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چكيده
انقالب اسالمي با آرمان هاي ديني و مذهبي در سال ۱۳۵۷شکل گرفت. در اين ميان، هنرمندان نيز همچون 
ديگر آحاد جامعه سعي داشتند نقش خود را در اين انقالب ايفا کنند وبا توجه به احساس مسئوليت و تعهد خود 
به اين حرکت عظيم مردمي دست به خلق آثاري متفاوت با انديشه هاي گوناگون زدند. در اين راستا،گروهي 
از اين هنرمندان با انديشه هاي ديني آثاري درارتباط با مفاهيم انقالب اسالمي خلق کردند و گروهي ديگر با 
تکيه بر انديشه هاي سازماني و حزبي آثار هنري خود را آفريدند. اين مقاله با بررسي تطبيقي آثار به  وجود 
آمده در آن مقطع در پي آشکارسازي چگونگي استفاده از نمادهاي تصويري و بصري هنرمندان براساس 
مباني انديشه اي خلق آن هاست. اين تحقيق به روش توصيفي و تحليلي و با جمع آوري اطالعات به روش 
کتابخانه اي صورت پذيرفته و مبين اين نتيجه است که ويژگي هاي بصري آثار و عناصر نشانه اي به کاررفته 
در آن هاقابليت طرح انديشه هاي حاکم بر شکل گيري آثار آن دوره را دارد، بدين معني که نقاشان مذهبي از 
نمادهاي مبتني بر انديشة ديني بهره گرفته و نقاشان دگرانديش نظر به تجربيات کشور هاي سوسياليستي 

براساس باورهاي ايدئولوژيک خود داشته اند.
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مقدمه
با وقوع انقالب اسالمي در ايران و با تغيير زير ساخت هاي 
اجتماعي، کشور در همة زمينه ها دستخوش تحوالت بنيادي 
شد. يکي از اين تغييرات مهم فرهنگ و هنر ايران بود.در اين 
رويداد بزرگ، بسياري از هنرمندان هم سو با آرمان هاي 
انقالب دست به خلق آثاري با درونماية انقالبي و اسالمي 
زدند و به خصوص هنرمندان جوان با انديشه هاي ناب و 
از  آفريدند، ولي عده اي  پرشور  آثاري  پرطراوت خويش 
هنرمندان نتوانستند شرايط جديد را بپذيرند و تصميم به 
مهاجرت گرفتند و عده اي ديگر گوشه نشيني اختيار کردند 
و منتظر ماندند تا ببينند که شرايط چگونه پيش خواهد رفت؛ 
در نتيجه، در کنج مصلحت انديشي و محافظه کاري بيشتر 
اين افراد کار خود را رها کردند و تا سال ١٣٦٢ فعاليتي 

درزمينة نقاشي نداشتند.
نقاشي انقالب نمي توانست منتظر بماند تا آن هايي که از 
تجربة کافي درزمينة هنر نقاشي برخوردار بودند با انقالب 
همراه شوند. پس از پيروزي انقالب اسالمي، نقاشان مخالف 
رژيم پهلوي درکنار حرکت هاي مردمي با فعاليت هاي هنري 
خود انقالب را همراهي کردند و آثار آن ها «هنر انقالب» نام 
گرفت. تحليل هاي متفاوتي دراين خصوص انجام پذيرفت.در 
پاسخ به نقدها و تحليل هايي که مبدأ هنر انقالب را تفکري 
انقالبي و ضدرژيم ارزيابي مي کنند بايد گفته شود که هر 
انقالبي داراي ريشه هاي تاريخي مشخص است که تأثيرات 
آن ها در آثار هنرمندان طرفدار عدالت اجتماعي در شکل 
هنر اعتراض يا هنر انقالب نمود مي يابد،اما آشکارسازي 
اين ريشه ها اجازه مي دهد تا انديشه و پشتوانة فکري خلق 

اين آثار مشخص شود.
وجه  در  حتي  اجتماعي  انقالب هاي  تاريخي  سابقة 
فرهنگي نشان داده است که جوانان از اولين اقشاري هستند 
که به انقالب مي پيوندند و خود را به آسودگي در اختيار 
انقالب قرار مي دهند. هنرمندان جوان و پرشور ايراني نيز 
آن روزها به دنبال الگوي تجربه شدة قابل قبولي دررابطه با 
مذهبي  نقاشان  ازنظر  «ضداستکباري»  حرکت هاي 

و«ضدامپرياليسم» به زعم دگرانديشان١  بودند.
انقالب  نقاشي  در  گروه  دو  هر  را  موفق  تجربة  اين 
مکزيک ١٩١٠و نقاشي انقالب روسيه در ١٩١٧ جست وجو 
جلوة  اولين  در  و جست وجو  اين شور  مي کردند.حاصل 
نقاشي انقالب اسالمي قبل از پيروزي انقالب توسط گروهي 
از هنرمندان جوان مسلمان شکل گرفت و پس از انقالب اکثر 
هنرمندان را با توجه به گرايش هاي گوناگون دربرگرفت و 
درکنار آثار هنرمندان معتقد به مباني و آرمان هاي انقالب 
نقاشان دگرانديش بنيان نقاشي اعتراضي در ايران را با 
نگاه به آرمان هاي چپ گرايانة سوسياليستي بنا نهادندو با 
اعتقاد به واقع گرايي در هنر نقاشي افکار خود را به تصوير 
کشيدند. نقاشان مذهبي در مقابله با اين نگاه تالش کردند 
مشترک  تصويري  عناصر  اسالمي  بروجهه  تأکيد  تابا 

خاص  نگاهي  (واقع گرايي)اجتماعي  رئاليسم٢  نقاشي  در 
را بيافرينند و همين امر موجب ايجاد نگاهي نو مبتني بر 

نمادگرايي مذهبي در آثار نقاشي انقالب گرديد.
و  انقالب  نقاشي  اهميت  به  توجه  با  مي رسد  نظر  به 
روند به وجودآمده تاکنون تحقيقات مکفي دراين خصوص 
صورت نگرفته و تنها در موارديپژوهش هاي مقدماتي و 
خاطراتيگزارش گونه از نقاشان انقالب اسالمي ارائه شده 

که شامل موارد ذيل است:
۱) کتاب نقاشي انقالب هنر متعهد اجتماعي ديني در ايران 
نوشتة مرتضي گودرزي (ديباج). اين کتاب با تحليل هايي 
محافظه کارانه به صورت تلويحي به تأثير نگرش سياسي و 

ايدئولوژيک در نقاشي انقالب اسالمي مي پردازد.
۲) مقالة «بررسي محتواوشکل درنقاشي دهةاول انقالب 
در  انصاري  مجتبي  و  طبسي  محسن  نوشتة  اسالمي» 
شمارة۲۷ نشريةهنرهاي زيبا.در اين مقاله مؤلفان به نوعي 
طبقه بندي در ارتباط شکل و محتواي آثار نقاشان انقالب 
دست زده اند و با ارائة جداولي بيشترين مضامين کارشده 

در دهة اول انقالب اسالمي را معين کرده اند.
۳)مقالة «جنبش هنر انقالبي ايران» نوشتة ايرج اسکندري 

در شمارة ۲۵ نشرية هنرهاي تجسمي.
۴) مقالة «هنر اعتراض، هنر انقالب» نوشتة مرتضي اسدي 

در شمارة ۲۵ نشرية هنرهاي تجسمي.
در  هردو  که  است  نقاش  دو  از  اخير  يادداشت  دو 
جريان هاي انقالب و نقاشي مرتبط با آن ديدگاه هاي خود را 
ارائه کرده اند و در اين يادداشت هابه تقسيم بندي دو گروه 
نقاش فعال مذهبي و دگرانديش پرداخته و با ذکر نمونه هايي 
از آثارنقاشي دهة اول انقالب مخاطبان را به طور اجمالي با 

ديدگاه هاي سياسي و هنري آن ها آشنا مي کنند.
مصطفي  نوشتة  چهارم)  شرقي(کتاب  خيال  کتاب   (۵
گودرزي. اين کتاب به نقل خاطرات، مصاحبه ها، يادداشت ها 
و آثار نقاشي نقاشان در سه دهة انقالب اسالمي پرداخته 

است که اکثر آن ها از هنرمندان حوزة هنري اند. 
ـ  تحليلي و با استفاده از منابع  اين مقاله به روش توصيفي 
کتابخانه اي انجام پذيرفته است و هدف آن آشکارسازي 
ارتباط مستقيم نمادهاي به کاررفته با مباني انديشه اي آثار 
نقاشي انقالب اسالمي است و در مقام پاسخ گويي به اين 
پرسش است که آيا با توجه به نشانه ها و نمادهاي بصري 
به کاررفته در آثار اين نقاشان مي توان به مباني انديشه اي 

خلق آن آثار دست يافت يا نه.
جامعة  تحميلي،  جنگ  و  انقالب  زماني  تقارن  به علت 
آماري اين تحقيق شامل آثار نقاشي از سال ۱۳۵۵ تا ۱۳۶۷ 
است که توسط گروه هاي مختلف هنري درارتباط با انقالب 

ترسيم شده است.

هنر انقالب و موضوعات مرتبط با آن 
انقالب اسالمي ايران با مؤلفه هاي خاص خويش که مبتني 

بررسي تأثير ايدئولوژي و تفکر سياسي 
در به  کارگيري عناصر تصويري در 

آثار نقاشي انقالب اسالمي

١. دگرانديش  درفرهنگ سياسي پس 
اتالق  کساني  به  اسالمي  ازانقالب 
مي شودکه ديدگاهي متفاوت بانظام 
فکري انقالب اسالمي درايدئولوژي 

وموضع گيري هاي سياسي دارند.
 2. Realism
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بر خدامداري و خداباوري در عصر عصيان زدگي انسان 
تعاريف  بنياد هاي  کرد  ظهور  ميالدي  بيستم  قرن  در 
ازپيش تعريف شده را نيز متزلزل ساخت، به گونه اي که به 
تجديد آن ها احساس نياز شد. در تعريف هنر انقالب نيز 
چنين حالتي پديد آمد. در تعريف کالسيک از هنر انقالب 

چنين گفته مي شود:
هنر انقالب هنري است که بر ضد طبقة سرمايه داري در 
قارة اروپا و بر عليه نظرية «هنر براي هنر» حرکت مي کرد. 
يکي از مهم ترين عوامل تأثيرگذار در هنر انقالب انتخاب 
موضوعات اجتماعي و انقالبي با ديدگاهي کامًال سياسي 
است.اين نگاه نه تنها در هنر بلکه بيشترين بازتاب را در 

ادبيات انقالب به جاي گذاشته است.
دراين رابطه،احسان طبري مي نويسد:«هنرمندان ميهن 
مقدس  وظيفة  آن  و  دارند  عهده  بر  مقدس  وظيفه اي  ما 
عبارت است از قرار دادن هنر خود در خدمت خلق و ميهن 
خويش. هنر بايد به  ياري حقيقت و عدالت بشتابد و هم رزم 
خلق در نبرد وي براي احراز استقالل سياسي و اقتصادي 
و آزادي هاي دموکراتيک اصالح عميق اجتماعي ترقي و 

سعادت عمومي باشد» (طبري،۱۳۵۹ :۷۱).
با اين نظريه پردازي هاي قطعي، هم تقدس براي هنر قائل 
هستند و هم اينکه هنرمند را به عنوان نيروي کار سازماني 
ياد آوري مي شوند. در  از پيش تعيين شدة خود  به وظايف 
چنين وضعيت اجباري هنرمند هيچ اختياري از خود ندارد 
تا به مسائل دروني خود در جامعة انقالبي بپردازد چون 

از قبل وظايفش در «هنر»توسط ايدئولوگ هاي انقالب با 
اين مسير هنرمند  کلمة«بايد» تعريف شده است.البته در 
اهداف  اجرايي شدن  در  تناقض هايي  با  انقالب  با  هم سو 
وظايف  شرح  ميان  بايد  که  شد  خواهد  مواجه  انقالب 

ابالغ شده و هنر به ذات هنر يکي را برگزيند. 
تروتسکي١  معتقد است که: تا به حال هنر انقالبي وجود 
نداشته است. عناصري از اين هنر اشاره ها و تالش هايي 
براي آن و مهم تر از همه انسان انقالبي وجود داشته که 
هر  از  بيش  و  پندار خود شکل مي دهد  با  را  نسل جديد 
کسي نيازمند اين هنر است. چقدر طول مي کشد تا چنين 
هنري خود را به عيان آشکار کند؟ حتي حدس و گمان 
در اين باره نيز مشکل است، چراکه اين فرايند ناملموس و 
محاسبه ناپذير است و حتي وقتي تالش مي کنيم فرايندهاي 
ملموس تر اجتماعي را تخمين بزنيم نيز مجبور به گمانه زني 
هستيم، اما چرا نبايد اين هنر دست کم نخستين موج هاي 
بزرگش براي بيان هنر نسل جواني که در انقالب زاده شده 
و آن را پيش برده به اين زودي ها سربزند؟ هنر انقالبي، 
انقالب  که گريزناپذير تمام تناقض هاي سيستم اجتماعي 
را بازتاب مي دهد، نبايد با هنر سوسياليستي که هنوز هيچ 
مبنايي برايش وجود ندارد اشتباه گرفته شود. به تعبير ديگر، 
نبايد فراموش کرد که هنر سوسياليستي از هنر اين دورة 

گذار سر برون خواهد آورد (تروتسکي، ۱۳۸۵: ۴۸).
شايد  مارکسيسم  ديدگاه  از  انقالب  هنر  نظرية  البته 
انقالب  در  ولي  باشد،  داشته  کارايي  تفکر  اين  دررابطه با 
ايران سيستم اجتماعي براساس مبارزة طبقاتي  اسالمي 
شکل نگرفته و پايه هاي اين انقالب براساس مسائل فرهنگي 
و مذهبي دين اسالم در مقابله با سياست هاي وابسته به 

فرهنگ و تفکر شرق و غرب استوار بود.
انقالب اسالمي با محور قرار دادن مذهب به عنوان رکن 
اصلي انقالب موجب شد که بازنگري در تعاريف صورت 
پذيرد. در تعريف بنيانگذار انقالب اسالمي ايران، حضرت 
امام خميني (ره)، «هنر در مدرسه عشق،نشان دهندةنقاط 
كورومبهم معضالت اجتماعي ،اقتصادي،سياسي ونظامي 
است. خون صدهاهنرمند فرزانه درجبهه هاي عشق وشهادت 
وشرف وعزت سرمايةزوال ناپذيرهنري است كه به تناسب 
عظمت وزيبايي انقالب اسالمي هميشه مشام جان زيباپسند 
طالبان جمال حق رامعطرمي كند. تنهاهنري موردقبول قرآن 
(ص)،اسالم  محمدي    ناب  اسالم  صيقل دهندة  كه  است 
ائمةهدي  (ع)،اسالم فقراي دردمند، اسالم پابرهنگان،اسالم 

تازيانه خوردگان تاريخ تلخ وشرم آورمحروميت هاباشد.
 هنري زيباوپاك است كه كوبندةسرمايه داري مدرن 
وكمونيسم خون آشام ونابودكنندةاسالم رفاه وتجمل،اسالم 
نبي  مرفهي  اسالم  وفرومايگي،  سازش  اسالم  التقاط، 
هنردرعرفان  باشد.  امريكايي  اسالم  كلمه  دردودريك 
وتجسم  انصاف  عدالت، شرافت،  روشن  ترسيم  اسالمي 

تلخ كامي گرسنگان مغضوب وقدرت وپول است. 

تصوير١.شهيد، رحيم ناژفر،١٣٥٣، گواش وروغن جال، ٣٢× ٢٧
سانتي متر،مأخذ: کتاب جنبش هنرنوگراي ايران

1.Trotsky 

ازبزرگ ترين نظريه پردازان    مارکسيسم
تا به امروز، نزديک  ترين يارلنين 
در انقالب اکتبر، سازمان   دهندة     ارتش 
بود  برجسته اي  ادبي  ومنتقد  سرخ 
ناپذيري برانديشة ر نکا ا ثير که تأ

مارکسيستي سدةبيستم داشته است 
(مرادي،  اسپيلي، ١٣٨٥ :  ٧).



كه  است  زالوصفتاني  خودتصوير  واقعي  هنردرجايگاه 
ازمكيدن خون فرهنگ اصيل اسالمي ،فرهنگ عدالت وصفا 
لذت مي  برند. تنهابه هنري بايدپرداخت كه راه ستيزباجهان 
آمريكاوشوروي  آن ها  رأس  ودر   وغرب  خواران شرق 

رابياموزد.
هنرمندان مازماني مي  توانندبي  دغدغه،كوله بارمسئوليت 
باشندمردمشان  مطمئن  بگذارندكه  زمين  را  وامانتشان 
به  مكتبشان  چارچوب  تنهاوتنهادر  و  غير  به  بدوناتكاي 
حيات جاويدان رسيده اند و هنرمندان مادرجبهه هاي دفاع 
مقدس اينگونه بودندتابه مأل اعال شتافتند وبراي خدا،عزت 
وسعادت مردمشان جنگيدند و در راه پيروزي اسالم عزيز 

تمام مدعيان هنربي  دردرارسوان مودند.
خدايشان درجوار رحمت خويش محشورشان گرداند» 
(پيام امام خميني (ره) درتاريخ۳۰ شهريور ۱۳۶۷). ازديدگاه 
امام خميني(ره)،هنري ستـوده وارجمنـد وقابل دفاع است 
که ازعنصر«تعهد» وجـوهر«پيام»وبعد«سازندگي وتربيت» 
بـرخـوردارباشـد،هنـري که ارزش هاي مقـدس راترسيم 
کند،به انسان ها ايـده واميدواعتمادبـدهـد، وازفسادوهـرزگي 
دورومنزه  وشهوانـي  غرايزحيواني  وتحريک  وبدآموزي 

باشـد. 
توجه به امر معنوي در هنر انقالب اسالمي وجه مميزة 
آن با ساير هنرهاي انقالبي محسوب مي شود. تعريف امام 
خميني(ره)مي تواند به مثابة بياني هاي باشد که سير هنر 

انقالب اسالمي را در همة عرصه ها دربرگيرد.
به سبب همين رويکرد است که هنرمندان جوان انقالبي 

نيز در تعاريف خود، چنين نگرشي را محور قرار مي دهند. 
شايد مناسب ترين تعبير را شهيد مرتضي آويني در تعريف 

هنر در نسبت با انقالب اسالمي ارائه داده است:
که الجرم  با خداست  ميثاق  تجديد  ما عصر  «عصر 
در هنر امروز و فرداي ما انعکاس خواهد يافت. هنري که 
بدين تجديد عهد تعلق ندارد و آيينة آن نيست به اعتقاد ما 
نه شايستة دوران ماست و نه شايستة اين مرز و بوم که 
اکنون به اعتبار روح اهللا (ره) و حرم قدس او قلب و ام القراي 

جهان است» (آويني،۱۳۷۸: ۱۲۴).
در تعريفي ديگر دربارة هنر انقالب،حسين خسروجردي 
چنين مي گويد:«کسي که دارد از ميراث فرهنگي خود با تمام 
وجود دفاع مي کندهنرمند انقالبي است. کسي که از ادبيات 
ايران پاسداري مي کند هنرمند انقالبي است. کسي که براي 
تنفس و توليد و خالقيت در جامعه فضا ايجاد مي کند هنرمند 
انقالبي است. همة تعريف انقالب و هنر انقالب اين نيست که 
عده اي خيلي اصرار دارند که يک نگاه سياسي را پياده کنند 

و هنر آن را هنر انقالب بنامند» (گودرزي،۱۳۸۸:۱۰۹).

نقاشي انقالب 
مختلف  ديدگاه هاي  با  انقالب  نقاشي  از  ارائةتعريف 
مشترکات و نيز تناقض هاي خاصي در رابطه با انقالب و 
تعاريف آن دارد.درواقع، دو جريان هنر نقاشي انقالب در 
ستيز با امپرياليسم آمريکا و حکومت پهلوي هدف مشترکي 
را دنبال مي کردند، اما با زبان و بياني متفاوت.اگر اعتقاد 
تغييرات  وايجاد  دگرگوني  يعني  انقالب  که  باشيم  داشته 

بررسي تأثير ايدئولوژي و تفکر سياسي 
در به  کارگيري عناصر تصويري در 

آثار نقاشي انقالب اسالمي

تصوير ٢.مدرسة فيضيه،حبيب اهللا صادقي، ۱۳۵۶،رنگ و روغن روي بوم، ١٨٠×٢٦٠ سانتي متر، ماخذ: گودرزي، ١٣٦٨: ٩٨. 



شماره۲۵ بهار۹۲
۶۹

فصلنامة علمي- پژوهشي نگره

اساسي در زيرساخت هاي اقتصادي، سياسي و فرهنگي 
يک جامعه،بايد ظهور و بروز اين دگرگوني هارا در هنر آن 
نيز پذيرفت. از ديگر سو، درک و شرح مباني هنر و نقاشي 
انقالب وابسته به واژگان کليدي مانند ايدئولوژي است، لذا 
براي فهم هنر انقالبي که هنر ايدئولوژيک ناميده مي شود 
ناگزيريم از تعريف اين کلمه. در تعريف واژة ايدئولوژي در 

فرهنگ نامه ها چنين آمده است:
«ايدئولوژي واژه اي است در زبان فرانسه و انگليسي 
که آن را به آرمان شناسي، انديشه شناسي، مرام، مسلک، 
معني  غيرعلمي  نظرية  خيالي،  نظريه پردازي  عقيده، 
پارسايار:  «ايدئولوژي»؛  ديگران:  و  کرده اند»(حق شناس 
درصورت  کلمه  اين  که  است  بديهي  «ايدئولوژي»).اما 
اصطالحي بار معاني گسترده تري دارد. شايد مناسب ترين 
اين واژه کلمة «جهان بيني» باشد، زيرا  تعبير در تعريف 
به طرز جامعي با مجموعه اي از تعاريف و درعين حال با 
خاستگاه هاي فکري هنرمند در ارتباط است. با اين تفسير، 
به جهان بيني و  وابسته  که  ايدئولوژيک هنري است  هنر 

عقيدة حاکم بر انديشه و دورة هنرمند است.
استوارت سيم از قول لوئي آلتوسر مي نويسد:ايدئولوژي 
«موضوع رابطة زيستة ميان انسان و جهان است...و نه 
رابطة ميان انسان و شرايط هستي او، بلکه نحوة زيستن 
رابطة ميان او و شرايط هستي است. چنين چيزي مستلزم 
دو نوع رابطه است:رابطة تخيلي وزيسته»(سيم،۱۳۸۹:۶۱).

انقالب ها در جهان معاصر ما به ويژه در قرن بيستم 
ميالدي بيشتر برمبناي تفکر نظام اشتراکي يا کمونيزم ١ 
بناشده اند، که با مباني فکري آن تا حدودي آشناييم. انقالب ها 
و رهبري فکري آن ها پس از نهادينه شدن و تشکل يافتن 
احزاب تمامي جنبه هاي فعاليت هاي يک جامعة انقالبي را 
تحت سيطرة خود قرار داده و جهت جامعه را براساس 
مباني نظري آن تعيين کرده اند،اما با توجه به آرمان هاي 
انقالب اسالمي اولين آثار نقاشي با تفکر اسالمي و انقالبي 
باوجود تأثيرپذيري از تجربه هاي هنري ساير انقالب ها در 

آثار اولية خويش به مرور مؤلفه هاي خاص خود رادر قالب 
پديدار  تجسمي  بصري سازمان يافتهدر ساختار  عناصر 

ساختند.
هنرمندان در رويکرد انقالب ها عمومًا به دودسته تقسيم 
مي شوند: يا همراه انقالب هستند يا مخالف آن. در گروه 
اول، همراهان انقالب با نظرات حزب حاکم حرکت مي کنند 
و گروه دوم به نقد عملکرد گروه اول خواهند پرداخت؛ اما 
در ايران مخالفان انقالب از اين مسير کنار رفتند و گروه 
دوم که تعريف ديگري از انقالب داشتتا مدتي اين حرکت 
را همراهي کرد.طبيعتًا هنرمندان نقاش در دوران انقالب 
با توجه به اهداف انقالب اسالمي و چندگانگي نگرش هاي 
سياسي حاکم در دهة اول انقالب انديشة خود را با تجربه اي 
اندک ازسياست و هنر انقالب به تماشا گذاشتند.به همين 
علت، منتقدان نيز با ديدگاه هايي متفاوت و بعضًا مخالف 

آثار نقاشي و نقاشان انقالب را نقد کردند. 
اين  انقالب  نقاشي  از  مي گويد:«من  اسکندري  ايرج 
تعريف را دارم که در ارتباط با پديده اي اجتماعي بود که در 
کشور ما اتفاق افتاد و به هرحال نوعي بازتاب وقايع را در 
نقاشي هاي اين دوره شاهد هستيم. اگر بخواهيم تحليلي 
آثاري  بگويم  بايد  باشيم،  داشته  انقالب  نقاشي  راجع به 
در ارتباط با باورهاي مذهبي، سنتي، ديني و فرهنگي مردم 

است» (گودرزي،۱۳۸۸: ۲۳۵).
«نقاشي بعد از انقالب ايران مثل نقاشي بعد از هر انقالبي 
است. مثل نقاشي بعد از انقالب فرانسه، انقالب روسيه، کوبا 
و چين است. در پي تقدس انقالب است و نمايش ايمان و 
جايگزيني حق به جاي باطل. در کار اسطوره اي کردن آن 

است» (آغداشلو،۱۳۷۰: ۲۰۶). 
انقالب  نقاشي  راجع به  نقدي  در  ميرفتاح  سيدعلي 
مي گويد: «نقاشي انقالب چيست؟ سبک خاصي از نقاشي 
است؟ دورة خاصي از تاريخ هنر ايران است؟ (اگر چيزي 
باشد.)  داشته  جريان  و  وجود  ايران  هنر  تاريخ  به اسم 
صرفًا نام مجموعه اي است که حوزة هنري منتشرمي کند؟ 

تصوير ٣. حي علي الفالح،حسين خسروجردي، ۱۳۵۶،رنگ و روغن روي بوم،٢٠٠×٥٠٠ سانتي متر، ماخذ: گودرزي، ١٣٨٧: ١٠٦.

1.Communism



به حسين خسروجردي و حبيب صادقي و کاظم چليپا و 
باقي دوستان نقاشان انقالب و به آثارشان نقاشي انقالب 
گفته مي شود؟ نقاشي انقالب چيست؟ من دربرابر اين سؤال 
بالتکليفم. از يک طرف، فکر مي کنم چيزي به اين اسم وجود 

دارد و از يک طرف نه...»(ميرفتاح،۱۳۷۸: ۱۴۲).
«بنابراين من نمي توانم به صرف اينکه گروهي نقاش 
موضوعاتي مانند شهادت، ايثار، جنگ، انقالب را مضمون 
داده اند در يک کته گوري١(طبقه بندي)قرار  قرار  کار خود 
دهم و هنر آن ها را يک سبک هنري خاص بنامم. ازديگرسو، 
در نقاشي مورد بحث ما وحدت صورت نيز ديده نمي شود. 
و  گودرزي  مصطفي  و  خسروجردي  حسين  کار  بين 
مرتضي اسدي هيچ وحدت يا قرابتي وجود ندارد. اين ها را 
نمي شود در زير يک اسم جمع کرد، اما با اين حال اين ها، 
يعني همة اين نقاشان، زيريک اسم جمع شدند و ما نيز با 
اين اسم آن ها را از باقي جدا کرديم. اين اسم انقالب اسالمي 
نقاشان طرفدار  انقالب  نقاشان  از  ما  آيا منظور  است، و 

انقالب است؟»(همان:۱۴۳).
تعريف  به  نمي توان  تعاريف  اين  به  توجه  با  اگرچه 
در  منتقدانش  و  نقاشان  از سوي  انقالب  هنر  از  جامعي 
آنزمان دست يافت، مي توان از ميان ديدگاه هاي گوناگون 

نقاشي در خدمت انقالب را معرفي کرد.
اصول  يک  پيرو  همگي  شوروي  اتحاد  نقاشان  اگر 
بودند، بدان علت بود که هنر در آن کشور از طريق حزب 
کمونيست و اعضاي کميتة مرکزي آن نهادينه شده بود و 
به صورت يک دستور به هنرمندان ابالغ مي شد، تا جايي 
که ژدانف٢ به عنوان کميسر فرهنگي استالين  در سخنراني 
که  را  مطلبي  اصل  نويسندگان شوروي  کنگرة  در  خود 
استالين٣ بدان معتقد بود چنين توصيف مي کند:«صداقت و 

عينيت تاريخي تصوير هنري بايد با بازآفريني ايدئولوژيک 
و آموزش زحمت کشان برپاية روحية سوسياليسم عجين 
شود. ما اين روش در ادبيات و نقد ادبي را روش رئاليسم 
سوسياليستي مي ناميم.» او از نويسندگان مي خواست تا 

«مهندسان روح بشر» باشند (سيم،۱۳۸۹ :۲۱).
پذيرفتند  عده اي  را  فرهنگي  اجباري  سياست  اين 
جمله،  از  کردند.  سرپيچي  فرمان  اين  از  ديگر  عده اي  و 
ديميتري شوستاکوويچ٤  آهنگساز به سبب موضوعي که 
بود  خوانده  ايدئولوژيک  اشتباه بودن  يا  نادرستي  را  آن 
سرکوب شد. استقالل فکري هنرمندان موضوعي نيست 
که حاکمان بتوانند با صدور بيانيه، قوانين و سياست هاي 

مقتدرانة اجباري آن را در خدمت خود قرار دهند.
هربرت ريد دررابطه با استقالل هنرمند چنين مي نويسد: 
هنرمنداني که با شخصيت مستقل خود به کار مي پردازند 
قرار  حاکم  طبقات  نفوذ  زير  خاصي  شرايط  هيچ  تحت 
بر قضا  بدان جهت که دست  نقاش  نخواهند گرفت.«فالن 
در دوره اي رئاليستي چشم به جهان گشوده يا حکومت به 
او دستورداده است که رئاليست باشد رئاليست نمي شود. 
فالن نقاش هم بدان جهت که در دوره اي رمانتيک به دنيا 
آمده است رمانتيک نمي شود يا چون در دوره اي مذهبي 
به دنيا آمده استمذهبي نمي شود، و الي آخر» (ريد،۱۳۶۲: 

.(۱۱۶
در همين رابطه، لئون تروتسکي مي گويد:«سبک نقاشي 
نام  اين  ناميده اند. خود  رئاليسم سوسياليستي  را  امروز 
رئاليسم  اين  است.  هنر  ادارة  کارگزاران  آشکارا   اختراع 
تقليد ساده لوحانة داگرو تايپ نيمة دوم سدة پيش است 
و سوسياليسمش آشکارا نمايشي است به همان صورتي 
که در عکاسي خودنمايانه شاهدش هستيم، يعني نمايش 

بررسي تأثير ايدئولوژي و تفکر سياسي 
در به  کارگيري عناصر تصويري در 

آثار نقاشي انقالب اسالمي

تصوير٤.آفتاب گردان،نصرت اهللا مسلميان، ۱۳۵۴، رنگ   و روغن روي 
بوم، مأخذ: گودرزي، ١٣٨٧: ١٩٨.

٥.برزگر، نصرت اهللا مسلميان،۱۳۵۶، رنگ و روغن روي بوم،مأخذ:
همان: ١٩٩.
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رويدادهايي که هرگز اتفاق نيفتاده اند. ممکن نيست بتوان 
شعر و نثر شوروي يا کپي هاي نقاشي و مجسمه هايي که 
در آن ها کارگزاران مسلح به قلم مو و قيچي زير نظارت 
را  بي نظير  و  کبير  رهبران  موزر١  به  مسلح  کارگزاران 
ستايش مي کنند و عمًال از کم ترين جرقة نبوغ يا عظمت 
عاري اند را بدون انزجار آميخته با تشويش خواند يا به 
آن ها نگاه کرد. هنر دورة استالين به عنوان سرراست ترين 
بيان افول ژرف انقالب پرولتري[کارگري] در تاريخ باقي 

خواهد ماند» (تروتسکي، ۱۳۸۵ :۱۰۳).
جمهوري  نظام  که  است  مسلم  نهايي،  جمع بندي  در 
اسالمي هنرمندان را به ارائة سبک و نوع خاصي از هنر 
وادار نکرد و صورت هنري نقاشان انقالب به همين دليل 
گاهي داراي تنوع و گوناگوني بسيار است، ولي به مرور 
جريان هاي هنر نقاشي در خدمت انقالب داراي محور و 
روح واحدي شدند که در پرتو يک حقيقت مشترک شکل 

مي گرفت و آن هم جنبة خدا محوري و دين باوري آن بود.

واقع گرايي در نقاشي انقالب
پسوندي  بدون  آن  کالسيک  تعريف  در  را  «انقالب»  اگر 
صاحب نظران  ديدگاه  از  «واقع گرايي»نيز  بپذيريم  خاص 

متفاوت و قابل تأمل است.
به نوشتة پاکباز، واژةرئاليسم اصطالحي است در تاريخ 
هنر و نقد هنري که به بازنمايي واقعيت مورد تجربة انسان ها 

در زمان و مکان معين اشاره دارد (پاکباز،۱۳۸۶: ۲۷۶).
اجتماعي،  تحليل  از  است  عبارت  واقع گرايي  «جوهر 
مطالعه و تجسم زندگي انسان در جامعه،مطالعه و تجسم 
روابط اجتماعي، روابط بين فرد و جامعه، و ساختمان خود 

جامعه»(رافائل،۱۳۵۷ :۲۱).

«هنرمند واقع گرا پيوسته به حساس ترين و دقيق ترين وجهي 
به زندگي و روابط آن مي نگرد و وجوه پيچيدة آن را در 
خلق يک تصوير هنري آشکار مي سازد. هنرمند واقع گرا به 
تصويرکردن جزئي ترين مورد خاص از زندگي مي پردازد 
و در آن عام ترين روابط و قوانين حاکم بر حرکت انسان 
را نمايان مي سازد. يک رابطه يا تنها يک شخصيت را نشان 
يک  تيپ،  يک  خصوصيات  عمده ترين  آن  در  و  مي دهد 
نسل يا يک دوره را مشخص مي کند. الزمة چنين قدرتي 
در جامعيت دادن به يک تصوير هنري داشتِن درک عميقي 
از رابطة عيني پديده هايي است که به انسان و زندگي او 

مربوط مي شود» (بيانوف،۱۳۶۳: ۱۳).
تجسم  هنرـ  و  ادبيات  تمامي  مضمون  «واقع گرايي 
جهان و افکار و احساس هاي بشري ـ را جذب کرده آن را 
به صورت يک اصل درآورد و بدين وسيله از نسخه برداري 
از واقعيت و ارائة ذهني طبيعت انسان به عنوان جوالنگاه 

هيجان هاي عنان گسيخته فراتر رفت» (رافائل،۱۳۵۷: ۲۱). 
واژةسوسياليسم٢ در فرهنگ لغت به معني جامعه گرايي 
آمده است،دکترين سازمان دهي اجتماعي که خواستار غلبة 
منافع جمعي بر منافع خصوصي به واسطة يک سازمان 
جمعي است و همچنين خواهان کنترل وسايل عظيم توليد و 

مبادله توسط جامعه و اغلب دولت است.
نقاشان جواني که واقع گرايي اجتماعي و سوسياليستي 
با آرمان هاي وابسته به اين انديشه را پذيرفته بودند زبان 
به چالش کشيدن  براي  کارآمد  ابزاري  به عنوان  را  نقاشي 
حکومت وقت انتخاب کردند. ازاين رو، آن ها طبيعتًا به دنبال 
معضالت اجتماعي موجود در سطح جامعه و طرح آن در 
آثار خودبودند. نقاشي واقع گرا در ايران بيشتر برداشتي 
حسي و آرماني از رئاليسم اجتماعي و در مواردي رئاليسم 

تصوير ٦.سنگرنشينان،غالمعلي طاهري، ١٣٦٤،رنگ وروغن روي 
بوم،١۴٠×١۴٠ سانتي متر،موزة شهداي تهران.

تصوير ٧. فرمان صلح،والديميرسرف(Vladimir Servo)،مأخذ:
 www.visualrian.ru

١. Mauser :  نام سازندة
جنگ  افزاري آلماني است که براي 
نيروهاي نظامي آلمان ساخته شد. 
قرن  واوايل  نوزدهم  اواخرقرن 
بيستم اين نوع سالح به بسياري 
حتي  و شد ر د صا ها ر کشو ز ا
به عنوان يک اسلحة گرم غير نظامي
 مشهور شد (ويکي  پديا  انگليسي).
2. Socialism



اين  بر  بود.  استالين  دوران  حاکم  نگاه  با  سوسياليستي 
اساس، اين هنرمندان با به کاربستن نظرات تئوريسين هاي 
سوسياليسم موجود در انقالب بلشويکي روسيه به خلق 

نمونه هايي از اين مکتب پرداختند.
«به عقيدة پلخانف١  براي پي بردن به ايدئولوژي حاکم 
کنيم.در  توجه  آن دوره  هنر  به  است  کافي  بر يک دوره 
دوره هايي  در  به عکس  و  منحط  هنر  انحطاط  دوره هاي 
پيشرو خلق مي شود. به لحاظ سياسي مترقي اند هنر  که 

پيشرو بودن هنر در دورة استالين به هنري گفته مي شود 
که ازنظر سبک و ساختار محافظه کارانه و ازنظر موضوع 
و مضمون به روش هنر واقع گراي قرن نوزدهم باشد، يعني 
سبکي که در کل منعکس کنندة آرمان هاي طبقة متوسط و 
توجه  مي شود»(سيم،۱۳۸۹ :۲۳).با  قلمداد  جامعه  مترقي 
با  رئاليسم سوسياليستي  نظريه پردازان  رويکرد،  اين  به 
هرگونه نو آوري در هنر مدرن که راوي مسائل اجتماعي 

نبودمخالفت مي کردند.
استوارت سيم در کتاب مارکسيسم و زيبايي شناسي 
مي نويسد: ازاين رو بود که حملة پلخانف به هنر آبستره 
(انتزاعي) از جمله مباني نظرية رئاليسم سوسياليستي اتحاد 
جماهير شوروي به شمار مي آيد، و شاهد مثال آن انتقاد 
او از نقاشي کوبيسم  است. او در هنر و زندگي اجتماعي 
(۱۹۳۶) با انتقاد از کوبيسم به دليل تعلق آن به جريان «هنر 
براي هنر» آن را مرتبط با ايدئولوژي بورژوازي دانسته که 

مي کوشد هنر را از سياست جدا کند(سيم،۱۳۸۹:۲۴).
اما در ايران انقالبي جريان به گونه اي متفاوت پيش رفت 
و حرکت هنري شکلي کامًال خودجوش داشت. دانشجويان و 

نيروهاي جوان و تازه نفسي که در بطن اين حرکت اجتماعي 
حضور داشتنددر دو گروه مذهبي و دگرانديش فعاليت هاي 
هنري خود را با نگاه معطوف به انقالب و عدالت جويي آغاز 
کردند. چنين خاست گاهي درميان نقاشان دگرانديش ايران 

نيزطرفداران قابل توجهي داشت.
آموزش هنر نقاشي ايران در دهة ۵۰ از انديشه هاي 
بعضي از استادان معتقد به ديدگاه هاي مارکسيستي مصون 
نماند. نقش اين آموزش را مي توان در سال هاي ۱۳۵۴-۵۷ 
به خوبي در دانشکدة هنرهاي زيباي دانشگاه تهران مشاهده 

کرد.
جمله  آشوري،از  مسيحي  الخاص،هنرمند  هانيبال 
مهمي  نقش  چپ  تفکر  به  گرايش  با  که  بود  استاداني 
در رابطه با تربيت نقاشان دگرانديش و بعضًا مذهبي داشت. 
اکثر نقاشان مطرح اين دو گروه در دانشکدة هنرهاي زيباي 
دانشگاه تهران از طريق روش تدريس نقاشي موضوعي او 
که بدان معتقد بود تربيت شدند. به ويژه نگاه نقاشان ديواري 
موضوعات  تجسمي  بيان  و  ساختاري  مکزيکدرآموزش 

اجتماعي در نقاشي اعتراض به نقاشي انقالب منجر شد. 
به موازات جريان ها و تشکل هاي هنرمندان مسلمان در 
کانون انديشةاسالمي، در دانشکدة هنر هاي زيبا نيز نقاشي 
سياسي و اعتراضي با تأثير از ديدگاه هاي الخاص ناظر 
اجراينقاشي  به  شد  جامعه»منجر  خدمت  در  به«نقاشي 
ديواري روي ديوار سفارت آمريکا در سال ۱۳۵۸ به همراه 
ادهم (امير) ضرغام و نقاشي روي ديوار دانشکدة هنرهاي 
نيلوفر  به همراه  سال  همان  در  تهران  دانشگاه  زيباي 
قادري نژاد و مسعود سعدالدين. او درکنار حضور مردم در 

بررسي تأثير ايدئولوژي و تفکر سياسي 
در به  کارگيري عناصر تصويري در 

آثار نقاشي انقالب اسالمي

گودرزي، ۱۳۶۵،رنگ وروغن روي  مقاومت،مصطفي  تصوير ٨. 
بوم، ١٥٠×١٥٠ سانتي متر، حوزه هنر و انديشه.

تصوير ٩.نبردتن به تن،کرينوونوگوف(P.Krinvonogov)، مأخذ:
www.allwordwars.com/sovietwarpaintingss.htm

1. Plekhanov



شماره۲۵ بهار۹۲
۷۳

فصلنامة علمي- پژوهشي نگره

بحث هاي خياباني توانست نقش هنر و هنرمند را دررابطه با 
جنبش هاي مردمي معرفي کند.

تفکرمارکسيستي در ايران پس از متالشي شدن حزب 
توده ايران در سال ۱۳۳۲ و شکست مبارزات سياسي بدون 
قهر انقالبي باعث شد تفکر چپ توسط امير پرويزپويان١  و 
بيژن جزني٢ از فعاالن اواخر دهة ۴۰ در ايران که مبارزه 
با حکومت پهلوي را در شکل مسلحانه مي ديدند رشد و 
گسترش يابد. اين جريان در عرصه هاي فرهنگ، ادبيات، 
هنرهاي تجسمي و حتي ورزش نفوذ خود را آشکار ساخت 
و به مرور به عنوان جرياني مترقي در ايران در ميان طبقات 
روشن فکر مطرح شد.در معرفي ريشه هاي نظري هنرمندان 
دگرانديش پيش از ظهور انقالب اسالمي مي توان چنين گفت 
بروز  زمينه هاي  ايجاد  و  به علت حمايت روشن فکري  که 
انديشة مارکسيسم در فضاهاي روشن فکري و دانشگاهي 
و نيز وجود نظريه پردازاني که اين انقالب را در روسيه 
تجربه کرده بودند به مرور اين انديشه در ميان برخي از 

هنرمندان پا گرفت. 
براساس نظريات آنان،مارکسيسم يکي از تأثيرگذارترين 
به ويژه  بيستم  قرن  زيبايي شناسي در  نظرية  جريان هاي 
مارکسيسم  است.  بوده  قاره اي  اروپاي  کشورهاي  در 
نمونة بارز آن دسته از نظريه هاي زيبايي شناسي است که 
با انگيزة سياسي ساخته و پرداخته مي شوند و ازاين رو 
اهميت بسيار براي نقش آموزش هنر قائل اند...ارزش هنر 
ازنظر مارکسيسم مقوله اي است که بايد به لحاظ سياسي 
تعريف و مشخص شود. هم هنرمند و هم اثر هنري را بايد 
برطبق موازين سياسي تحليل کرد،هرچند که چنين مالکي 

به بحث هاي مفصلي دربارة ارزش دقيق آثار منفرد هنري 
جامعه يا سبک هاي هنري آن مي انجامد، بحثي که قدمت آن 

به خود مارکس باز مي گردد» (همان:۹-۱۱).
هنرمندان  براي  قالب  بهترين  انديشه،  اين  براساس 
بينشي  واقع گرا  زيراهنر  باشد،  واقع گرا  هنر  مي توانست 
است که هنرمند براساس آن واقعيت هاي يک جامعة زنده 
و پرتکاپو را در مقابل ديد مردم قرار مي دهد و اثر او با 

توده هاي عوام و خواصارتباطي مستقيم برقرار مي کند.
از طرفي، ديدگاه مذهبي در بخشي از جامعه و مخالفت 
خانواده ها با هنر موجب شده بود که اين وظيفه در قبل 
از انقالب در فضاهاي رسمي و دانشگاهي فضا را براي 

دگرانديشان مهياتر سازد.
با نظر به آثار باقي مانده از فعاليت هاي آنان در پيش از 
انقالب، مي توان گفت که ادبيات و هنر پيشرو در کارنامة 
اين تفکربه ثبت رسيده و به عنوان اولين آثار هنر اعتراض 
اين  بافت عميق مذهبي مردم  به شمار مي آمد،اما به علت 
باقي  روشن فکرانه  فضاهاي  محدودة  در  هنري  جريان 
ماند و از نفوذ و رسوخ آن در ميان توده هاي مردم اثر 
چنداني نبود. با ظهور انقالب اسالمي، باوجودآنکه بارقه اي 
فراوان  به علت ظرفيت  داشت،  در جهت جريانات مردمي 
آحاد  اقبال  و  توجه  و  گرايش  و  انقالب  توسط  آزادشده 
مردم از باور هاي ريشه دار ديني، نقاشي انقالب نيز به مرور 

ساختار شکلي و نظري خود را تبيين کرد.
ايران،  در  مذهبي  نقاشي  تاريخي  ريشه هاي  وجود 
خصوصًا گنجينه هاي عظيم متأثر از تفکر شيعي، باعث شده 
بود نقاشاني هرچندمعدود در سال هاي قبل از انقالب آثاري 

بوم  روي  اسدي، ١٣٦١،رنگ و روغن  شهيد،مرتضي  تصوير١٠. 
١٢٠×٨٠ ١سانتي متر. مأخذ:آرشيوتصويري مرکزهنرهاي تجسمي 

وزارت فرهنگ وارشاداسالمي(اصل ازبين رفته است)

تصوير١١. براي خاک وطن،آ.پ.کراسنوف (A.P.Krasnov)،مأخذ: 
مجموعه تصاوير بازتاب زيبايي هاي انقالب بربوم نقاشان خلق

1.Cubism

٢.   اميرپرويزپويان ازبنيان گذاران سازمان 
چريک هاي فدايي خلق دردهة ٥٠ بود.

٣.بيژن جزني  ازبنيان گذاران  ونظريه  پردازان 
مشي چريکي درسازمان فداييان خلق در 

دهة ٥٠ بود.



با موضوعات اعتراضي به وجود آوردند و با رويکردي 
سنتي و با توجه به اعتقادات مذهبي مردم و با تکيه بر 
واقعة عاشورا و نمايش شبيه خواني به خلق تابلوهايي از 

اين دست بپردازند(تصوير ۱).
به شکل  مساجد  و  منابر  در  واعظان  که  همان گونه 
مقايسه  معاويه  و  يزيد  با  را  وقت  حکومت  سمبليک 
مي کردند،رحيم ناژفربا استفاده از واقعة کربال و نيم نگاهي 
به نقاشي خيالي سازي قهوه خانه اي در نقاشي معاصر همان 
روش را به کار برد و آثاري را خلق کرد.اين ظرفيت هاي 
يافت و باعث شد  انقالب اسالمي تشکل  پراکنده در هنر 
که مهم ترين و بيشترين آثار مربوط به انقالب در دهة اول 
انقالب شکل گيرد. در اين ميان، هنرمندان با انديشة مذهبي 
نقش قابل توجهي داشتند، اما در کنار اين گروه از هنرمندان، 
کماکان  خود  حزبي  انديشه هاي  بر  تکيه  با  دگرانديشان 
آثاري را آفريدند که با بررسي ويژگي هاي تصويري آن 
آثار انديشة حاکم در شکل گيري آن مقطع به شکل مستند 

آشکار خواهد شد.
نقاشان هم سو با باورهاي انقالب اسالمي

ايران در  انقالبي مردم  در دوره اي که جنبش اسالمي و 
کوچه و خيابان هاي اين کشور در حال شکل گرفتن بود، 
نقاشاني چون کاظم چليپا، حسين خسروجردي،حبيب اهللا 

رجبي،  محمدعلي  حيدري،  پلنگي،مرتضي  صادقي،ناصر 
مرتضي کاتوزيان، حسين صدري، حسن محمدي، محمود 
ايماني و فريده فروتن که از دانشجويان دانشکدة هنرهاي 
زيباي دانشگاه تهران بودندبا خلق آثاري با موضوعاتي 
مدرسة  واقعة  يارانش  و  جنگلي  ميرزاکوچک خان  چون 
(تصوير۳)وچهرة  الفالح  علي  ۲)،حي  قم(تصوير  فيضية 
در  تا ۵۰ شمسي  دهة ۴۰  مبارز  و  ديني  شخصيت هاي 
ايران، نمايشگاهي را در حسينية ارشاد در ۲۰ فروردين 

سال ۱۳۵۸برپا کردند. 
هنر  با  مردم  کشور  در سراسر  مجموعه  اين  گردش  با 
نقاشي بيشتر آشنا شدند و از نقش تأثير گذاري آثار هنريدر 
اول  از گروه  اول  يافتند. نسل  آگاهي  جنبش هاي مردمي 
نقاشان انقالب با توجه به شعارها و دستاوردهاي سياسي 
تا تشکلي  انقالب اسالمي در تالش بودند  ايدئولوژيک  و 
هنري با ديدگاه اسالمي بنا نهندبا تشکيل حوزة انديشه و 
هنر اسالمي هنرمنداني همچون ابوالفضل عالي، محمدعلي 
رجبي، کاظم چليپا،حسين خسروجردي، حبيب اهللا صادقي 

بخش تجسمي اين مرکز هنري را ايجاد کردند.
در سال هاي بعد تعدادي ديگر به جمع نقاشان حوزة 
هنري پيوستند ازجمله عبدالحميد قديريان، ايرج اسکندري، 
مصطفي گودرزي، علي وزيريان، مصطفي ندرلو و در دهة 

بررسي تأثير ايدئولوژي و تفکر سياسي 
در به  کارگيري عناصر تصويري در 

آثار نقاشي انقالب اسالمي

تصوير ١٢.مسندخورشيد،علي وزيريان،۱۳۶۶، رنگ و روغن روي 
بوم،٨٥×۱۲۰سانتي متر، مأخذ:حوزة هنري.

تصوير ١٣.کوثر،عبدالحميدقديريان،۱۳۶۷، رنگ و روغن روي بوم، 
١٠٠×١٥٠ سانتي متر، مأخذ:حوزة هنري.
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دوم انقالب اسالمي حسن ياقوتي مرتضي اسدي، مرتضي 
ابراهيم  رزمخواه،  ايرج  آقالر،  حميد  (ديباج)،  گودرزي 
صاحب اختياري، عبدالمجيد حسيني راد، کاميار صادقي،که 
به شکل رسمي و قراردادي با اين نهاد هنري به همکاري 
پرداختند. بخش هنرهاي تجسمي که از مهم ترين و فعال ترين 
گروه هاي هنري اين تشکل به شمار مي رفت با توجه به 
آرمان هاي انقالب اسالمي اولين آثار نقاشي با تفکر اسالمي 

و انقالبي را در شکلي سازمان يافته ارائه کرد.
نقاشان انقالب با توجه به اهداف انقالب، که در شعارهاي 
مردم در دوران جنبش تکرار مي شد، خود را ملزم مي دانستند 
که هم پاي حرکت هاي مردم و رهبري روحاني آن حرکت 
و  فرهنگي  پيش گام  و  پيشتاز  نيروهاي  به عنوان  و  کنند 

هنري، نقش تعيين کننده اي ايفا کنند. 
هم سو  نقاشان  ميان  ايدئولوژيک  شکاف  ايجاد  با 
با باورهاي انقالب اسالمي و نقاشاني که فقط انقالب را 
به عنوان يک انقالب ضد امپرياليستي مي دانستند فاصله هاي 
آن ها در شکل مبارزه با دشمن مشترک يعني آمريکا بيشتر 
شد. با شکل گرفتن شوراي انقالب و پس ازآن تشکيل دولت 
موقت و تحليل هاي مختلف از برداشت هاي فقهي و سياسي 
از حکومت اسالمي، صف بندي هاي حزبي و سازماني ابعاد 
تازه اي به خود گرفتند. اين مسائل کار را براي هنرمندان 

اين چالش هاي  با  دشوارتر مي کرد، چراکه هماهنگ شدن 
سياسي براي هر دو گروه مذهبي و دگرانديش تجربه اي 
کافي را طلب مي کرد که اين نسل از آن بي بهره بود. اما 
آرمان هاي  عينيت بخشيدن  پي  در  مذهبي  جوان  نقاشان 
خود از حکومت عدل علي (ع) بودند و با توجه به پيروي 
از انديشه هاي معمار انقالب اسالمي، حضرت امام خميني 

(ره)،آثارخود را نقش مي زدند.
«کاظم چليپا در مصاحبه اي مي گويد: براي ما در دورة 
معاصر بحث اسالم و تفکر اسالمي و تشيع علوي مطرح 
بود. شروع مبارزات حضرت امام (ره) بود و مبارزه اي 
که در طيف هاي مختلف بچه مسلمان ها به شکل هاي مختلف 
مثل  مراکزي  در  که  تئوريک  مبارزة  يک  مي شد  انجام 
حسينية ارشاد که دکتر شريعتي و آقاي مطهري بودند يا 
مثال مسجد هدايت که آقاي طالقاني بودند انجام مي گرفت. 
البته ما زياد با اينجاها آشنايي نداشتيم. يک سري جزوه هايي 
بود دررابطه با تشيع علوي و... که به دست بچه ها مي رسيد 
از  تازه اي  تبيين  داشت.  عاشورا  از  تازه اي  بيان  يک  و 
شخصيت حضرت علي (ع) و از حرکت ائمه (ع) مي کرد.» 

(گودرزي،۱۳۸۸: ۱۴۴).
انقالب اسالمي همانند  نقاشي  باعث شد  همين عامل 
ساير آثار انقالبي تابع سبک معيني نباشد. شايد مناسب ترين 

بوم،  چليپا، ۱۳۶۱،رنگ و روغن روي  روحانيت،کاظم  تصوير١٤. 
١٤٠×٢٠٠ سانتي متر،مأخذ: گودرزي، ١٣٨٧: ٢٤٥.

تصوير۱۵. چشم نرگس به شقايق نگران خواهدشد،کاظم چليپا، 
۱۳۶۳،رنگ و روغن روي بوم،۱۶۰×۱۳۰سانتي متر،مأخذ:   همان:٢٤٦



تعبير را دراين باره سيدمحمد آويني داشته باشد: 
«نقاشي انقالب را الگوي خاص و اصول ازپيش  تعيين  
شده اي نبوده است. نقاشان انقالب در جست وجوي هويتي 
مستقل و در پي يافتن قالب و شيوه اي مناسب براي بيان 
مفاهيم و معاني مورد نظر خود به شيوه و روش هاي از 

پيش به دست آمده پرداختند. 
تاريخ هنر  نقاشي تجربه شده در  به شيوه هاي  برخي 
غرب نظر کردند. برخي به هنر کشورهايي که در آن ها 
انقالب صورت گرفته بود تمايل نشان دادند و گروهي ديگر 
به نقاشي سنتي ايران رجوع کردند و از شرق مايه گرفتند... 
اما اين سخن بدين معنا نيست که نوآوري ها و خالقيت هاي 
بسياري از اين نقاشان درزمينة فرم و رنگ و کمپوزيسيون 

و... مورد انکار ماست» (آويني، ۱۳۷۸: ۶۷).

نقاشان دگرانديش
از  اغلب  که  خود  پي گير  هنرمندان  بر  تکيه  با  گروه  اين 
فارغ التحصيالن دانشکدة هنرهاي زيبا و دانشکدة هنرهاي 
نمايشگاه شهاب  نمايشگاه هايي همچون  بودند و  تزييني 
موسوي زاده در نگارخانة تخت جمشيد با موضوع انقالب 
مشروطيت و نمايشگاه نصرت اهللا مسلميان در نگارخانة 
تاالر نقش در پايتخت برگزار کردند که با استقبال خوبي از 

طرف اهل فرهنگ و هنر مخالف سلطنت روبه رو شد. 

نقاشي اعتراضي و سياسي طي سال هاي ١٣٥٤ تا ۱۳۵۸ 
و با تالش نقاشاني چون هانيبال الخاص،نيکزاد نجومي، 
بهرام دبيري، منوچهر صفرزاده، يعقوب عمامه پيچ، شهاب 
موسوي زاده، ايوب امداديان، نصرت اهللا (بهروز) مسلميان، 
بختياري،نيلوفر  مقدم، حسين  اسپهبد، سيروس  عليرضا 
قادري نژاد و مسعود سعدالدين آغاز شد. اين نقاشان که 
تحت تأثير نقاشي رئاليسم اجتماعي و بعضًا سوسياليستي 
اتحاد جماهير شوروي بودند با مطالعاتي که از اصول و 
مباني فکري اين مکتب نقاشي داشتند سعي مي کردند تا در 
اين راستا آفرينش هنري خود را با اين امر منطبق سازند. 

در نتيجه،پيروي از اين اصول بدون شناخت همه جانبه 
اين  در  نبود.  ميسر  سوسياليسم  و  کمونيسم  بيانية  از 
مسير، نقش مؤسسة انتشارات پروگرس١مسکو را در چاپ 
مجموعه هاي نقاشان انقالب اکتبر روسيه را نبايد ناديده 
طريقبخش  از  را  بحث  مورد  مکتب  آثار  ناشر  گرفت.اين 
فرهنگي سفارت شوروي و کتابفروشي ساکو، که در مقابل 
با نازل ترين قيمت در اختيار  سفارت مزبور قرار داشت 

عالقه مندان قرار مي داد. 
تشکيل اتاق پژوهش و انجمن کتاب دانشجويان دانشکدة 
هنرهاي زيبا و ايجاد هسته هاي مطالعاتي ميان اين طيف از 
دانشجويان سبب شد اولين کتاب اجمالي از جامعه شناسي 
در  انجمن  اين  توسط  آريانپور  اميرحسين  نوشتة  هنر 

بررسي تأثير ايدئولوژي و تفکر سياسي 
در به  کارگيري عناصر تصويري در 

آثار نقاشي انقالب اسالمي

تصوير۱۷.همسنگران قدس،حسين خسروجردي، ۱۳۵۹، رنگ و روغن  تصوير۱۶. شهادت،  حبيب اهللا صادقي، ماخذ: گودرزي، ١٣٨٨ :٢٠٥
روي بوم،۱۴۰×۱۸۵سانتي متر، ماخذ: همان: ١٠٠
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سال۱۳۵۴ منتشر شود. گروه دوم در سير مطالعاتي خود 
غيرمستقيم تحت تأثير نظرات مارکسيستي قرار داشتند و 
طبيعتًا آثار آن ها تاحدودي تابع اين انديشه خلق مي شد. 
حتي گروه اول نيز با الگو قرار دادن موضوعات اجتماعي و 
ساختاري نقاشي رئاليسم اجتماعي و سوسياليستي اتحاد 
شوروي از تأثيرات آن ها بي نصيب نماند. البته اين تأثيرات 
نه تنها بر نقاشي انقالب ايران بلکه در نقاشي انقالب چين، 
کره شمالي کوبا و ديگر کشورهايي که پس از جنگ جهاني 

دوم به اردوگاه سوسياليسم پيوستند نيز ديده مي شود.
در ايران، هنرمندان نقاش رئاليست نه فرماني از سوي 
يا رهبر سياسي دريافت کرده بودند و نه تشکلي  حزب 
فراگير داشتند که بتوانند چنين ديدگاهي را نهادينه کنند. 
با اين پيشينة ذهني، نقاشان چپ گرا آثاري درمخالفت با 
سلطنت پهلوي ارائه کردند، زيرا شاه را نمايندة نظام سلطه 

در کشور و منطقه مي دانستند.
 يکي از مهم ترين نمايشگاه هاي نقاشي پس از پيروزي 
سوي  از  آمريکا»  بر  «مرگ  عنوان  با  اسالمي  انقالب 
دانشگاه  زيباي  هنرهاي  دانشکدة  دگرانديش  دانشجويان 
تهران در سالن هاي بزرگ شهرسازي اين دانشکده برگزار 
شد. آثار نقاشاني چون ايوب امداديان، نصرت اهللا (بهروز) 
مسلميان، حسين بختياري وپرويز حبيب پور، با موضوعاتي 
از قبيل اعتراض به وضع طبقة محروم جامعه، طرح تضاد 
کارگران،  اعتصاب  کارگري،  جامعه،جنبش  در  طبقاتي 
حاشيه نشيني در شهرها و نشان دادن مقاومت نيروهاي 
سياسي در برخورد با مشکالتي که در مقابله با حکومت 

وقت داشتند.
پس  حوادث  مهم ترين  از  که  تحميلي  جنگ  با شروع 
از انقالب بود هنرمندان نقاش رويکرد خود را از نقاشي 
تغيير  به مسئلة جنگ  توجه  به  انقالب ۱۳۵۷  رويداد هاي 

دادند. اين روند تا سال ۱۳۶۱که سال اوج تضادهاي سياسي 
سازمان ها و احزاب بود ادامه يافت و طبيعتًا هنرمندان نيز 
از اين امر مستثني نبودند. حوادث و تحوالت سياسي در 
کشور چنان سريع اتفاق مي افتادند که هنرمندان به دشواري 
مي توانستند تحليل ها و برداشت هاي خود را با اثر هنري 

منطبق کنند.
از اين رو، آثار خلق شده در دهة ۶۰ بيشتر به ثبت حوادث 
تأثيرگذار درجامعة انقالبي بدل گشت و دو گرايش سياسي 
و ايدئولوژيک به موازات هم آثاري دررابطه با دفاع همگاني 
از تماميت ارضي و انقالب اسالمي ايران آفريدند. به  علت 
تضاد و تندروي سازمان ها و احزاب چپ دررابطه با انقالب 
اسالمي و غيرقانوني شدن فعاليت آن ها، نقاشان دگرانديش 
سمت وسوي ديگري را در فعاليت هاي هنري خود انتخاب 

کردند.
از سه نقاش فعال گروه دوم که بيشترين تأثير را در 
دهة ۵۰ در نقاشي اعتراضي يا انقالبي داشتندايوب امداديان 
نقاشي  از  مقدم  سيروس  کرد،  انتخاب  را  مهاجرت  راه 
کناره گيري کرد و سال ها بعد با تغيير نگرش در ايدئولوژي 
خود به سريال سازي تلويزيوني پرداخت، ولي مسلميان 
همچنان به عنوان هنرمندي مؤثر با تعديل نظرات خود آثاري 
پيشرو  هنرمندان  اندک  از  کرد.او  ارائه  نقاشي  درزمينة 
نقاشي در انقالب است که پيش از پيروزي نهضت آثاري 
است،هرچند  آفريده  اجتماعي ـ انقالبي  مضمون هاي  با  را 
همة نقاشي انقالب در آثار و نگرش وي خالصه نمي شود» 

(گودرزي ديباج،۱۳۸۷: ۱۹۶).
در جناح دگرانديش، اين مسلميان بود که به تنهايي بار 
همراهانش را به دوش کشيد و بخشي از نقاشي اعتراض را 
تثبيت کرد.او از اولين کساني بود که نقاشي معاصر غرب 
را از ديدگاه يک نقاش رئاليست اجتماعي چپ گرا، نقد و نفي 

تصوير ١٨. مهاجرت،نصرت اهللا مسلميان، ١٣٥٥،رنگ و روغن روي بوم،۱۴۰×۱۸۵سانتي متر،مأخذ: گودرزي، ١٣٨٧: ١١٢.



کرد و آثار او در دهة اول انقالب گواه بر اين ادعاست. دامنة 
آثار مربوط به انقالب او ازنظر تاريخي سال هاي ۱۳۵۳ تا 
۱۳۵۹ را دربرمي گيرد. در اين فاصله تعداد زيادي اثر با 
موضوع و مضمون انقالب خلق کرد و از اين نظر يکي از 
هنرمندان فعال اين عرصه به شمار مي رود(تصاوير ۴ و 
۵). البته فروپاشي اتحاد شوروي در سال۱۹۹۱ ميالدي و 
کارکردنداشتن ايدئولوژي حاکم بر آن همگان را واداشت 
که در باورهاي پذيرفته شدة خود تجديد نظري کنند و نگاه 
تغيير  موجود  واقعيت هاي  بر  مبتني  را  واقع گرايانة خود 

دهند.

نقاشان  آثار  در  و بصري   نمادهاي تصويري  بازتاب 
هم سو با انقالب اسالمي

نقاشان  آثار  در  نماد ها  انعکاس  چگونگي  بررسي  در 
محدودة زماني معيني که از سال ۱۳۵۶ تا ۱۳۶۷ را دربر 
مي گيرد مورد نظر قرار گرفت که اصطالحًا دهة اول انقالب 
ناميده مي شود.آنچه مسلم است در هر دو گروه نقاشان 
هنري  سبک هاي  و  هنرمندان  ساير  آثار  از  تأثيرپذيري 
ديده مي شود، ولي بررسي تأثيرپذيري ها هدف اين مقاله 
نيست. اگر در اين زمينه اشاره اي وجود دارد، از باب تغيير 
رويکردي است که در کار نقاشان صورت گرفته استو در 
آن ها با استفاده از نمادهاي آشنا با فرهنگ بومي متناسب 
با انديشة حاکم بر ذهن هنرمند تبديل و تغييراتي صورت 
گرفته است. اين تغييرات نمادين را مي توان به طور خالصه 

در سه بخش پي گيري کرد:
الف) نمادهايي که بر ساختار شکل تأکيد دارند و نمادهاي 
تصويري به شمار مي آيند که شامل هر نوع نشانة تصويري 
از  استفاده  اشيا،  حيواني،  گل وگياه،  مانند  نباتي  از  اعم 
موجودات ماورايي مانند فرشتگان يا موجودات غريب مانند 

ديوها يا اجرام سماوي مي شوند.
ب)نماد هاي بصري که شامل عناصر بصري ماند رنگ، 

نور، بافت و سطح مي شوند.

ج) نمادهايي که بر حاالِت عمدتًا حاالت انساني و چگونگي 
استقرار پيکره ها و عناصر بصري و تصويري در ترکيب 

تأکيد دارند.
اسالمي،  انقالب  باور هاي  با  هم سو  نقاشان  آثار  در 
و  آثار  از  را  تأثيرپذيري  که  مي شود  ديده  نمونه هايي 
سبک هاي هنري نشان مي دهد و گاهي هم زمان تأثير از 
به  علت  آن ها،  ديده مي شود.  آن ها  چند شيوه و سبک در 
بي تجربگي درچنين مضاميني و نيز نبودپيشينة مرتبط با اين 
مضامين در هنر بومي، تصوير خاصي از نقاشي واقع گرا 
نداشتند و طبيعتًا به دنبال تجربه هاي تاريخي دراين زمينه 
بودند،لذا،با توجه به حجم بسياِرآثار به وجود آمده پس از 
انقالبي  نقاشان  اکتبر ۱۹۱۷در روسيه و مکزيک،  انقالب 
از  منتشرشده  تصويري  مجموعه هاي  مطالعة  با  مذهبي 
خود  آغازين  حرکت  انقالب ها،در  اين  واقع گراي  نقاشان 
تحت تأثير آن قرار گرفته و در جهت هويت بخشيدن به آثار 
خود با اضافه کردن نشانه ها و نمادهاي تصويري مذهبي 
و ملي وجه تمايزي ميان آثارشان با هنرمندان دگرانديش 

ايجاد کردند.
حبيب اهللا آيت اللهي دربارة نقاشان جوان مسلمان چنين 
مي گويد: «هنرمندان جواني که در اين تشکيالت گرد آمدند، 
به دليل اينکه در اندوخته هاي هنري آنان هنوز فرهنگ هنري 
رخنه نکرده بود و از ديدگاه آموزش هاي هنري هم فقر نگره  اي 
و هم فقر تجربي داشتند، براي آفرينش هاي خود به جاي 
چنگ افکندن در گنجينه هاي معارف اسالمي به الگوبرداري 
از آثار هنري انقالب هاي ديگر جهان و جريان هايي چون 
واقع گرايي جامعي کشورهاي مارکسيستي شدند يا برخي 
انقالب  فرانسه،  بزرگ  انقالب  نقاشي شدة  صحنه هاي  از 
اکتبر روسيه، انقالب کوبا و غيره را با تغييراتي الگوي آثار 

خود قرار دادند» (آيت اللهي،۱۳۸۸: ۹۲).
سبک  و  شيوه  و  گرايش ها  دسته بندي  و  شناسايي 
نقاشان انقالب به سادگي ميسر نيست، اما در تقسيم بندي 
بتوان  شايد  انصاري  و  طبسي  آقايان  قبول  قابل  نسبتًا 
گرايش هاي عمدة اين تأثيرپذيري را در پنج گروه خالصه 

کرد:
«الف)واقع گرايي (رئاليسم)

بررسي تأثير ايدئولوژي و تفکر سياسي 
در به  کارگيري عناصر تصويري در 

آثار نقاشي انقالب اسالمي

 ،(YevseyMoiseyenko) تصوير ١٩. گيالس ها، اوسيموييزنکو
١٩٦٩،  رنگ و روغن روي بوم،۲۷۵×۱۸۷سانتي متر،مأخذ:

Paintings from the Russian Museum collection

تصوير ٢٠. اعتصاب کارگران نفت، ۱۳۵۷،رنگ و روغن روي بوم، 
٤٠٥×٢٠٠سانتي متر، مأخذ: گودرزي، ١٣٨٧
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ب)نمادگرايي (سمبوليسم) 
ج) واقع گرايي ذهني (سوبژکتيو رئاليسم) 

د) نقاشي قهوه خانه اي
ه) نگارگري ايراني» (طبسي و انصاري، ۱۳۸۵:۹۰).

اگرچه در اين تقسيم بندي مرز قطعي و مشخصي را 
نمي توان ترسيم کرد،مي توان با استفاده از آن تلفيق هاي 
به  که  کرد  شناسايي  انقالب  نقاشان  آثار  در  را  مختلف 
جغرافياي خاصي منحصر نمي شود، ولي عمدتًا برگرفته از 
پيشينة بومي ايراني و رئاليسم برگرفته از آثار کشورهاي 
انقالبي است. نکتة مهم اين است که باوجود نمونه هايي از 
با  انقالب اسالمي هنرمندان  نقاشان  آثار  تأثيرپذيري در 
بهره گيري بجا از نمادها به آثار ويژگي و محتواي بياني 

متناسب با فرهنگ اسالمي بخشيده اند.
از جمله آثار قابل بحث در اين خصوص سنگرنشيان 
اثر غالمعلي طاهري است که داراي تأثيراتي چنداز تابلوي 
فرمان صلح اثر والديميرسرف است. در اينجا شاهد نوعي 
از اقتباسيم که درآن تأثيرپذيري هنرمند بيش از ساير آثار 
است. شباهت در حالت پيکرها و نحوة چيدن آن ها در فضا 
و به طور کلي ترکيب بندي اثر مشهود است (تصوير ۶)، اما 
نکتة مهم اين است که او اثر والديمير سرف را با بيان و 

نگاه شخصي خود بازآفريني کرده است. 
در اثر سرف (تصوير۷)،موضوع مهم است که همان 
فرمان صلح است. درواقع، هنرمند روس فضايي را ساخته 
که بر اين موضوع تأکيد مي  کند، اما در اثر طاهري تنها 
شاهد فضاسازي از صحنة دفاع مقدس هستيم. فضاسازي 
سنگر مدنظر هنرمند بوده و روابط رزمندگان رابه صورتي 
توصيفي بيان کرده است. شخصيت هاي اول در تابلوي 
والديمير سُرف خستگي ناشي از جنگي طاقت فرسا را به 
نمايش گذاشته و اکثر نگاه ها به سمت پيام آور صلح است، 
ولي در اثر غالمعلي طاهري شخصيت پالن اول که در حال 
نماز است پيامي ديگر را القا مي کند و جنبة نمادين باور هاي 
مذهبي در دفاع مقدس را درکنار استفاده از سربند سرخ 
رنگ به نمايش مي گذارد.نماز و سربند دراين اثر به عنوان 
نشانه هاي تصويري مسلمانان در نماي اول مورد استفادة 
بصري  نشانه اي  رنگ سرخ  و  است  گرفته  قرار  هنرمند 

با  به شمار مي رود و  به منزلة جنگاوري و شهادت طلبي 
رويت اين نشانة تصويري مباني انديشة به کار رفته در اثر 

را مشخص مي کند. 
با  مقاومت،  نام  با  خود  اثر  در  گودرزي  مصطفي 
برابر  در  مقاومت  و  جنگ  نقاشي  سابقة  از  بهره گيري 
تغيير  با  شوروي  اتحاد  به  آلمان  متجاوز  نيروهاي 
فضاسازي در پالن اول ازجمله نحوة قرارگرفتن رزمنده 
در اثر و تبديل فضاي خشونت به ُگلستاني پرُگل،از شدت 
مقاومت کاسته و فضا بيشتر دوست داشتني است تا تجاوز 
و تخريب، ولي در اثر هنرمند روس،پ. کرينوو نوگوف١، با 
نام نبرد تن به تن، هجوم رزمنده به طرف تانک و نزديکي او 
به دشمن حالت مقاومت را به شرايط حقيقي خود نزديک تر 
کرده است. درهم ريختگي گندم زار و شعله ور شدن آن در 
پالن آخر با ايجاد تضاد شديدي در سايه روشِن عناصر 
تصويري تابلو نمايشي واقعي تر از جنگ ارائه کرده است، 
ولي در اثر نقاشي با عنوان مقاومت هنرمنِدمعتقد تالش 
کرده است هجوم گستردة تانک ها را با فاصله اي بسيار 
دور به تصوير بکشد و با توجه به عنوان اثر مقاومتي اتفاق 

نيفتاده است و بيننده بايد منتظر حادثه بماند.
در اين اثر،مصطفي گودرزي با استفاده از نماد سربند 
سرخ تمايزي ميان دو رزمنده در دفاع از سرزمين خود 
ايجاد نموده است.نماد سربند سرخ به تنهايي نمي تواندنشان 
از ايدئولوژي رزمندة ايراني باشد، چراکه نشانة نوشتاري 
که حاکي از تفاوت نگرش اين دو مدافع باشد در اثر ديده 
نمي شود، اما هنرمند با توجه به فرهنگ سربندبستن در 
دفاع مقدس آن را به کار بسته است و از سوي ديگر به طرز 
هوشمندانه اي با قرار دادن رزمندةنوجوان در دشت پر از 
گل و شقايق بياني متناسب با جهان بيني اسالمي به اثر 
خود بخشيده است، زيرا بر معناي نمادين آن ها تأکيد شده 
است: شقايق نمادي است از عشق و شهادت طلبي و گلستان 
نمادي از بهشت و گريزي است به معاني آتشي که براي 

تصوير ٢١. انقالب، داويدآلفا روسيكه ايرس، نقاشي ديواري، ماخذ: 
موزه ملي تاريخ مكزيك .

 1. P. Krinvonogov

تصوير ٢٢. بدون عنوان، رنگ روغن روي بوم، ماخذ: گودرزي، 
. ١٣٨٧: ٢٣٧



انسان مؤمن در فرهنگ اسالمي گلستان مي شود.درمقابل، 
هنرمند روس نيازي به نشان دادن ايدئولوژي خوددر تابلو 
نمي بيند. هدف او مقابله با ماشين جنگي دشمن در نبردي 
نابرابر است و بس.نمونةپردة نقاشي شهيد اثر مرتضي 
۱۱)اثر  وطن(تصوير  خاک  براي  اسدي(تصوير۱۰)و 

کراسنوف است. 
تابلوي شهيد اثر مرتضي اسدي که در رابطه با شهادت 
برادر هنرمند است به لحاظ ترکيب قرارگرفتن پيکر با تابلوي 
براي خاک وطن اثر آ. پ کراسنوف شباهت زيادي دارد. يکي 
از علل اين شباهت هادردسترس بودن آثار چاپ شدة نقاشان 
انقالب روسيه و همچنين آموزش هاي دانشکدة هنرهاي زيبا 
در يکي دو سال اول انقالب و جاري شدن نگاه سياسي و 
ايثارگري  است.  ايران  معاصر  نقاشي  در  ايدئولوژيک 
سربازان و رزمندگان در جنگ هاي ميهني و به  خاک وخون 

افتادن آن ها شباهت هاي زيادي به يکديگر دارند. 
بعضًا  جنگ  شهداي  براي  حالت  زيباترين  انتخاب 
شباهت هاي ناگزير را در پي دارد. جنبه هاي آموزشي و 
مشق کردن از ديگران تا جايي که هنرمند مقلد ديگران و 
مکتب خاصي نشود، پذيرفتني است. تفاوت بارز اين دو اثر 
در آن است که کراسنوف تخريب فضاي جنگ را به خوبي 
کنار  در  اسدي  مرتضي  اثر  در  ولي  است،  داده  نشان 
تخريْب رويش شقايق ها به معني اميد و ادامة راه رزمندگان 
بازوبند  از نشانة  نقاش  اثر،  اين  ايراني است.در  مسلمان 
سرخ با نوشتة يا زهرا(س) استفاده کرده، که رمز عمليات 
فتح المبين در فروردين ۱۳۶۱ بوده و استفاده از اين نشانه 
تمايز انديشه اي اين دو رزمندهرا در دفاع ميهني مشخص 

کرده است.
در نقاشي انقالب اسالمي از نماد هاي تصويري متنوعي 
بهره گرفته شده است، امابيشتر نمادهاعبارت اند از: سرو، 
کبوتر، گل الله، گل شقايق، پيکره هايي با هاله هاي نوراني و 
پرچم سرخ،که هنرمندان با استفادة مکرر و پذيرش جامعه 

آن ها را به نمادهاي مرتبط با انقالب تبديل کردند. نماد سرو 
يکي از مهم ترين نمادهايي است که در آثار اين گروه از 
درواقع،  است.  گرفته  قرار  استفاده  مورد  انقالب  نقاشان 
تصوير سرو به مثابة ايستادگي و مقاومت در فرهنگ ملي و 
مذهبي ايرانيان است و در مواردي هنرمندان به عنوان نماد 

شهيد نيز از آن استفاده کرده اند.
 البته اين نگاه به نماد سرو بيشتر در فرهنگ و ادبيات 
کهن ايران زمين ريشه دارد و بازتاب آن در نقاشي معاصر 
سابقة چنداني نداشته است، ولي به عنوان يکي از عناصر 
و در حوزة  ايران  قديم  نقاشي  در فضاسازي  تصويري 
نگارگري سابقه اي بسيار دارد. اساسًا نگارگري که به مدد 
بهره گيري از عناصر نباتي درصدد نمايش باغي بهشتي و 
عالمي مثالي است، منبع الهام خوبي در جهت نمايش معاني 

براي نقاش انقالب اسالمي محسوب شده است. 
در   اسالمي  انقالب  نقاشان  يکسان  زيبايي شناسي 
رابطه  با شهيد و تشبيه آن به سرو و گلگون کردن  کردن 
نگاه  يک  تکرار  از  و ۱۳)  آن(تصاوير ۱۲  فوقاني  قسمت 
حکايت مي کندو تأکيد هنرمند را براي بهره گيري از فضاي 
مثالي نگارگري و بيان نمادين آن نشان مي دهد.استفاده از 
نمادين  از حاالت نشستن  استفاده  دوبعدنما،  فضاسازي 

بررسي تأثير ايدئولوژي و تفکر سياسي 
در به  کارگيري عناصر تصويري در 

آثار نقاشي انقالب اسالمي

The Art of Soviet Ukraine  :تصوير٢۴.تاتيانايابلونسکايا، رنگ و روغن روي بوم، ٣٧٠×٢٠١ سانتي متر، ۱۹۳۶، مأخذ

بوم،  تصوير٢۳. سنگرسازان،پرويزحبيب پور،رنگ و روغن روي 
٢٠٠×١٥٠، ۱۳۶۱، مأخذ:  گودرزي، ١٣٨٧: ٧٣.
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پيکره ها، استفاده از عناصر نمادين تصويري مانند سرو 
و خورشيد و نيز تلفيق آن ها با نماد هاي بصري مانند رنگ 
از  شهادت  و  عشق  و  نور  نمايش  جهت  طاليي  و  سرخ 
مؤلفه هاي نمادين اين دو اثر است.همين مسئله دررابطه با 
نماد هاي ديگر همچون کبوتر،گل الله، گل شقايق و چفيه که 
در دوران جنگ در کنار نمادهاي ملي و مذهبي ايرانيان قرار 
گرفت تکرار شدند. ويژگي مهم آثار نقاشان معتقد به انقالب 
مذهبي  باورهاي  به  توجه  با  نماد ها  به کارگيري  اسالمي 
و متافيزيکي آنان است که آثارشان را از ساختار گرايي 
صرف در خدمت وقايع و از گروه دوم متمايز مي سازد. 
در نمونه هاي ارائه شده، حتي هنرمند در يک اثر از دو يا 
سه نماد استفاده کرده و براي ايجاد ارتباط عاطفي بيشتر 
مخاطب و اثر هنري جنبه هاي توصيفي عناصر بصري را 

شدت بخشيده است.
نشان نوشته ها  مانند  عمومي  نشانه هاي  از  استفاده 
درکنار نمادها در آثار نقاشان انقالب کاربردي آگاهي بخش 
براي مخاطب دارد. استفاده از اين نشانه ها وجه تمايزي 
است ميان ديدگاه هاي متفاوت. براي مثال، نشان دادن يک 
رزمندة مسلمان در دفاع ميهني با استفاده از نشانةبازوبند 
ديده  سرخ  و  سبز  رنگ هاي  با  گوناگون  نوشتارهاي  و 
علي  (س)»،«يا  زهرا  «يا  قبيل  از  بازوبندهايي  مي شوند. 
(ع)»،«يا حسين (ع)»،«يا ابالفضل العباس ادرکني» و «لبيک يا 
خميني» و پيشاني بندهايي با اين مضامين نشانگر باورهاي 
اعتقادي اين رزمندگان است. عالوه بر اين نشانه ها،استفاده 
از طراحي نشان سپاه پاسداران انقالب اسالمي به عنوان 
به  را  خود  نقش  بسيجيان  لباس  روي  انقالب  پاسداران 
نشانه هاي  از  ديگر شد  نشاني  اين خود  و  گذاشت  جاي 
که  پالک،  و  چفيه  حتي  تحميلي.  جنگ  طي  شناخته شده 
نوعي نشانة عمومي بسيجيان بود، به منزلةنشانه اي نمادين 

جايگاه خاصي براي خود پيدا کرده بود.

در نمونه اي ديگر از اين دست آثار به خصوص آثار 
کاظم چليپا به علت آشنايي هنرمند با نقاشي قهوه خانه اي، 
نمادين  اين شيوه را به صورتي  تأثير  آثار وي  از  برخي 
دارد.اگرچه در پاره اي از آثار وي تأثير رئاليسم همچنان 
نواب  شهيد  پيکر  طراحي  در   ،(۱۴ (تصوير  پابرجاست 
صفوي در اين اثر حتي در نوع رنگ آميزي و ساده سازي 
حالت نيز تأثير نقاشي قهوه خانه اي ديده مي شود. هنرمند 
بصري  عنصر  و  پرچم  تصويري  عنصر  از  اثر  اين  در 
رنگ سرخ و فضاسازي به گونه اي مشترک با آثار ساير 
از  استفاده  ولي  است،  کرده  استفاده  غيرمذهبي  نقاشان 
شخصيت پردازي و پوشش يک روحاني کار وي را متمايز 

مي سازد.
تصوير  را  (تصوير۱۵)مادري  ديگر  اثري  در  چليپا 
مي کند که شقايق هاي سرخو دسته اي از نرگس در ميان 
سبد را به عنوان نمادي از شهداي جنگ در آغوش گرفته 
مادران  عاطفي  رابطة  نمادها  اين  از  استفاده  با  است.او 
سرزميني را به مخاطب معرفي مي کند که در پشتيباني از 
فرزندان خود در دفاع از ميهن اسالمي درکنار آن ها تا آخر 
ايستادگي کردند. خانه اي روستايي که زمين آن با رنگ 
سرخ نقاشي شده و در افق آن سروهاي سر به  آسمان 
ساييده به عنوان نمادي از شهدا ايستادگي در مقابل هجوم 
بيگانگان به تصويردرآمده است. ترکيب بندي ايستا و محکم 
اثر در مربع دوسوم کادر با قرارگرفتن شخصيت اصلي در 

اولين نگاه مخاطب را به سوي خود مي خواند.
ديد  منطقي  پالن بندي  با  پرانرژي  و  گرم  رنگ هاي   
مخاطب را در کل قاب به گردش درمي آورد و با عبور از 
خانه به سوي سروها دوباره مخاطب را متوجه پالن اول و 
شخصيت اصلي اثر مي کند. قلم هاي روان نقاش حتي در 
جزئي ترين قسمت تابلو نيز بسيار راحت و با جسارت به 

حرکت درآمده است. 

بوم،  روي  رنگ و روغن  امداديان،  ايوب  آزادي،  نهال  تصوير ٢٥. 
۲۵۰ ×۲۵۰سانتي متر،  ۱۳۵۵، ماخذ: همان ٢٠٤.
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حالتي  هيچ کدام  رنگ ها  نه  و  فرم ها  نه  اثر،  اين  در 
شعارگونه ندارند ونقاش با تسلط به روابط تجسمي در اثر 
به بياني کامًال واقعي و در پس آن به آرمان هاي خود در 

انقالب توجه کرده است.
از هنرمندان مطرح در عرصة نقاشي انقالب اسالمي 
بي گمان مي توان از حبيب اهللا صادقي نام برد. وي در اثر 
مدرسة فيضيه (تصوير ۲) فضايي را به تصوير مي کشد که 
در آن مؤلفه هاي بيان نمادين در صورت هاي متعددي ديده 
مي شود: از حاالت انسان ها که بازگو کنندة شور و التهاب 
ناشي از حمله به مدرسه فيضيه است تا عناصر تصويري 
نماديني مانند تابوت ها و چوبة دارها و در نهايت شهيدي 

کفن پوش که به دار آويخته شده است. بيان نمادين عناصر 
بصري نيز در استفاده از نور و رنگ به خوبي ديده مي شود. 
در اثري ديگر از اين هنرمند با عنوان شهادت (تصوير ۱۶) 
هنرمند با پختگي و مهارتي بيشترازتمامي مؤلفه هاي نمادين 
بهره گرفته است. تصوير رزمنده اي که با لباس سپاه به 
شهادت مي رسد و در لحظة شهادت قديسي با اسبي سفيد، 
انتظار  درحالي که ردايي سبز را به سوي او مي افکند، در 
وي است و صفي از شهداي سرخ پوش بي سر درکنارش 
ايستاده اند.در اين اثر هم از بيان نمادين نقاشي قهوه خانه اي 
بهره گرفته شده است و هم از عناصر تصويري نمادين 
اسب  و  پارچة سبز  ملکوتي، شهدا،  مانند شخصيت هاي 
سفيد که نمادي از ذوالجناح مي تواند باشد و درعين حال 
نماد بصري رنگ هاي سرخ، سبز، سفيد و طاليي که بيان 

نور را نيز دارد در اين اثر به کار رفته است.
انقالب حسين  نقاشان  هنرمند مطرح ديگر در حوزة 
علي  حي  به نام  خويش  اثر  در  وي  است.  خسروجردي 
بياني  با  نمادين  کامًال  موضوعي  به   (۳ الفالح(تصوير 
از  انساني در هفت مرحله  پرداخته است. سلوک  نمادين 
خوي حيواني به سوي خصايل انساني و ملکوتي موضوع 
اثر را تشکيل مي دهد.عاملي که اين اثر را در حوزة هنر 
انقالب جا مي دهد تاريخ خلق اثر در سال ۱۳۵۶ است و 
انقالب  بر رويکرد معنوي  کامًال مستقيم  به گونه اي  اينکه 

اسالمي تأکيد دارد. 
در اين اثر، تبديل تدريجي انسان طي هفت مرحله از 
طريق تغييرات ظاهري درطراحي شکل و فرم و همچنين 
رنگ آميزي و نورپردازي و در نهايت تقسيم فضاي اثر به 
هفت بخش صورت گرفته است. عنصر نمادين مهم ديگر 
باالي تصوير است که معموًال در  بر  کتيبه اي  چسباندن 
مراسم سوگواري عاشورا از آن استفاده مي شود و نمايانگر 

پيوند عميق اين سلوک عارفانه با حقيقت دين است. 
همسنگران  نام  با  ديگر حسين خسروجردي  اثر  در 
در  نمادين  ويژگي هاي  تمامي  از  ۱۷)نيز  قدس(تصوير 

تصوير استفاده شده است. 
فضاسازي اثر به گونه اي کامًال نمادين شخصيت هايي 
را دربرمي گيرد که آن ها نيز هرکدام مظهر و نماد قشري 
از افراد جامعه اند. زن و کودک، روحاني، کارگر، سپاهي 
که همه در زاويه اي نيم رخ ترسيم شده و با حرکتي رو به 
جلو درحالي که فرياد مي زنند، دست ها را به جهات مختلف 
به شدت سمبليک  بياني  گشوده اند و عالوه بر طراحي که 
مانند  نمادين  تصويري  عناصر  از  استفاده  دارد  ومحکم 
اسلحه، کبوتر، کتاب قرآن، خورشيد، گل الله ولباس  هايي که 
هرکدام بيان نمادين دارند و همچنين دورنمايي از کارخانه 
رنگ  به خصوص  بصري  مي شود.نمادهاي  ديده  اثر  در 
به تکميل اثر کمک مي کند و درکنار آن استفاده از سطوح 
زاويه دار و منحني در اين اثر عالوه بر کارکرد بصري در 

ترکيب حاوي بيان نمادين نيز هستند.

بررسي تأثير ايدئولوژي و تفکر سياسي 
در به  کارگيري عناصر تصويري در 

آثار نقاشي انقالب اسالمي

تصوير۲۷.فراماسيون ها (بخشي ازاثر)،بهرام دبيري، ۱۳۵۹، رنگ  
و روغن روي بوم،۱۸۰×۶۰۰ سانتي متر، ماخذ: همان: ١٩٣.
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شماره۲۵ بهار۹۲
۸۳

فصلنامة علمي- پژوهشي نگره

آثارنقاشان  در  بصري  و  تصويري  نماد هاي  بازتاب 
دگرانديش

همان طور که اشاره شد، در مواجهه با موضوعات انقالبي 
تأثيرپذيري امري اجتناب ناپذير بود و نقاشان دگرانديش نيز 
از اين قاعده مستثني نبودند. از نمونه آثار تأثيرپذيرفتة اين 
گروه مي توان به تابلوي مهاجرت(تصوير ۱۸)اثر نصرت اهللا 
مسلميان و گيالس ها اثر اوسي موييزنکو(تصوير ۱۹) اشاره 
کرد. برخي از آثار نصرت اهللا مسلميان به لحاظ ساختاري 
شباهت هاي بسياري به موييزنکو نقاش روسي دارد. نحوة 
تقسيم بندي پس زمينه و انتخاب هاي کوالژگونة فضاهاي 
گوناگون در ابعاد کوچک و بزرگ و نحوة روايتگري در 
موضوع که نشانگر نوعي زندگي در مبارزات سياسي و 
در مواردي دفاع ميهني است خودنمايي مي  کند، همچنين 
ساده کردن فرم ها و استفاده از کنتراست هايي که در هر 
فيگور منبع نور جاي ثابتي ندارد و هنرمند سعي دارد در 

ايجاد حرکت در نور و رنگ در خدمت حرکت فرم. 
حذف پرسپکتيوهاي طبيعي و نگاه چندساحتي در آثار 
اين دو هنرمند با نگاهي مشترک به چشم مي  خورد. درواقع، 
پايبندي نقاشان دگرانديش ايراني تحت تأثير نقاشي رئاليسم 
سوسياليستي چه ازنظر موضوع و چه ازنظر ساختاري 

تشابه بسيار دارد.
(تصوير  مهاجرت  عنوان  با  اثر خويش  در  مسلميان 
۱۸) بيان نمادين خويش را در وهلة اول به حاالت پيکره ها 
معطوف کرده و سپس از عناصر نمادين مانند چرخ دنده، 

پنجة گشوده شده رو به آسمان ودر مرحلة سوم از عناصر 
نمادين بصري به خصوص رنگ سرخ در مقابل حرکت رو 
به جلوي افراد و نيز سطوح تقطيع کننده استفاده کرده است.

وي در اين اثر که يکي از آثار رئاليسم انتقادي دهة ۵۰ به 
شمار مي آيد زندگي و فعاليت روزمرة روستاييان و نقش 
آن ها در توليد محصوالت کشاورزي را تصوير مي کند و با 
نگاهي انتقادي به روابط اجتماعي و سياسي اقتصادي حاکم، 
فرهنگ شهري و صنايع وابسته (مونتاژ)مي پردازد که باعث 
جذب نيروي کار روستايي در شهرها و مهاجرت اجباري 
شده بود. مسلميان در اين اثر در مرکز تابلو توجه بيننده 
را به کشاورز روستايي معطوف کرده است. کشاورزبا يک 
دست توليد و دسترنج خود را به سوي شهر روان کرده و 
دستي ديگررا به عنوان اعتراض روي چرخ دنده اي که سمبل 
صنعتي شدن شهرها و بي توجهي به کشاورزي است قرار 
داده است، با توجه به اينکه روشنفکران و هنرمندان سياسي 
به عنوان  را  مونتاژ  صنعت  به  وابسته  صنايع  آن زمان 
سرمايه داري وابسته مي دانستند و اين نگرش در عرصة 
سياست اقتصادي دولت وقت را باعث ازدست دادن زمين 
نتيجة  و محصوالت کشاورزان و رعيت مي دانستند؛ در 
اين سياست، کشاورزان در جست وجوي کار به شهرهاي 

بزرگ و در حال توسعه مهاجرت مي کردند.
مسلميان در اين اثر با برش هاي زاويه داري از سطوح 
که هرکدام به شکلي زندگي زحمتکشان روستايي را روايت 
مي کند مقابله با تجمع امکانات شهري را به نمايش گذاشته 

تصوير٢۹. کارگر، نصرت اهللا مسلميان، ۱۳۵۵،رنگ و روغن روي بوم،
١٧٠×١٢٠ سانتي متر،مأخذ: گودرزي، ١٣٨٧: ١٩٧.

تصوير۳۰.سايه درخون،نصرت اهللا مسلميان، ۱۳۵۶،رنگ و روغن 
روي بوم، مأخذ:  همان : ٤٨.



است. او درماندگي و اعتراض به وضعيت جامعة روستايي 
را از سمت چپ تابلو به سمت راست کشانده و در نهايت 
حرکت مهاجران را به سطحي پوشيده با رنگ سرخ هدايت 
مي کند. در فرهنگ سياسي و مبارزات و انقالب هاي مردمي، 

رنگ سرخ نماد مبارزه و شهادت است 
در تابلوي اعتصاب کارگران نفت(تصوير۲۰) مسلميان 
مبارزات کارگران صنعت نفت را در دورة پيش از انقالب 
نشان مي دهد. ازآنجاکه کارگران نفت از پيشگامان مبارزه 
با رژيم گذشته بودند و به سبب فعاليت هاي مخفي نيروهاي 
چپ در شرکت نفت و سازمان دهي آنان نقش پررنگ تري 
داشتند، جنبش کارگري در اين اثر دقيقًا همان ويژگي هاي 
تصويري نقاشي سوسياليستي را به نمايش مي گذارد. او با 
توجه به اين مسئله در مرکز تابلو پرچم سرخ مبارزه را به 
دست کارگري داده که نقش رهبري براي آن قائل شده و 
بقيه متحد و دست  در دست يکديگر صفوف به هم فشرده اي 
تابلو فقر را در  را تشکيل داده اند.نقاش در سمت راست 
از  که  کشيده  تصوير  به  کارگري  خانواده هاي  زندگي 
گرسنگي عضوي از خانواده را از دست داده اند. انتخاب 
رنگ زرد بيمارگونه براي انسان ازدست رفته در فضايي 
رنجور با خاکستري هاي رنگي و آبي و قهوه اي تأثير اين 
تراژدي را دوچندان کرده است. در سمت چپ تابلو که قرينة 
سمت راستاست سختي کار و خستگي ناشي از آن براي 
توليد سرماية ملي (نفت)تصوير شده است که هيچ سهمي 
از اين ثروت ملي به توليدکنندگان آن نمي رسد. نقاش،با 
عبور دادن لوله هاي بزرگ نفت از روي سر خانواده ها و 
کارگران، سنگيني و خفقان و رنجحاکم را به تصوير کشيده 
است. در يک سوم باالي تابلو نمايي تيره از فضاي شهري و 
دکل ها به نمايش درآمده و هيچ نور اميدي در زندگي ديده 

نمي شود.استفادة هم زمان از نمادهاي بصري و تصويري 
در اين اثر نيز ديده مي شود.حاالت درهم و اعوجاج گونة 
بسته،  و  در فضايي محبوس  آنان  قرارگيري  و  پيکره ها 
استفاده از نماد هاي آشکار مانند پرچم سرخ يا نمادهايي 
مانند لوله هاي نفت و نيز استفاده از نماد هاي بصري مانند 
رنگ هاي سياه و سرخ از جمله مشخصه هاي اين اثر است. 
اين دست آثار را از لحاظ بيان هنري مي توان در گروه آثار 

رئاليسم ذهني قرار داد.
نگاه  يک  از  انقالب  الخاص درخصوص  هانيبال  آثار  
طبقاتي حائز اهميت است. نشان دادن مردم زحمت کش شهر 
و روستا و مبارزات آن ها با نيروهاي استبداد در دوران 
پهلوي با روحيه و نگاه آلفاروسيکه ايرس، نقاش انقالبي 
با  الخاص  اغراق هاي هانيبال  نحوة  است.  منطبق  مکزيک، 
اغراق هاي سيکه ايرس شباهت بسياري دارد، ولي آنچه 
تفاوت اين دو هنرمند را نمايان مي  کند قدرت در ترکيب 
عناصر بصري و شيوة اجراي آن است. مؤلف بودن نقاش 
مکزيک درمقابل نقاش ايراني به خوبي گوياي اين امراست. 
عنصر تکرار در ترکيب بندي هر دو هنرمند شباهت بسياري 
دارد، ولي نظم و حرکت در عنصر تکرار در آثار نقاش 
مؤلفي چون سيکه ايرس از استحکام قابل توجهي برخوردار 

است(تصاوير ۲۱ و ۲۲).
بيان نمادين در اثِر بدون عنواِن هانيبال الخاص نيز به 
حاالت نمادين پيکر ها و اغراق در اندازه دست هاي مادران 
منحصر مي شود که يا پهناي صورتشان را پوشانيده يا 
به سمت جلو آمده است و از رنج و اندوه آنان حکايت مي کند. 
استفاده از نماد بصري رنگ سرخ ديگر مشخصةدرخور 

اعتنا در اين اثر به شمار مي رود.
عنوان  با  است  اثري  انقالب  هنر  حوزة  در  ديگر  اثر 

بررسي تأثير ايدئولوژي و تفکر سياسي 
در به  کارگيري عناصر تصويري در 

آثار نقاشي انقالب اسالمي

تصوير٣٠. سايه درخون(مبارزات خياباني)،نصرت اهللا مسلميان، ۷-۱۳۵۶،رنگ و روغن روي بوم، ١٨٠×١٥٥ 
سانتي متر،



شماره۲۵ بهار۹۲
۸۵

فصلنامة علمي- پژوهشي نگره

روزهاي انقالب، سنگرسازان از پرويز حبيب پور (تصوير 
۲۳).حبيب پور با توجه به ترکيب بندي و حالت شخصيت هاي 
اثري ازتاتيانا يا بلونسکا  يا تابلوي سنگرسازان را ساخته 
تابلو  راست  سمت  در  که  کشاورزي  زن  حالت  است. 
دست به کمر ايستاده و مردي که با همان حالت در سمت 
راست اثر حبيب پورقرار گرفته استو شباهت سه پيکر اصلي 
درتابلوي نقاش روس و نقاش ايراني نشانگر عالقه مندي 
حبيب پور به چنين ترکيب بندي با کمترين دخل و تصرف 

دراثر هنرمند روساست (تصوير ۲۴).
مشخصه هاي نمادين در اثر حبيب پور نيز به استفاده 
از حاالت نمادين در پيکره و استفادة اغراق آميز در استفاده 
از دو رنگ سرخ و سياه در تابلو منحصر شده است و از 
لحاظ بياني نيز اثر در حوزة واقع گرايي ذهني قرار گرفته 

است.
از آثار مهم ديگر نقاشان دگرانديش مي توان به پردة 
اشاره  امداديان  ايوب  اثر  آزادي  نهال  عنوان  با  نقاشي 
کرد(تصوير ۲۵).در اين پرده با بياني اکسپرسيو و نمادين 
گروهي از افراد تصوير شده اند که هرکدام نمادي از طبقات 
محروم اجتماعبه شمار مي روند و بر مزار شهيدي گرد 
آمده اند و حالتي سوگوارانه و درعين حال در انتظار دارند. 
فرد کشته شده در زير خاک ترسيم شده است، درحالي که 
گلي آفتاب گردان بر مزار او روييده که نمادي است از طلوع 
قريب الوقوع روز و طليعة پيروزي و آزادي. اين اثر در بيان 
هنرمند  نقاشي  پردة  با  دارد  انکارناپذير  نمادين شباهتي 
مکزيکي، ديه گو ريورا، با عنوان خون شهداي انقالب زمين 

را بارور مي کند(تصوير ۲۶).
مشخصه هاي نمادين در اثر امداديان هم در طراحي 
دست ها  اندازة  در  اغراق  به خصوص  پيکره ها،  حاالت 
قرارگيري  شکل  و  درترکيب بندي  هم  آن ها،و  حاالت  و 
پيکرهاديده مي شود. بيان نمادين عالوه بر رنگ، در استفاده 
از عناصر نمادين مانند گل آفتاب گردان به نشانة آزادي، 
که با سايرهنرهاي انقالبي چپ گرا مشترک است، به چشم 

مي خورد. 
استفادة آشکار از نماد هاي جنبش هاي سوسياليستي و 
چپ گرا در آثار نقاشان دگرانديش، به ويژه در اوان انقالب، 
به خوبي مشهود است. اين به کارگيري هم در طراحي حاالت 
و تناسبات پيکره ها ديده مي شود و هم در نشانه ها و ابزار 
نمادين. براي مثال، در بخشي از اثري منسوب به بهرام 

دبيري با عنوان فراماسيون ها(تصوير ۲۷) 
بسيار  با حالتي  و يک زن  دو مرد  پيکرة  از  ترکيبي 
نمادين ترسيم شده است. دو مرد در حالي مقابل يکديگر 
قرار گرفته اند که با صورت هايي مصمم به يکديگر مي نگرند 
و دست ها را به شکل ضربدر روي هم قرار داده و در دست 
يکي خوشة گندم و در دست ديگري چکش قرار دارد. اين 
حالت نمادي است از اتحاد کارگران و کشاورزان که در 
جنبش هاي سوسياليستي نماد طبقات محروم و فرودست 

جامعه به شمار مي روند.
 طراحي چهرة هر دو مرد شبيه يکديگر و با ساختاري 
مربعي شکل، گونه هاي برجسته و چشم هايي تيز و ابرواني 
در  مرسوم  شخصيت هاي  بسان  سبيل هايي  با  کشيده، 
نقاشي هاي روسي است. لباس هاي ايشان نيز شکلي نمادين 
دارد. زن در حالي که پشت سر و باالتر از ايشان با حالتي 
سرخ رنگ،  پوششي  با  است،  شده  ترسيم  حمايت گرانه، 
نوزادي در آغوش دارد و در دستي ديگر سالحي گرفته، 
خورشيدي در پشت سر وي و از ستيغ کوه ها بر آسماني 
تيره در حال طلوع است. تمامي اين نمادها اعم از نماد هاي 
بصري مانند رنگ، نماد هايي مانند چرخ دنده، خوشة گندم، 
چکش، خورشيد و لباس هاي کارگري و کشاورزي درکنار 
حاالت اغراق آميز نمايانگر انديشة نقاش در آن دوره است. 
نيلوفر  به  منسوب  ديواري  نقاشي  يک  از  بخشي  در 
قادري نژاد و نسرين افروزرويکردي مشابه ديده مي شود 
(تصوير ۲۸).در اين تصوير نيز تعدادي زن و مرد کارگر 
و کشاورز ترسيم شده اند که با حاالتي مصمم و تهاجمي 
اتحاد به سوي يکديگر دراز کرده اند،  به نشانة  دست ها را 
در حالي که هريک در دست خويش سالح يا داس و چکش 

و خوشة گندم دارند. 
اندازة  و  چهره ها  مصمم  حاالت  نمايش  در  اغراق 
دست ها با بازواني پرقدرت، وجود چرخ دنده اي بزرگ و 
سرخ رنگ در زمينه اي زردرنگ و استفاده از لباس هاي سياه 
و سفيد براي پوشش افراد، جملگي نمايانگر استفادة بي بديل 
هنرمندان از نمادهاي هنري انقالب هاي سوسياليستي است. 
به نظر مي رسد نقاشان دگرانديش در استفادة تصويري از 
نشانه و نمادهاي نقاشي رئاليسم اجتماعي و سوسياليستي  
از نمادونشانه هاي رايج در نقاشي انقالبي شوروي سابق 
بهره گرفته اند.نمادهاي مدنظر اين نقاشان عبارت  است از: 
داس و چکش، ستارة سرخ، پرچم سرخ، روميزي سرخ و 
دودکش کارخانه ها، تيرآهن و چرخ دنده، گل آفتاب گردان 
که هرکدام به تنهايي معرف انقالب هاي چپ وسوسياليستي 
طبقة  بيشتر  چپ،  انقالب هاي  ۲۹).اگرچه  است(تصوير 
را  کشاورزان  مي داند،  انقالب  اصلي  صاحبان  را  کارگر 
در ارزش گذاري خود در درجة دوم اهميت قرار مي دهد 
و از آن به عنوان زحمت کشان جامعه، خرده بورژوازي يا 
خرده مالک ياد مي کند.عالوه بر نمادهاي شناخته شده رنگ 
نيز در مواردي به منزلةنمادي مستقل ايفاي نقش مي کند. 
براي مثال، تبديل شدن خون جاري شدة شهيدبه پرچم و 
همچنين ادامة مبارزه توسط ديگران دراثري با نام سايه در 
خون مشاهده مي شود(تصوير ۳۰). رنگ سرخ در تمامي 
فرهنگ ها نشانة مبارزه و به منزلةخون سرخ شهيدان راه 
آزادي معرفي شده است. نشانه هايي که نقاشان سوسياليست 
از آن ها در آثار خود استفاده کرده اند عبارت اند از: بازوبند، 
ستارة سرخ،روبان سرخ بر سينة نوجوانان در سازمان 
Komsomol .1جوانان حزب کمونيست (کامسومول١) و ديگر نشان هاي 



نتيجه
انقالب ها همواره براساس ايدئولوژي و نگرش حاکم برآن شکل گرفته اند و طبيعتًا تمامي پديده هاي 
تحت تأثير انقالب نمي توانند خارج از حيطة اين نگرش تداوم يابند. هنر و هنرمندان نيزاز اين قاعده 
مستثني نبوده و نيستند. نقاشان انقالب با توجه به رويکردهاي سياسي آثار خود را درزمينة مبارزه با 
استکبار(امپرياليسم) وعوامل داخلي آن خلق کردند. نقاشان جوان مذهبي و دگرانديش با نظري مستقيم 
و غيرمستقيم به ساختار تجسمي آثار به جاي مانده از نقاشي هاي انقالبي کشورهايي نظير اتحاد جماهير 
شوروي سوسياليستي (سابق) و انقالب مکزيک آثاري مشابه خلق کردند. اين روند طي زمان با توجه 
به بروز و تثبيت انديشة اسالمي در آثار هنرمندان مسلمان به سوي بهرة بيشتر از نمادهاي اسالمي 
در فرهنگ و هنر بومي متناسب با ضرورت جامعه انجاميد، اما در آثار نقاشان دگرانديش استفاده از 
نمادها محدود و منحصر ماند. اين نمادها و نشانه ها به خوبي قابليت طرح گرايش هاي ذهني هنرمندان 

را داشته است.
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حزبي که در انقالب اکتبر و جنگ جاني دوم در مقابله با 
فاشيسم هيتلري به رزمندگان ارتش سرخ اهدا مي شد. ولي 
رنگ و بوي سوسياليستي  ايران  انقالب  اينکه  به  توجه  با 
نداشت، نقاشان دگرانديش از نشانه هاي رايج در نقاشي 
سوسياليستي استفاده نکردند و فقط به استفاده از رنگ 

سرخ به عنوان نشانه بسنده کردند. 
يافته ها

با  کار  انقالب اسالمي درآغاز  اول  ۱) هنرمندان در دهة 
نگاهي واقع گرا با نزديک شدن به آثار واقع گراي انقالب هاي 
ديگر و با اضافه کردن نماد ها و نشانه هاي منبعث از فرهنگ 

اسالمي به بيان انديشه هاي حاکم بر آثارخود پرداختند.

از  استفاده  با  انقالب  باور هاي  با  هم سو  هنرمندان   (۲
نماد ها و نشانه هاي شکل گرفته در دهة اول انقالب به طرح 
نگاه  از  فاصله گرفتن  با  ادامه  در  و  پرداخته  انديشةخود 
واقع گرايانه به نمادهاي گذشته که بيشتر در ادبيات و هنر 
تصويري قديم ايران به کار رفته است توجه کرده و ازاين 

نمادها در آثار خود بهره جسته اند.
۳) نقاشان دگرانديش با گرايش به انديشه هاي سوسياليستي 

از نمادها و نشانه هاي مربوط  به آن ها استفاده کرده اند.
۴) نقاشان دگرانديش عالوه بر استفاده از نمادها و نشانه هاي 
شناخته شده از ويژگي هاي بصري تا مرز رونگاري از آثار 

سوسياليستي استفاده کرده اند.

بررسي تأثير ايدئولوژي و تفکر سياسي 
در به  کارگيري عناصر تصويري در 

آثار نقاشي انقالب اسالمي
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Religious ideals led to the revolution in 1979. The artists too tried to play their role in the victory of 

revolution. They created artworks distinct from various views with regard to their responsibility and 

commitment to this unprecedented public movement.

A group of artists in this regard created works centered on religious beliefs and Islamic revolutionary 

concepts, while another group worked depending on party-oriented and organizationalideas. This paper 

through a comparative study tries to identify the visual and pictorial symbols selected based on the artists 

intellectual basis in the time of revolution. 

The research has been carried out through gathering published materialusinganalyticaland descriptive 

methods. The results clarify that the visual characteristics of the works and their symbolic elements reflect 

the ideas central to the creation of works in this period. In other words religious artists used the symbols 

correspondent to religious thought while others worked based on their ideologicbeliefsandconcerning 

the experiences of socialist countries.

Key words: Ideology, Revolutionary Painting, Non religious Painters, Realist Painters, 

Socialism, Pictorial Elements.
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