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چكيده
 نگارگري ايران، هنري ســنتي با قدمتي ديرين شناخته شــده که همواره متناسب با سنت ها و در بستر 
تحوالت فرهنگي جامعه عصر خويش شکل گرفته است. ازاين رو در هر دوره تاريخي نوگرايي هايي نسبت 
به دوره هاي پيشين مشاهده مي گردد. نگارگري همانند ديگر هنرها در جامعه امروز ايران تنها با ترسيم 
فضاي يکپارچه اي از حاکميت يک انديشه مواجه نيست. مقاله پيش رو باهدف تحليل تحوالت گفتماني در 
ايجاد نوگرايي در نگارگري معاصر ايران سعي در پاسخ گويي به اين سوال دارد که «در بستر تحوالت 
سياسي و اجتماعي چه خوانش متفاوتي از نوگرايي در نگارگري معاصر ايران نمايان شده است؟» پژوهش 
پيــش رو اين فرضيه را دنبال ميکند که نوگرايــي در نگارگري در رقابت و منازعه با گفتمان هاي رقيب 
شکل گرفته است. با بهره گيري از رويکرد تحليل گفتمان  «ارنست الکال وشانتال موفه» نشان داده خواهد 
شــد که در اين منازعه چگونه برخي از دال هاي مرکزي  برجسته و برخي به حاشيه رانده شده است و 
درنهايت صورت بندي گفتماني آن ارائه مي گردد. اين تحقيق به روش توصيفي- تحليلي و رويکرد تطبيقي 
با بررسي اسناد کتابخانه اي و ميداني با ابزار فيش و تصويربرداري به گردآوري داده ها پرداخته است. 
نمونه هاي موردبررسي از ميان نگارگريهاي معاصر بعد از دوره مشروطه (١٢٨٥-١٣٩٨ ه.ش) به روش 
انتخابي گزينش شده اند. نتايج پژوهش نشان مي دهد نيروهاي مولد مرتبط با دال هاي مرکزي تداوم سنت 
در گفتمان «سنت-گراي متجدد»، بازگشت به سنت در گفتمان «تجدد سنت-گرا»، خوانش ايدئولوژيک از 
سنت در گفتمان «سنت-گرايي ايدئولوژيک» و سنت گرايي بيرون از متن سنت در گفتمان «واگرايي سنت» 

منجر به نوگرايي در نگارگري معاصر مي گردد.  
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مقدمه
 نگارگري معرف هويت تاريخي و سنتي ايران است؛ لذا 
طرح نوگرايي در نگارگري به معناي قابليت نو شدن سنت 
است، اما اين پرسش که چگونه امروزي شدن و نو شدن 
است.  بوده  برانگيز  مناقشه  همواره  است،  ممکن  سنت 
برخي مدرن شدن سنت را همچون پايان سنت مي دانند 
چراکه مدرنيته نظام معنايي سنت را از هم مي گسلد و تنها 
پوسته اي از آن باقي مي گذارد. به باور برخي ديگر سنت 
بايد منعطف با زمانه تغيير کند؛ سنت را نمي توان سخت و 
صلب در نظر گرفت بلکه بايد در پيوند با سنت هاي معاصر 
باشد در غير اين صورت تداوم نخواهد يافت؛ به باور آن ها 
سنت فقط متعلق به گذشته نيست بلکه هر دوره سنت هاي 

تازه اي را شکل مي دهد.
هنرهاي سنتي همچون نگارگري در اين مجادالت نظري 
صورت هاي متفاوتي به خود گرفته اند؛ برخي نگارگري را 
معرف اصالت تاريخي مي دانند که بايد بي کم کاست آن را 
تداوم داد در غير اين صورت دچار تحريف مي شود. برخي 
ديگر تحول و نوگرايي در نگارگري را شاهدي بر زنده بودن 
هنرهاي سنتي مي دانند لذا نگارگري معاصر را راهي براي 

تداوم آن در زمانه حاضر تلقي مي کنند.
اين مجادالت از يک سو ابعاد سبک شناسانه يافته به گونه ای 
که و هنرمندان به تحوالت در فرم تصاوير پرداخته اند و 
از سوي ديگر ابعاد مضمون شناسانه يافته و هنرمندان به 
آثارشان داللت هاي سياسي داده اند. از اين رو نوگرايي در 
نگارگري را بايد در بستر تحوالت فرهنگي ايران نيز دنبال 
کرد. در هر دوره و مقطع تاريخي، تلقي ويژه اي از نوگرايي 
و مدرن بودن غالب بوده که بر تلقي هنرمندان از نوگرايي 
نيز تأثير داشته است. از همين رو در پژوهش حاضر به 
ايجاد شده در  مطالعه تحوالت گفتماني در نوگرايي های 
نگارگري خواهيم پرداخت و اين پرسش را در مرکز مطالعه 
قرار خواهيم داد که «در بستر تحوالت سياسي و اجتماعي 
ايران  چه خوانش متفاوتي از نوگرايي ارائه شده و در متن آثار 

هنرمندان نگارگر چگونه اين نوگرايي نمايان شده است؟»
پاسخ به اين پرسش امروزه اهميت ويژه يافته است چراکه 
در حال حاضر نمايشگاه هاي بين المللي و بازارهاي جهاني 
هنري از جريان نگارگري معاصر استقبال کرده اند لذا بار 
ديگر معاصر بودن نگارگري در بيانه هاي هنر و نقدهاي 
هنري مورد مناقشه قرارگرفته است. عدم شناسايي و تعمق 
درزمينه هاي تاريخي، اجتماعي و سياسي نگارگري معاصر 
سبب راکد ماندن نگارگري در دوره هاي تاريخي و عدم 
نياز به نوآوري در اين هنر اصيل ايراني در دوره معاصر 
خواهد گشت که خود عدم ارتباط نسل امروز با نگارگري 

را به همراه خواهد داشت.

روش تحقيق
بنيادي  تحقيقات  نوع  از  هدف  مبناي  بر  پژوهش حاضر 

تحليلي  توصيفي-  روش  و  ماهيت  اساس  بر  و  نظري 
محسوب مي گردد. شيوه گرد آوري اطالعات نيز به صورت 
کتابخانه اي و ميداني است. ازآنجاکه در نگارگري معاصر 
و  کرد  مشاهده  مي توان  را  نوگرايي  مختلف  گونه هاي 
از سويي شرايط اجتماعي دوره هاي مختلف تاريخي در 
شکل گيري نگارگري ايران نقش مؤثري داشته است، در 
پژوهش حاضر با بهره گيري از رويکرد الکال و موفه۱ به 
ايران  اجتماعي  گفتمان هاي  در  نگارگري  نوگرايي  تحليل 
در  نوگرايي  زمينه هاي  ابتدا  در  پرداخته مي شود؛  معاصر 
هريک از چهار گفتمان «سنت-گراي متجدد»، «تجدد سنت-

گرا»، «سنت-گرايي ايدئولوژيک» و «واگرايي سنت» شناسايي 
و سپس ۸۰ نگاره از ميان نگارگري هاي معاصر بعد از دوره 
گزينش شده  انتخابي  روش  به   (۱۳۹۸-۱۲۸۵) مشروطه 
پس ازآن با بهره گيري از ابزارهاي تحليلي الکال و موفه به ويژه 
«دال مرکزي»، «دال شناور»، «زنجيره شباهت ها»، «زنجيره 
تفاوت ها» به مفصل بندي و تحليل نوگرايي نگارگري در هريک 
از گفتمان هاي موردبحث در دوره معاصر پرداخته مي شود. 

شيوة تجزيه و تحليل كيفي است.

پيشينه تحقيق
تابه حال  انتقادي  گفتمان  تحليل  و  گفتمان  درزمينة   
پژوهش هاي متعددي انجام گرفته که بيشتر آن ها توسط 
و  جامعه شناسي  زبان شناسي،  حوزه  پژوهشگران 
مطالعات فرهنگي انجام گرفته است و عالوه بر آن تعدادي 
از پژوهشگران نيز به تحليل گفتمان در حوزه هنر به ويژه 
سينما و موسيقي پرداخته اند. بيشتر تحليل هاي انجام گرفته 
سينما،  هنر  به  موفه  و  الکال  رويکرد  با  هنر  حوزه  در 
تلويزيون و تبليغات اختصاص دارد؛ اما در حوزه هنرهاي 

تجسمي موارد بسيار اندکي مشاهده مي شود.
مقاله «تحليل گفتمان هنر در ژئوپليتيک جهان اسالم» در 
شماره ۱۴ نشريه مطالعات ملي به صورت بندي گفتمان هاي 
رويکرد  اساس  بر  جهاني شدن  عرصه  در  اسالمي  هنر 
خاورميانه،  هنر  آثار  نمونه  بررسي  با  موف  و  الکال 
مقاومت  جشنواره  و  اسالم  جهان  نقاشي  دوساالنه هاي 
پرداخته است.(مريدي، تقي زادگان و عبداللهي، ۱۳۹۲) علي 
بوذري در رسالة دکتري دانشگاه هنر اصفهان به راهنمايي 
با عنوان «تحليل گفتمان  اصغر جواني و مهدي حسيني 
نگاره هاي نسخه خطي هزارويک شب» با استفاده از رويکرد 
الکال و موف به تحليل گفتمان در نگاره هاي نسخه خطي 
مصور هزارويک شب با تأکيد بر نگاره هاي حاوي تصوير 
و  «سلطنت»  گفتمان  آن  در  و  پرداخته  ناصرالدين شاه 
گفتمان «مشروطيت» به عنوان گفتمان هاي غالب معرفي شده 
است. در اين پژوهش هدف اصلي بازشناسي گفتمان ناظر 
بر نگاره هاي منتخب است که با جايگزيني شخصيت حقيقي 
ناصرالدين شاه به جاي شخصيت خيالي شخصيت داستان 
هزارويک شب در نگاره ها ايجادشده است.(بوذري، ۱۳۹۶) 
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رساله «تحليل جامعه شناختي گفتمان نو سنت گراي هنر 
معاصر ايران» از هدي رفاهي در مقطع کارشناسي ارشد 
دانشگاه سمنان به راهنمايي فريده آفرين، در دهه ۱۳۷۰ با 
رويکرد تحليل گفتمان ميشل فوکو به تحليل رابطه سطح 
گفتماني هنرمندان با سطوح ديگر گفتمان هاي روشنفکري 
و نهادي در هنر معاصر ايران بامطالعه تطبيقي در دهه 
۱۳۴۰ و ۱۳۷۰ و اثرپذيري اين سطوح از يکديگر پرداخته 
است (رفاهي، ۱۳۹۵) در رساله هاي مقطع کارشناسي ارشد 
ديگري چون «بررسي مفاهيم و مؤلفه هاي هنر اسالمي 
معاصر» از غزال تقي خاني به راهنمايي فهيمه زارع فر در 
دانشگاه تربيت مدرس (تقي خاني، ۱۳۹۵)، «بررسي نگارگري 
تربيت  دانشگاه  برازي  مريم السادات  از  ايران  معاصر 
مدرس به راهنمايي محمدکاظم حسنوند (برازي، ۱۳۹۴)»، 
«بررسي ويژگي هاي نگارگري در نقاشي نوگراي ايران» از 
فاطمه مسعوديان در دانشگاه آزاد اسالمي تهران مرکز به 
راهنمايي فاطمه شاهرودي (مسعوديان، ۱۳۸۹) تنها مفاهيم 
و مؤلفه هايي ساختاري نگارگري معاصر بررسي گشته 
است. محمدرضا مريدي در کتاب «گفتمان هاي فرهنگي و 
جريان هاي هنري ايران» به گفتمان هاي ملي گرايي، بازگشت 
گرايي، مکتبي، ارزشي و گفتمان جهاني شدن در هنر ايران 
پرداخته و در فصل گفتمان ملي گرايي به تحوالت نگارگري 
در  دل زنده  است.(مريدي، ۱۳۹۷) سيامک  اشاره کرده  نو 
کتاب «تحوالت تصويري هنر ايران» با رويکردي انتقادي 
هنر ايران از دوره قاجاريه تا پايان دوره پهلوي را تحليل 
کرده است و به طور مختصر به تحوالت نگارگري با رويکرد 
انتقادي در اين دوره نيز پرداخته شده است.(دل زنده، ۱۳۹۵) 
حميد کشميرشکن در کتاب «هنر معاصر ايران» به تاريخ 
تحوالت اجتماعي، سياسي و فرهنگي پرداخته و تأثير آن 
بر هنر ايران را مطالعه کرده است. در اين کتاب به طور 
مختصر به نگارگران معاصر دهه ۱۳۶۰(ه.ش) اشاره شده 
و به جزييات آن پرداخته نشده است.(کشمير شکن، ۱۳۹۴) 
هنر  جامعه شناسي  درباره  متعددي  پژوهش هاي  اگرچه 
معاصر ايران انجام شده اما به پژوهش ويژه اي با تمرکز 
بر نگارگري معاصر ايران نمي توان اشاره کرد. در پژوهش 

حاضر تالش مي گردد اين کاستي دنبال گردد.

مباني نظري
هنر معاصر ايران را تنها در هماهنگي با تحوالت هنري جهان 
نمي توان تعريف کرد و در بسياري موارد مکانيسم هاي 
اجتماعي و دروني جامعه ايران در شکل دادن به آن دخالت 
بيشتري دارد.(ابراهيمي، ۱۳۹۷: ۴۰۱ و ۴۰۲) «انديشه تجدد 
که از غرب به ايران آمد نه درست شناخته شد و نه در کل 
جامعه معقول افتاد بنابراين تاريخ ايران پس از مشروطيت 
در همه عرصه ها مشحون از کشاکش آشکار و نهان ميان 
سنت و تجدد بوده است. تحول نقاشي سخت تحت تأثير 
روند نوسازي عصر پهلوي قرار گرفت. درواقع سياست 

افتخارات  به  بازگشت  و  غرب  از  الگوبرداري  پرتناقض 
و  طبيعي  حرکت  از  را  دوران  اين  نقاشي  ايران  گذشته 
متناسب با شرايط دروني جامعه باز داشت».(پاکباز، ۱۳۸۶: 
۱۸۵) بدين ترتيب در دوره معاصر برخورد ميان سنت و 
تجدد، هنر نگارگري معاصر ايران را شکل بخشيده است؛ 
اما اين بهره گيري از سنت و تجدد با فرازوفرودهايي مواجه 
ايران معاصر  اجتماعي  از تحوالت  بوده که آن را متأثر 

مي توان تلقي کرد.
به طورکلي چهار گفتمان موازي را در نگارگري معاصر 
ايران مي توان تشخيص داد که عبارت اند از گفتمان «سنت-
گراي متجدد»، گفتمان «تجدد سنت-گرا»، گفتمان «سنت-

گرايي ايدئولوژيک» و گفتمان «واگرايي سنت»؛ در گفتمان 
بر  گرديد  پديدار  مشروطه  از  بعد  که  متجدد  سنت گراي 
نگارگري سنتي  در  نيز  نوگرايي هايي  مبناي سنت گرايي، 
ايران ظاهر گشت، در گفتمان تجدد سنت گرا که در دوره 
پهلوي دوم در دهه ۱۳۳۰ (ه.ش) و با جريان سقاخانه آغاز 
گرديد، با ورود موجي از مدرنيسم به ايران در بسياري از 
زمينه هاي فرهنگي و اجتماعي، در کنار گرايش به مدرنيسم 
تمايل به عناصر بومي و نقش مايه هاي سنتي نيز در آثار 

نگارگران معاصر تجلي نمود.
براي  انقالب،  ايدئولوژي  اسالمي  انقالب  پيروزي  از  بعد 
حدود دو دهه تجددگرايي از نوع غربي را در هنر ايران 
محدود کرد اما با ظهور مفاهيم و معاني جديد در هنر ايران 
گونه اي جديد از نوگرايي متأثر از ايدئولوژي اسالمي در 
با عنوان گفتمان سنت- نگارگري ظاهر گشت که آن را 

اخير  سال هاي  در  مي کنيم.  معرفي  ايدئولوژيک  گرايي 
ايران مجادله سنت و  به  با ورود گفتمان پست مدرنيسم 
مدرنيسم تقويت گشت که به ظهور گفتمان واگرايي سنت 

در نگارگري ايران منجر گرديد.
«ايده کلي نظريه گفتمان الکال و موفه اين است که پديده هاي 
اجتماعي هرگز تمام و تکميل نمي شوند. معنا هرگز به صورت 
نهايي تثبيت نمي شود و اين راه را براي مبارزه اجتماعي دائمي 
در خصوص تعريف هويت و جامعه و درنتيجه پيامدهاي 
اجتماعي باز مي گذارد. وظيفه تحليل گفتمان طراحي جريان 
اين درگيري ها براي تثبيت معنا در همه سطوح اجتماعي 
است».(قجري و نظري، ۱۳۹۲: ۵۱) گفتمان ها بازنمايي هاي 
مختلف زندگي اجتماعي هستند که کنشگران اجتماعي را 
به طور متفاوت در موقعيت هايي قرار داده وزندگي اجتماعي 
را به شيوه هاي مختلف ديده و بازنمايي مي کنند.(همان، ۹۱) 
بر اساس نظريه الکال و موف گفتمان مجموعه اي از دال ها 
است که حول يک يا چند نقطه کانوني، دال برتر۱ يا دال 
تهي۲ مفصل بندي۳مي شود. عمل مفصل بندي باعث مي شود 
موقعيت هاي  و  هويت ها  معاني،  و سوژه ها  دال ها  به  که 
دال ها  (همان:۵۲-۵۹).  شود.  داده  تخصيص  خاصي 
يا حقيقي  انتزاعي  نمادهايي  مفاهيم، عبارات و  اشخاص، 
هستند که در چارچوب هاي گفتماني خاص بر معاني خاص 

1-Nodal Point

2-Empty Signifier

3-Artculation



داللت مي کنند. به شخص نماد يا مفهومي که ساير دال ها 
حول محور آن جمع و مفصل بندي مي شود «دال مرکزي» 
در   (۳۴۴ شيرازي،۱۳۸۸:  پوزش  و  مي گويند.(کسرايي 
نظريه گفتمان آن عنصرهايي را که به روي انتصاب معاني 
گوناگون باز هستند دال سيار۱ (شناور) مي نامند.(يورگنس 
و فيليپس،۱۳۸۹: ۶۰) دال هاي شناور يا سيال نشانه هايي 
هستند که گفتمان هاي مختلف تالش مي کنند تا به آن ها به 
شيوه خاص خودشان معنا ببخشند.(سلطاني، ۱۳۹۱: ۷۹) 
به دال ها و سوژه ها  باعث مي شود که  عمل مفصل بندي 
داده  تخصيص  خاصي  موقعيت هاي  و  هويت ها  معاني، 
شود (قجري و نظري، ۱۳۹۲: ۵۹) در زنجيره شباهت ها۲ 
نشانه هاي اصلي با برجسته سازي شباهت ها، خصلت هاي 
متفاوت و معاني رقيب را از دست مي دهند و در زنجيره 
و  تفاوت  برجسته سازي  به  اصلي  نشانه هاي  تفاوت ها۳ 
تمايز با غير گفتمان هاي رقيب مي پردازند.(مريدي، ۱۳۹۷: 

(۳۶

نوگرايي در نگارگري گفتمان سنت گراي متجدد
بعد از انقالب مشروطه به دنبال تحوالت سياسي، اقتصادي 
و فرهنگي که از اواخر قاجاريه در ايران آغازشده بود و 
و  به سنت گرايي  گرايش  رسيد،  اوج  به  پهلوي  دوره  در 
تجددگرايي شکل گرفت. در اين ميان فعاليت هاي باستان 
شناسان و اوريانتاليست در استخراج، نگهداري و معرفي 
آثار باستاني، حمايت هاي دولتي از ميراث فرهنگي، صنعت 
فرهنگ  در حوزه  ايراني  پژوهشگران  مطالعات  توريسم، 
و تاريخ ايران و تأسيس احزاب جديد سياسي را مي توان 
به عنوان نيروهاي مولد در گرايش به تداوم سنت در گفتمان 

سنت گرايي متجدد تلقي نمود.
در کنار اين تداوم سنت، نوگرايي هايي نيز ديده مي شود که 
بعد از مشروطه اين نوگرايي ها عالوه بر علوم و فنون در 
بسياري از شاخه هاي هنر ايران ازجمله نگارگري سنتي نيز 

واقع گرديد. آبراهاميان انقالب مشروطه را در تجددخواهي 
جامعه ايراني بسيار تأثيرگذار دانسته و مي نويسد: «در سده 
بيستم دو انقالب مهم انقالب مشروطه و انقالب اسالمي در 
ايران روي داده است انقالب نخست، پيروزي هرچند کوتاه 
روشنفکران مدرن بود؛ روشنفکري که از ايدئولوژي هاي 
الهام  سوسياليسم  و  ليبراليسم  ناسيوناليسم،  غربي 
مي گرفتند، قانون اساسي کامًال غيرديني مدون کردند و 
اروپايي معاصر  مطابق جوامع  نوسازي جامعه خود  به 
در  نوگرايي   (٦٥٣  :١٣٩٥ بودند».(آبراهاميان،  اميدوار 
نگارگري معاصر در گفتمان (سنت گراي متجدد) را بيش از 
همه با ظهور حاميان و متقاضيان جديد هنر مي توان مرتبط 
دانست۴. عالوه بر آن تأسيس نهادهاي آموزشي جديد و 
آموزش هنر به دو شيوه اروپايي و سنت گراي متجدد که 
بخش مهمي از برنامه هاي نوسازي پادشاهان و شاهزادگان 
قاجار محسوب مي شد نيز عاملي مهم در نوگرايي نگارگري 
اين گفتمان محسوب مي گردد. دارالفنون، مدرسه صنايع 
مستظرفه به مديريت کمال الملک و مدرسه صنايع قديمه 
به مديريت حسين طاهرزاده بهزاد تأثيرگذارترين نهادهاي 
ايران  تصويري  هنرهاي  در  نوگرايي  درزمينة  آموزشي 
طاهرزاده  بود.«حسين  متجدد  سنت گراي  گفتمان  در 
بهزاد» اولين مدير مدرسه صنايع قديمه و برادرش «کريم 
طاهرزاده بهزاد» از مشروطه خواهان تبعيدي بودند که در 
سال هاي ١٣٠٥ و ١٣٠٨ (ه.ش) به ايران بازگشتند و نقش 
ايران داشتند و  بسيار زيادي در احياي نگارگري سنتي 
شايد بتوان تالش آن ها در احياي سنت هاي هنري ايران را 
متأثر از انديشه هاي تجددطلبانه مشروطه آن ها نيز دانست. 
«کساني چون حسين و کريم طاهرزاده بهزاد که در کنار 
ديگر مشروطه خواهان تجددطلب تصور مي کردند که با 
ايران به تاريخ در حال  پيوند زدن تاريخ و فرهنگ کهن 
پيشرفت اروپا مي توانند آن هسته عظمت و شکوه باستاني 

را مجددًا احيا کنند».(دل زنده، ١٣٩٥: ١٩١)

تصوير ١. نگاره فردوسي و پرده هايي از شاهنامه، حسين بهزاد، مأخذ: 
افتخاري، ١٣٨١: ٥٩ 
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      نوگرايي نگارگري در گفتمانهاي
 اجتماعي ايران معاصر با تمرکز بر 
رويکرد  تحليل گفتمان «ارنست الکال 

وشانتال موفه/١٧٩-١٩٩  

1.Floating Signifier

2.Chain of equivalence

3. Chain of differenc

٤. تحوالت نو گرايانه در نهادهاي 
و  فرهنگي  اجتماعي،  اقتصادي، 
سياسي قاجاريه به طور کل در دو 
سطح منورالفکرهاي تازه در خارج 
دستگاه  درون  در  و  خارج  در  و 
حکومت به طرز چشمگيري وجود 
داشت. مقصود فراستخواه ظهور 
نخبگان  که  را  جديد  روشنفکران 
با  کرده  معرفي  تازه  منورالفکر 
اقتصادي  و  اجتماعي  تحوالت 
دانسته  مرتبط  قاجاريه  دوره 

است.(فراستخواه، ١٣٨٨: ٩٣)



شماره ۶۴  زمستان۱۴۰۱
۱۸۳

فصلنامة علمي نگره

 شاگردان مدرسه صنايع قديمه بعدها به ترويج نگارگري 
در تهران و اصفهان پرداختند که به مکتب نگارگري تهران 
مخاطبين  گسترش  همچنين  گشت.  معروف  اصفهان  و 
رباعيات خيام را نيز مي توان به عنوان تحوالت اجتماعي 
تأثيرگذار دوره قاجاريه و پهلوي بر نوگرايي هنر نگارگري 

در گفتمان سنت گراي متجدد معرفي نمود.
از نيمه دوم سده ۱۹ ميالدي به دنبال توجه اوريانتاليست ها 
به شرق، ادبيات و عرفان ايراني در اروپا از جايگاه ويژه اي 
برخوردار گشت در اين ميان اشعار خيام از اواخر سده ۱۹ 
ميالدي طرفداران زيادي در اروپا پيدا نمود و به دنبال آن 
چاپ هاي متعددي از ديوان خيام در اروپا ترجمه و منتشر 
خيام  اشعار  تصويرگري  به  زيادي  صفحات  که  گرديد 
داشت.(دل زنده،  اختصاص  ايراني  غير  هنرمندان  توسط 

(۲۰۴ :۱۳۹۵
تحوالت نوگرايانه در نگارگري گفتمان سنت گراي متجدد 
را حاصل تعامل و تضاد ميان سنت گرايي و تجدد گرايي 
مي توان تلقي کرد. در اين گفتمان عالوه بر سنت گرايي با 
دال هاي شناوري چون تاريخ گرايي و باستان گرايي، گرايش 
به شعر و ادب فارسي به ويژه اشعار غنائي و اشعار حماسي 
و گرايش به اسطوره، تجددگرايي با دال هاي شناوري چون 
مفاهيم  فردي،  احساسات  بيان  خرد گرايي،  واقع گرايي، 

اجتماعي نيز به کاررفته است.
تاريخ گرايي و باستان گرايي از پرکاربردترين مفاهيم در 
نگارگري هاي گفتمان سنت گراي متجدد است که با تأکيد بر 
هنر و تمدن ايران باستان، شعر و ادب فارسي، اسطوره هاي 
ايراني باستان در اين نگاره ها جلوه نموده است. در نگاره 

«فردوسي و پرده هايي از شاهنامه» جا گرفتن فردوسي 
و شيوه رنگ پردازي که به نظر کمي برجسته تراز ديگر 
نقش مايه ها به نظر مي رسد را مي توان به موقعيت و اهميت 
باستان گرايي در دوره پهلوي و فردوسي به عنوان شاعر 
دوره  ادبيات خاص  به عنوان  ادبيات حماسي  و  برجسته 
باستان گرايي مرتبط دانست.(تصوير ۱) همچنين در تعداد 
زيادي از نگاره هاي اين گفتمان ازجمله فرهاد کوه کن و شيرين 
موضوعات تغزلي به چشم مي خورد؛ نگارگران در خلق اين 
آثار کامًال به ادبيات فارسي وفادار بوده اند و تا حدودي از 
شيوه طبيعت گرايانه اي که بعد از کمال الملک پديدار گشت 
به کار گرفته شد  نگارگري  و توسط هادي تجويدي در 
نيز بهره گرفتند. بعد از مشروطه هنرمندان به تدريج از به 
تصوير کشيدن موضوعات درباري به صورت کمال گرايانه 
و نگارگري سنتي فاصله گرفتند و به موضوعات درباري 
و غير درباري در قالب رئاليسم با بهر گيري از پرسپکتيو، 
سايه روشن و چهره پردازي پرداختند که بيشتر در ميان 
طبقه متوسط جديد مخاطب داشت. «به تدريج که شاه از 
از کانون عکاسي و  مرکز گفتمان سياسي خارج مي شد 
نقاشي نيز خارج گرديد».(مريدي، ۱۳۹۷: ۵۳) حتي زاويه 
ديد نيز تغيير کرده و در بسياري از تصاوير تصوير پادشاه 
که قبًال سه رخ و از روبه رو بود با زاويه اي متفاوت و حتي 
درجايي پشت به دوربين نشان داده شده يا در برخي جاها 
رويدادي که در حال وقوع است از اهميت بيشتري نسبت 
به شخص شاه نشان داده شده؛ بدين ترتيب واقع گرايي در 

نگارگري معاصر تا حدودي وارد گشت.(تصوير ۲)
برخالف  متجدد،  سنت گراي  گفتمان  نگارگري هاي  در 
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تصوير ٣. بخشي از نگاره دربار سلطان محمد غزنوي، هادي تجويدي، مأخذ:
افتخاري، ١٣٨١: ٣٢



و  مشاهده  مي توان  را  خردگرايي  ايران  سنتي  نگارگري 
آن را حاصل تجربه مدرنيته در جامعه معاصر ايران تلقي 
کرد. «مدرنيته، حاصل از اعتبار انديشه هاي علمي و خرد 
باري است که خود در مقام اعتبار ديدگاه فلسفه نقادانه 
قرار مي گيرد. لذا نقش خرد و عقل انساني در اين ميان از 
اهميت به سزايي برخوردار است».(احمدي، ۱۳۷۳: ۹) بيان 
احساس و حالت (فردگرايي) که در بسياري از نگاره ها از 
احساسات دروني هنرمند مايه گرفته، يکي از نوگرايي ها 
برخالف  اين  و  مي گردد  محسوب  معاصر  نگارگري  در 
نگارگري سنتي است که نگارگري بيشتر از بيان احساس 
معاصر)  نگارگري  «(در  بود  متعهد  ادبيات  به  خويش 
وابستگي  از  و  است  نگارگر خود شاعر تصوير خويش 
به نويسندگان ديگر رها مي شود».(پاشازنوس،۱۳۹۹ :۳۳) 
البته اين نکته را نيز بايد در نظر داشت که چهره ها بر اساس 
«عالم الجمال شاعرانه ايراني نقاشي مي شوند۱».(تجويدي، 
در  تنوع  حالت،  و  احساس  بيان  بر  عالوه   (۲۰۴  :۱۳۵۷
چهره پردازي نگاره هاي گفتمان سنت گرايي متجدد برخالف 
به وضوح  نگارگري سنتي  تمايز گذاري چهره ها در  عدم 
قابل مشاهده است. به عنوان نمونه در تصوير دربار سلطان 
با چيره دستي به چهره پردازي  محمود غزنوي، تجويدي 
اثر خود پرداخته  شخصيت هاي مختلف پير و جوان در 
دروني  حاالت  بيان  فرشچيان  آثار  در  است.(تصوير ۳) 
فقط مربوط به انسان نيست؛ وي در ترسيم تعدادي از آثار 
خويش باجان بخشيدن به حيوانات، گياهان و اشيا عالوه 
آفريده هاي طبيعي و  به شعور و آگاهي ديگر  انسان  بر 
غيرطبيعي نيز توجه داشته است.(تصوير ۴) در تعدادي 
از نگارگري ها گفتمان سنت گراي متجدد نگارگري هويتي 
مستقل از کتاب آرايي داشت که بيشتر در آثاري با مفاهيم 
«نگاه  داشت.  نمود  فردي  احساسات  بيان  يا  اجتماعي 
هنرمندان مکتب تهران به مضامين عرفاني و ادبي از وجه 
فلسفي به وجه اجتماعي و ملموس تر تغيير جهت مي دهد 
و شايد بتوان گفت که در مکتب تهران قصد بر آن است 
که مضمون و محتوا بر فرم غالب شود بي آنکه به مقوله 
زيبايي شناسي مينياتور لطمه وارد شود، به عبارت ديگر نگاه 

هنرمند بيشتر متوجه عمق و معناي سوژه ها و مضامين 
است نه فقط ظواهر پر از نقش و نگار».(افتخاري، ۱۳۸۱: 
۴۰) در تعدادي از آثار بهزاد نيز بازتاب معضالت جامعه 
ايران و دوره اي که هنرمند در آن مي زيسته را به خوبي 
مي توان مشاهده کرد۲. در چندين اثر با عناوين طالي سياه، 
فقر نفت و صاحبان زر، بهزاد با رويکردي انتقادي به مسئله 
ملي شدن صنعت نفت پرداخته است. در نگاره اي با عنوان 
«فقر نفت» دکل هاي نفت در پس زمينه، نقش مردي بالباس 
مندرس در مرکز تصوير وزنان و مرداني نگران و هراسان 
در کنار دکل هاي نفت بخشي از وقايع تلخ جامعه خويش 
را بيانگر است که در آن برخالف موضوعات موردعالقه 
طبقه دربار در نگارگري سنتي به دغدغه هاي طبقه متوسط 

و فقير جامعه پرداخته شده است.(تصوير ۵)
با  با عنوان قحطي  آثار  بهزاد در مجموعه  آن  بر  عالوه 
کندي هاي  و  تندي  ايجاد  و  متبحرانه  خطي  طراحي هاي 
حساب شده به بيان حالت و واقعيت تلخي که مردم طبقه 
متوسط و پايين جامعه به دنبال قحطي بزرگ سال ۱۲۹۵ ه 
ش با آن مواجه هستند پرداخته است.(تصوير ۶) عالوه بر 
موضوعات فقر و قحطي در نگاره «شکست محور»، حاج 
مصور الملکي، صحنه هايي از جنگ جهاني دوم را به تصوير 
کشيده که در سمت چپ روزولت استالين و چرچيل سوار 
و  موسوليني  هيتلر،  و  آذربايجاني سوارند  اسب هاي  بر 
هيروهيتو نخست وزير ژاپن در سمت راست قرار دارند. در 
اين اثر متفقين بالباس ايرانيان و متحدين بالباس تورانيان 
ديده مي شوند همچنين اشعاري از «شاهنامه» فردوسي 
نيز در حاشيه نگاشته شده است.(هاتفي، ۱۳۵۰) در تعدادي 
از آثار نيز بهزاد با دقت در حالت هاي فردي اشخاص به 
پرداخته  اجتماعي  آداب ورسوم  از  برگرفته  موضوعاتي 

است.
چون  شعرايي  غنائي  اشعار  بيشتر  سنتي  نگارگري  در 
نظامي و اشعار حماسي فردوسي الهام بخش نگارگران بود 
اما در دوره معاصر رباعيات خيام از موضوعات قالب در 
ميان آثار نگارگران بود. گرايش به اشعار خيام و به دنبال 
آن نگارگري هايي با موضوع رباعيات خيام را مي توان با 

تصوير ٥. فقر نفت، حسين بهزاد، مأخذ: 
ناصري پور، ١٣٨٣: ٢٢٣

مأخذ:  بهزاد،  حسين  قحطي،   .٦ تصوير 
همان،١٤٣

تصوير ٧. رباعيات خيام، محمد تجويدي مأخذ: 
 https:// farhang.com

      نوگرايي نگارگري در گفتمانهاي
 اجتماعي ايران معاصر با تمرکز بر 
رويکرد  تحليل گفتمان «ارنست الکال 

وشانتال موفه/١٧٩-١٩٩  

از  هنرمند،  صورت ها  اين  ١.در 
شعر  در  سنتي  تشبيهات  پاره اي 
مدور  حالت  نمودن  فارسي چون 
کمان  و  قمر  قرص  درخشنده  و 
لب  لعل  و  بادام چشم ها  و  ابروان 
 :١٣٧٥ نيست.(تجويدي،  غافل 

(٢٠٤
اول  نيمه  و   ١٣ قرن  اواخر   .٢
دنبال  به  قرن ١٤ هجري شمسي 
وقوع دو جنگ جهاني اول و دوم 
بيگانگان  توسط  ايران  اشغال  و 
ازجمله قحطي و  مشکالت زيادي 

فقر شديد در ايران پديدار گشت.

كيفيت ندارد
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تصوير ٨. بوسه بر خاک، محمود فرشچيان، مأخذ:
 http://negarkhaneh.ir

تصوير ٩. بخشي از نگاره سياوش، فرح اصولي، مأخذ:
  http// Tehran Auction.com

تغيير جهان بيني انسان معاصر و طرح پرسش هايي جديد 
از حقايق عالم هستي مرتبط دانست. بدين ترتيب گونه اي 
از  گذر  و  بي وفايي  به  که  به جهان هستي  منفي  رويکرد 
منظر دنيا اشاره داشت در نگارگري معاصر ظاهر گشت 
که برخالف تصويرهاي آرماني، متعالي و مملو از آرامش 

نگارگري معاصر بود.
در تعدادي از نگاره هاي معاصر از نمادهايي استفاده شده 
که در نگارگري سنتي سابقه نداشته است. به عنوان نمونه 
معماري  تزيينات  در  خورشيد  و  شير  نماد  به  مي توان 
اشاره  غزنوي  محمود  دربار سلطان  در  فردوسي  نگاره 
کرد که از نمادهاي متداول در دوره پهلوي است. بيشتر 
دوره  در  ايران  معماري  و  هنر  به  مربوط  نمادها  اين 
هخامنشيان و ساسانيان است اما بخش ديگري از نمادهاي 
و شامل  مرتبط  اشعار خيام  با  معاصر  نگارگري  در  نو 
نمادهايي چون چرخ کوزه گري، مي، معشوق، پيرمرد، جام 
و غيره است. اين گونه موقعيت ها ازجمله زانو زدن مرد در 
برابر زن و کوزه بر پشت زن در نگارگري سنتي ايران 
کامًال  تصويرسازي ها  اين  که  هرچند  نداشت.  سابقه اي 
با اشعار خيام مطابقت دارد اما در اين شيوه که بيش از 
ايراني  همه به رمانتيسيسم نزديک است نشانه هاي کهن 

و نشانه هاي غير ايراني، ترکيب بندي هايي تازه به ويژه در 
آثاري با موضوع اشعار خيام و حافظ را به وجود آورده 
است. در اين ميان مي توان به مجموعه آثار محمد تجويدي 
اشاره کرد که فاقد ريزه کاري و دقت بود.(تصوير ۷) در 
نگارگري معاصر نمادهاي حيواني نيز جايگاه ويژه اي پيدا 
مي کند. نمادهاي حيواني را بيشتر در آثار محمود فرشچيان 
مي توان مشاهده کرد که به آن ها صفات انساني داده شده 
است. عالوه بر محتوا، تحوالت شيوه هاي اجراي نوگرايانه 
نيز در مسير نوگرايي نگارگري در هريک از گفتمان هاي 
نگارگري معاصر مؤثر واقع گرديد. استفاده از عمق ميدان 
از نوآوري هايي است که بعد از متداول شدن شيوه هاي 
توسط  شاگردانش،  و  کمال الملک  طبيعت گرايانه  نقاشي 
کار  به  ايراني  نقاشي  در  تجويدي  هادي  و  بهزاد  حسين 
رفت. «نگاره دربار سلطان محمود غزنوي، هادي تجويدي 
نگارگري  در  خطي  نماي  ژرف  نمونه هاي  نخستين  از 
معاصر محسوب مي گردد. « به جز ژرف نمايي خطي با 
نقطه گريز مشخص در آثاري چون «بوسه اي بر خاک» 
محمود فرشچيان «ژرف نمايي حسي يا جوي» به کاررفته 

است».(رضايي نبرد،۱۳۹۴: ۱۲۰)، (تصوير ۸)
برخالف رنگ هاي خالص و درخشان نگارگري سنتي در 



داللت هاي گفتمانينوگرايي ازنظر ساختارمحتواي موضوعيمشخصات نگارهنگاره

حسين بهزاد
بخش از نگاره قحطي

روايت اجتماعي
روايت قحطي بزرگ سال 

١٢٩٥ ه.ش

قلم گيري هاي غيريکنواخت و حسي
رنگ گذاري تک فام

واقع گرايي اجتماعي
بيان احساسات فردي،

حسين بهزاد، فقر نفت
اجتماعي

روايت تأثير ملي شدن صنعت 
نفت بر جامعه

رنگ گذاري غير يکدست،
عدم رعايت درخشندگي و خلوص 

در رنگ گذاري
عمق ميدان

واقع گرايي اجتماعي (همراه با نگرشي انتقادي
بيان احساسات فردي)

حسين بهزاد
فرهاد کوه کن و شيرين

ادبيات غنائي
رنگ پردازي تک فام

عدم رعايت درخشندگي و خلوص 
در رنگ گذاري

 تداوم سنت، تاريخ گرايي و باستان گرايي 
(گرايش به اشعار غنائي)

حاج مصورالملکي، شکست 
محور

سياسي- اجتماعي
روايت صحنه هايي از جنگ 

جهاني دوم

رنگ گذاري غير يکدست،
عدم رعايت درخشندگي و خلوص 

در رنگ گذاري

تداوم سنت، تاريخ گرايي و واقع گرايي 
اجتماعي

حسين بهزاد
فردوسي و پرده هايي از 

شاهنامه،

رنگ گذاري تک فام، عمق ميدان ادبيات حماسي
مقامي

تاريخ گرايي و باستان گرايي (گرايش به اشعار 
حماسي)، فردگرايي (بيان احساس فردي)

هادي تجويدي
دربار سلطان محمود غزنوي

تاريخي
روايت صحنه هايي از دربار 

سلطان محمود غزنوي

عمق ميدان، تنوع در چهره پردازي،
بهره گيري از شيوه طبيعت گرايي 

کمال الملک، بهره گيري از نمادهاي نو 
(نماد شير و خورشيد در معماري)

تاريخ گرايي و باستان گرايي، بهره گيري از 
فردگرايي (بابيان احساسات فردي)

علي مطيع
ستاره اي بدرخشيد و ماه 

مجلس شد
ادبيات غنائي

بهره گيري از شيوه طبيعت گرايي 
کمال الملک چهره نگاري واقع گرايانه

تاريخ گرايي و باستان گرايي (با گرايش به 
اشعار غنائي)

بهره گيري از فردگرايي (بابيان احساسات 
فردي)

محمود فرشچيان، بوسه 
بر خاک

ادبيات عرفاني
عمق ميدان

رنگ گذاري غيريکنواخت
استفاده از اکرليک

تنوع در چهره پردازي

بهره گيري از فردگرايي (بابيان احساسات 
فردي و جان بخشيدن به کائنات)،

بهره گيري از خردگرايي (با تعمق در وجود 
انسان و هستي)

حسين بهزاد، بوعلي سينا
ادبي و تاريخي
تک چهره نگاري

رنگ گذاري غير يکدست،
بهره گيري از شيوه طبيعت گرايي 

کمال الملک، چهره پردازي واقع گرايانه

بهره گيري از خردگرايي (با تعمق در وجود 
انسان و هستي)

بهره گيري از فردگرايي (بابيان احساسات 
فردي)

محمود فرشچيان، رباعيات خيام
ادبي و فلسفي

شيوه اکرليک،
رنگ گذاري غيريکنواخت (تخت)،

 بهره گيري از نمادهاي نو (کوزه، 
جام)، بهره گيري از منبع نور با منشأ 

خارجي، سايه پردازي، عمق ميدان

گرايش به اشعار خيام،
بهره گيري از خردگرايي (با تعمق در وجود 

انسان و هستي)
بهره گيري از فردگرايي (بابيان احساسات 

فردي و جان بخشيدن به کائنات)

جدول ١. نوگرايي نگارگري در گفتمان سنت گراي متجدد، مأخذ: نگارندگان

      نوگرايي نگارگري در گفتمانهاي
 اجتماعي ايران معاصر با تمرکز بر 
رويکرد  تحليل گفتمان «ارنست الکال 

وشانتال موفه/١٧٩-١٩٩  
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ازجمله  متجدد  سنت گراي  گفتمان  نگاره هاي  از  بسياري 
آثار حسين بهزاد رنگ هاي ترکيبي و مايل به خاکستري را 
شاهديم. در نگاره فرهاد کوه کن و شيرين که در ادامه سنت 
نگارگري دوره صفويه به تصوير کشيده شده از خلوص 
خاکستري  و  خاموش  رنگ هاي  و  شده  کاسته  رنگ ها 
به کاررفته است. عالوه بر آن يکي از ويژگي هاي نوگرايانه 
در تعدادي از نگاره هاي حسين بهزاد رنگ پردازي تک فام 
است که «آن را متأثر از نقاشي چين نيز دانسته اند».(پاکباز 
اين  نگاره هاي  فني  نوآوري هاي  ادامه  در   (۱۹۷  :۱۳۸۶
ابتدا  گفتمان مي توان به شيوه اکرليک اشاره کرد که در 
توسط محمود فرشچيان در نگارگري معاصر به کار گرفته 

شد.
همچنين يکي ديگر از نوآوري ها در شيوه اجرا بهره گيري از 
منبع نور با منشأ خارجي در نگارگري معاصر بود که اين 
برخالف ساختار نگارگري سنتي بود که در آن منبع نور 
مشخصي وجود نداشت. در نگارگري سنتي رنگ هاي تخت 
کاربرد داشت اما هنرمندان نگارگر با کنار هم قرار دادن 
رنگ هاي در يک طيف رنگی و سايه اندازي در قسمت هايي 
از نقش مايه های موردنظر خود برجسته نمايي هايي ايجاد 
نمودند. در تعدادي از آثار، نگارگر با ترسيم قلم گيري هاي 
حسي و تندي و کندي هاي شديد، بيان احساس و حالت 
دروني اثر را شدت بخشيده است. بهزاد براي بيان احساس 
رنج زمانه به جاي نقطه پردازي ظريف در نگارگري سنتي از 
خط پرداز که معموًال براي بافت هاي خشن استفاده مي شود، 
در چهره پردازي استفاده نموده است و در انتها ازآنجاکه 
در نگارگري معاصر برخالف نگارگري سنتي (که هميشه 

در خدمت کتاب آرايي بود)، هويتي مستقل دارد و بسياري 
از نگارگران معاصر آثاري در ابعاد بزرگ خلق نموده اند. 
ساختاري  اصول  از  برخي  نگارگري ها  اين  در  هرچند 
نگارگري سنتي به کار نرفته اما هنرمندان با شدت بخشيدن 
به بيان احساس، بيشتر از نگارگران سده هاي گذشته سعي 
بدين  و  داشتند  آثار خويش  در  مفهوم  و  معنا  القاي  در 
ترتيب با کاستن از تزيينات و ريزه کاري ها و پرکاري هاي 
نگاره ها و حتي با کاستن از نقش مايه هاي انساني و حيواني 
و گياهي، تمرکز و نگاه مخاطب را به سوژه اصلي هدايت 
نموده و بدين ترتيب بر عمق و محتواي آثار بيشتر از تزيين 

گرايي و فرم گرايي تأکيد ورزيده اند.
گفتمان  مفصل بندي  در  را  سنت گرايي  و  تجددگرايي 
سنت گرای متجدد و مي توان تشخيص داد که با دال مشترک 
تداوم سنت معنا پيدا مي کند. در جدول ۱ نوگرايي نگارگري 

در گفتمان سنت گراي متجدد نشان داده شده است.

نوگرايي در نگارگري گفتمان تجدد سنت گرا
به   ،۱۳۲۰ سال  در  متفقين  توسط  ايران  اشغال  از  پس 
فرهنگ  تا حدودي  با غرب  ايرانيان  نزديک  ارتباط  دنبال 
و هنر غربي نيز در ايران وارد گشت و به دنبال آن بعد 
با  پهلوي  تجددخواه  دولت   ،۱۳۳۲ مرداد   ۲۸ کودتاي  از 
به کارگيري الگوهاي سکوالر غربي، مدرنيزاسيون فرهنگي 
خويش را به کار گرفت و از فعاليت هاي فرهنگي و هنري 
حمايت قابل توجه به عمل آمد. به دنبال ظهور مدرنيسم 
در ايران، مدرنيسم سنت گرايانه اي شکل گرفت که هم با 
الگوهاي وارداتي غربي و هم با سنت گرايي و بومي گرايي 

تصوير ١٠. سعيد معيري زاده، مأخذ: 
 http//Honaronline.ir 

تصوير ١١. ارعاب، مجيد مهرگان، مأخذ:
https:/.pinterest.com 



و جست وجوي هويت همسويي داشت. بازگشت به سنت 
را مي توان به عنوان دال مرکزي در نگارگري گفتمان تجدد 
سنت گرا که به ويژه در دوره پهلوي دوم بسيار موردتوجه 
حکومت قرار گرفت، تلقي نمود و آن را با عواملي چون 
سياست هاي دولت پهلوي دوم و دوره اصالحات جمهوري 
اسالمي با تأسيس مراکز براي حفظ و احياي فرهنگي هاي 
قومي و آداب ورسوم محلي، ملي گراياني چون «جالل آل 
به  روستاييان  مهاجرت  شريعتي»،  علي  «دکتر  و  احمد» 

شهرها و اوريانتاليست ها مرتبط دانست.
از سويي ديگر سياست ها و حمايت هاي دولتي، روشنفکران 
تجددخواه، رشد طبقه متوسط شهري و گرايش هنرمندان 
به شيوه هاي جديد غربي و رويدادها و نهادهاي سازماني، 
زمينه هاي  هنر،  آموزشي  نهادهاي  و  فروشي  و  نمايشي 
تجددگرايي در هنر نگارگري گفتمان ((تجدد سنت گرا)) را 
فراهم نمود. همچنان که سياست هاي مدرنيزاسيون دوره 
پهلوي دوم هم زمان، با انقالب اسالمي پايدار نماند گفتمان 
تجدد سنت گرا  نيز در هنر ايران بعد از مدتي ناپديد گرديد 
و مجددًا در دهه ۱۳۷۰ (ه.ش) در دوره اصالحات توسط 
هنرمنداني که در پي هويت گمشده خود بودند بار ديگر 

بروز گرد که آن را مدرنيسم پساانقالبي۱ نيز ناميده اند.
هرچند که بازگشت به هويت اصيل ايراني بيش از همه در 
ميان نگارگري هاي اين گفتمان به چشم مي خورد اما در 
کنار آن دال هاي شناوري چون بهره گيري از فرماليسم و 
تزيين گرايي، بازگشت به بومي گرايي با بهره گيري از فرم 
نگارگري سنتي، جايگزيني فرم نگارگري سنتي در فضايي 
مدرنيستي، بازگشت به تاريخ گرايي (ادبيات غنائي و ادبيات 
حماسي)، بهره گيري از فردگرايي (بابيان احساسات فردي) 

نيز به کاررفته است.
ازآنجاکه در نگاره هاي گفتمان تجدد سنت گرا هنرمندان بيش 
از همه در جست وجوي هويت ازدست رفته در آثار خويش 
بودند، اسطوره هاي ايران باستان و عرفان ايراني به را بيش 
از همه در ميان آثار آن ها مي توان مشاهده نمود که به ويژه 
در ميان آثار نو سنت گرايانه دهه ۱۳۷۰ بسيار پرکاربرد 
اين  هنرمندان  آثار  ميان  در  سنت  به  بازگشت  اما  بود؛ 
گفتمان با بومي گرايي همراه بود. «هنرمندان سقاخانه براي 
شکل بخشيدن به سبک منحصربه فرد در جلوه خيره کننده 
خالقيت و نشاط، عميقًا در فرهنگ عامه کاوش کردند و به 
نظر مي رسيد که سرانجام آپ هاي مدرنيسم سد سنت را 

(zenderoudi&Diba,2013: 46).«شکستند
تصويرسازي  در  بيشتر  که  سنتي  نگارگري  هنر  در 
مکان  يک  تزيين  يا  و  مختلف  موضوعات  با  کتاب هاي 
مورداستفاده قرار مي گرفت روايتگري متداول بود اما در 
بيشتر نگاره هاي نو سنت گرايانه دوره پهلوي فرم گرايي 
و تزيين گرايي به عدم روايت پردازي متداول در نگارگري 
سنتي منجر شد. در هنر مدرن فرم از جايگاهي قابل توجه 
برخوردار بود و همان گونه که ارتباطي مستقيم بين ظهور 

مدرنيسم در هنر اروپا و نظريه فرماليسم وجود داشت، 
با کاربرد  نوگرايي در نگاره هاي نو سنت گرا را مي توان 
در  همه  از  بيش  آنچه  دانست۲.  مرتبط  فرماليسم  نظريه 
آثار سقاخانه نمود پيدا کرد، تزيين گرايي بود. ازاين رو اين 
گفته پوپ که «هدف هنر در درجه نخست نه بازنمايي بلکه 
تزيين گرايي است» درباره نقاشي سقاخانه در هنر ايران 
تحقق پيدا مي کند.(پوپ، ۱۳۸۷: ۵) هرچند که در همه ادوار 
مختلف، نقاشي ايراني از گونه اي خاص تزيين گرايي تبعيت 
کرده اما همواره تزيين گرايي در کنار بازنمايي به کاررفته 
بازنمايي  کمتر  سنت گرايانه  نو  نگاره هاي  در  درحالي که 
از  به کاررفته و بيشتر تزيين گرايي را مشاهده مي کنيم. 
به  مي توان  سقاخانه  نقاشي  در  گرايي  تزيين  نمونه هاي 
نقش زن اشاره کرد. «زن» در آثار اين هنرمندان نمايشي 
از شکوه و جالل تاريخي و بومي ايران است که معموًال با 
نقش مايه هاي سنتي تزيين گشته و بازگشت به هويت ايراني 

و بومي گرايي در اثر را شدت بخشيده است.
يکي از شاخصه هاي اصلي آثار نگارگري در گفتمان تجدد 
سنت گرا را مي توان فردگرايي (بيان احساسات شخصي) 
ناميد. در اين آثار هنرمند برخالف نگارگري سنتي که از 
جهان بيني خاصي تبعيت مي کرد (بر پايه شناخت و تفکر 
در حال کمال خويش)، آثاري نوسنت گرايانه خلق نموده 
از ويژگي هاي مدرنيسم است.  اين فردگرايي خود  است. 
«اما آن چيزي که مدرنيته را مدرن مي کند نه ماشين ها، 
آن  بلکه  نيست،  زندگي  باالي  سطح  و  شدن  صنعتي 
ذهن انسان (فردگرايي) است که در فرهنگ انسان نهفته 

است».(کشوري، جعفري،۱۳۹۳: ۱۰۱)
بيان شخصي هنرمند را در اثر «جامه هاي کاغذين» سعيد 
آن  در  که  کرد  مشاهده  مي توان  به خوبي  زاده  معيري 
نگارگري دوره صفويه به عنوان منبع اصلي الهام هنرمند 
دانسته شده و بابيان شخصي او و شيوه هاي اجراي هنرمند 
معيري  است.  تبديل شده  نوسنت گرا  نگاره اي  به  مدرن 
زاده اين شيوه جديد بيان را «نئو فولکلور» مي نامد و در 
نوشته اي در شرح اين شيوه مي نويسد: «در چشمان هر 
ايراني، نقاشي هاي ترسيم شده از افسانه هاي کهن، آن چنان 
دوستي  گرفتن  آغوش  در  که  مي نمايند  محبوب  و  آشنا 
نزديک. نقاشي با تغييرات فرمي اي که در طي قرون داشته 
است به ارزش هاي بااليي دست يافته و حاال در آغاز هزاره 
سوم به نظر مي رسد غلبه يک نوع معين از سبک نقاشي بر 
ساير سبک ها، ديگر رنگ باخته است.مي توان گفت سبک ها 
با ادغام در همديگر به صورت زبان هايي جديد درآمده اند 
به کارگيري سبک مدرن و کالسيک در يک اثر نقاشي و 
ترکيب واقعيت با تخيل راهي است که در سبک نئو فولکلور 

پيشنهاد مي شود».(باغبان، ۱۴۸:۱۳۸۶)
نگارگري در گفتمان تجدد سنت گرا از بسياري از سبک ها 
و مکتب هاي سده ۱۹ و ۲۰ ميالدي متأثر گشت. مي توان 
چنين پنداشت که اين هنرمندان مدرنيست سنت گرا که با 

      نوگرايي نگارگري در گفتمانهاي
 اجتماعي ايران معاصر با تمرکز بر 
رويکرد  تحليل گفتمان «ارنست الکال 

وشانتال موفه/١٧٩-١٩٩  

١. «در سال هاي ١٣٧٠ گونه اي از 
مدرنيسم پساانقالبي به تدريج شکل 
گرفت. هرچند که در آثار نسل جديد 
جستجو براي شکلي از بيان هنري 
نو قابل دريافت است که سعي دارد 
تا به تعالي ميان گذشته و مدرنيسم 
 :١٣٩٤ شکن،  يابد».(کشمير  دست 

(٢٢١
٢. در فرماليسم ساختارگرا فرم ناب 
زيرساخت هاي  به عنوان  يا خالص 
در دستور  پايه  فرم هاي  يا  شکلي 
ايهام  مي گيرد.  قرار  هنرمند  کار 
ايده  را  ناب  فرم  و  ناب  هنر  پوپ 
آليستي و دست نيافتني نمي شناخت 
برعکس او هنر مدرن و آوانگارد را 
محصول انحراف از ايده فرم ناب 
و  بارها  ناب  فرم  ايده  مي دانست. 
و  تحقق يافته  ايراني  هنر  در  بارها 
اصوًال ويژگي هنر ايراني در طول 
بيش از شش هزار سال تاريخ آن 

بوده است.(دل زنده، ١٣٩٥: ١٧٧)
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 جدول ٢. نوگرايي نگارگري در گفتمان تجدد سنت گرا، مأخذ: همان



ابداع سنتي بر  نگاهي نو به سنت مي نگريستند به دنبال 
پايه مدرنيست بودند. در آثار «نو سنت گرايانه» دهه ۱۳۷۰ 
فضاسازي هايي  و  سنت  به  پايبند  شخصيت پردازي هاي 
متأثر از مدرنيسم يا به عبارتي جايگزيني فرم نگارگري 
سنتي در فضايي مدرنيستي را مي توان مشاهده کرد. تفاوت 
عمده آثار نو سنت گرايانه دهه ۷۰ و آثار نو سنت گرايانه 
قبل از انقالب اين بود که اين آثار عالوه بر تزئين گرايي 
و فرم گرايي بر محتوا و معنا نيز تأکيد داشت. محتوايي 
که بيشتر دربردارنده اساطير و افسانه هاي ايران باستان 
به ويژه شاهنامه و يا داستان هاي عرفاني و آثار ادبي شعرا 
و انديشمندان و گاهي نيز مفاهيم اجتماعي بود. بسياري 
از آثار فرح اصولي، سعيد معيري زاده و مجيد مهرگان 
را مي توان در اين گفتمان جاي داد. «آن ها اين مضامين 
هنرمندان  که  آن گونه  تزئيني  شيوه  به کارگيري  با  را 
سقاخانه انجام داده بودند ارائه نکردند، بلکه آن ها را به 
استعاره هايي مدرن و احساسي از واقعيت معاصر تبديل 

نمودند».(کشميرشکن،۱۳۹۴: ۲۳۴)
در آثار فرح اصولي فضاي کار به شيوه هنرمندان مدرنيسم 
به چند قسمت اصلي تقسيم گشته و در هريک از بخش ها با 
بهره گيري از نقش مايه هاي انساني، گياهي يا حيواني و اشيا 
به طور نمادين سعي در القاي مفهومي دارند اما برخالف 
همه  در  متناوب  به طور  نقش مايه ها  که  سنتي  نگارگري 
تصوير نقش اندازي شده بود در آثار اصولي فضاهايي 
خالي و بدون نقش تنها با تکنيک هاي رنگ پردازي مدرن 

بکار رفته است.(تصوير ۹)
از  هنرمندان  سنت گرا،  تجدد  گفتمان  آثار  از  تعدادي  در 
فرم هاي انتزاعي براي خلق آثار خويش بهره گرفته اند حتي 
دوره هاي  سنتي  نگارگري  نقش مايه هاي  آثار،  برخي  در 
پيشين را با فرم هاي انتزاعي ترکيب نموده اند. بيشتر آثار 
«سعيد معيري زاده» با نقش مايه هايي برگرفته از نگارگري 
امپرسيونيست،  به  نزديک  اجراي  شيوه  با  اما  سنتي 
اکسپرسيونيسم و کوبيسم نقش اندازي شده است.(تصوير 
۱۰) محتواي اصلي نگاره «ارعاب» مجيد مهرگان (تصوير 
۱۱) به اساطير ايران پيش از اسالم مربوط است که هنرمند 
در  متداول  شيوه  از  خطوط  و  تزئينات  کردن  ساده  با 
نگارگري سنتي فاصله گرفته است. هرچند که اين شيوه 
در هنر مدرن سده ۲۰ ميالدي در اروپا متداول گرديد اما 
پيش از آن در هنر ايران باستان ازجمله نگاره هاي دوره 
برجسته هاي  نقش  در  انساني  نقش مايه هاي  اشکانيان، 
هخامنشيان و پيش از آن در سفال هاي تل باکون، سيلک و 
مفرغ هاي لرستان نيز به کاررفته بود. در نگارگري معاصر 
هنرمندان از خط به عنوان عنصر بصري قوي و به منظور 
قلم گيري ها  القاي معاني موردنظر خود استفاده مي کنند. 
و ايجاد تندي و کندي ها در آثار مهرگان به گونه اي است 
که القاي حجم و حرکت مي کند و اين ويژگي را در ميان 
مي توان  نيز  ايران  پيش ازتاريخ  سفال هاي  نقش مايه هاي 

ايران  سنتي  نگارگري  در  درحالي که  کرد،  مشاهده 
قلم گيري هايي ظريف تر و با تندي و کندي هاي يکنواخت تر 
از  استفاده  مهرگان  آثار  در  «به طورکلي  مي رفت.  بکار 
خطوط ضخيم در قلم گيري به گونه اي است که القاي حجم 
مي کند و گويي تمايل به نشان دادن عناصر به صورت نيم 
برجسته دارد تا بتواند روحيه حماسي پيش از اسالم را 

نمايش دهد».(رجبي و افشاري، ۱۳۹۷: ۴۴)
بهره گيري از ابزارها و تکنيک هاي هنر مدرن، عدم پرداختن 
به ريزه کاري و پرکاري متداول در نگارگري سنتي را به 
همراه داشت به عنوان نمونه از آثار فرح اصولي مي توان نام 
برد که تکنيک هاي گرافيک معاصر را جايگزين پردازهاي 
سنتي  نگارگري  حاشيه هاي  افشان هاي  و  پرکار  و  ريز 
نموده است. در جدول ۲ نوگرايي نگارگري در گفتمان تجدد 

سنت گرا نشان داده شده است.

نوگرايي نگارگري در گفتمان سنت گرايي ايدئولوژيک
حول  ايدئولوژيک»  «سنت گرايي  گفتمان  در  نگارگري 
دال مرکزي شکل  به عنوان  از سنت  ايدئولوژيک  خوانش 
گرفت. اصول گرايان انقالبي را مي توان برجسته ترين عامل 
در شکل گيري اين گفتمان ناميد. «اين هنرمندان به دنبال 
خلق آثاري در منظومه انديشه اسالم ناب محمدي و سبکي 
برگرفته از سنت اسالمي و ايراني با بهره گيري از برخي 
و  اسالمي  اسالمي، سينماي  هنر  بودند.  مدرن  ابزارهاي 
نقاشي اسالمي در آغاز ترکيبي از مذهب و مبارزه مسلحانه 
بود که در گرافيک، نقاشي، شعر و سينماي مبارزه جلوه 
کرد. آن ها معتقد بودند در ارتباط باهنري که از ايدئولوژي 
است».(مريدي،  نشده  کاري  باشد  گرفته  نشات  اسالم 
۱۳۹۷: ۱۵۴) عالوه بر اصول گرايان انقالبي حوزه هنري، 
بنياد شهيد و وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي اصلي ترين 
نهادهاي رسمي حامي گفتمان سنت گراي ايدئولوژيک در 

هنر دوره انقالب اسالمي محسوب مي شوند.
 همچنين از دهه ۱۳۷۰ (ه.ش) با آغاز فعاليت جشنواره هاي 
ملي و بين المللي چون دوساالنه هاي نگارگري، جشنواره 
هنر مقاومت، جشنواره هنرهاي تجسمي فجر، جشنواره 
هنرهاي تجسمي امام رضا و دوساالنه هاي نقاشي جهان 
سنت گراي  گفتمان  در  نگارگري  آثار  تعداد  بر  اسالم 
ايدئولوژيک افزوده گشت. از دهه ۱۳۷۰ (ه.ش) بر تعداد 
مراکز آموزشي دانشگاهي در راستاي ترويج سنت گرايي 
رشته هاي  تأسيس  با  و  افزوده  هنر  در  ايدئولوژيک 
دانشگاه هاي  در  صنايع دستي  و  اسالمي  هنر  نگارگري، 
هنر اين امر تقويت گشت. نفوذ طبقه متوسط قديم به عنوان 
خالق اثر هنري يا مخاطب هنري نيز سبب کاربرد هنر در 
زندگي روزمره مردم گرديد. «در دوره انقالب هنري که با 
شکل واقع گرا و محتواي اجتماعي حداقل از چند سال پيش 
از انقالب بدون توجه و حمايت مردم و هنر دوستان در 
حاشيه و زيرزمين به تدريج شکل گرفته بود از انزوا خارج 

      نوگرايي نگارگري در گفتمانهاي
 اجتماعي ايران معاصر با تمرکز بر 
رويکرد  تحليل گفتمان «ارنست الکال 

وشانتال موفه/١٧٩-١٩٩  



شماره ۶۴  زمستان۱۴۰۱
۱۹۱

فصلنامة علمي نگره

شد و بجاي تکيه و توسل به گالري ها و محافل خصوصي 
و نمايش هاي بين المللي درست در ميان زندگي روزمره 

مردم فرود آمد».(ابراهيمي، ۱۳۹۷: ۴۶)
ماهيت اسالم گرايي تاريخي، اسالم گرايي شيعي، تمايل به 
عرفان اسالمي غرب ستيزي و پيام رساني از ديگر مؤلفه هاي 
محسوب  ايدئولوژيک  سنت گرايي  گفتمان  در  نگارگري 
مي گردد. پيام رساني نيز به عنوان يکي از ويژگي هاي بارز 
در اين گفتمان به شمار مي آيد و به دنبال آن وجه کاربردي 
هنر بر وجه هنري آن غالب مي شود. «روايتگري، يکي از 
ويژگي هاي هنر هر انقالبي است دليل اين روايتگري هم 
رساندن پيام به مردم و به اصطالح ارتباط برقرار کردن 
انقالب  نقاشي هاي  در  معموًال  ويژگي  اين  است.  آن ها  با 
هست يعني کنار هم قرار دادن موضوعات و پيامي را القا 

کردن».(چليپا، ۱۳۷۸: ۸۲)
به دنبال پايبندي هنرمندان در گفتمان سنت گراي ايدئولوژيک 
به اسالم گرايي، بومي گرايي و غرب ستيزي، آثاري التقاطي 
از نگارگري و نقاشي واقع گرا با مضامين مذهبي و انقالبي 
به همراه فضاسازي هايي برگرفته از شيوه هاي رمانتيستيم، 
گشت.(فروغي،  پديدار  انتقادي  رئاليسم  و  سورئاليسم 

(۷۸ :۱۳۹۸
ازآنجاکه در هنر گفتمان سنت گرايي ايدئولوژيک ارزش هاي 
دنبال  به  بود،  هر چيز مطرح  از  بيش  اسالمي  و  مذهبي 
ازاين رو  يافت.  ارجحيت  فرم  بر  محتوا  و  درون مايه  آن 
برخالف نگارگري در گفتمان تجدد سنت گرا که بيشتر بر 
فرم نگارگري براي تزيين تأکيد داشت، در نگارگري هاي 
گفتمان سنت گرايي ايدئولوژيک محتوا و مضمون، بيشتر 
از فرم در نگارگري مدنظر قرارگرفته است. موضوعاتي 
واقعه هاي  از  روايت هايي  قديسين،  و  ائمه  کربال،  چون 
مذهبي و عرفان اسالمي از بيشترين مضامين به کاررفته 
در اين دسته نگارگري ها است و عالوه بر آن تعدادي از 
مفاهيم انقالبي چون قدس، مسائل جهان اسالم، شهادت، 
جنگ، زن مسلمان، حجاب و نور نيز در تعدادي از نگاره ها 

ديده مي شود.
(ع)  حسين  امام  شهادت  و  عاشورا  واقعه  همچنين 
الهام بخش بسياري از نگارگران است. جنگ از موضوعات 
متداول در تعدادي از نگارگري هاي اين گفتمان است اما 
نداشته  قصد  هنرمند  جنگ،  موضوع  با  نگاره هاي  در 
تصويري  بلکه  کند  ترسيم  جنگ  از  رئاليستي  تصويري 
سمبوليستي و آرمان گرايانه از جنگ مقدس را به تصوير 
کشيده و همانند نگارگري سنتي ايران در دوره هاي مختلف 
تاريخي آرامش، معنويت و بهشتي آرماني را شاهديم که 
کمتر نشانه اي از کشتن و ويراني و خشونت، نارضايتي 
و ناآرامي و هرج ومرج به کاررفته است.«رزمندگان را در 
ميدان جنگ به ندرت مي توان در حال تيراندازي با اسلحه 
ديد دشمني که آن ها با او در حال جنگيدن هستند، با گلوله 
از پاي درنمي آيند، بنابراين اسلحه در ميدان کاربردي ندارد. 

ميدان جنگ در نقاشي دفاع مقدس به شدت سمبليک نمايانده 
مي شود».(ربيعي پورسليمي و افشار مهاجر، ۱۳۹۸ :۱۰)

در نگارگري هاي گفتمان سنت گرايي ايدئولوژيک، ترسيم 
ايجاد  به  نيز  سبزه  و  ازگل  آکنده  منظره پردازي هاي 
در  حتي  است.  بخشيده  شدت  معنوي  و  مثالي  فضايي 
و  ايران  جنگ  رزمندگان  مبارزه  به  مستقيمًا  که  آثاري 
عراق پرداخته شده نيز بيش از همه حس تعالي، رستگاري، 
معنويت و آرامش رزمندگان در جبهه جنگ تداعي مي شود 
که در آن دشمن خارجي مشخص و کشمکشي فيزيکي 
نگارگري هاي  از  بسياري  در  درحالي که  ندارد،  حضور 

سنتي به وضوح جدال خير و شر مشاهده مي شود
اما جدال خير و شر در نگارگري هاي گفتمان سنت گراي 
ايدئولوژيک بيشتر جدالي معنوي است نگارگران در اين 
گفتمان از نقش مايه ها و رنگ هاي نمادين براي بيان معاني 

و مفاهيم ايدئولوژيک بهره برده اند.
برخالف  اما  دارد  پررنگ  حضوري  زن  گفتمان  اين  در 
سنت گراي  گفتمان  و  ميراث  گفتمان  در  زن  نقش مايه 
متجدد که بخشي از اسطوره ها، افسانه ها و شخصيت هاي 
تاريخي يا ادبي در روايتي تاريخي، ميراثي تلقي مي شود 
در نگارگري هاي گفتمان سنت گرايي ايدئولوژيک تصوير 
بيشتر مظهر صبر، حمايت  که  ارائه شده  از زن  متفاوتي 
هستند  همسراني  و  مادران  «آن ها  است.  استقامت  و 
که فرزندان و همسرانشان را باکمال ميل به جبهه جنگ 
مي فرستند و از اجساد کشته شده عزيزانشان با شور و 
در پوشش  استقبال مي کنند».(همان، ۱۲) همچنين  عشق 
به منظور  نيز  مردان  پوشش  در  درجاهايي  و حتي  زنان 
را  گفتمان  اين  با  متناسب  پوشش  مي توان  پيام،  القاي 
مشاهده کرد.(تصوير ۱۲) اين موضوع در مورد کاربرد 
طبيعت بي جان نيز در تعدادي از نگارگري ها وجود دارد و 
به عنوان نمونه مي توان به استفاده از اسلحه يا ماسک در 

برخي از نگارگري ها اشاره کرد.(تصوير ۱۳)
نور از ديگر عناصر بصري است که نقاشان انقالب براي 
ايجاد فضاي ماورايي در روايت هاي انقالب و جنگ به کار 
شدن  بزرگ  اندام،  شدن  کشيده   (۱۴ مي گيرند.(تصوير 
چشم ها، ترسيم منبع نامرئي نور، تکرار منبع نامرئي نور، 
تکرار عنصر آسمان و سمبل هاي مذهبي، همه از عناصر 
ويژه در زبان بصري نقاشان انقالب اسالمي بودند.(مريدي، 
گفتمان  در  پرکاربرد  بسيار  موضوعات  از   (۱۷۰ :۱۳۹۷
داستان هاي  و  اسالمي  عرفان  ايدئولوژيک  سنت گرايي 
مذهبي است. در هر يک از اين آثار نگارگر واقعه اي مذهبي 
بر اساس کتاب مقدس مسلمان، روايات پيامبر (ص) يا ائمه 
(ع) را روايت کرده است. اهميت يافتن مسائل جهان اسالم 
نيز از ديگر مفاهيم اين گفتمان است. «در دهه ۱۳۸۰ با توجه 
به شرايط و زمينه هاي جهاني شدن، قلمرو و شمول آن از 
مرز ايران فراتر رفت و مسائل جهان اسالم را دنبال کرد. 
هسته مرکزي و دال ايدئولوژيک اين هنر همواره مسئله 
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سال ١٣٩٤ ه.ش

واقع گرايي در ترسيم اندام ها و چهره افراد، تنوع در 
چهره پردازي، عمق ميدان، سايه پردازي، بيان احساس و 

حالت در چهره پردازي
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مربوط به جهان اسالم)

روايتگري
بيان احساسات فردي

جمشيد سرحدي
مدافعان حرم

 مذهبي- ايدئولوژي 
اسالمي

دافعان حرم اهل بيت 
(ع)

محتواي مذهبي

واقع گرايي در ترسيم اندام ها و چهره افراد،
تنوع در چهره پردازي، بيان احساس و حالت

خوانش ايدئولوژيک از سنت
گرايش به اسالم گرايي شيعي
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اسالمي (محتواي 

اجتماعي)

بهره گيري از پوشش متناسب با ايدئولوژي انقالب 
اسالمي

واقع گرايي در ترسيم اندام ها و چهره افراد، بيان 
احساس و حالت در چهره پردازي، تنوع چهره پردازي

خوانش ايدئولوژيک از سنت
گرايش به اسالم گرايي تاريخي
بيان مسائل اجتماعي (مسائل 

مربوط به جهان اسالم)
روايتگري

      نوگرايي نگارگري در گفتمانهاي
 اجتماعي ايران معاصر با تمرکز بر 
رويکرد  تحليل گفتمان «ارنست الکال 

وشانتال موفه/١٧٩-١٩٩  



شماره ۶۴  زمستان۱۴۰۱
۱۹۳

فصلنامة علمي نگره

مشخصات نگارهنگاره
محتواي 
موضوعي

داللت هاي گفتمانينوگرايي ازنظر ساختار

هادي فقيهي
کاتب ميخانه

 تاريخي 
– انتقادي 
اجتماعي

ايجاد تشويش و 
ازهم پاشيدگي در 

نگارگري (عدم ايجاد 
حس آرامش در نگارگري 

سنتي)
تداخل رنگ ها

عدم ترسيم چهره

نگرش انتقادي به سنت،
چالش هاي زندگي سنتي 
در عصر پسامدان در 

نگارگري سنتي

سودي شريفي
از مجموعه 
ماکسيماتور

تاريخي- 
انتقادي 
اجتماعي

بهره گيري از شيوه هاي 
هنر پست مدرن (کالژ)

هم نشيني نامتجانس 
نشانه هاي سنتي بازندگي 

معاصر
نگرش انتقادي به سنت

امير فرهاد
 Behind her

eye lids
بهره گيري از شيوه هاي تزيين گرايي

هويت چندگانههنر پست مدرن (کالژ)

عالء ابتکار
 مذهبي- معراج

اجتماعي 
انتقادي

بهره گيري از شيوه هاي 
هنر پست مدرن (کالژ)
بهره گيري از ابزار و 
اشياي غيرمتداول در 

نگارگري (موشک)

چالش هاي زندگي سنتي 
در عصر پسامدان در 

نگارگري سنتي

نيکزاد نجومي
انتقادي 
اجتماعي

بهره گيري از شيوه هاي 
هنر پست مدرن (کالژ)

چالش هاي زندگي سنتي 
در عصر پسامدان در 

نگارگري سنتي

جدول ٤. نوگرايي نگارگري در گفتمان واگرايي سنت، مأخذ: همان

نوگرايي  به   ۳ جدول   (۲۶۸ است».(همان:  بوده  فلسطين 
اختصاص  ايدئولوژيک  سنت گراي  گفتمان  در  نگارگري 

دارد.(تصوير ۱۵)

نوگرايي نگارگري در گفتمان واگرايي سنت
گفتمان  با  رابطه اي  که  سنت  واگرايي  گفتمان  در 
در  که  گفتمان هايي  ساير  از  بيش  دارد،  پست مدرنيسم 
قسمت هاي پيشين به آن ها اشاره شده با رويکرد انتقادي به 

موضوعات اجتماعي پرداخته شده است. جستجوي بي پايان 
دست کاري  و  کاالها  سريع  تغيير  جديد،  بازارهاي  براي 
مداوم سليقه و عقيده مردم از طريق تبليغات باعث ايجاد 
فرهنگ پسامدرني گرديده که ويژگي آن وجود ناپايداري 
و انديشه هاي سطحي بجاي معاني عميق، مونتاژ و اختالف 
شيوه ها به جاي اصالت و باالخره ناهمگوني، کثرت گرايي، 
و  عقل  روايت هاي  فرا  به جاي  هرج ومرج  و  ناپيوستگي 

پيشرفت مي باشد.(نش، ۱۳۹۹: ۶۸)



و  ارتباط جمعي  جديد  ابزارهاي  ظهور  آن  بر  عالوه 
رسانه هاي جديد را مي توان به عنوان واسطه هنري تلقي 
کارکردهاي  کردن  هم راستا  و  بومي سازي  با  که  نمود 
را  جديدي  هويتي  بحران  سنتي،  نگارگري  بافرم  آن ها 
تقويت  و  مدرنيه  و  سنت  تلفيق  با  که  نموده  پايه گذاري 
نگارگري  به حضور  نگارگري در گفتمان واگرايي سنت 
معاصر درصحنه هنرهاي بين المللي منجر گرديده است. 
جشنواره هاي بين المللي، حراج کريستي و فعاليت تعدادي 
مولدان  اصل ترين  به عنوان  ايران  از  خارج  گالري هاي  از 
مي گردد.  محسوب  گفتمان  اين  نگاره هاي  در  نوگرايي 
همچنين اهداء جوايز بين المللي چون جايزه هنر اسالمي 
جميل۱ نيز از عوامل تغيير ذائقه هنرمندان نگارگر و نقاش 
و ايجاد نوگرايي هاي مطابق سليقه بازار جهاني هنر گرديد. 
بازار جهاني هنر را از مهم ترين عوامل تأثيرگذار بر نوگرايي 

نگاري در گفتمان واگرايي سنت مي توان معرفي نمود.
سنت گرايي بيرون از متن سنت را مي توان به عنوان دال 
مرکزي اين گفتمان معرفي کرد. در اين دسته آثار تضادها 
و معضالت جامعه امروز و دغدغه هاي انسان در دنياي 
معاصر را بيش از هر چيز مي توان مشاهده نمود. هويت 
تلفيقي و چندگانه، اين آثار را شکل داده که خود از هويت 
انسان معاصر در گفتمان پست مدرنيسم و گستره وسيعي 
از محلي گرايي هاي چندگانه، سنت گرايي ها و جريان هاي 

بينا فرهنگي و تکنولوژي ارتباطات تشکيل شده است.
نامتجانس نشانه هاي  به سنت، هم نشيني  انتقادي  نگرش 
سنتي بازندگي معاصر و هويت چندگانه را به عنوان دال هاي 

شناور نگارگري هاي گفتمان واگرايي سنت مي توان معرفي 
نمود. چالش هاي زندگي ديني در عصر مدرن بيش از همه 
در گفتمان واگرايي سنت مطرح مي گردد. در اين گفتمان 
ترکيب نامتجانس نمادهاي سنتي و مذهبي بازندگي معاصر 
در عصر پسامدرن به چشم مي خورد. اين آثار بيشتر هنر 
انتقادي است که به نگارگري همچون سنت و بستري براي 
جدال با سنت مي نگرد. درواقع مي توان هم نشيني نامتجانس 
سنت و مدرنيته و گاهي تضادهاي ميان سنت و مدرنيسم 
را مشاهده کرد. به نظرمی رسد اين هنرمندان که با رويکرد 
انتقادي شرايط اجتماعي - سياسي جامعه و هويت هنرمندان 
را در روايت هاي شخصي خويش را به تصوير کشيده اند 
است، گويي آن ها در عين بازنگري ريشه ها و گذشته خود در 
حالتي مبهم و غير شفاف و چندگانه به دنبال پيوند ريشه ها 
و سنت هاي خود با دغدغه هاي گروهي از انسان هاي معاصر 

هستند .
در نگاره «کاتب ميخانه»، هادي فقيهي (تصوير ۱۶) پس از 
به تصوير کشيدن صحنه هايي از نگارگري در مکتب اصفهان 
با عدم ترسيم چهره افراد و پاشيدن رنگ بر قسمت هايي از 
اثر حالتي از محوشدگي و ترديد را القا نموده است. وابستگي 
خاطر به سنت و درعين حال تالش براي رهايي از سنت هاي 

دست و پاگير بيش از همه در اين اثر به چشم مي خورد.
جانمايي انسان معاصر با دغدغه ها و ابزار زندگي معاصر در 
ميان نگارگري هاي سنتي با همان نقش مايه ها و ترکيب بندي 
سنتي از شاخصه هاي اصلي نگارگري در اين گفتمان محسوب 
مي گردد. فضاي حاکم در بسياري از آثار فضايي تيره و 

      نوگرايي نگارگري در گفتمانهاي
 اجتماعي ايران معاصر با تمرکز بر 
رويکرد  تحليل گفتمان «ارنست الکال 

وشانتال موفه/١٧٩-١٩٩  

اين جايزه هر دو سال يک بار   .١
آلبرت  ويکتوريا  موزه  سوي  از 
 Art هنري  موسسه  همکاري  با 
jameel با محوريت هنر و طراحي 

معاصر متأثر از هنر و سنت هاي 
اسالمي برگزار مي گردد.

بايد  خاطر  به  را  روز  اين   .١٣ تصوير 
سپرد، مصطفي گودرزي، مأخذ: گودرزي، 

١٣٦٨: ١٧٣

تصوير ١٤. اميد وصل، فاطمه منظوري، 
مأخذ: نگارندگان

تصوير ١٢. عهد ازلي، فريده فاضلي نژاد، 
مأخذ: رجبي، ١٣٩٩: ٣٨ 



شماره ۶۴  زمستان۱۴۰۱
۱۹۵

فصلنامة علمي نگره

مردد است که نگراني، ترس، قطعه قطعه شدگي و بي مکاني 
در بيشتر آن ها ديده مي شود. در کل چندگانگي هويت بيش از 
هر چيز در اين آثار ديده مي شود. در اين آثار نسبيت، ترديد، 
ابهام، نگراني و تکثرگرايي جايگزين قطعيت و وحدت گرايي در 
نگارگري سنتي ايران گرديده است که مي توان آن را برآمده 
از گفتمان پست مدرن و هويت چندگانه انسان معاصري که 
خود در کشاکش سنت و مدرنيته قرارگرفته يا به عبارتي 

بي ثباتي هويت انسان معاصر تلقي نمود.
عالوه بر تحوالت صورت گرفته در داخل کشور، دوران پس 
از انقالب شاهد شکل گيري جوامع هنري در دياسپورا نيز بود 
در کنار ساير مسائل احساس دوگانگي و گفت وگوي مداوم 
گذشته و حال تأثير عميقي بر کار هنرمندان ايراني مقيم خارج 
داشته است.(کشمير شکن، ۱۳۹۴: ۳۵۷) ضرورت تغيير مکان 
مداوم منجر به تحول پويا در اشکال جديد بيان اغلب رمزي، 
استعاره اي و صفات شاعرانه شده است. آن ها با خلق آثاري 
که گذشته شخصي و جمعي آن ها را ادغام مي کند، به تغييرات 
اوضاع فرهنگي کشورشان پاسخ مي دهند. آثار آن ها بخشي 
از موج تحول در ايران معاصر است؛ به چالش کشيدن مرزها 
به طور متناوب مستندسازي تناقض ها، تفسير کردن ميراث 
Keshmirshekan,2007:).فرهنگي و واقعيت هاي اجتماعي

(p350,353

شريفي  سودي  چون  هنرمنداني  آثار  در  چندگانه  هويت 
مجموعه  در  داد.  نسبت  مهاجرت  پديده  با  مي توان  را 

«Maxitures» شريفي، انسان هايي بالباس جامعه معاصر 
تيموري  دوره  هرات  مکتب  از  نگاره هايي  درون  ايران 
(شاهنامه بايسنقري) جانمايي شده است. زناني که در ميانه 
تصوير با پوشش امروزي در حال قدم زدن و حرکت به 
سمت نقطه مرکزي تصوير و مرداني که با پوشش امروزي 
و يا ابزار ديجيتال در حال تصويربرداري هستند. به نظر 
مي رسد هنرمند با نگاه انتقادي سعي در به تصوير کشيدن 
معضل مد روز در جامعه سنتي ايران را دارد و در کنار آن ها 
شخصيت هاي نگاره هاي سنتي ايران نمايش داده شده و اين 
خود بيانگر تضادهاي سنت و مدرنيسم در جامعه پسامدرن 
ايران است.(تصوير ۱۷) در اثر ديگر با عنوان معراج، عالء 
ابتکار بخشي از نگاره سلطان محمد (مکتب هرات تيموري) 
را در فضايي مملو از موشک هاي هوايي جانمايي کرده است. 
ترکيب سنت و تجدد را در بهره گيري از موشک هاي امروزي 
مشاهده  مي توان  نيز  سنتي  نگارگري  ابرهاي  ميان  در 

نمود.(تصوير ۱۸)
در مجموعه آثاري از امير فرهاد، هنرمند با بهره گيري از 
آن  ترکيب  و  نگارگري هاي محمد تجويدي  نقش مايه هاي 
کلمات  اين  آثار  از  تعدادي  پراکنده که در  با نوشته هايي 
به گوشه اي از ايران معاصر اشاره دارد آثاري ترکيبي با 
هويت چندگانه را خلق نموده است. امير فرهاد درباره آثار 
خود اين گونه مي نويسد: «من راوي هستم و آنچه را که در 
هنگام بزرگ شدن در اين سرزمين شاهد بوده ام را نشان 
مي دهم. مي خواهم موارد زيادي را در کار خود جاي دهم 
گويا آخرين روز و آخرين جهان است و همه بايد در اينجا 

(Islamic Arts Magazine ,2012) .«بيان شود
در جدول ۴ نوگرايي نگارگري در گفتمان واگرايي سنت 

شرح داده شده است.
بررسي چهار گفتمان «سنت-گراي متجدد»، «تجدد سنت-

گرا»، «سنت-گرايي ايدئولوژيک» و «واگرايي-سنت» نشان 
مي دهد که نگارگري معاصر در هريک از گفتمان ها با در 
نظر گرفتن شرايط اجتماعي و زمينه معنايي هر گفتمان معنا 

پيدا مي کند.
در جدول ۵ صورت بندي نگارگري در هريک از گفتمان هاي 

اجتماعي بيان شده است.
 

تصوير ١٦. کاتب ميخانه، هادي فقيهي، مأخذ: همان

تصوير ١٥. قدس در آتش، محمدعلي رجبي، مأخذ: همان



گفتمان 
نگارگري

دال شناوردال مرکزي
زنجيره 
شباهت ها

زنجيره 
تفاوت ها

نيروهاي مولد

نگارگري 
در گفتمان 
سنت گراي 

متجدد

تداوم سنت

رواج تاريخ گرايي و باستان گرايي 
(با گرايش به اشعار غنائي و اشعار 

حماسي)
گرايش به ادبيات کهن ايران(ادبيات 

غنايي، ادبيات حماسي و
 ادبيات تعليمي)

گرايش به مضامين و مفاهيم در 
شعر نوايران

بيان واقع گرايي اجتماعي
بهره گيري از فردگرايي)با بيان 

احساسات فردي)
گرايش به مفاهيم عميق فلسفي و 

عرفاني

تاکيد بر تاريخ 
گرايي و باستان 

گرايي در 
نگارگري

نفي برخي از 
اصول ساختاري 

نگارگري سنتي

انقالب مشروطه، نخبگان 
منورالفکر، طبقه متوسط 

شهري، نهادهاي آموزشي 
جديد، گسترش مخاطبين 
رباعيات خيام، عکاسي، 
مطبوعات و صنعت چاپ

نگارگري در 
گفتمان تجدد 

سنت گرا

بازگشت به 
سنت

بهره گيري از فرماليسم و 
تزيين گرايي،

گرايش به مدرنيسم
بازگشت به بومي گرايي
بازگشت به تاريخ گرايي

گرايش به ادبيات کهن ايران
(ادبيات غنايي و ادبيات حماسي)

بهره گيري از فردگرايي(بيان روايت 
هاي فردي از نگارگري سنتي)

نشانه هاي 
فرماليسم در 
نگارگري سنتي

نفي شيوه روايت 
پردازانه در 

نگارگري
نفي واقع گرايي 

اجتماعي

ملي گرايان، رشد طبقه 
متوسط جديد، روشنفکران 
تحصيل کرده تجددخواه، 

حزب توده، ، پست 
مدرنيسم، نهادهاي 

آموزشي جديد، رويدادها 
و نهادهاي نمايشي، 
رويدادها و نهادهاي 

فروشي

نگارگري 
در گفتمان 
سنت گرايي 
ايدئولوژيک

خوانش 
ايدئولوژيک از 

سنت

گرايش به اسالم گرايي تاريخي،
 گرايش به اسالم گرايي شيعي،
بهره گيري از فردگرايي (بيان 
احساسات فردي هم راستا با 

ايدئولوژي اسالمي)
 روايت گري (پيام رساني هم راستا 

با ايدئولوژي اسالمي)
بيان واقع گرايي اجتماعي (مسائل 

مربوط به دفاع مقدس و جهان 
اسالم) جدال خير و شر

عرفان اسالمي

تلفيق بيانگري 
ايدئولوژيک با 
نگارگري سنتي

نفي 
صورت گرايي و 
تزيين گرايي در 
برابر معناگرايي 

در نگارگري

حزب توده، اصول گرايان 
انقالبي، نهادهاي سازماني، 

رويدادهاي نمايشي، 
نهادهاي آموزشي، طبقه 

متوسط سنتي

نگارگري در 
گفتمان واگرايي 

سنت

سنت گرايي 
بيرون از متن 

سنت

نگرش انتقادي به سنت،
 هم نشيني نامتجانس نشانه هاي 

سنتي بازندگي معاصر
به چالش کشيدن هويت
ناباوري به فراروايتها
واقع گرايي اجتماعي

چالش هاي 
زندگي سنتي در 
عصر پسامدرن 

در نگارگري 
سنتي

هجوم 
سنت گرايي 
در وضعيت 
پسامدرن در 

فرم و محتواي 
نگارگري

پست مدرنيسم، 
جهاني شدن، مهاجرت، 
تکنولوژي و رسانه هاي 

جديد، نهادها و رويدادهاي 
فروشي

جدول ٥. صورت بندي نگارگري در گفتمان هاي نگارگري معاصر، مأخذ: همان
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نتيجه
«سنت-گراي  اجتماعي  گفتمان  چهار  در  را  ايران  معاصر  نگارگري  در  انجام گرفته  نوگرايي هاي 
متجدد»، «تجدد سنت- گرا»، «سنت- گرايي ايدئولوژيک» و «واگرايي سنت»، مي توان تحليل نمود. 
در پاسخ به سؤال اصلي پژوهش که در بستر تحوالت سياسي و اجتماعي چه خوانش متفاوتي از 
نوگرايي در نگارگري معاصر ارائه شد اين نتيجه به دست آمد که نوآوري ها در نگارگري معاصر 
گفتمان سنتگراي متجدد در تداوم نگارگري سنتي و بيشتر به شيوه طبيعتگرايي بود، در گفتمان تجدد 
سنت گرا نوآوري ها را مي توان گونه اي ابداع سنت بر پايه مدرنيسم تلقي نمود که بيشتر از سبک هاي 
رايج سده هاي ١٩ و ٢٠ ميالدي اروپا تأثير پذيرفته بود، در گفتمان سنت گرايي ايدئولوژيک نوآوري ها 
در الحاق مباحث ايدئولوژيک انقالب اسالمي به نگارگري سنتي رخ داد و درنهايت در گفتمان واگرايي 
از نشانه هاي سنت  با استفاده  از پست مدرنيته و پست مدرنيسم و  تأثيرپذيري  با  سنت هنرمندان 
به نقد خود سنت پرداخته و بدين ترتيب به نوآوري در نگارگري معاصر دست يافته اند. نوگرايي در 
نگارگري معاصر ايران درواقع محصول رقابت و منازعه با چهار گفتمان اجتماعي «سنت-گراي 
متجدد»، «متجدد سنت-گرا»، «سنت-گرايي ايدئولوژيک» و «واگرايي سنت» است و همان طور که 
در جدول ١٠ مشخص گرديد با بهره گيري از رويکرد تحليل گفتمان «الکال و موفه» صورت بندي 
گفتماني به شرح زير را مي توان ارائه نمود: الف. نگارگري در گفتمان سنت -گراي متجدد که با انقالب 
مشروطه آغاز شد و در دوره پهلوي اول اوج گرفت و در دوره پهلوي دوم و دوره انقالب اسالمي 
نيز کمابيش حضور دارد، با دال مرکزي تداوم سنت هژمونيک مي شود. در اين گفتمان نگارگري در 
زنجيره هم ارزي تاريخ-گرايي و ملي-گرايي بازنمايي مي شود و تالش مي کند تا با ايجاد زنجيره 
هم ارزي ميان دال هاي شناور تاريخ گرايي و باستان گرايي، گرايش به اسطوره، گرايش به شعر و 
ادب فارسي هنر ايران باستان را هژموني کند. ازاين رو نگارگري در گفتمان سنت گراي متجدد در 
رقابت و منازعه ميان شيوه طبيعت گرايي و بازگشت به مکاتب نگارگري سنتي قرار گرفت. هرچند 
در اين گفتمان تداوم سنت هژمونيک است اما با بهره گيري از نيروهاي مولدي چون متجددهاي 
دربار (دوره قاجاريه) و طبقه متوسط به عنوان حاميان و متقاضيان جديد، نهادهاي آموزشي جديد 
و مخاطبين رباعيات خيام توانست به نوآوري هايي دست يابد. نگارگري در گفتمان تجدد سنت-گرا 
عمدتًا در دوره پهلوي اول با جنبش سقاخانه و در دوره اصالحات جمهوري اسالمي با مدرنيسم 
پساانقالبي و با مفصل بندي بازگشت به سنت به عنوان دال مرکزي و عناصري چون تزيين گرايي، 

تصوير ١٧. مجموعه ماکسيماتور، سودي شريفي، مأخذ: سايت 
هنرمند

تصوير ١٨. معراج، عالء ابتکار، مأخذ: کشميرشکن، ١٣٩٤: ٣٧٣ 
 



فرماليسم، بومي گرايي و مدرنيسم شکل گرفت. هنر نگارگري در اين گفتمان در رقابت و منازعه ميان 
فرم گرايي و روايتگري قرار گرفت و درنهايت با تلفيق سنت و مدرنيسم و ايجاد زنجيره هم ارزي 
نشانه هاي فرماليسم در نگارگري سنتي  بر اين منازعه پيروز گشت. طبقه متوسط جديد همچنين 
روشنفکران حکومت پهلوي و اصالح طلبان در دهه ١٣٧٠ جمهوري اسالمي و نهادهاي آموزشي و 
نمايشگاه ها و جشنواره هاي هنري را مي توان از تأثيرگذارترين عوامل در نوگرايي در اين گفتمان 
تلقي نمود. نگارگري در گفتمان سنت-گرايي ايدئولوژيک با مفصل بندي خوانش ايدئولوژيک از سنت 
به عنوان دال مرکزي و دال هاي شناوري چون اسالم گرايي شيعي، اسالم گرايي تاريخي و عرفان 
اسالمي و واقع گرايي اجتماعي با تاکيد بر مسايل مربوط به دفاع مقدس و جهان اسالم همچنين جدال 
خير و شر پايه ريزي گشت. همچنين در اين گفتمان نگارگري در مقابل رقيب خود فرماليسم هنري 
شناخته شده که در زنجيره هم ارزي تلفيق بيانگري ايدئولوژيک با نگارگري سنتي قرارگرفته است. 
نوگرايي در نگارگري اين گفتمان را مي توان بانفوذ اصول گرايان انقالبي و نهادهاي انقالبي حامي هنر 
در جهت دهي جشنواره هاي ملي و بين المللي   همچنين نفوذ طبقه متوسط سنتی همچنين نفوذ طبقه 
متوسط سنتي مرتبط دانست. نگارگري در گفتمان واگرايي سنت با مفصل بندي سنت گرايي بيرون از 
متن سنت به عنوان دال مرکزي و دال هاي شناوري چون نگرش انتقادي به سنت، هم نشيني نامتجانس 
نشانه هاي سنتي بازندگي معاصر و به چالش کشيدن هويت همچنين ناباوري به فرا روايت ها و 
واقع گرايي اجتماعي پايه ريزي گشت. در اين گفتمان نگارگري در زنجيره شباهت هاي چالش هاي 
زندگي سنتي در عصر پسامدان در نگارگري سنتي در مقابل رقيب خود سنت گرايي در فرم و محتوا 
بازارهاي جديد جهاني هنر و  ابزارها و رسانه هاي جديد هنري و  ميان  اين  قرارگرفته است. در 
پست مدرنيسم، مهاجرت هنرمندان از سرزمين ونهادها و رويدادهاي بين المللي فروشي خويش از 
مهم ترين زمينه هاي نوگرايي در نگارگري گفتمان هنر جهاني محسوب مي گردد. در اين پژوهش تنها 
نوگرايي در نگارگري هاي ايران معاصر موردبررسي و تحليل قرارگرفته و ازآنجا که در سال هاي 
اخير شاهد نمايش آثار نگارگران غير ايراني در جشنواره هاي بين المللي هستيم لذا تحليل نوگرايي در 
نگارگري معاصر کشورهاي همسايه ايران ازجمله ترکيه و افغانستان موضوعي قابل توجه خواهد 

بود که براي پژوهش هاي آتي مي توان در نظر گرفت.
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the middle class as new supporters and applicants, new educational institutions, and the audience 

of Khayyam>s quatrains. Persian painting in the discourse of traditionalist modernity was mainly 

formed in the first Pahlavi period with the Saqqa-Khaneh movement and in the reformation period 

of the Islamic Republic with post-revolutionary modernism and articulation of returning to tradition 

as a nodal point and elements such as decorativism, formalism, localism, and modernism. In this 

discourse, the art of Persian painting entered into a competition between formalism and narrativism, 

and finally won the battle by integrating tradition and modernism. The new middle class as well 

as the intellectuals of the Pahlavi government, in addition to the reformists of the Islamic Republic 

in 1990s, educational institutions, and art exhibitions and festivals can be considered as the most 

influential factors in the modernity of this discourse. In ideological traditionalism discourse, Persian 

painting was established by articulating the ideological reading of tradition as a nodal point and 

floating signifiers such as Shiite Islamism, historical Islamism, and Islamic mysticism. Moreover, 

here, Persian painting is identified against artistic formalism – its rival – and is located in the chain of 

equivalence of integrating ideological expressiveness and traditional Persian painting. Modernity in 

the Persian painting of this discourse can be related to the influence of revolutionary fundamentalists 

and art-supporting revolutionary institutions which directed national and international festivals. 

In the discourse of divergence of tradition, Persia painting was developed through articulating 

traditionalism outside of the context of tradition as the nodal point and floating signifiers such as 

a critical attitude towards of tradition, the heterogeneous coexistence of traditional symbols with 

contemporary life and multiple identities. In this discourse, Persian painting is in the chain of 

equivalence of challenges of traditional life in the postmodern era and traditional Persian painting 

is opposed to its rival, traditionalism, in form and content. Meanwhile, new artistic tools and media 

as well as new world markets of art, and especially the migration of artists from their homeland, are 

among the most important areas of modernity in Persian painting in the discourse of world art.

Keywords: Contemporary Persian Painting, Art Discourses, Modern Art, Discourse Analysis, 

Modern Persian Painting, Ernesto Laclau and Chantal Mouffe
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Persian painting has been well known as a traditional art with a deep-rooted history, evolving 

consistently in accordance with traditions and the context of cultural changes of the society of its 

respective age. Therefore, compared to the previous ones, each historical period observes some 

modernity. As with other arts in today,s Iranian society, Persian painting is not simply encountered 

with describing an integrated image of the sovereignty of thought; thus, with the purpose of 

analyzing the effects of discourse changes on creating modernity in contemporary Persian painting, 

the present article addresses the question that, in the context of political and social changes, 

what distinctive reading of modernity has emerged in contemporary Persian painting. “Ernesto 

Laclau’s and Chantal Mouffe’s» discourse analysis approach was used to show how some of the 

central signifiers are highlighted while others are marginalized in this argument; finally, discourse 

formulation is presented. Comparative methodology and descriptive-analytical research method 

were used for data collection which was implemented by examining library and field documents 

using fiche and imaging tool. The observed samples of contemporary Persian paintings were 

selected randomly from the works painted after the constitutional period (1385-1285 AH). After 

the Constitutional Revolution and following the political, economic, and cultural reformations that 

began in the late Qajar dynasty and culminated in the Pahlavi period in Iran, there was a tendency 

towards traditionalism and modernism. Modernizations in contemporary Persian painting can 

be analyzed based on four social discourses: “modern traditionalism”, “traditional modernity”, 

“ideological traditionalism”, and “divergence of tradition”. The results indicate that the generating 

forces associated with the central signifier lead to modernity in contemporary Persian painting.

Persian painting in modern traditionalism discourse, beginning with the Constitutional Revolution 

and culminating in the first Pahlavi period and, more or less, present in both second Pahlavi and 

the Islamic Revolution periods, becomes hegemonic via nodal point of continuation of tradition. 

In this discourse, painting is reflected in the equivalence chain of historicism and nationalism and 

tries to hegemonize the tendency towards myth, Persian poetry and the literature of ancient Persian 

art by creating a chain of equivalence between the floating signifiers of historicism and archaism. 

Therefore, Persian painting in the ancient traditionalism discourse was engaged in competition 

and dispute between the naturalist method and returning to the traditional Persian painting 

schools. Although continuation of tradition is hegemonic in this discourse, it could achieve some 

innovations through using some generating forces such as court modernists (Qajar period) and 
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