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فصلنامه علمی مطالعات هنر و زیباشناسی  

1401 بهار، 3، شمارهدومدوره   

 
 

 

 تکیه بر عناصر اصلی زبان تصویر با   نقاشی نوگرای ایرانانتقادی در  بررسی اندیشۀ 

 مارکو گریگوریان( موردی: جواد حمیدی، جلیل ضیاءپور، )مطالعۀ 

 25/04/1401:  رشیپذ  خیتار  - 19/03/1401:  افتیدر  خیتار

 1میالد جهانی سیاهرودی 

 .ایران، تهران دانشگاه علم و فرهنگ، ، ، ارشناسی ارشد نقاشی، کمدرس و پژوهشگر

 

 

  

 چکیده

های مهم  از آنجا که هنر هم یکی از الیهرسد.  نظر می ، کاری سخت و دشوار به سنت  نگاه  انباشتِ  واسطۀبههای زیرین جامعه  تغییر در الیه

های  یکی از پدیده  برابر ساخته است.را چند  دشواری فرایند تغییر  -ای طوالنیسابقه  وجودبا  -آن    آید، تغییر نظام ارزشیِجامعه به حساب می

ای انتقادی  اندیشه  با ارائۀمدرنیته به دلیل ماهیت پدیداری همواره    سازوکار سنت قد علم کرده، مدرنتیه است.در مقابل    که هموارهمهم  

شود بلکه در ساحت هنر نیز قابل روئیت است. بازده  اجتماعی محدود نمی  حوزۀاین امر تنها به    .سعی در راندن هر گونه نگاه سنتی دارد

  سیاسی و های  با ناآرامی   الدین شاه در نظر گرفت و اوج آن را عصر پهلوی اول دانست.ناصر   توان از دورۀرا می  زمانی چنین امری در ایران

  های هنرکدۀ  دانش  تأسیس.  کوبیده شد  تصویری  ها بر تابوت سنتمیخگویی آخرین    ،حضور متفقین در ایرانو    پایان یافتن حکومت رضاشاه

  موجب بهالتحصیالن این دانشگاه  هنرمندان و فارغ  .شودتلقی می  در برابر نهادهای آموزشی هنر  عصیانی  ،هنر  نو در حوزۀ  نهادی  عنوانبه  زیبا

ن دوره جواد حمیدی،  هنرمندان در ای  ترینمهم  از.  هنری ایران افزودند  جامعۀو به  محتوایی ن  ،نوین و تازه در اروپا  هایدغدغه رویارویی با  

  . حاکم است  هنرمندان نوجو در برابر اندیشۀ سنتیِ  انتقادی  بررسی اندیشۀاین پژوهش  هدف    .هستندمارکو گریگوریان    جلیل ضیاءپور و

احثی نظیر  . مبشودتصویری شناخته می  مجادله با سنتعنوان مبانی  به ،  است  در این عرصه اتفاق افتاده  بردهنام تقابلی که با تالش هنرمندان  

  رسمیت یافتن هنر نوگرا  نکات مهم در جمله از  سازی و انتشار بیانه جهت مقابله با سنتای ایرانی، تئوریزه با محتو  فرم و محتوا، ابزارگرایی

روش تحقیق در این پژوهش    ایران است.  نوگرا در مقابل سنت تصویری  مندانهنر  بر چگونگی روش انتقاد  پژوهش منوط  این  سؤال  لذااست.  

 ای است. کتابخانه   ،گردآوری اطالعات  و شیوۀتحلیلی    -توصیفی  صورتبه

 

 جواد حمیدی، جلیل ضیاءپور، مارکو گریگوریان ایران،    ی، نقاشی نوگرا یتهمدرن  واژگان كلیدی:

 

 

 

 

 
1 Milad.jahani.siyahroodi@gmail.com 
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مقدمه 

ای  هر گونه وضعیت نو و مدرن در سپهر اندیشه، حامل اندیشه 

  ، شود ج می امدرن استخر  است. مدرنیته که از دل پدیدۀقادی انت

فراهم می تان  شرایط را  باید روشن ساخت که  سازدقادی  البته   .

اصل بنیادین نیست. در سپهر    همنظور نادیده گرفتن و رد هر گون

-ورزانه شکسته می، ساختاری آگاهانه و نه غرض انتقادی  اندیش،

دیالکتیکی منوط    چنین رابطۀشود.  ود و ساختاری جدید بنا میش

طوالنی    ایش وضعیت انتقادی در ایران سابقۀبه آگاهی است. پید

هنگی از جمله  ندارد. درست است که در بعضی دستاوردهای فر

اندیشۀ از  نمودی  تجلّ  شعر  فراگیر    ،یابدی میانتقادی  امری  اما 

هایی جرح و تعدیل شده است. شاید بتوان دوران  نبوده و در دوره 

واژه پیوند    روطه را با وضعیت انتقادی در ایران به معنای دقیقِ مش

صفویه    دورۀانتقادی به مرور از    اندیشۀ  ،زد. در فرهنگ تصویری

  پیدایش   با  عبارتیبه.  یه به ثمر نشستآغاز شد و در پایان قاجار

پمدرن    وضعیت و  ایران  دورۀدر  انتقال  از  از    س  تصویری 

عینیذهنی به  دستا-گرایی  گرایی  با  نوینمقارن   یوردهای 

ر تصویری  -وروغننگهمچون    مایۀ درون  ،ایران  هنرِ   در  الگوی 

الملک  کمال و  محمد زمان    های اگر تالش  .گیردمینوینی به خود  

  گرایی عینیت اولین و آخرین اشخاص در به عمل رساندن    عنوانبه

انتقادی به سنت    و نوعی اندیشۀ  به تحول تصویری  در ایران منجر

ایران  تصویری را    شد،  در  هنرمندانی  نیز  نوگرایی  دوران  در 

بانیان و    در زمرۀ  گوییتملقتعصب و    گونههیچبدون    بایستمی

از ایجاد وضعیت ناپایدار    ،ترپیش   مسببان هنر نو در ایران بدانیم.

انتقادی ساختاری را    ط مدرنیته صحبت شد و گفتیم اندیشۀتوس

  آورد و بنا به ماهیت خود پس از چندی دوباره ساختارِ به وجود می

مترقی ایران در عصر قاجار،    جامعۀبخشد.  آمده را تحول میپیش 

در و    داردامنهآن    تأثیرکه    ندکمی نده ایجاد  شرایطی را برای آی

،  آمده از جمله شرایط پیش   .استهوید اجتماعی    هایحوزه تمامی  

به چارچوب نظام ارزشی در قالب  سیس مدارس هنری و توجه  تأ

که مدارس مهم  باید گفت مادامی    ،عبارتی دیگربه   تصویر است.

تأ ایران  نظیر کمال شومی  سیسهنر در  و هنرمندانی  ملک  الند 

کنند تا مسیر عینی  فرایند کاری به اروپا سفر میجهت تکمیل  

های  مقدسی بر یافته  مال رسانند، پس از مدتی هالۀگرایی را به ک

-ی محسوب میکه عدول از آن نوعی تخطّشود  می  تهاشآنان گذ 

  کند تا اصلِ در چنین وضعیتی ماهیت مدرنیته ایجاب میشود.  

بکشاند و آن را جرح  انتقادی    به دستگاه فکریِ  بنا شده را مجدداً

کند.   تعدیل  عرصۀو  حوزۀنو    تصویرِ  در  در    نوگرا، نقاشی    و 

 در حاصل آمده که  انتقادی    با توجه به اندیشۀتغییراتی کارآمد  

تاریخ  روند طور  بهاست.    گرفته  قرار  بررسی  موردکمتر    ،خطی 

 
2 Marcos Grigorian 

می بهمشخص  بصریِ  توان  جمله  -  زبان  مضمون  از  و    - فرم 

مقابل  حاصل  در  را  آن  و  اشاره  ایران  نوگرای  نقاشی  در  آمده 

ه  فرمی و مضمونی و نیز تفکرات برخاست  الگوهای رسمی از جنبۀ

بررسی آثار و تحلیل تصاویر  با    از این رو.  از نظام حاکم قرار داد

نقاشان از  ایران  موجود  هایی یافته  مثابۀبهآنان    و ثمرۀ  نوگرای 

متناس  توانمی   ،نوین شایسته  برهیافتی  تصویری    به  و  تاریخ 

های آماری  نمونه   .انتقادی عرضه داشت  از دیباچۀ اندیشۀ  ایران

پژوهش   شامل  است    شده  گزینشهدفمند    صورتبه که  این 

  ضیاءپور جلیل    ،(1297-1380)  حمیدیهنرمندانی چون جواد  

.  شودمی   2(1925-2007)  گریگوریانمارکو    و  (1299-1378)

های آماری بر اساس تأثیرگذاری هریک  نمونهترتیب پرداختن به  

اساس   بر  و  ایران  نوگرای  نقاشی  ماهیت  در  هنرمندان  از 

در   نیز  و  مفهوم  کنش،  شیوه،  ساختار،  فرم،  چون  متغیرهایی 

با تأسیس   1319عنی از سال  راستای رویدادهای مهم در نقاشی، ی

نقاشی نوگرا در سال    آغاز رسمیت یافتن  تاهنرهای زیبا    دانشکدۀ

 است.   1337

 روش تحقیق 

  در   نظری  رویکرد  به  توجه  با  و  است  کیفی  صورتبه  تحقیق  روش

.  پرداخت  خواهد  ایران  معاصر  نقاشی  تاریخی  رویداد  بررسی  به  آن

نوین از    مفهوم  اساس  بر  اطالعاتی  هایداده   انطباق  و  آوریجمع 

  گیری نقاشی شکل مبانی و    در  آن  تأثیر  نیز  نقاشی نوگرا بوده و

  صورت به   اطالعات  آوریجمع .  است  شده  انجام  ایران  معاصر

  هاداده   این  بر اساس  سرانجام  و  است  ایکتابخانه   و  اسنادی  مطالعۀ

  خواهد   ایران  نوگرای  نقاشی  دوران  از  تاریخی  هایریشه  تحلیل  به

  در   سعی  اطالعاتی،  هایداده  در  که  است   ذکر  به  الزم.  پرداخت

  . است   شده  ایران  نوگرای  نقاشی  از  مستقل  یابیهویت   و  بازنگری

رند و مشتمل بر سه نمونه  های آماری صورتی هدفمند دانمونه 

ست که بر اساس  ا  وتحلیلتجزیهآنچه مهم است روش    .هستند

اسن  و  تصویری  هنرمندان    جایبه اد  خوانش  از    نظر   موردمانده 

 صورت پذیرفته است. 

 پژوهش  پیشینۀ

  « های نوینها و دیدگاه هنر معاصر ایران ریشه»نظیر  هایی  کتاب

کشمیرشکن،  نوشتۀ  نوشتۀ  «هاحسرت   و  هاخوشی  از»  حمید 

افشار   نوشتۀ  «مدرنیسم  و  ایرانی  هنرمند»آغداشلو؛     کامران 

  نوشتۀ   «ایران  معاصر  نقاشی  در  هویت  وجویجست »  مهاجر؛

  فصلنامۀ   ،«ایران  معاصر   هنر»مرتضی گودرزی و مقاالتی چون  



 

61 
 

فصلنامه علمی مطالعات هنر و زیباشناسی  

1401 بهار، 3، شمارهدومدوره   

 
نوشتۀ پاکباز؛    طاووس    با   گفتگو  ،«گریگوریان  مارکو»رویین 

پور  سایت رسمی جلیل ضیاء و  تندیس    آغداشلو در فصلنامۀ  آیدین

است.  عنوانبه شده  لحاظ  پژوهشی  در به  منابع  مشخص  طور 

کتاب پراکندهتمامی  مطالب  تأها،  از  هنرمندان  ای  مقابله  و  ثیر 

  صورت مشخص از اندیشۀصحبت شده است؛ اما بهنوگرای ایران  

 انتقادی و وضعیت مدرنیته صحبتی به میان نیامده است. 

 نقاشی نوگرای ایران 

ه از زمان صفویه  خاصّ  ،ماهویتاریخ نقاشی ایران همواره از منظر  

نشیب  ،تاکنون و  فراز  هرگاه موقعیت  هایی همراه بوده است.  با 

بر اقتضای زمانی و نوجویی در    نقاش ایرانی با مناسبات غربی بنا

ه داشته است. گرچه  همراتصویر همراه شد، مخالفانی نیز به  عرصۀ

نخست از سوی نقاشان   گاه در وهلۀهیچ پویایی در عرصۀ تصویر

نو و    واقع نشد، اما رویارویی با پدیدۀ  کار مورد پذیرشمحافظه

نقاشان    بوده است.   انکارناپذیرجلو در جامعه امری    سوی  بهحرکت  

دانشکدۀخاصّ-ایرانی   زمان تأسیس  از  زیبا    ه    عنوان بههنرهای 

با شرایط و   -ایران پایگاهی برای گسترش یادگیری و آموزش در

  در عرصۀ   نوجوییبه    پیش  از   بیش رو شدند و  ه ای روبموقعیت تازه 

رایط و رویارویی با ش  نتیجۀ  در  عصرهمتصویر شتافتند. نقاشان  

از    نوین  به ساختاریای انتقادی  با ارائۀ اندیشهفضای اجتماعی،  

هنرهای زیبا    شکدۀشک تأسیس داننقاشی ایران دست یافتند. بی

در امر    (موقعیت تازه و محصول مدرنیزاسیونو ابزارمند شدن )

  با سزایی بر عهده داشته است. نهاد تازه تأسیس  هآموزشی تأثیر ب

ادغام دو  داشتن رویکرد در    معلمان داخلی و خارجی منجر به 

و شد  ایران  آموزشی  به   دو  ساخت  عصیان  رویکرد،  دو  عبارتی 

آورد:را    ،یتاریخ فراهم  ایرانی  هنرمندان  تختطّ  برای  از  ابتدا  ی 

راز شدن با معیارهای  تهای سنتی و سپس وسعت دید و همآموزه 

که    شود رهیافتی استکه از آن صحبت می  رهیافتی  مدرنیسم.

را    -الملکاز جمله پیروان کمال -گرایان  های آموزشی سنتسویه

در مقابله با معلمان خارجی قرار داد. محصول چنین رهیافتی را 

فارغ جواد  در  یعنی  دانشکده  این  هنرآموزان  و  التحصیالن 

  ... که هرکدام سهم دی، جلیل ضیاءپور و حسین کاظمی وحمی

این    یابیراه دید.  توان  میسزایی در نقاشی نوگرای ایران دارند،  هب

ه از منظر و  ه( خاصّالتحصیالن به کشورهای اروپایی )فرانسفارغ

هنرمندان   های نوینی به نقاشی ایران افزود.، سویهنگرشی مدرن

چند سال زیستن در   که نتیجۀ-صیل و یادگیری  نوجو پس از تح

بلکه    ،دهای غربی و مقلّرا نه با سویهفنون جدید    -اروپا بوده است

شاهد   این  از  پیش  .کردندای نو و تازه، وارد ایران  پدیده عنوانبه

الملک، حسام ارژنگی و چند  کمال   چونی  تأثیر مهاجرت هنرمندان

 
3 School Bvzar France 
4 Andre Lhote )1885-1962(    
5 Joan Miró (1883-1983) 

دیگر بوده  تن  قاجار  زمان  در  اروپایی  کشورهای  نتابه  یج  ایم. 

بهبود شرایط نقاشی در ایران  حاصل از مهاجرت هنرمندان، ابتدا  

نقاشی    نوینی در عرصۀ  ارراهم ساخت و نیز منجر به ساخت را ف

هایی  مهاجرتشد. دستاورد چنین    تقدس  و یا همان هالۀ  ایران

نقاشان می  از سوی  را  قاجار  زمان  عینیت  تواندر  گرایی  تداوم 

گرایی و نگرشی ناتورالیستی در نگاه نقاشان دانست.  ذهن  جایبه

ها در زمان محمدرضا شاه با افرادی چون  موج دوم این مهاجرت

های نوگرایی  جواد حمیدی و جلیل ضیاءپور همراه بود که پایه

در نقاشی را فراهم ساخت. رهیافت حاصل از مهاجرت نقاشان به  

م در غرب  تأثیر از فضای حاک  توان نتیجۀ کشورهای اروپایی را می

گرایی  یعنی تجربه فرم-اصلی نقاشان غرب  و رویارویی با دغدغۀ

ی در  سازمنداصل آگاه ،عبارتیبه  دانست. -گراییمضمون  جایبه

می  اتفاق  دوره  این  اندیشۀ هنرمندان  ارائۀ  به  دست  که    افتد 

 زنند. انتقادی در ساحت تصویری می

 جواد حمیدی

-هنرهای زیبا پس از فارغ آموختۀ دانشکدۀجواد حمیدی دانش 

از این دانشگاه برای تحصیل مراتب عالیه به فرانسه    التحصیلی

دامنۀ  3)بوزار(  وی  شد.  آموزش  اعزام  به  را  خود  های  یادگیری 

لوت  آندره  نظر  زیر  د  4آکادمیک  آموزشی  نهاد  در  تحصیل  ر  و 

خود در    عصرهم با هنرمندان    نساخت، از این روفرانسه محدود  

انی ارتباط  و نقاشان آلم  6نری ماتیس آ  ،5اروپا یعنی خوان میرو 

با دغدغۀ و  آنان در  برقرار کرد   7نقاشی آشنا شد.   عرصۀ  اصلی 

خاصه جواد  دشوار برای نقاشان ایرانی مهاجر،    مثبت و البته  نکتۀ

و جستجوی  حمیدی عمل  آزادی  در  آن سیری ،  ان جهت  ناپذیر 

است؛ نقاشی  امر  در  این  یادگیری  از  پیش  هنرمندانی    ،چراکه 

آموختن مباحث آکادمیک و رونگاری  به    تنها  الملکچون کمال 

ورود به محافل نقاشان   کردند و اجازۀ از نقاشان ایتالیایی بسنده

 مستقل را نیافته بودند. 

را   او  نقاشی  امر  در  حمیدی  جواد  جستجوگری  و  کنجکاوی 

نقاشان معاصر و نوگرا قرار داد.    گرا در زمرۀنقاشی تجربه  عنوانبه

پرورش   و  ترویج  در  نوین  سازوکار  با  معلمی  همواره  حمیدی 

رهیافت است.  بوده  ایران  در  نوین  هنرجویان خالق  در  های  او 

ایران   او  چنانکه-نقاشی معاصر  آثار  بر فرم   -آیدبرمی   از  تأکید 

 ( 1  است. )تصویر

  ، ایرانیان موجود است ه در نگارگری  رم در نقاشی ایران چنانکف

نگارگر بوده استکه  دارد    الگومندروالی   از بینش  با    .برخاسته 

فرنگی  بهورود  الگوهای  سویه  ،ایران  سازی  با  های فرمی مطابق 

6 Henri Matisse (1869-1954) 
، »پای صحبت  فصلنامه سورهبرای اطالعات بیشتر رجوع شود به   7

 43، ص 1368استاد دکتر جواد حمیدی«،دوره اول،شماره یکم، سال  



 

 

همراه است. تا پیش از جواد حمیدی   تصویری و کارت پستالی 

تابلوی    الشعرا وخان ملک مودتنها در یک نقاش و یک اثر یعنی مح

 (2است که فرم بر محتوای اثر رجحان دارد. )تصویر    8مصحح

جواد حمیدی رنگ آثار  دارای  در  و  اثر  کلی  فضای  نمایانگر  ها 

ها در بیان و در  مشخص هستند. چنانچه از منظری، رنگفرمی  

او از نقاشان    گیریوام اما    ؛گیردقالب اثر، ماهیتی ایرانی به خود می

رنگ خاصّ  ،فرانسوی  امپرسیونیسم پردازیه  و  ماتیس  را    9های 

-های حمیدی را میی نقاشیتوان نادیده گرفت. »مشخصه نمی

آمیزه  گرایشتوان  از  امپرسیونیسم،  های  ای  چون  مدرن، 

که در آن زمان در  -و همچنین اشکال انتزاعی    10اکسپرسیونیسم 

در نظر گرفت. با توجه به ویژگی   -ایران مورد توجه نوگرایان بود

که از نوعی    ،های مختلفگرای آثار حمیدی در طول دورهتجربه

  گرایی اکسپرسیونیسم رمانتیک و انتزاع  ایگونه به رئالیسم نمادین  

خاص    یک شیوۀ  عنوانبهبندی کارهای او  در حرکت بود، طبقه

است متأخرش  ؛دشوار  آثار  در  معرّ  اما  شیوهکه  شخصی  ف  ای 

بی طبیعت  ترکیبهستند،  مفاهیم  بندیجان،  و  گروهی  های 

رنگ از  استفاده  با  شده تغزلی  برجسته  درخشان  و  های         اند 

ز داده شوند.«  یمیهای مدرنیستی ایرانی تنمونه  عنوانبهتوانند  می

 (3ویر  ( )تص64و    66  ،1394شمیرشکن،)ک

نمونه طراحی  در  بر   جایبههای  عالوه  حمیدی  جواد  از    مانده 

نمایی و پرسپکتیو  دور از عمق بندی آثار به کیفیت فرمی، ترکیب

آثار کمال-رنسانسی   پیداستکه در  او  و شاگردان  در    -الملک 

سطح   قرار    دوبعدیخدمت  از  تصویر  حاصل  پرسپکتیو  دارد. 

های جلو و  در پالن  موردنظر  ، سوژه و یا مضمونِنگرش سنتی

پُر پالنعناصر  در  را  بهکننده  پشت  تصویر  های  به      در  ترتیب 

ابژه به سوژه تبدیل    ،ار هنرمندان مدرنیستاما در آث  آوردند؛می

  ؛ شود تصویر قابل تعریف و بازنمایی می دوبعدیو در سطح  شده

 (4ویر  مشهود است. )تص  که چنین خصوصیتی در آثار حمیدی 

  مهاجرت   توان نتیجۀجواد حمیدی را می  هایی در کارچنین مؤلفه 

آثار هنرمندان غربی دانست.  او به کشورهای اروپایی و مطالعۀ  

ک را  امری  ایران  نقاشی  ساختمان  در  تحول  و  مفهوم عصیان  ه 

ورود به فضای جدید با دستاوردها    به مجرددهد. نقاش  نشان می

های غربی که محصول تفکر نقاشان غرب و مؤلفین غربی  و آموزه

همچنین    شود.همسو و با جریان نقاشی در جهان همراه می   ،است 

ها و دستاوردهای نقاشان غربی را  مؤلفه   نقاش  باید اذعان داشت

ی  کند و سعی تصویری ایران میو فرمی وارد حوزه  به لحاظ فنی

 
بررسی تحلیلی و   ای تحت عنوان »نگارنده این مقاله در مقاله  8

تطبیقی دو پرده با عنوان تصحیح کننده و استنساخ از محمود خان  

با دالیلی اثبات کرده است که دو اثر از محمود خان که   «املک الشعر 

بیش از    مضامین ایرانی را با رویکرد مدنیستی نشان دهد.  دارد

توجه نقاشان نوگرا چون جواد حمیدی، به فن و مهارت چیز،    هر

پیرامون فرم و محتوا  نتیجه مباحثی  نقاشان    ،باریاست.   و در 

کمال چون  نوینیسویه  ،الملکقاجاری  مضامین    همچون  های 

  ؛ پیوند دادند   همرا به   دهمهف  سدۀ  هاینقاشی ایرانی و شکل ظاهر  

اما در بازنمایی آثار، محتوا را بر فرم رجحان بخشیدند؛ در نتیجه  

الملک به تکرار و تداوم و ساختی از نقاشی  نقاشان و پیروان کمال 

دست یافتند که منجر به تعریفی نوین از نظام ارزشی  در ایران  

های نقاشان نوگرای ایران اگرچه  در نقاشی  حاکم در ایران شد.

اما   ؛شود های غربی و مضامین ایرانی دیده می مؤلفه  بینپیوندی 

)مضامین(  و نیز  )هستند(  دارا بودن مضامین، فرمال    وجودبا  آثار  

نوینی در    ساختاررهیافتی  چنین    . نتیجۀبر محتوا مقدم هستند

 نقاشی ایران به بار آورد. 

 جلیل ضیاءپور 

ه در نقاشان  بیست، خاصّ  آمده در دهۀپس از شرایطِ پیش 

نوجو و نوگرا، ساخت فرهنگی و اجتماعی در روبنای جامعه توسط  

تغییراتی در فضای حاکم ایران شد. پیش    خوشدست هنرمندان  

در نقاشی ایران، با    غییر وضعیت در ساخت فرهنگیاز این، از ت

التحصیالن این دانشکده  هنرهای زیبا و فارغ  ایفای نقش دانشکدۀ

صحبت به میان آمد. تأثیراتی که   ،و نقاشانی چون جواد حمیدی

به    تی نوینی نقاشی ایران کاست و ساخای سنتالگوه  از  تدریجبه

عصیان بر فرم    توان آن را نتیجۀ اصلی که می  نقاشی ایران افزود؛

تغییر را در  آن  و کاربست  دانست  به  ونمضم  و مضمون  گرایی 

 گرایی دید.فرم 

ضیاءپور   جلیل  آماری،  جامعۀ  در  گزینش  و  تعریف  بر  بنا 

  نوین هنرهای زیبا در نتایج حاصل از مفهوم    هنرآموختۀ دانشکدۀ

تالش  ایران  دادنقاشی  انجام  بسیاری  و های  از  .  پس  ی 

یدی  همراه جواد حمالتحصیلی از دانشکدۀ هنرهای زیبا بهفارغ

مشغول تحصیل شد.    بوزار فرانسه  زیر نظر آندره لوت در دانشکدۀ

هنر -ضیاءپور   تئوریک  مباحث  در  را  تأثیرگذاری  بیشترین  که 

های  خاسته از نگرش که بر  داشته است  ایران و پیرامون هنر نو

بود مدرنیسم  دیدگاه   -هنر  با  را  خود  پیرو  عمالً  نقاشان  های 

نگارگرانِکمال  اه  الملک و  نیز مواجه ساخت.  میت و جایگاه  نو 

 اهمیت است:   دارایجلیل ضیاءپور از دو جنبه  

ی  صورتی مشابه دارند، دو عنوان متفاوت دارند. به عبارتی نسخه

 . آبرنگی »مصحح« و اثر رنگ و روغنی »استنساخ« نام دارد
9 Impressionism 
10 Expressionism 
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فصلنامه علمی مطالعات هنر و زیباشناسی  

1401 بهار، 3، شمارهدومدوره   

 
نوین در نقاشی معاصر ایران با نگاهی    مباحثیایجاد   -1

نا کردن عموم و  ت آشهای گوناگون جه، نگارش بیانیه ساختاری 

 .جنگیخروس   پیش از خود در مجلۀ  شکست تابوهای

آزادی عمل )کنشی و بیانی( در نقاش، فارغ از مباحث   -2

 حاکم.   ارزشیِ  سنتی و نظامِ

بوزار در فرانسه    التحصیلی از دانشکدۀجلیل ضیاءپور پس از فارغ 

و بازگشت به ایران، همراه چند تن از هنرمندان دیگر در سال  

با هدف آشنا کردن عموم  را    جنگیخروس   مجلۀ  شمسی  1328

اروپا با حسین  کرد. »جلیل ضیاءپور پس از بازگشت از    دایرهنر    با

عر و ادب،  ش  شیروانی در زمینۀ تئاتر، منوچهر شیبانی در زمینۀ

نام   به  هنری  انجمنی  موسیقی،  زمینۀ  در  حنانه  مرتضی 

جنگی را به راه انداخت و این انجمن، از همکاری افرادی  خروس 

 هم  تراب  پوردیگر چون نیما یوشیج، سهراب سپهری و محمود  

می استفاده  ترویج گاهی  و  معرفی  به  حرارت  و  شور  با  و  کرد 

و  شیوه  نوین  نقاشی  می   طوربه های  مدرن  هنر  و  کلی  پرداخت 

  ]است  جنگیخروس   منظور مجلۀ[  ای نیز با همین عنوانمجله

دانست  جنگ و مبارزه می منتشر کرد. ضیاءپور، خروس را مظهر 

به نقاشی  نماد  را  آن  رنگین  و  زیبا  حالت  میو  آورد.«  حساب 

 ( 191،  1391)مهاجر،

کویر و  )  جنگی در دو مجلۀ دیگربر مجلۀ خروس ضیاءپور عالوه 

خروس  من(جنگیپنجه  نو  هنر  پیرامون  مطالبی  کرد.  ،  تشر 

کاشانۀ   رادیو،  در  فرانس همچنین  آناتول  انجمن  آپادانا،    11هنر 

انجمن هنری گیتی و باشگاه مهرگان، سخنرانی کرد و به دفاع از  

زد. قلم  نو  غربی  های ضیاءپور  اندیشه  هنر  مکاتب  ترویج  نه در 

نگرش بلکه سویه،  12ه کوبیسمخاصّ و  الگویهاها    ی یی در جهت 

ساختمان در  است.نوی  جدید  ایران  معاصر  نقاشی    سیطرۀ   ن 

های آموزشی در نقاشی معاصر ایران با وجود معلمانی چون  شیوه 

در    محمدعلی آنان  برتری  و  نو  نگارگران  نگرش  و  حیدریان 

ایران  نقاشی  هویت  اندیشه  ،بازنمایی  ورود  ضیاءپوربا  و    های 

 حمیدی تعدیل شد.

به نقش    جنگیخروس نقش نهضت    عنوانباخود    مقالۀ  ضیاءپور در

ایران    1328این نهضت در سال   و دو نگرش حاکم در نقاشی 

منظور  [  گروه خروسان جنگی با این دو گروهیاشاراتی دارد: »

استپیروان کمال  نو  نگارگران  و  مقدار    ]الملک  که در کارشان 

یک و  شده  بر  از  تکنیک  هنری(  زیادی  سواد  )منهای  نواخت 

گرفتند و موضوعات مبتذل  ها را به کار میداشتند و فقط دست 

ران این دو گروه  دا. جانب آمددادند، به ستیز در  زاری می را رونق با

 
ملقب به   Anatole Franceبرگرفته از نام نویسنده فرانسوی 11

 پادشاه نثر فرانسه 
12 Cubism 

ذوق پی اینان بودند  ذوق و بیاصطالح بابه   مردمِ  ۀکم نبودند. هم

می   و دل  آثارشان  نهضت   ؛نهادندبه  ،  ]نوگرایان[  گرانولی 

وضع هنر و تحول    کوشیدند تا هم این گروه کثیر را نسبت به

سنت  هاآن اجباری   و  سنت  دهندو  آگاهی  روشن   ،گرایی  هم 

  سازند که اصالت هنر ملی را در تکرار عوامل سنتی نپندارند و 

مرور و بر اثر  به  کندی باشد(بدانند که »سنت« خود )هر چند به

یابد و تکرار و تقلید عوامل  عوامل مختلفی اجتماعی، تحول می 

  آفرینش هنری است. سعیِ   خألسنتی، خود رکود است و ایجاد  

بی و  باذوق  مردم  به  بود که  این  بر  ذوق  گروه خروسان جنگی 

ت دهند  عرضهشدار  قابل  و  گفتار  قابل  عوامل  را    ۀزمان  ۀا  خود 

ند و گذشته را به گذشته واگذارند(.  )نوگرا باش  دهندتشخیص ب

این منظور، طی سالیانی در همب نری به مباحثه و  شعب ه  ۀه 

پرداختند و کهن    کوشیسخت   ؛مذاکره  و »فسانه گشت  کردند 

شد حدیث اسکندر، سخن نو آر که نو را حالوتی است دگر« را  

های سنتی  شعار خود قرار دادند و در هنرهای تجسمی از قالب

ملی تازه)به  هندسی  از  صورت  سودجویی  و  جستند  سود  تر( 

ای که مناسب زمان و  های تازههای ملی را )البته به شکلسرمایه

گرایی  مان با جهان مترقی باشد( راه پیشرفت شمردند و کهنه زهم

پرستان و مقلدان و  اما کهنه  ؛و تقلید و تکرار را محکوم کردند

چنین  نا  گرایانِسنت  سنتی،  اصول  حفظ  چگونگی  به  آشنا 

نه  ؛خواستندنمی ایزیرا  درستی  تشخیص  تنها  را  هدف  ن 

عالوه نمی گذشتهدادند،  به  اعتیاد  با  بر  کردن  زندگی  و  گرایی 

می خواستن،  و  قبول  صورت  در  آموخته گذشته،  های  بایست 

بگ نادیده  را  خود  نادرست  نقص سالیان  و  کار  نقص  به  و  یرند 

باشند.  ۀاندیش معترف  خود  اجتماعی  و   همچنین  13« هنری 

بر نقد  ، عالوه جنگیخروس خود در مجله    ضیاءپور در پنج مقالۀ

دهد  ارائه میفی از نقش هنرمندان پیشرو  تعریدو نگرش حاکم،  

ه  خاصّ  ،هنرمندان را نه به بازنمایی رویدادهای اجتماعی  و اندیشۀ

شاگردان   و  توده  حزب  منظر  رویدادهای  کمال از  بلکه  الملک، 

ای برای تعیین نقش هنرمند در بازآفرینی  اجتماعی را در زنجیره 

از نظر من، هنرمند پیشرو آن هنرمندی  »  بخشد.آن تعریف می

است که روی پیشرفت و تکامل هنری، تنها در هنر خود پیشرو  

دیگری    ۀکار وعظ و تبلیغ »که مخصوص عد   و مبارز باشد، نه در

غ باشد،  اگر بنا باشد که هنرمند هم مبلّ  و  ؛هنرمند است«  غیر

غ  غ باشد نه مبلّ مبلّ  ماندهعقبباید در کار خود برای هنرمندان  

غیر از هنرمندی    ،که از هنرمند  هاییآنسیاست و هدف طبقاتی.  

و ایجاد آثار هنری انتظار دیگری هم دارند، از چند حال بیرون  

یا    ؛ارندو یا اطالع ناقص د  خبرندنیست؛ یا اصالً از مفهوم هنر بی

ولی چون صالح کارشان »برای پیش    خوب مطلع هستند  هاینک

«، جنگیخروسنقش نهضت مقاله جلیل ضیاءپور، با عنوان »  13

برگرفته از سایت رسمی جلیل   1358روزنامه فرهنگ و آزادی، 

 ضیاءپور 



 

 

کسانی را که مزدورانی    رو  این کند، از  بردن هدفشان« ایجاب می 

گیرند. باید دانست، وقتی  د به نام هنرمند به کار میبیش نیستن

کوشد تا از راه صحیح و منطقی، خود را در جریان  هنرمندی می 

کوشد که خود را هرگز در رکود و می   سیر تکامل هنری بگذارد

در کارهای خود    و  نگذارد، این هنرمند حتماً پیشرو و مبارز است

اصناف    ۀی مانند همیعن  ؛کندبه اجتماع مترقی خود خدمت می 

گذارد. الزم نیست  مترقی، خود را در اختیار درجات تکامل می 

که هنرمند حتماً در سیاست داخل شود تا پیشرو و مترقی گردد.  

  ؛ غیره و غیره در هنر تأثیر ندارندگویم سیاست و اقتصاد و  نمی

و همین ارتباط    به هم ارتباط کلی دارند  چیزهمهاین محال است.  

شود،  در هنرمند مؤثر واقع می   متقابلتأثیرات    ۀبه وسیلاست که  

تر و  همین ارتباط است که هنرمند را در کشاکش زندگانی پخته

این عمقِتر میعمیق  نتیجه،  خود در  پختگی خودبه   کند؛ و در 

 14.« شودظاهر می  "عوامل هنری"  ۀآثار به وسیل

  آن ضیاءپور بیش از هر چیز کوبیست و تعریف ارائه شده از  

سزا  که- دستاوردهای  به  شباهت    و   16پیکاسو   ،15ن کمترین 

ارتقای   -دارد  17براک  برای  سکویی  و    را   طلبیمبارزه اندیشه 

ابزاری   کیفیت  و  برشمرد.  دانست  نو  دستاوردهای  به  منوط  را 

ها  طبع در اندیشهنوگرا به ایران تا پیش از نقاشان    یسنت تصویر 

های بیرونی  سزایی داشته است. سوژههعموم مردم تأثیر ب  و ذائقۀ

پرداختی  خاصّ دلیل  به  ناتورالیستی  منظر  از  و    پسنده عامه 

بی اندیشۀ واسطه ارتباطی  و  باور  یافته    ، در  بیشتری  نفوذ  مردم 

ین به همراه تغییر در های پیشی در آموزهبود. کارشکنی و تخطّ

هنرمندانی چون حمیدی و ضیاءپور محقق    وجود  باعموم،    سلیقۀ

و تغییر ذائقه از سوی هنرمندان نوگرا، انقالبی بزرگ    عصیانشد.  

پیش  با  است.  بوده  تصویری  سنت  عرصۀرویِدر  به  دنیا    

های نوین، در ایران نقاشی مطابق با  ن و تعیین مؤلفه مدرنیزاسیو

طوری که خأل ناشی    رفت؛  به پیش الگوها و استانداردهای گذشته  

پیش   از  بیش  تصویری  الگوهای  گسست  دیگر    توجه  مورداز 

به دلیل چنین گسستی در    هنرمندان نوگرای ایران قرار گرفت.

نقاشی سنتی ایران به تکرار و تداوم    دهیجهت تصویر و نیز    عرصۀ

نقاشانِمضمون بر  ضیاءپور  می  ،  »سنتی  آن  تازد.  است  ممکن 

بدانند    کسی  را  وص، هنرمند به معنی جامع هنرمندمخص  ۀطبق

ویند این  توأم کند و بگ فنی  مهارت  بابینانه را  که مضامین خوش 

جامع و  کامل  هنرمند  نوینِ  ؛است  دنیای  به    که  وجودشان  ما 

ای  هارت فنیازمند است! خواهم پرسید کدام مهارت فنی؟ منی

د، یا که تاریخ هنر و سیر تکامل صنفی آن نفهمکه عام آن را می
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15 Paul Cézanne (1839-1906) 
16 Pablo Picasso (1881-1973) 

اگر آن است که عام می را نشان می   ، د ن پذیرد و می نفهمدهد؟ 

هنرمندی نیست که و اگر هست، مطمئناً یک هنر معمولی است  

آن است    ،عمیق  اگر هنرِ  و  ؛ شکی نیست  ،به دالیل کافی  ،و در آن

]دو    جنبتینام از درک آن عاجز است »و هنر ذوکه حتماً فهم عو

تنها از  ند خاص و عام هر دو باشد، چون نهآیهم که خوش   طرفه[

و مربوط    تر استنظر واقعیت مبتذل بوده از مراحل عمق پایین 

  گونه آنبلکه از    ؛معمولی و غیر معمولی است  حدفاصلبه مراحل  

ای  متعصب و پرچانه   منتقدان  هایآویزل و استنتاج و دست استدال 

فریبی و اظهار معلومات  ای برای عوام است که همیشه چون حربه 

و هرگز هم مورد اعتنا نیست« پس تنها    کشندآن را به رخ می

بنابراین دست    .کنندخواص هستند که هنر عمیق را درک می

از دامان لذات    -دمادام که پرورش فهم هنری ندارن -وصال عوام  

  و   ؛عمیق کوتاه است. پس قضاوت هنر عمیق با خواص است  هنرِ

کوبیسم    هماین خواص معدود    و  ؛خواص هم طبعاً معدود هستند

نظر   از هر  و هم -را  ایدئولوژی طبقاتی، هم فنی  نظر  از  یعنی 

ترین و  از کامل   -دیگر  چیزهمهمنطق و هم قدرت مبارزه و هم  

میالزم دنیا  مکاتب  و    18« شناسند.ترین    رسانی اطالعآگاهی 

رسانه در  و   ایضیاءپور  بیشترین  که  مجله  چون  همگانی 

داشته  در بین عموم آن دوره را    رسانیاطالعتأثیرگذارترین جنبه  

برای   از طرفی  در جهت    سازیآگاه است؛  نو،  گفتمانی  بست  و 

اجتماعی ضیاءپور در    کنشکار گرفته شد.  هتغییر ذائقه عموم ب

و    رسانۀ متعهد  هنرمندان  با  چون    خواهیآزادی عمومی همراه 

 نیما یوشیج بود. 

ای نو در  مؤلفه   عنوانبهمکتب کوبیسم،  پافشاری ضیاءپور بر

نگارگری ایرانی، بر آن شد    وجود   با آن    سوءپیشینۀمکاتب غربی و  

اندیشه خود در    های جنگجویانۀتا این مکتب غربی را دستاویز 

ها  اما کوبیست »گوید:  که می  طوریبه   گرایان قرار دهد.برابر سنت 

را به آنجا رسانیدند که باالخره توانستند کار را از حدود    تجرأ

خوش و  تناسبات  و  قوانین  و  و  یندی اقواعد  قراردادی  های 

طبیعت یک   هایفرماً در حدود و  کارانه بگذرانند و جدّمحافظه 

ها و  آزادی بیشتری را در نظر بگیرند و به جای جدا کردن رنگ 

اغرا  هاآن قرار دادن   بدون  و حرکات  پهلوی هم  که  )ق در فرم 

شد و آن نمک و شیرینی کار  های شطرنجی می بیشتر شبیه خانه 

17 Georges Braque (1882-1963) 
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فصلنامه علمی مطالعات هنر و زیباشناسی  

1401 بهار، 3، شمارهدومدوره   

 
- رماسیون کامل طبیعت  خواستار دفُ  (کردرا از نقاشی سلب می 

 19.«شدند  -داداجازه می   هاآن تا آنجا که حس  

مندرج در    ات ضیاءپور در آخرین بخش از مقالۀبیانیه و نظری

هنر  جنگیخروس مجله   تولید  تعریف به  از  دور  به  و  خاص  ی 

در  عوام اختصاص دارد. هرچند پیشرویِ او    نظامی ارزشی در بین

جنگجوی او برای    در مجالت نشان از روحیۀ  شده  ارائهمباحث  

ارزشی حاکم   از نظام  نو  نقاشی است، گویی    ساخت  برتعریفی 

نوزدهم و تشخص واال    در سدۀ  20هنر برای هنر   اشاراتی به نظریۀ

تحصیل همیشه فریاد خواهم زد که بیهنرمند دارد. »  در جایگاه

چون   نکنید  تصور  نیست.  ممکن  استفاده  و  لذت  زحمت  و 

توانید از هنر لذت ببرید.  معلومات عالیه دارید، پس همیشه می

  تدریج بههای دیگر  باید سواد هنر را نیز به موازات نیازمندی   ،نه

تحصیل کنید و باید همیشه در جریان باشید. شما هرگز از هنر،  

اید. شما امیال خود را فقط در آن از راه صحیح هنری لذت نبرده

کرده  را  جستجو  خود  شخصی  منویات  که  اثری  هر  در  و  اید 

کرده یافته تصور  هنر  عالم  شاهکار  را  آن  تصور    اید.اید  شاهکار 

  از صالحیت این چنین نظری را    که شاید هرگزاید و حال اینکرده 

 در هنر، از آنِ  نظر  اظهاراید. صالحیت انتقاد و  هنر نداشته   لحاظ

مردمی نیست که چگونگی فکر کردن را از چگونگی نشان دادن  

  باشد   تواند برای مردمیدهند. هنر عالی نمیز نمییآن فکر تمی

ندارند.   را  الزم  پرورش  مردم   هاییآنکه  به  تظاهر    دوستی که 

خواهند و به جبر و  ها هنر را برای مردم می کنند و بدین بهانه می

کنند و انتظار  عنف در بازار هنر داللی آثار هنری برای عوام می 

های عوام قدم بردارند  دارند که هنرمندان مترقی به دنبال سلیقه

  ]...[ زنندکه از روی جهالت به فرهنگ یک ملت لطمه می   اندغافل 

روزن امروز  یا قصه هنر  و مجله  حسن کرد و حسین کرد  ی  امه 

پرورش باشد. هنر  ند خاطر یک مشت عوام بیاینیست که خوش 

همیشه با هوش و سرعت انتقال ذهن و حساسیت سر و کار دارد.  

دقیق  هیجانات  و  کار  و  فکر  در  تنها  امروز  اشخاص  هنر  ترین 

ایش  تواند نفوذ کند. هنر امروز واقعیات الزم درونی را به نممی

ای  های عادی ها همان فرم ها و فرم گذارد و در این کار شکل می

با   عادی  مردمان  که  در    هاآن نیستند  دارند.  قدیمی  آشنایی 

های  ها و قالب ها با فرم تازه وجود دارد و مفهوم   هنر بیانِ  گونهاین

 21.« شوندتازه متظاهر می
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، اصالحی است مشتمل بر  شناسیزیباییهنر برای هنر یا اصالت  20

و هدفمند   خودمختارای که هنر را خود بسنده، انواع مبالغه در آموزه 

 ( 32تا   31: 1387)پاکباز، داند.می

اشاعۀ  زمانیمدت اگرچه ضیاءپور   به  خو   طوالنی  د  تفکرات 

های او بازتابی در آثار نقاشی به  پرداخت، نتایج حاصل از اندیشه

بارز نیست.    ن قوتی که در اظهارات او مطرح است، برجسته وآ

اقوام    ضیاءپور بیشترین حوزۀ بر  و    نشینکوچ مطالعاتی خود را 

ایران  ملی  هویت  جهت  خاصّ  ،بازسازی  مضمونی،  منظر  از  ه 

ه از آثار ضیاءپور  چنانک  .ایرانی گذاشتندن شور ملی و هویت  نمایا

هم  آیدبرمی  ملی  هویت  بازسازی  دنبال  به  نگرشی  وی  با  راه 

منظری نمادین  به دلیل پرداخت در بیان اثر  مدرنیستی است که  

بهره دارد.   با  ضیاءپور  دیگر  تعبیری  تعریفی  به  و  سنت  از  بری 

رائه  متناسب با شرایط کنونی خود، خوانشی نو از مفهوم موجود ا

 ( 5کرده است. )تصویر  

ضیاءپور در نقد نظام    بسیارِ   به هر روی با تالش و کوشش

نقاشی ایران    های جدید در ساختارمؤلفه ایجاد  اکم و  ارزشی ح

سویه حمیدی،  جواد  پدیدهتوسط  با  معاصر  نقاشی  نو  های  ای 

سال    عنوانبه در  ایران  نوگرای  یافت.    1337نقاشان  رسمیت 

نقاشی پیشگامان  نزد  در  و  ورطه  این  در  نقاشان   گرچه  نوگرا، 

نسبت به سایر  های بارز این دوره را  اما شاخصه  اند؛دیگری همراه 

 د حمیدی و جلیل ضیاءپور یافت.در جواتوان  نقاشان می

 ماركو گریگوریان 

در بین هنرمندان نوگرای ایران جایگاه هنرمندی چون مارکو  

فعالیت  ،گریگوریان دلیل  گسترده  به  و   ینۀزم  درهای  هنر 

متنوع   آثار  اهمیت  همچنین  از  ابزاری،  رویکردی    زیادی با 

وی   است.  تحصیالتبرخوردار  گذاشتن  سر  پشت  از  در    پس 

، موفقیت و  هنرستان هنرهای زیبا و آکادمی هنرهای زیبای رم

شمسی به هنر ایران  سی و چهل    دهۀ در    دستاوردهای خود را

مارکو گریگوریان    وجود  باایران  در    ی. جنبش نوگرایکردعرضه  

ی در یسزاهی به خود گرفت و تأثیر بترکاملو    ترهای جدی سویه

 . گذاشت  رمندان نسل بعدهن

گستردۀتجربیا نتیجۀ گر  ت  نقاشی،  آثار  خلق  در    یگوریان 

 مورد استفاده است.  آزادی عمل و نیز کنش نقاشانه نسبت به ابزارِ

محسن وزیری مقدم و  توان در  چنین تجربیاتی را می  البته نمونۀ

هم   کاظمی  به حسین  گفتگویی  در  آغداشلو  اریوش  د  یافت. 

گوید: هنرهای تجسمی تندیس می  ۀنامدوهفته  خادمی نویسندۀ
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پرچم » حقیقت  در  دیگر،  تن  چند  با  این  مارکو  داران 

های دیگری روی  هستند، کسانی که به تجربه  ]نوگرایی[نهضت

که با شن شروع به کار   آوردند، کسانی مثل محسن وزیری مقدم

ای را برای هنر مدرن ایران  تازه   اندازچشمدر حقیقت    هاینکرد. ا

  ]غرب [تازه بود و در جاهای دیگر  ]ایران[  که در اینجاباز کردند  

ن  . مهم ایاما این مسئله خیلی اهمیت نداشت  ؛چندان تازه نبود

  رسماً   را  کارشان  ش  1330  ۀبود که نسل هنرمندانی که در ده

.  برسانند   سامان  به  را  هاتجربه  این  بتوانند  بودند،  کرده  شروع

  بدون   هنرمان،  تاریخ  به  نگاه  با.  بود  جایگاهی  چنین  مارکو  جایگاه

  تصور   قابل  بعدی  هایشکنی  شکل  و  هاجنبش  نسل،  این  حضور

کو در  مار  جایگاه  اما  ؛بگیرد  صورت  توانستمی  چطور  که  نیست

ایران تنها به  اش نیست، بلکه  خاطر این دوران کاری هنر مدرن 

آید، در  بعدی کارش به وجود می  دورانتنوع و خصلتی که در  

  از   برخی  به  تنها  که  است  هنرمندی  ۀدهندنشان حقیقت  

  محور   این  حول  همچنان  و   نکرده  اکتفا  اولیه  هاییشکنسنت 

)خادمی،.است  کرده  حرکت  و  چرخیده اول    (8  ،1383«  نسل 

همراه با  های نوگرایی را در فرم  نقاشان نوگرای ایران که زمینه

تکمیل و پختگی به   در روند  ،پروراندندسر میگرایشی ملی در  

مارکو عالوه بر حفظ    چون مارکو گریگوریان نیاز داشتند.  افرادی

با   آن  قالب چگونگی  بیان مضمونی را در  بومی،  و گرایش  فرم 

به گوناگون  نتیجۀ   ابزارهای  افزود.  ایران  نوگرای    جریان 

نقاشی    یریکارگبه به  را  او  اثر،  بیان  جهت  در  متنوع  ابزارهای 

گرا در هنر معاصر ایران تبدیل ساخت. »گریگوریان قطعاً  تجربه

ایران بود که مدافع تجربه گری با مواد جدید و غیر معمول در 

  منظور به   ،اییزه رنگهای مختلف خاک با  ای از ترکیبشامل آمیزه 

  ، 1394شد« )کشمیرشکن،می   ،یرمتعارفغایجاد تأثیرات بافتی  

91) 

-تجربیات مختلف و دستاوردهای مارکو را از چند جهت می

یرگذار در نقاشان نسل بعد در  تأثو    مفهوم مدرن  یتوان در قلمرو 

آن را باید منوط به زیست   سرمنشأایران دانست. دستاوردی که 

آشنایی با هنر غرب    ،یجهنت  درمهاجرت و    پدیدۀ  ،هنرمند دانست

موقعیت مارکو موقعیتی تمثیلی برای هر هنرمند  . »در نظر داشت

مهاجری نیست. مارکو در جستجوی آفاقی بود که هر هنرمند  

و    صبریی مهاجر، شاید در این جستجو با او شریک باشد، ولی ب

 تشخیص  مناسب  کافی  ۀجا را شاید به اندازکه هیچ  او  طاقتییب

  در   سرگشتگی،  بگویم  خواهمی نم  و  پویندگی  وعین  باعث  داد،ینم

 ثمر  او  حاصل  از  مختلف  جاهای  حال  هر  به   که  شد  او  زندگانی

  یا   روند،ی م  مهاجرت  به  وقتی  حال  هر  به  هنرمندان  اما؛  بردند 

  یک ها  آن  ـ  کنندی م  حفظ  و  مراقبت  شدت  به  را  خود  معنای

که شاید این معنا در    دهندی لی را در جایی نمایش ممح  معنای
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معنای   کنندیـ یا سعی مدرست درک نشود و یا دوام نیاورد  آنجا

ها اگر هنرمندی  جدیدی را جایگزین کنند. در هر دوی این شکل

و تغییر شکل همراهی    ییجاتراز اول باشد و اگر بتواند با این جابه 

یر نباید در کارش تأث  ییجاکند و طاقت بیاورد، قاعدتاً این جابه 

بگذارد )خادمی،.منفی  هنرمندانی  ما  (8  ،1383«  جمله  از  رکو 

رویدادهای جامعه، موضوعات خود را    بر اساستنها  است که نه

کاسۀ   )مشخصاً  گزیندی برم یا  و  سنگک  نان  چون  آثاری    در 

متأثر از مهاجرت و    های مضمون جهانی راآبگوشت( بلکه سویه

بارز چنین    مجموعۀ آشویتس نیز نمونۀ)  دارد.ی مشناخت، بیان  

 بینشی از سوی مارکو گریگوریان است.( 

ورود   ایران  نوگرای  نقاشی  جریان  در  او  تأثیرات  دیگر  از 

از جنگ جهانی دوم در  خاصّ-ی غربی  هامؤلفه  ه جریانات پس 

روی  -ایتالیا ایران،  به  بازگشت  از  پس  که  کرد  است 

  دورۀ [  در این دوره. »کرداکسپرسیونیستی را به هنر ایران منتقل  

ایتالیا  در  وی  ایجاد    ]تحصیلی  به  هنرمند  خالقیت  و  استعداد 

هماهنگی میان درون خویش و نیازهای هنر مدرن معطوف بود.  

مدرن هنری،    هاییوه بعد از جنگ دوم جهانی، ش  یهادر سال 

واقع  شد   ییگراجایگزین  آثار    ایتالیایی  موضوعات  بیشتر  و 

هنرمندان در این دوره، بیان غم و اندوه و محرومیت مردم بود.  

پس وی تحت تأثیر وقایع جنگ و قتل عام ارمنیان و مهاجران  

  که   پرداخت  بزرگی  هایبوم  خلق  به  خود،  ۀوان، از جمله خانواد

  افزایش   را  های نقاش  احساسی  بار  آثار،  این  در  موجود  22دفرماسیون 

  نمایش   به  میالن  و  پاریس  رم،  در  اشدوره  این  کارهای.  دادمی

، وی موفق به اخذ  ]ش1331[  م  1952سال  ته شدند و در  گذاش

  ایتالیا   در  ملی  جهانگردی  مرکز  المللیین ب  نمایشگاه  نخست  ۀجایز 

ی  ها مؤلفه مارکو عالوه بر ورود  .(120 ،1997شد.« )ناواساریان، 

ایرانمدرن به جریان   و    ،نقاشی نوگرای  ابزاری  از منظر  خاصه 

جامعه هنر ایران   تحوالت دیگری در ساختارساز  ینهزمگرایشی،  

به ایران بازگشت و یکی از اولین    1333شد. »گریگوریان در سال  

نامگالری به  را  تهران  کرد.    های  تأسیس  استتیک(  )گالری 

ل جدیدی که  ینا دهی و برپایی نمایشگاه بیطور در سازمان همین

عالوه    شد نقشی اساسی ایفا کرد.  شناختهینال تهران  بی  عنوانبه

برجستۀ کار  این،  ایرانی    بر  هنرمندان  معرفی  او  نقاشان  [دیگر 

هایی در  ریزی نمایشگاهالمللی با برنامهبین  به صحنۀ  ]خانه قهوه 

وافر او به هنر    عالقۀ  (91  ،1394بود.« )کشمیرشکن،    1340  دهۀ

، بر آن  خانهقهوه نقاشی  خاصه هنر غیر رسمی چون ،بومی ایران

شد تا با گردآوری آثار و سفارش مجدد به بازماندگان این هنر و  

نقاشان بومی، مسیری متفاوت از جریان    عنوانبهشناسایی آنان  

بگشاید. »وی به غرب  را  ایران  معاصر    ››نقاشان   را  آنان  نقاشی 

  با   آثارشان  نمایش  حین  در  داشتند  عادت  زیرا  نامید،  ‹‹گرددوره 
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د. گریگوریان در ضمن، مقاالتی در مورد  بخوانن   آواز  بلند  صدای

این هنرمندان و این شیوه نوشت و کارهایشان را در نشریات چاپ 

از این طریق توجه عموم و دولت را به هنر بومی جلب   کرد و 

از جمله حسین  -  توجه خاصی به بانیان این مکتب  یژهوبهنمود. او  

  شقانه بود حماسی و عا  یهاکه نقاش و راوی داستان رآقاسیلقول

هایش از عقاید عمیق مذهبی که نقاشی  و همچنین محمد مدبر

نشان داد. او با    -گرفت و به نقاش تلخ معروف بودمیسرچشمه  

ها،  خانه گردآوری آثار این هنرمندان از شهرهای مختلف و قهوه 

 سخت  که  کرد  برگزار  پاریس‹‹  در  ایران  ۀنمایشگاهی در ››خان

 23« فت.گر  قرار  استقبال  مورد

نقش  راه  گریگوریان  مارکو  توسط  استتیک  گالری  اندازی 

عالوه بر  مهمی در رسمیت یافتن هنر نوگرای ایران داشت. وی  

برای نوگرا،  هنرمندان  نمایشگاه  تجمع  و  برپایی  متعدد  های 

  رودی زنده  کرد. »حسین یآزاد آموزشی تالش بسیار  یهاکالس 

 24« .بودند  این گالری  در  او  شاگردان   جمله  از  پیالرام  فرامرز  و

حوزۀفعالیت  دامنۀ در  مارکو  گالری    های  به  محدود  آموزشی 

وی دوباره به ایران    ]ش1337[  م  1958سال  در  ».  نشداستتیک  

بازگشت و سرپرست گروه گرافیک وزارت هنرهای زیبا در تهران  

های بُرِش لینو، حکاکی قلم  شد و برای اولین بار در ایران روش

به هنرجویان هنرهای زیبا    را  25ای جوهر شوره نقش  چاپ سوزنی و

آموزش داد. او معلمی با نفوذ بود. در همان سال تحت نظارت  

 کرد  یدهسازمان   را  تهران  ینال بی  اولین  زیبا،  نرهایه  کل  ۀادار

  در   مهمی  نقش  ایران،  نوگرای  نقاشان  آثار  نمایش   و  معرفی  با  و

های  فعالیت  تردیدبی 26«.کرد ایفا ایران معاصر نقاشی روند ادامۀ

توان  گسترده و آثار مارکو گریگوریان در هنر معاصر ایران را می

او در زمینۀیبهای  دانست. فعالیت   مدرنمصداق مفهوم    شمار 

زمینه  یدهجهت آموزشی،   نوگرا،  نقاشی  جریان  به  ساز  کارآمد 

تصویر، معرفی    ی در حوزۀساختارشکنهای نوین در ایران،  گرایش

فعالیت جمله  از  غرب  به  ایرانی  عینیت هنرمندان  در  او  های 

ر کلی آثار مارکو گریگوریان  طوبهنو است. »بخشیدن به مفهوم  

می باز  را  دوره  دورچهار    های نقاشی  خلق  دورۀ  اول،  ۀنمایند: 

  بازگشت   از  پس  که  است  ]اکسپرسیونیسم[امپرسیونیستی  -پست

  های کوره  به  مربوط  آثار  دورۀ  دوم،  کرد؛  خلق  راها  آن   ایتالیا،  از

  تحت   که  است  ایدوره  سوم،  دورۀ  است؛  آشویتس  در  سوزیآدم 

ایران، با    مردم  روزمرۀ  زندگی  در  شده  گرفته  کار  به  مظاهر  تأثیر

  ... ق آثاری با نان سنگک، دیزی واستفاده از مصالح متداول، به خل

واقع به جای نقاشی کردن به نصب اشیا پرداخت و    پرداخت و در

  چهارم، ۀ  او در دور   ای شد برای کارهای بعدیِاین کارها زمینه
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 پیمان  یفرهنگ

  او   کاری  دورۀ  بهترین  و  ترینموفق  این  که   ی، گلکاه  آثار  یعنی 

  ، 1382،الزاریان« )قع او با همین کارها شناخته شد.وا  در  و  است
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های کاری خود را )با توجه به سال مندرج در ذیل اگرچه او دوره 

اما تقسیم جمع آثار او در  آثار( همزمان پیش برده است  بندی 

برای پرداخت به آثار مارکو ارائه    ترمناسب چهار دوره رهیافتی  

دورۀ  دهد.می مارکو    در  اکسپرسیونیست،  به  موسوم  اولیه 

گریگوریان به بیان حاالت در چهره، فرم و رنگ پرداخته است.  

(، نقاش بیانی  6  یرتصوعنوان خواهر نقاش )  بامشخصاً در اثر او  

یی آزاد هاقلمهای مدرنیستی و ضربهبا رنگ  حسی از موضوع را

رنگ است.  کرده  ایجاد  رنگی  فرمِ  دفرماسیون  با  در  همراه  ها 

-یمتنالیته، خاکستری موجود از کار را نمایان و به القای حجم

 پردازند. 

نقاشی در  مشخصۀفرم  گریگوریان  نسب   های  به    ت بارزتری 

د دارد.  اثر  در  دروازۀ مضمون  به  موسوم  او  نقاشی  سیزده    ر 

مضمونی بودن آثار،    باوجود  ،(7  تصویر)  1339آشویتس در سال  

  بارزتری به اثر بخشیده است.   یک جنبۀ  ها هردفرماسیون در اندام

-سوزی را نشان میهای آدم بعد از کوره  سیزدهمین تابلو مرحلۀ

دوازده تابلوی وی شامل فیگور در فضایی از [اد: سیاهی مطلق.د

جنگ جهانی دوم و سیزدهمین تابلو پوشیده از خاک و خاکستر  

( مارکو  156  ،1393)مجابی،    ]دهد. ای انتزاعی نشان میه را به گون

گریگوریان بیشتر آثار خود را از معنا به فرم و مجدداً به معنایی  

  دهندۀ نشان   دیزی  رساند. در آثار او، مشخصاًنو در زبان نقاشی می

ۀ جدید او در  مؤلفدر هنر ایران است.    ینزبانی نو از گرایشی نو

ناپذیر است. مارکو که حتی ساختار تصویر را از  انکارتصویر ایران  

شکند فراتر از زبان نقاشی به  و ذات آن درهم می  بودن  یدوبعد 

گذارد.  های نوین در غرب قدم میگیرد و همگام با گرایشخود می

رفت  ندرت رنگ به کار میاستر و به  »در این آثار خاک و کاه و پلی

ی زندگی روزانه چون نان و سنگک  ی اثر، اشیا گلکاه و زمانی متن  

گرفت و هنر محیطی و یم  برو دیزی و ابزارهای کاربردی را در  

های نقاش  هنر مفهومی در ترکیبی هوشمندانه در خدمت ایده

کرد،  . آگاهانه از سنت استفاده میآمدی درمگرا  مردم  گر  ینشآفر

 (157، )همان  د و مرعوب باشد.«آنکه مقلّبی
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هماهنگی فرم و معنا   ی او، نتیجۀ گلکاهاما منحصراً در آثار  

به    ]ش 1341[  م1962سال  مارکو در  در قالبی انتزاعی است. »

ساختهآ گسترش  و  ادامه  به  و  رفت  کاه مریکا  خود    یگلهای 

با استفاده از خاک و خاکستر بر روی بوم به عنوان    وی  پرداخت.

زمین   موضوع  با  آثاری  خلق  به  بیشتر  جاویدان،  زندگی  نماد 

و از    باالترین مرجع فعالیت بشری  عنوانبه پرداخت. وی از زمین  

.  گرفت  بهره   خود،  شخصی  عقاید   ۀنمادی برای ارائ  عنوانبه خاک  

  گل کاه  و  خاک  و  هستند  آسمان  و  زمین  آفرینش  شرح  کارها  این

  و   روح  عامل  دو  اتحاد  هستند،  خورشید  و  زندگی  نمادهای  که

. کنندی م  بیان  را  خلقت  یهاگام   اولین  درها  آن  شدن  یکی  و  جسم

  در  رمزی تعلیمات و مقدس ۀهمچنین ارجاعی دارد به هندس او

 سه ترکیب وگرا درون  یهافرم ظهور با دایره، و مربع از استفاده

 تعبیر  وی،  یگلکاه  آثار  بنابراین؛  عشق  و  امید  دانش،  عنصر

 ( 8  یرتصو) 27است.«  وجود  عالم  یگانه  وحدت  از  درونی  نمادهای

ابزاری مارکو، ریشه در جریانات  - ها و خاستگاه تفکریسویه

  28آبستره و مفهومی غرب دارد. چنانکه نقاشانی چون آلبرتو بوری 

تر، از مواد و مصالحی چون کاه، گِل و یشپ  29آنتونی تاپیس   و

اما بینش مارکو بیش  ؛  بردندمواد صنعتی در بیان مفهوم اثر بهره  

ابزاری و مقلّ   1339)  1960ی  هاسال د است. در  از یک مفهوم 

های نوینی  ش( توجه به کارهای محیطی و مفهومی در غرب سویه

اسمیتسون رابرت  افزود.  هنرمند  و  هنر  بینش  جمله    از  به 

هنرمندانی است که گرایش به هنر محیطی را با مفهوم زمین و  

  1339سال  خاک پیوند داد. »مارکو اولین کار خاکی خود را در  

یک نامید که از عشق    ۀ شمارۀ( پدید آورد و آن را خان1960)

خانۀ پ این  و خاک،  زمین  به  او  زادگاه    ایدار  بشر که  همیشگی 

اقامتگاه آخرین انسان است، حکایت می و  کرد. او که  نخستین 

هنری    ۀمثاببه کاربرد آن    های فراوانی روی خاک و نحوۀبررسی

انجام داده بود از همان سال عاشقانه و آگاهانه کوشید دِین خود  

  ی دردربه ای و زایای انسان ادا کند. شاید  به زمین، مادر اسطوره  را

مریکا، ارمنستان(  کشور به آن کشور )ترکیه، ایران، آمارکو از این  

زمین کرده    اضطراب سیارۀ  فرزند یک کشور، بلکه زادۀ  تنهانه او را  

 ( 157،بود.« )همان

در   گریگوریان  مارکو  با    یهمسوساز موفقیت  ایران  نقاشی 

دستاوردهای مارکو  جا از درک هنر دوران است.  ه ب  غرب و استفادۀ

ترین تأثیر را بیشو  ی جدیدی به فهم هنر افزود  مؤلفه ،  در غرب

ی ایرانی گذاشت. از چنین بینشی است  هامؤلفه بر هنر ایران و  
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  ی و درک  پی برد  توان به جایگاه نقاش در کنش اجتماعیکه می

 آورد.   به دست  نویندرست از مفهوم  

 گیری نتیجه

  ، کند برجسته می  آنچه سه هنرمند برگزیده در این مقاله را

یک    د. هرای است که با هنر سنتی ایران دارننوع برخود و مقابله 

ایرانی معیاری ر از این هنرمندان در دوره  ا  ای توانستند به هنر 

شک  ای برخوردار است. بیبرجسته  فزایند که امروزه از جایگاهبی

مودند که در  سیری را پیبسیاری از هنرمندان نوگرای دیگر نیز م

یا برای اولین بار و یا  اما این هنرمندان    مل است؛نوع خود قابل تأ

مجادلۀ بینش  با  کوشیدند  ایران  خود  تصویری  فرهنگ  در  را  ی 

کنند.  پایه  فرهگذاری  از  و گسست  عبور  از  پس  ایران  نگ  هنر 

به دانش تصویری    یهتصویری در اواخر دوران صفویه و نیز قاجار

که   آورد  روی  است.  درخورنوینی  آن   نتیجۀ  توجه    مطلوب 

رساند و به  ب ی را به کمال تا هنر ایران مسیرشد برخوردها باعث  

ه  ر فرهنگ رسمی ایران قرار گیرد. با توجه ب ارزشی د  عنوان نظام

نوینی بر پایۀ دانش  معیارهای    زمان آن بود تا  ،آمدهتحوالت پیش

پایه شودجهانی  با  که  ریزی  ایران  نوگرای    اندیشۀ   هنرمندان 

نظام  انتقادی گذارند.   توانستند  بنا  را  جدیدی    ارزشی 

عرصه  جدید    آموختگاندانش  این  در جهت    یهاگامدر  مهمی 

 تعمقو    تأمل  درخورکه    برداشتنددانش تصویری    اثباتولت و  هس

ایران نوگرای  نقاشی  سال    است.  در  یافتن  رسمیت  از  پیش 

شته که این حرکت  متولیان و مسببانی دا  ،هابارقه  شمسی1337

.  تصویری به جایگاه ممتازی رساندزبان    لحاظ  از  نوین را در جامعه

پور و مارکو گریگوریان از بین  جواد حمیدی، جلیل ضیاء   هاینام

  وقفۀ خورد. تالش بیآن روزگار بیشتر به چشم مینقاشان به نام  

همچون   بنا    یهاخشت آنان  ساخت  در  است.    مؤثراولیه  بوده 

 : کردبندی  تالش آنان را در سطری صورت   توانیم  یطور کلبه

تأکید  مضمون  - و  فرمزدایی  خاصّبر  جواد  گرایی  در  ه 

 گرایی در نقاشان متأخر قاجار. عینیت  یجا بهحمیدی  

سازی نقاشی نوگرا با تأکید بر بینشی ملی و تئوریزه  -

  انتقاد   ر و ایجاد فضایی رادیکال با ارائۀی توسط جلیل ضیاءپوبوم

 در مقابل سنت نقاشی ایران. 

28 Alberto Burri )1915-1995(    
29 Antoni Tàpies (1923- 2012) 
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Study of Modern Painting in Iran relying on Visual Elements 

(case study: Javad Hamidi, Jalil Ziapour, Marko Grigorian) 

 
Abstract 

 
Change in the lower strata of society seems difficult due to the accumulation of the view of the work 

tradition. Since art is also one of the important layers of society, changing its value system with a long 

history has multiplied the difficulty of the change process. One of the most important phenomena that 

has always stood in opposition to the mechanism of tradition is modernity. Due to its phenomenal 

nature, modernity always tries to drive away any traditional view by presenting a critical thought. This 

is not limited to the social sphere but can also be seen in the field of art. The efficiency of such a thing 

in Iran can be considered from the period of Nasser al-Din Shah and its peak can be considered in the 

first Pahlavi era. With the political unrest and the end of the rule of Reza Shah and the Allies in Iran, it 

was as if the last nails were driven into the foot of the visual tradition. The University of Fine Arts, as 

a new institution in the field of art, is considered a rebellion against the educational institutions of art. 

The artists and graduates of this university added to the Iranian artistic community in order to face the 

concerns of modern Europe. Among the most important artists in this period are Javad Hamidi, Jalil 

Ziapour, Marko Grigorian. 

This study is a critical study of nouveau artists against traditional and dominant thought. The 

confrontation that has taken place with the mentioned artists in this field is known as the basis of the 

debate with the visual tradition. Topics such as form and content, instrumentalism, theorizing and 

publishing a statement to oppose tradition are among the important points in recognizing modern art. 

The research question depends on the method of critique of modern artists against the Iranian visual 

tradition. The research method in this research was descriptive-analytical and the method of collecting 

information was library. 

Keywords: Modernism, Iranian Modern painting, Javad Hamidi, Jalil Ziapour, Marko Grigorian. 

 


