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 چکیده
اعضای ریزان اجتماعی و  شناختی در هنر امکانات جدید و ممتازی را برای برنامه جامعه ۀمطالع

های  محمود فرشچیان در خلق نگارهتجربۀ شناختی  . بررسی جامعهسازد فراهم میهنری جامعۀ 
هایی برای خودآگاهی  ، یافتهآثاربا اقبال عمومی مواجه شده، عالوه بر فهم معانی  بعضاً شیعی که

 چگونهپاسخ خواهد داد: های مهمی  به پرسشریزان اجتماعی خواهد داشت و  و برنامههنری جامعۀ 
، دیده شود و اثرگذاری کند؟ مطرح کندفراگیر اجتماعی پدیدۀ یک  عنوان بهیک اثر هنری خود را 

فراگیر اجتماعی مبدل پدیدۀ های شخصیتی در هنرمند وجود دارد که اثر هنری او را به یک  چه زمینه
های هنری او دارد؟ هنرمند  ند؟ شرایط فرهنگی جامعه چه تأثیری بر شخصیت هنرمند و آفرینشک می

با هدف توضیح  «پناه»نگارۀ شناختی  د؟ بررسی جامعهنو اثر هنری او چه نسبتی با جامعه دار
 وراثر مذککه است سید سعید زاهد نشانگر آن نظریۀ استفاده از با  آنآمدن وجودبهمکانیسم اجتماعی 

زمینۀ شخصیت و . بوده استشخصیت، فرهنگ و شرایط اجتماعی زمینۀ برآیند کنش هنرمند در 
زمینۀ و  استمؤثر الهام، تخیل و نوآوری مستقیم بر ادراک هنری هنرمند یعنی  طور بهفرهنگی 

ات . التفاند اثرگذار شده آنبر  ناخودآگاهغیرمستقیم و  طور بهاجتماعی و ساختار رسمی جامعه نیز 
مضمون از رهگذر الهام و تخیل به  1301دهۀ های  هنرمند به خفقان حاکم بر مردم در نیمه

است. ساختار بصری یافته ساختار بصری از مجرای نوآوری، شده و سپس تبدیل « جویی شیعیان پناه»
بندی متمرکز، فضای خلوت، بازنمایی  ترکیبمانند ای  تمهیدات تجسمی ۀواسط بهپناه نگارۀ 

ن برای کاهش مادیت اشکال وپردازی و تل امام با خطوط منحنی و پرهیز از چهرهپیکرۀ فیگوراتیو غیر
 ها را بازنمایی کرده است. یاوری آن شده و حزن جمعی و بیمبدل و فضا به فرم 
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 و بیان مسئله مقدمه
. است چندانی به آن نشده ما توجه ۀجامعی است که در های شناسی هنر یکی از رشته جامعه

های  تکنیک به و ایمبیشتر به فرم پرداخته ،علمی نگاه کنیم ۀشیوبه  را ایم هنر خواسته هرگاه

نیازمند توجه علمی اثرگذار اجتماعی  ۀپدیدیک  عنوان بههنر  آنکهحال . ایم دهکرهنری توجه 

فتد های روحی و روانی مفید ا تواند مثالً در درمان بررسی هنر می ،فردی بعداز است.  تریشبی

فرهنگی و های سیاسی، تغییرات  جریان خدمت مؤثری در ۀوسیلهای اجتماعی  و در بررسی

سیاست، هنر در تبلیغات انتخاباتی در  یریکارگ بهاز جمله شواهد آن  اقتصادی باشد.تحوالت 

های اجتماعی در فرهنگ و استفاده از آن در تبلیغات کاالهای  برخی از ارزشکردن همگانی

، در ما ۀجامعهنر در شناسی شناسی و روان توجهی به جامعه علت کمبه .استمختلف اقتصادی 

برداری  بهره ،ابزاری کارساز عنوان بههنوز هنر از  ،ریزی اجتماعی های مختلف برنامه زمینه

دهی شناختی به هنر و سامان التفات جامعه رو ینااز  است.نگرفته  صورتدرخوری 

تواند به خودآگاهی جمعی هنرمندان، پژوهشگران و  های هنری در این راستا می پژوهش

 کمک شایانی کند. اجتماعیریزان  برنامه

های هنری خود در  ان معاصر ایران است که با آفرینشمحمود فرشچیان یکی از هنرمند

 یرگذارتأثبسیار بعضاً و آثاری خلق کرده که واقع شده فراوان مورد توجه  نگارگری ۀزمین

 .کند میگری  های مختلف در جامعه جلوه هاو به شیو ی«عصر عاشورا»برای مثال تابلو  ؛اند بوده

باورهای  ۀزمیندر  ویژهبهشناختی  های زیبایی صورت مانندهمچنین برخی دیگر از آثار وی 

 ماننداند؛  ضوع مورد استفاده قرار گرفتهمو تناسب بهومی واقع شده و مورد اقبال عم ،شیعی

و  هدرهویت بصری ایجاد کبرخی نهادها  ۀنوازان یتیمو های خیرخواهانه  پناه که در فعالیت ۀنگار

شناختی آثار  جامعه ۀمطالع. ه استبازنمایی شد دیگرنگارگران  تعدادی از موضوع آن در آثار

ریزی و  آثار و امکانی برای برنامهاین چرایی توجه جامعه به  ۀدهند توضیح توان می را فرشچیان

 .دانستهنری  ۀجامعخودآگاهی  یارتقا

دهد، دیده شود و  اجتماعی نشانپدیدۀ یک  عنوان بهتواند خود را  یک اثر هنری می چگونه 

پدیدۀ ا به یک های شخصیتی در هنرمند وجود دارد که اثر هنری او ر چه زمینه کند؟ یاثرگذار

بر شخصیت هنرمند و  شرایط فرهنگی جامعه چه تأثیری ؟سازد فراگیر اجتماعی مبدل می
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ی های ها سؤال د؟ ایننی با جامعه داراو چه نسبت هنرمند و اثر هنری های هنری او دارد؟ آفرینش

آنان بر  یاثرگذارهای هنری و  کند تا در آفرینشمیهنری کمک جامعۀ ا به هاست که پاسخ به آن

وسیلۀ یک  عنوان بهکند تا از هنر میک ریزان اجتماعی کم ند و به برنامهتر عمل ک جامعه روشن

 نند.کچشم باز عمل مؤثرتر و با اجتماعی در راستای رسیدن به اهداف مورد نظر خود  اثرگذار

وده ب مورد توجهبسیار که  استیکی از آثار هنری محمود فرشچیان  ۀمطالعاین مقاله هدف 

 و آن را با شخصیت هنرمند ۀرابطخواهیم  است. با قراردادن این اثر هنری در کانون توجه می

اجتماعی اثرگذار پذیرفته و پرورانده و  ۀپدیدیک  عنوان بهکه این اثر را  ایفرهنگ اجتماعی

 گویی بههدف ما پاسخ ،درواقعه پی ببریم. خلق شدکه این اثر در آن  ایشرایط اجتماعی

است تا عالوه بر نتایج این محمود فرشچیان اثر پناه  ۀنگارالت فوق از طریق بررسی سؤا

 ۀمطالعهای  ریزان هنر به ظرفیت هنری، پژوهشگران و برنامه ۀجامعتوجه  ،بررسی

 بیش از پیش جلب شود.هنر شناختی  جامعه

 چارچوب نظری
 ۀرابطد و های ما توضیح دبر یخوب بهبدون داشتن یک چارچوب نظری معتبر که اثر هنری را 

توانیم  توصیف، تبیین و تحلیل کند نمی یروشن بهآن را با شخصیت هنرمند، فرهنگ و جامعه 

بودن دانش وارداتیعلت نوپا و بهما  ۀجامع. در بدهیمهای فوق  پاسخ درستی به سؤال

دانش  بنابراین،رفته و پردازی متناسب با شرایط فرهنگی کمتر صورت گ نظریه ،اجتماعی

گرایی در برخی  چالش تقلیل ،عالوه بر اینشناسی هنر ما از قوت الزم برخوردار نیست.  جامعه

آن  انادتاهل هنر و اس ۀدغدغ موجبشناسی هنر موجود همواره  و رویکردهای جامعه هاهنظری

روابط تولید یا  نظیر مادیسری عوامل کمی و  چرا که نگران تقلیل هنر به یک ؛بوده است

ای جامع و  هیاز این نظر نیازمند نظر. (172 :1381رامین، اند ) مل سیاسی و ایدئولوژیک بودهعوا

که  زاهد ۀنظریاز  ،در این مطالعه. یمهستخودمان  ۀجامعو مسائل فرهنگی  نزدیک به طبیعت

به توصیف، تبیین و تحلیل  و کنیممیشناسی هنر است استفاده  جامعه ۀزمینردازی در پ نظریه

ابعاد این نظریه  یم.زپردامیگذار بر موضوع تحقیق ل فردی، فرهنگی و اجتماعی تأثیرمعوا

 کند.میه شاهدم همزمانای و اجتماعی هنر را  فردی، رابطه
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« جمعی ۀزمینبرآیند کنش هنری هنرمند در »اثر هنری  ،این پژوهشبرگزیدۀ  ۀنظریدر 

ابط فردی، فرهنگی و اجتماعی قرار (. هنرمند درون ساختاری از رو113 :1384)زاهد،  است

این ساختار تعامل او با و اثر هنری محصول و برآیند  ستکنش هنری او ۀکنند تعییندارد که 

 او مبتنی بر الهام، تخیل و نوآوری هنرمند، از فیلتر شخصیتفردی  بعداز است. اثر کلی جامعه 

را در اختیار آفرینش هنری  معنا و چگونگیفرهنگی که  ۀزمینو شرایط اجتماعی در پرتو 

اثرگذار بر این عناصر  ۀرابط. یابد نمود میذوق، محتوا و فرم  ۀجلوو در  کندمی، عبور نهد می

برخی نظریات دیگر  مانند صرف، ارجاعی و بازتابی یعلخطی، مستقیم،  ماهیت، کنش هنری

با توجه به که زاهد  «وجهیسه» ۀنظریشناختی  مبانی هستی درزیرا  ؛است، بلکه برآیندی ندارد

عاملیت هنرمند، شرایط اجتماعی به ، گذاری شدهنام «رابطه»و  «جمع» ،«فرد» سه عنصر اصالت

 .است تصور قابل هر سهضعف برای قوت و  و توجه شده توأمان و شرایط فرهنگی

به  وجمع  یافرد  اصالتشناسی هنر به توضیح  جامعه ۀاولیهای  هویت یک نظریه در نظریه

بدیل فرد تکیه  را به تأثیر بیفردگ هایهنظری .ساختار وابسته بودیا هنرمند ارت دیگر عب

گذاری ساختارهای هنری را محصول اثر های ساختارگرا هنرمند و اثر کردند و نظریه می

 ۀپیچیدساختار توجه به  ،مدرناپسهای  رشد اندیشهبا  ،ات اخیردر نظری دانستند. اجتماعی می

های اجتماعی در حوزه سیاست، هنر، اقتصاد، حقوق  نظام گیری خرده و شکل پیشرفتهجوامع 

 ۀتجربدر  گرایی هنر به عوامل سیاسی، اقتصادی و ایدئولوژیک سو و چالش تقلیلیک ... از و

در توضیح عملکرد هنرمند و ساختار اجتماعی  «رابطه»از سوی دیگر، به نقش  نظریات چپ

گر نسبت هنرمند با شرایط اجتماعی  تنظیم عنوان بهرابطه . زاهد نیز به صورت گرفتتوجه 

 ده است.کرتوجه 

که  استفرد و جمع یا هنرمند و شرایط اجتماعی و نسبت نوع ارتباط  ۀدهند توضیحرابطه 

و نهادهای اجتماعی از یک  هاساختار ،به تعبیر دیگر. کردیاد  «فرهنگی ۀزمین»به توان  میاز آن 

کنند، ولی  های خویش را به میدان کنش هنری وارد می یگر قابلیتسو و هنرمند از سوی د

فرهنگی یا فرهنگ هنر موجود در  ۀزمینها اثرگذار است،  در کیفیت بروز این قابلیت آنچه

در کنش هنری هنرمند یا همان الهام، تخیل و  سه عامل ،درمجموع رو ینااست. از جامعه 

اثر هنری  درواقع. ، مؤثرندشود میمنجر فرم و محتوا که به تولید اثری شامل ذوق، او نوآوری 
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اقتصاد و نهادهای رسمی فرهنگ و سیاست،  نظیراز یک سو از عوامل و نهادهای اجتماعی 

فرهنگی صورت  ۀزمیناین تعامل در . پذیرد اثر میهنر و از سوی دیگر از شخصیت هنرمند 

فردی و اجتماعی  ۀزمینبخشد.  ا میه هویت و معنرابطاین به که  است فرهنگاین و  گیردمی

 فرهنگی بر چگونگی آن متمرکز است. ۀزمینو  استچرایی خلق اثر  ۀدهند توضیحبیشتر 

گیری الهام،  نقش سه عامل فوق را در شکل دپناه بای ۀنگارشناختی  جامعه ۀمطالعبرای 

 ،استشده ر منجخاص خود تخیل و نوآوری هنرمند که به تولید اثری با ذوق، محتوا و فرم 

مدل استفاده از د، تابع نظریه و وشمیسیری که در این مقاله دنبال  رو ینا. از منیدنبال ک

 ۀگان سههای  که از نظریه برآمده است. در سه بخش مجزا به نقش زمینه است 1شکل عملیاتی 

ها  نو انعکاس آ)الهام، تخیل، نوآوری( گیری ادراک هنری  فردی، فرهنگی و اجتماعی بر شکل

بندی کار  به برآیند این تأثیرات و جمع یتدرنهاپردازیم و  میدر اثر )ذوق، محتوا، فرم( 

 خواهیم پرداخت.

 
 کنش هنری در جامعه یبعد سهمدل . 6شکل 
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 روش تحقیق
تحلیلی -روش تحقیق توصیفی ،عملی الگوی عنوان بهبا توضیحات فوق و عملکرد نظریه 

 ۀشیو. شدندگردآوری  براساس مدل مستخرج از نظریه یلها برای توصیف و تحل داده. است

و مصاحبه با فرهنگی  و اجتماعی ۀزمین بارۀدرمنابع پژوهشی  اسناد، ۀمطالعها  گردآوری داده

دادن الگوی مفهومی،  نظریه عالوه بر .بوده است، شاگردان و پژوهشگران نگارگری هنرمند

های  با توجه به داده ،برای تحلیلست تا الگوی عملی تحقیق به ما کمک کرده ا عنوان به

رابطه برقرار کنیم و در راستای رسیدن به پاسخ  ها دادهبین این مفاهیم و شده، گردآوری

 خود گام برداریم.های  پرسش

 بحث

 اثر هنری و شخصیت هنرمند

 های اثرگذار اجتماعی دارد؛ یعنی برآیندی از نیروها و زمینههنرمند خود وجودی اجتماعی 

سازد.  نسبی درونی می طور بهپذیری، جامعه را  یند موسوم به جامعهاکه در فر است

آموزد تا عضو یک جامعه و فرهنگ خاص شود  فرد می ،فرایندی است که طی آن پذیری جامعه

 :1397)ادگار و سجویک،  شودو به این ترتیب به یک موجود واقعاً اجتماعی و فرهنگی بدل 

 ستآن است که اولین بعد اجتماعی در کار هنرمند، شخصیت خود او (. این واقعیت گویای34

 اثرگذار است. ر کیفیت آفرینش هنریزمینه د عنوان بهکه 

خصوصی است که در کیفیت ادراک فردی، هنرمند دارای اخالق، اعتقاد و رفتار به بعددر  

از طریق هدایتی که  جمعی ۀاز زمین بعداولین در نقش شخصیت هنرمند گذارد.  هنری او اثر می

و فرم  محتوا، ذوقهنری یعنی  اثرر دبر ادراک هنری شامل الهام، تخیل و نوآوری دارد، 

تخیل در  یلۀوس بهها را  بدهد تا آنمجال بروز  ییاهاینکه هنرمند به چه الهام .استکننده  تعیین

یل و نوآوری متقارن با الهام، تخ»است.  اعتقاد هنرمند اخالق وتابع ، راندراستای نوآوری بپرو

-را عمدتاً به این عوامل تأثیر خود ضرب حاصلاند و  اخالق، اعتقاد و رفتار درنظر گرفته شده

ها خطی  رابطه ،حال یندرع .(111 :1384)زاهد،  «گذارد میر ذوق، محتوا و فرم باقی ترتیب ب

در  آن رادهد تا  دست می الهامی که به هنرمند ،اساسبراین برآیندی لحاظ شوند. دو بای یستندن
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گذر  وی اخالق، اعتقادات و رفتاراز فیلتر  روراند و با نوآوری همراه سازد،پبتخیل  ۀسای

 د.شوکند تا به اثر هنری ملموس مبدل  می

 فردی ۀکنش هنری در زمین .6جدول 

 کنش هنری شخصیتی ۀزمین

 اثر هنری ادراک هنری شخصیت هنرمند

 ذوق الهام اخالق

 محتوا تخیل اعتقاد

 فرم نوآوری رفتار

 

کنند که  های پایدار و صفات ماندگار وجود انسان معنا می و گرایش ها علقهاخالق را به 

(؛ یعنی 01 :1382ابن مسکویه، ) یستندننیازمند تأمل و واسطه  ،برای بروز و تبدیل به رفتار

ی نیز عالوه بر صفات و مطهر شهیدوجهی ناخودآگاه و برخاسته از نهاد انسان نیز دارد. 

کردن را هم مرتبط با  دارد، چگونه عمل مدنظرهای پایدار انسان که چگونه بودن را  گرایش

انسان  و اعتقاد (. باور22 :1379مطهری، دارد )شهرت « حکمت عملی»داند که به  اخالق می

د هدمیمان خود را سا ۀتجربیات روزان ،همان بینش و نگرش کلی هر فرد است که در پرتو آن

 نیز ند نوعی معنابخشی به جهان واقعکنش هنری هنرم ،بخشد. از همین رو ها معنا می و به آن

شود که  های محسوس و عملی انسان گفته می (. رفتار هم به کنش118 :1399مریدی، هست )

 .گذارد ها اثر نیز می در آن ،عکسرگیرد و ب او شکل می و اعتقاد در امتداد اخالق و باورها

معنای تأثر هنرمند از شرایط بههنرمند با بیرون خویش است که  ۀرابط ۀدهند توضیح« الهام»

به بیان  تحریک بیرونی و شهود درونی هنرمند است که ،. به تعبیریاستو عوامل پیرامونی 

گری را فراهم  را مواد خام آفرینشزیولی کافی نیست؛  است،گری  شرط الزم آفرینش مریدی،

گر با آن کار کند  نشخام بستگی به این دارد که آفری ۀگیری نهایی ماد اما شکل ،آورد می

(. کار روی الهام و تبدیل آن به تصویر ذهنی از طریق گزینش عناصر و 111 :1399)مریدی، 

 بدیع ۀبا نوآوری و بداعت همراه است. نشانگیرد که  یک ترکیب توسط خیال صورت می ۀارائ

 است.اثر ند با سایر کارهای او و کارهای مشابه دیگران در موضوع تمایز کار هنرم ،بودن

. استمحمود فرشچیان با توجه به خاستگاه اجتماعی و خانوادگی، دارای شخصیتی مذهبی 
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 او باورها و اعتقادات خانوادگی یرتأثاز گذشته تاکنون، مستقیم و غیرمستقیم تحت  ویرفتارهای 

اند که  این نکته اشاره داشته ههمواره بفرهنگ و هنر، عرصۀ اران بوده است. دیگر هنرمندان و نامد

فرشچیان به  ۀو تظاهر بر مناسک شرعی، آموز یدتأکدینداری و  هنرمند با آنان، یوگوها گفتدر 

ساختی برای اخالق و  ژرف عنوان بهتوان باورها و اعتقادات راستین را  ایشان بوده است. می

پایبندی عملی به دین و (. 210 :1387نبرد،  رضایی) گرفتسلوک رفتاری هنرمند درنظر 

خانواده به عتبات عالیات، در با  اوگوناگون مذهبی و سفرهای زیارتی مکرر  هایبرگزاری مراسم

 (.همان) ی شدبعدنظیر  خلق آثار و شاهکارهای بی ۀو زمین ،ناخودآگاه هنرمند ماندگار

مناسک شرعی، در تولی و محبت به خاندان  شخصیت مذهبی پایبند به عالوه برفرشچیان 

عادی  یا مسئله یتب اهلدوستی و ارادت وی به  رسدمی نظربه. برجستگی دارد یتب اهلنبی و 

از  ،و تأثیر آن بر آثار هنری« خلوص قلبی» مانندبیشتر با مفهومی  رو یناو از  نیستو ساده 

اعتقادات او به تشیع اظهار  ۀدربار نیز همسر هنرمند (.22 :1380رجبی، است )یاد شده  وی

اش را  یمذهب یتابلو وقت یچهبه ائمه معتقد باشد. او  یدمرا مثل او ند کس یچهدارد که  می

 :1392)اسدی کرم و احمدی،  تکرده اس یم( تقدعحضرت رضا ) زهها را به مو نفروخته و آن

چهار ضریح برای های شیعی و  توجه به حجم کارهای هنری هنرمند شامل نگاره (.12

رایگان و افتخاری که شامل فرایندهای طراحی و نظارت بر ساخت  طور به یتب اهلهای  حرم

مؤید مفهوم خلوص و خشوع قلبی  یهمگ ،حقوق بازنشستگی به آستان قدس یو اهدااست 

 .استپیامبر اکرم  یتب اهلهنرمند در پیشگاه 

 شرعی ضای خانه و مناسک و آدابزنی پایبند مذهب و سنت، ف عنوان بهمادر هنرمند 

و سپس ادراک دهی به روحیات، باورها و رفتارها  زندگی فردی هنرمند در شکلر جاری د

چند مرتبه  یبود و سال ییباخدا یمادرم بانو»: گوید یمخودش  اند. نقش مهمی داشته او هنری

فه، ذهن و یشر کوتاه من در آن مشاهد یزندگشد.  یم ییو کربال یبست و مشهد یبار سفر م

، در ذهن و یکردند. در رهگذر آن سفر معنو یشناخت ییبایروح مرا مشحون از درک و حس ز

 :1383فر،  فهیمی) یافتظهور  یم تا حدیها در کارهابعدنقش بست که  ییزهایروح من چ

 مندی از محضر استاد خود استاد نیز به این واقعیت که آثارش به دینداری خانواده و بهره(. 07

 (.28/2/1382 فرشچیان،است )ه کرداذعان  گردد یبازمامامی 
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بخشیدن به  نقش بسزایی در رشد شخصیت و شکل «امامی آقاامیرزاستاد »خانواده،  پس از

نقش محوری الهامات، خیال و نوآوری هنرمند داشته است. نگارگران و نزدیکان هنرمند به 

همکالسی هنرمند در هنرستان  زادهیجز یرهوشنگما ،این افراد ۀاز جمل .اند هداشتعان میرزا اذ

و  یرزانخست حاج م یان،استادان در آثار فرشچ یرگذارترینتأثبه نظر من »: هنرهای زیباست

جلیل جوکار نیز بر این مطلب صحه  .(191 :1387نبرد،  یی)رضا «تاس یسپس استاد بهادر

ه فراگرفت یبهادر یسیرا از ع یککنبوده و ت یرزام یراستاد تحت تأث یمذهب یتشخص گذاشته که

های حکمی و  محتوا و آموزه ۀهم در حوز ،. اما اثرگذاری میرزا(14/2/1389جوکار، است )

که به سبب کسوت روحانی و آشنایی وی با علوم دینی و معارف تشیع به هنرمند  استقرآنی 

مورد اخیر در آموزش و فرهنگ کار هنری بوده که  ۀشیو ۀواسط بهنتقل شده است و هم م

 .شودمیفرهنگی بررسی  ۀزمینبخش 

 از» وی. استگرا، مستقل و عاطفی  عالوه بر شخصیت مذهبی، انسانی درون فرشچیان

 یخود کمتر رغبت به باز وساالن سن هم ینگرا بود. در ب در خود فرورفته و درون یآدم یکودک

بیشتر ها،  از نگاره ینقوش بعض منزل و یوارهایها و د یها و بخار سرستون های یبر گچداشت. 

عالوه بر . (00 :1387رضایی نبرد، ) «داشتند یخردسال را به خود مشغول م ینذهن ا

است. فرشچیان از کودکی  توجه قابلاو نیز از جهاتی  عاطفیگرایی و استقالل، شخصیت  درون

، داشته یدهمسرچنو های فراوان  شغل پدر که مأموریت یاقتضادر دامن مادر تربیت شده و به 

گرایی  ده است. فضای خانه و نوع روحیات دیگر او مثل درونگذرانزمان  دبیشتر با مادر خو

محبت  ورده، از او شخصیتی عاطفی ساخته کهکه تمرکز بر کار هنری را برای او به ارمغان آ

 .اند تأثیر نبوده آن بیهای مکتب نیز در تشدید  و آموزه یتب اهل

اول  ۀدهکه مثل  یا ، در خانه1302رمضان  21ت حضرت امیر )ع(، در شب شهاد هنرمند

در آن برقرار بود، جمالتی از مادر  یتب اهل یبرا یو سوگوار یخوان ماه محرم، سنت روضه

تا  یخوان ! برو به مجلس روضهیکن یخواهد نقاش یز نمین شب عزیدر ا»شنود:  خویش می

من، امشب »( و پسر گفته بود: 214 :1399مین، )آر« شتر اثر کند!یت بیها خدا در گوش یصدا

ا را نگه داشته بود. تمام شب بر یو تمام شب، اح« خدا را بهتر بشنوم. یکنم که صدا یم یکار

ران نان و خرما یمان و فقیتیان یگشت و م یکوفه م یها سته بود که در کوچهیگر یغربت مرد
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 :است )همان« ع() یعلحضرت  یزنوا میتی» یآن شب، تابلو یایحاصل اح کرد. یقسمت م

210). 

مبدأ الهام اولیه در  عنوان بهمادر  ۀبدون شک شب شهادت امام، فضای محزون خانه و توصی

و او با  گرفتهدر هنرمند شکل  موضوع و ایدهبا الهام، پناه عمل کرده است.  ۀآفرینش نگار

و بدیع برای تبدیل به فرم  به صورتی نوآن را تا  ده استکرخلق اثر را پردازش  ۀتخیل، اید

صورت شخصیت هنرمند  بعدارتباط با  یک از مراحلش بی . این فرایند در هیچسازدآماده 

تا و باورهای اعتقادی او این ادراک را  هنرمند های اخالقی گرایشحالت روحی و . گیرد نمی

 ساختهاخالص  تیدرنها»هنرمند در پایین اثر  ۀکنند. مرقوم همراهی میتبدیل به فرم  ۀمرحل

 ۀبه امام علی )ع( در لحظهنرمند و اعتقاد راستین  ، حالت روحیخشوع اخالقی گویای ،«شد

 .خلق اثر است

شخصیتی هنرمند به تصویر ذهنی از امام، فضای خانه و مادر  ۀدر بستر زمیننوازی  یتیم ۀاید

حضرت  ییتنها بهنسبت با احساسات همیشگی مادر  انتخاب چنین مضمونی بی. گردد یبازم

شناسی هنرمند را شکل  شده و زیبایی علی )ع( که در فضای خانه با قطرات اشک و آه ابراز می

عاطفی خاص هنرمند که میل دارد  ۀ(. همچنین روحی214 :1399آرمین، است )داده، نبوده 

 (، مضمون22/3/1389فر،  فهیمیموضوع )تأکید را بر معنا و حضور بگذارد تا روایت فیزیکی 

 غربت و تنهایی را همراهی کرده است.

و تاریخی ماجرا  ، محسوسروایت فیزیکی یجا به حضورتأکید بر معنا، مفهوم و 

نگاهی به  آید. می حساب بهپناه  ۀدر نگاروجه نوآوری آفرینش هنری وی  ۀکنند تأمین

شان خانه ن های متون سنگی و قهوه شهادت امام مانند نقاشی با موضوع های شیعی نقاشی

اما  ،رسند نظر میو بعضاً خشن به اندروایت فیزیکی ماجرا بسنده کرده هدهد این آثار بیشتر ب می

 عاطفی موضوع تأکید کندکوشد بر محتوا و تأثیرات  نگاری می وقایع یجا بهفرشچیان 

فضای  با استخدام که با خلوص قلبی همراه است، هنرمندذوق محزون (. 94 :1382 ،فر فهیمی)

مضمون  زیباییبه بندی متمرکز محدودیت رنگی و ترکیب، وغیرفیگوراتیمنحنی خطوط ت، خلو

 فرم بخشیده است.غربت و تنهایی را 

خاستگاه اجتماعی هنرمند و تربیت مذهبی و شیعی فردی، با توجه به  بعددر  درمجموع
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ص اخالقی و خشوع و اخالاند،  شناسی خاصی را برای او بسترسازی کرده که زیبایی خانواده

تمهیدات و ترکیبی خاص از  به او به مظلومیت و تنهایی حضرت امیر در متن سوگواری اعتقاد

مادیت و محدودیت در زمان و مکان  ،با استفاده از فضای خالی است. هنرمندانجامیده  عناصر

ن ضم ،یابی در باالی تصویر و مکانبه مدد خطوط منحنی و غیرفیگوراتیو  نار گذاشته ورا ک

 تلوّنو پردازی  چهره پرهیز ازبر قداست او تأکید ورزیده است.  ،امام ۀنفی جسمانیت از پیکر

این ساختار بصری تبلوری از  درمجموعنیز با قداست و شأن واالی امام همراهی دارند. 

سمت و مادری است که ادراک هنری هنرمند را به خانهخلوص قلبی هنرمند و فضای 

امام علی )ع( و  در برابرکه خشوع هنرمند و اهل خانه اند  ت کردههدایساختاری محزون 

ارتباط با شرایط اجتماعی و  کنش مذکور بیرسد نظر میبهدهد.  غربت خود او را نشان می

 .أثیر گرفته استها نیز ت و از آنشرایط فرهنگی زمانه نبوده 

 
 آستان قدس رضوی ۀ، مجموع6531پناه،  .2 شکل

 فرهنگی ۀناثر هنری و زمی

. فرهنگ رابط استفرهنگی  ۀ، زمینبودهجمعی که بر کنش هنری هنرمند مؤثر  ۀزمین بعددومین 

. شود محسوب میمعنای ساختار رسمی و نهادهای هنری آن بهاجتماعی زمینۀ بین فرد هنرمند و 
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نری اثر ه آفرینشنوع روابطی است که بر فرهنگ کار هنری و کنندۀ  تعیینفرهنگی زمینۀ  ،درواقع

. هنرمند با توجه به کند و شرایط اجتماعی را تعیین میو نسبت هنرمند با ساختار رسمی گذارد می

گیری دارد که نوع روابط او با ساختار رسمی و نهادهای اجتماعی  شخصیتی خویش جهت بعد

صورت  ای فرهنگیزمینۀ  ذیل ،گیری و گزینش هنرمند جهتد. ساز میمشخص  تا حدودی هنر را

 هماهنگی داشته باشد.خاستگاه و گروه اجتماعی وی تواند با  میگیرد که  می

( که در سه 94: 1394زاهد، )شود  اطالق می «ادراکات به توافق جمع رسیده»فرهنگ به 

های  فرهنگ بنیادی بنیان فرهنگ بنیادی، فرهنگ تخصصی و فرهنگ عمومی وجود دارد. ۀالی

و باورهای جامعه  های اجتماعی خویها،  اعتقادات، ارزشین تر مهم. گیرد یبرمهر فرهنگ را در

 تصوربهبر فرهنگ بنیادی است که  های مبتنی در این بخش قرار دارد. فرهنگ تخصصی، یافته

یعنی  ،هر جامعهن امتخصصهای رایج میان  عقلی، علمی و تخصصی تنظیم شده است. بحث

عمومی، آن بخشی از فرهنگ است که در گیرد. فرهنگ  در این الیه قرار می ،علم و معرفت

فرهنگ  ،از سوی دیگر (.81 :1384زاهد، ) شود رفتارهای عموم مردم ساری و جاری می

ه و یو پا تر استقی، عمیفرهنگ تخصص یشتر از آنبو  یفرهنگ عموم در مقایسه با یادیبن

 ۀزمینین بنابرا ؛(08: 1380شود )پیروزمند،  یو عمومی محسوب م یفرهنگ تخصص یمبنا

شخصیت او و  بر ،هنرمندپذیری  جامعه با توجه به خصلتفرهنگی از سه الیه تشکیل شده که 

 د.گذار ثر میااو  ادراک و کنش هنریسپس 

 فرهنگی زمینۀکنش هنری در  .2جدول 

 کنش هنری فرهنگی زمینۀ

 اثر هنری ادراک هنری های فرهنگی جامعه الیه

 ذوق الهام فرهنگ بنیادی

 محتوا تخیل تخصصی فرهنگ

 فرم نوآوری فرهنگ عمومی

 

فرهنگی تأثیر پذیرفته است. هنرمند با  زمینۀ پناه از نگارۀکنش هنری هنرمند در آفرینش 

های بنیادی جامعه  خانوادگی خویش با گرایش ۀعقبتوجه به خاستگاه اجتماعی یعنی خانواده و 

 شیعی ۀجامعبخش  هویت ارزشترین  مهم نوانع بهامام به  باورو  یتب اهلیعنی تعلق عاطفی به 
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مورد  کررا در راستای دپناه  نگارۀدر خلق  ویذوق  ،که این ارتباط داشتههمراهی جدی 

خلق  خألهیچ هنری در » (،2: 1387به بیان نصر ) .کرده استسازی  توافق اجتماعی زمینه

-حکمزید  هنرمند در آن میای که  که بر جامعهدارد ای  بینی به جهانشود، بلکه بستگی  نمی

 آگاهی داشته بدان هنرمند خود تا جایی که ،نبوده مستثناو هنر فرشچیان از این امر  «فرماست

که هنرمند  است یذوق هنرمند و ذوق مردم ۀترجم یاصوالً نقاش است؛ چرا که از دیدگاه او،

ها را  که آن سخن گفته فرشچیان بارها از خلق آثاری .(82 :1383فر،  فهیمی) استهآناز  یجزئ

آنچه : »برای مردم خلق کرده و همیشه دوست داشته آثاری خلق کند که مردم دوست دارند

 (.194 :همان)« ران استیو عشق به وطنم، ا یمن مهم بوده و هست، اعتقادات مذهب یبرا

ل هنرمند و فراهم کرده، تخیرا  اثرو ذوق هنرمند الهام  تأثیر بر زمینۀفرهنگ بنیادی که  پس از

از  «دانش هنرمند نسبت به اعتقادات شیعی و زندگانی امام»از فرهنگ تخصصی و  اثرمحتوای 

رسیدگی حضرت امیر  ،لامثبرای مند شده است.  بهره از سوی دیگر «کار هنرینگرۀ »سویی و 

 درواقع د.شو های آن حضرت ذکر می های مکرری است که در روضه به یتیمان از جمله روایت

 تأثیرگذار بر تخیل هنرمند و محتوای اثرهنگ سوگواری شیعیان در ایام شهادت حضرت امیر فر

نوازی حضرت توجه کرده و نه مضمون  یتیم اینکه چرا هنرمند در شب شهادت به. بوده است

برای امام ها  در این شبعزاداری ها و  ی روضهمحتوااز سویی به تصور رایج شیعیان به  ،دیگر

ی دیگر به شرایط آید و از سو می حساب به که همان فرهنگ تخصصی گردد یمبازعلی )ع( 

 د.وشمیاجتماعی بررسی  زمینۀ بعددر  در ادامه اجتماعی زمان که

ها و آداب  سنتشامل که  نهاده پناه تأثیر نگارۀ بر دیگری هم شکلفرهنگ تخصصی به 

ن او مطلعسان که خود  آن ،مند. اساس تربیت هنری هنرشود می هنرمندحاکم بر فعالیت هنری 

برخی  ۀمطالع ۀعالوهبدر کارگاه سنتی او  کار ۀشیوتاد میرزاآقا امامی و اس به اند،اظهار داشته

. هنرمند از سنین کودکی با حمایت پدر به کارگاه میرزا گردد یبازمعرفانی و ادبی  منابع دینی،

ها  سالاز هنرمند  آنچه ۀمجموع. است شکل گرفته شخصیت هنری وی ۀشالود آنجاو در  رفته

هنر  «عرفانینگرۀ »توان ذیل  می فراگرفتهسنت عرفانی هنر  ۀمطالعو نزد میرزا  شاگردی

هنرمندی که  ۀ، الزماستکه خودسازی و تزکیه  هنر اساسدرک هنرمند از  ؛دتوضیح دا

های  باییزیتا کار هنرمند که برداشتن نقاب از  است مهارت، شرط هنرمندی که است حکمت
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و سنت های روحی، فکری و عملی میرزا  ، همه به آموزه(02 :1383فر،  )فهیمی است هستی

( 210: 1387به بیان رضایی نبرد ). گویندمیعرفانی هنر  ۀنگرن ه آکه ب گردد یبازم ای هنری

در  ژهیو بهبودن، سالک الی اهلل بود و سهم او نقاشکه پیش از  بود مرد وارسته و دینداریمیرزا 

-رنگ هم در دام زمانه و یافتادگ» ،براساس این نگره. است انکار یرقابلغ، فرشچیان یوخو خلق

قت است و از یل، همواره نظرش به حقیست. هنرمند اصین یقیشدن با آن در شأن هنرمندان حق

 .د استیوقت جایرا حقیز ؛شوند یخ بشر جاودانه میدر تار ین هنرمندانیه چنکن رو است یهم

و به تعبیری حقایق فراتر از زمان و مکان  ار هنرمند توجه به حقایق متعالیک ،این نگره در

در کیفیت تخیل و پرورش موضوع توسط  طبعاًکه  (01 :1387)رجبی،  «جهان استالیتناهی 

 بسیار اثرگذار است. فرمآن در  بازنماییهنرمند و 

و مضامین جهت بخشیده و کیفیت عناصر و محتوا  خیال،به  عرفانی هنرنگرۀ  در امتدادفرشچیان 

در بازنمایی مضامین  یتمهیداتاو از منظر همین نگره به . اثر را مشخص کرده استتمهیدات بصری 

از  رو ینااز نی کلی و عاطفی ارتقا بخشد. وقایع خاص حیات معصومین را به معا متوسل شده تا بتواند

 های یگذار نشانهیا  ان و بزرگان دینتیو به کالبد امامپردازی و پرداخت فیگورا چهره نظیرتمهیداتی 

گرایش او به پرهیز کرده است.  ،وجود داشته پناه نگارۀ ۀاولی ۀکه در نسخ اگال )حلقه(مثل  خاص

فر،  )فهیمی نگرانه روایت فیزیکی و واقع یجا بهتبدیل واقعه به معنا و تأکید بر روایت عاطفی موضوع 

 1.گردد یبازم فرهنگ تخصصی زمینۀعرفانی هنر به ۀ نگر در پرتو (22/3/1389

رفتارها و مناسک  ۀ. فرهنگ عمومی الیفرم و کارکرد اثر هم با فرهنگ عمومی تناسب دارد

ها و باورهای ایشان تجسم عینی و رفتاری پیدا  جمعی شیعیان است؛ یعنی جایی که ارزش

مذهبی )سوگواری( با هدف ابراز  از موضع یک کنش پناه نگارۀدر خلق  کند. کنش هنرمند می

اثر به  یاهدا همچنین .است گرفتهانجام هنری صرف ارادت به امام علی )ع( و نه یک کنش 

 نیز همراهی آن با منسک آنقرارگرفتن )ع( آستان قدس و در معرض دید زوار امام رضا 

 شود. را یادآور میامام زیارت  ماننددیگری 

                                              
برودن  کند تا تأکید یا اشاره به عررب  پناه، اقدام به برداشتن اگال از سر امام می نگارۀ ۀاولی ۀنسخ بعد ازفرشچیان . 1

 و بر مفهوم کلی تأکید کند. ردامام را بردا
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 پناه ۀنگار بخشی از تصویر. 5 شکل

 مجموعه آثار هنرمند ،آستان قدس رضوی ۀمجموع

 پناه ۀنگار بخشی از تصویر .4شکل 

 مجموعه آثار هنرمند ،آستان قدس رضوی ۀمجموع

 اجتماعی زمینۀاثر هنری و 

جامعه است و نهادهای هنری رسمی  ساختار شامل مکان تولید اثر هنری و «اجتماعی زمینۀ»

در مدل اجتماعی مورد کند.  و هنرمندان ایجاد می کنشگرانرای هایی ب که امکانات و محدودیت

سیاست، فرهنگ و اقتصاد تشکیل شده است که هرکدام از جامعه از سه زیرسیستم  ،استفاده

(. کنش 111 :1384زاهد، ) یرگذارندتأثبر تولید اثر هنری  یرمستقیمغمستقیم یا  طور به ها آن

سو و ذوق، محتوا و فرم از سوی دیگر از یک وآوری از هنری هنرمند اعم از الهام، تخیل و ن

 .ندزمینه و ساختار اجتماعی متأثر

 اجتماعی زمینۀکنش هنری در  .5جدول 

 اجتماعی زمینۀ
 کنش هنری

 اثر هنری ادراک هنری

 ذوق الهام سیاست

 محتوا تخیل فرهنگ

 فرم نوآوری اقتصاد

 

ای بین ساختار  پناه، ارتباط ایجابی و سازنده نگارۀآفرینش دربارۀ موجود  های دادهبا توجه به 

آن بگوییم که تا در پرتو  نیست تصور قابل مذکور نگارۀ با آفرینش 1301دهۀ رسمی و نهادهای 

ارتباط هنرمند با ساختار رسمی حکومت و نهادهای هنری آن خلق شده  تحت حمایت و «پناه»

اعم از فرهنگ فرهنگی کار خودش  زمینۀادگی و چرا که هنرمند با توجه به خاستگاه خانو است؛
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ماندگاری کارهای »( و 28/2/1382)فرشچیان،  «دینداری خانواده»به  بنیادی، تخصصی و عمومی،

توان خلق  و نمیتوجه داشته  (20/3/1389)رضایی نبرد،  «وابستگی به حکومتنداشتن و خویش 

 .(18/12/1387 زاده، ت داد )قاضیهای شیعی او را به ساختارهای رسمی حکومت نسب نگاره

کارهای سفارشی )غیرشیعی( برای دربار یا خدمات آموزشی  جزئی هرچند هنرمند در مواردی

 (.14/12/1387 ها داشته است )اسکندرپور، اندک به برخی شخصیت

به شرایط سیاسی و  ،آننیمۀ  ویژه ازبهو  1301دهۀ های  هنرمند در سال ،عالوه بر این

 یرمستقیمغمستقیم و  طور بهکه ده کرکم بر جامعه حساسیت و التفات خاصی پیدا فرهنگی حا

انداز  آفرینش پناه بیش از آنکه در چشم رو یناهای او اثرگذار بوده است. از  بر آفرینش

با آن و واکنش به باشد، در غیریت  یلتحل قابلو نهادهای رسمی حکومت  همسویی با ساختار

پناه تحت تأثیر غیرمستقیم و قهری  آفرینش ،به تعبیر دیگر .ستا فهم قابلشرایط حاصل 

 د.شو در ادامه بررسی میآن  زمینه و کیفیت که است بوده 1301دهۀ شرایط اجتماعی 

مقتضی تعهد اجتماعی  هنرمند کهشخصیتی و فرهنگی  زمینۀپناه با توجه به  نگارۀآفرینش 

 ؛قرار دارد 1301دهۀ رسمی فرهنگ و هنر ن با گفتمادر غیریت  همذهبی بودتعلق و به مردم 

 :1393)پاکباز،  «داد های دارای تعهد اجتماعی میدان نمی حکومت پهلوی عمدتاً به گرایش»زیرا 

کند.  را تأیید می پناه نگارۀو موضع خلق  احساس غیریت اینهم هنرمند  اظهارات خود (.218

هنرهای زیبای دانشگاه  ۀدانشکد برای تدریس واحد نگارگری بهشمسی  1303فرشچیان در 

 یپنجاه )هجر یها از سال بعد ۀده» :ها شنیدنی است توصیف او از آن سال. تهران دعوت شد

آشفته،  یب و موهایعج یها لباس یها دود و دم؛ سال یها بود. سال یبی( روزگار عجیشمس

دند. یاز راه رسبنده یمدرن و فر یها یبند که در بسته هاستیو ا هاسمیهجوم ا یها سال

ان هنر را به ینداشتند، دانشجو یاریا اصالً معیداشتند و  یاریخود مع یک برایکه هر یاستادان

 ۀگر عرصید یها ش از دانشکدهیبا بیز یهنرها ۀدانشکدکشاندند.  یم یاریمع یب یراهۀب

 .(220 :1399)آرمین،  «بود مرزوبوم نیت و فرهنگ ایهو ۀیشر یها و حت به سنت وتاز تاخت

 ،هنرمند تا نتواند از خودش عبور کند: »است توجه قابلنیز  هنرمند مدرن در قبالموضع هنرمند 

 یاز علل اصل یکید. یفکر کند و هنرش در خدمت مردم درآ یگرینخواهد توانست به کس د
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ر ین است که تصویگرفتن عموم مردم از هنر مدرن ایهنر مدرن از اجتماع و دور یانزوا

 (.132 :1383فر،  فهیمی) «ستین آثار نیاز ا یاریردم در بسماجتماع و 

شرایط اجتماعی  در قبالفرشچیان  نرمند نسبت به ساختار فرهنگ رسمی،هفراتر از موضع 

 که در کارهای او نیز بروز پیدا کرده است. با مروری بر تا جاییموضع نبوده  و سیاسی نیز بی

به موضوعات اجتماعی  التفاتان دنبال شده، که توسط برخی پژوهشگر ویموضوعات کاری 

این آثار  ۀاز جمل. آن بوده است بعدو  1301 ۀدهوی در  یالینفک فرهنگ کار جزءو انتقادی 

(، برباد 1301(، چوگان )1301توان به شکار ) میموضوعات اجتماعی، انتقادی و اخالقی با 

گونه  این(، 1302(، کشاکش )1302(، چنان بخوان که تو دانی )1301(، نبرد هستی )1301)

(، شهید 1309(، گرفتار )1309(، حریم حفاظت )1302قدرت ) ۀ(، در سیطر1303بودن )

 .اشاره کرد (1308دفاع ) بی ( و1309)

شرایط  د با توجه بهبایهنرمند مسائل اجتماعی و انتقادی در  ۀو دغدغالتفات شخصی  این

گفتمان رسمی  برخالف ،1301 ۀدهاعی . وضعیت سیاسی و اجتمشودزمان درک تماعی اج

های متعهد اجتماعی میدان  فرهنگ و هنر که به موضوعات و گرایش ۀعرصحکومت در 

 ،در این عرصه .پیوند هنر با مسائل اجتماعی بود طالب، مستعد و (218 :93پاکباز، داد ) نمی

 و ،ی هنراحمد در هدایت اجتماعآلمثل شریعتی و جالل  یاندیشمندان ان وفکر روشن

کم هنر و جامعه را  ۀفاصلمختلف  یانحاپژوهشگران و منتقدان هنری چون پاکباز به 

ها ذیل گفتمان مدرنیسم دمیده بود  ها در کوس جدایی آن که حکومت سال ای؛ فاصلهکردند می

پاکباز (. 13 :1380، )افسریان کرده بود و مأموریت هنرمند را در پرتو مدرنیسم فرهنگی تعریف

معاصر با برکناری از امور زندگی  ۀمعتقد بود هنرمند در دور 1301 ۀدهبررسی خود در در 

عقب نگاه  روزمره و مسائل اجتماعی، هنر خویش را از پویایی و خود را از حوادث زمانه

تفسیری انقالبی و  ۀارائ( و شریعتی ضمن نقادی هنر مدرن به 01 :1300داشته است )پاکباز، 

 (.11 :1381پرداخت )حسینی راد و خلیلی،  مذهبی از هنر می

داشته است که از  موضعبه مسائل اجتماعی و انتقاد از وضع موجود فرشچیان  ،در این میان

باید توجه  حال یندرعکه در باال ذکر شد، نمایان است.  گونه آن ،موضوع کارهای او در این دهه

نگارگری  سبک، خود که سیاسی نبوده یخاستگاه اجتماعی و خانوادگ یبه اقتضاهنرمند  داشت که
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 طور بهو بیشتر  را نداشتهبه موضوعات اجتماعی امکان پرداخت مستقیم و صریح آن که و زبان 

، فرهنگ تخصصی (نگارگری) کند نمادین با ترکیب نقوش حیوانی و انسانی مسائل را طرح می

بنابراین خویش پرداخته و ش و واکنابراز انتقاد به  خود شخصیو روحیات  )نگره عرفانی هنر(

انعکاس این التفات و  بر این اساس، توان صراحت کارهای رئالیستی را از وی انتظار داشت. نمی

 است. یابیرد قابلپناه نیز  نگارۀابراز عاطفی نسبت به شرایط اجتماعی و سیاسی در 

وضوع با م (0 شکل) «قدرت ۀسیطردر »ای با عنوان  فرشچیان در همان سال نگاره 

به همراه فرد دیگری که زن و همدست  را اجتماعی، انتقادی و اخالقی دارد که یک حاکم ظالم

خواهر یا همسر( به تصویر کشیده است. اشخاص درون تصویر چنان مست  ظاهراً) ستاو

و ضمن آشامیدن خون موجودات مظلوم، همه چیز را زیر  انداند که دچار کوری شده قدرت

اند. این نگاره بازنمایی انتقادی شرایط اجتماعی و سیاسی حاکم  دهکربانی قر ددست و پای خو

 .استهای درونی هنرمند  و گویای احوال، مواضع و گرایش

 
 استاد فرشچیان ۀ، موز6531قدرت،  ۀدر سیطر .3 شکل
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 6533آستان قدس رضوی،  ۀعصر عاشورا، موز .1 شکل

 یتمظلوم( که غربت و 1302رمضان  21ان )پناه در مناسبت شهادت امام اول شیعی نگارۀ

چرایی  هنرمند، شخصیتی و فرهنگی زمینۀتاریخ بوده خلق شده است. با توجه به  زبانزداو 

 ادییبنسو و فرهنگ یک از کنشی مذهبی در سوگواری امام اول شیعیان  عنوان بهخلق این اثر 

 .توضیح داده شدیگر دارد از سوی دگرایش های شیعی و سوگواری  جامعه که به ارزش

 ۀروحیخلوص قلبی و با ارجاع به  ،قرار داده شده« نوازی یتیم»اینکه چرا موضوع اثر  همچنین

های شب شهادت  و روضه )ع( فرهنگ سوگواری شیعیان برای امام علیعاطفی هنرمند و 

عی و اجتما زمینۀبا  مرتبطهای معنایی دیگری  الیهمضمون اثر  ،حال ینباا. دش توجیهحضرت 

 .گیرد یبرمرا در فرهنگی شرایط سیاسی و

در پرتو  ،التفات پیدا کردهامام نوازی  اینکه هنرمند در مناسبت شهادت به موضوع غربت و یتیم

نوازی در زندگانی امام  توجه به معنای یتیمیعنی تر به شرایط اجتماعی ایجاد شده است؛  التفاتی کالن

پناهی شیعیان همان  نسبت با غربت و بی بی 1302رمضان  21در شب شهادت او در و بازنمایی آن 

جمعی عاطفۀ  تأثر. نددبر و بازتابی است از شرایط و نیازی که شیعیان در آن به سر می نیستامام 

 مبدأ الهام اجتماعی هنرمند شده ،ین واقعیته او التفات هنرمند ب موجودو خفقان از شرایط  شیعیان

در پرتو  بعدو  ساخته، مبدلشیعیان « جویی پناه»این تأثر را به معنای و در خیال خود ا است. سپس

جویی عمومی شیعیان را ساختار بصری بخشیده است.  غربت جمعی و پناه ،نوآوری این حس

هنرمند در بستر عاطفه و حس جمعی شیعیان در شرایط حاکم، ذوق خویش را در راستای  درواقع

 سازی کرده است. نهدرک مورد توافق اجتماعی مردم زمی
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هایی از معنا ماهیت  برخالف تصور برخی، تولید معنا فرایندی کامالً آگاهانه نیست و بخش

 ،شناختی در نگاه جامعه»یابد.  می در اثر بروزمندی هنرمند  ناخودآگاه داشته و فراتر از نیت

یر و تأویل مندی هنرمند و خودآگاهی او در پرتو تفس وجوهی از معانی اثر فراتر از نیت

بلکه  ،آگاهی باشد ۀزاد هو کشف هستند و امروزه کمتر کسی باور دارد که معنا یکسر ظهور قابل

است )مریدی،  فهم قابلدانند که با تأویل و تفسیر  عناصر ناخودآگاه می ۀزادبسیاری معنا را 

پرتو پناه منضم به شخصیت هنرمند و حضور اجتماعی و تاریخی وی در  نگارۀ(. 82 :1399

جامعه و  با فرد ۀرابط گر تنظیمکه خلق شده  )بنیادی، تخصصی و عمومی( فرهنگ جمعی

ها و  توجهی آگاهانه به این پیوستگیلزوماً  ،و هنرمند در لحظات خلق اثر استواقعیت آن 

 .تأثیر آن بر اثر نداشته است

 :1394 جنسن،شود ) می ها با یکدیگر که تمهید بصری گفته آن ۀرابط عناصر و یریکارگ بهکیفیت 

حضرت در باالی  ،د. در این نگارهکن اثر را پشتیبانی می مضمون بصری ایجاد کرده که یساختار ،(23

شده است. کودکان  یابی مکانسه یتیم را در آغوش گرفته  که یدرحالسمت راست و از پشت  نگارۀ

اسات خویش هستند؛ گو اینکه امام اطعام، در آغوش امام در حال گریه یا ابراز احس ۀتوجه به کیس بی

سفید به همراه  ۀقلم بر صفح سیاه گیری شبه خطوط منحنی و قلم .جویند و نه چیز دیگر را می

پیکر ها پیکر امام را از جسمانیت فاصله داده و در کنار فضای خلوتی که غالب بر  محدودیت رنگ

غربت جمعی  به ناخودآگاهو نهایی امام به غربت و تاشارتی ایجاد شده،  او امام و یتیمان در آغوش

پردازی  از تلون و چهرههنرمند پرهیز  همچنین جویند. می« پناه» مانندکه امام را دارد مردمی شیعیان و 

ساختار بصری اثر مؤید قداست امام و شأن واالی اوست.  ،بر حضور تأکید دارند تا ظهورکه 

که هنرمند در مناسبت  است 1301نیمۀ دهۀ  ن درجمعی شیعیاعواطف و ذهنیت انعکاسی از ساختار 

دهۀ حس جمعی شیعیان در خفقان  درواقع. است تجسم بخشیدهشهادت حضرت علی )ع( آن را 

و فضای حاکم بر آن مبدل شده ساختار اثر  جویند، به یاوری پناهی را می مت و بیکه در ظل 1301

 در شرایط مذکور است.جمعی مردم  ۀعاطفبصری بازنمایی ساختار اثر  ،است. به تعبیر دیگر

( 0 شکل)« عصر عاشورا»ای با عنوان  هم نگاره 1300سال  درعالوه بر موارد فوق، هنرمند 

به  یتشب اهلیاوری  غربت و بی ۀدریچدر آن نیز شهادت امام حسین )ع( را از  خلق کرده و

ه مثل پرهیز از تلون، . در آن نگاره نیز با تمهیدات بصری نسبتاً مشاباست تصویر درآورده
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به  بندی نقوش و ترکیب ۀ، نوع و گونکه بر شور و حزن تأکید دارند کیفیت خطوط منحنی

نسبت با فضای  که بی یا گونه به ؛کند می را القا یاوری غربت و بی ساختاری مشابه دست زده که

که مورد اقبال  جاآنبا مردم نیست. این آثار هنرمند از  وی ۀاجتماعی هنرمند و همراهی همدالن

مخاطب و جامعه قرار گرفته و خود هنرمند هم بر حاالت خاص خویش در هنگام نقاشی 

 .استتأکید کرده، گویای هماهنگی هنرمند، اثر و جامعه 

 کرده نزدیکموضع یک منتقد اجتماعی  فرشچیان را تا حدودی به ،پناه مانندآفرینش اثری 

به شکلی  ایران را یانت با خفقان سیاسی حاکم بر شیعمخالفنوعی نارضایتی و ناخودآگاه که 

مقابل فرهنگ تحمیلی مدرن که در تالش است تا  در . او در این تابلوداشته استابراز  عاطفی

، منادی فرهنگ شیعی بکشاند به مردم نه هنر متعهدو جامعه را سکوالر کند و به هنرهای زیبا 

جامعه شده و در  رسمی اقتصاد ساختارنیازی از  یتمول او موجب ب ،شود. از نظر اقتصادی می

 دهد. می آزادی دستگاه رسمی جامعه را در قبال و ابراز موضع آفرینش هنری

 گیریبحث و نتیجه
فقط با آفرینش این نگاره  این واقعیت را آشکار ساخت که پناه نگارۀشناختی  بررسی جامعه

 استشناسی مدرن  جامعه بأدسان که  آن ،و نهادهای اجتماعی رسمی روابطساختار  ارجاع به

 دینی از موضع کنش اساساً این اثر .نیست توضیحقابل ،(01 :1387 ،و هاگسون اینگلیس)

و  گیردنشئت می فرهنگ شیعی جامعه زمینۀ دردینی شخصیت او  زمینۀ براساس هنرمند

در ست ا های مدرن زشمبلغ ار کهرا حاکم مخالفت با نظام اجتماعی  هایی از بارقهناخودآگاه 

 آید. می حساب بهو عالوه بر وجه هنریت، کنشی مذهبی نیز  خود دارد

کنش هنری هنرمند در بستر  زاهد که توضیح این اثر را ممکن ساخت، ۀنظریبا تکیه بر  

)فرهنگ بنیادی،  ، فرهنگ)اخالق، اعتقاد و رفتار( شخصیتشامل گانه  های اجتماعی سه زمینه

)سیاسی، فرهنگی و اقتصادی( صورت و شرایط اجتماعی  فرهنگ عمومی(فرهنگ تخصصی و 

 ازاست. الهام، تخیل و نوآوری عاملیت هنرمند و عمل ارادی او را توضیح داده که  گرفته

. متأثر شده و برآیند این تأثیرات به کیفیت خاصی از ابراز انجامیده استگانه  های سه زمینه

 اند. مدون شده 4در جدول  ست،ها پناه برآیند آن نگارۀکه تعامالتی  ۀشبکساختار روابط و 
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 و نتایج ها یافته .4جدول 
 پناه نگارۀ هنری کنش اثرگذار بر آفرینش پناه جمعی زمینۀ

 اثر هنری ادراک هنری شخصیتی زمینۀ فرهنگی زمینۀ اجتماعی زمینۀ
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هنگی و همراهی او هما موجبخاستگاه اجتماعی وی  به شخصیتی هنرمند با توجه زمینۀ

جدا از پناه  نگارۀفرهنگی آفرینش  زمینۀ رو ینااست. از  شدهجامعه  فرهنگ شیعی زمینۀبا 

هنرمند،  تا جایی که موضع کنش هنری ،است نبودهمردم شیعی ها، باورها و مناسک  گرایش

ینجا ختم ه اتمام ماجرا ب حال یندرع. استف سوگواری برای امام علی )ع( کنشی مذهبی با هد

شخصیتی هنرمند به فرهنگ تشیع، ادراک هنری و ذوق  زمینۀنشده و با توجه به قرابت زیاد 

توانسته عواطف و حس جمعی مردم را نمایندگی کند و انعکاسی  «پناه نگارۀ»هنری او در 

با آن مواجهند؛ خفقان سیاسی و حس  1301ۀ دهاجتماعی مردم در شرایط  آنچهباشد از 

آفرینش یک اثر  ،جویند. معنای این حرف پناهی چون امام را می ،یتیمان مانندکه جمعی مردمی 

 ادراکسیاسی نیست، بلکه کنش هنری هنرمند ماهیتی فرهنگی داشته و انعکاسی از صرفاً 

گونه رقم زده  بیان هنری هنرمند را این آنچه سیاسی نیست. بعدکه عاری از  جمعی مردم است

عرفانی هنر است که اقتضائات خاص خویش را در  ۀنگراو یعنی است، فرهنگ تخصصی کار 

آورده است. استفاده از خطوط منحنی غیرفیگوراتیو  وجودبهترکیب عناصر و تمهیدات بصری 

 ساختارخلق فضای خلوت به  یریکارگ بهو  ،تلون وپردازی  چهره از در ترسیم پیکر امام، پرهیز

وضعیت اجتماعی  ختار عواطف جمعی شیعیان دربه سا بصری خاصی منجر شده که اشارتی

 دارد. 1301 ۀده های نیمه
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