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 چکیده
از هنرهای تجسمی فعّال در پيروزی انقـب  االـبمی ایـراو، وااـع ايعـادی االـت  ـه يـه         « نقّاشی»

  80دهع. روایتگری پيراموو این هنر از دهـه   را شكل می« هنر انقب »خودی خود يخشی از هویت 
در مياو نویسنعگاو ایرانی و غيرایرانی از رونق ييشتری نسبت يه قبل يرخوردار شـع  االـتد در ایـن    

خشی از توليعات و آثار مذ ور در قالب  تـب درالـی و دانشـگاهی يـا هـعق انتقـال ف مـی        مياو ي
يه نسل اعیع يه ویژ  دانشجویاو تعوین شع  االت. در عـين اـال، ایـن    « نقاشی انقب »هعفمنع از 

 تب يه طور عمع  توالط مؤلفانی نگارش یافته  ه در ييشتر اوقات آشنایی  افی يا ماهيـت، دانـ    
گـری خـود نيـه يـه دخالـت موهـگ فرهنگـی خـود          نگاری نعاشته و در نحو  روایـت  یخو روش تار
ورزنع. دخالـت موهـگ فرهنگـی  یـل ماالعـات فرهنگـی و تـاریخ فرهنگـی از ام ـه           مبادرت می

پژوهـاو و   موهوعاتی االت  ه در يافتار متن نگـارش یافتـه مح ـی از پرالـ  يـرای  ـاوش تـاریخ       
را يازالازی نمایع. هعق از ماالعه « نقاشی انقب »  توانسته واقعيت پژوهاو يود   ه تا چه انعاز متن

نقاشـی انقـب    »گـری تـاریخی پعیـع      ااهر تبيين موهـگ فرهنگـی مؤلـر در نگـارش و روایـت     
نقاشی ایراو از آغاز تا عصر   در  تب دانشگاهی يا انتخا  مورد ماالعه:  تا  تاریخ« االبمی ایراو

شناالـی، يـه تح يـل     مرتضی گودرزی )دیباج( يـود  و از ايـر روش   ااهرد الازماو المت، يه ق م
گفتماو در نسبت يا ار او تـاریخی و از ايـر رویكـرد تـاریخ فرهنگـی را مامـق نرـر قـرار داد          

                                                                                                                                        
 و تح ي ی هنر االبمی، دانشگا  شاهع، ت راو، ایراو دانشجوی د تری رشته تاریخ تابيقی.  1
 االتادیار گرو  هنر االبمی، دانشگا  شاهع، ت راو، ایراو )نویسنعۀ مسئول(.  2
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 االتادیار گرو  تاریخ، دانشگا  ش يع ي شتی، ت راو، ایراو.  3
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دهـع مؤلـر در پـرداختن يـه خاالـتگا ،       دالت آمع  از مورد ماالعه، نشاو مـی  االت.گهیع  نتایج يه
ير  منع، مستنع، مستعل، مبتنی در نقاشی انقب ، روایتی زماواصول، مبانی نرری، زياو، البك و فرم 

يرگردانـعو   ينعی  بو متن، ير روایـت االـتحاله یـا روی    ار او تاریخی را ارائه نكرد  و در صورت
عمعۀ نقاشاو انقب  از گفتماو انقب  تأ يع  رد  االت. چـه آنكـه خـود را يـا قرارگـرفتن  پشـت       

 نهدیك  رد  االت. « ها مؤلر پن او یا پشت الایه» های مكرّر، يه الگوی قول نقل
هـای درالـی،    نقّاشی انقب  االبمی ایـراو، مرتضـی گـودرزی )دیبـاج(،  تـا       های کلیدی: واژه

 موهگ فرهنگی مؤلر و مف وم االتحاله.
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Abstract 
Painting, one of the active arts in the victory of the Islamic Revolution of Iran, has 

dimensions that form part of the identity of "revolution art". On the other hand, 

"revolutionary art" is a kind of visual aesthetics that is intertwined with concepts 

derived from revolutionary ideology; Therefore, how the history of the formation, 

continuity and evolution of the art of the revolution is narrated is a field of research 

that is important for recognizing and explaining the intellectual and cultural history 

of Iran in relation to the ideology of the revolution and its history. Since textbooks in 

higher education are one of the opportunities to narrate the history of the art of the 

revolution and one of their goals is to transfer knowledge and teach critical 

understanding, the question arises as to how the "painting history of the Islamic 

Revolution of Iran" in books has been represented and narrated? The "cultural 

history" approach, which is based on deconstructing the historical text and 

constructing the narrative of history to retrieve the authors' cultural position on the 

past, makes it possible to answer this question. The results of the study on a case 

study: The book "History of Iranian painting from the beginning to the present" by 

Morteza Goodarzi (Dibaj) published bySAMT, shows the author in dealing with the 

origin, principles, theoretical foundations, language, style and form in the "painting 

of revolution" does not touch on a timely, documented and historically based 

narrative  and emphasizes the narration of the transformation or turning away of the 

major painters of the revolution from the painting of the revolution. Furthermore, by 

hiding behind the repeated quotes, he has approached the model of "hidden author or 

behind shadows". 

Keywords: author position and transformation concept, Iranian Islamic 

revolution painting, Morteza Gudarzi (Dibaj), textbooks 
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 مقدمه
نویسی عاميانـ    دانشگاهی يعل شع تا يرخبق تاریخ ای  نگاری از دوراو مُعرو يه رشته تاریخ

ها یا تأیيع ياورهای عمـومی مـردم يـا اانبـعاری      متعاول  ه عمعتاً يرای مشروعيت اكومت
هـای دانشـوران  فنّـی،     شع، این يـار در الـاختار روایـی  االـتعولی و معتبـر، م ـارت       نوشته می

ای  یافتـه  های صادق ماـايق يـا واقـگ در قالـب روایـت الـازماو        ننعۀ واقعيت رفانه و يياوط يی
د 491ــ 31، ص 1396ایگرس، د 210ـ176، ص 139۵)االتنفورد،  دريارۀ گذشته نگاشته شود 

ای نـو از   . تمام تبش اامعه دانشگاهی ير این االتوار شع تـا گونـه  (1398، همكاراوتيمينه و 
« طـرق  يـی »و « پذیر ف م»، «معتبر»نویسی را معرفی  نع  ه در آو نویسنعگاو، روایتی  تاریخ

مكـاو،  د 394ــ 37۵، ص 1399)يـارو،   ا و موهوعات يرای مخاطـب ارائـه  ننـع    از رویعاده
ــع، د  139۵ ــت(39-1۵، ص 1390ي ــك و مكرای  ــا واقعي ــع   ، ام ــای ااتمــاعی فكــری مانن ه
ایـعئولوییك نيروهـای ااتمـاعی و    هـای   های الياالی اروپای قرو ييستم و  شـا    انب 

 1990های مردمی در  شورهای مخت ر تا القوط ي وک شـرق در دهـ     پعیع آمعو انقب 
نگاری معرو يا چـال  روایـت تـاریخ از مواهـگ فرهنگـی موااـه شـود.         م ياعر شع تاریخ

طرفی مورخانه در يازالازی واقعيت گذشته يا االـتنادهای متنـی و شـواهع مـادی از      مسئ   يی
در  هـن خـود    ـــ  2همچـوو فـوو رانكـه   ـــ  گذشته يعاو شيو   ه يانياو این رشت  دانشگاهی 

خصـوص   های م ی يه های الازمانی توالط دولت پرورانعنع در مسيری متفاوت يا مقاومت می
هــای ایــعئولوییك،  در ن ــاد آمــوزش موااــه شــع و عمــبً روایــت گذشــته يرمبنــای ارزش

خصـوص در   و ترايق و تب يغ یك موهگ فرهنگی يـه  ااهای یك رخعاد تاریخی« گهین »
ای معمول در روایت تـاریخ تبـعیل شـع )مـك رای ـع و تي ـور،        های آموزشی يه رویه  تا 
 . (40ـ31، ص 1398، همكاراوتيمينه و د  1399

و نيـه يـر دو قمسـم الـنّتی و مـعرو شـناخته       نگـاری در ایـرا   در همين چارچو  تاریخ
شكل « يياو اخبار ماهی»عنواو  شود. شكل پيشامعرو نوشتن از گذشته يا عبارت تاریخ يه می

. شكل نو آو يه گشای  نرـام آمـوزش عـالی،    (1396قيعاری،   )قعیمی نگاری داشت  وقایگ

                                                                                                                                        
، «تـوالی »يایـع يـه شاخصـ      ك مـتن یـا روایـت مـی    گئورگ ایگرس معتقـع يـود در تـاریخی خوانـعو یـ      . 1

نرر قرار گرفته ياشع. يه این معنـا  ـه در یـك مـتن تـاریخی،       مامق« صعق ماايق يا واقگ»و « منعی نيت»
يایع توالی رویعادها در روایتگری،   ر ع ل رخ دادو واقعه و الپس تاايق گفته ها يا واقعيت ييرونی  می
 .(1396)ایگرس،  صورت يایع در اعتبار آو متن تشكيك  رد  درالتی لحاظ شود. درغير این يه

2.  Leopold von Ranke 
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گردد  ه در چـرخ  پـارادایمی از تـاریخ     الرای عالی و دانشگا  ت راو يازمی دان  تأاليس
. روش و (1389)شـوهانی،   نویسی يه تاریخ پژوهی يـه رشـت  دانشـگاهی تـاریخ تبـعیل شـع       

يـر رعایـت    نگـاری مبتنـی   گ الگوی معرو تاریخنگاری ایراو در عصر اعیع تاي الگوی تاریخ
طرفـی ع مـی يـود  االـت.      ير شواهع تاریخی و رعایت يی اصول ع می و مستنعنگاری مبتنی

آفرینـی   تـأثير تحـووت دوراو اعیـع و نقـ      ، اما تحـت (1393 یری قيعاری و يرهمنع،)قع 
های دانشـگاهی ع ـوم انسـانی و ااتمـاعی در  شـور،       گيری رشته گرایی در رونع شكل م ی

هـای الياالـی در دوراو پ  ـوی عمـبً مواهـگ فرهنگـی و        هـای ایـعئولوییك اریـاو    رقايت
وارد الـاخته و الـرانجام يـا تكـوین ایـعئولویی       هـای ع مـی   های الياالـی را در اـوز     ن 

ای عمـومی   انقب  االبمی و پيروزی آو، روایت تاریخ از موهعی فرهنگی يـه یـك رویـه   
نگاری معرو معنرر نویسنعگاو  های ع می در تاریخ تبعیل شع، يعوو آنكه رویكرد و روش

خصوص  ه روایت تـاریخ معاصـر و    ، يه(1396)مبیی توانی،  نویس شود  يه اصابح تاریخ
های زیست  مشترک یا تاریخ  نهدیـك زنـعگی آنـاو     زنعگی  نشگراو معاصر، درگير تجريه

نگارانه يرمبنای روش ع می از روایـت گذشـته    اریخشود. ينايراین، ععم تفكيك روایت ت می
های الياالی، فرهنگـی، فكـری و    از موهگ فرهنگی  روایاو و مؤلفاو تاریخ در يستر  شا  

نگـاری معاصـر نيـه فـرم خاايـه و محتـوای        گونـه تـاریخ   ااتماعی امری معمول نبـود. يـعین  
طرقـی،  تـو  ی   د 1400متـين،  د 1393)اتكينـه،   ایعئولوییك یا نررگا  فرهنگی پيـعا  ـرد   

ای داالـتانی دريـارۀ    وار  هایی از گذشـتگاو و معاصـراو در روایـت    . صرق واود نام(1382
گــهاری  هــای تقــویمی معمــول و اــای هــا و روزهــایی ماــايق يــا زمــاو گذشــته،   ــر الــال

ــؤثر در      ادراک ــگراو م ــعگی  نش ــری و فرهنگــی دورۀ زن ــعيت فك ــای شخصــی از وه ه
های يرآمع  از مواهگ فرهنگی همرا  يا  ع ّی، تح يلرخعادهای تاریخی معاصر يه االم تبيين 

هایی دريارۀ گذشت  معاصـر يـه    مانع  یا پژوه  چنع ارااع يه منايگ خام  تبی یا شفاهی ياقی
شـود   شـروع مـی  ...« تـاریخ   »هایی  ه يا   م   نویسی تبعیل شع  ه يا عنواو ای از تاریخ رویه

. مـا آو را الـاختن تـاریخ از موهـگ فرهنگـی      يازار نشر و دان  را مخاطب قـرار داد  االـت  
 ناميم. می

نگاری يرای هنر ایراو معاصر، صرق نرر از انعک يودو نگارش  در این مياو، تاریخ
تبعيـت    ای دانشـگاهی  مثايـ  رشـته   يه ــتوالـط صااباو ق م، چنعاو از الگوهای دان  تاریخ 

تی تاریخ هنر االبمی یـا تـاریخ هنـر    ها يا عنواو تاریخ هنر معاصر یا ا  نع. عمعۀ نوشته نمی
شكل عمع  توالط خـود هنرمنـعاو روایـت و     نحوی  ه يه ایراو گویای این اقيقت االتد يه
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معنـای مورخانـه و ع مـی     نویسی يـه  نگاهی يه اصول و مبانی تاریخ آنكه نيم انع يی يازگو شع 
نع  ـه يخواهـع مُولّـع      تر می تر و يراسته آو داشته ياشنع. این آاليب اایی خود را پُررنگ

ای هنری در ااتمـاعی ع مـی و دانشـگاهی يـا  ار ردهـای آموزشـی        ف م و ادراک پعیع 
رۀ معاصر نيه ير اهميـت و اشـكاوت   منتقع هنر در دو 1«اوليور ليمن. »(1396)رشيعی،  شود. 

 نویسع:  وارد ير نویسنعگی در دنيای هنر ا عاو دارد و می
هایشاو را يا همگاو در مياو يگذارنعد اـال   مشغولی یاينع دل نویسنعگاو غالباً توفيق می
ام ينشـينم و يـا    انع. يسيار شع  پي  آمع   ه مجبور شع  ي ر  آنكه مردم عادی از آو يی

تصنعی يه اظ ارنرر يرخی متخصصاو هنر ]االبمی[ گوش يعهم  ه تح يـل و  لبخنعی 
تفسيرهایشاو از دیعگا  من  امًب پرت و پـب يـود  االـت.  سـی  ـه يخواهـع دريـارۀ        

هـای فكـری نيـاز     شناختی یك شیء الخن يگویع يه نوع  امبً متفاوتی از تنـوع  زیبایی
 . (12، ص 139۵)ليمن،  دارد 

وایـت از وقـایگ هنـری یـك     در چنين االتی ععم انسجام، اانبعاری و نادرالتی در ر
اوزۀ دانشی و رشت  دانشـگاهی، موابـات ف مـی نـاق  از موهـوع را در ا هـاو ع مـی و        

 آورد.  اامع  ع می آو رشته فراهم می
، تـا نوو  13۵7در يازۀ زمانی  پس از وقـوع انقـب  االـبمی    « نقّاشی ایراو»درمورد 

شـونع و   ا  دانشگاهی محسو  میعنواو  ت  تاي ایی منتشر شع   ه در این مياو شماری يه
یا يعوو آو، يه زعم مؤلر یا مخاطباو پژوهشی تاریخی انجام « تاریخ»ها یا يا عنواو  هم  این
انع تا گهارشی روایی از تاریخ نقاشی در دورۀ یادشع  يه مخاطب انتقال دهنع، دراـالی   داد 

الـی ع مـی خـاص يـه     شنا  ه روایت تاریخی از  ن  یا رخعاد یا ن ـادی در گذشـته، روش  
)االـتنفورد،   خود را دارد تا يه تبيين توالی رویعادها از طریق گهارش توالی رویعادها يپردازد 

ای  ـه در مقالـ  ااهـر و در منـايگ دانشـگاهی مـرتبط يـا تـاریخ          د مسئ ه(12ـ11، ص 139۵
عنـواو منـايگ    گيـرد. يـا ایـن همـه، آثـار یادشـع  يـه        نقاشی ایراو معاصر مورديررالی قرار می

و رالـاوت مورداالـتفاد     هـا  نامـه  مكتو ، در تحقيقات و ماالعات دانشگاهی و تعوین پایاو
عنـواو منـايگ تـاریخ نقاشـی ایـراو مورداراـاع هسـتنع. در ميـاو          گيرنع و يه قرار گرفته و می

ناشراو دانشگاهی، الازماو ماالعه و تعوین  تب دانشگاهی در ع وم االبمی و انسانی يا نـام  
ورای عـالی  شـ »عنواو الازمانی دولتی ـ دانشگاهی يا مأموریـت ویـژ  از     يه« المت»اختصاری 

های پس از انقب ، درصعد پُر ردو خـ  ناشـی از فقـعاو  تـا       در الال« انقب  فرهنگی

                                                                                                                                        
1.  Oliver Leaman 
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دانشگاهی در موهوعات مقتضی يود  و هست، امّـا يایـع پرالـيع  ـه چقـعر توانسـته        درالی 
نگاری تخصصی در زمين  نقاشـی ایرانـی در دوراو    عنواو ن ادی ع می يه ارائ  منايگ تاریخ يه

تواو این الؤال را مارح  ـرد  ـه االاالـًا منـايگ درالـی ایـن ناشـر         ل آیع؟ پس میمعاصر نائ
نگــاری  دانشـگاهی، در اــوزۀ تـاریخ نقاشــی معاصـر ایــراو چــه ميـهاو يــا معيارهـای تــاریخ     

خوانی دارد و مواهگ فرهنگی نویسنعگاو آو يه چه مقـعار در گـهین  و نگـارش متنـی      هم
ایـن  »نویسـع:   مـی  واالـاخت تـاریخ  در  تـا    1«انهلوآلن م»ایشاو تأثير داشته االت؟ چنانچه 

ينعی متن تاریخی، نگرش خـود   مؤلر وااع موهگ فرهنگی االت  ه در نگارش و تر يب
 .(11۵، ص 139۵) « دهع را دخالت می

 
 مباني نظری

راوع يه رايا  روایت و تاریخ، هموار  گویای این م م االت  ه نویسنعۀ تاریخ يا تبعيت از 
ای  رنگ درصعد يازالازی گذشته يراالاس شـواهع یـا نرـام نشـانه     مناق داالتاو و انتخا  پی

ارائـه  « آغاز، ميانه و پایاو»های  ن االت  ه از یك پعیع ، روایتی خوانعنی و وااع مؤلفهمتق
نعارد. چنانچه يسياری از مورخـاو يـهرگ ا ـانی    « گهین »ای اه  دهع. و در این را  چار 

در صفحات پایانی  تا  خود يا عنـواو   2«ارنست گامبریج»انع.  نيه ير این مسئ ه ا عاو  رد 
گا   امل نيست. هموار  واقعيات اعیـع در   دان  تاریخی ما هيچ»آورد  االت:  3تاریخ هنر

تواننـع تصـویر مـا را از گذشـته دگرگـوو الـازنع.        اال  شر شعو هستنع، واقعياتی  ه می
تاریخ هنری  ه ا نوو در دالت خواننع  االت يـه هـيچ واـه ادعـایی يـي  از یـك تـاریخ        

رو همــوار  نویســنعگاو يراالــاس مناــق اديــی و  . ازایــن(61۵، ص 1379) « گهینشــی نــعارد
الـازی   های وايسته دالـت يـه انتخـا  یـا يراسـته      داالتانی یا موهگ فرهنگی خوی  و گرو 

تـر االـت. ایـن     تر يود  یا يه ياورهایشـاو نهدیـك   زننع  ه يرای ایشاو م م نقاطی از تاریخ می
یـاد  « تـاریخ فرهنگـی  »و « ماالعات فرهنگـی »يا عناوینی  یل ای االت  ه از آو  هماو عرصه

  ننع.   می
تاریخ فرهنگی يرالاخت  تاریخ ااتماعی االت  ه در نيمـ  دوم قـرو    تاریخ فرهنگي: 

 رد و طالب يـود تـا آنچـه را     های انسانی تأ يع می ييستم ير زوایای پن او رویعادها و پعیع 

                                                                                                                                        
1.  Alun Munslow   

2.  Ernst Gombrich 
3.  The Story of Art 
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ها مغفول مانع  االت ماـرح   یی گذشته از دیع  ه توالط شخصيت مؤلر ـ مورخ در يازنما 
ای از واقعيت اشيا، رویعادها و ااتماعـات را عرهـه    و يراسته  نع تا يه این واالاه ف م تاز 

عنواو الازنعۀ معناها و مفـاهيم، يسـيار اـائه رتبـه      الازد. در این مياو نق  و اایگا  انساو يه
ار خاصی ير روی آو مارح و مورديحـر  يود  و از الوی دانشمنعاو تاریخ فرهنگی نو، اصر

 االت.  
رود.   ـار مـی   های فرهنگـی يـه   تاریخ فرهنگی عنوانی االت  ه در گسترۀ واليعی از فعاليت

شناالی ااتماعی تاریخ فرهنگـی   ویژ  در زمين  مردم شناالاو را يه های انساو يرای مثال نوشته
ی االـت  ـه موهـوع  انسـاو     ا نگـاری  ای فعاليت تاریخ نامنع. تاریخ فرهنگی آو گونه می
هـایی يـرای تـاریخ فرهنگـی      تواو زیرمجموعـه  مثاي  الازنعۀ معناها ياشع. يه این ترتيب می يه

های دانـایی، تـاریخ زنـعگی افـراد و انـواع فـراواو        متصور شع: تاریخ عمومی، تاریخ رشته
گشـاینعۀ   نگار نعانع یا اعتقادی يه این موهوع نعاشـته ياشـع، يـاز  ـارش     دیگر. اگر تاریخ

 . (38-37، ص 1387)اامعی،  شود  افقی يرتر از روزشماری می
« تواه خاص يه فرهنگ يا واه انتقادی يا تواه يه اـال »های این رویكرد  از ویژگی

االـت. تـاریخ فرهنگـی االاالـاً     « های ااتماعی در وا ی متنی و گفتمـانی  يررالی واقعيت»و 
 .(233ـ230، ص 1398)اامعی،  رویكردی پسامعرو االت 

اما تاریخ فرهنگی در ماالعات هنر از موهوعات روزآمعی االت  ه تواه يسـياری  
هـای فرهنگـی    نگـاری يـا الـویه    ت و ارتبـاط تـاریخ  از محققاو را يـه خـود ا ـب  ـرد  االـ     

رالـال  تـاریخ:   شود. در این يار  يايك اامعی در  تـا    مورديررالی ایشاو واقگ شع  و می
 آورد  االت:  استاری در هرمنوتيك تاریخ 

نگار هنر يا هر هعق و نيّتی  ه  ارش را پي  يبرد ناگهیر اایی اثر هنری را در  یك تاریخ
دل آو پعیـع  آمـع     دهع  ه اثر در ای قرار می عناالازی یا زنعگی فرهنگیآو نرام م  زمين

های تاریخی و فرهنگـی آو را   شناختی  اثر هنری موقعيت یك تح يل نا  شكل یاالت. ات
فرهنگی )يرای مثـال اثـر    ۀ(پعیع1انع:   نع. دو اصل تاریخ فرهنگی این دو قاعع  نمایاو می

( هـيچ  2 ،تـواو آو زمينـه را نادیـع  گرفـت     شود و نمی می هنری( در زمينه و موقعيتی يامعنا
 شـود  گيـرد و شـناخته مـی    ای اـای مـی   تن ـایی قايـل شـناخت نيسـت. اثـر در زمينـه       چيه يه

 .(38، ص 1387)اامعی،  
شـود. تـاریخ هنـر     وايستگی يه  ل فرهنگ در  ار تاریخ هنر خي ـی خـو  دیـع  مـی          

اریخی را در معـر   ای تـ   وشـنع تـا گذشـته    ها  ه مـی  ای االت از ن ادها و ارفه مجموعه
هـای همـراه  ممكـن نيسـت.      منع امروزی قرار دهنع. تاریخ هنر يعوو رشـته  مشاهعۀ نرام

ــعوو روش  ــر ي ــاریخ هن ــل، گســترش قاعــع   ت ــاو و گفتمــاو و   هــای پيشــرفت  تح ي هــای يي
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های نرری و ف سفی واود نخواهـع داشـت. از الـوی دیگـر اعتبـار تـاریخ هنـر يـه          دیعگا 
هـای    ه تـاریخ هنـر در يرخـی از دانشـگا      1840نيه هست. از ده  موقعيت دانشگاهی آو 

 ننع  در اروپـا   عنواو یك رشته شكل گرفت تا پایاو العۀ نوزدهم گسترشی خير  آلماو يه
تعریج دیعگا  اص ی وینك ماو  ه تاریخ  طور خاص در ایاوت متحع  آمریكا یافت. يه و يه

 ننعۀ اهعاق و ايهار ایـن   نگی اای دهع، تعيينهنر يایع اثر هنری را در   يّت زنعگی فره
 .(39-38، ص 1387)اامعی،  رشته شع 

هـا اطـبق    های آموزشـی دانشـگاهی يـه آو دالـته از  تـا        تا  کتاب دانشگاهي:
ر طول نيمسال تحصي ی معرفـی شـع  و   شود  ه توالط دانشگا  یا معرّالاو يرای ماالعه د می
گيرنع. این دراالی االت  ه همـين  تـب در    تبگ، محل و مراگ آزموو پایانی نيه قرار می يه

انع.  تا  دانشگاهی خـود يـر    ماالعات و تحقيقات تكمي ی دروس پژوهشی نيه موردراوع
ود  و هـای ايبغـی آموزشـی عـالی يـ      ( تا  درالی:  ه منابـق يـا الرفصـل   1دو نوع االت: 
های فنی و محتوایی خاصی يا هعق تأمين نرـر و دیـعگا  مقـام ياودالـتی در      دارای ویژگی

(  تا  غيردرالـی:  ـه لهومـاً يـر االـاس      2آموزش و تحصيبت تكمي ی  شور االتد و امّا 
 نع، امـا   های آموزش عالی نوشته نشع  و از قواعع نگارش  تب درالی تبعيت نمی الرفصل

جموعه عوامل آموزشـی دانشـگا  يـه دانشـجویاو و محصـبو معرفـی       توالط االتاداو و نيه م
 تـب درالـی   « مكمّـل »را يگيرنع یـا اینكـه   « نوشته نشع »شود تا اای خالی  تب درالی   می

 .(120، ص 1388)نوروززاد  و رهایی،  مذ ور ياشنع 
هـای انقبيـی در    هـا و وا ـن    مف وم نقاشی انقب  را يایع در  ـن   نقاشي انقالب:

گردد و  ش ياز می 13۵7از الال پيروزی یعنی ایراو دنبال  رد  ه از نرر زمانی يه  می قبل 
شود ينـايراین ايتـعا در قالـب     های انگ تحمي ی یا دفاع مقعس  شيع  می تعاوم آو يه الال

هنر اعترا ، يا رویكرد هعالـ انت و امپریاليسـم  ي ـوک غريـی و نيـه الوالياليسـم ي ـوک        
ت و پایـعاری در  شرقی و يععتر در قالب هنر انقب  و انـگ يـا آفرینشـگری يـرای مقاومـ     

واالـا    آیع. واهق آنكه نقاشی انقب  را يه يراير دشمن متجاوز يعثی يه عرص  نمای  درمی
« مكتـب »تواو در قـا  یـك    دارايودو عقب  فكری و فرهنگی يرخاالته از ن ضت اسينی می

 ـه   1367تـا   13۵7گذاری  رد. نقاشی انقب  اگرچه در یك يره  زمانی د  الاله یعنی  نام
شود، ولی تعاوم این م م تا چنعین الال يعـع   و انگ تحمي ی االت در ا هاو شناخته میپایا

شـود. طرفـه    از دورۀ زمانی   رشع  در آثار يرخی از يازمانـعگاو ایـن مكتـب مشـاهع  مـی     
یايـع.   هـای يعـع نيـه ادامـه مـی      آنكه يازنمایی گذشت  این گون  هنری در ایراو معاصر تا دهـه 

یای ظ ور  رد  ـه عبقـه و تواـه يـه ظـاهر هنـر مـعرو ا ـانی یـا          نقاشی انقب  در شرا»
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هــای ااتمــاعی الــرپوش  يــرداری الــاحی از هنــر قــومی و م ّــی يــر انفعــال يــر پعیــع  گرتــه
)گـودرزی   « گذاشت و گریهگاهی يود يرای هنرمنعاو از تواه يه مسـائل اـادّ ااتمـاعی    می

هـای انقـب     . نقاشی در هنر انقب ، در مجاورت يـا ارزش (1۵1ـ1۵0، ص 1387)دیباج(، 
نقاشـی  » نـع:   ميرشكن از نصرت اهلل مس مياو نقل مـی یافت. در این زمينه اميع  ش معنا می

داد. ينايراین آثار خـود يـه    توانست و يایع اامعه را تغيير می يرای من نوعی البح يود  ه می
، 1396) شميرشـكن،   « گرفـت  خود محتوایی ااتماعی ـ الياالی و ایعئولوییك يه خود می  

 .(263ص 
 

 دربارة الگوی مفهومي تحلیل 
مؤلـر وااـع موهـگ    » یـل  « آلـن مـانهلو  »نرری  پایه در مقال  ااهر همانـا ام ـ  معـروق    

گنجـع  ـه معتقـع االـت      مـی « تـاریخ فرهنگـی  »االت و ایـن در راالـتای رویكـرد    « فرهنگی
اقيقتـی از آو واقعيـت االـت و نـه همـ       « ا نـوو »روایتگری دريـارۀ هـر واقعيتـی در زمـاو     

يرگرفتـه   ـــ اقيقت. نویسنع  يا گهین  و نحوۀ روایت خود  وشيع  تا آو اقيقت ما و  
عنـواو یگانـه روایـت و اقيقـت از آو واقعيـت يـه        را يـه  ـــ و متأثر از موهگ فرهنگی خـود  

يـا  « نرریـه »ۀ امروز ت قين  نع. در الگوی مف ـومی تح يـل مقالـ  ااهـر اووً، راياـ       خواننع
« نقاشـی انقـب  االـبمی ایـراو    »يـا  « مؤلر وااع موهگ فرهنگـی االـت  »عبارتی  یا يه« متن»

(. ثانياً، در ادامه يا دقـت نرـر در عبـارات و وایگـاو يـه      1گيرد )شكل  موردوا اوی قرار می
ينـعی مـتن و    ينـعی و مفصـل   هـا، پيكـر    ها، نمونه ها، و يعع يه داوری ياهتعاریر، و يعع يه را

رالع تاریخ را يتواو ير ش  ر ن  نرر می يه(. »2درن ایت يه گفتماو غالب، نایل آیيم )شكل 
ها االتوار  رد. اگر يرمبنـای ایـن    ها و مصعاق ها، پيكرينعی ها، داوری ها، راياه ها، تعریر نام

هـر روایتـی از گذشـته، تـاریخی االـت  ـه از افـق معاصـر يـه روایـت            رویكرد يه تاریخ  ه
نسـب،   )صيامياو گراـی و ايـعری   « آیع، ينايراین هر متن تاریخی، تاریخ معاصر االت درمی
ــی . »(3، ص 1393 ــاریخی را م ــتن ت ــر م ــي  رو   ه ــئ ه پ ــرح مس ــن ط ــا ای ــواو ي ــه   ت ــاد   ن 
شـعگی چـه    )مشك ه، مسئ ه، دغعغه(های مورخ در یك يافـت تـاریخی، يـه يراسـته     دشوار 

هایی، يـا چـه    هایی  یل چه راياه ها يا چه نوع تعریر هایی در روایت منجر شع  و این نام نام
هـا و الـرانجام، در    هـا، و نمونـه   گيری از  عام مصعاق ها، ي ر  گذاری النخ داوری، یا ارزش

)امشيعی و صـيامياو گراـی،    « هایی الاماو یافته االت ينعی ينعی، یا پيكر  ع صورتچه نو
 .(26ـ2۵، ص 1391
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 الگوی مف ومی از نرریه يه متن و يالعكسد مأخذ: نگارنع    1شکل 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (1391امشيعی و صيامياو گرای، مأخذ:  ) ی يافتار متن تاریخی الگوی مف ومی تح يل گفتمان  2شکل 
 

 پیشینۀ پژوهش
تـواو خبصـه  ـرد:     يه تحقيق ااهـر را در دو يخـ  مـی    ترین الوايق مواود نسبت نهدیك

های درالـی و دانشـگاهی در    هایی  ه يه اایگا  و  يفيت  تا  نخست آو دالته از پژوه 
« مبانی و معيارهـای نقـع  تـا  درالـی دانشـگاهی     »ها مقال   انع  ه از ام   آو ایراو پرداخته

نوشت  اسن م كی االت  ه در آو العی  رد  تا موهوع نقع متوو ع می و  ار ردهای آو 
را يا تأ يع ير  تب درالـی مـعنرر قـرار دهـع و در عـين اـال يـه خصـای   تـا  درالـی           

« محور و االتعولی يـودو  انعیشه»، «یكپارچگیانسجام و »، «اعتبار ع می»دانشگاهی همچوو 
ویـژ    مسائل و مشكبت آموزش دانشگاهی هنر يه»اشار   نع یا در منايعی دیگر نرير مقاله: 

 

 نرریه متن

 

(  عبارت ا) 
 نام ها

 تعریر ها

 داوری ها راياه ها

 نمونه ها

پيكر  ينعی  
 يافت ها
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الـنجی و نقـع آمـوزش هنـر در فضـای       نوشت  منصـور ايراهيمـی، يـر وهـعيت    « الينما و تئاتر
نشـگاهی در ایـن عرصـه    دانشگاهی ایراو، و همچنين پيامعهای ناشی از فقر  تـب درالـی دا  

ــايگ الگــوی     ــه ت ــايگ مواــود و موردراــوع معرالــاو را ني ــه شــع  االــت و عمــعۀ من پرداخت
 دارد.   گرایی و فضای غيريومی عمعتاً غريی اعبم می اثبات

های محعودی هستنع  ه دريـارۀ موردماالعـه یعنـی  تـا       دالت  دوم نيه همانا نوشته
انـع. نخسـتين مقالـه يـا عنـواو       تنريم و منتشر شع  ،تاریخ نقاشی ایراو از آغاز تا عصر ااهر

نوشت  م عی اسينی االـت  ـه  تـا  منتخـب     « پيوالتن يه تاریخ پس از فراغت از تحصيل»
دهـی نادرالـت يـه     آو اشكاوتی نرير الـ م  این تحقيق را موردنقع و ارزیايی قرار داد  و طی

نعاو معاصر و نيه فراهم  ردو ماالب  ل تاریخ نقاشی ایراو، نادیع  گرفتن يسياری از هنرم
زمين  ف م غ ط از نقاشی ایرانی در ا هاو دانشجویاو را گوشهد  رد  االت. در پاالخ يه ایـن  

گشایی يه انگـارۀ نقـع هنـری )در ااشـي       عقع »مقاله نيه مرتضی گودرزی )دیباج( در مقال  
د  يـر  تـا    درصـعد رفـگ ات امـات وار   (« تـاریخ نقاشـی ایـراو   نقع م عی اسينی يه  تا  

لحاظ مناقی و االتعولی، چنعاو موفق نبود  االت. يـاواوداین نقـع اسـينی و     يرآمع   ه يه
پاالخ گودرزی هيچ یك يه روایتگری يه معنای تـاریخی یـا ار ـاو تـاریخی مـتن دولـت و       

دليل دارا يودو رویكرد تاریخی و موهگ مؤلفـاو،   اشارتی نعاشته و تحقيق ااهر  ما او يه
 رود. مار میش يعیگ يه

 

   روش
 ـاريردی و از نرـر ماهيـت و روش، تبيينـی از نـوع       -ای تحقيق ااهر از نرر هعق، توالعه

 يفی يا رویكرد تاریخ فرهنگـی االـت. نحـو  االـتعول از نـوع قياالـی در راالـتای الگـوی         
دَورانی تحقيقات  يفی االت. اهميت رویكرد تاریخ فرهنگـی در شـناخت موهـگ فرهنگـی     

هـای آو از منرـر ار ـاو      نع  ه متن مورد ماالعه و زیرروایت ودنمایی میمؤلر، اایی خ
« هـا  ينـعی  پيكـر  »و « هـا  مصـعاق »، «هـا  داوری»، «ها راياه»، «ها تعریر»، «ها نام»تاریخی یعنی 

 مورد شناخت و يررالی قرار گيرنع. 
 

 معرفي نمونۀ موردی
ضی گـودرزی )دیبـاج( از الـوی    نوشت  مرتتاریخ نقاشی ایراو از آغاز تا عصر ااهر   تا 
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نسـخه، يـا هـعق تـأمين      3.000ش در شمارگاو 1384الازماو المت يرای اولين يار در الال 
ها و مؤالسـات آمـوزش عـالی     دانشجویاو رشت  نقّاشی دانشگا « 3تاریخ نقّاشی »منبگ درالی 

مرتضی گودرزی دو مقاـگ  ارشناالـی و  ارشناالـی ارشـع را در رشـته       1منتشر شع  االت.
آموخت  مقاـگ   اشی و يه ترتيب در دانشگا  ت راو و دانشگا  آزاد االبمی گذرانع  و دان نقّ

ها معیر مر ـه   د تری در رشت  ف سف  هنر از دانشگا  ييرمنگام انگ ستاو االت. گودرزی الال
هنرهای تجسمی اوزۀ هنری و ریاالت پژوهشگا  فرهنگ و هنر االبمی ]وايسـته يـه اـوزۀ    

تر عضویت هيئت ع می دانشگا  الور  و الردييری مج ـ    شته االت. پي هنری[ را يرع ع  دا
ای خود ثبت  رد  االت. درمورد این  تا  تـا نوو   را نيه در  ارنام  ارفه يينا تخصصی 

ترین نقعی  ه انجام شع  ماايق آنچه در پيشين    ر شـع همانـا نوشـت      ترین و چالشی اعی
رو نيسـتيم. ایـن    يا نقع و نوشت  دیگـری رويـه  م عی اسينی در مج   تنعیس االت و اه آو 

اـای نگرفتـه، امّـا    « آموزش عالی ایراو»شع  از الوی   تا  اگرچه در ف رالت منايگ معرفی
شـع  توالـط    انتشار آو توالط ناشر مأمور يه تأمين منايگ درالی دانشگاهی ایراو و نيه معرفـی 

 دان  تاریخ االت. های تاریخ نقاشی، قايل تأمل و تواه از منرر االتاداو  بس
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 طرح ا ع  تا  تاریخ نقاشی ایراو از   2تصویر       (url1مرتضی گودرزی )دیباج( )مأخذ:    1تصویر 
 (url2آغاز تا عصر ااهر )مأخذ:                               

 

                                                                                                                                        
 گردد. می ياز 1383شایاو   ر آنكه امضای اتمام مؤلر ير این  تا  يه تاریخ االفنع   .1
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 ها یافته
 شروع نقاشي انقالب

هست  اوليـ  نقّاشـی انقـب  همـاو تعـعاد از      مؤلر دريارۀ شروع نقّاشی انقب ، معتقع االت: 
يـه نمـای  گذاشـته و توانسـتنع     « اسـيني  ارشـاد ت ـراو   »انع  ه آثار خـود را در   نقاشانی يود 

در « نقاشـی اعتـرا   »آنكه يه موهـوع   يی 1ها را نيه يه خود اذ   ننع. هنرمنعاو الایر رشته
يسـا   ای داشته ياشع. چه قب  ــ اشار گيری نقاشی ان عنواو مقعمه و عقب  شكل يه ــده  پنجا  

اریـاو  « هانيبـال الخـاص  »، يـه رهبـری   «چپ»های   ه این طير از نقاشاو متمایل يه گرای 
دادنع. در این يار  اميع  شميرشكن در  تا  خود يـا   قايل توا ی را يه خود اختصاص می

يه این م ـم   13۵0تحووت نوگرایی در ده  »در مبحر   نكاشی در هنر معاصر ایراوعنواو 
هنـر  »ایـن توهـيق يـه همـرا  االـتنادهای مشـايه اـا ی از آو االـت  ـه           2ا عاو  رد  االت.

قبل از پيروزی انقب  اضور فعال داشته و افراد زیادی را گرد خـود امـگ  ـرد     « اعترا 
در « ععم انسـجام »پوشی  رد. این تقايگ، موابات وهعيتی از  تواو از آو چشم االت  ه نمی

را فراهم آورد  االت. يه عبـارت دیگـر، روایـت از شـروع     « نقاشی انقب »يه ف م   بتمتن نس
يـار  يـه زمـاو و     نقاشی انقب  وااع الير تاریخی و گذشت  آو نبـود  و مخاطـب را يـه یـك    

  نع. گيری نمایشگا  در اسيني  ارشاد پرتا  می الاعت شكل

                                                                                                                                        
اهلل صادقی، مرتضی   ننعگاو در این نمایشگا  عبارت يودنع از: ناصر پ نگی، ابيب هست  اص ی شر ت» . 1

اسين صعری، محمعع ی رابی،  اتوزیاو،  اظم چ يپا، اسين خسرواردی، مرتضی ايعری، 
اهء مرتضی  اتوزیاو، از دانشجویاو رشت  نقّاشی  ايوالفضل عالی و اميرادهم هرغام. هم  این افراد يه

دانشكعۀ هنرهای زیبای دانشگا  ت راو يودنع. این نمایشگا  الپس در ش رهای دیگر ایراو نيه يرپا شع و 
گيری  سنعگانی چوو طاهر  صفارزاد  يه شكلهمای  هنری این نقاشاو و تبش هنرمنعاو و نوی

انجاميع. الپس نقاشانی دیگر يه این گرو  پيوالتنع و آثاری « اوزۀ انعیشه و هنر االبمی»نام  مر هی يه
اا ، ع ی وزیریاو و غبمع ی طاهری از  آفریعنع، مصافی گودرزی، ایرج االكنعری، محمعع ی ترقی

ای از   ه هست  اولي  آو گروهی طراح و نقاش انقبيی يود، عع  انع. يه دنبال تشكيل این مر ه، آو ام ه
منع يه انقب  يودنع در آو گرد  الازاو،  ارگرداناو، يازیگراو، شاعراو و نویسنعگاو نيه  ه عبقه في م

 .(186، ص 1380)گودرزی،  « آمعنع
های الياالـی  ـه عمـعتاً     گيری يحراو ااتماعی و ياوگرفتن فعاليت  ، يه دنبال اوج13۵0های ده   در الال» . 2

گرفـت، گروهـی از هنرمنـعاو نريـر هانيبـال       در نقع الياالت فرهنگی و ااتماعی رییم پ  وی انجام مـی 
اهلل  هاد نجومی، منوچ ر صفرزاد ، مرتضی  اتوزیاو، اردشير محص ، ي رام دييری، نصرتالخاص، نيك

« نژاد، نوعی هنر ااتماعی را ترویج  ردنع  ـه متـأثر از رویكردهـای چـپ يـود      مس مياو و ني وفر قادری
 .(242، ص 1396) شميرشكن،  
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 تعریف و مباني نظری نقاشي انقالب
نرری نقّاشی انقب  ــ و در امتعاد مبانی نرری هنـر انقـب  ـــ يـر نقـل      مؤلر دريارۀ مبانی 

های مكرّر از نویسنعگاو و مؤلفاو دیگر تكيه  رد  و خود يه اظ ار نرـر صـریق دالـت     قول
شود  ه ازام ـ    ها در این يار  يه اظ ارات ایشاو معاوق می زنع. ينايراین عمعۀ يررالی نمی

زهرا رهنـورد و مصـافی گـودرزی االـت. االـتناد گـودرزی يـه        های پرتكرار، همانا  این نام
 1شـود.   رهنورد در اایی يـه موهـوع فقـعاو مبـانی روشـن يـرای هنـر انقـب  مريـوط مـی          

 ه در اای دیگر و يه نقـل از همـين فـرد، هنـر و نقاشـی انقـب  را وااـع عقبـه و          دراالی
ای نـاموزوو و   امر، خود راياهو این  2ای از دین و مذهب و هنر االبمی معرفی  رد  پشتوانه

تر يبی از اصـول و مبـانی   »تناقضی متنی را رقم زد  االت. مبانی هنر انقب  در نوشتار وی، 
معنـای   تعریر شع  االت. ایـن دراـالی االـت  ـه مبـانی هنـر غـر  يـه        « هنر غر  و االبم

ا نـعارد.  يا مبانی االبم ناالازگار يود  و امكـاو تر يـب و تجميـگ در یـك هنـر ر     « معرنيسم»
طرفه آنكه يسياری از هنرمنعاو انقب  در تعریر و مبانی نرری این هنر يه الـخناو رهبـراو   

در ادامه، مؤلر  3 ردنع. مرااعه می )ر (های ایعئولوگ انقب  نرير امام خمينی  و شخصيت
 ـه مـرز    دراـالی  4 نع. پس از انقب  اشار  می« الردرگمی مبنایی و محتوایی هنرمنعاو»يه 

                                                                                                                                        
های هنری قومی و مذهبی، عميق و ينيانی نبود و االاالاً در  از آنجا  ه رد و دفگ معرنيسم و تواه يه النت».  1

هـا و   ای از اـوز   ینی ارائه نشع، هنر معاصـر ایـراو در پـار    نرر و عمل، مبانی مشخصی يرای هنر النتی د
 .  (121، ص  الر1379رهنورد، ) « زد  شع های هنری يي  از پي  يحراو رشته

يرخی معتقعنع اگرچه مياو هنر انقب  و هنر االبمی چنع قرو فاص ه االـت  ـه شـامل مكاتـب مخت ـر از      .  »2
تر يبـی از اصـول و مبـانی    طـور هـعيفی    ام ه زنع و قااار، رئاليسم و هنر عصر پ  وی االت، يا این همه يه

هـای گذشـته هنـر االـبمی و      ينـايراین الـنت    واـود دارد.  هنر غر  و االـبم در زیباشـناختی هنـر انقـب    
عنـواو   پای نگـارگری يـه   ينعی، نورپردازی و رنگ پايه های خود ماننع تر يب های غريی آو يا ویژگی النت

طور ما ق يا پيشين  خـود   یك اتوپيای تصویری در هنر انقب  رخ نمود  االت. يه تعبير دیگر هنر انقب  يه
اما از آنجا  ه هنر انقب  هنری عقيعتی و همناً مـذهبی االـت، ایـن اصـول و مبـانی،       پيونع نگسسته االت.

 .(119، ص  الر1379)رهنورد،  « خورد يي  يا ياورهای مذهبی و اصول اعتقادی پيونع می و  م
دهنعۀ نقاط  ور و مب م معضبت ااتماعی، اقتصادی، الياالی و نرامی االت.  هنر در معرال  عشق نشاو» . 3

 امی گرالنگاو مغضو   هنر در عرفاو االبمی تراليم روشن شرافت و ععالت و انصاق، و تجسيم ت خ
 .(14۵، ص 21، ج 1367)خمينی،  « قعرت و پول االت

ویژ  در ده  نخست، فضای ایعوئولوییكم شـعارمحور، غ بـه داشـتد يـعوو آنكـه را         ، يهيعع از انقب».  4
هنرمنـعاو دقيقـاً   رو  ایـن  گردیع ارائـه شـود. از   شع و آنچه تب يغ می ال اعی و عم ی يرای آنچه نفی می

آدا    ن  ننع؟ از هنر انقـب  دفـاع  ننـع؟ يـه     هنر غريی را ریشه دانستنع  ه قرار االت چه  ننع؟ نمی
هنر يازگردنع؟ یا اصوًو هيچ  عام از موارد   رشـع  را انجـام نعهنـع و همـاو رونـعی را  ـه پـي  از        

 .(179، ص 1384)گودرزی )دیباج(،  « گرفت ادامه دهنع؟ انقب  انجام می
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شنی مياو هنرمنعاو ]نقاشاو انقب [ يا الایر هنرمنـعاو ایـراو در دوراو پـس از پيـروزی،     رو
 نـع. یـا يـه نقـ        ه ممكن يـود  نسـبتی يـا هنـر انقـب  هـم نعاشـته ياشـنع، ترالـيم نمـی          

تـر یـا يعـعتر     های خود پيراموو شخصيت محكم و االتوار نقاش انقـب  ـــ  ـه قبـل     قول نقل
ها از مصـافی گـودرزی    قول زنع. چنانچه در یكی از همين نقل دالت می ــشود  مشاهع  می

او را عنصـری دردآشـنا خاـا      1معرفـی  ـرد .  « معنـا »و « تع ّـع »هنرمنع انقـب  را وااـع   
  نع. چنين هنرمنعی چگونه در اصول و مبنا الردرگم االت؟ می

 

 زبان، سبك و فرم در نقّاشي انقالب
قی و غريی الـردرگم يـود ، وااـع الـبكی مسـتقل      های شر نقّاشی انقب  در پيروی از البك

هـا يخشـی    . ایـن (16۵، ص 1384)گودرزی )دیباج(،  « ای االت نقّاشی انقب  خاايه»نيست! 
ــارۀ زيــاو، الــبك و فــرم در نقاشــی انقــب  االــت.    از اظ ــارات و االــتنادهای نویســنع  دري

هـا اـول هنـر انقـب ،      دو محل از روایـت  ای ق معاد  ردو نقاشی انقب  در يي  از خاايه
االتی  ه يعـعتر آو را زمينـ  دگرگـونی در ااـوال و افكـار هنرمنـعاو یعنـی         2مش ود االت.

 نع  ه در عنواو يععی يعاو پرداخته خواهـع شـع. امـا در تبعيـت نقاشـی       االتحاله معرفی می
تـرین فـرد     ه يه م ممياو آمع  در االی  های شرقی و الوالياليستی، الخن يه انقب  از البك

اهلل صـادقی در ایـن    ابيـب  3ای نشع  االت. اشار « هانيبال الخاص»تأثيرگذار این اریاو یعنی 
هـای دانشـجویاو الـعی     های درالی خود و طـرح  هانيبال الخاص در  بس»يار  معتقع االت: 
ه های ااتماعی، نگا  چپ و هع امپریاليسم ير هنراویاو داشت. پـرداختن يـ   در تثبيت البك

                                                                                                                                        
يـه آو معنـا پيـعا     نسـبت  او در تذ ر يه این ع ع و وفـاداری  تع عهنرمنع انقب  االبمی دردآشناالت و »  .1

 .(162، ص 1384)گودرزی )دیباج(،  «  نع می
در ايتعا هنرمنعاو انقب  از منرر ایعئولوییك در  نار این ن ضت، مواهعی یكپارچه و ما ـق داشـتنع.   » . 2

 ه در هماو آغاز  العم ی عاطفی و پر انریی از خود نشاو داد، هنر انقب  نيه در پيراموو ن ضت، عكس
شـع تـا هنـر انقـب  ویژگـی       يا نوعی شعار و تع ع همرا  يود. این شعار عاطفی و پرانـریی مواـب مـی   

ای داشته ياشـع، خصوصـيتی  ـه از ياورهـای قعرتمنـع عـاطفی و تخي ـی در  هـن هنرمنـعاو آو           خاايه
 .(16۵، ص 1384)گودرزی )دیباج(،  « گرفت الرچشمه می

اامـع از   عنواو یك نقاش هعمعرو، يا رویكردهای الوالياليستی، يه دعوت اـبل آل  هانيبال الخاص يه»  .3
آمریكا يه ایراو آمع و يا تعریس در دانشگا  ت راو گرای  دیگری را در هنر آو روزها يه را  انـعاخت.  

)وايـعزاد ،   « م ن ـاد  يـود  او مخالر اریانی يود  ه خود آو را هنر وارداتی یا هنـر مـعرو وارداتـی نـا    
 .(120، ص 1396



 1400، پاییز و زمستان 49وپنجم، شمارة  پژوهش و نگارش کتب دانشگاهي، دوره بیست      46

موهوعاتی نرير رنج  ارگراو و  شاورزاو يا البك رئاليسم ااتماعی در   يـت فرهنـگ و   
 .(1398)صادقی،  « داد هنر الوالياليستی تواه شایانی از خود يروز می

هـای   گودرزی در يياو نحوۀ تأثيرپذیری البك و فرم در نقاشی انقب ، يـا نقـل قـول   
های ا ـاو، تواـه    های رایج در انقب  پی از زهرا رهنورد يا يياو تأثير اعا ثری يه البكپيا

تـواو   ها مـی   ه از ام   آو 1نرر قرار نعاد  های هنری ایرانی را چنعاو مامق يه يرخی البك
زاد  در زمـرۀ نقاشـاو    اشار   ـرد.  ـاظم چ يپـا فرزنـع اسـن االـماعيل      « خانه نقاشی ق و »يه 

خانـه ـ  ـه الـبك اصـ ی آثـار پـعرش محسـو           در تأثيرپذیری از نقاشی ق و  انقبيی االت
داد  ه چنين اـالتی   را در  ارهای  دخالت می« نگاری خيالی»و « چنعزمانی»شع ـ مؤلف    می

آمع. یا آنكه در تخيل خود، يـه تبعيـت از    دالت نمی های شرقی و غريی يه در تبعيت از البك
تر يبـی از عناصـر تصـویری مـاورائی و زمينـی را تو مـاو       اصول اا م ير نگارگری ایرانی، 

  رد.    االتفاد  می
قول مؤلر از زهرا رهنورد، نمای  ااوت عاطفی و قعالی توالط نقاش  ناظر ير نقل

ایـن   2انقب ، در مشاي ت و تناظر يـا هنـر مسـيحيت قـروو والـای ييـاو و یـاد شـع  االـت.         
هـای   ل تخيل و  هنيت هنرمنـع از شخصـيت  دراالی االت  ه در ييشتر موارد این م ّم ااص

مثبت انقب  االبمی و اوليای ال ی االت. منشأ ال ام هنرمنـع يـرای ترالـيم چ ـر ، فيگـور و      
ااوت آدمی در مواردی يه پشتوان  هنرهای الـنتی، نگـارگری و شـ ود شـخ  هنرمنـع از      

قـایگ انقـب    اوادث انقب  و دفاع مقعس االت. يه این معنی  ه نقاش عمعۀ تصـاویر از و 

                                                                                                                                        
ی الوالياليسـتی نهدیـك شـع: اضـور مـردم، اهميـت انسـاو        گرایـ  هنر انقـب  در ظ ـور خـود يـه واقـگ     »  .1

ينـعی،   دوالتی(، دردهای ااتماعی و مبارزات مردمی. این عناصر يه دنبال خود اشكالی از تر يب )انساو
هـای آثـار هنرمنـعاو آمریكـای      ينـعی  آوردنع. همچنين يرخی تر يـب  نورپردازی، و رنگ را همرا  می
ها ير آثار هنری االت و يه انقب   ع.  ه تايگ خصوصيات عام انقب ش وتين نيه در آثار يعضی دیع  می

 .(121، ص  لرا1379)رهنورد،  « ایراو تع ق نعارد
شود. هنر انقـب    هاالت  ه در هنر متج ی می پردازی ما ق مثبت و منفی ویژگی هم  انقب  شخصيت» . 2

های مثبت را يـا الگوهـای قعالـی تابيـق       وشنع شخصيت گونه االت. نقاشاو انقب  می االبمی نيه این
 ننـعۀ يـه شـمار     و عامـل تعيـين  عنـوا  دهنع. عنصر آالمانی یا ماوراءالابيعه  ه در هنـر قـروو والـای يـه    

ينـعی و قـرار دادو    ها، فضـا و تر يـب   رفت در نقاشی انقب  از را  يخشيعو ايعاد ماورائی يه ق رماو می
ها، منبگ نامرئی نور،  شعو چشم ها، يهرگ شعو انعام پذیرد. همچوو  شيع  های مذهبی تحقق می المبول
 ادر( در یك تصویر يرای القای محـيط آالـمانی، از   های دیگر مذهبی، قرار دادو چنع فریم ) و المبول
 . (11۵ـ114، ص   1379)رهنورد،  « های نقاشی انقب  االت ویژگی
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آفرینـی دالـت    را يه چشم خود دیع ، لمس  رد  الـپس يـا تأالـی از عنصـر خيـال يـه نقـ        
طور نيست  ه هيچ نعیع  ياشع و ير اسـب تـوّهم عناصـر را ترالـيم و تجسـيم       زنع و این می

 .(1396)رابی،  نمایع 
 

 استحاله یا تداوم در نقاشي انقالب
ای االـت  ـه نویسـنع      نع از موهوعات خاصّ و چالشـی تغيير در البك هنری و انعیش  هنرم

هـای مؤلـر از نقاشـی و     ييـت روایـت   در  تا  خود يه آو اشار   رد  و آو را می تواو شا 
هـای انقـب  و تمایـل يـه فرماليسـم       نقاشاو انقب  دانست. دالت  شيعو از شـور و آرمـاو  

 ه شاهع مثال را نيه در ق ـم  در عين اال  1توالط نقاش انقبيی موردتأ يع وافر مؤلر االت.
 ـه همگـی يـر نفـی و انكـار       2افرادی نرير آیعین آغعاش و و محسـن اامـعی اسـته االـت    

گذشته از الوی هنرمنع انقب  دولت دارنع. ولی االتعول و االـتناد خاصّـی يـرای آو طـرح     
و ( انكارناپـذیر االـت   1370 ننع. چرخ  موهگ هنرمنعاو انقبيی در دورۀ متأخر )ده   نمی
ینال چ ارم نقاشی دنبـال  ـرد. موهـوعی  ـه مؤلـر از       تواو در يی ترین يارق  آو را می م م

 عنواو اتفاقی تاریخی موردنرر قرار نعاد  االت.  نار آو عبور  رد  يه
ینال چ ارم چاپ نشع. اما چين  آثـار در مـوز  يـه همـاو روال گذشـته يـود.         اتالوگ يی

)یكی از نقاشاو انقب  االبمی(  3آقای ایرج االكنعریینال اضور  اتفاق االب در این يی

                                                                                                                                        
هـا خودنمـایی غيرمتعـارفی     منعاو انقب  در ايتعا دراالی  ه ياورهای ااساالی و ایعئولوییك در  هن آوهنر.  »1

شـمار   شـكنی يـه   های دیگر را موقتاً يه  ناری ن ادنع. این مسـئ ه در آو زمـاو، خـود نـوعی قالـب      داشت، تجريه
های اولي  خود را در راالـتای همـاو    هها اغ ب  ارمای رفت. اما پس از دو دهه، درپی تغيير ااساس، ا ثر آو می

 .(166ـ16۵، ص 1384)گودرزی )دیباج(،  « ينعنع  ار نمی های نخستين يه آرماو
انعازنع و هر چنع آثار تجريی ایـن روزهایشـاو يـه     نقّاشاو اوزۀ انعیشه و هنر دارنع آرام آرام پوالت می»  .2

 ننـع  ـه نرـر دادو     واو می او نيست، اما مع وم االت  ه دارنع مفّری را استتشخّ   ارهای الايقش
تـوانم يگـویم  ـه از نـوعی الوررئاليسـم متع ـع دارنـع يـه نـوعی از           اش زود االت. همين قعر می دريار 

)آغعاشـ و،   « رالنع  ه همچناو واه تصویرگرایانه ـ ای ستراتيو ير  ارشـاو غ بـه دارد    فرماليسم تغهلی می
شـود  ـه    این اعایی از الوی   ه گویی  می نيه يه نفی گذشته انجاميع  االت ياعر مـی . »(7تا، ص  يی

 .(14، ص 1382)اامعی،  « د متفاوت، دالتاوردهای گذشته را يه ياد فراموشی يسپاریمدر هر رویكر
گـذاری صـحيق    االـت ایـن نـام   شود، اما او خود معتقع  عنواو نقاش انقب  شناخته می ایرج االكنعری يه . 3

نيستد چرا ه عمر یك نقّاش يه مضامين متنوعی ممكـن االـت يگـذرد و يـرای مـن انقـب  رویـعادی        
عبارتی قرار نيست انقـب  در طـول    ش يود  ه تمام شعد يه1360و شروع ده   13۵0متع ق يه پایاو ده  

 .(1396)االكنعری،  ل يه مضموو[  زماو تعاوم یايع  ه من  نوعی همچناو نقاش انقبيی لقب گيرم ]نق
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در دو الالن يود. الالن اول در  نار نقّاشاو انقبيی و در الالن پایين در  نار نقاشاو مـعرود  
ها يه  عنواو اعبو آغاز االتحال  نقّاشاو انقب  االبمی و نهدیك شعو آو تواو يه این را می

 .(4۵4-4۵3، ص 1397)افسریاو،  نقّاشاو متجعد غيرالياالی گرفت 
عنواو اكمـی   ـی و يـرای همـ  هنرمنـعاو       از الوی دیگر يایع پراليع آیا االتحاله يه

نقاشاو انقب  را تن ا يایع در الـبك و   قايل پذیرش االت؟ چرا ه دگرگونی  ار شماری از
شاو است و نه تحوّل در محتوا و نعامت از آنچه پيشتر تحت نام نقاشـی انقـب     شيوۀ فردی
يينی آیعین آغعاش و و تعبير چرخ  از الوررئاليسـم متع ـع يـه     انع. يرخبق پي  انجام داد 

م و انتخـا  نمـادین عناصـر و    فرماليسم تغهلی، در آثار تععادی از ایشاو گرای  يه المبوليس
 روی يرگردانعو از صراات از فرم همچوو گذشته ييشتر مش ود االت. 

 

 بحث
نقّاشـی  »ازام ه موهوعات هنر ایراو معاصر،  ه اای روایتگری آو موردالؤال يود  همانـا  

ش 1370ير آنچه در دهـ    االت. روایتگری دريارۀ این هنر، عبو « هنر انقب » یل « انقب 
ش مورداقبال نویسنعگاو قرار گرفته االت. 1380طور اعّی از ايتعای ده   ي  آمع ، يه ماي

عنواو منبگ درالی توالـط شـورای عـالی انقـب       يه نحوی  ه تععادی از آثار نشریافت  آو يه
ها و مؤالسات آموزشی ايبغ شـع  االـت  ـه در     فرهنگی و آموزش عالی  شور يه دانشگا 

اـواد مجـايی، اسـين      ال  ـی،  اهلل آیـت  تواو يه افرادی چوو ابيب ها می مياو نویسنعگاو آو
اميرصادقی، تو ا م كی، مرتضی آوینی و مرتضی گودرزی اشار   ـرد. امـا ازام ـه  تبـی     

ــ  « الـمت »ـ طبق مقعم  ناشـر دانشـگاهی    یـواو منبگ درالـعن و يه« نرـاریخ هـت»واو ـ ه يا عن
تاریخ نقاشـی ایـراو از آغـاز تـا عصـر       رد همانا  را در آو وا اوی« نقاشی انقب »تواو  می

 نوشت  مرتضی گودرزی )دیباج( االت.  ااهر
شـروع   (1در این  تا ، در چ ـار زیرروایـت:   « نقاشی انقب »های پيراموو  روایت
زياو، البك و فرم در نقاشـی   (3تعریر و مبانی نرری در نقاشی انقب د  (2نقاشی انقب د 

یـا تـعاوم در نقاشـی انقـب ، مشـ ود االـت. در زیرروایـت نخسـت:         االتحاله  (4انقب د و 
 ـردۀ دانشـكعۀ هنرهـای زیبـا      شروع نقاشی انقب  يه تشكيل گرو  نقاشاو اـواو تحصـيل  

دانشگا  ت راو يا يرپایی نمایشگاهی در اسيني  ارشاد ارااع داد  شـع د در زیرروایـت دوم:   
ع  همن نقل قول از نویسـنعگانی نريـر زهـرا    دريارۀ تعریر و مبانی نرری این هنر نيه نویسن
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 نـع. در زیرروایـت الـوّم: تبعيـت از رئاليسـم       رهنورد آو را فاقع مبنایی روشن ق مـعاد مـی  
عنـواو منشـأ و    های آمریكای وتين و مر هی، يه رواليه و البك غالب ير  ار نقاشاو انقب 

ــه   ــری خااي ــب  را هن ــی انق ــعوایۀ اصــ ی و نقاش ــی   ي ــی م ــه آنكــه در    ای معرف ــع. چ ن
ها در آثار نيه تأثيرپذیری از ااوت ال ی منعرج در  ارهای قروو والـای   پردازی شخصيت

شـود. در زیرروایـت چ ـارم نيـه      عنواو منبگ ال ام نقاشاو انقب  شناالانع  مـی  و مسيحيت يه
نویسنع  در همراهـی يـا تعـعادی از نویسـنعگاو و هنرمنـعاو معاصـر، معتقـع االـت نقاشـاو          

  طی چنع الال از گذشت رویـعاد انقـب ، از رویكـرد متع عانـ  انسـانی، االـبمی و       انقب
ینـال   شونع  ه شروع این رویعاد نيه يـه رویـعاد هنـری يـی     ااتماعی خود روی يرگرداو می

 گردد. چ ارم نقاشی يازمی
 

 گیری بحث و نتیجه
 نـع، يـه    ا يرقرار نمیه گودرزی در روایات خود از نقاشی انقب ، ارتباط مناالبی مياو داد 
ها مشـاهع   ـرد. همـين     نحوی  ه يتواو ااهای روایت )توالی آغاز، ميانه و پایاو( را در آو

تبـگ   رو نباشـع و يـه   مواب شع  تا خواننع  يا ايتعا و انت ای روشنی از روایت یا موهوع رويه
شـود.   كسـته مـی  در روایـت او ش « تـوالی »رو معيار  دالت نياورد. ازاین درک درالتی از آو يه

های يعوو يارش االناد، مخاطـب را   گيری ععم پيوالتگی ماالب، فقعاو خط داالتانی و نتيجه
رویـعاد را مخـعوش الـاخته االـت. چنانچـه اگـر       ـ اقناع نكرد ، اعتبـار صـحبت از موهـوع     

نگـری و   های متن تـاریخی ياشـعد الـاحی    پذیری یكی از ااهای ع م تاریخ و االتنتاج تعميم
دیگـراو يـا فراوانـی آرای زهـرا رهنـورد دريـارۀ روایـات اـول نقاشـی            قول نقلتكي  تام يه 

تواو دليل این م ّم را در  ناپذیری آو را نيه فراهم  رد  االت  ه می انقب ، موابات تعميم
دو مؤلفه دانست: نخست عـعم اشـراق نویسـنع  يـه ع ـم تـاریخ و روایـت و دوم تبعيـت از         

 نـع   االتد يه این معنا  ه مؤلر العی مـی « ها پشت الایهمؤلر »و الگوی « گفتماو الكوت»
های پياپی از دیگراو، دالت آخر، خود موهعی اعبم نكنع  ه این رفتـار نيـه يـه     قول  يا نقل

شود. گـودرزی در االـتفاد  از منـايگ     وی مريوط می« موهگ مؤلر پن او»خودی خود نوعی 
شـود از ترتيـب    ز داد  االت. ایـن را مـی  وار يرو نيه، از خود رویكردی یورناليستی و روزنامه

گـردد   يـازمی  1370هـا يـه نيمـ  اول دهـه      زمانی منايگ منتخب و موردراوع او  ه عمـعۀ آو 
منتشر  ـرد  االـت و    1380ف ميع. این دراالی االت  ه گودرزی این اثر را در ايتعای ده  

ينـعی یـا    د. در صـورت ها ي ر  يـر  تر یا در صورت فقعاو از مصاابه توانست از منايگ تاز  می



 1400، پاییز و زمستان 49وپنجم، شمارة  پژوهش و نگارش کتب دانشگاهي، دوره بیست      50

مؤلـر  »رغم تبعيت از نرری   های گودرزی، ع ی ينعی روایت نقاشی انقب  در نوشته پيكر 
تـرین   عنـواو اـعّی   در نقاشـی انقـب  را يـه   « مف وم االـتحاله »يایع  می« ها پن او یا پشت الایه

از  هـای خـوی    شمار آورد  ه العی دارد تا در مجموع روایـت  مف وم  ما و  نهد مؤلر يه
نقاشی انقب  يه خواننع  تف يم  نع. دگرگونی صـورت و معنـا در نقاشـی نقاشـاو انقـب       

هـای مخت ـر مـورد     هـای شخصـيت   روایت غالبی االت  ه گودرزی آو را يه معد نقل قول
و در پایـاو دولـت اصـباات،     1380تأ يع قرار داد  االـت. ایـن رویكـرد مؤلـر در دهـ       

توانع تأمبتی را در ا هـاو و   می« پساالازنعگی»تغيير، دوراو زماو يا گفتماو اصباات و  هم
 يرانگيهد. « االتحال  انقب »در راالتای 
 

 نسبت روایتگری تاریخی  تا  منتخب يا ار او تاریخی )مأخذ: نگارنع (  1جدول 

 ها زیرروایت

 

 ارکان تاریخي

نقّاشي  شروع

 انقالب

تعریف و 

مباني نظری 

 نقاشي انقالب

 زبان، سبك و

فرم در نقّاشي 

 انقالب

استحاله در 

نقّاشي 

 انقالب

   ×  افراد ها( ها )عبارت نام

 × ×   منعی مكاو

  × × × ينعی زماو

     الگوی خای ها تعریر

 × × × × الگوی دورانی

 × × × × مناقی و مستعل ها راياه

     الاحی و نفو پذیر

ها  داوری

 ها( )ارزشگذاری

     ق ياوالا

 × × × × الاق متوالط

 × × × × الاق پایين

ها  نمونه

 ها( )مصعاق

 × × × ×  فایت

     ععم  فایت

     تأیيع و القا ينعی پيكر 

 × × × × نفی و انكار

     الگوی الكوت
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