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چكيده
نقاشيخط ايران در دهة هشتاد تحت تأثير رويکرد سّنت گراست. منظور از رويکرد سّنتگرا جرياناتي است 
که گرايش غالب آن  بازگشت به سّنت براي احياي هويت است. نگارنده در اين مقاله به بررسي چگونگي 
اثرگذاري اين رويکرد بر آثار نقاشيخط اين دهه مي پردازد. بنابراين، با روش توصيفي- تحليلي و با رويکردي 
اجتماعي، به اين ســؤال مي پردازد که رويکرد سّنت گرا از طريق چه مؤلفه هايي در نقاشيخط دهة هشتاد 
ايران بازنمود يافته است؟ در اين راستا ۲ اثر از ۱۰ هنرمند شاخص اين عرصه به عنوان نمونة آماري مورد 
بررسي قرار گرفت که يافته هاي تحقيق نشان مي دهد شاخصه هايي در آثار تکرار شده است که در رويکرد 
سّنت گرا به عنوان داللتگر مفهوم سّنت ترويج شده اند. اين امر تحت تأثير شرايط بازار اقتصادي هنر نيز قرار 
گرفته و رونق فروش آثار نقاشيخط در خاورميانه و کشورهاي عربي در اين دهه بر تمايل به استفاده از از 
اين عناصر افزوده است اما با توجه به محدوديت هاي چارچوبي رويکرد سّنت گرا اغلب آثار از بعد معنايي 
تهي و به يک اثر بصري زيبا خالصه گشتند. معدود آثار معناگرا نيز صرفًا در حد انتقال مفاهيم سّنتي توان 
مفهومي داشته و از بازگويي جريانات اجتماعي - که ظرفيت نقادي و اثرگذاري بر جامعه را ايجاد مي کند 

- تهي هستند. 
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مقدمه
هم اکنون نزديک به نيم قرن از به وجود آمدن جرياني به نام 
نقاشيخط در ايران مي گذرد. علي رغم عمر کوتاه اين هنر، 
شاهد رشد سريع آن در سطح جامعه و نيز توفيق آن در 
بازارهاي هنري داخل و خارج کشور هستيم. اگرچه اين امر 
حاکي از شرايط خاص خاورميانه و فرهنگ اسالمي است که 
تأکيد بر خط و خوشنويسي داشته و دارد، اما همين ويژگي 
فرهنگي پهنة گسترده اي را ايجاد کرده است که اين هنر را 
به جريان هاي مختلفي از هنر و رشته هاي مختلف هنري 
مرتبط مي سازد. در ابتداي دهة ۱۳۴۰ در پي برداشت هاي 
شکل گرايانه در هنر مدرن ايران که همزمان با بازگشت به 
عناصر بومي به وقوع مي پيوندد، استفاده از عنصر خط 
و خوشنويسي در نقاشي نوگراي ايران اتفاق مي افتد که 
تمرکز بر اين موضوع توسط هنرمندان در دهه هاي بعد، 

منجر به شکل گيري جريان نقاشيخط مي گردد. 
منشأ شکل گيري نقاشيخط را به مکتب سقاخانه نسبت 
مي دهند. مکتب سقاخانه جريان هنري بود که در دهة ۱۳۴۰ 
در راستاي جريان هاي بازگشت به خويشتن شکل گرفت. 
اين جريان، که در بحبوحة  رواج مدرانيزاسيون به وجود آمد، 
تالش داشت تا فرهنگ سّنتي تجسمي ايران را با رويکردهاي 
نوين در حوزه هنرهاي تجسمي و خاّصه آثار مدرن نقاشي 
جهان غرب پيوند دهد و شکل گيري جريان نقاشيخط در 
بطن هنر سقاخانه تالشي در راستاي اين هدف بود. اين 
حرکت در دهة ۴۰ توسط گروهي از هنرمندان که در آن 
زمان از «متجددين سّنت گرا» به شمار مي آمدند شکل گرفت 
و تاکنون ادامه يافته است اما برخاستن از چنين بستري با 
داشتن پتانسيل باالي اين هنر در تزييني و تجريدي بودن، 
به اوج گيري آن در برهه هايي از تاريخ ايران منجر گرديده 
است که مؤلفة محافظه کارانه اين هنر در بسط آن بي نتيجه 
نبوده است. در دهة هشتاد نيز، شناساندن نقاشيخط به عنوان 
يک هنر ايراني-اسالمي در عرصه هاي جهاني و کارکردهاي 
هويت بخشي اي که اين هنر بر عهده گرفت، در کنار تقاضاهاي 
بازارهاي کشورهاي عربي براي آن، بر شّدت اين موضوع 
به عنوان  به نظر مي رسد هنرمندان دهة هشتاد  مي افزايد. 

«سّنت گراهاي متجدد» پيشرو اين جريان هستند. 
رويکرد  اثرگذاري  چگونگي  بررسي  تحقيق  اين  هدف 
سّنت گرا بر نقاشيخط دهة هشتاد ايران است. اين تحقيق 
تالش دارد با بررسي آثار اين دهه به بررسي اين موضوع 
که  است  اين  تحقيق  مبنا سوأل اصلي  اين  بر  و  بپردازد 
رويکرد سّنت گرا از طريق چه مؤلفه هايي در نقاشيخط دهة 

هشتاد ايران بازنمود يافته است.

روش تحقيق
براي جمع آوري اطالعات مورد نياز تحقيق از روش اسنادي 
کتابخانه اي استفاده شده است که به واسطة معاصريت و 
و  رايانه اي و سايت ها  اطالعات  از  بودن طرح مسئله  نو 

کاتالوگ ها نيز استفاده گرديده است؛ اما، با توجه به رويکرد 
اجتماعي تحقيق، روش مورد استفاده براي تجزيه و تحليل 
اطالعات و تبيين سوأالت تحقيق، روش تحليلي بوده است 
که با تمرکز بر رويکرد اجتماعي صورت گرفته است. قابل 
ذکر است جامعة آماري اين تحقيق کلية آثار نقاشيخط دهة 
هشتاد ايران (بين سال هاي ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۹) تعريف گرديده 
که به عنوان نمونة آماري ۲۰ اثر شاخص نقاشيخط اين دهه 
انتخاب و مورد بررسي قرار گرفته است. روش نمونه گيري 
ميزان  نام،  شاخصه هاي  به  توجه  با  و  نبوده  تصادفي 
تحصيالت و جايگاه هنرمند، شهرت اثر و ميزان فروش 
انتخاب گرديده است. تقدم و تأخر ذکر نام هنرمندان انتخاب 
شده بر مبناي تقدم و تأخر تاريخيـ  يعني مبني بر جايگاه 
و اهميت هنرمند، پيشکسوتي و سنوات کار هنرمندان ـ به 
شرح زيرند: حسين زنده رودي، محمد احصايي، نصراهللا 
بختياري،  جواد  رسولي،  جليل  تبريزي،  صادق  افجه اي، 
علي شيرازي، صداقت جباري، عين الدين صادق زاده، احمد 

محمدپور.

پيشينة تحقيق
سپس  مقاالت،  ابتدا  علمي،  اهميت  درجة  به  توجه  با 
پايان نامه ها و در انتها کتاب هاي موجود در اين حوزه مورد 
جست وجو قرار گرفتند. مقاالت موجود مربوط به اين حوزه 
را مي توان به چند دسته تقسيم کرد. در دستة اول مقاالتي 
قرار مي گيرند که بر اساس مطالعات کتابخانه اي نگارش 
يافته اند و در آن ها صرفًا تالش شده است به چگونگي روند 
شکل گيري اين مکتب، معرفي هنرمندان شاخص آن و نقش 
آن ها در شکل گيري اين جريان پرداخته شود. در اين زمينه 
مي توان به مقالة بهروز شريفي زيندشتي و مصطفي اوجي 
با عنوان «نقاشي خط مکتبي نوپا و اصيل در هنر معاصر 
ايران» اشاره کرد. بخش ديگري از مقاالت صرفًا به منشأ 
شکل گيري جريان نقاشيخط يعني «مکتب سقاخانه» پرداخته 
اند که مي توان به مقالة رسول معرک نژاد با عنوان «جنبش 
نوگرايي در نقاشي معاصر ايران» و يا مقالة کامران افشار 
مهاجر با عنوان «هنرمند ايراني و مدرنيسم» و مقالة مشترک 
حسين عابد دوست و زيبا کاظم پور با عنوان «جامعه شناسي 
مکتب نقاشي سقاخانه اي» اشاره کرد. برخي از مقاالت نيز 
همانند  اند؛  پرداخته  موضوع  اين  به  غيرمستقيم  به طور 
به طور  که  سقاخانه اي»  «انتزاع  مقالة  در  پرويزي  محمد 
کلي به نقد تجربه هاي هنر انتزاعي در ايران مي پردازد و 
ذيل اين موضوع به نقد تجربة مکتب سقاخانه به عنوان يک 
هنر انتزاعي اشاره دارد و يا عبدالمجيد حسيني راد و مريم 
خليلي در مقاله اي با عنوان «بررسي نقش جريان هاي فکري 
و حکومتي در رويکرد مّلي گرايانه نقاشي نوگراي ايران در 
دوران پهلوي» به بررسي نقش سه رويکرد چپ گرايانه، 
حکومتي  اقدامات  کنار  در  اسالم گرايانه  و  مّلي گرايانه 
ايران پرداخته است که  دوران پهلوي بر نقاشي معاصر 
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به طور خاص بر جريان سقاخانه تمرکز شده است و نه 
نقاشيخط. همچنين اسماعيل رشوند در مقالة «نقد هنري 
در خوشنويسي و نقاشي خط معاصر» با اشارة مختصري 
به تعريف و تاريخچة نقد هنري در غرب جايگاه آن در هنر 
نوين ايران به ضرورت حضور نقد در خوشنويسي سّنتي 

و نقاشيخط معاصر ايران پرداخته است. 
در ميان پايان نامه ها، محمدرضا رخشا در پايان نامة 
خود با عنوان عوامل شکل گيري مکتب نقاشيخط در دهة 
و  خط  تاريخچة  بررسي  به  تاريخي  رويکردي  با  چهل 
خوشنويسي و ايجاد جريان نقاشيخط پرداخته است و با 
رويکرد زيباشناختي به بررسي تعدادي از آثار نقاشيخط 
دهة چهل پرداخته است که اين تحقيق ضمن اينکه فقط بازة 
زماني دهة چهل را در برمي گيرد داراي رويکرد اجتماعي به 
موضوع نيز هست. همچنين بهروز الياسي نيز در پايان نامة 
بررسي  ايراني؛  نقاشي خط  در  پژوهشي  عنوان  با  خود 
عوامل تأثيرگذار بر نقاشي خط دهة ۴۰ تا۸۰ به جمع گشتن 

سّنت و مدرنيته به عنوان دو ديدگاه ناهمساز در نقاشيخط 
پرداخته است و به اين نتيجه رسيده است که اگرچه مباني 
هنرهاي تجسمي در نقاشيخط نوگرا در صورْت بر مباني 
خوشنويسي غلبه داشته اما در محتواي آثاْر انديشة ايراني 
و اشراقي عميقأ حاکم بوده است. شادي مظاهري نيز در 
نقاشان  آثار  در  سّنت  «بازتاب  عنوان  با  خود  پايان نامة 
معاصر ايران» داستان دگرديسي نگارگري ايراني به نقاشي 
نوگرا را مورد بررسي قرار داده و به اين نتيجه رسيده 
است که جرقه هاي اين تحول از عصر صفوي شروع شد 
و به دوري از نقاشي سّنتي ايراني انجاميد و آن گاه که خأل 
و  ريشه  جست وجوي  در  هنرمندان  شد  احساس  هويت 

اصالت خود به تالش براي کسب هويتي اصيل پرداختند. 
چاپ  به  حوزه  اين  در  کتابي  هيچ  گفت  مي توان  اما 
نرسيده است. تنها در کتاب هايي به طور کامًال غيرمستقيم 
و تحت محوريت موضوع ديگري به آن پرداخته شده است 
که در اين زمينه مي توان به کتاب مرتضي گودرزي به نام 
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جست و جوي هويت در نقاشي معاصر ايران اشاره کرد که 
به بررسي موضوع هويت در نقاشي معاصر ايران پرداخته 
است و تحت اين موضوع اشاراتي هم به نقاشيخط داشته 
است؛ و يا هادي تقي زاده در کتاب خط در نقاشي؛ بررسي 
مفهوم خط و نقش آن در نقاشي نوين به ضميمة نقش خط 
در نگارگري ايران، به بررسي نقش خط در نقاشي معاصر 
پرداخته است. در کنار اين اشاره هاي غير مستقيم چند جلد 
کتاب در قالب جمع آوري آثار برخي هنرمندان نقاشيخط 
وجود دارد که مجموعه آثار به حساب مي آيند همانند کتاب 
راز نقاشيخط نوشتة کاوه تيموري که برخي آثار جليل 

رسولي را جمع آوري کرده است. 
با توجه به منابع ذکر شده، بيشتر تحقيقات صورت گرفته 
به بررسي مکتب سقاخانه پرداخته اند نه جريان نقاشيخط، 
و در برخي آثار ديگر که نقاشيخط محور بوده فقط تا دهة 
تحقيق حاضر  لذا  است.  گرفته  قرار  بررسي  مورد  چهل 
قصد دارد نقاشيخط را به طور خاص در دهة هشتاد مورد 
که  ذکر شده  منابع  برخالف  همچنين  دهد؛  قرار  بررسي 
رويکردي توصيفي دارند در بررسي خود رويکرد اجتماعي 
به موضوع دارد و بنابراين داراي روشي تحليلي خواهد 

بود.
 

رويکرد سّنت گرا 
از جرياناتي كه در پي تحوالت دنياي نوين به وجود آمد 
و جاذبه هاي زيادي هم در دنياي دور از معنويت به عنوان 
از  است.  «سّنتگرايي»  جريان  داشت  مدرنيته  پيامدهاي 
نظريه پردازان معروف اين جريان مي توان از رنه گنون،۱ 
تيتوس  و  شووان۳  فريتيوف  كوماراسوامي،۲  آناندا 
بورکهارت۴ نام برد. البته انديشمنداني همچون هانري كربن، 
ايزوتسو و ويليام چيتيك نيز در اين جريان سهم دارند. در 
ايران، انديشمنداني نظير هادي شريفي، غالمرضا اعواني 
و نصراهللا پورجوادي از اين جريان دفاع مي كنند، ولي اين 
جريان در ايران بيشتر به اسم سيد حسين نصر شناخته 
مي شود. مي توان شاخصه هايي را در ديدگاه سّنت گرايان 
مشاهده کرد، که اگرچه در نظريات تئوريک اين رويکرد 
مطرح مي گردد، اما در هنرهاي اسالمي به طور کلي و در 
بحث مورد نظر ما يعني نقاشيخط به طور خاص، اثرگذار 
و بنابراين قابل پيگيري است: «هنر سّنتي هرگز از صورت 
بيروني طبيعت تقليد نمي کند بلکه همواره ضد طبيعت گرايي 
است» (جهانبگلو، ۱۳۸۹: ۳۳۶). بنابراين مي توان از «انتزاعي 
بودن» و «طبيعت گريزي» به عنوان يکي از شاخصه هايي که 
در هنر تحت تأثير رويکرد سّنت گرا ديده مي شود نام برد. 
همان طور که بورکهارت بيان مي کند «احديت در عين حال 
که به غايت عيني و انضمامي است، به نظر انسان، تصوري 
انتزاعي مي نمايد و اين امر به عالوه بعضي عوامل مربوط به 
ذهنيت سامي مبين خصلت انتزاعي هنر اسالمي است. محور 
مرکزي اسالم احديت و وحدانيت است ولي هيچ تصويري 

قادر به بيان آن نيست» (بورکهارت،۱۳۹۲:۱۳۱).
از  اين هنر را در استفادة دائم  نصر ويژگي اساسي 
نقوش اسليمي، طرح هاي هندسي و خوشنويسي به عنوان 
نشاني از حضور دائمي کالم خداوند در همه جا مي داند. 
او معتقد است اين هنر تأکيد دارد بر آنچه اصطالحًا به 
نگرش «انتزاعي» يا «مجرد» موسوم است و در واقع به 
معناي گشودن دريچه اي بر جهان معقول و نقش پردازي و 
تکرار طرح هايي است که به يک معنا انسان را به مشاهده 
نامتناهي در اشکال متناهي رهنمون مي شود  بازيافت  يا 
به  «بنا  است  معتقد  نيز  بورکهارت  (اسعدي،۱۳۸۲:۱۵۶). 
کالم اساسي اسالم، ال اله اال اهللا، در عين آنکه تمايز سطوح 
مختلف واقعيت با يکديگر محفوظ است، هر چيز زير قّبة 
بيکرانة احديت اعلي جاي مي گيرد؛ يعني به مجرد تشخيص 
امر في نفسه متناهي، ديگر نمي توان آن را به مثابه واقعيتي 
در  متناهي  علت  همين  به  و  کرد  تلقي  نامتناهي  کنار  در 
نامتناهي مندرج مي شود» (بورکهارت،۱۳۹۲:۱۳۲). بر اين 
مبنا مي توان از عنصر «تکرار» به عنوان يکي از عناصري 

که در اين رويکرد برجسته مي گردد نام برد. 
يکي ديگر از اين کليد واژه هاي اساسي نزد سّنت گرايان 
«سمبوليسم» است. در واقع، همان طور که بورکهارت نماد 
و سمبل را چارچوب تجّلي مفاهيم عظيم و معارف جاويدان 
ويژگيهاي  از  يکي  را  رمزگرايي  نيز  نصر  مي دانست، 
حکمت برتر مي داند. از نظر سّنتگرايي اساس حکمت الهي 
سمبوليسم است (حياتي،۱۳۹۳). در رويکرد سّنتگرايي بيان 
تجريدي رمزي و نمادگرايانه واالترين شكل ارائه محتواي 
قدسي است. بورکهارت معتقد است زبان رمزي و تمثيلي 
آثار هنري، بياني ويژه از همان مؤلفه هاي فرازماني اديان 
هستند: «هنر قدسي مانند هنر اسالمي، همواره شامل عامّلي 

جاويدان و ابدي است» (همان،۱۳۹۳). 
از نظر بوركهارت، در تفكر و هنر اسالمي، «نور» نمادي 
از توحيد، خداوند يکتا و تکيه بر مفهوم محوري وحدت 
است. وي با تكيه بر آية ۳۵ سوره نور (اهللا نور السموات 
و االرض) مي گويد: خداوند در اين آيه به نور تشبيه شده 
اين رو  از  است و نور نمادي از خداوند و وحدت است. 
مي گويد: در ميان نمادهاي وحدتـ  كه موضوع آن همواره 
وحدت هستي شناسانة عالم استـ  عميقترين و آشكارترين 
نماد نور است كه هنرمند مسلمان به خوبي مي داند كه آن را 
چگونه جذب كند. از ديدگاهي نور از حيث نمادين با وجود 
مطابق است، زيرا بدون نور هيچ صورتي نمي تواند ادراك 

شود (حياتي،۱۳۹۳).
اعتقاد به توحيد و يگانگي خداوند از اصيلترين مباني 
مركز  و  محوري  توحيد  اصل  است.  اسالمي  هنر  فكري 
و  دارد  خانه  اسالم  فکري  چارچوب  اساس  در  محوري 
بالطبع هنرمند اسالمي مي خواهد تا با اثر هنري آن را به 
نمايش بگذارد. هنر اسالمي اساسًا از توحيد مايه مي گيرد؛ 
يعني از صعود و عروج نفس به سوي خداي متعال و حّتي 
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فلسفة سّنت اين گونه تعبير مي شود که سفيد در واقع همان 
تجّلي «نور» است که تمامي رنگ ها را در خود دارد. رنگ 
طاليي و نقره اي نيز به دليل درخششي که به همراه دارند 
همچون رنگ سفيد از جايگاه ويژه اي برخوردارند. همچنين 
طيف هاي مختلفي از رنگ آبي همچون آبي فيروزه اي، آبي 
الجوردي و... به عنوان پس زمينة آثار به کار گرفته مي شود 
و يا رنگ سبز که در اسالم رنگي مقّدس به حساب مي آيد. 
نظام  اصل  سّنت گرايان  تأکيد  مورد  اصول  از  يکي 
سلسله مراتبي واقعيت يا وجود است. در بينش اين رويکرد 
انسان شناسي و جهان شناسي به هم پيوسته اند و مراتب 
عالم  به عنوان  انسان  در  کبير  عالم  به عنوان  عالم هستي 
بر  مبتني  سّنتي  معماري  و  «هنر  دارد.  مطابقت  صغير 
اصل تناظر ميان عالم و آدم است. اين معنا سبب گشته در 
کيهان شناسي اديان شرقي به ويژه اسالم، اشکال هندسي، 
ابعاد کيهاني را شرح داده و هم آنها در ساخت معماري هاي 
مقّدس تجّلي يابند. در اين ميان دايره و مربع جايگاه ويژه اي 
دارند. جايگاهي که در متون کيهان شناسي هم بيانگر روح 
اليتناهي عالم اند (به صورت دايره) و هم بيانگر ابعاد يتناهي 

ويژگي هاي  خصوص  در  نصر  احديت.  يگانگي  در  تفکر 
دروني هنر اسالمي و تجّلي مفاهيم در اين باب مي گويد: 
«هنر اسالمي نتيجه تجّلي وحدت در ساحت کثرت است. 
اين هنر به شيوه اي خيره کننده وحدت اصل الهي، وابستگي 
همة کثرات به خداي واحد، فناناپذيري جهان و کفيات مثبت 
عالم هستي يا آفرينش را نشان مي دهد». حرکت افقي خط، 
حرکتي متمّوج است، همانگونه که در بافندگي با تغيير و 
تناظر دارد، در حالي که حرکت عمودي مظهر  صيرورت 
ُبعد ذات مطلق يا ذوات اليتغير است و يا از ديدگاهي ديگر 
مي توان گفت که حرکت عمودي رمز وحدت اصل و حرکت 

افقي رمز کثرت تجّلي است (همان،۱۳۹۳).
 «سرچشمة صورت ها، نمادها، قالب ها و رنگ ها در 
بلکه عالم  نه روان فردي هنرمند  از هنر سّنتي  هر گونه 
مابعدالطبيعه و معنوي است که به هنرمند تعالي مي بخشد 
از همين جاست»  نيز  و ريشه بزرگ هنر سّنتي و مدرن 
(جهانبگلو،۱۳۸۹:۳۳۵). به لحاظ رنگ شناسي نيز، مي توان 
شاخصه هايي را برجسته کرد. به کارگيري رنگ سفيد و 
سياه (چه به شکل تقابلي و چه به شکل جداگانه) تحت تأثير 

www.artnet.com :تصوير ۲. «اهللا»، محمداحصايی، آکلريک روی مقوا، ابعاد هر لت  ، مأخذ



آن (مربع)» (بلخاري قهي،۱۳۸۴: ۵). بنابراين، به عنوان يکي 
به کارگيري  و  استفاده  به  مي توان  شاخصه ها،  از  ديگر 
«اشکال هندسي مربع و دايره» اشاره کرد. دايره به عنوان 
نمادي از آسمان و ملکوت و مربع نمايندة زمين و دنيا که 
مفهوم بي نهايت بودن و نهايت دار بودن را در خود حمل 

مي کنند.
بنابر توضيحات داده شده، مي توان گفت عناصري که 
در نمونه هاي آماري تحقيق به عنوان شاخصه هاي اثرگذاري 
رويکرد سّنت گرا مورد بررسي قرار خواهد گرفت، به شرح 
زيرند: فضاي انتزاعي و مجرد، ترکيب نقشمايه ها، نمادگرايي 
و گرايش به اساطير، ترکيب بندي، ساختار رنگي، عناصر 

تزييني همانند ورق طال و ورق نقره و بافت. 

بررسي آثار
جمله  از  الفبا  حروف  و  خوشنويسي  از  برگرفته  نقوش 
مواردي بودند که براي اولين بار توسط پيشگامان جريان 
استفاده  مورد  دهة۱۳۴۰  آغازين  سال هاي  در  سقاخانه 
قرار گرفتند که اين کار بعدها به طور ويژه به عنوان روشي 
براي تطبيق اشکال سّنتي با دغدغه هاي مدرنيستي در ميان 
هنرمندان رواج يافت و به گرايشي تبديل شد و آن را از 
از  را  شيوه  اين  آنچه  مي کرد.  جدا  معمول  خوشنويسي 
خوشنويسي متمايز کرد رهايي آن از اصول و قواعد دقيق 

و غيرقابل تغيير خوشنويسي سّنتي بود. 
به لحاظ تاريخي اگرچه خوشنويسي نو از جريان سقاخانه 
نشئت گرفته بود اما خود آن را به دو انشعاب اصلي تقسيم 
مي کنند. گرايش اول دربردارندة رويکرد «حروف گرايانه» 
پيشگامان سقاخانه يعني حسين زنده رودي، تناولي و پيالرام 
به خط و خوشنويسي بود. هدف آن ها از به کارگيري خط 
و حروف بهره مندي از اشکال سّنتي ايراني و ارائة آن ها 
در ترکيب ها و شيوه هاي مدرن بود. آن ها نقش مايه هاي 
با  آزاد و فردي و  به گونه اي  را  از خوشنويسي  برگرفته 
بي قيدي نسبت به اصول حاکم بر خوشنويسي سّنتي به 
کار گرفتند. بدين ترتيب، در آثار آن ها نشانه اي از التزام 
به قواعد مرسوم خوشنويسي و يا تالش براي گنجاندن 
محتوايي مذهبي يا ادبي و يا اساسًا متني قابل خواندن در 
«نقاشيخط»  به  که  گرايش دوم  نمي خورد.  به چشم  کار 
شهرت يافته است، فعاليت هنرمنداني را در بر مي گيرد که 
اغلب خوشنويساني حرفه اي بودند. محمد احصايي، رضا 
به  گرايش  اين  اصلي  نمايندگان  افجه اي  نصراهللا  و  مافي 
حساب مي آيند. آن ها بيش از گروه قبل به محتواي سّنتي و 
اصول ساختاري خط و اصل انتقال معنا پايبند بودند. آثار 
ايشان محتوايي مذهبي، ادبي يا روايي را از طريق بهره مندي 
از شعر، احاديث و آيات قرآني به نمايش مي گذاشت. بر 
اين اساس مي توان گفت در حالي که آثار حروف گرايان۱ 
سقاخانه در برخورد با خوشنويسي به گونه اي جهت گيري 
هنوز مسحور  نقاشيخط  هنرمندان  داشتند  مدرن  و  آزاد 

خوشنويسي  در  موجود  ادبي  و  مقّدس  موضوعات 
بودند.۲ البته قابل ذکر است که گرچه در دهة چهل رويکرد 
به کارگيري خط و  به اصول خوشنويسي در  بي توجهي 
صرف استفاده از حروف با بار بصري اي که دارند در آثار 
هنرمندان گرايش اول وجود داشت، ولي مشاهده مي شود 
که در دهة هشتاد اين هنرمندان نيز تا حدودي به سمت 
گرايش دوم تغيير رويکرد داده اند. اين امر در آثار حسين 
زنده رودي به عنوان يکي از مهم ترين نمايندگان گرايش اول 
در آثاري که در دهة هشتاد خلق کرده قابل مشاهده است. 
زنده رودي  قبل  دهه هاي  آثار  در  که  است  حالي  در  اين 
سبکي  که  بوديم  حروف گرايانه  رويکردي  شاهد  صرفًا 

کامًال نقاشانه به آثارش مي داد.(تصوير۱) 
اشاره  نيز  پيش تر  که  همان طور  زنده رودي،  از  بعد 
گرديد، ديگر هنرمندان اين حوزه بيشتر خوشنويس بودند 
که از ميان آنان محمد احصايي و نصراهللا افجه اي به عنوان 
پيشروترين افراد شناخته شده اند. خط در کارهاي احصايي 
از استخوان بندي محکمي برخوردار است که اين امر به دليل 
تبحر او در خوشنويسي است. مهارت او در گرافيک نيز به 
او کمک کرده است تا از ظرفيت شناخت خط به نفع نقاشي 
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بهره ببرد. اگرچه احصايي نسبت به برخي هنرمندان ديگر 
به رعايت اصول خوشنويسي  اينکه  از  بيشتر  نقاشيخط 
اهميت بدهد به کاربست عناصر تجسمي توجه دارد اما در 
هر حال او هم تحت تأثير رويکرد سّنت گراست.(تصوير۲) 
در  خود  «اسماءاهللا»  به  معروف  کارهاي  ادامة  در  او، 
سال هاي بعد، رنگ را به کّلي از ميان برداشته تا با کارهاي 
سفيد روي سياه و سياه روي سفيد، به عنوان دو رنگي که 
نور را تجّلي مي دهد طرحي جديد ايجاد کند. در اين امر 
هنرمند تحت تأثير عرفاي ايراني همچون بايزيد بسطامي و 

شيخ محمود شبستري بوده است. 
افجه اي نيز همانند احصايي به ماندن در قالب صوري 
سّنت معتقد نيست. در آثار دهة هشتاد او نيز اين وفاداري 
به اصول خوشنويسي در کنار استفاده از ديگر عناصر 
سّنتي همانند رنگ شناسي سّنتي و مضامين و محتواي 
سّنتي نيز مشهود است. او وفاداري اش را به خوشنويسي 
حفظ كرده و اگر از مصالح نقاشي در خلق آثار تازة خود 
بهره برده، در حد استفاده از تك رنگي گرم و شكل سوختة 
آن بوده است. همچنين اسطوره گرايي او در انتخاب نام 

آثارش هويداست. 

اما صادق تبريزي، با توجه به اينکه از پيشروان جريان 
نقاشي سقاخانه نيز بوده است، اصراري بر خوانايي در 
کارش ندارد. او از نگرش انتزاعي در رويکرد سّنت گرا بهره 
برده است و به همين دليل نيز خط در آثارش روحيه اي 
مجرد دارد که بسيار به الگوگيري از سياه مشق ها شبيه 
است که منتج به بهره گيري از عنصر تکرار گرديده است 
تا از مفاهيم متناهي برداشتي نامتناهي کند. همچنين در 
به کارگيري چرم و ورق طال زياد ديده  تبريزي  کارهاي 
مي شود که باعث برانگيختن حس نوستالژيک سّنتي در 

مخاطبان آثارش مي گردد. 
در  سابقه اش  به  توجه  با  رسولي  جليل  آثار  در  اما 
اصول  رعايت  به  زيادش  تمايل  سّنتي  خوشنويسي 
«رسولي  است.  مشهود  خوشنويسي  سّنتي  و  کالسيک 
در مورد گرايش به نقاشيخط و وارد کردن رنگ و فرم 
به کار خوشنويسي نخست از نقصان هايي که در مسير 
راه نسبت به خط احساس کرده ياد مي کند. او خط را در 
نهايت تکنيک و فّني مي داند که در خدمت پيام رساني محتوا 
و مضمون است. در جايي در مورد پيام رساني در خط و 
محدوديت هاي آن آورده است: پيام رساني در اصل مربوط 
به خوشنويسي نيست بلکه مربوط به پيام شعر و شاعر 
است و اين خود مطلب مهمي است» (تيموري،۱۳۹۰: ۳۲). 
بنا بر همين نگرش در آثار وي مي توان اشاره به نوعي 
«سمبوليسم» کرد که واالترين شکل ارائة محتواي مقّدس 
در سّنت به حساب مي آيد. او در آثارش از نماد «مرغ» بهره 
برده است و آن را با شعري از ادبيات سّنتي۱  که اشاره به 

محتواي متون مقّدس دارد ترکيب کرده است. (تصوير۲) 
رشتة  در  که  است  خوشنويسي  نيز  بختياري  جواد 
نقاشي تحصيل کرده است و با رويکرد سّنتي در هر دو 
هنر آن ها را در عرصة نقاشيخط به کار مي گيرد و کنار هم 
قرار مي دهد. با مروري بر آثار او شاهد به کارگيري نقاشي 
سّنتي در قالب نگارگري و يا نقاشي واقع گراي کمال الملکي 
در کنار خط نسعليق هستيم که در آثار دهة هشتاد او به 
استفادة صرف از رنگ براي نوشتن خط تغيير مي يابد. البته 
در برخي آثار هم به منش سياه مشق عمل مي کند اما در 
تمامي آنها در عين حفظ اصول سّنتي خوشنويسي رنگ 
از  بهره گيري  بر  تمرکز  با  کار  اين  خودنمايي مي کند که 
عنصر «نور» به عنوان يکي از نمادهاي «وحدت» در سّنت 
مشهود است. او اين کار را با تيره و روشن کردن فام رنگي 

يا در حروف و يا در کل پهنة اثر نشان مي دهد. 
علي شيرازي نيز سعي بر حفظ سّنت با استفاده از 
به کارگيري نستعليق با رعايت قواعد اما در ابعاد بسيار 
بزرگ دارد. وي با استفاده از رنگ گذاري هاي متنوع جلوة 
بيشتري به آن ها مي بخشد اما علي رغم اين موارد کارهاي 
دهة هشتاد او نسبت به آثاري که در سال هاي بعد ارائه 
مي دهد نقاشانه تر مي نمايد چراکه در کارهاي بعدي خود 
به طور خاص بر بزرگ کردن حروف و اليه اليه کار کردن 

بوم، بدون عنوان، صداقت جباري، رنگ روغن روي  تصوير۴. 
 مأخذ: رسولي، ١٣٩١
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آن ها متمرکز مي شود. 
مي پردازد.  «سياه مشق»  به  بيشتر  جباري   صداقت 
سياه مشق، به دليل آزادي و رهايي بيشتري که نسبت به 
متنوعي  تركيب بندي هاي  امكان  دارد،  کالسيک نويسي 
را ايجاد مي کند که به هنرمند اين اجازه را داده است که 
ببرد.  بهره  گرافيكي اش  تجربه هاي  براي  پتانسيل  اين  از 
 تجانس، تقابل و هماهنگي و ريتمي كه در مباني هنرهاي 
تجسمي وجود دارد، در سواد و بياض، خلوت و جلوت و 
وحدت و هماهنگي خطوط در سياه مشق نيز يافت مي شود 
و جباري از همين پتانسيل بهره مي برد. آثار جباري به 
گونه اي بنيادين ماهيتي ديني دارند و ترکيب التقاطي سّنت 
و مدرنيسم در آن ها نوعي از عقالنيت را نمايش مي دهد 
که مشابه آن را در برخورد روشنفکران ديني با مدرنيته 
مي توان ديد. تظاهرات هنري اين تفکر التقاطي طيف وسيعي 
از تجربه گري هاي معاصر را دربرمي گيرد. به عنوان نمونه 
در آثار جباري با وجود تجربه هاي فرمي مدرن رنگ ها 
کماکان ايراني و اسالمي بوده عمدتًا يادآور کوير و گنبد 
برخوردار  چنداني  صراحت  و  شفافيت  از  و  فيروزه اند 
نيستند. اين خاصيتي است که نگارگري ايراني هم از آن 

برخوردار بود. (تصوير۴)
صادق زاده، عالوه بر هنر ايراني اسالمي، از هنر شرق 
دور هم تأثير پذيرفته است. در آثار او بهره گيري از مفهوم 
سّنتي سواد و بياض بسيار ديده مي شود. او در آثارش خط 
را به شکل سّنتي اش به کار مي گيرد و سعي دارد با ايجاد 
تقابل ميان نوشته و متن در فضا خالء اي ذکروار ايجاد کند. 
او از قير براي خلق آثارش در دهة هشتاد استفاده کرده است 
و حتي نام نمايشگاهي را که در سال ۱۳۸۸ در گالري «آن» 

برگزار کرد به همين مناسبت «قيرات» ناميد. (تصوير۵) 

عنصري که در آثار احمد محمدپور بسيار برجسته 
از  گرفتن  الگو  و  تکرار  عنصر  از  استفاده  مي نمايد 
سياه مشق نويسي سّنتي است. همچنين او به استفاده از دو 
رنگ سياه و سفيد با تمام بار معنايي که در خود نهفته دارند 
تمايل نشان مي دهد، اگرچه در آثار خود از ديگر رنگ ها نيز 
بهره برده است. همچنين عنصر «قرينگي» در برخي از آثار 

او به طور برجسته اي نمود مي يابد. (تصوير۶)

رويکرد اجتماعي به موضوع
حوزة  و  هنر  ميان  رابطه  در  را  اساسي  کارکرد  «سه 
اقتصادي؛۲. کرد:۱.کارکرد  برجسته  مي توان  اجتماعي 

کارکرد فرهنگي؛۳.کارکرد سياسي» (فکوهي،۱۳۹۱:۱۰۰). 
هر  همچون  نيز  هنري  کاالي  هنر،  اقتصادي  کارکرد  در 
کااليي بايد با هدف پاسخ به يک نياز يا يک تقاضا توليد 
مبحث  خالل  از  را  آن  مي توان  نتيجه  در  و  باشد  شده 
عمومي عرضه و تقاضا تحليل کرد. «در اين کارکرد، هنر 
به مثابه عامل توليد ثروت فهميده مي شود. ثروت توليد شده 
همان کاالهاي فرهنگي است که در هر سطح و ارزشي که 
باشد، در اصل مبادله  پذير بودن آن شکي وجود ندارد» 
ديگر  بيان  به  دارد.  دو وجه  امر  اين  (همان،۱۳۹۱: ۱۰۰). 
هم مي تواند مثبت باشد و هم مي تواند منفي به حساب آيد. 
اگر براي اقتصاد هنر سازوکار مناسبي تدارک ديده شود، 
اين امر مي تواند موجب رونق هرچه بيشتر هنر در جامعه 
شود. به بيان ديگر رونق بازار اقتصادي هنر به شکوفا 
شدن بيشتر هنر مي تواند کمک شايان توجهي کند و بديهي 
است که اين امر به رونق اقتصاد جامعه نيز کمک خواهد 
کرد اما به نظر مي رسد در جامعة فعلي ايران در مورد بازار 
اقتصادي هنر نقاشيخط وجه منفي اين امر فزوني يافته است. 
با توجه به رکودي که در بازار هنر داخلي وجود داشت، 
ديده  فرصت  يک  به عنوان  خارجي  حراجي هاي  وجود 
شد. البته قابل تأييد است که هنرمندان نقاشيخط در اين 
حراجي ها فروش خوبي داشته اند اما موضوع در همين جا 
و به اين پايان خوش تمام نشده است. اولين آسيب آن است 
که درپي ارقام باالي فروش بسياري از هنرمندان ديگر نيز 
تمايل پيدا کردند به اين عرصه روي آورند، چراکه آفرينش  
مالحظات   از  معموًال  هنرمندان،  خواست   علي رغم   هنري ، 
اين موضوع  بيان ديگر  به  تأثير مي پذيرد.  نيز  اقتصادي  
در جامعه اين گونه برداشت شد که از نقاشيخط استقبال 
خوبي مي شود و به بيان اقتصادي تقاضا براي آن وجود 
اين هنر  به  به لحاظ کّمي هنرمندان زيادي  بنابراين  دارد. 
روي آوردند، اما، از آنجا که هيچ گونه راه تعريف شده اي 
وجود نداشت و يا شکل نگرفته بود، بعد از مدت کوتاهي 
حجم زيادي اثر به نام نقاشيخط توليد و در جامعه ارائه 
گرديد که تمامي اين آثار را شامل مي شد. اين در حالي 
بود که هنوز تعريف مشخصي از اين هنر جا نيفتاده بود 
و مرزها مبهم بودند. بنابراين به آشفتگي بيشتر اين حوزه 

تحليل بازنمود رويکرد سّنت گرا در 
آثار نقاشيخط دهة هشتاد ايران

تصوير ۵. بدون عنوان، عين الدين صادق زاده، قير و رنگ ماشين 
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فصلنامة علمي- پژوهشي نگره

دامن زده شد. از طرف ديگر راه يافتن آثار هنرمندان ايراني 
به حراجي ها توسط واسطه هايي صورت گرفته بود و خود 
هنرمندان نمي توانستند شخصًا براي ورود به اين عرصه 
اقدام کنند؛ بنابراين آسيب ديگري که به وجود آمد از اين 
اين گروه واسطه حياتي  ناحيه بود، بدين شکل که نقش 
شمرده شد و بنابراين اين افراد جايگاه بااليي به لحاظ قدرت 
اثرگذاري بر روند هنري جامعه پيدا کردند. به بيان ديگر 
واسطه ها به نوعي در نقش «هنرگردان۱» قرار گرفتند که بر 
سليقة توليد هنري هنرمندان اثرگذار شدند و نظر اين افراد 
در مورد اينکه چه تيپ از کار مي تواند به فروش برسد و 
يا براي چه تيپي از کار در بازار هنر خريدار وجود دارد 
بردن  انتخاب برخي هنرمندان و  با  اينان  اثرگذار گرديد. 
آثارشان به حراجي ها باعث معروف شدنشان گشتند و 
عمًال برخي ديگر مهجور ماندند، چراکه در عمل امکان وارد 
کردن هنرمندان به حراجي ها محدود است و بنابراين بايد 
گزينش صورت بگيرد. همچنين به لحاظ اقتصادي، بيشترين 
سود شامل اين واسطه ها مي گردد و خود هنرمند به جز 
شناخته شدن، از نظر مالي سهم کوچکي در اين فروش ها 

دريافت مي کند. اين امر به اين شکل رخ مي دهد که با توجه 
به اينکه واسطه با هنرمند قرارداد مي بندد، يا ابتدا اثر را از 
هنرمند خريداري کرده و سپس در حراجي شرکت مي دهد، 
به  اثر  فروش  از  ناشي  سود  تمامي  صورت  اين  در  که 
واسطه تعلق مي گيرد و يا ميزان سود ناشي از فروش بين 
هنرمند و واسطه سهم بندي مي شود که باز هم سهم واسطه 
در اينجا بيشتر از هنرمند به حساب مي آيد. البته قابل ذکر 
است به دليل عدم شفافيت، اطالع رساني عمومي و يا حتي 
مستندسازي اين امور، خيلي از پيامدها و آسيب هاي ديگر 
نيز ممکن است رخ داده باشد و يا در آينده به وقوع بپيوندد 
اما به هين داليل و با توجه به اينکه روي روابط و کنش هاي 
مبادالت نقاشيخط تحقيقاتي صورت نگرفته است، در حال 
حاضر نمي توان بيش از اين به آن پرداخت. تمامي موارد 
ذکرشده درکنار هم پيامد منفي ديگري نيز داشته است که 
به خود آثار هنري مربوط مي گردد. فروش برخي آثار در 
حراجي ها و نقش واسطه ها در اين ميان به هدايت سليقة 
هنري در خلق آثار نقاشيخط منجر گرديده است و باعث 
از بين رفتن خالقيت و ايجاد مدگرايي و تکرار، به تبعيت از 
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سليقة بازار متقاضي، در سبک کاري هنرمندان نقاشيخط 
به فروش هاي خوب در  نمونه مي توان  براي  شده است. 
عربي  کشورهاي  کرد.  اشاره  دوبي  در  کريستي  حراج 
به عنوان يکي از مهم ترين خريداران آثار نقاشيخط شناخته 
شده اند و به همين دليل مي توان اثرگذاري سليقه و ذائقة 
فرهنگي هنري اين کشورها را بر توليد آثار نقاشيخط ايراني 
به دليل  از عالقة کشورهاي عربي  مشاهده کرد. بخشي 
به عنوان  اشتراکات فرهنگي است، همچنان که دين اسالم 
عنصري مشترک، در اين ميان نقش پر رنگي ايفا مي کند. 
اين اثرپذيري از بازار براي خلق اثر نقاشيخط را از طي 
مسير طبيعي خود دور کرده و در ورطة تکرار و مدگرايي 

انداخته است. 
فراتر از بعد اقتصادي هنر، که به اثر هنري به عنوان 
قرار  هنري  اثر  فرهنگي  بعد  مي پردازد،  اقتصادي  کااليي 
کارکردي  هويتي  کااليي  به مثابه  هنر  اينجا  در  مي گيرد. 
کامًال  ابزاري  قالب  در  مي تواند  «هنر  مي يابد.  اجتماعي 
عکس  بر  يا  دربيايد  حاکم  قدرت  خدمت  در  ايدئولوژيک 
به خود  قدرت  اين  عليه  مبارزه جويانه  و  انقالبي  نقشي 
بگيرد» (همان،۱۳۹۱: ۱۰۱). هدف  اصلي  در نگاه اجتماعي 
به هنر ارائة تصويري  مناسب  از رابطه   ميان  هنر و جامعه  
است . بنابراين در اين رويکرد از يک طرف اينکه جامعه بر 
هنر چه اثراتي مي گذارد و در تعيين مسير هنر چه نقشي 
بازي مي کند، مورد توجه قرار مي گيرد و از طرف  ديگر 
محصوالت   به عنوان  متقابل  ارتباطي  در  نيز  هنري   آثار 
فرهنگي  که  در کار تأثيرگذاري  بر جامعه  و تعيين  تحوالت  
آينده  آن  است ، مورد توجه  قرار مي گيرد. «دو تئوري  عمده  
دربارة  رابطه   ميان  هنر و جامعه  عبارت اند از تئوري هاي  
تفکر  اين   بر  مبتني   بازتاب   تئوري   شکل دهي .  و  بازتاب  
است  که  آثار هنري  همانند آينه اي  جامعه ي  معاصر خود 
را بازتاب  مي دهند. البته  همان طور که  آينه  تنها بخشي  از 
واقعيت  گزينش  شده   موردنظر را در چارچوب  قاب  خويش  
بازمي تاباند، آثار هنري  نيز بخشي  از جامعه  را به  نمايش  
مي گذارند. همچنين  همان طور که  همة   آينه ها تخت  نيستند 
که  شيء  بيروني  را دقيقًا همان طور که  هست  نشان  دهند، 
آثار هنري  نيز به  تناسب  توانايي ها و ارزش ها و معيارهاي  
به   را  واقعيت   متفاوتي   ميزان هاي   به   است   هنرمند ممکن  
نمايش  بگذارند يا از آن  انحراف  حاصل  نمايند. بر اساس  
اين  تئوري ، هنرها واقعيت  را به  رمز برمي گردانند و آنچه  
را در جامعه  وجود دارد به  صورتي  نمادين  و رمزگونه  
به  نمايش  مي گذارند. بنابراين  شکل  هنر بر اساس  قواعد 

زيبايي شناختي  و محتواي  آن  منبعث  از جامعه  است . اين  
محتوا ارزش ها و اعتقادات  و به طورکلي  ايدئولوژي  را شامل  
مي شود، اما تئوري  شکل دهي  مبتني  بر اين  باور است  که  
هنرها در مرتبه اي  باالتر از جامعه  قرار دارند و هنرمند با 
ارائة  ارزش ها و ايدئولوژي هاي  جديد در اثرش  آن ها را در 
جامعه  طرح  و نهادينه  مي کند. بنابراين ، بسياري  از تغييرات  
ارزشي  و رفتاري  در جوامع  مختلف  تحت تأثير آثار هنري  
رخ  مي دهند» (راودراد،۱۳۸۴:۵۹-۶۰). اما گويي نقاشيخط 
باشد،  خود  معاصر  جامعة  از  بازتابي  است  نتوانسته 
به طوري که با بررسي سير روند آثار نقاشيخط از ابتداي 
شکل گيري تاکنون صرفًا شاهد تغييرات فرمي و شکلي در 
آثار هستيم که از روي آنها به هيچ وجه نمي توان به اوضاع 
و احوال جامعه در زمان خلقشان پي برد. در بهترين حالت 
مي توان اين آثار را بازتاب رويکرد سّنت گرا دانست که از 
طريق مؤلفه هاي خاص خود سعي در حفظ و انتقال هويت 
و ميراث سّنتي داشته اند. البته در ميزان دسترسي به اين 

هدف نيز توافق وجود ندارد. 
در کارکرد سياسي هنر «حوزة سياسي ممکن است با 
حرکت از رويکردي کامًال ايدئولوژيک در پي آن باشد که 
برخي از احساس ها، حساسيت ها و سليقه ها را تشويق و 
تقويت و برخي ديگر را تضعيف کند. در طول سال هاي 
به  بخشيدن  اولويت  با  امر  اين  ما  کشور  در  گذشته 
مشاهده  غربي  هنرهاي  برابر  در  اسالمي  هنرهاي 
 ۱۳۳۰ دهة  در   .(۹۹-۱۰۰ (فکوهي،۱۳۹۱:  است»  شده 
خود  تأسيسي  دوران  از  پهلوي  حکومت  که   ۱۳۴۰ و 
مي برد،  سر  به  خود  تثبيتي  دوران  در  و  آمده  بيرون 
نقاشيخط  جريان  از  حمايت  به  گسترده اي  به طور 
پرداخت. تا آنجا که تالش مي کرد اين هنر را به عنوان 
نوعي هنر مّلي ايران در جهان مطرح نمايد. از مصاديق 
و  پهلوي  فرح  بنياد  تأسيس  به  مي توان  موضوع  اين 
خريداري آثار نقاشيخط توسط او اشاره کرد. در واقع 
حکومت پهلوي سعي در استفاده از نقاشيخط به عنوان 
هنر  بستر  در  ايراني  هويت  يک  ايجاد  براي  ابزاري 
انقالب اسالمي در دهة ۱۳۵۰ و  از  بعد  جهاني داشت. 
در   ،۱۳۶۰ دهة  در  عراق  با  جنگ  دوران  اتمام  از  بعد 
دهة ۱۳۷۰ که شرايط کشور آرام تر شده بود، عرصه 
در  بنابراين  گرديد.  باز  هنرها  و شکوفايي  رشد  براي 
هنر  از  دولتي  حمايت هاي  شاهد  ديگر  بار   ۱۳۸۰ دهة 
نقاشيخط هستيم. اين بار دولت سعي در مطرح کردن 

هنر نقاشيخط به عنوان هنري ايراني اسالمي داشت. 

تحليل بازنمود رويکرد سّنت گرا در 
آثار نقاشيخط دهة هشتاد ايران

نتيجه
بررسي آراي سّنتگرايان شاخصه هايي را دربارة آثار مرتبط با اين تفکر معين مي کند، از جمله فضاي 
انتزاعي و مجرد، ترکيب نقشمايه هاي سّنتي، نمادگرايي و گرايش به اساطير، ترکيب بندي هاي افقي و 
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عمودي و استفاده از اشکال هندسي دايره و مربع، ساختار رنگي سّنتي، استفاده از عناصر تزييني 
همانند ورق طال و ورق نقره و بافت. در بررسي و تحليل آثار، چگونگي و ميزان استفاده و بهره اي 
که هنرمندان از اين عوامل به عنوان شاخصه هاي اثرگذاري رويکرد سّنت گرا برده اند نشان داد که 
رويکرد سّنتگرايانه چگونه از طريق اين عناصر در نقاشيخط معاصر ايران در دهة هشتاد بازنمود پيدا 
کرده است. همچنين، از بعد تحليل اجتماعي، مي توان گفت که نقاشيخط نتوانسته است آينة رخدادهاي 
پيراموني باشد و به بيان ديگر نتوانسته است موقعيت سياسي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي دوران 
خود را بازتاب دهد و اين شکاف ميان واقعيت و فرم تاکنون نقاشيخط را تهديد کرده است چرا که تحليل 
سير تاريخي نقاشيخط صرفًا نشان دهندة تطور شکلي آثار اين هنر است و نمي توان با نشانه شناسي 
آن به وضعيت جامعه، مختصات فرهنگي، وقايع اجتماعي و يا رويکردي مشخص در جامعه اشاره 
کرد. شايد دست کشيدن از برداشت انتزاعي از قراردادهاي سّنتي که از پيش تعريف شده اند و ايجاد 
قراردادهاي جديد، بتواند راه جديدي براي نقاشيخط باز کند. اينکه مفاهيم اجتماعي همانند تمايل به 
آزادي، تنفر از جنگ و فقر، حقوق بشر و خيلي چيزهاي ديگر از طريق فرم بصري خط قابل بيان نيستند 
شايد بزرگ ترين آسيب و تهديد حوزة نقاشيخط است. تنها رهيافتي که تا به اين جا هنرمندان از طريق 
آن به بياني تکثرگرايانه دست يافته اند استفاده از رسانه هاي مکّمل در آثار نقاشيخط است (همان طور که 
حوزة نقاشي يا مجسمه سازي معاصر خاورميانه از مکمل خوشنويسي بهره جسته است). بنابراين 
مي توان گفت نسل هاي پيشين و فعلي هنوز نتوانسته اند خط را وارد حيطة اجتماعي کنند و کماکان 
خوشنويسي به عنوان عنصري لوکس و تجملي کاربرد دارد. بنابراين تا زماني که اين سوي سکهـ  يعني 
بازتاب جريان هاي موجود در جامعه و مفاهيم اجتماعي ـ نتواند در آثار نقاشيخط جلوه گر شود، اين 
جريان توان اثرگذاري اجتماعي و قدرت شکل دهي به حرکت آيندة جامعه را نخواهد داشت، كه روي 

ديگر سكه است. 
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Iranian calligraphic paintingin the 2000s is under the influence of the traditionalist approach. 
This approachrefers tomovements which orientation is mostly return to traditions to 
revive self-identity. This research investigates how traditionalist approach affects Iranian 
calligraphic paintingin the 2000s.There fore by applying descriptive-analytical method and 
social approach, investigatesthat through which components the traditionalist approach 
has been represented in Iranian calligraphic paintingin the 2000s. For this purpose, two 
works of ten significant artists in this field were studied as samples. The results indicate that 
some characteristics which are repeated in these works, are promoted as signifiers of the 
concept of tradition in the traditionalist approach.It was also affected by the conditions of the 
commercial art market and the tendency touse these factors is increased by the flourishing 
market for calligraphic paintingin Middle East and Arabic countries. But because of the 
structural limitations of the traditionalist approach, most of the works were devoid of the 
conceptual aspectand summed up to a beautiful visual work. The few spiritual works have 
just as much conceptual potential to convey the traditional concepts and are devoid of any 
reflection of the social occurrences – which makes the capacity for criticizing and influencing 
the society.

Keywords:Calligraphy, the 2000s, Traditionalist approach, Tradition,Calligraphic painting.
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