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بازخوانی آثار نقاشان سقاخانه از منظر آشنازدایی شکلوفسکی )منتخب آثار اویسی، 
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 دیپد یکهن، آثار یریتصو عناصربه  ضمن ارج نهادنشکل گرفت. هنرمندان منتسب به این جنبش  متناسب با زمانه انه،یحال نوجو
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 مقدمه
شمسی سعی داشتند به نوعی از نوجویی هجری سی و چهل هاینقاشان سقاخانه، هنرمندانی بودند که در دهه

شیفته و  ه پر افتخارشان نیز رجعت کند. به عبارتی آنانهنری دست یابند که در عین جدید بودن؛ به گذشت

خاطب در برخورد ممیراث گرانقدر خود بودند و با ذهنیتی پاالیش یافته به خلق آثار هنری پرداختند که  ةدلباخت

نظر ها، گذشته در یاد و خاطرش زنده شود. هدف از انجام این پژوهش، بازخوانی آثار نقاشان سقاخانه از مبا آن

زدایی نظریه آشنایی که شودها پاسخ دادهشد به این پرسش است و سعی خواهد 1آشنایی زدایی شکلوفسکی

روه از هنرمندان، این گ تأثیرشکلوفسکی تا چه حد، قابلیت بازخوانی در آثار نقاشان سقاخانه را دارد و از طرفی 

توان نظریه شکلوفسکی را با افکار یاست که ماست. این فرضیه مطرح در جامعه بعد از خودشان به چه صورت بوده

ا بدین وسیله در چراکه آنان نیز در پی ایجاد آثاری نو بودند ت ؛نقاشان سقاخانه و نوگرای ایران مرتبط دانست

ر شکلوفسکی چشم بیننده حالتی از ترک عادت نسبت به دیدن اشیا و عناصر تکراری ایجاد کنند و این همان نظ

توان به شد میبیانرا که کنند، در واقع آنچه د از گذر زمان، چیزی جز یک عادت را تداعی نمیاست که عناصر بع

که وجه  راعنوان دلیلی برای انتخاب شکلوفسکی جهت نگاهی دوباره به آثار هنرمندان سقاخانه عنوان کرد چ

نشان کرد ترک  باید خاطر باشد.یت دادن به گذشته میحمشترکی در اصل نظرات هر دو گروه است که همان ارج

ای بود که عناصر با گذشته در تمایز باشند اما این تمایز دارای نوعی تقابل نیز ها به گونهایعادت از نگاه سقاخانه

 ای که ضمن انتقالشان. به گونهای جدید، متناسب با زمانهبود؛ تمایز در عین وابستگی به عناصر کهن، به شیوه

ایت بهره را برده و این عناصر کهن را که در م از گذشته به امروز، از ذهنیت معاصر خود نهها و مفاهیمایهنقش

رویارویی با اثری  نگاه بیننده آشنا بود، به عناصری ناآشنا و جدید مبدل کنند. به عبارتی مخاطب بتواند در عین

توان جمله هنرمندان این جنبش میجو و کشف کند. از ونو و جدید، ردپایی از آن عناصر کهن را در آثار جست

در آثارشان  ۲خانههو قهو به اویسی، قندریز و تبریزی اشاره کرد که همگی رویکرد بازگشت و استفاده از عناصر قاجار

ق چند تری، نسبت به سایر هنرمندان نوگرا که به آنان اشاره خواهدشد، دارد. در ادامه به ذکر و تطبیجنبه پررنگی

هرچند در جامعه  هنرمندان نام برده با نظریه شکلوفسکی پرداخته خواهد شد و نشان خواهد داد که نمونه از آثار

 .دار استها ادامههم با گذشت دههشان هنوز ایشان شد، با این وجود راه ها و انتقاداتی بهپس از آنان نگاه

 

 روش پژوهش
 هاده شدهمبستگی استف-های تحقیق از روش تاریخیها و یافتهیابی به نتیجه مطلوب، در تدوین دادهجهت دست

. ه شده استپرداخت ای، به بررسی آثار نقاشان سقاخانه از منظر نظریه شکلوفسکیخانهو با استناد به منابع کتاب

ها، نامهای )مقاالت، پایانه جز مطالعات کتابخانهاست. ب آوری مطالب فیش برداری و مشاهده تصویرروش جمع

ها و کتب خواهد بود. آثار موجود در کتابخانه ةکتب(، اطالعات گردآوری شده از طریق خوانش تصویر و مشاهد

ای مجازی کمک شایانی به این های هنری و کتابخانههای اطالعاتی و پایگاهعالوه بر آن استفاده از وب سایت

آراء  دین ترتیب که در ابتدا به شرح مختصری از نقاشی سقاخانه و سپس به مطالعه. بوهش نموده استژپ

ثار آنان با نظریه نام برده پرداخته کار هنرمندان سقاخانه و آ ةزدایی و مطابقت شیوشکلوفسکی پیرامون آشنایی

یز و تبریزی( اویسی، قندر )منتخب آثار شد و در آخر هم به ذکر چند نمونه از آثار هنرمندان این جنبش خواهد

  های هنری متفاوت اشاره خواهد شد.و ادامه راه آنان در گونه
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 پیشینه پژوهش
توان به ها میکه از جمله آن در ارتبــاط بــا نقاشــی ســقاخانه، تحقیقــات متعــددی صــورت پذیرفتــه

پور در اشاره کرد که توسط عابد دوست و کاظم «جامعه شناختی مکتب نقاشی سقاخانه»پژوهشی تحت عنوان

در پیدایش این مکتب داشتند  ثروجوی عناصر اجتماعی مؤسعی در جست مده وآبه رشته تحریر در 13۸9سال 

 »کرد. همچنین پژوهششارهمستقیم جامعه اروپایی بر هنرمندان سقاخانه ا تأثیرتوان به ن میآو از جمله نتایج 

ده که شتوسط ایزدی و حسنوند انجام  1395در سال  «3خانه از منظر هرمنوتیک گادامربازخوانی نقاشی سقا

ام گادامر نبه  ، مطالعه این جنبش براســاس مفاهیم هرمنوتیک مدرن و نظرات اندیشــمند مشــهور آنآنهدف 

ت و شگردهای جنبش سقاخانه؛ انکشاف و گشودگی تمهیدا»مرتبط دیگر نیز عبارتند از: هایپژوهش باشد.می

اپ رسیده به چ 13۸9سال از حسین ابراهیمی ناغانی که در «زیبایی شناختی هنرهای کهن، قومی و سنتی ایران

اندیشه  ناب فرم و اشکال هنری آثار نقاشان سقاخانه است که در تجربه زیبایی شناختی و درپی نقد گوهر

انجام داده است.  «سقاخانه»نیز پژوهشی تحت عنوان  (13۷۷) باشد. احسان اعتمادیهنرمندانش نهفته می

ه رشته ب 13۸۲را در سال «آن در نقاشی معاصر ایران تأثیرمکتب سقاخانه و »همچنین علی افالکی پژوهش 

توان ن جمله می. کتب بسیاری نیز در رابطه با نقاشی سقاخانه نوشته و تنظیم شده که از آاست تحریر در آورده

رد کتوسط رسول معرک نژاد نوشته شده اشاره  13۸5در سال «به پیدایی مکتب سقاخانه نگاه تجملی»به 

ی نوشته و مهدی حسین 1395 را درسال «سیری در بازنگری به جنبش سقاخانه»همچنین هادی سیف کتاب 

رخالف ژوهش ب. لیکن در این پاست را به رشته تحریر در آورده «سقاخانه، یک جنبش ملی»اثر  1395نیز در سال

زدایی شد با رویکردی جدید به بررسی آثار نقاشان این جنبش از منظر آشنایی آثار گذشته، سعی خواهد

وفسکی شناسایی شکلوفسکی پرداخت و ارتباط آثار نقاشان این مکتب با آثار هنرمندان گذشته بر اساس نظریه شکل

 شود.

 

 نقاشی سقاخانه
. آنان در ۴شدنگار، به این گروه از هنرمندان دادهعنوانی بود که از طرف کریم امامی، منتقد و روزنامه «سقاخانه»

گذاری افکار پست مدرن غربی بر ایران آن زمان، سعی داشتند ضمن تأثیرواقع هنرمندانی بودند که در عین 

معاصر خود  ةیاندازند و آن را به زبان دورقدر خود بگیری از تفکرات مدرن، نگاهی به گذشته و میراث گرانبهره

. امامی ضمن آن که علت مطرح شدن این جنبش را توفیق نقاشان آن در رسیدن به یک مکتب هنری 5بیان کنند

پیش از آن نقاشان بسیاری در جهت تلفیق عناصر سنتی و  »:داند، معتقد بودمدرن و در عین حال ایرانی می

شی کوشیده بودند، اما میان کار نقاشان سقاخانه با پیشینیان همچون جلیل ضیاء های جدید نقابومی، با شیوه

ارائه ۸ یا اکسپرسیونیستی۷کوبیستی  ةکه تالش داشتند موضوعات ایرانی را در قالب شیو 6نیاو هوشنگ پزشک پور

هنرهای گذشته، به اعتقاد امامی، مکتب سقاخانه با بازگشتش به . (1356، )امامی «کنند، تفاوت وجود داشت

 در هنر ایران ایجاد کرد و توانست هنرهای تجسمی ایران را احیا کند و مکتبی ملی به وجود اورد. 9رنسانسی

ها نشان دادند که با استفاده از مصالح ایها یک رویای آسمانی بود. سقاخانهایمکتب ملی پیش از ظهور سقاخانه»

هنرمندان سقاخانه سعی داشتند ضمن  .)همان(« ین مکتب رسیدتوان به اتر میآشنای دم دست، خیلی آسان

. های پیشین، آثار خالقانه و جدیدی را ارائه دهندگیری از شگردهای مدرنیته، در گزینشی آگاهانه از سنتبهره
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( در واقع 3۰، 13۸3بهنام، .)«ها، تحرک و پویایی دارد و به مثابه حضور گذشته در حال استسنت از نگاه آن»

 گیرد.مدرن به خود می ةهای گذشته از صافی ذهن هنرمند امروزی عبور کرده و جنبنتس

رودی، حسین زنده ؛رداختندبه خلق آثار جدید پ های سی و چهل ه.شانی که با این نگرش در دههنخستین کس

ها از نخستین ند. آنپرویز تناولی، صادق تبریزی، مسعود عربشاهی، منصور قندریز، ناصر اویسی و ژازه تباتبایی بود

های چهارچوب وفارغ التحصیالن دانشکده هنرهای تزئینی تهران بودند که ذهنی پاالیش یافته از مدرنیته غربی 

مــن و  ،13۴۰روزی حــدود ســال » کندرودی نقل میز خود و زندهگذشته داشتند. تناولی در داستانی ا

که برای  مان به تعدادی تصویر چاپی مذهبیرودی بــه حــرم حضــرت عبدالعظیم رفتیم و آنجا توجهزنــده

که یرانی بودیم فروش عرضه شــده بود، جلب شــد. در آن زمان، ما هر دو در جستجوی انواعی از مواد و مصالح ا

ها، از تکرار دگی فرم آنها در کار خود استفاده کنیم و آن تصاویر را خریدیم و به خانه بردیم. از ســابتوانیم از آن

 رودی با الهام ازهایی که زندهها خوشمان آمد؛ در واقع اولین طرحهای چشــمگیر آنها و از رنگها در آننقش

یرامون رویکرد پبحث تناولی  تأییددر . (9۷، 1356)امامی، « هستند ایسقاخانه کارهایاولین تصاویرکشید، آن

ایشان به این امر وقوف » های پیدایش آن، بیان نظرات بهنام خالی از لطف نخواهد بودفکری این گروه و جرقه

ه شناس فرانسوی، توانیم ایرانی جدید باشیم. به قول آلن تورن، جامعیافته که ما ایرانی قدیم نخواهیم بود ولی می

کاروان تمدن را در  پای خود را درجای پای شتران جلو کاروان بگذاریم، اما باید ما کاروان شتر نیستیم که لزوماً

بان سنتی، در بیانی نو و امروزی وجه زلذا توجه به هنر و  .(3۰، 13۸3)بهنام،  «پیماید همراهی کنیمراهی که می

 نظر این هنرمندان بوده است.

 

 مفهوم آشنازدایی
ت منتشر کرد که به عل« هنر یعنی صنعت»بسیار مهمی تحت عنوان ةمقال 191۷ویکتورشکلوفسکی در سال

گوید: کار اصلی هنر، ایجاد تغییر او در این مقاله می» دانند.می 1۰فرمالیسمء اهمیت فراوانش برخی آن را بیانیه

یسی، است که با توجه به ریشه انگل Ostrannenjaسی شکل در واقعیت است. اصطالح او در این مورد به رو

ز اشیاء پیرامونمان رویکردی است ( به عبارتی درک ما ا1۸۷-1۸6، 139۴)شمیسا،« استسازی ترجمه شدهغریب

هاست گیرد. به نظر شکلوفسکی زندگی روزمره ما بر پایه همین عادتکه به تدریج شکلی از عادت را به خود می

دائمی اشیاء با ة شود اطرافمان را نبینیم، چرا که با گذشت زمان از طریق مشاهدت که باعث میو همین عامل اس

ناسی، امروز برای ما به سبب کثرت استعمال بسیاری از مسائل زیبایی ش» گویدباره میگیریم. او دراینها خو میآن

ها استفاده کرد و در این باب توان دوباره از آنسازی میاند، اما با غریبدادهخود را از دست تأثیرعادی شده و لذا 

شنوند، حال آنکه برای تازه کنند صدای دریا را نمیگوید کسانی که در کنار دریا زندگی میزند و میمثال می

 .(3۰۸، 13۸۰احمدی،) « واردان مشخص است

آن چیزی را که ما به »دهیم. مل انجام میأری از کارها را از روی عادت و بدون تدرواقع در زندگی روزمره بسیا

بینیم و مشاهده آن به صورت خودکار درآمده در حقیقت برایمان وجود ندارد. تنها چیزهایی برایمان طور آگاه نمی

)راد و دباغیان، « زش قائلیمکنیم و برایشان ارها مکث میبینیم، در مورد آنها را آگاهانه میوجود دارد که آن

 ةاین جنب .(36، 13۸6ها هستیم )نفیسی،آن ءنفیسی مدام در حال کشف و تجربه ةو بنا به عقید (36-۲5، 1393

ها طور که باید آنشود آنها شده و موجب میتکراری و عادی شدن عناصراطرافمان باعث شناخت سطحی از آن
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افتد که شود و این مسئولیت بر دوش هنرمند میاز اینجا احساس میرا نشناسیم. ضرورت تغییر دید و نگرش 

های جدید واردکند و آگاه یا ناآگاه از شگردهای آشنازدایی بهره ببرد. در حقیقت مخاطب را به دنیایی از تجربه

شوند. یهای بشری متمایز مشود که به موجب آن از سایر آفریدهزدایی به ویژگی بارز آثار هنری بدل میآشنا

 سازددهد و هر چیز آشنا را به چشم ما بیگانه میهایمان را تغییر میگوید: هنر عادتاحمدی در این باره می

ها از حوزه شکلوفسکی نیز معتقد است کارکرد هنر، ناآشنا کردن چیزها و دورکردن آن .(۴۷، 13۸۲)احمدی، 

مخاطب با مفاهیم ناآشنا نیست بلکه درست برعکس،  های روزمره است به عبارتی کارکرد هنر، آشنا کردنعادت

در ادامه به این مطلب  .(۸3، 13۸۸)عابدینی فرد، اندناآشنا کردن همان اشیاء آشناست که گرداگردمان را فراگرفته

 نمود.وجو توان نظریه آشنازدایی را در آثار نقاشان سقاخانه جستاشاره خواهیم کردکه چگونه می

 

 نقاشان سقاخانه از منظرآشنازدایی شکلوفسکیبازخوانی آثار 
 زدایی شکلوفسکی که ذکر آن رفت تا حد زیادی قابلیت شرح و بسط در آثار نقاشان نوگراینظریه آشنایی

های گیری از المانکند تا ضمن بهره)سقاخانه( ایران را دارد. بدین صورت که هنرمند سقاخانه نیز سعی می

رسند با آیند و تکراری به نظر میاند و دیگر به چشم ما نمیهای مختلف تکرار شدهرهتصویری کهن که در آثار دو

رسند ای که در نگاه اول برای ما جدید و غریب به نظر میاستفاده از فنون مختلف دوران مدرن، ناآشنا کند به گونه

وباره، گذشته را در یاد و خاطر درصد از گذشته خود ندارند و با نگاهی دشان رهایی صداما درعین جدید بودن

آهنگ و قوه احساسش را از است و لحن و  هنرمند بر جامعه متکیکنند. مطابق نظر هربرت رید مخاطب زنده می

که این همان فرهنگ غنی و کهن ایرانی است. بر  (۲۲3، 13۸۴)رید، گیردمی ،کندای که در آن زندگی میجامعه

ای از دوره، ها راهای اساسی بوده که هنرمندان، آنرانی از دیرباز دارای ویژگیتوان گفت نقاشی ایهمین اساس می

کرد.  را در آثار جستجو هاتوان ردپای آناند و تا زمان حال نیز میمنتقل کردهسینه به سینه   ،به دوره دیگر

ین ردپا را در ازمان خود، هنرمندان سقاخانه نیز از این قاعده مستثنی نیستند و سعی داشتند همگام با تحوالت 

باشد. اتنگی داشتهایرانی، ارتباط تنگ ةآثارشان حفظ کنند و هنری خلق کنند که در عین نو بودن، با فرهنگ دیرین

کرد و سپس به چند تن از هنرمندان سقاخانه که از این اصول به در ادامه به برخی از این اصول اشاره خواهیم

  .پرداختخواهیم؛ اندخود تفسیر کرده چگونه این قواعد را مطابق زمانهاند و اینکه بردهنحوی بهره

اما  ؛کندها نیز ادامه پیدا میایاز جمله اصول اساسی نقاشی ایرانی است که درآثار سقاخانه سازی در فرمساده .۱

گزیند. در هنر ایران کند و راهی متفاوت را برای بیان آن برمیخاص خود تفسیر می ءهر هنرمند آن را به شیوه

جمله هنرمندان سقاخانه  ( صادق تبریزی نیز از1)تصویر توان دیداین ویژگی را به وضوح در آثار رضا عباسی می

برد. به عنوان د به کار میهای جدیبارزی دارد و برای نوسازی، آن را با شیوه ةاست که این ویژگی در آثارش جنب

ها متفاوت است. هر دو هنرمند با به تصویر کشیدن آن ةبا وجود موضوعیت یکسان، نحو ۲و1مثال در تصویر

اند اما مطابق نظر شکلوفسکی، صادق تبریزی در اینجا از های اصلی پرداختهسازی فرماستفاده از خط به ساده

ای متفاوت ها با زمینهای نوین در پیکرههآن را به شیو ین اصل استفاده کرده وگیری دوباره از اآشنازدایی برای بهره

 .بردبه کارمی
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 . ۱تصویر

متر سانتی11.9×1۸.1رضا عباسی، عشاق، آبرنگ روی کاغذ

 153، 1393کنبی،  ه.ق. منبع:1۰39موزه متروپولتین نیویورک

  . 2تصویر

سانتی متر،ترکیب  ۸۰×1۰۰صادق تبریزی، بدون عنوان 

 Tehran Auction - Tehran Auctionمنبع:  13۷۰مواد،

 

گرایی جای عینای که بهگونهنمایی داشته، بهگریز از واقع نگار نبوده و سعی درگر ایرانی از دیرباز طبیعتتصویر .2

  .گویی برگرفته از عالم مثال است، های این هنرترسیمشد و گرایی متوسل میبه ذهن

  
  .۳تصویر

نامه سلطان محمد، دربار کیومرث یا پلنگ پوشان، برگی از شاه

 متر. سانتی31.۸×۴۷دوره فوی،طهماسب، 

 .3۰، 13۸۴منبع: تقاء،

 . ۴تصویر

 ۲۰۰×۷۰گونی منصورقندریز، بدون عنوان، رنگ روغن روی 

 موزه نیاوران.ه.ش.  13۴۲مترسانتی

  www.niavaranmu.ir منبع:

http://tehranauction.com/en/
http://www.niavaranmu.ir/
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عینیات این  بدین صورت که عناصر نگارگری ایرانی مانند اجزای عالم مثال دارای صورت هستند ولی شباهتی به

نگاری نداشته، ی سعی در واقعیتگرایی دیرینه نقاشی ایراننقاش سقاخانه نیز به رسم انتزاع. (3)تصویر جهان ندارند

 (.۴ربلکه صورتی تجریدی و نمادین را ارائه کرده که متناسب با هدف و کارکرد ویژه هنر اوست )تصوی

ای که برای نمایش اشیاء دیدی از پایین به باال را دارند و اشیاء نزدیکتر عدم وجود پرسپکتیو در آثار، به گونه. ۳

گیرند. از طرفی عدم وجود دید واحد در آثار نیز قابل توجه است که به هم زمانی میبه ما در پایین کادر قرار 

رخ دادن است و هیچ محدودیت دیدی  در حال جای نگاره اتفاقات متفاوتیمعروف است و در آن واحد در جای

یابد، به د ادامه میای جدیها نیز به شیوهایلفه عدم وجود پرسپکتیو در آثار سقاخانهمؤ .(5)تصویر وجود ندارد

 .(6)تصویر کندوی هم استفاده میرپوشانی عناصر بر ای که صادق تبریزی برای القای عمق از همگونه

 

  
  .۵تصویر

منسوب به میرسیدعلی، بزم شبانه در کاخ، خمسه شاه 

ه.ق، موزه هنری 9۴6، تبریزمترسانتی۲۸.3×۲۰طهماسب، 

 .۸5، 139۴آژند،. منبع: فاگ، هاروارد

 . ۶تصویر

و عاشقان، ترکیب مواد روی بوم،  انصادق تبریزی، سوارکار

  www.pin.it/5k3wokw متر. منبع: سانتی15۰×16۰

 

خورد و با این کار چشم ایران به چشم می ءم در آثار گذشتهههای درخشان و خالص در کنار استفاده از رنگ. ۴

کردند و از طرفی بازتاب تفکر جهان غیر محسوس در ذهن هنرمند نیز بیننده را به سمت سوژه اصلی هدایت می

ـــویر بود ـــقاخانه نیز همچنان به عنوان یک میراث گران .(۷)تص ـــی س ماند و هنرمندان بها باقیاین امر در نقاش

مثالی خود را از  ةبار، رنگ جنبای که اینبســتند، به گونه در کارکرد، آن را دوباره به کارســقاخانه با آشــنازدایی 

 .(۸)تصویر گیردشناسانه مورد استفاده قرار میارکردی زیباییدهد و بیشتر در کدست می

http://www.pin.it/5k3wokw
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 .۷تصویر

هان مام الدین، حبیب السیر، قزوین یا اصفغیاث الدین ابن ح

 برنگ روی کاغذ. آمتر، سانتی15.۴×۲۷.۷ ه.ق99۸

 www.pin.it/5ib4hEN: منبع

 . ۸تصویر

 . مترسانتی55×6۰ناصراویسی، بدون عنوان، ترکیب مواد،

 www.arthibition.netمنبع: 

 

ر بیان تصوی ةگنجید به وسیلای که آن بخش از نوشتار که در قالب کلمات نمیگونههمراهی متن و تصویر، به . ۵

  .(9)تصویر آمدمیهایی درکنار تصویرکشیدولکردند و داستان مربوطه در جمی

  
 .۹تصویر

جشن سده، شاهنامه شاه طهماسب، آبرنگ  سلطان محمد،

موزه متر، سانتی۲3×۲۴.1ه.ق،1۰۲۰-۸۴۰روی کاغذ،

 www.pin.it/7zIYq5s :متروپولتین، نیویورک. منبع: 

 . ۱۰تصویر

 . مترسانتی۷۰×1۲۰ژازه تباتبایی، شیر و خورشید، رنگ و وغن

 .۷۸، 1351، گرگوریمنبع: 

http://www.pin.it/5ib4hEN
http://www.arthibition.net/
http://www.pin.it/7zIYq5s
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شتار اهمیت ویژه سقاخانه نیز خط و نو شتکارکرای دارد ولی با در آثار هنرمندان  سبت به گذ خود.  ةدی جدید ن

هایش در تصــویر، از خوشــنویســی اســتفاده از جمله هنرمندان ســقاخانه، ژازه تباتبایی اســت که در کنار پیکره

ــاویر بدون هیچ می ــت داده و در برخی از تص کند ولی این خطوط دیگر آن جنبة بیانی و مفهومی خود را از دس

به عبارتی این واگردان . (1۰شــوند )تصــویرو حتی غیر قابل خواندن می درونربطی با مضــمون اصــلی به کار می

 کند.های بصری، همان کارکرد آشنازدایی را نزد هنرمندان سقاخانه بیان میتوجه از مفاهیم نوشتار به جنبه

شتر اثر به پردازی و زینتریزه. ۶ ساختن هرچه بی ست که برای زیبا  صول هنر ایرانی ا رود. کار میگری از دیگر ا

، در دست 13دهد( و تذهیبها را غنچه و گل تشکیل می)که پایه و اساس آن 1۲، ختایی11از جمله نقوش اسلیمی

ای شده و عالوه براینکه به تنهایی هویت مشخص ایرانی دارند، وسیلههنرمند ایرانی بسیار هوشمندانه به کاربرده

شتر نقآبرای تزیین و به جلوه در ستندوردن هرچه بی شی ایرانی ه صویر ا  در این خصوص آرتور ابهام پوپ .(11)ت

ست  سازی مقدم »معتقد ا شبیه  شه بر  شده و تزیین را همی صول تجریدی خود جدا ن شی ایرانی هرگز از ا نقا

. مفهوم و زیبایی عناصر تزیینی خالص بیشتر از هر چیز مورد دلبستگی هنرمند بوده و به همین دلیل نیز داشت

شیوه  سر حد کمال پیش رفتاین  سر .(۲6-۲5، 135۰)پوپ،  «تا  سقاخانه تا  شان  حد  این ویژگی در آثار نقا

تکلف ادامه پیدا کرد. از جمله هنرمندانی که آن را به خوبی در آثارش به کار بست صادق تبریزی است که نقوش 

 .(1۲)تصویر دهندای تزیینی میگیاهی گذشته و عناصر هندسی در آثارش به خوبی باهم ادغام شده و به اثر جنبه

  
 .۱۱تصویر

یا مشهد، آبرنگ روی  مکتب قزوین بزم شاهانه، میرزاعلی،

متر، موزه متروپواین، سانتی۲۰.۸×۴۷.9 ه.ق،9۷۷کاغذ 

 www.metmuseum.orgمنبع:   نیویورک.

 . ۱2تصویر

ه.ق. 13۴6سانتی متر،۸5×119.5صادق تبریزی، بدون عنوان، 

 www.darz.artمنبع: 

 

جهت  رانی است که در گذشته صرفاًهای نقاشی اینما یکی دیگر از ویژگیبه کارگیری خطوط دورگیری و کناره. ۷

نرمندان سقاخانه ( اما در دوره جدید ه13تفکیک عناصر و اجزا از یکدیگر و حفظ هویت رنگی کاربرد داشته )تصویر

با یک دهد و خط در این دوره ، سعی در آشنازدایی آن داشتند که این امر در کارکرد خط رخ میگیریبهرهضمن 

 (.1۴)تصویر ی را به همراه دارد.(تغییر ضخامت و تیرگی روشنشود. )کیفیت بیانی ظاهر می

http://www.metmuseum.org/
http://www.darz.art/
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 .۱۳صویرت

حیدرعلی، بخشی از اثر سماع دراویش، پنج گنج نظامی، 

 .۴3، 13۸۷، خلج امیر حسینی. منبع: ه.ق9۲۸

 . ۱۴تصویر

 . مترسانتی36×56مقوا  ناصر اویسی، ترکیب مواد روی

 www.arthibition.netمنبع: 

 

ویسی، قندریز و تبریزی( پرداخت که )ا به بررسی آثار چند هنرمند سقاخانه،  1توان در قالب جدول در ادامه می

هایشان را با شد نقاشی گرایی در آثارشان نسبت به سایر هنرمندان سقاخانه بارزتر است و سعی خواهدوجه سنت

ره برده و به برد که هر کدام چگونه از اصول گذشته هنر ایران بهنظریه شکلوفسکی تطبیق داد و به این مهم پی

 اند. صویری نمودهها را آشنازدایی و ترجمان تزبان خاص خود، آن
  بازخوانی آثار اویسی، قندریز و تبریزی از منظر آشنازدایی شکلوفسکی. منبع: نگارندگان. ۱جدول

نام 

 هنرمند
 کاربرد در گذشته زداییآشناشگردهای  اثر

 

 

 

ناصر 

 اویسی

 

 
 .۱۵تصویر

ها، ناصر اویسی، از مجموعه اسب

 1۸۰ ×1۰۰رنگ روغن روی بوم 

  .ه.ق 135۴مترسانتی

 www.arthibition.netمنبع: 

 استفاده از نقش اسب در آثار اویسی جایگاه

ای دارد که نشان از ارتباط تنگاتنگ این ویژه

ایرانی حیوان در ادب فارسی و فرهنگ 

ایرانیان  ءچنانکه اسب را تربیت شده»است. 

دانسته و خواستگاه و پرورشگاه آن را نیز 

، ماحوزی«.)اندسرزمین ایران برشمرده

لقای حس ااویسی برای  .(۲1۰-۲11، 13۷۷

در کنار هم، حیوان را بسیار  آشناغریب و 

ای متفاوت از گذشته ترسیم زاد و به شیوهآ

را که از اصول  ایشکند و تزیین و پیرمی

 کند.نقاشی ایرانی است در آثارش حفظ می

 

 
 . ۱۶تصویر

 چوگان، شاهنامه میرمصور، 

ه.ق، تبریز، ابرنگ 3۲۸، طهماسبی

ر. متسانتی۲3.۷×۲۸.۴روی کاغذ،

 www.pin.it/Gd0yersمنبع: 

http://www.arthibition.net/
https://pin.it/Gd0yers
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نام 

 هنرمند
 کاربرد در گذشته زداییآشناشگردهای  اثر

 

 

 

منصور 

 قندریز

 

 

 

 
 ۱۷تصویر

منصورقندریز، بدون عنوان، رنگ 

ه.ش13۴3متر،سانتی۸۰×1۰۰،روغن

 www.pin.it/4Fp66Ppمنبع: .

استفاده از اشکال هندسی بنیادی و در عین 

حال جنبه تزیینی داشتن کارهای او نوعی 

رجعت به گذشته است که نمونه آن را در 

توان دید که هنرمند یاثر بهزاد م 1۸تصویر

به خوبی از اشکال هندسی و عناصر تزیینی 

نهایت بهره را برده. همچنین به کارگیری 

های مساجد های مشبک شبیه به شیشهنقش

های کوچک برگرفته از اعتقادات زمانه و مناره

نگاری و دوری اوست. در آثار او نوعی چکیده

خورد و سعی گرایی نیز به چشم میاز واقع

دارد جهانی غیر ملموس را ارائه دهد و همه 

این شگردها را به شیوه شخصی خود، با 

کند که در عین مضامین جدید عرضه می

وابستگی به گذشته دارای بدعت نیز هستند. 

های اصلی هنر از طرفی قرینگی که از ویژگی

 ایرانی است در کار او نمایان است.

 

 

 
 .۱۸تصویر

هرات بهزاد،گریز یوسف از زلیخا، 

 3۰×۲1سعدی ه.ق، بوستان  ۸93

 .1۰۲، 13۸9پاکباز،منبع: متر.سانتی

 

 

 

 

صادق  

 تبریزی

 

 

 

 

 
 .۱۹تصویر

صادق تبریزی، سه سوار، 

اکرولیک و ورق طال روی بوم، 

 13۷5سانتی متر، 13۷×1۰3

 - Tehran Auctionمنبع: 

Tehran Auction 

تبریزی از دیگر هنرمندان سقاخانه است که 

هایی از آثار با استفاده از تمبرها و عکس

زدایی و آشناقدیمی به شیوة کالژ سعی در 

احیای هنر سنتی ایران دارد. در راستای این 

هایی را شبیه به مینیاتورهای هدف چهره

بیننده در کند، به صورتی که ایرانی خلق می

های او با نگاه اول شباهتی را میان چهره

کند. در کار های دوره صفویه پیدا مینگاره

های ادبی، هنری و فرهنگی به تبریزی جنبه

ای که طور همزمان ادغام شده، به گونه

از سنت و  ءکارهایش تا حد زیادی برگرفته

همچنین در آثار او  فرهنگ ایرانی است.

یران آن امذهبی که در  های گرایشاتبارقه

خورد و از زمان سایه افکنده بود به چشم می

عناصر مذهبی: علم و دست پنج تن استفاده 

 کند.می

 

 
 .2۰تصویر

محمدقاسم، صورت جوان، بخشی از 

 . ه.ق11اثر سده

، 13۸۷، امیر حسینی خلج منبع: 

56. 

 

هرکدام به شیوه شخصی خود و متناسب با آن به توان گفت که در مجموع، نقاشان سقاخانه می 1بنابر جدول 

ای که با به کارگیری عناصر کهن، به گونه، ها رجعت به گذشته بودخلق آثاری پرداختند که ویژگی اصلی آن

http://www.pin.it/4Fp66Pp
http://tehranauction.com/en/
http://tehranauction.com/en/
http://tehranauction.com/en/
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نوجویی شود که این همان  ةاحساسی از تکراری و یکنواخت بودن زندگی به مخاطب دست ندهد و سرشار از روحی

دوران پست مدرن است که از طرفی  «فرد گرایی»سازی در واقع همانشیوه شخصی نظر شکلوفسکی است. این

که همان توجه به  «متن گرایی»مطابق با شرایط آن روزگار نیز بود که با ویژگی اصلی دیگر این دوران یعنی

جامعه توسط  اما باید گفت، هنرمندان سقاخانه در عین آنکه در خوانی دارد.ها و عناصر سنتی است هممایهنقش

زدایی آشناآثار آنان، شیوه اقتباس و به انتقادهایی و برخی  ندنیز بود انیدارای  مخالف ندای مورد قبول واقع شدعده

 اش کاریدبدبه و کبکبه ةپرافتخار، با هم ةخواهند بدانند که از گذشتای نمیگویا عده» وارد آوردندآثار گذشته 

توان مینیاتور و خط نسخ و کوفی را به ما تحمیل کرد زیرا جوابگوی برای امروز ساخته نیست.... که دیگر امروز نمی

با این وجود باید خاطر نشان کرد هر جنبشی در هر . (536، 13۴3)آغداشلو،  «احتیاجات بصری امروز ما نیست

هستند که سبب مطرح انتقادها دارد و چه بسا همان نقدهایی را نیز به همراه  ،ای در عین مطلوب بودنجامعه

انتقاداتی ها نیز از این مسائل جدا نبودند و در عین ایشوند. سقاخانهشدن بیشتر آن جنبش در انظار عموم می

عمیق جنبش سقاخانه و نگرش ایشان در هنرمندان  تأثیر شان متوقف نشد.راه ،که سبب توجه بیشتر به آنان شد

گیری سقاخانه تا های بعد از شکلدههآید از هنرمندان ها بر مینمونه انکارناپذیر است و آنچنان که ازپس از خود 

 های هنری متفاوت بروز کرده و همچنان ساری و جاری استدر گونه تأثیربه امروز، این 
 

 نتیجه
گیری و خلق ی شکلبسترهازدایی شکلوفسکی به دلیل قرابت با آشنادهد نظریه پژوهش حاضر نشان می نتایج

آورد. بر این اساس، اصل مناسبی را برای بازخوانی آثار نقاشان این جنبش فراهم می ءآثار نقاشی سقاخانه، زمینه

دستی در کار نقاشان سقاخانه نیز قابل انطباق است و و دم آشناسازی عناصر هتفکر شکلوفسکی مبنی بر غریب

توان یافت که ختلف میغییر در شیوة بیان نسبت به گذشته را با شگردهای منگریم، تزمانی که به آثارشان می

هایش دلبستگی داشته و دارند ناشی از تغییر در شرایط اجتماعی هنرمند بوده، ولی با این وجود به گذشته و سنت

اخانه )اویسی، قندریز که در آثار نقاشان سقو تغییر شرایط نتوانسته ایشان را به طور کامل از گذشته برهاند. چنان

گرایی، عدم گرایی و واقعسازی در فرم، دوری از طبیعتو تبریزی( اصول اساسی نقاشی ایرانی قدیم از جمله: ساده

گرایی همچنان های درخشان، خطوط دورگیری، همراهی متن و تصویر و زینتوجود پرسپکتیو، استفاده از رنگ

اند شد با ترفندهایی به هنر امروزی منتقل شدهطور که پیشتر گفتههمان اند وشان را در آثار حفظ کردهرد پای

زدایی آشنا این اصول را به زبان خاص خود،هاست، به عبارتی هر هنرمند نآها تغییر در کارکرد که یکی از این شیوه

ها وارد ادی که به آنزیانتقادات  . باید خاطر نشان کرد که راه نقاشان سقاخانه با وجودکندو ترجمان تصویری می

 .های هنری متفاوت بروز کرده و همچنان ساری و جاری استدر گونه تأثیرآمد، ادامه یافت و تا به امروز این 

 

 نوشتپی
زدایی است. او از آشناظریه مهم او های شاخص مکتب فرمالیسم روسی است. ن( یکی از چهره19۸۴-1۸93نویسنده و منتقد روسی). 1

 (1۸۰، 139۴شمیسا، ) گرایی را رونق بخشید.گذارترین افرادی بود که با آثار خود مکتب شکلتأثیرمشهورترین و 

های رزمی، بزمی و مذهبی که در دوران خانه اصطالحی است برای توصیف نوعی نقاشی روایی رنگ روغنی با مضموننقاشی قهوه. ۲

گرایانه مرسوم آن زمان، به دست هنرمندان پذیری از نقاشی طبیعتتأثیرای هنر مردمی و دینی و با هجنبش مشروطیت براساس سنت

 .5۸۷-5۸6 ،13۷۸ پاکباز، . منبع:مکتب ندیده پدیدشد
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 ةای و نویسندلمانی در سنت قارهآ ء، فیلسوف برجسته۲۰۰۲مارس13درگذشت -19۰۰فوریه 11، زادهGeorg Gamer-Hansلمانیآبه . 3

 . Tehran Auction - Tehran Auction. منبع: ( بود196۰اثر مشهور حقیقت و روش)

منبـع: . «دانـدگـذارد و آن را در عمـل، ادامـه راه هنرمنـدان قـدیم ایـران میمی «ملـی گرایـی -نـو»او نـام دیگـر ایـن مکتـب را . »۴

. Emami, 1971, 351 

خانه ها، در ایران توسط هنرمندان قهوهایهای تصویری و سبک و سیاق نقاشی قدیم ایرانی، پیش از سقاخانهنگاه به گذشته، المان. 5

، 13۸9)پاکباز، شتندها نیز توجه داگرایی مرسوم غربی که در ایران آن زمان رایج بود به سنتانجام گرفته بود که در عین توجه به طبیعت

( و در این ۴95، 13۸۷)پاکباز،  ینی هنر خاورزمین پرداختهای تصویری و تزیز طرفی در غرب نیز ماتیس به کشف ارزشا ،(۲۰1و19۸

 بین، هنر ایران توجه او را بسیار جلب کرد.

ر آپادانا به ل اول هنرمندان نور پرداز تعلق داشت و یکی از نقاشانی بود که آثارش را دش( به نس1351-1۲93) نقاش و چاپگر ایرانی. 6

 .(1۲3-1۲۲، 13۸۷مدرنیسم نهاد ) پاکباز، ةنمایش گذاشت. او نخستین هنرمندی بود که پا به عرص

ید و توسط آبه شمار می ۲۰ ةبش هنری سدترین و نافذترین جننوعی جنبش هنری که به سبب نوآوری در روش دیدن، انقالبی. ۷

 (.۴۲6، 13۸۷)پاکباز،  191۴-19۰۷سال شکل گرفت۷شناختی آن نیز طی شد. مبانی زیبایی پیکاسو و براک بنیان گذارده

ها، به منظور بیان عواطف یا حاالت درونی دست به برند که هنرمند آناین اصطالح را در معنای وسیع برای توصیف آثاری به کار می. ۸

ترین یافت و مهم د کشور اروپایی دیگر نیز گسترشکژنمایی واقعیت زده باشد. این جنبش در فرانسه آغاز شد و به طور همزمان در چن

 (.3۸-3۷، 13۸۷)پاکباز،  گوگ بودپیشگام اکسپرسیونیسم به معنای خاص آن وان

شود که در سده چهاردهم در شهرهای شمالی ایتالیا سرچشمه گرفت به جنبشی فکری و عقالنی اطالق می رنسانس یا باززایی عموماً . 9

 (. ۲61، 13۸۷)پاکباز،  و در سده شانزدهم به اوج خود رسید

سندگان روس های نویبا پژوهش 19۲۰ ةوری تاکید دارد و از دهای است که بر فرم یا ساختار صورتگرایی، عمل یا آموزهص-فرمالیسم. 1۰

 (.1۷۸، 139۴)شمسیا،  شناختی و ساختار صوری آثار ادبی باب شدهای سبکویژگی ةاز جمله شکلوفسکی دربار

شاخص  یهاهیمااز نقش یکیو به خصوص  رودیبه کار م یطومار ایدر هم بافته  یاهیکه به طور عام در مورد نقوش گ یاصطالح. 11

 (. ۲۷، 13۸۷)پاکباز،  است یدر هنر اسالم

)عمید،  سازی و تذهیب که عبارت است از چند نوع گل و غنچه و شاخ وبرگ و خطوط منحنیطرحی از نقاشی برای قالی و کاشی. 1۲

13۸۸ ،511). 

ها و طرح یدگیچیپ ثیاز ح نییگونه تز نیا یاسالم-یرانیدر هنر ا ی.انتزاع یهاهیمااست با نقش یصفحات کتب خط شیرا. آ13

 (. 159، 13۸۷)پاکباز، دیها به اوج کمال رسرنگ یهماهنگ

 

 منابع
 .ستانفرهنگتهران:  .مشهد-مکتب نگارگری تبریز و قزوین .(139۴). آژند، یعقوب -

 نشر مرکز.تهران:  .حقیقت و زیبایی .(13۸۰). احمدی، بابک -

 نشر مرکز.تهران:  .ساختار و تاویل متن .(13۸۲). احمدی، بابک -

 .56-53(، ۴)5 ،اندیشه و هنر .نقد و بررسی .(13۴3). آغداشلو، آیدین -

 موزه هنرهای معاصر.تهران:  .سقاخانه)بروشور نمایشگاه( .(1356). امامی، کریم -

 نشر مرکز.تهران:  .تمدن و تجدد)گفتگو((، 13۸3)، رامین. بهنام، جمشید و جهانبکلو -

 فرهنگ معاصر.تهران:  .دایره المعارف هنر .(13۸۷). پاکباز، رویین -

 نشر زرین و سیمین.تهران:  .چاپ نهم .نقاشی ایرانی از دیرباز تا امروز. (13۸9). پاکباز، رویین -

 ،ی)ویژه سنت و میراث(مجله فرهنگ و زندگ .مقام هنرمند ایرانی)اهمیت و کیفیت هنر ایرانی( .(135۰). پوپ، آرتور اپهام -
 .۲6-۲5، (5و۴)

 انتشارات فرهنگستان هنر.تهران:  .های عهد صفویسخه نگارهن -نقاشی ایرانی .(13۸۴). تقاء، احمدرضا -

http://tehranauction.com/en/
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 انتشارات کتاب آبان.تهران:  .رموز نهفته در هنر نگارگری .(13۸۷). خلج میرحسینی، مرتضی -

 نشر علمی و فرهنگی.تهران:  (.ترجمه نجف دریا بندری)معنی هنر .(13۸۴). تررید، هرب -

 نشر میترا.تهران:  .چاپ سوم .نقد ادبی .(139۴). شمیسا، سیروس -

 .۸3-۸۴، (۷)، فصلنامه نقد ادبی .اثر هنری؛ نظر به وجود شی .(13۸۸).عابدینی فرد، مرتضی -

 فرهنگ اندیشمندان.تهران:  .فرهنگ اصطالحات فارسی .(13۸۸). عمید، حسن -

 .نرهفرهنگستان تهران:  .چاپ سوم (.آژند ترجمه یعقوب) رضاعباسی اصالحگر سرکش .(1393). کن بای، شیال -

 .()بی نا. تهران: های ژازه تباتبایینقاشی .(1351). گرگوری، لیما -

، نی دانشگاه تهرانمجله دانشکده ادبیات و علوم انسا .اسب در ادبیات فارسی و فرهنگ ایرانی .(13۷۷). ماحوزی، مهدی -

1(1۴6-1۴۷ ،)۲۰9-۲35. 

 .36(، ۲)، نشریه کیهان فرهنگی .زدایی در ادبیاتآشنا .(13۸6). نفیسی، آذر -

- Emami, Karim (1971), Modern Persian Artist, in Yarshater, Ehsan. 
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