
 خیال ایرانی

 سلطان محمد در خاطر و خیال نقاشان معاصر ایرانی

 عضو پیوسته فرهنگستان هنر ،زیرمصطفی گود

انگیز، تزیینی و دلپذیر شهرت دارد. بسیاری از دوستداران نقاشی ایرانی، به لطافت و نقاشی سنتی ایران به هنری خیال

از دید چنین  ،1شولکیفیتی که به قول استوارت کاری  د؛انآمیزی نگارگری ایرانی اشاره کردهظرافت و دقت رنگ

برجستگی خاص دارد. اما به ند، ا مأنوس روغنی روی بومرنگ ای سطوح تیره و براق تابلوهآنان که با  خصوصاًتدارانی سدو

یا و  ،شدآمیزی میرسد هنرمندان خالق ایرانی به چیزی ورای سطوح رنگی تخت که با حوصله و دقت بسیار رنگ نظر می

تماماً با وسواس گیری و غیره که سازی و قلمسازی و درختکاری و کوه آمیزی زمینه و کاشیکادرکشی و طالاندازی و رنگ

نگریستند و رنگی می یعنوان کمپوزیسیونکه به کل اثر بهینکردند. آنان عالوه بر اآمد، فکر میوجود میو دقت فراوان به 

ساختن فضایی  دنبال نمایانبه ،آفریدندانگیز کوچکی میرنگین هیجان هاز دو یا سه رنگ، صفح دهسانسبتاً  یگاه با ترکیب

که اصالت معنوی دارد، همان  بودند که با فضای عادی عالم مادی و جسمانی محسوس متفاوت است، و هدف هنری

 است. دیگرخاص  های دادن این فضا از طریق رمز و تمثیل و روش نشان

داد عظیم، عنظیر از خود باقی نهاده است. قوم ایرانی با استای و کمو باالخص هنر قدسی ایرانی، میراثی افسانههنر سنتی 

که ت و هم معنوی. این هنر در عین آننظیر خود، هنری آفریده که هم حسی اسذوق سرشار، خالقیت شگفت و حوصله کم

هایی نظیر تمدن اصیل . چنین است که در تمدنسازدگر میرا جلوه شود، زیبایی آنطبیعت گذرا و فانی جهان را یادآور می

ینی باشد و تفاوتی میان امر قدسی و دنیوی، باقی نماند. از چنین آن است که زندگی انسان، سراسر آی ایرانی، کمال مطلوب

ی غنی و بارور ایران، منظری، هنر قدسی پلی میان عوالم مادی و روحانی است. و هم از این روست که هنر سنتی و قدس

ه بسیاری از هنرمندان معاصر به دنبال برقراری ک دارد؛ چنانی را به خود معطوف میانگیز و مشتاقانه بسیارنگاه احترام

اساساً زایش دوباره )رنسانسی( است  ،2به قول هانری کربن ،ند و سنتهای هنری قوم خودگذشته و سنتگو با میراث و گفت

سنت، همواره متضمن « باززایی»ای به فعلیت درآمدن یک سنت در زمان حال است. بدین جهت است که و هر زایش دوباره

 است.« زمان حال»

های تصویری و بازخوانی گرایش مجدد به مکاتب و آثار سنتاز های اخیر، در سال ایران معاصر هنرمندانرسد به نظر می

تر یافته است؛ اگرچه پیش از ظهوری عینی این گرایش، و اند ی کردهل بیشتراستقبا ،زبان و بیان هنری نقاشان گذشته
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وز و ظهور و اعتبار رجوگر، بو نزد گروهی از نقاشان نوگرا و جست ،انقالب نیز توجه به هنر سنتی و عناصر تزیینی آن

 یافته بود. چشمگیری

عناصر هنر  کارگیرین معاصر ایران در بهترین گرایش هنرمندارا شاخص ۳ان جریان نقاشان موسوم به سقاخانهشاید بتو

گرایانه در ها و آثار غرب، سبکها باختگی بعضی از گرایش از یک سو در نتیجه رنگها دانست. این توجه سنتی در آن سال

هنرهای تجسمی معاصر ایران و از سوی دیگر ناشی از احترام و اشتیاق  و توجه گروهی از هنرمندان نوگرا به سنن و 

مستقیم متولیان فرهنگی یق و ترغیب و حمایت مستقیم و غیرب و آثار و عناصر هنری گذشته این سرزمین و نیز تشومکات

نوگرایی خود تاکنون،  نقاشی معاصر ایران، از آغاز دوره طور کلی،گونه جریانات هنری بوده است. البته بههنری کشور از این

ی از نقاشان نوگرای ایران های مختلف، بعض ت و اغلب به مناسبتته اسهمیشه به هنر گذشته و سنتی، گوشه چشمی داش

و  کشور خویش پرداخته و تمایل و اشتیاق و احترام خود را نسبت به آثار بازخوانی عناصر هنر سنتی و گذشته معاصر، به

های خطی مصور قدیمی، غنی و زیبای نسخه های ظریف وگونه که در نگارههمان اند.دههنرمندان پیش از خود ابراز کر

بهای هنری  نقاش ایرانی تالش کرده تا راه همدلی و همراهی و همگامی با شاعر و نویسنده را بیابد و میراث عظیم و گران

دار او باشد، بسیاری اصیل و ریشه کهن و تر کند و به جایی رساند که شایسته و الیق تمدن و فرهنگخود را ارج نهد و غنی

های هنرهای تجسمی معاصر ایران نیز از منظرهای متنوع به سنت وجوگر در عرصه الق و فعال و جستاز هنرمندان خ

گونه آثار اند از تخیل و تعقل هنری پدیدآورندگان ایناحترام نگریسته و تالش کرده تصویری و تجسمی گذشته به دیده

نظران اذعان و  ران خلق کنند؛ اگرچه بسیاری از صاحبیا ر مبنا و مبانی و عناصر هنر گذشتهب ی جدیدو آثار بگیرندالهام 

 ای آن، راهی نسبتاً طوالنی در پیش است.نکنند که تا احیای مبانی هنر گذشته و تولد هنری نو و تأثیرگذار بر مب اظهار می

دارند و احترام به  شناسیم که رنگ و بوی ملی و قومی و دینیبا این همه در نزدیک به نیم قرن گذشته، آثار بسیاری را می

های گردآمده شود. چنانچه در نقاشیهای دور و نزدیک این سرزمین در آنها دیده میگذشته و گذشتگان و هنرمندان گذشته

جوگر و مند و خالق و جست ههای موفق بسیارند و کم نیستند نقاشان عالقدر این مجموعه نیز درست نگاه کنیم، آثار و نمونه

ترین  سرزمین مادری خود و هنر یکی از بزرگ صداقت به مبانی و عناصر هنر گذشتهکه با هوشیاری و یی کوشاو نوآوری و 

آورترین تصویرگر ایرانی در قرون گذشته(، یعنی سلطان محمد، ترین و نام ترین و بزرگنقاشان ایران )و یا به اعتباری، خالق

 اند.دهی از این راه را پیموچشمگیراند و مسافت و ادای احترام کرده اند پرداخته

                                                           
ی از عنصرهای تزیینی هنرهای سنتی و دینی، در ایران عضهنر مدرن و ببا استفاده از عنصرهایی از  شمسی 1۳۴0. سقاخانه جریانی هنری بود که در دهه  ۳

( در 19۶۳)ژوئن « یک مکتب نو ایرانی»در نوشتاری با نام او به کار برد.  1۳۴1کریم امامی این اصطالح را نخستین بار در حدود سال  ظاهراًشکل گرفت. 
 مندترین جریان پردازد که بر تارک آخرین و قدرت چهار جوان می»شده، به معرفی  پس از برشمردن هنرمندان مشهور و تثبیت، کیهان اینترنشنالروزنامه 

آغاز کار مکتب سقاخانه . اند بوده( 19۶1) تزیینی هنرهای هنرکده بازشده تازهچون خود امامی، دانشجو یا آموزگار مدرسه که همه هم «درخشند نقاشی ایران می
صادق  الرام،یفرامرز پ ،یشاهمسعود عرب ز،یمنصور قندر ،یرضا ماف رینظ گرید یقلمداد کرد و در کنار آن به کسان یرود زنده نیحس یبا کارها توان یرا م
دو  نیمطالعات ا ،آن لیدل دی. شادهند یم یادر گروه سقاخانه ج زیرا ن یسیو ناصر او یی ]تباتبائی[ژازه طباطبا زین یعضاشاره کرد. ب یتناول زیو پرو یزیتبر

 . ندا شتهچندان خوش ندا یا ه نقاشان سقاخانهرا ب شیها انتساب خوخود آن ظاهراًاگرچه  ؛باشد رانیا ینییو تز انهیعام یهنرمند در هنرها



نگاه خود را  1۳82در سال « بهزاد در خاطر و خیال من»پس از آنکه در نمایشگاه  هنگستان هنر جمهوری اسالمی ایرانفر

سلطان محمد در گامی دیگر، این بار توجه خود را معطوف به  بدیل او کرد،دین بهزاد و هنر بیالمعطوف به استاد کمال

 ی ازآثار آوریص این هنرمند، به جمعالمللی در خصونگارگر بزرگ مکتب تبریز، کرده و عالوه بر برپایی همایش بیننقاش، 

ه دکر اقدام و برپایی نمایشگاهی از این آثار اندهنرمندان معاصر ایران که در ارتباط با سلطان محمد و مکتب او خلق شده

 .است

ترین نگارگر  ی او را بزرگآورند و حتی بعضشمار میبه ۴تبریزمکتب دوم  رگذاان بنیانترین استادسلطان محمد را از برجسته

بارگاه »و « م )ص(معراج پیامبر اکر» انگیز و ماندگار همچونی شگفتثارآخالق  اودانند. ها میاعصار و زمان ایرانی در همه

 .است« کیومرث

لطان محمد و با ادای احترام و تکریم و تجلیل از این هنرمند سربلند ایرانی ای که در این مجموعه با نام و یاد سزیدهآثار برگ

هستند « سلطان محمد در خاطر و خیال نقاشان معاصر ایران خیال ایرانی؛»های نمایشگاه نقاشیاند، بخشی از فراهم آمده

 ۳0شده از حدود  اشتهنمایش گذای بههراند. کان کردههنری صبا در تهران را مزیّ دیوارهای مرکز فرهنگی 1۳8۳بهار که در 

ها و کمبودهای فراوانی که وجود داشت و . الزم به یادآوری است که متأسفانه به دلیل محدودیتاند دریافت شدههنرمند 

ی از هنرمندانی که ، امکان ارتباط با بعضآوردن مقدمات نمایشگاه در اختیار بودخصوصاً در فرصت کوتاهی که برای فراهم

ند، میسر نشد. با این حال، شده یاری رسان نمایش گذاشته مجموعه بهاین کردن تربتوانند ما را در غنیکن بود بخواهند و مم

خود را به تمامی ایشان تقدیم  جمعی از هنرمندان فراهم آمد که در اینجا سپاس مجموعه حاضر با همراهی صمیمانه

 یم.کن می

 طور خالصه چنین عنوان کرد: توان بهرا می« ال ایرانیخی»ی از اهداف برگزاری نمایشگاه بعض

 توسط نقاشان معاصر ایران؛ بزرگداشت یاد و خاطره سلطان محمدالف( 

 ه کشور خود؛های پُربار هنر گذشتن نگاه هنرمندان معاصر ایرانی به گنجینهکرد ب( معطوف

گیری هرهآورندگان آن و بیدگذشته ایران و پد آوردن انگیزه برای شناخت و رجوع مجدد به شاهکارهای هنر ج( فراهم

 هنرمندان معاصر از آنها؛

                                                           
 ،رسیدن قدرت با به شود. شاه اسماعیل ای از هنر نگارگری ایرانی در زمان حکومت صفوی در تبریز گفته می به دوره [دوم]مکتب تبریز تبریز دوم . مکتب  ۴

آنجا جمع کرد و به  دروکنار کشور  گران را از گوشهمحلی و دیگر صنعتحکومت صفوی را تشکیل و مرکز حکومتش را تبریز قرار داد و بسیاری از هنرمندان 
و  هماسبیط شاهخمسه این ترتیب تبریز به مرکز فرهنگی کشور برای تولید آثار هنری تبدیل شد. در دوره شاه تهماسب این مکتب به اوج رسید و آثاری مثل 

 .کرداشاره  رکیزاده و م خیش یعل قاسم ،سلطان محمد، الدین بهزاد کمالتوان به  می ،این دورههنرمندان شاخص از جمله تولید شدند.  هماسبیط شاهشاهنامه 
و  یدر حد عال یو هنر افتیمکتب قوام  نی، در انیشیدوران پ یچراکه تمام دستاوردها ؛دینام یهنر نگارگر یبتوان اوج اعتال دیدوران را شا نیهنر ا
 یها صحنه ،یارتوجه به موضوعات درب ات،یئبه جز قیو متنوع، پرداخت دق هیدرخشان، پرما یها ورد. استفاده از رنگوجود آه را ب و غنی فیالعاده ظر فوق

با نقوش گل و پرنده،  متنوع ناتییتز ،پویاو  یوجهچند یها یبند بیترک جادیاآیند.  شمار می بهمکتب  نیا یها یژگیاز و یعضب ،یعیطب یها پرتحرک و منظره
 . است زیتبردوم بارز مکتب  اتیخصوص گریاز د ،شکست کادری و زمانچند یفضاساز



 ن شاخص آن و زبان و بیان هنری ایشان؛نقاشی سنتی ایران و هنرمندا ی غیرمستقیم دربارهد( برانگیختن پرسش

 ایجاد برایاند و تهپردازان و طراحان تمدن معاصر غرب از آن سخن گفکه نظریه« دهکده واحد جهانی»رغم  که بهو آخر این

مأوای خویش باقی  هها در اعماق وجود خود وابسته بانسانبه گفته بعضی از متفکران اند، کار بردهغم خود را بهو آن تمام هم

های سرشار از بینشی شاعرانه و بیانگر امری قدسی بود که آن را از طریق آرامش فاخر باغ د ماند. هنر سنتی مانخواه

ی بزرگ و تواند آثارآیا ایران می ،در افق ظاهر شده ی جدیدهایرغم اینکه گرایش کرد. اکنون اما بهها بیان مینگاره بهشتیِ

 شبیه آثار گذشته به وجود آورد؟ ماندگار

 
 منبع

  تهران: فرهنگستان هنر. ،حمد در خاطر و خیال نقاشان معاصر ایران(سلطان م) خیال ایرانی (،1۳8۳گودرزی، مصطفی، )


