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چکیده
هنر دورۀ قاجار به نوعی هنر دورۀ گذار محسوب می شود. مضامین آن اشاره به آینده ای است که هنوز متولد نشده و تنها 
گذشته را هم نشان نمي دهد. هنر این دوره به دالیل قابل توجهی از جمله، آغاز دورۀ مدرنیسم در ایران، ورود صنعت 
چاپ و کتاب، گسترش روشنفكري، تأسیس دارالفنون و رواج بیان فردیت، وضعیت ناایستا و گذرایی را نشان می دهد. 
با این وجود در چند دهۀ اخیر، هنرمندان تجسمی به استفاده از مضامین، مفاهیم و عناصر دیداری هنر این دوران در 
آثارشان، گرایش زیادی نشان داده اند که هدف این پژوهش بررسی آن تمایالت است. در این پژوهش با بررسي نمونه  های 
انتخاب شده - بر اساس سؤال تحقیق- عناصر و نشانه  های آشكار و پنهان آثار هنرمندان معاصر و جدید ایران که پیوندی 
با دورۀ قاجار دارند، شناسایي و با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی مورد واکاوي قرار گرفته است. پس از بررسي های 
اولیه روشن شد که بسیاری از عناصر و ویژگی های هنر قاجار، در هنر امروز ما هنوز جریان دارند که می توان آنها را در 
سه سطح: آثاری که به طور مستقیم از هنر دوران قاجار اقتباس شده اند، آثاری که از نقش مایه ها و نمادهای دوران قاجار 
استفاده کرده اند و آثاری که در الیه های پنهان خود، از این فرهنگ الهام گرفته اند؛ طبقه بندی و بررسی کرد. توجه به 
گستردگی فرهنگ تصویری واقع گرایانۀ دورۀ قاجار به عنوان آغاز دورۀ مدرنیسم در ایران از جمله موضوعات مورد توجه 
هنرمندان مدرن ایران بوده است که مجموعه داران و دارندگان نگارخانه ها، درجهت رشد و رونق بازارهای هنری به آن 

دامن زده اند.

واژگان کلیدی: هنر معاصرایران، هنر جدید، قاجار، نوقاجارگرایی، هنرهای تجسمی.

مقدمه
به گذشته در کنار  مفاهیم، مضامین و سنت  های هنری مربوط 
نوجویی ها در هنر معاصر ایران تداوم داشته است. این عناصر، گاهي 
به وضوح دیده مي شوند و گاه در الیه های دروني و زیرین آثار هنری 
جای گرفته اند. در بین آثار هنرمندان معاصر و جدید ایران، استفاده از 
عناصر و نقش مایه های دورۀ قاجار فراوان دیده می شوند. این هنرمندان 
عالوه بر بهره گیری از عناصر نوین، از مؤلفه های هنری دوره های 
پیشین به ویژه دورۀ قاجار بهره گرفته و گاه هردو را با هم آمیخته اند 
تا به قابلیت های بیاني نو -در قالب های جدید- دست یابند. آنها در 
این راه همواره  به عناصر تزیینی این دوران توجه خاصی داشته اند. 

هنر معاصر و جدید ایران، پدیده اي وارداتي بوده و ریشه در بسیاري 
از جریان های هنري جهان دارد. این هنرها که در ابتداي ورود مورد 
استقبال بسیاري، از جمله نسل جوان قرار گرفتند، در روند روبه رشد 
خود در ایران با پشت سر نهادن شور و هیجان های اولیه به شكل 
معقولی به حیات خود ادامه داده اند. در این میان، برخی از هنرمندان 
معاصر ضمن بهره مندی از قالب های هنری جدید با پناه بردن به عناصر 
و نقش مایه های دورۀ قاجار، به طرح مسئلۀ هویت بومی، سنتی و لزوم 
آن در آثار هنری خویش پرداختند که این فرایند همچنان ادامه دارد.

بیان مسئله
گرچه پیش تر هنر دورۀ قاجار را بدون در نظر گرفتن شرایط تاریخی 
و واقعیت های اجتماعی با واژگانی چون »ضعیف« و یا »مضحک« و 
نظیر آن، تفسیر می کردند و آثار هنرمندان این دوره را خام دستانه 

* این عنوان در نمایشگاه القاجاریات موزه هنرهای اسالمی دوحه، قطر در سال 
1394 به صورت سخنرانی اراِیه شد. 
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می پنداشتند، اما امروزه با بازشناسی ابعاد زیبایی شناختی و معیارهای 
آن در هنر قاجار -که همچنان هم ادامه دارد- از آن به عنوان جنبش 
هنری مستقل و معرف زمان خود یاد می شود. با شناخت جنبه های 
تازۀ این جنبش هنری که نشان از زنده و جاری بودن آن دارد، 
می توان حضور مشهود و پنهان جنبه های مختلف زیباشناسانه ای را 

دید، جنبه هایی که تا عصر حاضر تداوم یافته است. 
در سال  های اخیر، از یک سو به دلیل شرایط خاص سیاسي، فرهنگي 
و اجتماعي و توسعۀ شبكه های مجازی، گرایش ها و رویه های هنري 
در کشور شتاب گرفته و از سوی دیگر رونق بازارهای هنری در 
منطقه، موجب رشد نگارخانه های هنری شده است. از این رو رقابت 
در بین هنرمندان معاصر، به ویژه نسل جوان در استفاده از عناصر 
ایرانی و بومی برای دستیابی به هویت ملی شدت گرفته است. بنابراین 
بهره گیری از ویژگی های تصویری دورۀ قاجار در این میان از اولویت 
خاصی برخوردار بوده است. آثار به وجودآمده از این فرایند در ایران، 
نشان دهندۀ حضور فرهنگ تصویری قاجاری و جایگاه آن در هنر 
معاصر و جدید ایران است. با توجه به استفاده های فزاینده و گاه 
نابجا از این فرهنگ تصویری در آثار هنرمندان معاصر، پژوهش های 

مختلف به خصوص در عرصۀ هویت یابی ضرورت پیدا می کند. 

روش شناسی تحقیق
در این مقاله از شیوۀ » توصیفی- تحلیلی« استفاده شده است. در 
این گونه از تحقیقات، با بررسی »وضع موجود« به تبیین »صفات 
»وضعیت مطلوب«  احتماالً  و  پرداخته شده  ویژگی های آن«  و 
پیشنهاد می شود. از این رو در این پژوهش، با استفاده از نمونه های 
انتخاب شده، به چگونگی کاربست عناصر و نقش مایه های دورۀ قاجار 
در آثار هنرمندان معاصر و جدید پرداخته شده است. برای این کار 
اهداف چندی را می توان برشمرد؛ اهدافی که این تحقیق در مسیر  

آنها به حرکت در آمده است و مهم ترین آنها به شرح زیر است:
هنر  در  قاجار  تصویری  فرهنگ  و سهم  نقش  نشان دادن   .1

معاصر و جدید ایران؛
دورۀ  نقش مایه های  و  عناصر  هویت بخشی  و  شكل گیری   .2

قاجار در هنر معاصر و جدید در ایران.
 برای رسیدن به این اهداف، نمونه آثار برجستۀ هنرمندان شناخته شدۀ 
معاصر و جدید ایران که بیشتر از دیگر هنرمندان در نمایشگاه ها، 
حراج ها و دوساالنه های داخلی و خارجی ارائه شده اند، برای بررسی 
دقیق انتخاب شده است. این نمونه ها با رعایت معیارهایی از پیش 
تعیین شده گزینش شده اند. بر این اساس، نمونه های گزینش شده 
برای این مقاله، دربردارندۀ ویژگی های چندی است که می بایست 
در روند کار تحقیقی، هرچه بیشتر موشكافی شده  و مورد بررسی و 

مطالعه قرار گیرد. 
به هر روی، ابتدا با مراجعه به جامعۀ آماری و البته با آگاهی از 
گستردگی آن، موارد برجسته ای از آثار هنر جدید که نشانه هایی 

از کاربست هنر قاجار در آنها دیده می شد، انتخاب شدند. سپس 
این نمونه های گزینش شده با توجه به سؤاالتی که اقتضا این تحقیق 
است مورد ارزیابی قرار می گیرند. در این ارزیابی سعی بر آن بوده 
تا تمامی عناصری که با فرهنگ تصویری قاجاری ارتباط دارند 
استخراج و سپس به آن پرداخته شود. نشانه هایی که پس از این 
مرحله جمع آوری و طبقه بندی شده است، در بخش تحلیل یافته ها 
به ارزیابی گذاشته شده اند. در تحلیل این یافته ها که به روش کیفی 
انجام شده، طبق چارچوب تعیین شده ای که از فرضیۀ تحقیق به 

دست آمده، سه گروه عمده مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند:
الف( آثاری که به طور مستقیم از مؤلفه های هنر دوران قاجار اقتباس 

شده اند.
ب( آثاری که از نقش مایه ها و نمادهای دوران قاجار بهره گرفته اند.
ج( آثاری که در الیه های پنهان خود از این فرهنگ تأثیر گرفته اند.

 این مقاله از ماهیت آثار هنر معاصر و جدید ارائه شده می پرسد؛ به 
طور مثال این که چه ارتباطی با هنر دورۀ قاجار دارند؟ با این فرضیه 
که نقش مایه ها، نمادها و نشانه های قاجاری، درکنار نقش نگارخانه ها، 

سهم مهمي در ایجاد نگرش نوقاجارگرایی داشته اند. 

تعریف مفاهیم کلیدی
• مفهوم هنر جدید

با توجه به پیچیدگی مفهوم هنر جدید و تقارن آن با هنر مدرن، ارائۀ 
تعریف دقیقی در این باره دشوار به نظر می رسد. بر اساس باور عام، 
هنر نو محصول دورۀ مدرنیته است، حال آن که ممكن است خود این 
زایش، نتیجۀ امری غیر مرسوم بوده باشد. ارتباط نو و مدرن، یک 
ارتباط تعریف ناشده است چرا که تفاوت های ماهوی جوامع به ویژه 
در امر فرهنگ امكان یكسان نگری در این مورد را دشوار می کند. 
به تعبیر داریوش شایگان، انگیزۀ پیدایش و حرکت مكاتب پیشتاز 
هنری در اوایل قرن بیستم در واقع تقلیل مدرنیته به امر نو بود 
)شایگان،1380، 278(. اما جرالد مست اعتقاد دارد اساساً هنر مدرن 
همۀ جنبش های هنری اعم از نو و یا کهنه را به رسمیت می شناسد. 
وی می نویسد: یكی از گرایشات کلی مدرنیسم در همۀ رشته های 
هنری بها دادن به تأثیرات جنبشی هم به مثابۀ وسیله تأثیرات تقلیدی 
و هم به خودی خود به مثابۀ هدف بوده است )مست، 1376، 237(. 
بنابراین نمی توان به طور مسلم برای ارتباط این دو مفهوم نتیجۀ 
قطعی قائل بود، اما می توان به طور اختصار آن را توضیح داد: مثاًل 
نحوه اي از ارائۀ اثر هنري که تعاملي بین نوآوري هایي جدید در هنر با 
نفي زیبایي شناسي مدرن که از بستر نهاد های نوین هنري سرچشمه 
گرفته، به وجود آورده است. هرچند جدید بودن براي تبدیل اثر به 
هنر کافي نیست اما ضروري به نظر مي رسد. زیرا »نگاه نو« زاییدۀ 
خالقیت است. آثاري که فاقد این ویژگي باشد چیزي جز بازتولید 
دستاوردهای گذشته نیست. این تكرار بي هیچ هدفي از حیطۀ هنر 
خارج  و تبدیل به محصولی صنعتی خواهد شد و البته روح هنر 
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گریزان از تكنیک صرف است. جدیدبودن هنر فقط به معني نگاه 
جدیدي به اشیا نیست بلكه شكل تازه اي است که اشیا مي توانند در 
آن ظاهر شوند، خود این امر داراي اهمیت است. واژۀ »جدید« در هنر 
جدید یک توافق خواسته یا ناخواسته است، توافقي که اشاره و رجوع  

به وجهي است در مقابل با هنر نو یا مدرن )امانی، 1387 ،43 (.  
 •  نوقاجارگرایی

پیشینۀ نقاشی قاجار به دوره های پیش تر برمی گردد و می توان 
دوره های صفوی و زندیه را از منابع مهم هنر دوران قاجار دانست. 
نقاشی و زندگی هنری دربار قاجار در حقیقت از دومین پادشاه این 
خاندان شروع می شود: بیش از سی و پنج سال )1213-1249ه. ق.( 
دوران سلطنت فتحعلی شاه و دوران پنجاه سالۀ سلطنت ناصرالدین شاه 
)1264-1313 ه.ق.( دوران نسبتاً امن و آرامی بود و امكان پرداختن 
به امور هنری و تجمل ذوقی برای  درباریان، شاهزادگان و اشراف و 
ثروتمندان تا حدی وجود داشت. شخص شاه هم از ذوق بی بهره نبود 
یا الاقل به داشتن آن و عالقه به هنر تظاهر می  کرد. تحول اجتماع 
ایران در رابطه با غرب، آرامش نسبی اما طوالنی و هنردوستی شاه 
و به تقلید از او تظاهر درباریان و اشرف به هنردوستی، مجموعۀ این 
عوامل سبب شد که هنر و صنایع ظریف رونق  پیدا کند )مسكوب، 

.)228، 1379
واژه »نو قاجارگرایی«  عنوانی است که نگارنده انتخاب کرده و در برابر 
آثار هنری و گرایش های معاصر و جدیدی قرار دارد که از ویژگی های  
دوران قاجاریه  در سطوح مختلفی بهره گرفته اند. نوقاجارگرایی فراتر 
از هنر و شامل همۀ واقعیات اجتماعی اعم از فرهنگی، اعتقادی، عرف 
و مانند آن است، اما به هرصورت دربردارندۀ میراث هایی است که در 

خلق آثار هنری و ادبی بی تأثیر نبوده اند. 
• عوامل فرهنگی، اجتماعی و سیاسی تأثیرگذار دورۀ قاجار بر هنر 

معاصر و جدید 
- دورۀ مدرن به نوعی در تاریخ هنر ایران با ورود هنرهایی چون 
عكاسی، از دورۀ قاجار آغاز می شود. این رویداد تاریخی، همانند 
غرب مفهوم تازه ای از هنر را وارد جریان هنر ایران می کند. در امتداد 
روند و رشد عكاسی، پدیده ای مانند »آرشیو عكس« در ایران شكل 
می گیرد که عالوه بر تثبیت سندیت تاریخی به گسترش رویكردهای 
زیبایی شناسانه نیز می انجامد. در واقع این تحول تصویری واقع نمایانه 
از گذشته است که می تواند حس نوستالژیک ما را به دوران پیشین 
تصویری  »تاریخ  دوران  کهن ترین  دیگر،  بیان  به  سازد.  مرتبط 
واقع  نمایانه« مربوط به این زمان است؛ چرا که فرهنگ تصویری پیش 
از آن، بیشتر به صورت »مثالی« مطرح می شده است و ممكن است 
خیال نقاشانه بر واقعیت چیره شده و از  واقعیت فاصلۀ زیادی گرفته 
باشد. از این رو استفادۀ هنرمند معاصر و امروزین از بار تاریخی و حس 

نوستالژیک عكس ها و نشانه های این دوره امری گریزناپذیر است. 
- دسترسی هنرمندان دورۀ قاجار به فناوری های جدید، تولید انبوه 
تصاویر و چاپ های مختلف هنری از دیگر اتفاقات مهم دورۀ قاجار 

است که باعث تكثیر آثار هنری و کتاب های مصور چاپ سنگی 
در این می شود. هنرمند قاجاری آزادانه چاپ سنگی تک رنگ و 
چندرنگ را که از تكنیک های رایج تصویرسازی زمان خود بوده، به 
کار می گرفته است )Szántó, 2019, 15(. امروزه این تصاویر به عنوان 
منبعی غنی از فرهنگ تصویری دوران قاجار توسط هنرمندان معاصر 

با رسانه های گوناگون بازتولید و استفاده می شوند.
- آغاز انتشار »روزنامه« از دیگر پدیده های مهم این عصر است. 
محسوب  مدرن  عصر  ذاتی  جزء  که  مدرن  و  ارتباطی  پدیده ای 
می شود. نشر روزنامه نه تنها اطالع رسانی را از انحصار خارج می ساخت 
و طیف گسترده ای از مردم را دربرمی گرفت، بلكه بر ترویج فرهنگ 
اطالع رسانی چه از نوع تصویری و چه از بعد نگارش، موجب نشر 
تحوالت  می شد.  جامعه  در  زیبایی شناسی  مختلف  دیدگاه های 
اجتماعی در تاریخ ایران از جمله انقالب مشروطیت را می توان حاصل 
رشد و توسعۀ روزنامه ها و ارتقای سطح آگاهی عمومی مردم دانست. 
روزنامه های دورۀ قاجار دربردارندۀ تصاویری از واقعیت های اجتماعی 
است که در تأثیرگذاری بیان تصویری جامعه نقش اساسی داشته 
است؛ به ویژه این تأثیر در نبود رسانه هایی چون تلویزیون و سینما 

تأثیر و نقش بیشتری داشته است.
- رشد و گسترش هنر تصویرمحور از جمله تغییرات مهم در فرهنگ 
جامعۀ دورۀ قاجار است که بیشتر از متن )خوشنویسی(، تكرار 
نقش مایه ها در ساخت و هویت دیداری )بصری( جامعه و زندگی 
روزمرۀ مردم نقش اساسی داشته است. به گونه ای که می توان برخی 
از این نقش مایه ها را امروزه عنصری بیانگر تشخص ایرانی دانست. از 
این روست که نقاشی و هنرهای تجسمی هم اکنون به این دوران 

نگاه می کند.
- نقاشي  های عصر قاجار، سیاسي سازي و سیاست نگاري است. این 
زایش سیاست در تابلوها، وجوه فرهنگي، تاریخي و غیره دارند. در این 
دوره نقاشی که تا پیش از این بیشتر در خدمت مصورسازی کتاب ها 
و اسطوره نگاری بود، به پیكره نگاری و صورتگری از پادشاهان تغییر 
کرد. این نوع نقاشی از شاهان با وجود صنعت عكاسی، نوعی ابزار 
جهت القای مفاهیم سیاسی در کنار سایر وجوه جامعه بوده است. 
مشروعیت بخشی، اسطوره سازی و تفهیم قدرت از جمله مفاهیمی 

است که از طریق نقاشی پیكرۀ شاهان انتقال داده می شده است. 
- تولد یک طبقۀ اجتماعي تازه و پس از آن تولد جامعه از ویژگي  های 
این دوره است. پس مي توان گفت دورۀ قاجار، از زمان امیرکبیر به 
بعد با یک رنسانس روبه رو بوده است. ورود صنعت چاپ و کتاب، رواج 
روشنفكري، تأسیس دارالفنون، بیان فردیت و محدودشدن باور های 

اسطور  اي از ویژگي های بارز این رنسانس است )سجودي،1390(.
جامعۀ ایران در این دورۀ نسبتاً پرتالطم طوالني، عالوه بر دستاوردهای 
مدنی و بینش سیاسی با مشكالت ملي و هویتي زیادي روبرو بوده 
است. کشاکش مواجهه با غرب از یک سو و حفظ سنت ها از سوی 
دیگر، تعادل جامعه را ناایستا ساخته بود، همان گونه که هنر این 
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دوران بازتابی از این وضعیت گذراست. لذا بازگشت به قاجار به نوعی 
ناکامی های سیاسی و اجتماعی را در برخی موارد یادآوری می کند.

برخی از وجوه و جلوه های هنر قاجار و تداوم آن در هنر 
معاصر و جدید 

هنر این دوران هنری پویا و زنده است. همان گونه که به رغم فاصلۀ 
چندین نسل با دوران معاصر برخی از مؤلفه هایش در جامعۀ امروز 
ما هنوز جریان دارد، به طوری که همچنان ترجمان جدید و بازتولید 
مؤلفه های هنری عصر قاجار در دوران حاضر دیده می شوند. موسیقی 
سنتی امروز خود گواه روشنی بر این امر است. رشد هنر عامیانه یا 
مردمی -به تعبیر امروزی خیالی نگاری- در کنار هنر رسمی از دیگر 
جنبه های مهم تقابل با انحصارگرایی در هنر است، به گونه ای که هنر 
مردمی بخش مهمی از فرهنگ دیداری جامعه را اغنا می کرده است. 
پرده نگاری، گرافیک عامیانه در طراحی ادعیه ها، طلسم و مانند آن 
که دستمایۀ هنرمندان جنبش هنری سقاخانه قرار گرفت، امروزه 

همچنان در هنر معاصر و جدید بازتولید می شوند. 
از دیگر مؤلفه های هنرمند قاجاری که امروزه به عنوان مشخصه ای در 
هنرمندان معاصر دیده می شود، صراحت و راحتی در بیان شخصی 
و به بیان دیگر داشتن تشخص است. ساده سازی در بیان واقعیت 
آن چنان راحت صورت گرفته است که در ابتدا خام دستانه به نظر 
می رسد اما تكرار و تقلید آن، غیر ممكن می نماید. »از آن خود 
ساختن« نیز در بسیای از طرح ها و نقاشی های دورۀ قاجار دیده 
می شود. اگرچه هنرمند قاجاری ممكن است با نگاه سطحی که به 
هنر گذشته خود داشته به هنر غرب هم نظر داشته باشد، اما در 
نهایت آن را با لحن و بیان تصویری و ذائقۀ خود بازنمایی کرده است. 
بداهگی و بداهه پردازی که پیش تر از این در هنر ایران کمتر می توان 
آن را یافت، از جمله جنبه های دیگر هنر قاجار است که بیانگر درک 
هنرمند از شتاب زمان خود بوده است. هنرمند قاجاری، گاه بدون 
پیش طرح ) اتود( و مهارت ورزی با صراحت و توان خود نقشی را رقم 
می زده است که سادگی آن جذابیت های دیداری تازه ای را در هنر 
زمان خود به وجود آورده است. از این رو در فضای هنر تجسمی قاجار 
آثار متنوعی را می توان یافت که بازتاب جنبه های متكثری از فضای 
فكری، سیاسی و دینی هنرمند است. به همین دلیل هنر دورۀ قاجار 
دارای خصلت های چندمعنایی و کثرت پذیری تفسیرهاست که این 

ویژگی را در هنر معاصر نیز می توان دید.

تحلیل یافته ها
• آثاری است که به طور مستقیم از هنر دوران قاجار اقتباس 

شده اند 
این دسته از آثار فرم یا محتوا را به طور مستقیم از هنر قاجار وام 
گرفته اند، به طوری که برای مخاطب کامالً آشنا به نظر می رسد. 
هنرمندان این گونه آثار اغلب هنر دورۀ قاجار را در قالب رسانه های 

دیگر و گاه رسانه های جدید بازتولید کرده اند. برای شناخت این دسته 
از آثار به برخی از آنها اشاره می شود: 

- خاطرات انهدام
خاطرات انهدام، نام مجموعه ای از آثار آیدین آغداشلو است که بخشی 
از آن مربوط به سنت های تصویری دورۀ قاجار است. او با حساسیت، 
سعی در نمونه سازی آثار این دوره دارد و آن را با ابزارهایی از جنس 
تجسمی منهدم و یا به اصطالح، خط می زند. در این گونه آثار، هنرمند 
به دنبال بازسازی و مهارت نمایی از طریق اجرای جدید این گونه آثار 
است، از این رو »ریزترک هایی« که نشان از قدمت و کهنگی است را 

با نقاشی نوآفرینی می کند )تصویر 1(.
- مجموعه شمایل های قاجاری اردشیر محصص

اردشیر محصص با توجه به روش های فنی گرافیک -ویژۀ دورۀ 
قاجار-  و ادغام آن با هنر معاصر، به زبانی بسیار آشنا، تلخ، سیاه، 
مستقل و خاص دست پیدا می کند. او با طرح هایی از طنز سیاه و 
پر از هاشورهای ریز، با جابجایی بخش های مختلف اندام انسانی، با 
نگاهی تند به دوران قاجار می تازد. در برخی از آثارش وقایع نگاری 
عصر تملق و شمایل قاجاری، برای او تمثیلی بیش نیست. اردشیر 
محصص درامی را به تصویر می کشد که تضادی است میان جریان 
مدرنیزه سازی و شخصیت ها و آداب و رسومی که نشان از سنت های 
قاجاری دارد. کاریكاتورهای طراحی وار او، نشان از تقابلش در برابر 
توحش زمانه، اختالف طبقاتی و بحران های سیاسی است که به دور 

تصویر 1. از مجموعه خاطرات انهدام، آغداشلو، 1392، گواش و آبرنگ روی مقوا.  
.https:www.artchart.net  :مأخذ:
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از انسان گرایی شكل می گیرد؛ شخصیت هایی که لباس های پوالدین 
و فاخر برتن دارند اما سرشان بر تن زیادی می کند، یا شخصیت های 
روشنگری که گرفتار زرق و برق و تشریفات قاجاری شده اند، به طوری 
که مدال های افتخار و نشان های قاجاری مجالی برای نفس کشیدن 

آنها باقی نمی گذارد )تصویر 2(.
- مجموعه عکس های قاجاری بهمن جاللی

از کارهای جاللی تدوین و اصالح نگاتیوهای شیشه ای گنجینۀ کاخ 
گلستان بود که با نگاهی متفاوت، با مونتاژ عكس های مربوط به دورۀ 
قاجار، مجموعه  آثاری با عناوین »تصویر خیال: سیاه و سفید« و در 
ادامه »تصویر خیال: قرمز« را به وجود آورد. این آثار، در نگاه نخست 
ارجاع مستقیمی به دورۀ قاجار دارند که برای مخاطب آشناست اما 
در الیه های دیگر، نشانی از گرافیک، نقاشی و خط نوشته ها با بیان 
نمادین دیده می شوند. آنچه این مجموعه آثار را در ردۀ هنر معاصر 
قرار می دهد، بازتاب دورۀ قاجار نیست بلكه برقراری پیوند تصویر با 
ادبیات و یادآوری مسائل فرهنگ ایرانی است که از ویژگی های مهم 

این مجموعه به شمار می رود )تصویر 3(.

تصویر 2. شاهزادۀ قاجار، اردشیر محصص ، 1392، قلم آهنی و مرکب روی مقوا. 
مأخذ: آرشیو فرهنگستان هنر.

- مجموعه عکس های  قجری شادی قدیریان 
آلبوم قجر، نخستین مجموعه عكس های شادی قدیریان با نگاهی 
به زنان دورۀ قاجار است. بازسازی پرده های زمینه ای عكاسخانه و 
آرایش قجری مدل های عكاسی، ذهن مخاطب را به دوران قاجار 
معطوف می کند. در حالی که به نظر می رسد زنان قاجاری در اینجا 
بیانگر زنان در جامعۀ سنتی ایران است که قوطی پپسی یا گیتار و 
نظیر آن را در دست دارند که نمادهایی از فرهنگ غرب در زمان 
معاصر تلقی می شوند. هنرمند در این مجموعه به دنبال بازنمایی 
تناقض ها در زندگی زنان در جامعۀ مدرن ایران است؛ هرچند خود 
هنرمند معتقد است که دلیل انتخاب زن ها در عكس های مجموعۀ 
قاجار چیز دیگری است: »من خودم زنم و با زن ها راحت تر ارتباط 
برقرار می کنم« )قدیریان، 1390(. اما این تنها دلیل نمی تواند باشد 
بلكه او با تداعی دوران قاجار به عنوان آغاز مدرنیسم، مفاهیم و مسائل 

اجتماعی زنان در دورۀ خود را بازگو می کند )تصویر 4(.
-  هنرخیابانی

هنر خیابانی )گرافیتی( رسانه ای هنری است که در دورۀ معاصر 
اهمیت فراوانی یافته و به بستری برای بیان هنری تبدیل شده که 
اغلب با اعتراض همراه بوده است. این گونۀ هنری که به دلیل سرعت 
در انتقال پیام و زمان اجرا در خالل اعتراض ها و انقالب ها کاربرد 
وسیع تری داشته امروزه نیز همچنان توسط فرد یا افراد ناشناسی 
اجرا می شود. مجموعه آثاری که با استفاده از شخصیت های شاهان 
دوران قاجاری در ایران اجرا شده نیز با بیان اغراق آمیز و کاریكاتورگونه 
ابهت پادشان قاجاری را به تمسخر گرفته اند، گرچه نظر هنرمندش 
در این باره ابراز نشده با این وجود بیان اعتراض گونۀ آن به هنر دوران 
قاجار قابل تشخیص است. استفاده از واژۀ آرت با عالمت نگارشی 
سؤالی )؟( در کنار شخصیت قاجاری داستان های مصور )کمیک 
استریپ( را تداعی می کند که بیان و روایت هنرمند را گویاتر می سازد 

)تصویر 5(.
• آثاری که از نقش مایه ها و نمادها و مضامین هنر دوران قاجار بهره 

گرفته اند
 این دسته از آثار بیشتر شامل عناصر تزیینی به کاررفته در هنر دوران 
قاجار است. به طور مثال »بته جقه« از جمله نقش مایه هایی است که 
در دوران قاجار به وفور از آن استفاده شده است. هنر معاصر و گاهی 
هنر جدید ایران از این نقش مایه بهره گرفته است. نقاشان جنبش 
هنری سقاخانه از جمله کسانی بودند که به استفاده از این گونه 
به صورت  آنان  از  فراوان نشان داده و برخی  نقش مایه ها رغبت 
شابلون وار از این نقوش در آثارشان استفاده کرده اند. ژازه طباطبایی 
)تباتبایی( در نقاشی های خود از ویژگی های چهره های قاجاری 
)ابروان پیوسته، چشم بادامی و کشیده و خال سیاه( بسیار بهره 
گرفته است )تصویر 6(. همچنین موضوع نقاشی های ناصر اویسی 
از نقاشان سقاخانه، بیشتر شاهزاده خانم هایی با این ویژگی هاست. در 
این آثار تصویر اسب و شاهزاده خانم های چابک، برگرفته از طرح ها 
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.www.mia.org.qa :تصویر 4. آلبوم قجر، شادی قدیریان، 1378. مأخذ

.www.gaffiti.com :تصویر 5. آرت، نامعلوم، گرافیتی روی دیوار. مأخذ

.https://darz.art :تصویر 6. بدون عنوان، ژازه طباطبایی، رنگ و روغن، 1343. مأخذ

. www.akkasee.com.  :تصویر 3. تصویر خیال، بهمن جاللی، 1380. مأخذ

و نقش مایه های سلجوقی و قاجاری است )تصویر 7(. به بیان خود 
هنرمند با به کارگیری این ویژگی ها سعی در نشان دادن هویت ایرانی 
داشته است. پرویز کالنتری نیز در آثارش )تصویر 7( به نوع دیگری از 
عناصر آشنا و ویژۀ دورۀ قاجار بهره برداری کرده است. صادق تبریزی 
از دیگر هنرمندان این دوره است که از تلفیق پیكره های صفوی و 

قاجاری و عناصر تزیینی این دوران آثاری را به تصویر کشیده است.
- مضامین و فرهنگ پهلوانی

از دیگر موارد قابل توجه در میان آثار هنرمندان معاصر، استفاده از 
مضامین، عناصر و موضوعات پهلوانی برگرفته از عكس های دورۀ 
قاجاری است که بیشتر در آثار هنرمندانی چون بهمن جاللی، خسرو 
حسن زاده، محمدعلی ترقی جاه، صادق تیرافكن و بهنام کامرانی 
مشاهده می شود. در این گونه آثار، از ژست های )حاالت پیكره ها( 
پهلوانی -که معموالً در برابر دوربین عكاسی از خود نشان می دادند- با 
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تكنیک های متفاوتی بازنمایی و نظیره سازی شده است. پیكر خاص 
پهلوانان، طرز پوشش و ویژگی ظاهری شان از جمله مواردی است که 
در آثار این هنرمندان مورد توجه قرار گرفته است )تصاویر 9 و 10(.
• آثاری که در الیه های پنهان خود از این فرهنگ نشأت گرفته اند

این دسته از آثار بیش از آن که از عناصر و نماد های دورۀ قاجار تأثیر 
مستقیم بگیرند از فضای آثار دورۀ قاجار بهره برده اند. از میان این 

دسته از آثار، به نقاشی های رکنی حائری زاده می توان اشاره کرد.
در یكی از نقاشی های او )تصویر 11( زنانی را در حال حرکات نمایشی 
با شمشیر نشان داده که متأثر از نقاشی شناخته شدۀ زن قاجاری 
منسوب به احمد است. در آثار تطبیقی تصویر 10 نگرش هنرمند به 

هنر دورۀ قاجار قابل مشاهده است.
از دیگر نقاشان جوانی که می توان برخی از آثار او را در این گروه قرار 
داد وحید چمانی است. مجموعه آثار او با عنوان »اسیدآمینه ها« که 
نگاه قاجاری را می توان در آنها دید، برداشتی از عكس های دورۀ قاجار 
است که افراد در مقابل دوربین، بهت زده، خشک و بی جان ایستاده اند. 

نتیجه گیری
بازتولید عناصر، نقش مایه ها و فضای هنری دورۀ قاجار به عنوان آغاز 
مدرنیسم در ایران مورد توجه و استقبال هنرمندان مدرن و معاصر 
کشور در سطوح مختلف قرار گرفته که توجه عالقه مندان به آثار 
هنری را نیز به خود جلب کرده است. با ترغیب هنرمندان از سوی 
نگارخانه داران، آثار فراوانی متأثر از هنر قاجار تولید شده تا جایی که 
می توان گفت به یک ژانر در هنر تجسمی معاصر ایران تبدیل شده 
است که در این مقاله با عنوان نوقاجارگرایی مطرح شد. برگزاری 
نمایشگاه های مختلف هنر دورۀ قاجار در موزه های دنیا از جمله، 
موزۀ آقاخان تورنتو، هنرهای اسالمی دوحه و نمایشگاه »امپراتوری 
گل سرخ« در پاریس و غیره از نتایج توجه به هنر این دوره است. 
بررسی نمونه های موجود نشان می دهد بیشتر هنرمندان  دهه های 
40 و50 در بهره گیری از عناصر ظاهری و صورت برداری از نمونه های 
نقاشی دورۀ قاجار تمایل بیشتری داشته اند در حالی که هنرمندان 
معاصر بیشتر سعی داشته اند از مفاهیم و مضامین و فضای اجتماعی-

سیاسی آن دوره استفاده کنند. به بیان دیگر می توان سیر تحول تأثیر 
هنر قاجار را در هنر معاصر و جدید ایران از صورت و ظاهر به الیه های  

زیرین تر و پنهان تر، دانست.
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