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بهروز فائقیان

هنر نوگرای ایران چگونــه و از چه 
مسیری جایگزین شــکل های سنتی 
هنرهای تصویری دیرپای این سرزمین 
شــد و مشــخصاً کدام چهره ها در این 
صحنه نقش آفرینی کردند؟ واضح است 
که این دگرگونی ها در گستره تاریخی 
وسیعی شــکل گرفته اند و بروز و ظهور 
هنرمنــدان و نحله های فکری مختلف 
در این میان اثرگذاری داشته اند؛ اما چه 
اســتعدادهایی به عنوان فرزندان زمانه 
خود طالیه داری پدیده های هنری این 
مرزو بوم را در آســتانه پای گذاشتن به 
عصری نو بر دوش گرفتند؟ جعفر پتگر 
)اسفند ۱۲۹۹-۲۵ شــهریور ۱۳۸۴( 
که در کنار برادرش علی اصغر پتگر سر 
سلسله خانواده ای تاثیرگذار در هنر یک 
قرن اخیر ایران را تشکیل می داد، یکی از 

این هنرمندان است. 
جعفر پتگر از جهــات مختلفی باید 
هنرمندی اثرگذار در هنرهای تجسمی 
یکصد ســال گذشته محســوب شود. 
تأسیس اولین آموزشــگاه خصوصی 
نقاشی در ایران و در خیابان نادری، کوچه 
نوبهار یکی از فعالیت های جعفر و علی 

اصغر پتگر بود که به مــوازات آفرینش 
هنری  به تعلیم و تربیــت هنرجویان 
پرداختند. همین آموزشــگاه به عنوان 
اولین کالس آزاد نقاشی بانوان در ایران 
هم شناخته می شــود و با توجه به سال 
تأسیس این آموزشــگاه )۱۳۱۹( آنان 
را باید از جمله اولین خدمت دهندگان 
به فرهنگ بانوان در ایران جدید هم به 

حساب آورد. 
اینکه جعفر پتگر چگونه به نقاشی 
می اندیشید و چه سودایی در این زمینه 
در سر داشت، شاید به اندازه هر هنرمند 
دیگری وابســته به فضــای فرهنگی و 
اجتماعی مشخصی اســت که او در آن 
نفس می کشید. به همین دلیل است که 
شاید بهتر باشد در فرصتی که در آستانه 
یکصدمین سالگرد تولد او، برای مروری 
اجمالــی بر دســتآوردهای هنری اش 
دســت داده، فضای زیسته هنرمند در 
آن دوران را هم تا انــدازه ای مورد توجه 

قرار دهیم. 
ســال های نوجوانی جعفر پتگر که 
با اولین آموزش هــای هنری جدی در 
مدرسه صنایع مســتظرفه آذربایجان 
در تبریز همراه شد، همچنان سال های 
ســیطره مکتــب کمال الملــک بــر 
فضای هنری کشــور بــود. مکتبی که 
طبیعت گرایی و در کنــار آن یادآوری 

چشم اندازهای فرهنگی مشرق زمین 
وجه مشخصه آن بود و جعفر پتگر هم 
به عنوان هنرمندی کــه کودکی اش را 
در همین اتمسفر فرهنگی می گذراند، 
تجربه های اولیه اش را در چنین فضایی 
است که شکل می دهد. اما به دنبال این ها 
عواملی دست به دســت هم می دهند 
تــا او زودتر از آنچه تصــورش می رفت 
دغدغه های شخصی تر خود را در آثارش 
بروز دهد. اما در ارتبــاط با آفریده های 
هنری جعفر پتگر جوان از کدام عوامل 

فرهنگی و اجتماعی سخن می گوییم؟ 
 زیستن در کوران
 تحوالت اجتماعی

تولد جعفر پتگر به لحاظ تاریخی با 
یک جابه جایی بزرگ در عرصه سیاسی 
و اجتماعی کشور همزمان می شود. در ۳ 
اسفند ۱۲۹۹ رضاخان میرپنج، فرمانده 
تیپ همدان با همکاری سیدضیاء الدین 
طباطبایی، مدیر روزنامه رعد علیه دولت 
سپهدار رشتی، نخست وزیر احمدشاه 
قاجار کودتا می کند و زمینه ســقوط 
سلسله قاجار و تأسیس حکومت پهلوی 
را فراهم مــی آورد. از طــرف دیگر، دو 
ســال قبل از تولّد جعفر پتگر )۱۹۱۸ 
میالدی( بلشویک ها در روسیه انقالب 
کرده و حکومت شوروی را بنیاد گذاشته 
بودند، اوضاع داخلی ایران و شوروی تازه 

تأسیس یافته بسیار نابسامان و بی ثبات 
شــد و مردم در فقر و تنگدستی به سر 

می بردند. 
جعفر پتگر شــاید اولین نشانه های 
تأثر عمیق از فقر و نابسامانی های اجتماع 
اطرافش را در همین روزها و در حالی که 
تنها سه ساله است از خود بروز می دهد. 
او بعدها از درباره اولیــن خاطراتش از 
حضور در یک کارگاه قالیبافی در تبریز 
در همراهی پدرش می نویسد: »همراه 
پدر و برادر بزرگم، بــه کارگاه قالیبافی 
می رفتم. گرچه تلخی اندیشیدن درباره 
کارگران نوجوان قالیبــاف، که مجبور 
بودند بجــای تحصیل یــا پرداختن به 
نشاط های متناسب سنشــان، به کار و 
کسب درآمد بپردازند، از همان ابتدا، روح 

مرا مجروح و آزرده می کرد.« 
سال های تحصیل هنرمند در مدرسه 
صنایع مســتظرفه تبریز هم از حیث 
شکل گیری ذائقه هنری او تعیین کننده 
است. جعفر پتگر بعدها در همین ارتباط 
نوشته است: »این هنرســتان زیر نظر 
مرحوم میرمصور، کــه نقاش معروف و 
مورد احترام آن روز آذربایجان بود، اداره 
می شد. سه ســال هم پیش این استاد 
به طراحی و شبیه ســازی با سیاه قلم 
گذراندم. نا گفته نماند، که در این موقع 
و خارج از محیط هنرستان، نزد خود به 
نقاشی آبرنگ و رنگ روغن می پرداختم. 
من با هنر نقاشــی طبیعی سازی غربی 
)رئالیسم( از نوجوانی آشنا شدم. زیرا، در 

اغلب مغازه های خرازی و کتاب فروشی 
و فروشندگان نوشت افزار در تبریز، کارت 
پستال های سیاه و سفید و گاهی رنگی، از 
تابلوهای نقاشان اروپایی فروخته می شد. 
بعضی از آن ها را برای خود می خریدم و 
بعضی دیگر را، از پشت ویترین مغازه ها 
تماشا می کردم. البته چیزی درباره آن ها 
نمی دانستم؛ و فقط از تماشای آن ها لذت 
می بردم. بعدها که به هنرســتان وارد 
شدم، دانشم در مورد این کارت پستال ها 

بیشتر شد.«
گذار از طبیعت گرایی به واقع نمایی

همین ســال ها یعنی از سال ۱۳۰۶ 
شمسی آغاز بازنشستگی خودخواسته 
کمال الملک اســت که یک سال بعد به 
نابینایی او و به تمامــی کناره گرفتن از 
فضای هنری منجر می شود. به عنوان 
طالیه دار طبیعت گرایی در هنر ایران، 
کناره گرفتن کمال الملک از هنر ایران 
را باید نقطه آغازی بر پایان سیطره این 
شیوه بر فضای هنری دانست. در فاصله 
همین سال ها تا اوج گرفتن تجربه های 
مدرنیستی در هنرهای تجسمی ایران 
است که مجالی برای بروز دغدغه های 
متفاوت فراهم می شود.  جعفر پتگر در 
همین سال ها است که فرصت می یابد 
چشــم اندازهایی واقع گرایانــه را در 
نقاشــی هایش ارائه کند و در عین حال 
که در امتداد تجربه های طبیعت گرایانه 
ســنت کمال الملک حرکت می کند، 
مابه ازاهایی از فضای زیسته خود را نیز 

جایگزین آن ها کند. به این ترتیب است 
که نقاشی هایی از جعفر پتگر چون » دکه 
عمو شله«، »پســرک فقیر« و مشخصاً 
تابلوی»بچه های محلــه مارآالن« که 
کودکان فقیری را در محله ای در تبریز 
به تصویر می کشــد، خــود را به عنوان 
جایگزینی برای بعضی از نقاشــی های 
رومانتیک کمال الملــک چون » زرگر 
بغدادی«، »فالگیر یهــودی« و »مرد 
مصری« می کنند که همچنان تصاویری 
سحرآمیز و خاطره نگارانه را از تاریخ به 
دســت می دهند.  با وجود تجربه های 
گوناگون جعفر پتگر در دوره های مختلف 
آفرینش هنــری او، اما همین معطوف 
بودن هنرمند به دردها و آالم انسان هایی 
با نشــانی های مشخص اســت که از او 
چهره ای متمایز ساخته است. رویکردی 
که حتی تا امروز در کمتر نحله و مکتب 
هنری پس از او مصداقی آشــکار و قابل 
اعتنا پیــدا کرد و بــه روایت هایی قابل 
استناد از آنچه جامعه ایرانی در این قرن 
پرتب و تاب پشت سر گذاشت منجر شد. 

نگاهی به کارنامه هنری جعفر پتگر 

نشانی هایی از یک دوران پرتب و تاب تاریخی

روزنامه صبح 
 سياسي، اجتماعي، اقتصادي

آغاز رقابت عکاسی »آسمان 
شب« با محوریت میراث ملی

در صدمیــن ســالگرد تأســیس »اتحادیه 
بین المللی نجــوم« )IAU( گــروه ترویج علِم 
»ساروس«، رقابت عکاسی »آســمان شب« را با 

محوریت میراث ملی ایران کلید زد.
این رقابت عکاسی با هدف آگاهی بخشی درباره 
آسماِن شب و با استفاده از میراث تاریخی، طبیعی 
و ناملموس ایران تعریف شــده  اســت. عکاساِن 
عالقه مند از ۸ شهریور تا ۱۷ آبان فرصت دارند آثار 
خود را ارســال کنند. نتایج این رقابت طی داوری 

بین المللی در دی ماه ۱۳۹۸ اعالم خواهد شد.
 برای این رقابت بیانیه ای توســط گروه ترویج 

علِم »ساروس« منتشر شد که به شرح زیر است.
»فاصله  زیادمان با ســتاره ها و اجرام آسمانی 
باعث می شود نوری که از آن ها ساطع می شود، برای 
آن که به ما برسد مســافِت زیادی را طی کند. این 
سفِر نور گاهی تنها هشت دقیقه حدود فاصله ما 

با خورشید و گاهی میلیون ها سال طول می کشد.
در نجوم فاصله ها را با »سال نوری« می سنجند. 
یک میلیون  ســاِل نوری یعنی اگر هم اکنون پرتو 
نوری از یک جرِم کیهانی ساطع شود، یک میلیون 
سال زمان می برد تا به چشِم ما روی زمین برسد. 
یعنی آن چه ما می بینیم یک میلیون سال قبِل آن 
جرم کیهانی بوده است. یعنی آن چه از خورشید نیز 

می بینیم هشت دقیقه قبِل اوست.
این دفعه که به آسماِن شب نگاهی انداختید، 
خاطرتان باشد که به گذشته نگاه می کنید. مفهوم 
»گذشته« ِگره ای شد تا به آن دست بیندازیم و از 
آن باال برویم. می دانستیم جامعه ای که با گذشته 
خود غریبه باشد، مجبور به تکرار آن می شود. درک 
کرده بودیم کــه ملِت بی گذشــته، داده ای برای 
تحلیِل آینده اش ندارد. این شد که آسمان را بافتیم 
به ریســمان هایی که از گذشته برایمان به میراث 
مانده اند. همه  گذشــته های  ما؛ از آن چه در قالب 
آیین ها و سنت ها از نیاکان ما باقی مانده تا بناهای 
کهن و نو، تا طبیعت و جغرافیای ایران. می خواهیم 
فالت ایران را کنار گذشــته ی دورتری بنشانیم. 
آسماِن شب و ســتاره هایی که باقی مانده  انفجار 
بزرگ )بیگ بنگ( هســتند؛ انفجــاری که نقطه 
آغازمان بود. مسئولیت اجتماعی ساروس ایجاب 
می کرد قاب مان تنها محدود به آسمان شب نشود. 
آن چه از آسمان شــب فراگرفته بودیم را توسعه 
دادیم به میراِث ایران. ما در برابر گذشته مسئولیم؛ 
در برابر شــناختنش، در برابر بازشناساندش به 
دیگران، در برابر نگهداشتش به آیندگان. آن چه 
هم اکنون هستیم، مجموِع فریم هایی متناوب از 
»ما« از گذشــته تا همین لحظه است. طوری که 
فکر می کنیم، طوری که رفتار می کنیم، بسیاری 
از ترس هــا، وســواس ها و عادت های مان میراث 
گذشته مان هستند. گذشــته چه در قالب فردی 
و چه در قالــب اجتماعی اش مفهومی اســت که 
می خواهیم در »میراث آسمان« به آن تکیه دهیم 

و درموردش گفت وشنود کنیم.« 

در همین ارتباط شایســته یادآوری اســت 
که؛ انجمن عکاســی میراث فرهنگی که به شکل 
متمرکز در زمینه ثبت و ضبــط میراث فرهنگی 
کشور فعالیت دارد، پذیرای آثار و اسناد این حوزه 
است و بر اســاس ضوابط مندرج در سایت انجمن 
اثار هنرمندان را در این پایگاه ارائه می کند. انجمن 
عکاسی میراث فرهنگی یک انجمن مردم نهاد است 
که با هدف ترویج و اعتالی عکاسی میراث فرهنگی 
و تبیین نقش آن در حفظ میراث فرهنگی و توسعه 
گردشگری کشور تشکیل شــده است. برگزاری 
نمایشگاه های عکس »کویر« در خانه هنرمندان، 
ایران ۱۳۹۵، »ســرزمین بادگیرها« در ششمین 
همایش ۱۰ روز با عکاسان ایران در خانه هنرمندان 
ایران ۱۳۹۶، همچنین برگزاری نمایشگاه عکس 
»چشــم انداز ایــران« از آثار اعضــای انجمن در 
هفتمین همایش ۱۰ روز با عکاسان ایران در خانه 
هنرمندان ایران ۱۳۹۷ ، از جمله فعالیت های این 
نهاد در عرصه معرفی و ثبــت و ضبط میراث ملی 

ایران شمرده می شود. 
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روزبه صدر

در شرایطی که امروزه دوســاالنه های هنرهای تجسمی از 
بی ینال هنر ونیز گرفته تا بی ینال لنــدن آخرین حرف ها را در 
هنرهای تجسمی جهان می زنند و پیشــگام طرح ایده های نو 
در این عرصه شناخته می شوند، اما در کشور ما این دوساالنه ها 
از جمله  بی سروسامان ترین و نامنظم ترین رخدادهای هنری 
هستند. هر بار هم که از این آشفتگی ها در خصوص برگزاری گاه و 
بیگاه و ناپیوسته دوساالنه ها صحبت به میان آمده، استدالل هایی 
که در توضیح این نابه ســامانی ها پیش کشــیده شده نه تنها 
قانع کننده به نظر نرسیده، بلکه از نوعی ناتوانی در تحلیل فضای 

هنری کشور حکایت داشته است. 
هشت ســال از آخرین دوســاالنه نقاشــی ایران به عنوان 
اصلی تریــن بی ینال هنرهای تجســمی -   با توجــه به غنای 
تجربه های هنرمندان ایرانی در این شاخه- می گذرد و تا همینجا 
هم باید گفت که معوق شدن یک رویداد دوساالنه در چنین بازه 
زمانی هم اکنون خودبه خود آن را از اعتبار ســاقط کرده است. 
از معمول ترین دالیلی که در برگزاری نامنظم دوســاالنه های 
تجسمی مطرح می شود عدم تامین بودجه به موقع دوساالنه، 

همچنین اختالفات و ناهماهنگی ها میان انجمن های هنرهای 
تجسمی و نهاد دولت است که مانعی بر سر راه برگزاری دوساالنه 
ها شمرده می شود. اما در اینجا هم این پرسش مطرح است که 
انجمن های هنری با کدام توجیه برگزاری دوساالنه ها را قربانی این 
اختالف می کنند، در حالی که باید بیشترین اهتمام این انجمن ها 
بر پیوســتگی در برگزاری دوســاالنه ها-به عنوان اصلی ترین 
خروجی فعالیت انجمن های هنری- متمرکز شــود. به عبارت 
روشن تر پرسشی که در این ارتباط مطرح می شود این است که 
آیا انجمن ها ترجیح می دهند به بهانه چنین اختالف آرایی در 

برگزاری دوساالنه ها به طور کلی صورت مسئله را پاک کنند؟ 
اما فارغ از همه این ها تحلیل نهایی از وضعیتی که گریبان گیر 
دوساالنه های تجسمی کشور شده چیست؟ یکی از تازه ترین 
واکنش ها در ایــن ارتباط اظهارات هــادی مظفری، مدیرکل 
هنرهای تجسمی در حاشیه هفتمین دوره »۱۰ روز با عکاسان« 
است  که برخی زوایای این معضل را به روی ما می گشاید. هادی 
مظفری در این سخنان با بیان اینکه این روزها به کرات این جمله 
را می شــنویم که وزارت فرهنگ و ارشاد اســالمی از برگزاری 
دوساالنه های هنری امتناع می کند، گفته است: »این یک دروغ 
بزرگ است که هدف وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی عدم برگزاری 

دوساالنه های هنری است. در سال های گذشته نیز عدم برگزاری 
و یا تاخیر در برگزاری دوساالنه ها عمدتا به دالیل مختلف و متنوع 
صورت گرفته است.  در برخی دوره ها برخی از انجمن ها خودشان 
به تشخیص رسیده اند که در این دوره نباید دوساالنه ای را برپا 
کنند. این دیگر بحث من نیســت، موضوع وزارت ارشاد است 
که ســال ها صفت دروغی را به آن منتسب کرده اند. اینقدر این 
جمالت گفته شــده بود که خود ما هم داشتیم باور می کردیم. 
ولی وقتی بررسی کردم و با تک تک انجمن ها نشستیم، دیدیم در 
بسیاری از اوقات، برخی از انجمن ها آمادگی الزم را برای برپایی 
بینال نداشتند یا هم اکنون به برگزاری آن به روش قبل، تمایلی 
ندارند. هدف این است که انجمن ها با حمایت اداره کل هنرهای 
تجسمی، خود برای بهتر برگزار شدن دوساالنه ها به هر شکل و 

اسمی تصمیم گیری کنند .«
موضع مدیرکل هنرهای تجســمی در این ارتباط اگرچه 
درنهایت از عملکرد این دفتر دفاع می کند، اما حاوی یک نکته 
مهم است؛ و آن اینکه انجمن های هنری به دالیلی ناگفته و نانوشته 
اغلب از برگزاری دوســاالنه های تخصصی هنرهای تجسمی 
طفره می روند. از قضا با نورافکندن بر همین نقطه است که رمز 
و راز طفره رفتن در برگزاری دوساالنه ها آشکار می شود. ماجرا 

از این قرار است که عدم برگزاری به موقع دوساالنه های تجسمی 
درحقیقت معلول عدم اعتماد به نفس و ضعیف شدن انجمن های 
هنرهای تجسمی در یکی دو دهه گذشته است. به عبارت روشن تر 
انجمن های تجسمی متوجه شده اند که در برگزاری دوساالنه ها به 
عنوان رخدادهایی پیشگام حرفی برای گفتن نخواهند داشت و در 
وضعیت پیش آمده، دلیل همه این طفره رفتن ها در این خالصه 
می شود که برگزاری دوساالنه ها به جای نمایش غنای تجربه های 
هنری شاخه های مختلف هنرهای تجسمی در حقیقت نمایش 

ضعف و افول هنرهای تجسمی در این سال ها خواهد بود.  
اما پرسش اصلی اینجاســت که افول انجمن های هنری و 
بازماندن از پیشگامی رخدادهای تجسمی چگونه اتفاق افتاده 
و معلول چه عواملی است؟ پاسخ این پرسش را باید در مناسباتی 
نانوشته جستجو کرد که موازنه نقش آفرینی ها در عرصه هنرهای 
تجسمی کشور را تا اطالع ثانوی به سوی نهادهایی چون حراجی 
ها و مجموعه داران هنری چرخانده است و با وجود عدم توانایی و 
صالحیت این نهادها در پیشبرد گفتمان های هنری پیشرو، زمام 
چنین اموری را به آن ها سپرده است. اینکه چگونه چنین پدیده 
ناهنجاری در فضای هنرهای تجسمی ایران سایه گسترده، به رغم 
انکارها اما حاصل انفعال نهادها و تشکل های مستقل هنری و 
به موازات آن حمایت های تمام قد نهاد دولت از حراج گذاران و 
مجموعه داران هنری  است که نقش ذاتی خود را به دنبال بی عملی 
و تن دادن به این مناسبات مســموم و مخرب به طور کامل به 
جریان هایی واگذاشته اند که بیشترین هم و غم شان سودآفرینی 

و تثبیت کاالوارگی اثر هنری است. 

تاملی بر فراز و فرود دوساالنه های تخصصی هنرهای تجسمی

چگونه گفتمان پیشرو هنرهای تجسمی مغلوب بازار شد؟

یادداشت

جعفر پتگر از جهات 
مختلف هنرمندی اثرگذار 

در یکصد سال گذشته 
محسوب می شود. تأسیس 

اولین و یکی از دیرپاترین 
آموزشگاه های خصوصی 

نقاشی در ایران یکی از 
فعالیت های جعفر و علی 

اصغر پتگر بود که به عنوان 
اولین کالس آزاد نقاشی 

بانوان هم یک مرکز هنری 
تاثیرگذار شمرده می شود
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