 15مجله هـنر و تـمدن شـرق سال دهم | شماره  |35فروردین 1401

DOI: 10.22034/jaco.2022.322930.1228

ترجمه انگلیسی این مقاله نیز تحت عنوان :

New Qajarism in the Iranian Contemporary and Modern Visual Arts

در همین شماره مجله به چاپ رسیده است.

مقالۀ پژوهشی

نوقاجارگرایی در هنرهای تجسمی معاصر و جدید ایران

*

حجت امانی
دکتری تاریخ تحلیلی و تطبیقی هنر اسالمی ،دانشگاه تهران ،ایران.
**

تاریخ دریافت 1400/10/13 :

تاریخ پذیرش 1400/11/20 :

تاریخ انتشار 1401/01/12 :

چکیده
هنر دورۀ قاجار به نوعی هنر دورۀ گذار محسوب میشود .مضامين آن اشاره به آيندهای است که هنوز متولد نشده و تنها
گذشته را هم نشان نمي دهد .هنر اين دوره به دالیل قابل توجهی از جمله ،آغاز دورۀ مدرنیسم در ایران ،ورود صنعت
چاپ و كتاب ،گسترش روشنفكري ،تأسيس دارالفنون و رواج بيان فرديت ،وضعيت ناايستا و گذرایی را نشان میدهد.
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 دادهاند که هدف این پژوهش بررسی آن تمایالت است .در اين پژوهش با بررسي نمون ههای
انتخاب شده  -بر اساس سؤال تحقیق -عناصر و نشان ههای آشکار و پنهان آثار هنرمندان معاصر و جدید ایران که پیوندی
با دورۀ قاجار دارند ،شناسايي و با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی مورد واكاوي قرار گرفته است .پس از بررسيهای
اولیه روشن شد كه بسیاری از عناصر و ویژگیهای هنر قاجار ،در هنر امروز ما هنوز جریان دارند که میتوان آنها را در
سه سطح :آثاری که به طور مستقیم از هنر دوران قاجار اقتباس شدهاند ،آثاری که از نقشمایهها و نمادهای دوران قاجار
استفاده کردهاند و آثاری که در الیههای پنهان خود ،از این فرهنگ الهام گرفتهاند؛ طبقهبندی و بررسی کرد .توجه به
گستردگی فرهنگ تصویری واقعگرایانۀ دورۀ قاجار به عنوان آغاز دورۀ مدرنیسم در ایران از جمله موضوعات مورد توجه
هنرمندان مدرن ایران بوده است که مجموعهداران و دارندگان نگارخانهها ،درجهت رشد و رونق بازارهای هنری به آن
دامن زدهاند.

واژگانکلیدی :هنر معاصرایران ،هنر جدید ،قاجار ،نوقاجارگرایی ،هنرهای تجسمی.
مقدمه
تهای هنری مربوط به گذشته در کنار
مفاهیم ،مضامین و سن 
نوجوییها در هنر معاصر ایران تداوم داشته است .اين عناصر ،گاهي
به وضوح ديده ميشوند و گاه در اليههای دروني و زیرین آثار هنری
جای گرفتهاند .در بین آثار هنرمندان معاصر و جدید ایران ،استفاده از
عناصر و نقشمایههای دورۀ قاجار فراوان دیده میشوند .اين هنرمندان
عالوه بر بهرهگیری از عناصر نوين ،از مؤلفههای هنری دورههای
پيشين بهویژه دورۀ قاجار بهره گرفته و گاه هردو را با هم آميختهاند
تا به قابليتهای بياني نو -در قالبهای جديد -دست يابند .آنها در
اين راه همواره به عناصر تزیینی این دوران توجه خاصی داشتهاند .بيانمسئله
گرچه پیشتر هنر دورۀ قاجار را بدون در نظر گرفتن شرایط تاریخی
* این عنوان در نمایشگاه القاجاریات موزه هنرهای اسالمی دوحه ،قطر در سال و واقعیتهای اجتماعی با واژگانی چون «ضعیف» و یا «مضحک» و
 1394به صورت سخنرانی ارا ِیه شد.
نظیر آن ،تفسیر میکردند و آثار هنرمندان این دوره را خامدستانه

هنر معاصر و جديد ايران ،پديدهاي وارداتي بوده و ريشه در بسياري
از جريانهای هنري جهان دارد .این هنرها که در ابتداي ورود مورد
استقبال بسياري ،از جمله نسل جوان قرار گرفتند ،در روند روبهرشد
خود در ايران با پشت سر نهادن شور و هیجانهای اولیه به شکل
معقولی به حیات خود ادامه دادهاند .در این میان ،برخی از هنرمندان
معاصر ضمن بهرهمندی از قالبهای هنری جدید با پناه بردن به عناصر
و نقشمایههای دورۀ قاجار ،به طرح مسئلۀ هویت بومی ،سنتی و لزوم
آن در آثار هنری خویش پرداختند که این فرایند همچنان ادامه دارد.

** 09166664796,hojatamani@gmail.com
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میپنداشتند،اماامروزهبابازشناسیابعادزیباییشناختیومعیارهای
آن در هنر قاجار -که همچنان هم ادامه دارد -از آن به عنوان جنبش
هنری مستقل و معرف زمان خود یاد میشود .با شناخت جنبههای
تازۀ این جنبش هنری که نشان از زنده و جاری بودن آن دارد،
میتوان حضور مشهود و پنهان جنبههای مختلف زیباشناسانهای را
دید ،جنبههایی که تا عصر حاضر تداوم یافته است.
در سا لهای اخير ،از یک سو به دليل شرايط خاص سياسي ،فرهنگي
و اجتماعي و توسعۀ شبکههای مجازی ،گرايشها و رويههای هنري
در كشور شتاب گرفته و از سوی دیگر رونق بازارهای هنری در
منطقه ،موجب رشد نگارخانههای هنری شده است .از این رو رقابت
در بین هنرمندان معاصر ،بهویژه نسل جوان در استفاده از عناصر
ایرانی و بومی برای دستیابی به هویت ملی شدت گرفته است .بنابراین
بهرهگیری از ویژگیهای تصویری دورۀ قاجار در این میان از اولویت
خاصی برخوردار بوده است .آثار بهوجودآمده از اين فرایند در ايران،
نشاندهندۀ حضور فرهنگ تصویری قاجاری و جايگاه آن در هنر
معاصر و جدید ايران است .با توجه به استفادههای فزاینده و گاه
نابجا از این فرهنگ تصویری در آثار هنرمندان معاصر ،پژوهشهای
مختلف به خصوص در عرصۀ هویتیابی ضرورت پیدا میکند.
روششناسیتحقیق
در این مقاله از شیوۀ « توصیفی -تحلیلی» استفاده شده است .در
این گونه از تحقیقات ،با بررسی «وضع موجود» به تبیین «صفات
و ویژگیهای آن» پرداخته شده و احتماالً «وضعیت مطلوب»
پیشنهاد میشود .از این رو در این پژوهش ،با استفاده از نمونههای
انتخابشده ،به چگونگی کاربست عناصر و نقشمایههای دورۀ قاجار
در آثار هنرمندان معاصر و جدید پرداخته شده است .برای این کار
اهداف چندی را میتوان برشمرد؛ اهدافی که این تحقیق در مسیر
آنها به حرکت در آمده است و مهمترین آنها به شرح زیر است:
 .1نشاندادن نقش و سهم فرهنگ تصویری قاجار در هنر
معاصر و جدید ایران؛
 .2شکلگیری و هویتبخشی عناصر و نقشمايههای دورۀ
قاجار در هنر معاصر و جدید در ایران.
برایرسیدنبهایناهداف،نمونهآثاربرجستۀهنرمندانشناختهشدۀ
معاصر و جدید ایران که بیشتر از دیگر هنرمندان در نمایشگاهها،
حراجها و دوساالنههای داخلی و خارجی ارائه شدهاند ،برای بررسی
دقیق انتخاب شده است .این نمونهها با رعایت معیارهایی از پیش
تعیینشده گزینش شدهاند .بر این اساس ،نمونههای گزینششده
برای این مقاله ،دربردارندۀ ویژگیهای چندی است که میبایست
در روند کار تحقیقی ،هرچه بیشتر موشکافی شده و مورد بررسی و
مطالعهقرارگیرد.
به هر روی ،ابتدا با مراجعه به جامعۀ آماری و البته با آگاهی از
گستردگی آن ،موارد برجستهای از آثار هنر جدید که نشانههایی

از کاربست هنر قاجار در آنها دیده میشد ،انتخاب شدند .سپس
این نمونههای گزینششده با توجه به سؤاالتی که اقتضا این تحقیق
است مورد ارزیابی قرار میگیرند .در این ارزیابی سعی بر آن بوده
تا تمامی عناصری که با فرهنگ تصویری قاجاری ارتباط دارند
استخراج و سپس به آن پرداخته شود .نشانههایی که پس از این
مرحله جمعآوری و طبقهبندی شده است ،در بخش تحلیل یافتهها
به ارزیابی گذاشته شدهاند .در تحلیل این یافتهها که به روش کیفی
انجام شده ،طبق چارچوب تعیینشدهای که از فرضیۀ تحقیق به
دست آمده ،سه گروه عمده مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتهاند:
الف) آثاری که به طور مستقیم از مؤلفههای هنر دوران قاجار اقتباس
شدهاند.
ب) آثاری که از نقشمایهها و نمادهای دوران قاجار بهره گرفتهاند.
ج) آثاری که در الیههای پنهان خود از این فرهنگ تأثیر گرفتهاند.
این مقاله از ماهیت آثار هنر معاصر و جدید ارائهشده میپرسد؛ به
طور مثال اینکه چه ارتباطی با هنر دورۀ قاجار دارند؟ با این فرضیه
که نقشمایهها ،نمادها و نشانههای قاجاری ،درکنار نقش نگارخانهها،
سهم مهمي در ایجاد نگرش نوقاجارگرایی داشتهاند.
تعریفمفاهیمکلیدی
• مفهوم هنر جديد

با توجه به پیچیدگی مفهوم هنر جدید و تقارن آن با هنر مدرن ،ارائۀ
تعریف دقیقی در اینباره دشوار به نظر میرسد .بر اساس باور عام،
هنر نو محصول دورۀ مدرنیته است ،حال آنکه ممکن است خود این
زایش ،نتیجۀ امری غیر مرسوم بوده باشد .ارتباط نو و مدرن ،یک
ارتباط تعریفناشده است چرا که تفاوتهای ماهوی جوامع بهویژه
در امر فرهنگ امکان یکساننگری در این مورد را دشوار میکند.
به تعبیر داریوش شایگان ،انگیزۀ پیدایش و حرکت مکاتب پیشتاز
هنری در اوایل قرن بیستم در واقع تقلیل مدرنیته به امر نو بود
(شایگان .)278 ،1380،اما جرالد مست اعتقاد دارد اساساً هنر مدرن
همۀ جنبشهای هنری اعم از نو و یا کهنه را به رسمیت میشناسد.
وی مینویسد :یکی از گرایشات کلی مدرنیسم در همۀ رشتههای
هنریبهادادنبهتأثیراتجنبشیهمبهمثابۀوسیلهتأثیراتتقلیدی
و هم به خودی خود بهمثابۀ هدف بوده است (مست.)237 ،1376 ،
بنابراین نمیتوان به طور مسلم برای ارتباط این دو مفهوم نتیجۀ
قطعی قائل بود ،اما میتوان به طور اختصار آن را توضیح داد :مث ً
ال
نحوهاي از ارائۀ اثر هنري كه تعاملي بين نوآوريهايي جديد در هنر با
نفي زيباييشناسي مدرن که از بستر نهادهای نوين هنري سرچشمه
گرفته ،به وجود آورده است .هرچند جديدبودن براي تبديل اثر به
هنر كافي نيست اما ضروري به نظر ميرسد .زيرا «نگاه نو» زایيدۀ
خالقيت است .آثاري كه فاقد اين ويژگي باشد چيزي جز بازتوليد
دستاوردهای گذشته نيست .اين تكرار بي هيچ هدفي از حيطۀ هنر
خارج و تبدیل به محصولی صنعتی خواهد شد و البته روح هنر
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گریزان از تكنيك صرف است .جديدبودن هنر فقط به معني نگاه
جديدي به اشيا نيست بلكه شكل تازهاي است كه اشيا ميتوانند در
آن ظاهر شوند ،خود این امر داراي اهميت است .واژۀ «جديد» در هنر
جديد يك توافق خواسته يا ناخواسته است ،توافقي كه اشاره و رجوع
به وجهي است در مقابل با هنر نو یا مدرن (امانی.) 43، 1387 ،
• نوقاجارگرایی

پیشینۀ نقاشی قاجار به دورههای پیشتر برمیگردد و میتوان
دورههای 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 میشود :بیش از سی و پنج سال (1249-1213ه .ق).
دورانسلطنتفتحعلیشاهودورانپنجاهسالۀسلطنتناصرالدینشاه
( 1313-1264ه.ق ).دوران نسبتاً امن و آرامی بود و امکان پرداختن
به امور هنری و تجمل ذوقی برایدرباریان ،شاهزادگان و اشراف و
ثروتمندان تا حدی وجود داشت .شخص شاه هم از ذوق بیبهره نبود
یا الاقل به داشتن آن و عالقه به هنر تظاهر میکرد .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 رونقپیدا کند (مسکوب،
.)228، 1379
واژه «نو قاجارگرایی» عنوانی است که نگارنده انتخاب کرده و در برابر
آثار هنری و گرایشهای 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 میراثهایی است که در
خلق آثار هنری و ادبی بیتأثیر نبودهاند.
• عوامل فرهنگی ،اجتماعی و سیاسی تأثیرگذار دورۀ قاجار بر هنر
معاصر و جدید

 دورۀ مدرن به نوعی در تاریخ هنر ایران با ورود هنرهایی چونعکاسی ،از دورۀ قاجار آغاز میشود .این رویداد تاریخی ،همانند
غرب مفهوم تازهای از هنر را وارد جریان هنر ایران میکند .در امتداد
روند و رشد عکاسی ،پدیدهای مانند «آرشیو عکس» در ایران شکل
میگیرد که عالوه بر تثبیت سندیت تاریخی به گسترش رویکردهای
زیباییشناسانه نیز میانجامد .در واقع این تحول تصویری واقعنمایانه
از گذشته است که میتواند حس نوستالژیک ما را به دوران پیشین
مرتبط سازد .به بیان دیگر ،کهنترین دوران «تاریخ تصویری
واق عنمایانه» مربوط به این زمان است؛ چرا که فرهنگ تصویری پیش
از آن ،بیشتر بهصورت «مثالی» مطرح میشده است و ممکن 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 عکسها و نشانههای این دوره امری گریزناپذیر است.
 دسترسی هنرمندان دورۀ قاجار به فناوریهای جدید ،تولید انبوهتصاویر و چاپهای مختلف هنری از دیگر اتفاقات مهم دورۀ قاجار

است که باعث تکثیر آثار هنری و کتابهای مصور چاپ سنگی
در این میشود .هنرمند قاجاری آزادانه چاپ سنگی تکرنگ و
چندرنگ را که از تکنیکهای رایج تصویرسازی زمان خود بوده ،به
کار میگرفته است ( .)Szántó, 2019, 15امروزه این تصاویر به عنوان
منبعی غنی از فرهنگ تصویری دوران قاجار توسط هنرمندان معاصر
با رسانههای گوناگون بازتولید و استفاده میشوند.
 آغاز انتشار «روزنامه» از دیگر پدیدههای مهم این عصر است.پدیدهای ارتباطی و مدرن که جزء ذاتی عصر مدرن محسوب
میشود .نشر روزنامه نهتنها اطالعرسانی را از انحصار خارج میساخت
و طیف گستردهای از مردم را دربرمیگرفت ،بلکه بر ترویج فرهنگ
اطالعرسانی چه از نوع تصویری و چه از بعد نگارش ،موجب نشر
دیدگاههای مختلف زیباییشناسی در جامعه میشد .تحوالت
اجتماعی در تاریخ ایران از جمله انقالب مشروطیت را میتوان حاصل
رشد و توسعۀ روزنامهها و ارتقای سطح آگاهی عمومی مردم دانست.
روزنامههای دورۀ قاجار دربردارندۀ تصاویری از واقعیتهای اجتماعی
است که در تأثیرگذاری بیان تصویری جامعه نقش اساسی داشته
است؛ بهویژه این تأثیر در نبود رسانههایی چون تلویزیون و سینما
تأثیر و نقش بیشتری داشته است.
 رشد و گسترش هنر تصویرمحور از جمله تغییرات مهم در فرهنگجامعۀ دورۀ قاجار است که بیشتر از متن (خوشنویسی) ،تکرار
نقشمایهها در ساخت و هویت دیداری (بصری) جامعه و زندگی
روزمرۀ مردم نقش اساسی داشته است .به گونهای که میتوان برخی
از این نقشمایهها را امروزه عنصری بیانگر تشخص ایرانی دانست .از
این روست که نقاشی و هنرهای تجسمی هم اکنون به این دوران
نگاهمیکند.
يهای عصر قاجار ،سياسيسازي و سياستنگاري است .اين
 نقاش زايش سياست در تابلوها ،وجوه فرهنگي ،تاريخي و غیره دارند .در این
دوره نقاشی که تا پیش از این بیشتر در خدمت مصورسازی کتابها
و اسطورهنگاری بود ،به پیکرهنگاری و صورتگری از پادشاهان تغییر
کرد .این نوع نقاشی از شاهان با وجود صنعت عکاسی ،نوعی ابزار
جهت القای مفاهیم سیاسی در کنار سایر وجوه جامعه بوده است.
مشروعیتبخشی ،اسطورهسازی و تفهیم قدرت از جمله مفاهیمی
است که از طریق نقاشی پیکرۀ شاهان انتقال داده میشده است.
يهای
 تولد يك طبقۀ اجتماعي تازه و پس از آن تولد جامعه از ويژگ اين دوره است .پس ميتوان گفت دورۀ قاجار ،از زمان اميركبير به
بعد با يك رنسانس روبهرو بوده است .ورود صنعت چاپ و كتاب ،رواج
روشنفكري ،تأسيس دارالفنون ،بيان فرديت و محدودشدن باورهای
اسطوراي از ويژگيهای بارز اين رنسانس است (سجودي.)1390،
جامعۀايراندرايندورۀنسبتاًپرتالطمطوالني،عالوهبردستاوردهای
مدنی و بینش سیاسی با مشكالت ملي و هويتي زيادي روبرو بوده
است .کشاکش مواجهه با غرب از یک سو و حفظ سنتها از سوی
دیگر ،تعادل جامعه را ناایستا ساخته بود ،همانگونه که هنر این
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دوران بازتابی از این وضعیت گذراست .لذا بازگشت به قاجار به نوعی
ناکامیهای سیاسی و اجتماعی را در برخی موارد یادآوری میکند.

دیگر و گاه رسانههای جدید بازتولید کردهاند .برای شناخت این دسته
از آثار به برخی از آنها اشاره میشود:

برخی از وجوه و جلوههای هنر قاجار و تداوم آن در هنر
معاصر و جدید
هنر این دوران هنری پویا و زنده است .همانگونه که بهرغم فاصلۀ
چندین نسل با دوران معاصر برخی از مؤلفههایش در جامعۀ امروز
ما هنوز جریان دارد ،بهطوریکه همچنان ترجمان جدید و بازتولید
مؤلفههای هنری عصر قاجار در دوران حاضر دیده میشوند .موسیقی
سنتی امروز خود گواه روشنی بر این امر است .رشد هنر عامیانه یا
مردمی -به تعبیر امروزی خیالینگاری -در کنار هنر رسمی از دیگر
جنبههای مهم تقابل با انحصارگرایی در هنر است ،به گونهای که هنر
مردمی بخش مهمی از فرهنگ دیداری جامعه را اغنا میکرده است.
پردهنگاری ،گرافیک عامیانه در طراحی ادعیهها ،طلسم و مانند آن
که دستمایۀ هنرمندان جنبش هنری سقاخانه قرار گرفت ،امروزه
همچنان در هنر معاصر و جدید بازتولید میشوند.
از دیگر مؤلفههای هنرمند قاجاری که امروزه به عنوان مشخصهای در
هنرمندان معاصر دیده میشود ،صراحت و راحتی در بیان شخصی
و به بیان دیگر داشتن تشخص است .سادهسازی در بیان واقعیت
آنچنان راحت صورت گرفته است که در ابتدا خامدستانه به نظر
میرسد اما تکرار و تقلید آن ،غیر ممکن مینماید« .از آن خود
ساختن» نیز در بسیای از طرحها و نقاشیهای دورۀ قاجار دیده
میشود .اگرچه هنرمند قاجاری ممکن 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 بداههپردازی که پیش تر از این در هنر ایران کمتر میتوان
آن را یافت ،از جمله جنبههای دیگر هنر قاجار است که بیانگر درک
هنرمند از شتاب زمان خود بوده است .هنرمند قاجاری ،گاه بدون
پیشطرح ( اتود) و مهارتورزی با صراحت و توان خود نقشی را رقم
میزده است که سادگی آن جذابیتهای دیداری تازهای را در هنر
زمان خود به وجود آورده است .از این رو در فضای هنر تجسمی قاجار
آثار متنوعی را میتوان یافت که بازتاب جنبههای متکثری از فضای
فکری ،سیاسی و دینی هنرمند است .به همین دلیل هنر دورۀ قاجار
دارای خصلتهای چندمعنایی و کثرتپذیری تفسیرهاست که این
ویژگی را در هنر معاصر نیز میتوان دید.

خاطرات انهدام ،نام مجموعهای از آثار آیدین آغداشلو است که بخشی
از آن مربوط به سنتهای تصویری دورۀ قاجار است .او با حساسیت،
سعی در نمونهسازی آثار این دوره دارد و آن را با ابزارهایی از جنس
تجسمی منهدم و یا به اصطالح ،خط میزند .در اینگونه آثار ،هنرمند
به دنبال بازسازی و مهارتنمایی از طریق اجرای جدید اینگونه آثار
است ،از این رو «ریزترکهایی» که نشان از قدمت و کهنگی است را
با نقاشی نوآفرینی میکند (تصویر.)1

 -خاطرات انهدام

-مجموعهشمایلهایقاجاریاردشیرمحصص

اردشیر محصص با توجه به روشهای فنی گرافیک -ویژۀ دورۀ
قاجار -و ادغام آن با هنر معاصر ،به زبانی بسیار آشنا ،تلخ ،سیاه،
مستقل و خاص دست پیدا میکند .او با طرحهایی از طنز سیاه و
پر از هاشورهای ریز ،با جابجایی بخشهای مختلف اندام انسانی ،با
نگاهی تند به دوران قاجار میتازد .در برخی از آثارش وقايعنگاری
عصر تملق و شمايل قاجاری ،برای او تمثيلی بيش نيست .اردشير
محصص درامی را به تصویر میکشد که تضادی است میان جريان
مدرنيزهسازی و شخصیتها و آداب و رسومی که نشان از سنتهای
قاجاری دارد .کاريکاتورهای طراحیوار او ،نشان از تقابلش در برابر
توحش زمانه ،اختالف طبقاتی و بحرانهای سیاسی است که به دور

تحلیلیافتهها
• آثاری است که به طور مستقیم از هنر دوران قاجار اقتباس
شدهاند

این دسته از آثار فرم یا محتوا را به طور مستقیم از هنر قاجار وام
گرفتهاند ،به طوری که برای مخاطب کام ً
ال آشنا به نظر میرسد.
هنرمندان اینگونه آثار اغلب هنر دورۀ قاجار را در قالب رسانههای

تصویر  .1از مجموعه خاطرات انهدام ،آغداشلو ،1392 ،گواش و آبرنگ روی مقوا.
:مأخذ.https:www.artchart.net :
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از انسانگرایی شکل میگیرد؛ شخصیتهایی که لباسهای پوالدین
و فاخر برتن دارند اما سرشان بر تن زیادی میکند ،یا شخصیتهای
روشنگری که گرفتار زرق و برق و تشریفات قاجاری شدهاند ،به طوری
که مدالهای افتخار و نشانهای قاجاری مجالی برای نفسکشیدن
آنها باقی نمیگذارد (تصویر.)2

-مجموعهعکسهایقاجاریبهمنجاللی

از کارهای جاللی تدوین و اصالح نگاتیوهای شیشهای گنجینۀ کاخ
گلستان بود که با نگاهی متفاوت ،با مونتاژ عکسهای مربوط به دورۀ
قاجار ،مجموع ه 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 الیههای دیگر ،نشانی از گرافیک ،نقاشی و خطنوشتهها با بیان
نمادین دیده میشوند .آنچه این مجموعه آثار را در ردۀ هنر معاصر
قرار میدهد ،بازتاب دورۀ قاجار نیست بلکه برقراری پیوند تصویر با
ادبیات و یادآوری مسائل فرهنگ ایرانی است که از ویژگیهای مهم
این مجموعه به شمار میرود (تصویر .)3

 -مجموعه عکسهای قجری شادی قدیریان

آلبوم قجر ،نخستین مجموعه عکسهای شادی قدیریان با نگاهی
به زنان دورۀ قاجار است .بازسازی پردههای زمینهای عکاسخانه و
آرایش قجری مدلهای عکاسی ،ذهن مخاطب را به دوران قاجار
معطوف میکند .در حالی که به نظر میرسد 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 میشوند .هنرمند در این مجموعه به دنبال بازنمایی
تناقضها در زندگی زنان در جامعۀ مدرن ایران است؛ هرچند خود
هنرمند معتقد است که دلیل انتخاب زنها در عکسهای مجموعۀ
قاجار چیز دیگری است« :من خودم زنم و با زنها راحت تر ارتباط
برقرار میکنم» (قدیریان .)1390 ،اما این تنها دلیل نمیتواند باشد
بلکه او با تداعی دوران قاجار به عنوان آغاز مدرنیسم ،مفاهیم و مسائل
اجتماعی زنان در دورۀ خود را بازگو میکند (تصویر .)4
 -هنرخیابانی

هنر خیابانی (گرافیتی) رسانهای 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 اعتراضها و انقالبها کاربرد
وسیعتری داشته امروزه نیز همچنان توسط فرد یا افراد ناشناسی
اجرا میشود .مجموعه آثاری که با استفاده از شخصیتهای شاهان
دوران قاجاری در ایران اجرا شده نیز با بیان اغراقآمیز و کاریکاتورگونه
ابهت پادشان قاجاری را به تمسخر گرفتهاند ،گرچه نظر هنرمندش
در اینباره ابراز نشده با این وجود بیان اعتراضگونۀ آن به هنر دوران
قاجار قابل تشخیص است .استفاده از واژۀ آرت با عالمت نگارشی
سؤالی (؟) در کنار شخصیت قاجاری داستانهای مصور (کمیک
استریپ) را تداعی میکند که بیان و روایت هنرمند را گویاتر میسازد
(تصویر.)5
• آثاری که از نقشمایهها و نمادها و مضامین هنر دوران قاجار بهره
گرفت هاند

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

این دسته از آثار بیشتر شامل عناصر تزیینی بهکاررفته در هنر دوران
قاجار است .به طور مثال «بتهجقه» از جمله نقشمایههایی است که
در دوران قاجار به وفور از آن استفاده شده است .هنر معاصر و گاهی
هنر جدید ایران از این نقشمایه بهره گرفته است .نقاشان جنبش
هنری سقاخانه از جمله کسانی بودند که به استفاده از اینگونه
نقشمایهها رغبت فراوان نشان داده و برخی از آنان به صورت
شابلونوار از این نقوش در آثارشان استفاده کردهاند .ژازه طباطبایی
(تباتبایی) در نقاشیهای خود از ویژگیهای چهرههای قاجاری
(ابروان پیوسته ،چشم بادامی و کشیده و خال سیاه) بسیار بهره
گرفته است (تصویر  .)6همچنین موضوع نقاشیهای ناصر اویسی
از نقاشان سقاخانه ،بیشتر شاهزادهخانمهایی با این ویژگیهاست .در
این آثار تصویر اسب و شاهزاده خانمهای چابک ،برگرفته از طرحها
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تصویر  .3تصویر خیال ،بهمن جاللی .1380 ،مأخذ:

. www.akkasee.com.

تصویر  .4آلبوم قجر ،شادی قدیریان .1378 ،مأخذ.www.mia.org.qa :

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

و نقشمایههای سلجوقی و قاجاری است (تصویر  .)7به بیان خود
هنرمند با بهکارگیری این ویژگیها سعی در نشاندادن هویت ایرانی
داشته است .پرویز کالنتری نیز در آثارش (تصویر  )7به نوع دیگری از
عناصر آشنا و ویژۀ دورۀ قاجار بهرهبرداری کرده است .صادق تبریزی
از دیگر هنرمندان این دوره است که از تلفیق پیکرههای صفوی و
قاجاری و عناصر تزیینی این دوران آثاری را به تصویر کشیده است.
-مضامینوفرهنگپهلوانی

از دیگر موارد قابل توجه در میان آثار هنرمندان معاصر ،استفاده از
مضامین ،عناصر و موضوعات پهلوانی برگرفته از عکسهای دورۀ
قاجاری است که بیشتر در آثار هنرمندانی چون بهمن جاللی ،خسرو
حسن زاده ،محمدعلی ترقیجاه ،صادق تیرافکن و بهنام کامرانی
مشاهده میشود .در این گونه آثار ،از ژستهای (حاالت پیکرهها)
پهلوانی -که معموالً در برابر دوربین عکاسی از خود نشان میدادند -با

تصویر  .6بدون عنوان ،ژازه طباطبایی ،رنگ و روغن .1343 ،مأخذ.https://darz.art :
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تکنیکهای متفاوتی بازنمایی و نظیرهسازی شده است .پیکر خاص
پهلوانان ،طرز پوشش و ویژگی ظاهریشان از جمله مواردی است که
در آثار این هنرمندان مورد توجه قرار گرفته است (تصاویر  9و .)10
• آثاری که در الیههای پنهان خود از این فرهنگ نشأت گرفتهاند
این دسته از آثار بیش از آن که از عناصر و نمادهای دورۀ قاجار تأثیر
مستقیم بگیرند از فضای آثار دورۀ قاجار بهره بردهاند .از میان این
دسته از آثار ،به نقاشیهای رکنی حائریزاده میتوان اشاره کرد.
در یکی از نقاشیهای او (تصویر )11زنانی را در حال حرکات نمایشی
با شمشیر نشان داده که متأثر از نقاشی شناختهشدۀ زن قاجاری
منسوب به احمد است .در آثار تطبیقی تصویر  10نگرش هنرمند به
هنر دورۀ قاجار قابل مشاهده است.
از دیگر نقاشان جوانی که میتوان برخی از آثار او را در این گروه قرار
داد وحید چمانی است .مجموعه آثار او با عنوان «اسیدآمینهها» که
نگاه قاجاری را میتوان در آنها دید ،برداشتی از عکسهای دورۀ قاجار
است که افراد در مقابل دوربین ،بهتزده ،خشک و بیجان ایستادهاند.
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نتیجهگیری
بازتولید عناصر ،نقشمایهها 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 عالقهمندان به آثار
هنری را نیز به خود جلب کرده است .با ترغیب هنرمندان از سوی
نگارخانهداران ،آثار فراوانی متأثر از هنر قاجار تولید شده تا جایی که
میتوان گفت به یک ژانر در هنر تجسمی معاصر ایران تبدیل شده
است که در این مقاله با عنوان نوقاجارگرایی مطرح شد .برگزاری
نمایشگاههای مختلف هنر دورۀ قاجار در موزههای 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 نمونههای موجود نشان میدهد بیشتر هنرمندان دهههای
 40و 50در بهرهگیری از عناصر ظاهری و صورتبرداری از نمونههای
نقاشی دورۀ قاجار تمایل بیشتری داشتهاند در حالی که هنرمندان
معاصر بیشتر سعی داشتهاند از مفاهیم و مضامین و فضای اجتماعی-
سیاسی آن دوره استفاده کنند .به بیان دیگر میتوان سیر تحول تأثیر
هنر قاجار را در هنر معاصر و جدید ایران از صورت و ظاهر به الیههای
زیرینتر و پنهانتر ،دانست.
فهرست منابع
• امانی ،حجت .)1387( .بسترهای شکوفایی هنر جدید در ایران.
آینۀ خیال.43-36 ،)11( ،
• رسولی ،جلیل و ملکی ،حسن .)1388( .پرویز کالنتری :گزیده آثار
نقاشی و تصویرسازی .تهران :زرین و سیمین.
• سجودی ،فرزان .)1390( .هنر قاجار .قابل دسترس درhttp://:

تصویر  .8سقاخانه ،پرویز کالنتری ،ترکیب مواد .مأخذ :رسولی و ملکی.46 ،1388 ،

www.honar.ac.ir/Publisher/lett_news/show.asp?id=71

 حجت امانی112

 زن در حال: اکریلیک روی بوم؛ چپ،یزاده
  رکنی حائر، بدون عنوان: راست.11 تصویر
http://www.: مأخذ. رنگ و روغن روی بوم، دورۀ قاجار، منسوب به احمد،حرکات نمایشی

.1384، تلفیق چاپ و رنگ،نزاده
  خسرو حس، پهلوانان.9تصویر
.آرشیونگارنده:مأخذ

.artnet.com/artists/rokni-haerizadeh

 افسونزدگى جديد و هويت چهلتكه.)1380( . داريوش،• شايگان
. فرزان روز: تهران.)و تفكر سيار (ترجمۀ فاطمه وليانى
: تاریخ مراجعه. گفتگو با هنرمند.)1390( . شادی،• قدیریان
http://anthropology.ir/node/: قابل دسترس در.1399/5/8
.) تحرک و تقلید (ترجمۀ ارسالن سپهر.)1376( . جرالد،• مست
.فارابی:تهران
.)6 و5( ، طاووس، تاریخ نقاشی قاجار.)1379( . شاهرخ،• مسکوب
• Szántó, I. (2019). David J. Roxburgh (ed.). An
Album of Artists’ Drawings from Qajar Iran. Abstracta
Iranica. Revue bibliographique pour le domaine iranoaryen, 40(41).

.www. chilick.com :مأخذ

. عکس، صادق تیرافکن، پهلوانان.10 تصویر

COPYRIGHTS
Copyright for this article is retained by the author )s(, with publication rights granted to
the journal of art & civilization of the orient. This is an open-access article distributed
under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution License
)https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/(.

نحوه ارجاع به این مقاله
.12-5 ،)35(10 ، مجلۀ هنر وتمدن شرق. نوقاجارگرایی در هنرهای تجسمی معاصر و جدید ایران.)1401( . حجت،امانی
DOI:10.22034/jaco.2022.322930.1228
URL: http://www.jaco-sj.com/article_144613.html

