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خیال ایرانی
سلطان محمد در خاطر  و خیال نقاشان معاصر ایرانی

گودرزی، عضو پیوسته فرهنگستان هنر مصطفی 

دلپذیــر  و  تزیینــی  خیال  انگیــز،  هنــری  بــه  ایــران  ســنتی  نقاشــی 
شــهرت دارد. بســیاری از دوســتداران نقاشــی ایرانــی، بــه لطافــت 
کرده انــد؛  اشــاره  ایرانــی  نگارگــری  رنگ  آمیــزی  دقــت  و  ظرافــت  و 
چنیــن  دیــد  از  ولــش1،  کاری  اســتوارت  قــول  بــه  کــه  کیفیتــی 
کــه بــا ســطوح تیــره و بــراق تابلوهــای  دوســتدارانی خصوصــًا آنــان 
امــا  بــوم مأنوس انــد، برجســتگی خــاص دارد.  ی  رنــگ روغنــی رو
ــطوح  ــزی ورای س ــه چی ــی ب ــاق ایران ــدان خ ــد هنرمن ــر می رس ــه نظ ب
کــه بــا حوصلــه و دقــت بســیار رنگ  آمیــزی می   شــد،  رنگــی تخــت 
کاشــی کاری و  کادرکشــی و طاانــدازی و رنگ  آمیــزی زمینــه و  و یــا 
ــا وســواس و  کــه تمامــًا ب کوه  ســازی و درخت  ســازی و قلم  گیــری و... 
دقــت فــراوان بــه وجــود می  آمــد، فکــر می  کردنــد. آنــان عــاوه بــر اینکــه 
گاه بــا  کل اثــر به  عنــوان ترکیب بنــدی۲ رنگــی ای می نگریســتند و  بــه 
ترکیبــی نســبتًا ســاده از دو یــا ســه رنگ، صفحه رنگیــن هیجان  انگیز 
بودنــد  فضایــی  نمایان ســاختن  به  دنبــال  می  آفریدنــد،  کوچکــی 
ــم مــادی و جســمانی محســوس متفــاوت  ــا فضــای عــادی عال کــه ب
کــه اصالــت معنــوی دارد، همــان نشــان دادن  اســت. و هــدف هنــری 
ایــن فضــا از طریــق رمــز و تمثیــل و روش هــای خــاص دیگــر اســت.

هنــر ســنتی و باالخــص هنــر قدســی ایرانــی، میراثــی افســانه  ای و 
کم  نظیــر از خــود باقــی نهــاده اســت. قــوم ایرانــی بــا اســتعداد عظیــم، 
ــری  ــود، هن ــر خ کم  نظی ــه  ــگفت و حوصل ــت ش ــار، خاقی ذوق سرش
کــه هــم حســی اســت و هــم معنــوی. ایــن هنــر در عیــن آنکــه  آفریــده 
را  آن  زیبایــی  می  شــود،  یــادآور  را  جهــان  فانــی  و  گــذرا  طبیعــت 
کــه در تمدن  هایــی نظیــر تمــدن  جلوه  گــر می  ســازد. چنیــن اســت 
کــه زندگــی انســان، سراســر  کمــال مطلــوب آن اســت  اصیــل ایرانــی، 
ــد. از  ــر قدســی و دنیــوی، باقــی نمان ــی میــان ام آیینــی باشــد و تفاوت
چنیــن منظــری، هنــر قدســی پلــی میــان عوالــم مــادی و روحانــی 
ــارور  ــر ســنتی و قدســی غنــی و ب ــه هن ک اســت. و هــم از این روســت 
ــه خــود معطــوف  ایــران، نــگاه احترام  انگیــز و مشــتاقانه بســیاری را ب
مــی  دارد؛ چنان کــه بســیاری از هنرمنــدان معاصــر بــه دنبــال برقــراری 
و  قــوم خودنــد  هنــری  و ســنت  های  گذشــته  میــراث  بــا  گفت وگــو 
کربــن۳، اساســًا زایــش دوبــاره )رنسانســی(  ســنت، بــه قــول هانــری 
اســت و هــر زایــش دوبــاره ای به فعلیت درآمــدن یــک ســنت در زمــان 
کــه »باززایــی« ســنت، همــواره  حــال اســت. بدیــن جهــت اســت 

متضمــن »زمــان حــال« اســت.

1. Stuart Cary Welch (1928-2008)
2. Composition

 Henry Corbin .۳ )1903ـ1978م( فیلســوف، شیعه شــناس و ایران شــناس 
فرانسوی

بــه نظــر می  رســد هنرمنــدان معاصــر ایــران در ســال  های اخیــر، از 
ــار ســنت  های تصویــری و بازخوانــی  گرایــش مجــدد بــه مکاتــب و آث
کرده انــد و  گذشــته، اســتقبال بیشــتری  زبــان و بیــان هنــری نقاشــان 
گرچــه پیــش از انقــاب  گرایــش، ظهــوری عینی  تــر یافتــه اســت؛ ا ایــن 
نیــز توجــه بــه هنــر ســنتی و عناصــر تزیینــی آن، نــزد گروهــی از نقاشــان 
نوگــرا و جســت وجوگر، بــروز و ظهــور و اعتبــاری چشــم گیر یافتــه بــود.

شــاید بتــوان جریــان نقاشــان موســوم بــه ســقاخانه۴ را شــاخص ترین 
هنــر  عناصــر  به  کارگیــری  در  ایــران  معاصــر  هنرمنــدان  گرایــش 
ســنتی در آن ســال  ها دانســت. ایــن توجــه از یــک ســو در نتیجــه 
گرایش هــا، ســبک  ها و آثــار غرب  گرایانــه  رنگ باختگــی بعضــی از 
در هنرهــای تجســمی معاصــر ایــران و از ســوی دیگــر ناشــی از احتــرام 
گروهــی از هنرمنــدان نوگــرا بــه ســنن و مکاتــب و  و اشــتیاق  و توجــه 
گذشــته ایــن ســرزمین، و نیــز تشــویق و ترغیــب  آثــار و عناصــر هنــری 
کشــور  و حمایــت مســتقیم و غیرمســتقیم متولیــان فرهنگــی هنــری 
کلــی، نقاشــی  از این گونــه جریانــات هنــری بــوده اســت. البتــه به  طــور 
بــه  همیشــه  کنــون،  تا خــود  نوگرایــی  دوره  آغــاز  از  ایــران،  معاصــر 
گوشــه چشــمی داشــته اســت و اغلــب بــه  گذشــته و ســنتی،  هنــر 
مناســبت های مختلــف، بعضــی از نقاشــان نوگــرای ایــران معاصــر، 
بــه بازخوانــی عناصــر هنــر ســنتی و گذشــته کشــور خویــش پرداختــه و 
تمایــل و اشــتیاق و احتــرام خــود را نســبت بــه آثــار و هنرمنــدان پیــش 
کــه در نگاره  هــای ظریــف و غنــی  کرده  انــد. همان  گونــه  از خــود ابــراز 
و زیبــای نســخه  های خطــی مصــور قدیمــی، نقــاش ایرانــی تــاش 
کــرده تــا راه همدلــی و همراهــی و همگامــی بــا شــاعر و نویســنده را 

 ۴. ســقاخانه جریانــی هنــری بــود کــه در دهــه 1340 شمســی بــا اســتفاده از 
عنصرهایــی از هنــر مــدرن و بعضــی از عنصرهــای تزیینــی هنرهــای ســنتی 
ــن اصطــاح را  ــی ای ــم امام ــت. ظاهــراً کری ــران شــکل گرف ــی، در ای و دین
ــام  ــا ن ــرد. او در نوشــتاری ب ــه کار ب ــار در حــدود ســال 1341 ب نخســتین ب
»یــک مکتــب نــو ایرانــی« )ژوئــن 1963م( در روزنامــه کیهــان اینترنشــنال، 
ــار  ــی »چه ــه معرف ــده، ب ــهور و تثبیت ش ــدان مش ــمردن هنرمن ــس از برش پ
جــوان می پــردازد کــه بــر تــارک آخریــن و قدرت مندتریــن جریــان نقاشــی 
ایــران می درخشــند« کــه همــه همچــون خــود امامــی، دانشــجو یــا آمــوزگار 
مدرســه تازه بازشــده هنرکــده هنرهــای تزیینــی )1961م( بوده انــد. آغــاز کار 
ــا کارهــای حســین زنــده رودی قلمــداد کــرد  مکتــب ســقاخانه را می تــوان ب
و در کنــار آن بــه کســانی دیگــر نظیــر رضــا مافــی، منصــور قندریــز، مســعود 
عربشــاهی، فرامــرز پیــارام، صــادق تبریــزی و پرویــز تناولــی اشــاره کــرد. 
ــروه  ــز در گ ــی را نی ــر اویس ــی[ و ناص ــی ]تباتبائ ــز ژازه طباطبای ــی نی بعض
ــد در  ــن دو هنرمن ــات ای ــل آن، مطالع ــاید دلی ــد. ش ــای می دهن ــقاخانه ج س
هنرهــای عامیانــه و تزیینــی ایــران باشــد؛ اگرچــه ظاهــراً خــود آنهــا انتســاب 

ــدان خــوش نداشــته اند.  ــه نقاشــان ســقاخانه ای چن خویــش را ب
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بــوم، 70×70  ادهــم ضرغــام، ســلطان محمــد در خاطــر مــن، رنــگ روغــن روی 
نتی متر ســا یعقوب امدادیان، ترکیب مواد، 69×69  سانتی متر

مصطفی گودرزی، رنگ روغن و اکریلیک، 100×100 سانتی متر حبیب اهلل آیت اللهی، پلنگینه پوشان، رنگ روغن روی بوم، 100×100 سانتی متر
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گران بهــای هنــری خــود را ارج نهــد و غنی تــر  بیابــد و میــراث عظیــم و 
کهــن  کــه شایســته و الیــق تمــدن و فرهنــگ  کنــد و بــه جایــی رســاند 
و اصیــل و ریشــه دار او باشــد، بســیاری از هنرمنــدان خــاق و فعــال 
و جســت وجوگر در عرصــه هنرهــای تجســمی معاصــر ایــران نیــز از 
گذشــته بــه  منظرهــای متنــوع بــه ســنت های تصویــری و تجســمی 
کرده انــد از تخیــل و تعقــل هنــری  دیــده احتــرام نگریســته و تــاش 
پدیدآورنــدگان این گونــه آثــار الهــام بگیرنــد و آثــاری جدیــد بــر مبنــا 
گرچــه بســیاری  کننــد؛ ا گذشــته ایــران خلــق  و مبانــی و عناصــر هنــر 
کــه تــا احیــای مبانــی  از صاحب نظــران اذعــان و اظهــار می کننــد 
گذشــته و تولــد هنــری نــو و تأثیرگــذار بــر مبنــای آن، راهــی نســبتًا  هنــر 

طوالنــی در پیــش اســت.

بســیاری  آثــار  گذشــته،  قــرن  نیــم  بــه  نزدیــک  در  همــه  ایــن  بــا 
کــه رنــگ و بــوی ملــی و قومــی و دینــی دارنــد و احتــرام بــه  می شناســیم 
ــن  ــک ای ــته های دور و نزدی گذش ــدان  ــتگان و هنرمن گذش ــته و  گذش
گردآمــده  ــده می  شــود. چنانچــه در نقاشــی های  ســرزمین در آنهــا دی
ــق  ــای موف ــار و نمونه ه ــم، آث کنی ــگاه  ــت ن ــز درس ــه نی ــن مجموع در ای
کــم نیســتند نقاشــان عاقه منــد و خــاق و جســت وجوگر  بســیارند و 
کــه بــا هوشــیاری و صداقــت بــه مبانــی و عناصر  و نــوآوری و کوشــایی 
هنــر گذشــته ســرزمین مــادری خــود و هنــر یکــی از نقاشــان بــزرگ ایران 
)و یــا بــه اعتبــاری، خاق تریــن و بزرگ تریــن و نام آورتریــن تصویرگــر 
گذشــته(، یعنــی ســلطان محمــد، پرداخته انــد و  قــرون  ایرانــی در 
کرده انــد و مســافتی چشــم گیر از ایــن راه پیموده انــد. ادای احتــرام 

فرهنگســتان هنــر جمهــوری اســامی ایــران پــس از آنکه در نمایشــگاه 
»بهــزاد در خاطــر و خیــال مــن« در ســال 1۳۸۲ نــگاه خــود را معطــوف 
گامــی دیگــر،  کــرد، در  بــه اســتاد کمال الدیــن بهــزاد و هنــر بی بدیــل او 
ــر  ــاش، نگارگ ــد نق ــلطان محم ــه س ــوف ب ــود را معط ــه خ ــار توج ــن ب ای
کــرده و عــاوه بــر برپایــی همایــش بین المللــی در  بــزرگ مکتــب تبریــز، 
خصــوص ایــن هنرمنــد، بــه جمــع آوری آثــاری از هنرمنــدان معاصــر 
کــه در ارتبــاط بــا ســلطان محمــد و مکتــب او خلــق شــده اند، و  ایــران 

کــرده اســت. برپایــی نمایشــگاهی از ایــن آثــار، اقــدام 

ســلطان محمــد را از اســتادان برجســته بنیان گــذار مکتــب دوم تبریز۵ 

ــری  ــر نگارگ ــه دوره ای از هن ــز دوم[ ب ــب تبری ــز ]مکت ــب دوم تبری  ۵. مکت
ایرانــی در زمــان حکومــت صفــوی در تبریــز گفتــه می شــود. شــاه اســماعیل 
ــش را  ــز حکومت ــکیل و مرک ــوی را تش ــت صف ــیدن، حکوم ــا به قدرت رس ب
ــران را از  ــر صنعتگ ــی و دیگ ــدان محل ــیاری از هنرمن ــرار داد و بس ــز ق تبری
ــه  ــز ب ــب تبری ــن ترتی ــه ای ــرد و ب ــع ک ــا جم ــور در آنج ــه وکنار کش گوش
مرکــز فرهنگــی کشــور بــرای تولیــد آثــار هنــری تبدیــل شــد. در دوره شــاه 
طهماســب ایــن مکتــب بــه اوج رســید و آثــاری مثــل خمســه شاه طهماســبی 
و شــاهنامه شاه طهماســبی تولیــد شــدند. از جملــه هنرمنــدان شــاخص ایــن 
قاســم علی  محمــد،  ســلطان  بهــزاد،  کمال الدیــن  بــه  می تــوان  دوره، 
ــوان اوج  ــاید بت ــن دوران را ش ــر ای ــرد. هن ــاره ک ــرک اش ــیخ زاده و می ش
اعتــای هنــر نگارگــری نامیــد؛ چراکــه تمــام دســتاوردهای دوران پیشــین، 
ــف  ــاده ظری ــی و فوق الع ــری در حــد عال ــت و هن ــوام یاف ــب ق ــن مکت در ای
و غنــی بــه وجــود آورد. اســتفاده از رنگ هــای درخشــان، پرمایــه و متنــوع، 
ــاری، صحنه هــای  ــه موضوعــات درب ــه جزئیــات، توجــه ب پرداخــت دقیــق ب
پرتحــرک و منظره هــای طبیعــی، بعضــی از ویژگی هــای ایــن مکتــب 

به شــمار می آورنــد و حتــی بعضــی او را بزرگ تریــن نگارگــر ایرانــی در 
همــه اعصــار و زمان هــا می داننــد. او خالــق آثــاری شــگفت انگیز و 
کیومــرث«  کــرم)ص(« و »بــارگاه  مانــدگار همچــون »معــراج پیامبــر ا

اســت.

ــد  ــلطان محم ــاد س ــام و ی ــا ن ــه ب ــن مجموع ــه در ای ک ــده ای  ــار برگزی آث
و بــا ادای احتــرام بــه ایــن هنرمنــد ســربلند ایرانــی فراهــم آمده انــد، 
بخشــی از نقاشــی های نمایشــگاه »خیــال ایرانــی؛ ســلطان محمــد 
کــه در بهــار 1۳۸۳  در خاطــر و خیــال نقاشــان معاصــر ایــران« هســتند 
کرده انــد.  را مزّیــن  تهــران  دیوارهــای مرکــز فرهنگی هنــری صبــا در 
یافــت  در هنرمنــد   ۳0 حــدود  از  گذاشته شــده  به نمایــش  کارهــای 
ــه دلیــل محدودیت هــا  کــه متأســفانه ب ــر اســت  شــده اند. شــایان ذک
کــه وجــود داشــت و خصوصــًا در فرصــت  فراوانــی  کمبودهــای  و 
کــه بــرای فراهــم آوردن مقدمــات نمایشــگاه در اختیــار بــود،  کوتاهــی 
ــود بخواهنــد و  کــه ممکــن ب ــا بعضــی از هنرمندانــی  امــکان ارتبــاط ب
گذاشته شــده  بتواننــد مــا را در غنی ترکــردن ایــن مجموعــه به نمایــش 
بــا  حاضــر  مجموعــه  حــال،  ایــن  بــا  نشــد.  میســر  رســانند،  یــاری 
ــا  ــه در اینج ک ــد  ــم آم ــدان فراه ــی از هنرمن ــه جمع ــی صمیمان همراه

ســپاس خــود را بــه تمامــی ایشــان تقدیــم می کنیــم.

بعضــی از اهــداف برگــزاری نمایشــگاه »خیــال ایرانــی« را می تــوان 
کــرد: به طــور خاصــه چنیــن عنــوان 

یــاد و خاطــره ســلطان محمــد توســط نقاشــان  الــف( بزرگداشــت 
ایــران؛ معاصــر 

گنجینه  هــای  ب( معطوف کــردن نــگاه هنرمنــدان معاصــر ایرانــی بــه 
کشــور خــود؛ گذشــته  ُپربــار هنــر 

بــه  مجــدد  رجــوع  و  شــناخت  بــرای  انگیــزه  فراهــم آوردن  ج( 
گذشــته ایــران و پدیدآورنــدگان آن و بهره گیــری  شــاهکارهای هنــر 

آنهــا؛ از  معاصــر  هنرمنــدان 
ــران و  ــاره نقاشــی ســنتی ای د( برانگیختــن پرسشــی غیرمســتقیم درب

ــان و بیــان هنــری ایشــان؛ هنرمنــدان شــاخص آن و زب

کــه نظریه پــردازان و  و آخــر اینکــه به رغــم »دهکــده واحــد جهانــی« 
ــاد  ــرای ایج ــد و ب گفته ان ــخن  ــرب از آن س ــر غ ــدن معاص ــان تم طراح
گفتــه بعضــی از متفکــران  آن تمــام هم وغــم خــود را بــه کار برده انــد، بــه 
انســان ها در اعمــاق وجــود خــود وابســته بــه مــأوای خویــش باقــی 
ــر ســنتی مــا سرشــار از بینشــی شــاعرانه و بیانگــر  ــد. هن خواهنــد مان
کــه آن را از طریــق آرامــش فاخــر باغ هــای بهشــتِی  ــود  امــری قدســی ب
گرایش هایــی جدیــد  کنــون امــا به رغــم اینکــه  نگاره هــا بیــان می کــرد. ا
در افــق ظاهــر شــده، آیــا ایــران می توانــد آثــاری بــزرگ و مانــدگار شــبیه 

گذشــته بــه وجــود آورد؟ آثــار 

منبع

گــودرزی، مصطفــی، )1383(، خیــال ایرانــی )ســلطان محمــد در 
ــران(، تهــران: فرهنگســتان هنــر.  خاطــر و خیــال نقاشــان معاصــر ای

ــات  ــا، تزیین ــی و پوی ــای چندوجه ــاد ترکیب بندی ه ــد. ایج ــمار می آین به ش
ــی و شکســت کادر، از  ــازی چندزمان ــده، فضاس ــوش گل و پرن ــا نق ــوع ب متن

ــز اســت.  ــارز مکتــب دوم تبری ــات ب دیگــر خصوصی
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منصوره حسینی، رنگ روغن روی بوم،  70×120 سانتی متر علی ترقی جاه، سلطان محمد، اکریلیک روی بوم، 140×100 سانتی متر

کوروش شیشه گران، ابر معراج، نقاشی پالت، 80×120 سانتی متر مهدی حسینی، اکریلیک روی بوم،  100×140 سانتی متر
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ناصر پلنگی، ترکیب مواد، 100×100 سانتی متر

جعفر نجیبی، رنگ  روغن، 120×80 سانتی متر

مرتضی دره باغی، اکریلیک روی بوم، 80×80 سانتی متر

کاظم چلیپا، ترکیب مواد، 150×100 سانتی متر
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احمد اسفندیاری، رنگ روغن روی بوم، 80×60 سانتی متر

حبیب اهلل درخشانی، ترکیب مواد، 90×70 سانتی متر


