي و جو زيارتي مشهد به  

شنويسي، قاليبافي و غيره، در بعضي تفكرها، نقاشي امروزي، در قبال هنرهاي سنتي از جمله خو(
از ابتدا، نمادها و نمودهاي هنري در اين شهر . داد نشان نمي) آيد اي نو به حساب مي پديده

.  است در ظرف و قالب مذهبي نشان داده شده) كم در بخش وسيعي از هنر و تمدن شهر دست(
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حوادث تاريخي مذهب مثالً نقاشي براي كشيدن تمثالها و تصاوير اماكن و شخصيتهاي مذهبي يا 
است يا براي كشيدن تصوير  كار گرفته شده  تشيع و درنهايت براي چاپ و فروش به زائران، به

ها، مصارف مختلف  است كه آن پرده هاي بزرگ و وسيع بوده  بارگاه و مدفن امام رضا در پرده
  . اند زيادي داشته

طور مستمر و يكي دو نگارخانه و  هدر تبريز در همان سالهاي اول انقالب، نگارخانة ماني ب  
وقت، آثار هنرجويان و معلمان هنرستان و هنرمندان آزاد را به  حالت پاره سالن دولتي ديگر به

آثار به نمايش درآمده، معموالً تابلوهاي خوشنويسي افراد باسابقه، صنايع . گذاشتند نمايش مي
التحصيل شده در  ه آثار نقاشان فارغدستي، طراحي سنتي از جمله نقش قالي يا گره چيني و گا
غالب اين نمايشها جنبة فرهنگي . سالهاي قبل از انقالب و معلمان و آموزشگران رشتة هنر بود

  . هنري داشت و از فروش در بيشتر آنها خبر چنداني نبود
كار كرد و   شروع به١٣٥٨از ) از جمله موسيقي(هنرستان ميرك با حذف برخي از دروس   

نگ براي پرورش هنرجويان آزاد، به تدريس دروس هنري از جمله طراحي و نقاشي خانة فره
التحصيل  نقاشان آكادميك آن شهر، كه از ايران يا از كشورهايي مثل ايتاليا و تركيه فارغ. پرداخت

هايي از اصول كالسيك كار  حالت آزاد و بيشتر به روش رئاليسم پخته، با مايه شده بودند به
  . كردند مي

در شهرهاي ديگر و مراكز استانها نيز، روال تاحدي شبيه سه شهر ياد شده بود، با اندكي   
در بعضي شهرها از زمان پيش از انقالب، ادارة فرهنگ و هنر، . تفاوت در كميت و گاه كيفيت

عد از ها در زمان ب نگارخانه يا سالنهايي براي نمايش آثار، به راه انداخته بود كه بيشتر اين نگارخانه
توان به گالري آبي و گالري  ها، مي از اين نگارخانه. دادند انقالب نيز، به فعاليت خود ادامه 

كالسيك در بابل؛ گالري دريسي و وصال در شيراز؛ گالري سردار اسعد گرگاني در گرگان و 
  . گالريهاي مشابهي در يزد، سنندج، كرمانشاه و غيره اشاره كرد

 و ١٣٦٦از (ويژه تهران   كشيده شدن جنگ به شهرهاي بزرگ بهباران شهرها و با موشك  
ها تعطيل شدند يا  بيشتر دانشگاه. اي در روال نوپاي نقاشي پيش آمد وقفة دوباره) ١٣٦٧نيمه اول 

  . حالت ميهمان به شهرهاي آرام گسيل دادند دانشجويان خود را به
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به شهرهاي امن رفتند و بيشتر ) سانفرهنگيان، دانشجويان، مدر(عدة كثيري از مخاطبان هنر   
نه تنها اماكن و مجامع هنري، . گالريهاي شخصي و دولتي، تا سامان گرفتن اوضاع، تعطيل شدند

اي از  در اين زمان، عده. تحرك شده بود  خلوت و بي بلكه كل فضاي شهر، براي مدت چند ماه،
بلوها، پوسترها و ساختن تنديسهاي هنرمنداِن وابسته به نهادها و مؤسسات دولتي، با كشيدن تا

اين هنرمندان در فرصتهاي . آمده را در آثار خويش منعكس كردند مختلف، حوادث و وقايع پيش
كشيدند كه  االجرايي مي ها و پناهگاهها، تصويرهاي سريع پيش آمده، در ديوار مؤسسات، كوچه

باران و حمله  ير، مقولة موشكهاي مختلِف زبان تصو مضمون جنگ و مبارزه داشت و گاه به گونه
  . كردند به شهرها را محكوم مي

از ديگر پيامدهاي انقالب، در هفت، هشت، ده سال بعد از پيروزي انقالب و سالهاي بعد از   
جوانان و نوجوانان، در مقياسي وسيع به كارهاي هنري روي . آن، رشد جمعيت خواستار هنر بود

شماري كالس  هنرجويان، چند هنركدة جديد و تعداد بيدر پاسخ به نياز فزايندة . آوردند
هاي سابق و  ديري نگذشت كه با تجديد فعاليت چندي از نگارخانه. خصوصي به راه افتاد

  . هاي جديد، بازار عرضه و فروش آثار هنري دوباره رونق گرفت گشايش نگارخانه
 ٥٩٨ ةا پذيرفتن قطعنام، يعني حدود ده سال بعد از پيروزي انقالب، ب١٣٦٧در تابستان   

سازمان ملل از طرف ايران، جنگ پايان يافت و دوران جديدي در فرهنگ اجتماعي و هنر ايران از 
اضطرابهاي صداي انفجار و . وتابهاي زمان جنگ، تقريباً خوابيد آن تب. جمله نقاشي پيش آمد

، جاي خود را به رساني آن بود موضوعهاي تند و پرخاشگرانه، كه الزمة زمان جنگ و پيام
تفحص و . ها داد عبارت بهتر، به نگرشي ديگر دربارة همان موضوع موضوعهاي ديگر، يا به
نمود دربارة سالهايي كه سپري شده بود؛ كارهايي كه انجام يافته بود و  بازنگري دوباره الزم مي

  .مراحلي كه مراحل ديگر را پشت سر خود آورده بودند
هاي   بعد از انقالب، در هنرهاي تصويري، برگزاري دوساالنهترين حوادث دهة دوم مهم  

هاي هنري،  ينال بيدر طول سه سال فاصلة اتمام جنگ و آغاز اولين . هاي ديگر بود نقاشي و رشته
بعد از پايان .  نقاشي نبودينال بيحد  ترديد اهميتشان به اتفاقات و حوادثي به وقوع پيوست؛ ولي بي

جاي  هاي جديد را به ترديد انديشة مقوله  فراغت خاطرها كه بياي خاطر پاره جنگ، به
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طلبيد، سردمداران مسائل هنري، به ترويج مراكز آموزشي هنر و برگزاري  دلمشغوليهاي پيشين مي
موزة هنرهاي معاصر تهران، در ادامة نمايشگاههاي . مسابقات و نمايشهاي هنري شروع كردند

خصوص آسيا، از  راي برقراري ارتباط بين هنرمندان جهان و بهگروهي خود از هنرمندان ايران، ب
نمايش آثار اين هنرمندان، از جمله هنرمندان كشورهاي . آنها براي نمايش آثارشان دعوت كرد

 يوگسالوي سابق ،)١٣٦٩ارديبهشت ( شمالي ة، كر)١٣٦٩فروردين (، تركيه )١٣٦٨مهرماه (چين 
ر ايجاد ارتباط هنرمندان ايران با همكاران و همطرازان و غيره، كمك شاياني د) ١٣٧٠تيرماه (

بايست از  در اين نمايشگاهها اگرچه اغلب، زبان نقاش مي. توانست داشته باشد شان مي جهاني
رسيد ولي خود آثار با زباني جهاني، ارتباط   تماشاگر مي گوش و فهم گذشت و به  كانال ترجمه مي

  . وجود آوردند  هنري، بهندانم عالقهو تأثير خود را در اذهان 
، تعدادي نمايشگاه مفيد در اين موزه برگزار شد كه به نمايشگاههاي ١٣٧٠در   

 ٢٨از (»  نقاشيةاولين نمايشگاه دوساالن«و » پردازي در هنرهاي تجسمي چهره«و » گرايي طبيعت«
نرمندان و هنردوستان از  نقاشي و استقبال هةنمايشگاه دوساالن. توان اشاره كرد مي)  آذر٢٨آبان تا 

است و  گونه نمايشگاهها در سطح وسيع، خالي بوده  آن، هرچه بود نشان داد كه اوالً جاي اين
كردند و اقدامات الزم براي برگزاري  مسئوالن امر بايد خالي بودن جاي آن را، بيشتر احساس مي

اي و در قبال هر   در هر مرحلهدادند؛ دوم اينكه نقاشان ما بايد در مسير كاري خود، آن انجام مي
 آثار جديدشان آماده ةاي، جنبش و حركت بيشتري را احساس كنند و خود را براي ارائ حادثه
  . سازند
دار و عنوانمند موزة هنرهاي معاصر و ديگر مجامع دولتي هنري،  در كنار نمايشهاي ادامه  

 در ١٣٦٩در . ويژه نقاشي داشتند گالريها نيز سهم بارزي در جهت ارائه و نمايش آثار هنري به
و ) در تهران( نمايشگاه انفرادي، پنج نمايشگاه خصوصي ١١١تهران و مراكز شهرستانها در ايران، 

در قبال . وجود نيامد  نيز تغيير چنداني در اين ارقام به١٣٧٠ نمايشگاه جمعي برگزار شد و در ٣٦
خصوص  عيت آن روز هنرهاي تجسمي، بهنقشها و تحوالتي كه وقوع آنها در عرصة جديد و موق

توانست براي پاسخگويي به  رسيد كه آن تعداد نمايشگاه نمي نظر مي نقاشي ايران ممكن بود، به
  . كننده و كافي باشد مندان نوظهور و ايجاد ارتباطي سازنده، قانع هاي هنرمندان و عالقه خواسته
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. هاي گروهي ساالنه و دوساالنه افزوده شدها و نمايشگاه در سالهاي بعد، بر تعداد نگارخانه  
. صدها اثر ريز و درشت در هريك از اين نمايشها معرفي شدند و هزاران نفر به ديدن آنها رفتند

نظر  همه به  با اين.هاي هنري بود  و توسعة فعاليت در تمامي عرصهكمي حاكي از رشد قعيتهااين وا
  . هنر امروز ايران پديد آمده باشدساز در  رسد كه تحولي اساسي و آينده نمي
 و شايد همگام و همزمان با آن، گسترش و عموميت ١٣٧٠ينال  بحث ديگري كه بعد از بي  

اين بحث به دنبال گوناگوني و تفاوتهاي .  هويت و خوديابي در هنرهاي تجسمي بودةيافت مسئل
ان و مخاطبان خطور كرد اندركار عنوان پرسشي به ذهن دست عميق مضموني و ساختاري آثار، به

پردازاني بود كه به  و البته طرح بيشتر و ترويج آن از جانب گروهي از هنرمندان و گاه نظريه
 -ويژگي مضموني و سنخيت محتوايي اثر با فرهنگ جامعه و حتي به بار سياسي و اجتماعي

  . اعتقادي آن معتقد بودند
نگريست، عجيب اين است كه   ميدر طي بحثها، هر كسي مقولة هويت را از ديد خود  

پذيرفتند و در عمل معتقد بودند كه هنر اصيل  ترين مدرنيستها نيز ضرورت آن را مي متعصب
هاي انتزاعي تصويري، سنخيت و الفت ساختاري دارد و  ايران، با تجريد، تصوير دوبعدي و اشاره

  . اشته باشداي اشاره به هويت تصويري ايراني د گونه تواند به هنر تجريدي مي
، نمايشگاهها، ١٣٧٢ و ١٣٧١هاي   و در طي سال١٣٧٠ينال نقاشي، در زمستان   بيةدر ادام  

مسابقات هنري و حركتهاي گروهي زيادي در موزة هنرهاي معاصر و ديگر سالنهاي دولتي 
در . دها و عناوين مختلفي به معرض نمايش درآم اندازي و ترتيب داده شد و آثار زيادي به بهانه راه

شان را كشف هنرمندان خالق،  بيانيه و بروشور بيشتر اين نمايشگاهها، علت و هدف برگزاري
هاي مستعد هنري، ايجاد رقابت سالم بين هنرمندان جوان و عناويني  حمايت و پشتيباني از چهره

مايشگاه اولين ن«و » نخستين نمايشگاه گل و طبيعت در آثار نقاشان«: كردند از اين قبيل معرفي مي
، و در سالهاي بعد، »اولين مسابقة هنري دانشگاهي سراسر كشور«، »تجربي نقاشي و گرافيك

  . از جمله اين نمايشگاهها و مسابقات بود) ويژه بانوان(» تجلي احساس«نمايشگاههاي 
با اين تفاوت كه .  اول بودندينال بيهاي دوم و سوم نيز با مقداري اختالف، همسان  ينال بي  
همان تبليغها، همان استقبالها و انبوهي . اي بيشتر شد طرز فزاينده  ميزان استقبال هنرمندان، به آنها،در 
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از آثار از نقاط مختلف ايران و همان كنفرانسها و نشستها تكرار شد، اما با وجود انتقادها و 
  . قوع پيوستو  و كاستي به هيچ كم  اول، همان انتخابها و حمايتها بيينال بيراهكارها در 

كيفيت و قالب .  اثر نقاشي شركت داشتند٧٢٢ نقاش با ٥٣٤) ١٣٧٤(ينال سوم  در بي  
توجه به اتفاقات دور و بر، راه خود را طي كرده بودند،  ساختاري آثار، در مواردي تغيير كرده و بي
ار ندارد و اي با ك دادند كه نقاشي رابطة محكم و صميمانه ولي درصد زيادي از نقاشيها نشان مي

دادند يا حتي در مواردي نيز، مقداري از كيفيت خود را باخته  آثار يا ركودي سرد را نشان مي
 آثاري با موضوعات يا -١: از نظر موضوعي، سه نوع و شاخه از آثار زياد شده بود. بودند
  . نقاشي خط-٣؛   جان  طبيعت بي-٢هاي مذهبي و سياسي؛  نشانه
ها چشمگير   آثار در نگارخانهةنال سوم و چهارم، فعاليت نقاشان و ارائي در فاصلة بين دو بي  
 ةاي در ارائ هايي كه معموالً برنامة پراكنده نگارخانه. تعدادي گالري بر شمار قبليها اضافه شد. شد

  . آثار داشتند، روال هفتگي منسجمي پيش گرفتند
قاشي معاصر، از جمله حسين ، چند تن از نقاشان باسابقه و هنرمندان مجرب ن١٣٧٥در   
چشم ) ١٣٧٥ -١٣١٤(چنگيز تهوق و ) ١٣٧٥ -١٣١٩( جعفر روحبخش ،)١٣٧٥ -١٣٠٣(كاظمي 

  هاي نقاشي تجربه هريك از هنرمندان نامبرده، به طرق مختلف در عرصه. از جهان فرو بستند
 در عرصة گيري نقاشي معاصر ايران سهيم بودند و  در شكلبه نوعياندوخته بودند و هركدام 

  . سزايي داشتند آموزش هنر بعد از انقالب و تربيت دانشجويان، نقش به
هاي  ينال چهارم، هيئت انتخاب در گزينش آثار و راهيابي آنها به نمايشگاه، برنامه در بي  

المللي  نمايشگاه بين. متفاوتي اتخاذ كرد و در ورود آثار به نمايشگاه، سختگيريهايي اعمال نمود
افتاده و دير  بيشتر بروز آثار مدرن و نمودهاي به تعويق) ١٣٧٨وزة هنرهاي معاصر، پاييز م(طراحي 

 پنجم كه در پاييز و زمستان ينال بيتولد يا خاك كارگاه خوردة تكنيكهاي هنر غرب بود و باالخره 
 اي از آثار و سبكهاي متداول در برگزار شد، گزيده) حالت محدود و به( در موزة معاصر ١٣٧٩

  . نقاشي معاصر ايران بود
 به به نوعيفرودها، پراكندگي و تشتت  و  فراز١٣٧٠-١٣٨٠هر تقدير، در نقاشي دهة   به  

خط،   و روشهاي نقاشي مدرن، نقاشيه استخورد و از نظرگاهي سال به سال بيشتر شد چشم مي
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 معاصر ايران، در اي، و دهها روش و تكنيك تازه و نوظهور در نقاشي خانه نگارگري، نقاشي قهوه
  . خورد چشم مي آثار هنرمندان به

  
  ها نوشت پي

  .۸۹۳، ص ۱۳۷۸المعارف هنر، چاپ نخست، فرهنگ معاصر، ةپاكباز و رويين، داير. ۱


