
 سمه تعالیاب

 محمدعلی رجبی

 فرهنگستان هنر پیوستهعضو 

 

هنرهای اصیل اسالمی  یهای احیا پژوهش راه ، یعنیاصلی خود بر اساس وظیفه جمهوری اسالمی ایرانفرهنگستان هنر 

ای  شاهنامه هتهی براینمادین اقدامی  ،موانع رشد هنری و اقتصادی آنها همچنین بررسی ،ایرانی و کمک به رونق این هنرها

شاعر ابوالقاسم فردوسی، توانست پاسداشت زحمت تاریخی  می شاهنامه. انتخاب به دست استادان نگارگر معاصر کرد مصور

معاصر  رویکرد جدید هنرمنداننیز  از طرفیدر نظام جمهوری اسالمی ایران تلقی شود و  ،بزرگ ایرانی و شیعیو حکیم 

 د.را نمایان سازارسی پاودان نسبت به این اثر ج

هایی ادبیات فارسی( صحنهزبان و به این منظور شورایی از هنرمندان و ادیبان تشکیل و مقرر شد آقای دکتر خاتمی )استاد 

با معرفت بیاموزند تا ایشان  ان مدعوتوجیه و تفسیرهای هنری را نیز به نگارگر ،و در صورت لزوم ندانتخاب کنرا  شاهنامهاز 

به  در اشعار خودکه  ،فردوسی سالهرنج سی ا توجه بهبهمچنین بنا شد  رسانند.آثار خود را به منصه ظهور  ی بیشتر،شناختو 

ند. را به انجام رسانی از استادان دو و بعضی نیز یک اثر اثر تهیه شود. بدین شکل که بعض 30، تعداد ده استآن اشاره کر

 و هر یک از ایشان آثار خود را انجام و تحویل دادند. شدموضوعات بین هنرمندان تقسیم 

تاریخی دارای یکدستی و  ههر دوررایج در سبک خاص شیوه و به سبب  یقدیممصور های  شاهنامهکه  الزم به ذکر است

این های اجرایی نگارگران معاصر، شاهد ها و شیوهگونی سبکگونابه با توجه  عصر حاضراما در  ،استهماهنگی تصویری 

 . شاید در صورت چاپ و انتشار این آثار، نشانی از تحوالت جدیدنیستیم شاهنامهنوع یکدستی و هماهنگی در مصورسازی 

ای که به هنرمندان اعالم شد، یژهساله باشد. از تصمیمات وپس از فترتی چندسخت  یبودن حرکت ن درراهکه مبیّ یافت شود

 نیافت. ییاجرا لشک ،جز برای چند اثر بود؛ البته این کار خطیر، بهو جهان معاصر  شده با مسائل روز هماهنگی مضامین ارائه

گروهی هنری  توان تحولی در مدیریت یک کارمینوع خود بسیار قابل تقدیر است، که در را در مجموع این حرکت فرهنگی 

ای آثار نفیس، امکان مجدد چنین برنامهمعاصر دانست و امید است ضمن چاپ و انتشار این  در زمینه هنر نگارگری در دوره

 فراهم شود.
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