
نقاشیخط؛ بازسازي یا فروپاشی
بررسی نقد آل احمد بر بینال پنجم 

سولماز نراقی

التزامی ایدئولوژیک یا پیش از آنکه رسالتی، براي خلق اثر هنري بومیبه دخایر مراجعه
گرایی بومیتاینکهترین انتخاب ممکن است. ترین و گاه قهري، بدیهیروشنفکرانه باشد

رانگیختهبرا هاو تحسینهاآمیزي از ناسزاي اغراق، هجمهایرانیهنردرنیم قرن گذشته
به»ملیهویت«آن  دهد که طی میگواهی بخصوصی موقعیت تاریخیبیش از هرچیز بر 

. بدل شدمعاصر فرهنگ ترین چالشمهم
صرف نظر از تعاریف روشن یا مبهمی که برایش قائلیم مدرنیته نباید از یاد برد که 

.شودناپذیر با آن تعریف میذاتی و آشتییاغلب در تقابلکهدارد به نام سنت ي زادهم
فرسایندهاین تقابل اسیردر هر سطحی که باشد ناچار مدرنیتهبحث از آرمان سانبدین 

کافی است به تحوالت هنري یک قرن اخیر نگاهی بیندازیم تا دریابیم که د. شهد خوا
و هابرداشت،ها در قبال آنگیري حکومتجدد، و موضعچگونه کشمکش میان سنت و ت

متأثر کرده است. شناختی را زیباهايسنجه
از مظاهر هنري این کشمکش است که یک ، نقاشیخطو مولود آن سقاخانهي ظهور پدیده

شورشیي ملی سازي پهلوي دارد و یک سر در گفتمان سر در پروژه
. ي جالل آل احمدشیدهکفردید و بري احمد هختطالحی برسااص؛»غربزدگی«

تخم سه «که از آن با عنوان به مناسبت برگزاري بینال پنجم ش. 1345آل احمد در سال 
به جریان نویسد که حاوي انتقادات صریح و گزندهکند یادداشتی مییاد می» ي پنجمزرده

ته. سخنان آل احمد راه انداخرودي در بینال قبلیاست که زنده»دکانی«یا به قول خودش 
ها و در یادداشتگذشت قریب نیم قرن، هاي مشخصی است که هنوز باگزارهحامل 
بکار گرفتن کالم «. تعابیري همچون:دنعلیه نقاشیخط جریان دارهاي انتقادي پراکنیسخن



و ... ناسزاهایی هستند که » اگزوتیسم«، » بازاریابی در فرنگ«، » به عنوان نوعی عامل زینت
د.   نشوهاي اخیر نثار این آثار میرغم و شاید هم به دنبال رونق بازار نقاشیخط در ساللیع

مدرن بر تابلويدر یک استبومی ظاهراً عنصري کهحضور خط را چرا آل احمد اما 
[را 1350و 1340جنبش ضد مدرنیزاسیون ایران در دهه «پرچمخوداو تابد حال آنکه نمی

، 1»مدرنیته با بافت ایرانی و اسالمیرا کوششی است براي سازگار کردن که] آشکا
خواستند شاهد ظهور یک مکتب کارگزاران فرهنگی کشور...می«اینکه ؟برافراشته است

...بیش از کسان دیگر در جهت سازان مکتب سقاخانههنر ملی باشند... و نقاشان و مجسمه
تواند دلیل خوبی براي مخالفت اگرچه می،2.» دستیابی به[این] هدف قدیمی پیش رفتند..

دلیل به واقع،، اما ي پهلوي استکه منتقد سرسخت تجدد آمرانهبه شمار رود آل احمد 
کافی نیست.  

رودي اشاره شده، ضدیت او با تهی شدن کالم از تقریباً هرجا که به نقد آل احمد از زنده
تري نکه یادداشت آل احمد حاوي بحث مهممعنا در مرکز توجه قرار گرفته است. حال آ

هاي موجود قضات و پیچیدگیي تناماند. بحثی که بازتابندهنیز هست که از نظرها پنهان می
گوید: میاوکند. تقابل سنت و تجدد است و خالءهاي این گفتمان را برمال میدر 

اند که غیر از خط التین هر خط دیگري چون حمقاي فرنگ گمان کرده«
است یا عالمت بدوي بودن و » اگزوتیسم«نوعی طلسم و بخت گشاي 

- یادآور آفریقا و هند و استعمار و قوة باه و دیگر قضایا...ناچار باد زیر دنبه

اش کردند و حاال بیا و ببین پنج نفر دیگر در آن چاهند. بشمرم. بترتیب 
سه پرده کثرت استعمال. یعنی بترتیب عمق فرو رفتن در چاه: پیل آرام در

و یک مجسمه. اویسی در سه پرده. تبریزي در دوتا. ژازه و عربشاهی در 
17-16یکی و این آخري در یک سنگ نبشته هم و به خط میخی. جمعاً 

کار. یعنی در حدود سی درصد، یا یک سوم محتویات 61تا از مجموع 
) هاي مدرنی(!ها یا مجسمهاین تخم سه زردة پنجم، عبارت است از پرده
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خالی شده » کالم«اند. و البته از  زینت دیوار ساخته» کالم«ها از که در آن
3»از معنی! و مثالً بقصد ایجاد لذت بصري.

دهد:وي ادامه می
سازي مثال در یک طلسم بخت گشا نوعی افسانه» کالم«بکار بردن « 

Mystification)(الناسی که است بقصد ایجاد ترس و حرمت در عوام
را بخواند و پی به معنایش ببرد. خوب این درست. و » کالم«تواند ینم

رودي براي فرنگی جماعت. و آیا نقاشان مصداق خارجی رونق کار زنده
که کار -کنند؟ و یادت باشد اي جوانمحترم ما همه طلسم سازي می

ي روابط و اشیاء و اشخاص است؛ و گشودن اسرار هنرمند باز کردن عقده
. اما درین تخم سه زردة (Demystification)ها ی کردن افسانهمعنو بی

-اند و میرا فقط دست انداخته» کالم«پنجم حضرات نقاشان معاصر 

4» خواهند از اعتبار بیندازندش...

که آل احمدdemystificationو معکوس آنmystificationتعبیر جالب اینجاست که 
گیريجهتاز هر چیز نمایانگر برد قبلکار میبهآمیز و پندآموزبا لحنی تحکم

یا disenchantmentاین تعبیر و تعبیر مشابه آن است.و در نقد این آثار ا»مدرنیستی«
به در کارکردهاي اثر هنريعقل ي علم و سلطهاند کهناظر به تغییراتی بنیادینافسون زدایی

و منطق جانشین خدا، جادو و از نظر ماکس وبر در عصر ما دانشاست.وجود آورده
با اشاره 5»اثر هنري در عصر بازتولید مکانیکی«در مقاله نیز بینیامین والتر اند.اسطوره شده

هنر آئینی و گرد داند که اي میهنر مدرن را غیاب هالهخصلت(هاله)auraآئورابه
هاي ولوژيتکن. او بر آن است که در روزگار مااستتنیده شدهاعصار کهن مذهبی 

جدیدي همچون فیلم و عکس که قابلیت بازتولید و تکثیر دارند از فرایند خلق اثر هنري 
.    نداافسون زدایی کرده
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قابل اطالق به گیردمیکه آل احمد از این زاویه به زنده رودي و همسلکانش ايخرده
که خود عنوانی شوند. طبقه بندي میسقاخانهاست که ذیل عنوان آثارييعمده

اما آنچه او در باب .استیي این هنرمندان با منابع قدسنوع مواجههترین بیان ازسرراست
در زیرامحل چون و چراست.گوید سازي میاش با افسانهو رابطهتهی شدن کالم از معنا 

که خط شکل دیگري از افسون زدایی نهفته است به ویژه ،و معنی همکالم يقطع رابطه
ي شعر و ادب و عرفان بوده است. این در حالی است وش فارسی همواره محمل آراستهخ

- به خصوص در آثار زندههاي جیغ و نامألوف اربست رنگدفورماسیون حروف و ککه 

. 6داردقدسی آشکارا ايهالهقرار دهد که »سنحُ«کهن را در تقابل با پارادایمآنرودي 
با اشاره به تابلویی که در اي دیگري از این یادداشت، آل احمد در جطرفه اینجاست که

کاري، و به نان و نقاش تازه«گوید: میشدهیافته، برآشفتهاتیي امام عصر تغییرواژهآن 
و تازه »! معجزه«و » انتظار«زند زیر مفهوم آبش رسیده؛ و حاال دارد اینجوري براي من می

ي نبهفاقد هر نوع جمفهوم معجزه از دید آل احمدالبد 7»خودش را هنرمند هم میداند...
خواهد کار چند جمله بعد، از هنرمند جوان میدر دینی و ماورائی بوده است که درست 

- ي روابط و اشیاء و اشخاص و گشودن اسرار و بیباز کردن عقده« خود راکه عبارت از 

ود. حال آنکه پی بگیرد و به سراغ افسون زدایی برست »هامعنی کردن افسانه
demystification هنر با خدا، جادو و به طور کلی بر قطع آن پیوند الینفکی که

داللت دارد.داشته است اسطوره 
معیار رهچهو ه تهی شدن کالم از معناچزدایی و در افسونچهاساساً نکته اینجاست که 

واجد یا به اعتبار آنر ست که یک اثنیاي نهفته نفسهارزش فی،انتزاعی و انضمامی دیگر
در نقد و تخریب مداوم معیارهاي د. معیاري اگر هست بیش از هر چیز شوفاقد اهمیت 

رنیته ارائه شده است انگیز بیشماري که تا امروز از مدمیان تعاریف مناقشهدر. استموجود

ي اوهام افتاد  در جمالشناسی گوید: حسن روي تو به یک جلوه که در آینه کرد/ این همه نقش در آئینهحافظ می-6
است.زتابی از هر دو و هنر باو بازتابی از جمال الهی زیبایی هستی  شمهگر فتهي مفهوم حسن شکل ایرانی که بر پایه

قابل انطباق بر این پارادایم قدسی هستند.بدین ترتیب  غالب مبانی هنري
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ال باشد که مارش8»گرداب فروپاشی و تجدید حیات مستمر«همانشایدهاآنکارآمدترین
شود و به هوا هرچه سخت است دود میکند: برمن به اتکاي این سخن مارکس بیان می

.رودمی
رکیب تنهسازي، افسانهمحدود بهدر حقیقت بحرانی که نقاشیخط بدان دچار است نه 

خط است. شناختیدست بردن به سنت جمالنه، و ي نقاشی با خوشنویسیانگارانهساده
هايچارچوباین سنت و بازتولید ذوب شدن در چه بسا اشیخط آباء و ابناي نقمشکل 

، توقف شکال کاردر واقع اِ.اندداشتهبازخوانی آن را ي داعیهاست که مستقر زیبایی
مند ویرانگري نیازهاي جدیدي است کهو منتهی شدن به چارچوبمستمر انهدامي پروژه

اي براي داوري نفسهیی ارزش فیدرست است که در افسون زدااینتري هستند.شجاعانه
به استقبال هاي مدرنیستی نقد ارزشدر پیآثاري که رایاثر هنري نهفته نیست و چه بس

زدگی که آل احمد آن افسوناما . شدمیمصرانه زدوده زمانی هایی رفتند که ي افسونهمه
حتاو معنا تهی شدن کالم ازهیچ دخلی بهدهد هرچندبه سقاخانه نسبت می45در سال

از قضا در پی رواج است که انکارناپذیر واقعیتی ندارد اماد کشمیبه نقدکه هایینمونه
نفوذ هاي زیباشناختی آن عصر سالیق و برداشتدر ستیزي امثال آل احمد گفتمان غرب

) است 1328»(9خروس جنگی«هنري سقاخانه از یک سو وارث دستاوردهاي نهضت د. رک
گرایی مدرن. درست مثل آل واضع نخستین برگردان تجسمی بومیتو از سوي دیگر 

و از است)1320(و کمونیستی حزب تودهافکار چپگرایانهاحمد که از یک سو وارث 
اما سقاخانه واحدي یکپارچه نیست و از زدگی. غربمانیفستويِ ج تندرُمروّسوي دیگر 

طنز مدرنیستیي غلبهم دارند.هاي بسیاري با هه تفاوتنمایندگانی تشکیل شده که گا
- زداترین چهرهافسونیکی ازرودي در برخورد با خط دارد، او را بهکه زندهویرانگري

کند حال آنکه درصد باالیی از تجربیات مشابه در نمادگرایی شیعه ي سقاخانه تبدیل میها
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اي به همین نام و ش.) تشکیل این انجمن و انتشار مجله1949/1328شیبانی،ح.غریب و حسن شیروانی شکل گرفت (
-دایره» توان از رویدادهاي با اهمیت در تحول هنر نو در ایران به شمار آورد...هاي مرتبط با آن را میبرگزاري نمایشگاه
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فتمان با پیروزي انقالب اسالمی گسمبلیک و آئینی آن مستحیل شدند. هاي و صورت
ي تقابل جزمی مدرنیته و سنت بود گرایی و زادهي غربستیزي که روي دیگر سکهغرب

چونی در آنچه امروز به ضرورت بیاماقدرت یافت و به حمایت از این دسته آثار پرداخت.
پودرکردن همه چیزهایی است که سخت شاید وارثان این سنت تبدیل شده نشگري آفری
اگزوتیسم.  چهتداوم الگوي حسن و چه،باشندافسونچهاند. شده


