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چکیده
کــه هنرمنــدان آن با رویکــردی ملی بــه  خلق اثر  جنبــش ســقاخانه از جملــه مهم تریــن جنبش هــای هنــری ایــران بوده اســت 
گادامر انجــام پذیرفته،  کــه با هدف مطالعه نقاشــی ســقاخانه با بهره  گیــری از مفاهیم هرمنوتیــک  پرداخته انــد. ایــن تحقیــق 
که  کتابخانه ای، به این پرســش پاســخ داده اســت  گــردآوری اطالعــات بــا اســتفاده از منابع  بــا رویکــردی توصیفی-     تحلیلــی و 
ح اســت. انتظار می رود  گادامر، مرتبط و قابل شــر نحــوه خلــق آثــار هنرمندان این جنبــش، تا چه میزان با مفاهیم هرمنوتیک 
گادامر به دلیل قرابت با بسترهای شکل گیری و خلق آثار نقاشی سقاخانه، زمینه مناسبی برای بازخوانی  مفاهیم هرمنوتیک 
گادامر معتقد اســت هنگامی که مفســر با متنی قدیمی روبروســت، آن را به زمــان معاصر خود منتقل  ایــن جنبــش فراهم آورد. 
که متعلق به  می کند و با آن به  گفتگو می نشــیند. نقاشــان ســقاخانه نیز، متون قدیمی؛ یعنی عناصر و نقش مایه های ســنتی را 
گادامر اعتقاد دارد در این میان  کرده و از آن درجهت اهداف خود بهره برده اند.  گذشته بوده اند، به دوره معاصر خود منتقل 
که متناســب با دوره ی خودش اســت را در روند تفســیر دخالت می دهد.  مفســر، پیش داوری های خود یعنی برداشــت هایی 
گرفته اســت. این نقوش دارای  نقــاش ســقاخانه نیــز، ایــن نقش مایه ها را با زبانی ملی و براســاس رویکردهای زمان خود به کار 
که ریشــه در سنت های ایرانی دارند. در این میان، شــرایط تاریخی و اجتماعی ایران در زمان خلق آثار  زبانی مشــترک هســتند 

هنرمندان این جنبش، به عنوان بافت و زمینه نیز تأثیرگذار بوده است. 
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بــه عرصــه   پــا  ایــران، هنرمندانــی  در دهــه ی ۱۳۴0 شمســی در 
کــه وجــه غالــب آثارشــان، عناصــر و نقش مایه های ســنتی  گذاشــتند 
کــه ســنت گرایان نــو نامیده می شــدند، ســعی  بــود. ایــن هنرمنــدان 
گذشــته  داشــتند بــا نگاهــی جدیــد بــه هنر، بــه نحــوی از نقش های 
کنــد. به همیــن منظور از  کــه نهایتًا اثــر آنهــا ایرانی جلوه  گیرنــد  بهــره 
ســنت های دوره هــای مختلــف تاریخــی از جملــه قاجــار و هم چنین 
مفاهیم مذهبی و سنتی و عامیانه ی این دوره ها به طرز چشمگیری 
گاه مخاطب را به  کردند؛ به طوری که حال و هوای آثارشان  استقبال 

یاد عناصر بصری آن دوران می اندازد.
هدف از انجام این تحقیق، بازخوانی نقاشــی سقاخانه با استفاده 
گادامــر می باشــد. این نوشــتار درصدد  از مفاهیــم هرمنوتیــک مــدرن 
گادامر تا چه حد،  که مفاهیم هرمنوتیکی  پاســخ به این پرسش است 
قابل بازخوانی نقاشی سقاخانه و شرح و بسط چگونگی شکل گیری و 
که  خلق آثار هنرمندان این جنبش است. این فرضیه نیز مطرح است 
گادامر، می توان عناصر، انگیزه ها و  با بهره گیری از مفاهیم هرمنوتیک 
بســتر شــکل گیری آثار هنرمندان ســقاخانه را مورد مطالعه و بازخوانی 

قــرار داد. به  کارگیــری مفاهیــم هرمنوتیک و بررســی اینکــه چه عواملی 
کرده و سبب شده است تا  این هنرمندان را به نوجویی هنری ترغیب 
کارهای قبل از خود، به لحاظ سبک و  که نسبت به  کنند  آثاری خلق 
کند، می تواند دارای اهمیت باشــد.  نگرش تا حد زیادی جدید جلوه 
کمک مفاهیم هرمنوتیک، پاســخ به این پرســش و پرســش هایی  بــه 
هم چون دلیل استفاده ی نقاش سقاخانه از نقش مایه های سنتی، و 
که برای خلق این دســت از آثار داشــته است، می تواند تا حد  ذهنیتی 
زیــادی علــل شــکل گیری و اهمیت آثار ســقاخانه را بر ما آشــکار نماید. 
کار دارد و مفاهیمی را به کار  از آن جایی کــه هرمنوتیــک۱ با تفســیر ســر و 
که به فهم منجر می شود، برآنیم تا با استفاده از این مفاهیم،  می گیرد 
نقاشــی ســقاخانه را مــورد بازخوانــی قــرار دهیم تــا از این رهگــذر برای 

سوال های مطرح شده پاسخی مناسب بیابیم.
این تحقیق به روش توصیفی-تحلیلی می باشــد. بدین ترتیب که 
ح می گردند و ســپس با  ابتدا هرمنوتیک و مفاهیم مربوط به آن مطر
معرفی نقاشــی ســقاخانه، این جنبش بر اساس مفاهیم هرمنوتیک 

گادامر، مورد مطالعه قرار می گیرد. مدرن 

مقدمه

پیشینهتحقیق

بــا نقاشــی ســقاخانه، تحقیقــات متعــددی صــورت   در ارتبــاط 
جنبــش  ایــن  پیدایــش  دالیــل  بــه  آنهــا  از  برخــی  در  و  پذیرفتــه 
که در مقاله ای با عنوان "جامعه شناسی مکتب  پرداخته شــده است 
کتــاب مــاه هنــر بــه چــاپ  کــه در شــماره ۱۴۴  نقاشــی ســقاخانه ای" 
کهنه  رسیده است، برخی از این دالیل عبارتند از: نبرد اندیشه های 
کیــد بــر نوگرایی محــض در جامعه ی ایرانی دهــه ی ۱0 و ۲0،  و نــو و تأ
سیاســت گذاری دولت وقــت در تقلید از اروپــا در زمینه های مختلف 
اداره ی جامعه و هم زمانی با جنبش پست مدرن غربی )عابددوست 
که  کاظم پور، ۱۳8۹، ۵۵(. در پژوهشــی دیگر با عنوان "ســقاخانه"  و 
در شــماره ۳ نشــریه هنرهای تجســمی به چاپ رســیده، به توصیف 
گی هــا و عناصــر بــه کار رفتــه در ایــن جنبــش، شــروع کنندگان آن  ویژ
گــی آثــار هنرمنــدان فعــال در ایــن عرصــه پرداخته شــده اســت  و ویژ
)اعتمــادی، ۱۳77، ۴0-۲۹(. هدف ایــن مقاله، مطالعه این جنبش 
بر اســاس مفاهیم هرمنوتیک مدرن و نظرات اندیشــمند مشــهور آن 

گادامر می باشد. به نام 

هرمنوتیک،تعریفوپیشینهیآن

کی و  گفــت: »فعالیتی اســت ادرا  در تعریــف هرمنوتیــک می تــوان 
کــه با تجربه ی  کــه می توان آن را بــه نظریه هایی تقلیل داد  ارتباطــی 
کار دارند و پیشــینه ی آن به  ح و تفســیر پدیدارها ســر و  توضیح و شــر

گذشته های بسیار دور باز می گردد« )احمدی، ۱۳78، 7(. »ریشه ی 
که از نظــر یونانیان باســتان،  ایــن اصطــالح به هرمــس۲ باز می گــردد 
که نقش رســاندن پیــام خدایان به یکدیگــر را به عهده  خدایــی بوده 
داشــته اســت و در عین حال به آدمیان نیز یاری می کرده است تا هم 
کنند و هم مقصود و منظور یکدیگر  پیام هــای رمــزی خدایان را درک 
گفتن و نوشتن دریابند« )احمدی، ۱۳80، 6۲(. در قرون  را در سخن 
کاربرد داشــته اســت.  کتاب مقدس  وســطی،  هرمنوتیک در تفســیر 
که در قرون  »هرمنوتیک در حقیقت مبانی تفســیر متون دینی بوده 
ح شــده و به  معاصر به نحوی وســیع تر از مطالعه ی متون دینی مطر
تدریج به صورت یکی از منطق های مطالعه ی علوم معرفت انســانی 
بــرای  بنابرایــن می تــوان  اســت« )مددپــور، ۱۳88، ۴۴۹(.  درآمــده 
کاربردهای فراوان دیگری نیز قائل شد. »امروزه این طور  هرمنوتیک 
که قلمرو هرمنوتیک، از محدوده ی الهیات و فلســفه  تصور می شــود 
بســی فراتــر می رود و جامعه شناســی، زیبایی شناســی، تاریخ نگاری، 
کامل علوم انســانی را نیز شــامل می شــود؛ چنان چه  حقوق و به طور 
گســتره هرمنوتیک را یادآور شــده اســت«  گادامر جهان شــمول  بودن 

)واینسهایمر، ۱۳8۱، ۱6(.
 همان طوری که ذکر شــد، دامنه ی هرمنوتیــک به مرزهایی فراتر از 
کشــیده شده است و شالیر ماخر۳  کتاب مقدس و متون دینی  تفســیر 
که در  گام نهــاده اســت. وی  کــه در ایــن مســیر  نخســتین فــردی بــود 
دوره ی رمانتیک هــا زندگــی می کرد و تحت تأثیر افکار آنها بوده اســت، 
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به معنای قطعی و واحد متن اعتقاد داشــت و هرمنوتیک را به عنوان 
روشــی بــرای تفســیر، قلمداد  نموده اســت. وی شــناخت مولــف را در 
کلی وی  جهت شــناخت هرچه بهتر متن مؤثر دانســته اســت. به  طور 
در ارتباط با هرمنوتیک، رویکردی "مولف محور" داشــته و تفســیری را 
که به مقصود مولف نزدیک تر باشد. پس از  از همه بهتر  دانســته است 
گردش دیلتای۴، تا حد زیادی اندیشــه های نزدیک به اســتاد  وی شــا
گام  گاه فراتر از مؤلف  گرفته اســت. »از نظر دیلتای، مفســر  خــود را پی 
گاه وی از آنها  کــه  برمــی دارد و از متــن او حقایقــی را به دســت مــی آورد 
غافل بوده است. درواقع متن، ابزار شناخت مؤلف هم هست. زوایای 
ناشناخته ی مؤلف در آینه متن تجلی می یابد و از همین رو شناسایی 
کرد«  متــن، نقــش مهمــی را در شــناخت روحیات مؤلــف ایفا خواهــد 
کــه مؤلف در متن  )نصــری، ۱۳8۱، ۹0(. دیلتــای در پــی تفکراتــی بوده 
کرده اســت. در واقع او به شــیوه ی بیان مؤلف توجه داشــته و  پنهــان 
که معنای متن، همان نیت ذهنی مؤلف است. او  معتقد بوده اســت 
درصدد بود تا هرمنوتیک را به عنوان روشی واحد و بنیادین برای علوم 
انســانی قرار دهد. با ظهور هایدگر۵، هرمنوتیک به مرحله ی جدیدی 
که هرمنوتیک را به  گذاشت. هایدگر بعد از شالیر ماخر و دیلتای  قدم 
کرده بودند، به جای روش شناســی از  عنوان نوعی روش فهم قلمداد 
کرده و در واقع هرمنوتیک را چیســتی فهم و  هستی شناســی صحبت 
کرده اســت؛ نه آن که این فهم با چه روشــی  شــرایط حصول آن معرفی 
گرد  به دســت خواهــد آمد. بدین  ترتیــب، وی میــدان را برای ورود شــا
که مباحثات جدیــد و پرمناقشــه ای در زمینه ی  گادامــر6  مشــهورش، 

کرده، باز نموده است. تفسیر متون ارائه 

گادامروهرمنوتیکفلسفیوی

کنیم، الزم  گادامر پیدا   بــرای آن که درک جامع تری از هرمنوتیک 
کلیــدی دارند،  کــه در بحث های او نقشــی  اســت ابتــدا بــا مفاهیمی 
آشــنا شــویم. هرچند ایــن مفاهیــم در بحث های متفکــران قبل از او 
نیــز تکــرار شــده اند، اما تعریــف این مفاهیم بر اســاس فلســفه ی وی 
کامــل مباحثات او و رســیدن به تحلیلــی جامع در جهت  بــرای درک 

پیش برد موضوع مقاله ی حاضر الزم به نظر می رسد. 

پیشداوری

کــرده اســت، یعنی  ح  گادامــر مطر کــه  »پیــش داوری بــه معنایــی 
گذشــته امروزی اســت«  کــه شــناخت مــن از  گاهــی از ایــن واقعیــت  آ
)احمــدی، ۱۳80، ۵8۱(. وی معتقــد اســت مفســر بــرای رســیدن به 
فهــم دچــار پیــش داوری می گــردد. »پیش داوری ها اســاس وجودی 
که ما  ما هســتند و در اصل به واســطه ی همین پیش داوری هاســت 
قادر به فهم تاریخ هســتیم و هیچ تفســیری بدون پیش فرض امکان 
وجود نخواهد داشــت« )پالمــر، ۱۳87، ۲0۱(. به عبارت  دیگر می توان 
گفت: »یک جانب فعالیت تفســیر، پیش داوری و پیش انگاشت های 
که براساس میزان دانایی خود،  مخاطب پیام یا مفسر است. اوست 
گاهیش بــرای هر  نظــام باورهــای فرهنگــی و حتــی بــر پایــه ی ناخودآ

کرد« )احمدی، ۱۳78، ۱6(. به زبان  متن، معنایی تازه ابداع خواهد 
که مفســر به هنگام برخــورد با یک  گادامــر می خواهــد بگوید  ســاده، 
متن و برای فهم آن، برداشت های خودش را دخالت می دهد که این 
برداشت ها ناشی از معانی و ذهنیات شخصی و فرهنگی عصر اوست 

گرِو این پیش داوری هاست.  که فرآیند فهم در  کرده است  کید  و تأ

زمینهوبافت

گادامر به آن توجه دارد، مســئله ی زمینه ی  که  از جمله مواردی 
کالم7 است. وی متن را به وسیله ی زمینه ی آن قابل تفسیر دانسته 
کل "زمینــه زنده"8 را  کلمات نیســت، بلکه  اســت. زمینــه اینجــا فقط 
شــامل می شــود )نصری، ۱۳8۱، ۹۴(. از آن جایی کــه زمینه و بافت با 
واقعیت نیز ارتباط می یابد، بسته به نوع متن، رجوع به رویکردهای 

جامعه شناختی، تاریخی و اجتماعی دور از ذهن نخواهد بود.

افقمعنایــی،مکالمه،فاصلهیزمانی،زبان
وسنت

کــه پیش داوری های  در برخــورد بــا یــک متــن، این مفســر اســت 
که البته برای رســیدن به فهم الزم اســت.  خــود را دخالــت می دهــد 
کــه بــا پیش داوری هایــش در  گونــه ای افــق معنایــی  درنتیجــه، وی 
ارتبــاط بــوده را پیش رو قرار داده اســت. »در هرمنوتیک مدرن، افق 
لت هاســت«  کنونی دال به معنای امکان وجودی دانســته ها و میزان 
)احمــدی، ۱۳7۵، ۴۱0(. از طرفــی چــون مفســر بــا متنــی قدیمی تــر 
گادامر  از خــود روبروســت، بــا افــق معنایــی متــن نیــز مواجــه اســت. 
گفتگو و مکالمــه ای میان  معتقــد اســت برای رســیدن به فهم، بایــد 
کــه از آن بــا عنــوان درهم شــدن  ایــن دو افــق معنایــی شــکل بگیــرد 
گونــه ای تعامل  کــرده اســت. بنابرایــن فرآیند فهــم،  افــق معانــی یاد 
میــان افــق معنایی مفســر و افــق معنایی متن اســت. درواقــع فهم، 
گفتگوی مفســر با متن اســت. »گفتگو، فراشد فهم متقابل  محصول 
کــه هرکس  گفتگوی راســتین این اســت  گــی هــر  اســت. از ایــن رو ویژ
کنــد و بــرای دیــدگاه وی ارزش و حق  گفته هــای فــرد دیگــر توجه  بــه 
که  قائــل باشــد« )نیچــه و دیگــران، ۱۳7۹، ۲0۵(. اما نکتــه ی مهمی 
گادامــر بــه آن اشــاره نموده اســت، مســئله ی فاصله ی زمانی اســت؛ 
اینکه چگونه می توان متنی قدیمی را امروز تفسیر نمود. شالیر ماخر 
اعتقــاد داشــت در جریــان تفســیر نباید معلومــات عصــری را دخالت 
گادامر با ایــن نظریه مخالف  داد، زیــرا باعــث بدفهمی می شــود، امــا 
گفتــه ی هگل بیانگــر چیزی  گــر هنــر به  اســت و اعتقــاد دارد »حتــی ا
گذشــته باشــد، مــا آن را امــروزی می کنیــم و بــه واســطه ی آن خبر  از 
کشــاندن  گرفت، بلکه مســأله ی ما  گذشــته نخواهیم  از رخدادهــای 
آن بــه زمــان حاضــر اســت. قاعــده ی اصلــی در بینــش هرمنوتیکــی 
گادامــر، انتقــال متن، ســخن و ســند دیروز بــه امروز اســت. اثر هنری 
همــواره زمــان حاضــر خــود را داراســت و فقط بــه معنایی محــدود از 
سرچشمه ی تاریخی خود خبر خواهد داد« )احمدی، ۱۳7۵، ۴۲0-
کرد.  ۴۱۴(. در ایــن میــان زبان و ســنت نیز نقشــی مهم ایفــا خواهند 



۲۴
نشریههنرهایزیبا-هنرهایتجسمی دوره۲۱، شماره ۴، زمستان ۱۳۹۵

کــه در آن، طرف هــای در  گفتگــو زمانــی پیــش خواهــد رفــت  منطــق 
حال مکالمه دارای زبانی مشترک باشند. »فهم، جریانی دیالکتیکی 
گفتگو و دیالوگ میان انســان و ســنت  میان انســان و ســنت اســت. 
گفتگو با زبان شکل می پذیرد« )میرخندان، ۱۳۹۱، 7۴(.  است و این 
»پیش داوری صرفًا نشــانه ی ریشــه داشتن ما در سنت است، همان 
کوشــیده ایم تا آن را بــه قالب زبان  کــه با پــرس  و جو از متون،  ســنتی 
گادامر از ســنت  گر بخواهیم منظور  درآوریــم« )گادامــر، ۱۳8۲، 6۲(. ا
گفــت: »ســنت، داده ای متشــکل از میــراث  را دقیق تــر دریابیــم بایــد 
گذشته است  فرهنگی شــفاهی و مکتوب به  ارث رسیده از نسل های 
گاهانه اســت. برای انســان  که رابطه انســان با آن تا اندازه ای ناخودآ
که  که به سنت احاطه داشته باشد، این سنت است  ممکن نیســت 
بر انســان احاطه دارد. انســان اســیر مطلق سنت نیســت، بلکه با آن 
که دارد، اثر  در تعامل اســت؛ هرچند ســنت به واســطه ی احاطه ای 
بیشــتری بر انسان می گذارد. ســنت، سنگ بنای نخستین فهم های 
گذشــته، حــال و آینــده را  انسان هاســت. ســنت همــه ی فهم هــای 
گادامــر  کــه  دربــر می گیــرد« )میرخنــدان، ۱۳۹۱، 7۴-7۳(. مباحثــی 
کرده تا حد زیادی نســبت به پیشــینیان  در رونــد تفســیر و فهم ارائه 
که  گادامــر در ایــن اســت  کار  خــود جدیــد اســت. در واقــع »اهمیــت 
کشــانده  بحــث از روش هــا و شــگردهای تفســیر را بــه نکتــه ی اصلــی 
کــه هرگونه تفســیر و شــناخت لحظه ای از  اســت؛ یعنــی بــه این نکته 
که مفســر و متن هردو تابع آن هستند. به  یک ســنت اســت، ســنتی 
که در  گفتگو یــا مبادله ایســت  ایــن دلیــل هرگونه تفســیر و شــناخت، 
چارچوب این سنت شکل می گیرد، پیش می رود و مکالمه ای میان 
گذشــته و امروز در جریان است« )احمدی، ۱۳80، ۵7۹(. با توجه به 
گادامــر را رویکردی  ح شــد، می توان رویکــرد هرمنوتیکی  آن چــه مطر
که  که برای مفسر، اهمیتی قائل است  کرد؛ چرا "مفسرمحور" قلمداد 
تــا قبــل از وی در هرمنوتیــک چنــدان اهمیتی به آن داده نمی شــد.

نقاشیسقاخانه

کــه نخســتین بــار توســط  نقاشــی ســقاخانه ، »اصطالحــی اســت 
گروهی  کریــم امامــی مترجم، روزنامه نــگار و منتقد برای توصیــف آثار 
کنند،  که می کوشــیدند پلی میان ســنت و نو بنا  از هنرمنــدان ایرانی 
گروه در دهــه ی ۱۳۴0  کبــاز، ۱۳78، ۳07(. ایــن  بــه کار بــرده شــد« )پا
گرفت و علت نام گذاری ســقاخانه، به سبب  شمســی در ایران شــکل 
که  گــروه بوده  وجــود عناصری آشــنا در نقاشــی های هنرمنــدان این 
گروه،  در ســقاخانه ها مشاهده می شــده است.۹ نحوه ی برخورد این 
بازسازی میراث گذشتگان در قالب های امروزی بوده است. درواقع، 
هنرمنــدان ســقاخانه تحت تأثیر هنــر غربی، درصــدد بوده اند هنری 
کــه دارای شــاخصه هایی بومی و ملی و در عیــن نوگرایی،  بیافریننــد 
ایرانی باشــد. برای همین منظور از تصاویر قاجاری و نقش مایه های 
کــه ریشــه در هنرهــای ســنتی ایرانی داشــت، بهره  تزیینــی متنوعــی 
کباز معتقد اســت: »هنرمندان ســقاخانه را می شــد  بردنــد. رویین پا
نوادگان اســتادان صنعتگر قرن های پیشــین دانســت. تذهیب کاران 
کاربردی  که هزار و یک شیء  و زرکوب ها و قلم زن ها و خوشنویســانی 

کتیبه هایی از  کمک نقش و نگارهای ظریف درهــم  پیچیده و یا  را بــه 
کباز، ۱۳8۹، ۲۱۵(.  خط خوش، زیباتر می کردند« )پا

کریم امامی در مورد این جنبش می نویســد: هنرمندان سقاخانه 
و ســنتی  ملــی  زیبایی هــای  از  دوبــاره ای  تعریــف  در جســت و جوی 
برآمدند و یا به بیانی دیگر، این هنرمندان با عشق به زوایای فرهنگ 
که مکتبی  گســترده بــه فرهنگ جهانی به فکــر افتادند  ملــی و نگاهی 
ملــی- بین المللــی تأســیس نمایند و حتی شــاید بــدون تمهید اولیه 
کشــانده شدند.  و به صورتی طبیعی، به ســوی تأســیس مکتب فوق 
که  رویکرد اینان به اشیاء و عناصر بصری محیط اطراف زندگی مردم 
کن مذهبی وجود داشت، باعث شد  در ســقاخانه و زیارت گاه ها و اما
که از این اشیاء در فضاهای معاصر، تعریف مجددی به عمل آید و در 
ســامان دهی تازه و بدیعی، به مکتبی جدید و قابل قبول و سرشــار از 

نوآوری تبدیل شود )امامی، ۱۳۵6، ۹7(.
پرویــز تناولــی در ارتبــاط با نخســتین آثار این جنبش می نویســد: 
حضــرت  حــرم  بــه  زنــده رودی  و  مــن   ،۱۳۴0 ســال  حــدود  روزی 
عبدالعظیم رفتیم و آنجا توجه مان به تعدادی تصویر چاپی مذهبی 
که برای فروش عرضه شــده بود، جلب شــد. در آن زمان، ما هر دو در 
که بتوانیم از آنها  جست و جوی انواعی از مواد و مصالح ایرانی بودیم 
کنیم و آن تصاویر را خریدیم و به خانه بردیم. از  کار خود استفاده  در 
ســادگی فرم آنها، از تکرار نقش ها در آنها و از رنگ های چشــم گیر آنها 
که زنده رودی با الهام از آن  ح هایی  خوشمان آمد؛ در واقع اولین طر

کارهای سقاخانه ای هستند )همان، ۱۲7(. کشید، اولین  تصاویر 
کریم امامی، مکتب ســقاخانه با بازگشــتش به هنرهای  به اعتقاد 
گذشته، رنسانسی در هنر ایران ایجاد کرد و توانست هنرهای تجسمی 
کند و مکتبی ملی به وجــود آورد. »مکتب ملی پیش از  ایــران را احیــا 
ظهور سقاخانه ای  ها، یک رؤیای آسمانی بود. سقاخانه ای ها نشان 
کــه بــا اســتفاده از مصالــح آشــنای دم دســت، خیلی آســان تر  دادنــد 
کریم امامی نام دیگر  می توان به این مکتب رسید« )امامی، ۱۳۵6(. 
گذاشــت و آن را در عمل، ادامه  مکتــب ســقاخانه را "نــو- ملی گرایی" 

.)Emami, 1971, 351( راه هنرمندان قدیم ایران دانست

بازخوانینقاشیسقاخانهبارویکردهرمنوتیک
گادامر

نقاشــان سقاخانه با بهره گیری از نقوش و عناصر تاریخی و سنتی 
ایرانی، سعی در احیانمودن هنر و هویت بخشی به آثاری را داشته اند 
کــه محصــول طرز فکــر زمانه و اجتماع آنهاســت. »هنرمنــد بر جامعه 
که در  متکــی اســت و لحــن و آهنگ و قوه احساســش را از جامعــه ای 
آن زندگی می کند می گیرد« )رید، ۱۳8۴، ۲۲۳(. هنرمندان سقاخانه 
همــگام بــا تحوالت جهانی و با توجه بیش از پیش به دســتاوردهای 
که بخش عظیمی از آنها متعلق به مفاهیم موجود  گذشــته ی ایرانی 
که در  کنند  در هنرهای ســنتی بوده اند، قصد داشته اند هنری خلق 
عیــن نو بــودن، با فرهنــگ دیرینه ی ایرانی نیــز ارتباط برقــرار نماید. 
بافت و زمینه، اهمیت زیادی در شــکل گیری و اجرای آثار هنرمندان 

این جنبش داشته است. 
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تصویر۱- استفاده از تصاویر زنان قاجاری در آثار سقاخانه.

)www.citytomb.com ( :مأخذ

ناصر اویسی2

       

تصویر۲- اسب در آثار سقاخانه.

)www.galleryovissi.com کباز، ۱۳8۹،  ۲08 و مأخذ: )پا

فرامرز پیآلرام3

  

تصویر ۳- خط در آثار نقاشان سقاخانه.
کباز، ۱۳8۹، ۲۱6(                                                                کاظم پور، ۱۳8۹، ۵۴ و پا مأخذ: )عابددوست و 

حسین زنده رودی4

      

تصویر ۴- خط در آثار نقاشان سقاخانه.
کاظم پور، ۱۳8۹، ۵۳( مأخذ: )عابددوست و 

جدول1-جنبشسقاخانه،هنرمندانوبرخیازآثارآنها.
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بخشــی از ایــن زمینــه، مربــوط بــه رویکردهــای اجتماعــی زمــان 
هنرمند و بخشــی مربوط به مســائل تاریخی متن، یعنی سنت هایی 
گرفته است و در هر دو حالت با واقعیت ها  که از آنها بهره  بوده است 
مــکان  و  زمــان  مــورد  در  حقایقــی  »دانســتن  واقــع  در  مواجهیــم. 
ساخته شــدن اثــر، مهم تریــن اطالعــات در جهــت رســیدن بــه یــک 
ک عینی مبتنی بر یک واقعیت تاریخی اســت« )جنســن، ۱۳8۴،  ادرا
۱۴(. در ارتبــاط بــا زمینــه ی تاریخی متــن می توان به پرهیــز نقاش از 
کــه ریشــه در عالــم انتزاعــی و تاریــخ نگارگــری ایرانــی  طبیعت گرایــی 
کلــی نقاش ایرانــی به جز مــواردی محدود  کــرد. به طــور  دارد، اشــاره 
در برهه ها یــی از زمان هــای تاریخــی، در قیــد طبیعت نــگاری نبــوده 
و همــواره در فکــر نشــان دادن عالــم مجــردات اســت. در ارتبــاط بــا 
که در جامعه ی  کرد  زمینه ی اجتماعی نیز می توان به تحوالتی اشاره 
گرفته اســت؛ چنانکه  ج از ایران صــورت  آن زمــان ایــران و حتــی خــار
»گســترش دامنــه ی جنــگ جهانــی دوم بــه ایــران و رفتن رضاشــاه و 
برقــراری مختصر آزادی های اجتماعــی، مجالی برای نوجویی هنری 
کبــاز، ۱۳8۹، ۲0۲(. جنبش نوگرایــی در ایران در حال  پدیــد آورد« )پا
شــکل گیری بــود و ایــن مســئله، زمینــه را بــرای خودنمایی نقاشــان 
ســقاخانه بــاز می کــرد. پس از آن »در زمان محمد رضا شــاه سیاســت 
کیــد بــر تاریــخ دو هــزار و پانصــد  ج گــذاری و تأ فرهنگــی حکومــت، ار
گذشــته بوده اســت و بســیاری  ســاله بــه ویــژه دوران عظمــت آن در 
از نقوش تابلوهای نقاشــان ســقاخانه ای نیز با این سیاســت ســازگار 
بــوده اســت، زیــرا هنرمند قصد داشــته اســت مدرنیســم را بــا رنگ و 
بویــی ملی و ایرانی بیان نماید« )افشــارمهاجر، ۱۳8۴، ۲00-۱۹۹(. او 
گام  در روند رســیدن بــه خلق آثار خویش همگام بــا تحوالت جهانی 
گرفته اســت.  برداشــته و به شــدت تحت تأثیر محیط پیرامونش قرار 

»هنرمنــد بــر میــراث فرهنگــی جامعــه ی خــود و احیانًا جوامــع دیگر 
تکیــه دارد و می کوشــد تــا به مــدد این میــراث، راهی بــه منظور خود 
که دانشــمند با میراث فرهنگی می کند،  بگشــاید. بر اثر برخوردهایی 
گشایشــی دســت می دهــد، راهــی بــرای حصــول مقصــود آنــان پیــدا 
می شود و اندیشه ای در ذهن آنان طلوع می کند« )آریان پور، ۱۳۵۴، 
6۹(. جایگاه نقاشــی ســقاخانه، بطن جامعه ی ایرانی بود و شــرایط 
که هنرمند نیاز دیده تا همگام با عصر خویش،  به گونه ای بوده است 
گادامر اعتقاد دارد » هنر  که  دســت به نوآوری بزند. بی جهت نیســت 
چیزی تزیینی اســت و بی جایگاه نیســت. هنر جایگاه می خواهد و از 
خــودش جایگاهــی عظیم می آفرینــد. ما باید عنصر تزیینــی هنر را باز 
کنیم. هنر نه بی جایگاه اســت و نه بی زبان. نخستین  کن  در هنر ســا
که هنر و تاریخ  که ما می بایست انجام دهیم یافتن راهی است  کاری 
را بــا هــم دربر بگیــرد« )پالمــر، ۱۳87، ۱88(. مطابق آنچه بیان شــد، 
زمینه و بافت آثار نقاشان سقاخانه، ناظر بر همان رویکرد ملی  گرایانه 
که در آن به تولید  آنها و بیشــتر متوجه عظمت ســرزمینی بوده است 
هنــر پرداخته انــد، زیرا اندیشــه خلق آثــار هنرمندان ایــن جنبش، با 
زمینه های اجتماعی و تاریخی مذکور، ارتباط مستقیم برقرار می کند.

ج از   از طرف دیگر هم زمان با فعالیت هنرمندان سقاخانه، در خار
گروه در  کار هنرمندان این  کشــور اندیشه های جنبش پست  مدرن بر 
گذشته را جایز  گر مدرنیست ها بازگشت به  ایران ســایه افکنده بود. ا
نمی شــمردند، اما پســت مدرنیست ها به این مســئله توجه و اعتقاد 
داشتند و رجوع و استفاده از دستاوردهای گذشتگان را دست مایه ی 
کار خود قرار می دادند. هنرمندان ســقاخانه نیز این اندیشــه را به کار 
گادامــر  بســتند و آن را در خدمــت اصالــت ایرانــی و ملــی درآوردنــد. 
گفتگو، میان متن و مفســر بــه وجود می آید و فرایند فهم  معتقــد بود 

صادق تبریزی5

تصویر ۵- اثری از صادق تبریزی از هنرمندان سقاخانه.
مأخذ: )همان، ۵۲(
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شــکل می گیرد و داشــتن زبانی مشترک میان مفسر و متن نیز در این 
که ترکیبی از عناصر و نقوش  راه الزم اســت. نقاش ســقاخانه با متنی 
که ریشــه در ســنت های  ســنتی و مذهبــی بــود و با اســتفاده از زبانی 
ایرانــی و ملی داشــت، درصدد القــای هویتی بومی بوده اســت؛ زبان 
گره  هنرمند در مقام یک مفســر با ســنت ها و پیشینه ی فرهنگی اش 
 خــورده و ایــن را می تــوان در آثــارش به  وضــوح مشــاهده نمــود. او در 
گرفته اســت  دوره ی زمانــی خــود زندگــی می کند، اما نقوشــی را به کار 
گذشــته به  که محصول زمانه ی او نبوده اند. در واقع این نقوش را از 
کرده و با تفکر امروزی خود با آن به گفتگو نشسته  دوره ی خود منتقل 
است. به عبارت دیگر، وی با نوعی فاصله ی زمانی روبروست. البته او 
همــراه بــا این انتقــال، از توجه به ســنت ها نیز غافل نمانــده، بلکه از 
ســنت ها در جهــت معنابخشــیدن به اثــر هنری خویش بهره جســته 

اســت. هنرمند ســقاخانه در این مســیر نیاز به نوآوری را از بهره گیری 
که ریشــه در فرهنگ ایرانی دارند،  از عناصر ســنتی جامعه ی خویش 
گذر از ســنت نیز همواره بخشــی  گفت در  جدا ندیده اســت. می توان 
از ســنت های بــه جا مانده از اعصار قبــل می توانند به دوره ی معاصر 
منتقــل شــده و روند نوآوری را شــکل دهند. در این میــان هنرمند با 
فکــر و ذهنیت خود با پدیده ی هنری برخورد نموده اســت. هنرمند 
که در محدوده ی افق معنایی زمان او  دچار پیش داوری هایی شده 
قــرار داشــته اند. تحوالت جامعــه ی او و تأثیرپذیــری از تحوالت غرب 
در شــکل گیری افــق معنایــی هنرمنــد ســقاخانه اثرگذار بوده اســت. 
کــه دربردارنــده ی مجموعــه  او بــا متنــی قدیمــی روبــرو بــوده، متنــی 
گذشــته و  عناصــر و نقــوش ســنتِی بازتــاب دهنــده ی عظمــت ایــران 
کــه بیانگر آرمان های مذهبی، شــیعی و هویتی بوده اســت. نقوشــی 

تصویر6-زنقاجاربهروایتعکسهایآندوره.
) www.asriran.com(:مأخذ

تصویر7-نقشاسبدرنگارگریعصرصفوی.
   )The shahnama of shah Tahmasp, 2014(:مأخذ

تصویر8-نقشاسبدرهنرساسانی.
)www.tamadonema.ir(:کاشیهایمسجداماماصفهان،عصرصفوی.مأخذ کاربردخطبرروی تصویر9-
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 در ادامــه بــا چندیــن هنرمند ســقاخانه و برخــی نقش مایه هایی 
که در آثارشــان مورد اســتفاده قرار داده اند بیشتر آشنا خواهیم شد و 
کاربرد سنتی این نقش مایه ها را  برای فهم بهتر بحث، نمونه هایی از 

نیز به عنوان نمونه بیان خواهیم نمود.
ژازه طباطبایــی از عناصــر قاجــاری و ســنتی ایــران هم چون زنان 
که در حال اســتراحت یا نواختن  و عروســانی با ابروان به هم  پیوســته 
کرده است. اســتفاده ی طباطبایی از تصاویر  موســیقی اند، استفاده 
زنان قاجاری به خوبی می تواند معرف ســنت های این دوره از تاریخ 
ک  هنــر ایــران باشــد؛ از جملــه نوع پوشــش و نحــوه ی طراحی پوشــا
کــه در  کــه بــه دو نــوع اندرونــی و بیرونــی تقســیم می شــد  آن دوران 
ایــن میان چــادر به عنوان پوششــی بیرونی به ســبب دین و مذهب 
گرفتــه اســت )تصویــر  ایرانیــان و اعتقــادات آنهــا مــورد اســتفاده قــرار 
که  6(. اســتفاده از ایــن نــوع پوشــش به افــراد این امکان را مــی داده 
گــردش برونــد و از نقاطــی دیدن  بــه صــورت ناشــناخته و پنهــان بــه 
کــه درغیراینصورت و با روی باز رفتن به آن نقاط مجاز نیســت  کننــد 
از پوشــش هایی  اســتفاده  ک، ۱۳68، ۱۱7-۱0۲(. درحالی کــه  )پــوال
کــه مختــص به اندرونی و حرم ســرا بــود، )جدول۱: تصویــر۱( از تنوع و 
ح هایــی متفاوت در مقایســه با لباس های بیرونــی برخوردار بوده  طر

است )دیوالفوا، ۱۳76، ۱۴0-۱۴۱(.
 اســتفاده از نقــش اســب در آثــار اویســی نیــز ارتبــاط تنگاتنگــی با 
جایگاه این حیوان در ادبیات فارســی و فرهنگ ایرانی دارد؛ چنانکه 
اســب را تربیت شــده ایرانیــان دانســته اند و خاســتگاه و پرورشــگاه 
آن را نیــز ســرزمین ایــران برشــمرده اند )ماحــوزی، ۱۳77، ۲۱0-۲۱۱( 
)جــدول۱: تصویــر۲(. بنابرایــن هنرمنــد در اینجــا نیــز از نقش مایه ای 
ســنتی بهــره بــرده اســت؛ مطابــق تصویــر7، از نقــش این حیــوان در 
تصویرســازی نگاره های شاهنامه ی فردوســی در صحنه های جنگ 
کــه ارتبــاط این نقــش حیوانــی بــا ادبیات  نیــز اســتفاده شــده اســت 
فارســی را نشــان می دهــد. عــالوه بــر آن، در هنر ایــران قبل از اســالم 
نیــز، ایــن نقش مایه حیوانــی در هنرهــای مختلف به کار رفته اســت. 
که در  تصویر8، نمونه ای از بشــقاب های فلزی دوره ساســانی اســت 

آن، پادشاه سوار بر اسب در حال شکار نشان داده شده است. 
 »فرامرز پیالرام از دیگر هنرمندان سقاخانه از نشان های مذهبی 
کباز، ۱۳8۹، ۲۱۵(. وی ارتباطی  کارهای خود بهره برده است« )پا در 
با مذهب و پیشــینه ی فرهنگی ایرانیان برقرار نموده است. هرچند 
به اســتفاده از عناصر مذهبی بســنده نکرده و عناصر بســیار دیگری 
را نیــز بــه کار بســته اســت، همچــون خطــوط نســتعلیق و شکســته 
که ایــن اســتفاده از عناصر  نســتعلیق، بــه عنــوان نمادهایــی ایرانی 
از التقاط گرایــی جنبــش پست مدرنیســتی  متنــوع می توانــد ناشــی 
گروه نیز ســایه  کــه نه تنها بر آثــار او بلکه ســایر هنرمندان این  باشــد 
افکنــده بود. بهره گیری از خطوط خوشنویســی نیــز از جمله ی دیگر 
که برگرفته از سنت های  عناصر به کار رفته در آثار سقاخانه ای هاست 
ایرانی- اسالمی است و به خاطر عجین بودن با فرهنگ پیشینیان، 
نگاهــی بــه ســنت و آیین های این مــرز و بوم دارد. عالوه بــر پیالرام، 
زنــده رودی نیــز از ترکیب های خط در آثار خود بهره برده اســت. این 
هنرمنــدان بــه جنبــه ی زیبایی شناســی اثــر نیــز توجه زیادی نشــان 
داده انــد )جــدول۱: تصاویــر ۳ و ۴(. درواقــع، اســتفاده از نقش های 
که خط فارســی نیز اغلب جزء ثابتی از  تزئینی موجود در هنر ســنتی 
آن بــود، امــکان همه گونه ترکیب و تجزیــه را از نظر فرم، رنگ و بافت 

به هنرمندان ســقاخانه می داد )امامی، ۱۳۵6(.
 بهره گیــری از خــط در دوره هــای مختلف هنر ایــران و در هنرهایی 
همچون فلزکاری، کاشی کاری، نگارگری، فرش و معماری کاربرد زیادی 
که از جمله ی آنها می توان به عنوان مثال به استفاده ی  داشته و دارد 
که مطابق تصویر ۹،  کتیبه های مســاجد اسالمی اشــاره نمود  خط در 

خط ثلث، همراه با تزیینات دیگر به کار رفته است.
 صــادق تبریــزی از دیگــر هنرمنــدان ایــن جنبــش بــا اســتفاده از 
کالژهایی را ایجاد می کرد. وی  تمبرها، اســناد و عکس های قدیمی، 
از چهره هایــی شــبیه بــه مینیاتورهای ایرانی اســتفاده نموده اســت 
کــه در نگاره های  کــه هــر بیننــده ای را در نگاه اول بــه یاد چهره هایی 
ایرانی؛ به خصوص دوره ی صفوی تصویرســازی شده اند می اندازد و 
گویــی ایــن هنرمند با آثارش، جنبه های ادبــی، هنری و فرهنگی را با 
که  گونه ای خلق اثر نموده  هم به طور هم زمان درآمیخته اســت و به 
گرفته است )جدول۱:  تا حد زیادی از ســنت و فرهنگ ایرانی نشــأت 
تصویــر ۵(. تصویــر۱0، نمونــه ای از چهره هــای مصــور در نگاره هــا را 

کشیده است. به تصویر 
شــخصی  شــیوه ای  هرکــدام  ســقاخانه  نقاشــان  مجمــوع،  در   
داشــته اند و متناسب با آن به خلق آثار هنری  پرداخته اند و می توان 
گی های جنبش پست مدرن می باشد،  که از ویژ گفت این"فردگرایی" 
گــی دیگر ایــن جنبش یعنــی "متن گرایــی" در قالب اســتفاده از  بــا ویژ
گی  که ویژ کارهای نقاشان سقاخانه،  نقش مایه ها و عناصر سنتی در 
گروه بود درهــم آمیخت و  بــارز و برجســته ی همــه ی هنرمندان ایــن 
که وجه غالب آن، بازگشت به سنت بوده است.  زمینه ساز آثاری شد 
گاهی  »ایــن هنرمنــدان در تکاپــوی رســیدن بــه یک ســبک ایرانــی، 
که  کرده اند  برداشت هایی ظاهری و تفنن آمیز از منابع هنری قدیمی 
تــالش برای تطبیق این عناصر ســنتی با قالب هــای جدید، به نتایج 
مناســبی نرسیده اســت« )افشــارمهاجر، ۱۳8۴، ۱۹۹(. به طور کلی در 

تصویر10-نمونهایازچهرههایمصوردرنگارههایایرانیعصرصفوی.
) The shahnama of shah Tahmasp, 2014(:مأخذ
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کــه مفاهیــم هرمنوتیــک  نتایــج پژوهــش حاضــر نشــان می دهــد 
ح  و  بســط عملکرد نقاشی ســقاخانه و هنرمندان  گادامر، قابلیت شــر
ایــن جنبش را دارد. براین اســاس، مفاهیمی همچون پیش داوری، 
زمینه و بافت، افق معنایی، مکالمه، فاصله ی زمانی، زبان و سنت، 
لت دارد. نقاشی  هرکدام بر بخشــی از ساختار نقاشی این جنبش دال
گروهــی از هنرمنــدان ایرانی تجربــه ی جدیدی بوده  ســقاخانه برای 
اســت تــا با انتقال ســنت ها به عصر حاضر، با زبــان معاصر خود با آنها 
به گفتگو بنشینند. هرچند عناصر و نقش مایه های آثار آنان از گذشته 
بوده، اما برای هنرمند ایرانی چندان هم ناشناخته نبوده است، زیرا 
که جایگاه آن در دل سنت ها و فرهنگ  زبانی مشــترک با آنها داشــته 
که مربوط  ایرانــی بوده اســت. نقاش ســقاخانه با پیش داوری هایــی 
کرده است اما در مقابل برای  به زمان اوســت با این ســنت ها برخورد 
ســنت ها نیــز این حــق را قائل بــوده تا به عنــوان یک طــرف مکالمه، 
حرف هایش را بازگو نماید تا در یک تعامل سازنده، فرآیند فهم شکل 
گیــرد؛ چنانکــه وقتی بــه آثار هنرمندان ســقاخانه می نگریــم و با خط 
که  فارســی مواجــه می شــویم، ایرانــی بــودن آن جلــب توجــه می کند 
که به صورت ازدحامی از خطوط  متعلق به سنت است اما ترکیب آن 
که تحت  فارســی می باشــد، ناشــی از ذهنیت معاصر نقاش آن اســت 
تأثیــر پست مدرنیست هاســت و اثــر نهایــی بــه عنــوان یــک محصــول 

نتیجه

که میان افق معنایی هنرمند در  گفتگویی اســت  هنری در نتیجه ی 
مقام یک مفســر و خط فارســی در مقام متن صورت پذیرفته اســت. 
نقاش ســقاخانه به رســم انتزاع گرایی دیرینه ی نقاشــی ایرانی، سعی 
در واقعیت نــگاری نداشــته، بلکــه صورتی نمادین و تجریــدی را ارائه 
کارکرد ویژه ی هنر اوست. تغییر در  کرده است که متناسب با اهداف و 
گذشته، ناشی از تغییر در شرایط اجتماعی  شیوه ی بیانش نسبت به 
گذشته و سنت هایش دلبستگی داشته  او بوده است. در واقع، او به 
کامل از این سنت ها  اســت و این تغییر شــرایط نتوانســته او را به طور 
کی از توجه او به دستاوردهای  که حا برهاند؛ بلکه با اتخاذ شــیوه ای 
گذشــته ی ســرزمینش اســت، فاصلــه ی زمانی موجــود میان  ملــی و 
که خــود در آن به خلق اثر پرداخته  گذشــته ایرانی با دوره ای  نقــوش 
کرده اســت تا این فاصله را از میان  اســت را مدنظر قرار داده و ســعی 
بردارد. در این مســیر، هنرمند ســقاخانه به سنت های خاص نقوش 
ایرانــی، بافــت و زمینــه ی اجتماعــی و تاریخــی و زبــان مشــترک به کار 
که ریشه در سنت های ایرانی دارند، توجه زیادی  رفته در این نقوش 
گذشــته به امروز  کــرده، ترجمه ی  که او  کاری  مبذول داشــته اســت. 
که تحت تأثیر هنر پیرامونش، دست به خلق آثاری  است؛ بدین معنا 
کــه نوعــی تفســیر جدیــد از ســنت اســت و شــیوه ی بیــان و خلق  زده 
که بیانگر فرهنگ و سنت ایرانی می باشد. آثارش در قالبی ارائه شده 

آثار نقاشان سقاخانه، تالش زیادی در جهت دوری از طبیعت گرایی 
مشــاهده می شــود و هنرمند ضمن انتقال نقش مایه هــا و مفاهیم از 

گذشــته به امروز بر اســاس ذهنیت معاصر خود به جنبه ی نمادین و 
انتزاعی آثار خویش، توجه زیادی مبذول داشته است.
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