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 چکیده

ای های اخیر، برخالف گذشته، حضور گسرتدهزنان افغانستان در سال

سوی حال و و در تاریخ هرن این کشور و نقش مهمی در تعیین سمت 

اند. نحوه تعامل این گروه پرشامر، نوظهور و آینده این جریان داشته

مؤثر بر تاریخ هرن افغانستان، در مواجهه با ورود مبانی هرن مدرن به 

طرف و ش و حامیت نهادهای غربی از یک0011این کشور از حدود 

دیرپای برصی، قبل و بعد از اسالم، آغازگاه  از طرف دیگر سابقه سنت

ین پژوهش است. سؤال این است که بانوان نقاش معارص مسئله ا

های نگارگری، چه راهربدهای انحصاری را بر ویژگیافغانستان با تکیه

؟ اندجهت بازآفرینی و احیای نگارگری در نقاشی معارص ارائه منوده

ای هتحلیلی و با استفاده از منابع کتابخان-این پژوهش با روش توصیفی

شان معارص افغانستان، نتایجی را حاصل منود و و آرشیوی آثار نقا

ر وجه بمشخص شد که نقاشان مرد و زن معارص افغانستانی، با تکیه

گیری از امکانات آن در ساختاری نگارگری، راهربدهایی جهت بهره

اند که برخی از این راهربدهای تلفیق با مبانی هرن مدرن، ابداع منوده

نقاشی معارص افغانستان، تنها در آثار  بازآفرینی و احیای نگارگری در

توان به کاربست سنت تصویری شود. ازجمله مینقاشان زن دیده می

بندی اثر به کادرهای شکسنت کادر در نگارگری، همراه با تقسیم

رچم های معارص مانند پکارگیری ابژهبهتر در آثار ندیام یوسفی، کوچک

انی همچون صالحه وفا جواد و های اینرتنتی، در آثار نقاشو یا صورت

صغری حسینی، تغییر رنگ هاله دور رس در آثار حمیرا مستور و 

همچنین استفاده از مبانی نگارگری، جهت ارائه نقاشی ژانر در آثار 

 نقاشانی چون زهرا باقری و حنیفه جعفری اشاره منود.

تاریخ هرن افغانستان، نقاشی معارص افغانستان،  کلیدی: واژگان

 گری، زنان نقاشنگار 

 

Abstract 

In recent years, Afghan women, unlike in the past, have 

played a major role in the history of the country's art and 

have played an important role in determining the 

current and future direction of the country's art. How 

this large, emerging and influential population of 

women contemporary Afghan painters in the history of 

art in this country interacts with modern art introduced 

to Afghanistan since the 1300, and, on the other hand, 

having a history of visual tradition, both before and after 

Islam was the starting point of the present research. . 

The question is: What are the exclusive strategies of 

women contemporary Afghan painters, relying on 

miniature features, to recreate and revive miniatures in 

contemporary painting? This article draws conclusions 

using a descriptive-analytical method using library 

resources and archives of works by contemporary 

Afghan painters. It turned out that contemporary 

Afghan male and female painters, relying on the 

miniature structural aspect, have devised strategies for 

using miniature features, combining them with the 

basics of modern art. But some of these strategies for 

recreating and reviving miniatures can be seen in 

contemporary Afghan painting, only in the works of 

female painters, like the application of the visual 

tradition of breaking the frame in the miniature, along 

with the division of the work into smaller frames, in the 

works of "Nadima Yousefi", the use of contemporary 

objects such as flags or Internet Small Faces in 

miniatures in the works of painters such as "Saleha Vafa 

Javad" and "Soghra Hosseini"., and the change in the 

color of the halo around his head, in the works of 

"Homeira Mastoor" and also the use of painting basics, 

to present the genre painting in the works of painters 

such as "Zahra Bagheri" and "Hanifa Jafari". 

Keywords: Afghanistan Art History, Contemporary 

Afghanistan Painting, Miniature, Afghanistan Women 

Painter, Iranian Painting 
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 مقدمه

تا قبل از دوران معارص، نشانی از  در تاریخ هرن افغانستان

آنکه مشحون از حال شود،حضور زنان هرنمند، دیده منی

ناشدنی چون بهزاد است و درخشش نام مردانی های فتحقله

شاهرخ، ابوسعید، سلطان حسین بایقرا و شاهزادگانی نظیر 

عنوان بهین مظفر حسمانند بایسنقر، ابراهیم، مومن و 

و هرنمند، از فضای مردساالرانه حاکم در تاریخ  هرنمند پرور

شناسانه که های جامعهپژوهش. هرن افغانستان حکایت دارد

شده است، های اخیر، در دانشگاه هرات انجام در سال

نان را که حقوق ز  اوجود گسرتدگی تفکرات افراطی طالبانیب

 ,Appelrouth and Edlesطورجدی ابطال منود )به

و تأثیرات این قوانین مردساالرانه در  (315 :2011

افغانستان، حتی بعد از رسنگونی نیز، در برخی مناطق 

 (،Najafizada, 2019: 24کامکان ادامه یافته است )

های هرنی ازجمله دهند که حضور زنان در عرصهنشان می

؛ آزاد، 10: 0031)کاوه،  نقاشی معارص، گسرتش یافته است

 و قندهار هرات، باید توجه داشت که شهرهای (.17: 0031

 هاللی روی کابل )که امروزه مراکز هرنی مهمی هستند(

نۀ فیاصو  افکار تأثیرتحت برای مدت طوالنی کهاند شدهواقع

 اندداشته قرار «گیالنی» و «مجددی» بانفوذ خاندان   دو

و این امر در محدودسازی  (21: 0020متقی و رشیدی، )

های اجتامعی و فرهنگی و هرنی مؤثر حضور زنان، در عرصه

تاریخ هرن معارص افغانستان، خصوصاً در دو دهه اخیر، بود. 

ر حال های هرن دمملو از نقاشان زنی است که در دانشگاه

فراگیری یا تدریس هرن هستند و نیز در کشورهای مختلف، 

های هرنی مقام کسب منایشگاه برگزار و یا در جشنواره

خصوصاً در کشورهای ) یتجنسکه اند؛ درحالیمنوده

نیافته مانند افغانستان(، بر میزان دسرتسی به منابع، توسعه

                                                             
 Internationalاملللی با عنوان برنامه بینتوان به ازجمله می.  0

Visitor Leadership Programs"Civil society leaders and 

artists to explore social change through the Art"  در

وزارت  دفرت امور آموزشی و فرهنگیم اشاره کرد که از طرف 9102

متحده صورت گرفت و دو هرنمند زن )نبیله امور خارجه ایاالت

ها و آرا رفیع( در آن رشکت داشتند و از موزههورخش، جهان

توان به ه بازدید منودند. همچنین میمتحدهای ایاالتگالری

 01که از طرف سفارت افغانستان در « تولید افغانستان»منایشگاه 

با همکاری گالری هرن مدرن ابوظبی برگزار شد، اشاره  7103نوامرب 

کرد و الزم به توضیح است که در این رویداد تعداد زنان نقاش 

(، Sen and Ostlin,2008: 2تأثیرگذار است. )

(Krieger, 2003: 653( ،)George, 2007: 5 )

(George، 2007؛ Krieger، 2003؛ Sen and Ostlin، 

ای اهمیت فراوانی حال چنین حضور گسرتده(. بااین2008

در تاریخ هرن دارد. دالیل حضور گسرتده زنان در تاریخ نقاشی 

معارص افغانستان، موضوع پژوهشی دیگر است، اما آنچه به 

کند، پژوهش حارض ارتباط دارد و بر رضورت تحقیق تأکید می

 ورود انبوهی از نقاشان زن است که تاکنون جایگاهی در تاریخ

هرن این کشور نداشته و اکنون برخالف گذشته، بخش مؤثری 

را در تاریخ نقاشی افغانستان، تشکیل داده و در تعیین مسیر 

حال و آینده هرن این کشور، نقش مؤثری را بر عهده دارند. 

تعامل سنت هرنی و  همچنین راهربدهایی که آنان در قبال

. ساز استتاند، امری رسنوشگرفتهواردات مبانی هرن پیش

که  یابدتحقیق در این موضوع هنگامی رضورت بیشرتی می

ها و امکانات ویژه هرنمندان افغانستان از جانب بورس

همچنین  0کشورهای غربی و نیز نهادهای دیگر کشورها

های مستقیم و که در جهت آموزش 7مؤسسات خیریه

غیرمستقیم هرن مدرن غربی به هرنمندان زن در این کشور 

ت ها بر مترکز و هدایشود و تأثیراتی که این فعالیتمی اعطا

هرنمندان افغانستان به سمت و سوی هرن غربی باقی 

عنوان منونه درباره را نیز در آن لحاظ مناییم. به گذاردمی

د توان به موج جدیرویه، میشدت این تأثیرات عمیق و گاه بی

ایشگاه های هرنمفهومی در افغانستان، مانند منمنایشگاه

( اشاره 900: 0021راد، هرنمفهومی دانشگاه کابل )رفیعی

های فرهنگی و داشت که نشانی از گسست کامل از سنت

هرنی این کشور است. همچنین باید توجه داشت که از 

دوران کرزی، مترکز اقتصاد هرن بر آثار هرنی مدرن، نگارگری 

چنین  (.01: 0031)عمرزاد،  داده استرا در حاشیه قرار 

های مهکننده، بیش از مردان بود. همچنین از برنارشکت

 املللیبین انکشاف اداره های اقتصادی از زنان پروموتحامیت

توان نام برد که در بخشی از آن می (USAIDامریکا ) متحدهایاالت

به هرن زنان اختصاص دارد. نیز به برنامه نقاشی تحت عنوان 

world refugee day award ceremony 2015   که از طرف

( برگزار شد، UNHCR) متحدآژانس پناهندگان سازمان ملل 

 توان اشاره کرد.می

 Turquoise) تورکیز مانتین خیریه موسسه. همچون  7

Mountain.که صغری حسینی را تحت حامیت خود دارد ) 
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ی های بومکارگیری رسمایهرویدادهایی بر رضورت حفظ و به

ئله مس کند.تجسمی نظیر نگارگری در هرن معارص تأکید می

این پژوهش، چگونگی تعامل زنان نقاش معارص افغانستان 

عنوان قرش نوظهور و مؤثر، در عرصه هرن است که مانند به

صویری و طرف با رسمایه غنی تمردان نقاش معارص، از یک

و از طرف دیگر با واردات مبانی تجسمی  تجسمی نگارگری

ش مواجه 0011مدرنیسم و تأثیرات آن بر هرن این کشور، از 

اند. سؤال این است که بانوان نقاش معارص افغانستان بوده

صورت انحصاری، چه های نگارگری، بهبر ویژگیبا تکیه

 ارگری در نقاشیراهربدهایی را در جهت بازآفرینی و احیای نگ

اند؟ پژوهش حارض، به بررسی و تحلیل این معارص ارائه منوده

 پردازد.ها میتفاوت

 پیشینه پژوهش

های داخلی، به دالیل مختلف ازجمله جنگمتأسفانه 

های افراطی، عدم استقبال پژوهشگران کشورهای مخالفت

ور طتاکنون هیچ پژوهش علمی که به همسایه و دیگر عوامل،

ل، به زنان نقاش معارص افغانستان و آثارشان پرداخته مستق

باشد، انجام نشده است. همچنین، در زمینه تاریخ نقاشی 

معارص افغانستان نیز پژوهش جامعی صورت نگرفته است. 

در زمینه هرن معارص  شدهانجامهای علمی از پژوهش

تحقیقی هرنهای زیبای -افغانستان که در نرشیه علمی

 توان به پژوهشاست می، به چاپ رسیده دانشگاه کابل

و  اخیر سده در افغانستان هرنعبدالواسع عمرزاد با عنوان 

 دهه اخیر دو نقاشی در پیکره کارکرددو مقاله تحت عنوان 

 ینقاش در معامری بازمنایی شناسینشانهو نیز  افغانستان

 تاریخی سیر اشاره کرد. همچنین مقاله افغانستان معارص

در  رحیمی عبدالکریم ، اثرافغانستان در نگارگری و نقاشی

ه اللنوشته عنایت هرن در افغانستانو کتاب  افق نرشیه

ش، نگاه مخترصی به نقاشی 0001در  منترششدهشهرانی، 

ها و مقاالت دیگری نیز اند. کتابمعارص افغانستان داشته

د که انبه صورت پراگنده، مطالبی در این زمینه بیان داشته

نوشته  ،افغانستان دستیصنایعتوان به ها میجمله آناز 

)گردآوری آثاری از چند  امتداد هرن درفرهاد،  عارف محمد

                                                             
1. TCNJ Art Gallery 

2. Huma Ahmad-Ghosh. 

3.  Sen, G. 

 آرشیو ملیهروی،  کوشش رسوریهرنمند در هرات( به

 دبورا دکرت حیدری و همچنین مقدمه اثر عابده افغانستان

نیوجرسی در  در دانشگاه 0«تی، سی، ان جی» گالری هوتون،

ی هاآرشیو دوساالنهو نیز به  جنگ علیه هرن مورد منایشگاه

 اشاره کرد. در ایران نیز رصفاً یک نقاشی و نگارگری افغانستان

 معرفی و بررسی موضوعی نگارگرینامه با عنوان پایان

به صورت گذرا به  ش0021ش تا 0031افغانستان از سال 

ن دالیل آ ترین این موضوع اشاره داشته است که یکی از مهم

ها نامه(، تناین است که حمیده انصاری )پژوهشگر این پایان

ه و ها شاخص نبودبه پنج هرنمند پرداخته است که بیشرت آن

از طرف دیگر، بسیاری از نگارگران معارص شاخص افغانستان 

اند )تا سال که از شاگردان استاد سعید مشعل بوده

شاگرد  11از  ش که استاد مشعل از دنیا رفتند، بیش0013

نامه در تذهیب و نگارگری تربیت منوده بودند(، در این پایان

جامعیت دهنده عدمها برده نشده است که نشاننامی از آن

باشد. در زمینه تاریخ هرن افغانستان، به این پژوهش می

و نیز در زمینه فرهنگ و هرن عهد  های تاریخ افغانستانکتاب

 ،تیموری عهد در بزرگ خراسان فرهنگی ضاعتیموری مقاله او

عه و دیگر منابع موجود، مراج هاکتابخانه گسرتش بر تأکید با

گردید. در زمینه وضعیت زنان و جایگاه تاریخی و مسائل زنان 

 7هایی نظیر تحقیقات هام احمد قوشافغانستان، پژوهش

Ghosh-Huma Ahmad  و  0م، تحقیقات سن9110در

 نابرابری که جهت بیان وضعیت Ostlin و Sen 4آستلین

 احمد افغانستان و همچنین پژوهش سید آنان در جنسیتی

 جامعه جنسیتی تحلیل زمینه در م9102زاده در نجفی میثم

ها به زنان کدام از آنوجود دارند. اگرچه، هیچ افغانستان،

کنند، اما هرکدام، ای منینقاش در افغانستان اشاره

 کنند.معارص افغانستان باز می ای به وضعیت زناندریچه

م که به 9101در  1هایی نظیر پژوهش فلورا رابرتسپژوهش

ورود و توسعه مدرنیسم در افغانستان اشاره دارد نیز، اگرچه 

کنند، اما در به وضعیت هرن معارص افغانستان اشاره منی

های تحلیل وضعیت و رشایط کنونی و تغییر مبانی و ارزش

غانستان داری اهمیت است. پژوهش معارص هرنی در اف

4. Ostlin, P. 

5. Flora Roberts 
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و  هاحارض، پس از معرفی و مروری بسیار اجاملی، بر رویکرد

کار رفته در آثار نقاشان زن معارص افغانستان، با مضامین به

 های انحصاری آنانرویکردی تحلیلی، آثار این بانوان و شیوه

برای احیاء و بازآفرینی نگارگری در نقاشی معارص افغانستان 

 مناید.بندی و مشخص میدسته را

 روش پژوهش

گیری از روش توصیفی ـ تحلیلی و با این پژوهش با بهره

ای، اینرتنتی و آرشیوی به انجام استفاده از منابع کتابخانه

رسیده است. در تاریخ هرن معارص افغانستان، طیف وسیعی 

التحصیل هرن یا غیره( فعالیت از نقاشان زن و مرد )فارغ

رسد و ها، حتی به سی سال منیکنند که گاهی سن آنمی

ای به نقاشی صورت حرفهها بهمشخص نیست که آیا آن

ادامه خواهند داد یا کارهایشان در مقطعی به پایان خواهد 

نقاشان، بر  رسید. به همین دلیل در این پژوهش، انتخاب

 ای نظیر سن باالی سی سال بههای حرفهاساس احراز ویژگی

التحصیالن ای نقاشی، فارغهمراه دوره بلندمدت کار حرفه

های هرن داخل یا خارج افغانستان که حداقل یک دانشکده

اند، منتخبین منایشگاه داخلی یا خارجی برگزار کرده

های معترب داخلی و یا خارجی و یا برگزاری جشنواره

های انفرادی در داخل و خارج از کشور، محدود منایشگاه

ید. بر این اساس، آثار صد و پنج نقاش مرد و زن معارص گرد

ها، پنجاه و سه زن افغانستان، انتخاب و پس از بررسی آن

که هرکدام به نحوی عنارص  نقاش و بیست و سه مرد نقاش

صورت فرمی و یا محتوایی را در آثار و امکانات نگارگری چه به

رسی ر خود به کار گرفته بودند، مشخص شدند. سپس، در ب

آثار این نقاشان، راهربدهای انحصاری زنان در احیاء و 

رصفاً در آثار بانوان وجود داشت،  که بازآفرینی نگارگری

 تفکیک و مورد تحلیل قرار گرفت.

های نگارگری و راهربدهای احیاء و بازآفرینی آن در ویژگی

 نقاشی معارص

 مدر افغانستان امروز، برخی نقاشان، کامکان به شیوه قدی

پردازند. خصوصاً مکتب هرات( به خلق آثار می) ینگارگر 

بیشرت این هرنمندان، در هرات متمرکز هستند. برخی نیز 

رت کنند که بیشهای هرن غربی کار میها و شیوهکامالً با سبک

در کابل، بلخ و قندهار متمرکز هستند. برخی دیگر نیز با ورود 

ا مبانی قدیمی هرن ر مدرنیسم به افغانستان، لزوم تغییر در 

امری رضوری دانسته و در جهت تلفیق مبانی هرن مدرن و 

اند. نگارگری بر اساس پنج هایی انجام دادهنگارگری، نوآوری

و  «کارکردی»، «ساختاری»، «مضمونی»، «بینشی» ویژگی

بررسی و تجزیه و تحلیل قابل (022: 0081)پاكباز، « فنی»

ارص افغانستان، نه عارف نقاش مع ،ینشیب یژگیواست. در 

است و نه الزامی به عدم بازمنایی ناتورالیستی دارد و حتی 

طور همزمان جوهر صور طبیعی را نیز با تواند بهمی

های مختلف هرنی به کار برده و به منایش بگذارد. در سبک

ونه گ، نقاش معارص افغانستان، هیچیمضمون یژگیو زمینه

 یژگیخود نداشته و در تطبیق و الزامی بر روایتگری در آثار

 برخالف نگارگری، نظام سفارش و تولید اثر در ، نیزیكاركرد

نقاشی معارص افغانستان، کامالً متفاوت با گذشته و مسائل 

برخالف شیوه  ،یفن یژگیدربار است. همچنین در و

شاگردی در نگارگری، شیوه آموزشی نقاشی معارص استادـ

به غیر از هرن )های و دانشکده هاافغانستان در آموزشگاه

رشته مینیاتوری دانشگاه هرات( کامالً غربی است. تغییرات 

 شدهگفتههای در نقاشی معارص افغانستان، عموماً بر ویژگی

متمرکز نیست و راهربدهای احیاء و بازآفرینی نگارگری در 

 های ساختاریتوان در ویژگیرا می نقاشی معارص افغانستان

 یشیوه و روش ،یساختار  یژگیو گرفت. در نگارگری پی

 رب ست،ین همخوان گراییبا طبیعت اساساً  نگارگر، یهرن 

 از یر یگبهره با و اسالم ش ازیپ یر یتصو هایسنت یهیپا

 دست یمنسجم یشناختییبایز نظام به ،ینیچ ینقاش

(. 311هامن: )دارد  خود خاص قواعد و اصول كه ابندییم

احیاء و بازآفرینی نگارگری در نقاشی درواقع، راهربدهای 

معارص، در این پژوهش، رفتار نقاشان در قبال هر نوع 

کاربست این ویژگی یعنی ویژگی ساختاری مانند به 

کارگیری هفت اصل تزئینی، فضای چند ساحتی، عدم به

گرا، نور بدون سایه، جهان مثالی، نقوش بازمنایی طبیعت

و متامی عنارص  گیاهی هندسی، نقوش انسانی، حیوانی و

 بکار رفته در نگارگری در کنار مبانی نقاشی معارص است.

 تاریخ هرن افغانستانحضور زن هرنمند در 

طورکلی، در دو دوره مهم تاریخی، شاهد پویایی زنان به

خصوصاً در زمینه هرن در افغانستان هستیم. دوره اول مربوط 

الله است که برای بهبود زندگی به زمان سلطنت شاه امان
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زنان و موقعیت زنان در خانواده اصالحاتی صورت گرفت. 

دوره دوم تحت رهربی حزب دموکراتیک خلق افغانستان 

Ahmed-( اتفاق افتاد )PDPA) 0حت حامیت کمونیسمت

Ghosh, 2003: 2 .) درباره کشفیات باستانی و سنجش

حضور زنان در قرون گذشته نیز دچار کمبود منابع هستیم. 

شناسان شناسان خصوصاً باستانهای باستانکاوش

م به بعد، بسیار اندک 0377افغان، از -فرانسوی و یا روسی

ناسی شنهای باستایدگی و نابودی سایتدبوده و نیز آسیب

یافته بوداهای بامیان، های سازماناین کشور مانند تخریب

ای های موزه ملی کابل و نقش برجسته صخرهتخریب مجسمه

( به کمبود Simpson,2011: 98) 7بینظیر در راک بیبی

منابع در زمینه هرن این کشور دامن زده است. بیشرت آثار 

ن آ حاکی از تخصص مردمان بومی ش از اسالم، یپبهمتعلق 

هرن پیکرتراشی و  زمینه در در قرون اول و دوم میالدی منطقه

ر دنیز  زنان ههای بیشامری از پیکر نقاشیاست و  نقاشی

؛ 01-03: 0000پیدا شده است )برشنا، های بامیان مغاره

توان ( منی00: 0011؛ شهرانی، 1: 0033رحیمی، 

هرنمند زن، در افغانستان پیش از اسالم را رصاحت، وجود به

کر هایی از بازمنایی پیتوان به منونهنفی یا اثبات کرد اما می

-Bendezuجاتاکا در بگرام  صحنه منقوش انسانی را در لوح

Sarmiento and Rasouli, 2018: 141)) های و مجسمه

بازمنای پیکرهای یک  که« Tilla Tepe» 0در طالتپهعرص برنز 

اشاره کرد ، باشندمیجنگجو و پنج زن در سنین مختلف 

(Simpson, 2011: 106 در دوران پس از اسالم تا قبل از .)

ش نیز، نشانی از وجود هرنمند زن، در منابع وجود 0011

ندارد. قدرت مردانه در این دوران نیز، یگانه قدرت مسلط بر 

این دوران، مردانی چون سلطان موازین هرن بوده و در اوج هرن 

حسین بایقرا، بایسنقر میرزا، امیرعلیشیر نوایی، شاهرخ و 

دیگر شاهزادگان، تنها مدیران فرهنگی و هرنی این زمان 

 و هرنی فرهنگی علمی، توسعه اصلی اند و در عواملبوده

 نقرو  سیاسی، ثبات بزرگ در عهد تیموری از قبیل خراسان

 و علوم گسرتش علام، تکریم و هبیمذ هایآزادی اقتصادی،

 دینی و علمی مدارس تأسیس و دانشمندان از حامیت

( 00: 0030هرنمندان )بهزادی و رداد،  و اندیشمندان اجتامع

                                                             
1. Peoples Democratic Party of Afghanistan 

2. Ragh-i Bibi 

نامی از زنان هرنمند و مؤثر در تاریخ هرن تجسمی برده نشده 

است، اما ازآنجاکه در نگارگری خصوصاً از قرن سیزده تا 

وماً اشیاء معارص هر دوره مانند لباس نوزدهم میالدی، عم

 (Scarce, 1975: 4هامن دوره بازمنایی شده است )

توان ردپایی از زنان مشاهده منود. همچنین تصویرسازی می

از شاهنامه نیز فرصت مغتنمی برای حضور زنان در عرصه 

نتیجه آنکه، از آثار پیش از (. 14: 0033تصویر بود )متقی، 

 الله درز اسالم تا قبل از زمامداری شاه اماناسالم و نیز بعد ا

توان شواهدی مبنی بر حضور زن هرنمند در افغانستان، منی

عرصه هرنهای تجسمی یافت اما پیکره زن در آثار هر دو دوره 

 است. مشاهدهقابل

ش( 0011)در حدود  خان اللهامان دوران زمامداری امیر

)ازجمله در حوزه  رسآغاز دسرتسی زنان به منابع و امکانات

(. تاریخ هرن این Omrani, 2007: 156-157هرن( است )

های سرتگ هرنی است. در این دوران، مملو از فعالیت

، سپس دومین مرکز «صنایع و نخستین مکتب هرنها»دوران 

ش و نیز 0010در حدود « صنایع مستظرفه»هرنی به نام 

شدند دانشکده هرنهای زیبای دانشگاه کابل تأسیس 

(. در این زمان، آثار هرنمندان زن 04-01: 0010کشککی، )

پای مردان نقاشی چون شکورولی، پابه مانند خانم سیمون

یوسف  رؤیا، ارسائیل نگاه، پارسا، سید مقدس اللهامان

ش، جنگ میان 0001 درخشیدند. ازغزنوی می شبنم کهزاد،

طالبان و اتحاد جامهیر شوروی، سبب از بین رفنت مراکز 

ز، نی از جنگ در سال و پسرنی، فرهنگی و آموزشی گردیده ه

 ها حذف کردکلی از برنامه مکتبطالبان تدریس هرن را به

(. در بیست سال اخیر در 91: 0023راد و تومیریس، رفیعی)

افغانستان، فضای جدیدی در جهت نوگرایی و همچنین 

حضور گسرتده زنان در عرصه هرن گشوده شده است. 

جدید  فصل این هایویژگی از دوره یکی در این زنان پیشگامی

گذاری نخستین مرکز هرنهای معارص افغانستان پایه و است

شود ش، گام مهمی در این زمینه محسوب می0080در 

ذکر این نکته رضوری است که قدرت  (.01: 0031)عمرزاد، 

جامعه در افغانستان، موفقیت -پدرساالرانه رهربان قبیله

ابر مدرنیسم را، از طریق ارائه تعریف سنتی و تحمیل خود در بر 

3. Tilla Tepe 
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این نقش متحجرانه برای زنان و پافشاری به آن، برجسته نشان 

ترتیب، این. به(Ahmed-Ghosh, 2003: 1-2دهند )می

گرایش زنان معارص افغانستان، به هرنهایی مانند نقاشی 

های عمیق سیاسی، اجتامعی و فرهنگی مدرن، دارای پژواک

تواند حتی وضعیت حیاتی نقاشان زن را نیز تحت بوده و می

استقبال بانوان از هرن نقاشی در حال تأثیر قرار دهد. بااین

رخی مراکز آموزشی، تعداد افغانستان به حدی است که در ب

عنوان یک دانشجویان نقاشی زن از مردان بیشرت است. به

توان از انستیتو فیروزکوه در کابل نام برد. در این منونه می

م از شش استاد، دو استاد زن و دارای 7103انستیتو در 

نفر  71دانشجوی نقاشی،  07ارشد و از مدرک کارشناسی

های هرنهای ام از دانشکدهزن هستند. همچنین در هرکد

زیبای کابل و هرات بیش از چهار استاد زن، در حال تدریس 

نقاشی هستند. طبق تحقیقات جامعه شناسان در دانشگاه 

هرات، حضور زنان در حوزه نقاشی، خصوصاً در شهر هرات، 

وانستهتاز طریق هرن  افغانستان، زنانیافته و شدت افزایشبه

(. 10: 0031)کاوه،  مطرح سازندرا در جامعه اند خود 

ای دانسنت این جایگاه، الله آزاد نیز باوجود حاشیهعلی

: 0031افزایش کمی آن را مورد تأیید قرار داده است )آزاد، 

17.) 

 رویکردها و مضامین آثار زنان نقاش معارص افغانستان

ش موج هرن مدرن بر افغانستان سایه افکنده و 0011از 

ش هرنی افغانستان گسرت  شئونمراکز و دیگر سیطره خود را بر 

های هرنی مدرن را هم در آثار داده است. تأثیرات آموزش

نظر از توان مشاهده کرد. رصفوضوح میزنان و هم مردان، به

ها میان آثار این دو جنسیت، برخی ها و تفاوتشباهت

هایی که تاکنون زنان نقاش افغانستان در مضامین و شیوه

توان اند را میهای داخلی ارائه منودهها و منایشگاهجشنواره

صورت آثار فرمالیستی، مضامین عرفانی، طبیعت بیجان، به

خصوصاً ) یاجتامعنگاری، فیگور، مسائل سیاسی منظره

                                                             
1. Gallery Catalogue: "The colours of Peace" Party-

Exhibition, Artists from different countries together 

for peace Prague June, 2014 
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شورای هرن »التحصیل کارشناسی هرن از متولد قندهار و فارغ. 0

رود، ای جنگی به شامر میاست. او در قندهار که منطقه« کراچی

 یس کرد.تأس( را KFAAمرکز محلی هرنهای زیبای قندهار )

بندی منود. همچنین یکی از ( و پرتره دستهحقوق زنان

رویکردهای آنان به نقاشی، بازآفرینی و احیای نگارگری در 

لب نقاشی معارص است که موضوع این پژوهش قا

باشد. در زمینه آثار زنان در حوزه فرمالیسم در افغانستان، می

توان به آثار نبیله هورخش مدیریت مرکز هرنی به نام بیرنگ می

دارد. زهرا اورنا کاظمی، مریم فرمولی،  بر عهدهدر کابل را 

ه ند کشبنم رؤیا و مقدسه یوریش از دیگر هرنمندانی هست

اند. برخی دیگر از زنان آثاری در حوزه فرمالیسم خلق کرده

نقاش معارص افغانستان مانند النا نوروزی و معصومه 

میرزایی نیز رویکردی عرفانی و شاعرانه به موضوعات نقاشی 

نگاری و نقاشی فیگور نیز، از دارند. طبیعت بیجان، منظره

ه آن ب انستانمعارص افغدیگر مضامینی است که نقاشان زن 

توان به هرنمندانی مانند فاطمه آرتنوس، اند که میپرداخته

اشاره منود.  0ساناز حکیمی، رومینا حکاک و پروین نوری

، لیال 0، ملینا سلیامن7همچنین برخی آثار وژمه علم ظاهری

مشرتی هالل، در زمینه حقوق  1و تهمینه تومیریس 4موسوی

 اند.ستان، شکل گرفتهزنان و نقد رویکردها به زن افغان

 ین مضامین در هرنپرتکرارترنقاشی و طراحی از چهره، یکی از 

ترین پیشگامان نقاشان زن افغانستان که با این است. از مهم

 سیمین میرمن»توان به خانم مضمون کارکرده است، می

ی در حدود ولاشاره منود. میرمن سیمین شکور « ولی شکور

التحصیل شد و م در مدرسه آرت مون پلیه پاریس فارغ0307

های پرتره او غالباً با رنگ و م به کابل آمد. نقاشی0340در 

( از دیگر 71: 0011شهرانی، )رسید روغن به انجام می

توان به فرخنده محمدی، هرنمندان زن در این زمینه می

، سلام رشیفی، حوریه کبیری و معصومه 1شمسیه حسنی

توان به منایشگاه انفرادی شاره منود. همچنین میفیضی ا

ش در دانشگاه 0031به سال  1زادهپرتره با آبرنگ تورپیکی نبی

کارگیری سنت تصویری و احیای بههرات، اشاره منود. 

نگارگری، در نقاشی معارص برای برخی از هرنمندان معارص 

 هرنمند افغانستانی و ساکن هامبورگ..  4

 هرنمند افغانستانی ساکن گلزنکرشن آملان..  1

علمی یئتهی و عضو ساز مجسمهیل رشته التحصفارغ.  1
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 درآمدهصورت یک دغدغه فردی مرد و زن افغانستان، به

 «مینیاتوری»همه نگارگری که در افغانستان، بااین است.

شود، برای برخی دیگر از هرنمندان معارص خوانده می

صورت نقاشی مدرن آمده افغانستان، در برابر آنچه از غرب به

ی دارد و علمشبهیرعلمی و یا غاست، ماهیت و طبیعتی 

 علت شود.صورت امری از مد افتاده تلقی میگاهی حتی به

باید در بخشی از فرهنگ روزمره جستجو کرد که  امر را این

 ایتهرود. نکیش میپبهمتکی بر ماهیت سنت در افغانستان 

 افغانستان در سنت زمینه ماهیت در هاپژوهش برخی که

 که علمی دالیل بر عالوه است این کنندمی اشاره بدان

 عیاجتام هایپدیدار توضیح برای فرهنگی عوامل بر مشتمل

 رهنگف برد، کار به توانمی افغانستان خرد و کالن در ابعاد در

مانده  باقی «سنتی» صورتبه همچنان 0مبتنی بر تجربه روزمره

 انسجام خانوادگی، روابط ،«سنتی» هایارزش و هنجارها و

دهد می قرار تأثیر تحت را مشابه موارد و اجتامعی

(Whitney, 2003: 152 ؛Dupree, 2004: 101 .) این

علمی سنت در افغانستان تأکید ها بر ماهیت شبهپژوهش

ها پایبند مانده و سعی بر دارند. برخی هرنمندان بر سنت

تداوم نگارگری به شیوه سنتی در دوران معارص داشتند که 

توان از اساتیدی چون سعید مشعل و محمد هامیون می

اعتامدی که رئیس کتابخانه سلطنتی محمد ظاهر شاه نیز 

بوده است، نام برد. برخی اساتید مانند استاد عبدالغفور 

برشنا، راشد رحامنی، هاشم سنجر و دیگر اساتید، بیشرت به 

ناتورالیسم و رئالیسم توجه منوده و آثارشان را خلق کردند، اما 

برخی دیگر نیز، سعی کردند برای تلفیق عنارص نگارگری با هرن 

 ه کنند.وارداتی غربی، راهربدهایی را ارائ

راهربدهای مشرتک زنان و مردان نقاش معارص افغانستان در 

 احیاء و بازآفرینی نگارگری

کارگیری سنت های هرنمندانی که بهراهربدها و فعالیت

ر توان دپردازند را میتصویری در آثار معارص افغانستان می

های داخلی و خارجی، آثار منفرد و نیز قالب منایشگاه

نظیر دوساالنه نگارگری دانشگاه هرات هایی جشنواره

ها، سعی در معارص کردن مشاهده منود. این تالش

هایی نیز های سنتی داشته و گاه به موفقیتتکنیک

                                                             
1. empirical 

اند. راهربدهای بازآفرینی و احیای نگارگری در آثار یافتهدست

مردان نقاش معارص مانند عبدالنارص صوابی، از طریق 

صوصاً در نقاشی از معامری( انتقال فضای چند ساحتی )خ

( و در آثار مردان نقاش 0از نگارگری به نقاشی معارص )تصویر 

فضلی،  الحق یدنو(، 1ی )تصویر اکرب خراسانمعارص نظیر 

توفیق رحامنی، کریم عربزاده و غیره از طریق تأثیرات هندسه 

که  است هیرفتپذپنهان و کاربست تنوع رنگی نگارگری صورت 

شود. ذکر این ر آثار نقاشان زن مشاهده منیاین دو شگرد د

نکته رضوری است که توفیق رحامنی و عبدالنارص صوابی، 

هر دو از شاگردان استاد سعید مشعل بوده و مرمت انواع 

های هندسی عبدالله )که مملو از گرهنقوش مزار خواجه 

 محراب والیت و های سالناست(، همچنین تذهیب

قلم را به عهده هفت سنگ کیحکا شیوه به جامع مسجد

اند. در آثار خادم علی، شاهد کارکردهای وسیع داشته

های نگارگری ازجمله طراحی انسان، دیو و حیوان، ویژگی

(، 9ویر تص) یمهستهمراه با خوشنویسی منت در کنار تصاویر 

ها، تصویرسازی از منت تفاوت در این است که این نقاشی

ه لحاظ فرمی در کادر، رشکت خاصی نیستند و متون، خود ب

دارند. در آثار هرنمندان زن مانند رمزیه عسکرزاده 

ثنا هستی، نقاش اهل  التحصیل از دانشگاه بلخ(،فارغ)

هرات و خاطره هاشمی، نقاش اهل کابل و مدیر آموزشگاه 

توان چنین شگردهایی را مالحظه نیز می باران در این شهر

به اثری از عسکرزاده اشاره کرد  توانعنوان منونه میمنود. به

که تصویری از موالنای بلخی درون قاب تذهیب، همراه با 

منت کوتاه خوشنویسی شکسته نستعلیق که در کنار چهره 

و غیرقابل خوانا بوده و رصفاً زیبایی فرمی آن  قرارگرفته

مشق مدنظر بوده است. در برخی آثار فرامرز صورت سیاهبه

توان چنین شگردی را مالحظه منود. رسوری هروی نیز می

تصویری از موالنای بلخی که رسارس با خوشنویسی شکسته 

(. 11: 0029هروی، است )رسوری پرشدهنستعلیق 

الله احمدی و فواد حقیقت بابا اورنگ، آیتیعلهای نقاشی

نیز مملو از کارکردهای نقاشانه از خوشنویسی خصوصاً 

 است.نستعلیق در کنار فضای نگارگری 
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زاده و آثار نقاشانی مانند رضا هزاره، امین تاشه، حامد حسن

ای، بروز شدن توان به نحو نوآورانهعارف بهادری نیز می

های طراحی نگارگری )خصوصاً در فیگورها( را در فرمول

در آثار نقاشان زن، چنین  نقاشی معارص مشاهده منود.

 ای استمنونه شود. سارا ورانگه،هایی کمرت دیده میراهربد

های کیفی کمرتی در مقابل طراحی که هرچند آثار او، ارزش

ها( های او )خصوصاً اسکیسمردان دارند، اما در طراحی

 های سنتی را مشاهده منود.توان برخی روشمی

 

فرمول و شیوه طراحی فیگوراتیو زنان نقاش معارص 

افغانستان، عموماً بر اساس مبانی غربی و یا الگوبرداری 

های مستقیم از نگارگری است. در آثار بهزاد سلجوقی، پیکره

عاشق و معشوق به سبک تلفیقی در کنار تذهیب قرار دارد 

این  (.0)تصویر که با مصالح رنگ و روغن انجام شده است 

نگاه شاعرانه و گاه سمبلیک، در آثار معارص نقاشان زن مانند 

شود و امری منحرص به مردان وژمه شجاعی نیز یافت می

استفاده از سنت غربی در همچنین  نقاش نیست.

 زمینه )امتسفر(بندی، ازجمله محو و کمرنگ کردن پسپالن

های مرسوم در کواتروچنتو، همنشین با عنارص به شیوه

نظره در نگارگری در آثار نقاشانی چون صالحه وفا طبیعی م

 باشد.جواد نیز یکی دیگر از این راهربدهای مشرتک می

راهربدهای انحصاری زنان نقاش معارص افغانستان در احیاء 

 و بازآفرینی نگارگری در نقاشی معارص

بازگشت به گذشته و خلق اثر با توجه به مبانی نگارگری به 

هامن شکل قدیم، برای برخی بانوان نقاش، امری خارج از 

ای مردان پگفتامن معارص در هرن این کشور بود. بنابراین، پابه

با نگاهی به گذشته و ویژگی ساختاری نگارگری، بر تلفیق هرن 

غانستان تأکید مدرن و نگارگری در تاریخ هرن معارص اف

منودند. به غیر از رویکردهای دانشگاهی به معارص کردن 

تی دسهای زنان در عرصه صنایعتوان به فعالیتنگارگری، می

ل، دوزی زنان کابمثال، منایشگاه سوزنعنواننیز اشاره کرد. به

 انزن انجمن»و « افغانستان کارآفرین زنان انجمن»به حامیت 

در بیش از ده کشور به  «کاتب نشگاهدا» و «اتریش در افغان

 منایش درآمد.

کاری در جهت آموزش نگارگری به نگاری و کپینسخه 

هرنجویان، در آثار بانوان نقاش افغانستان فراوان یافت 

شود، اما بانوان نقاش افغانستان، در زمینه احیای می

های زیادی انجام نگارگری در نقاشی معارص، فعالیت

ی نگارگری را به نقاش از آنان، یک یا چند ویژگی اند. برخیداده

فرم و  اند. این نقاشان، در رابطه میانمعارص، انتقال داده

 .اندافتهیدستمحتوا، به امکانات نوینی 

التحصیل رشته شناس و فوزیه شیرزاد فارغافسانه یزدان

انشگاه هرات بوده و در مینیاتور از دانشکده هرنهای زیبا د

معارص کردن عنارص  آثار این هرنمندان، متایلی آگاهانه برای

شود. و سطوح دیده می برصی مانند رنگ، رنگ طال، خط

شناس، کارکردی نوین به رنگ طال بخشیده است. یزدان

بها که رنگ طال، قفسی معمولی را به قفسی گراننحویبه
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 انه از فضای تنگ قفستبدیل منوده که خود متثیلی شاعر 

نه زمیعنوان پسشاهانه است. رنگ طال در نگارگری، گاهی به

( در اثر 0کاررفته است. )تصویر عنوان آسامن( به)خصوصاً به

نه رنگ زمیبندی، با پسترکیب فوزیه شیرزاد، نیز شاهد یک

دیگر بانوان هرنمندی که جوایزی  از .(3طال هستیم )تصویر 

 کسب 0رگری در افغانستان، ایران و باکونیز در زمینه نگا

رد فجهت منحرصبهمنوده، ندیام یوسفی است. آثار او ازاین

هستند که صفحه اصلی اثر، شامل چند اثر کوچک است 

اند.که بانظم خاصی در کنار هم قرار گرفته

 

  

 41*01شناس. : افسانه یزدان1تصویر 

دوساالنه  سانتیمرت، گواش بر روی مقوا،

 نگارگری دانشگاه هرات

 41*01: فوزیه شیرزاد. 1تصویر 

سانتیمرت، گواش بر روی مقوا، 

پنجمین دوساالنه نگارگری دانشگاه 

 هرات

هر یک از این آثار کوچک، خود، یک نگارگری هستند که  

ای که شوند. در منونهها، شامل تذهیب نیز میبعضی از آن

سازی با تصویر ، گرهشدهدادهر شامره سه، نشان در تصوی

شود، تلفیق شده است. هایی که از کادر زیرین وارد میگل

به  نگارگری این نوآوری، درواقع انتقال یک سنت تصویری از

نقاشی معارص است که در آن بخشی از کادر توسط درخت، 

اسب و سوار، بنای معامری و دیگر عنارص تصویری نگارگری 

 (.1)تصویر  شودته میشکس

   

سانتیمرت، گواش بر روی مقوای ضخیم، دوساالنه مینیاتور  31* 11سانتیمرت و  11*11: ندیام یوسفی. به ترتیب از راست به چپ: 1تصویر 

 دانشگاه هرات

                                                             
خالقیت و  املللیبین چهارمین جشنواره. مقام دوم دوساالنه  0

ام ( و مق)ارسیکا دستی تربیزصنایعنوآوری در هرنهای اسالمی و 

 دوم پنجمین دوره همین جشنواره در باکو.
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برخی دیگر از نقاشان، به سمت و سوی نگارگری معارص 

اند. فریده استاد فرشچیان گرایش نشان داده مانند آثار

التحصیل صبوری )نقاش مهاجر و ساکن در فلوریدا( فارغ

مینیاتور از دانشگاه هرات، ازجمله این گروه نقاشان 

توان، احیای امکانات باشند. در آثار این هرنمند، میمی

 ، عدم وجود پرسپکتیوخألها، فقدان گری نظیر اسلیمینگار 

غربی و نیز نور یکدست و بدون سایه همچنین استفاده از 

. در اثر فریده برشمردرنگ طالیی در نقاشی معارص را 

صبوری، عنارص غربی لباس مانند پاپیون، یقه و جیب لباس 

با مدل غربی در کنار شیوه سنتی نگارگری، همنشین 

(.3تصویر شوند )می

 
سانتیمرت،  41*01: فریده صبوری. 3تصویر 

 قلمهفت گالری ،0030گواش بر روی مقوا، 

ها در نقاشی معارص افغانستان که در بخش دیگری از نوآوری

توان به آثار داده، مییجارا در خود  از نگارگری هاییبخش

نجیبه حسینی که درجه کارشناسی مینیاتور را از دانشگاه 

ی بندهرات اخذ منوده اشاره منود که با معارص کردن ترکیب

هایی از نگارگری، و با استفاده از نقوش هندسی و برش

نقاشی معارص خود را شکل بخشیده است. در این کار 

یی( دایره طالنقطه )را به  بندیبینیم که او متام ترکیبمی

ینه( تقلیل داده و زمپسقاب(، خط و بافت )نقوش سطح )

ارائه داده است که در  اثری متناسب با زبان اختصاصی هرن

آن، عنارص برصی نقاشی مدرن را شمسه، یک نقاشی رسو 

(.3دهند )تصویر و بخشی از قاب تذهیب، تشکیل می

 

 
سانتیمرت،  11*11 .: نجیبه حسینی3تصویر 

گواش بر روی مقوا، دوساالنه مینیاتور دانشگاه 

 هرات
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است. این « صالحه وفا جواد»از دیگر اساتید نگارگری، 

هرنمند، استاد دانشکده هرن دانشگاه هرات و دارای درجه 

های این بانوی یباشد. نوآور ارشد نقاشی میکارشناسی

هرنمند در نگارگری، احیای اسلوب فیگور و منظره، در نقاشی 

سازی تلفیقی او معارص است. اگرچه آثار تذهیب و نیز گره

توان، شایان توجه است، اما در نقاشی معارص او نیز می

کارکردهای متعدد اسلوب نگارگری نظیر رنگ، فقدان 

ازی به شیوه قدما در سپردازی، هارمونی رنگی و منظرهسایه

تلفیق با اصول نقاشی غربی را برشمرد. ازجمله دیگر 

 های معارصتوان به استفاده از ابژههای این هرنمند مینوآوری

مانند پرچم افغانستان )نصب بر روی کشتی گرفتار در امواج( 

و دیگر کشورها )گوشه سمت چپ و باال( در نگارگری اشاره 

(00-07کرد. )تصاویر 

 

  

 
 11*41سانتیمرت و  11*41سانتیمرت، 11*11: صالحه وفا جواد. 01-07تصویر 

 های نگارگری دانشگاه هراتدوساالنهسانتیمرت، گواش بر روی مقوای اشتنباخ، 

 در .دارد عمیق فردوسی پیوندی شاهنامه با افغانستان،

 بار، 011 رفتههمروی مروزین و ستانیس زابلستان،» شاهنامه

 همه و آمده بار 11 کابل و بار کابلستان و بار رمندیه و زابل

(. 001: 0011 جعفری،) «است رستم داستان به وابسته

ای است که در آثار سیمرغ نیز ازجمله موجودات افسانه

ل، مثاعنوانبهنقاشی افغانستان ظهور و بروز فراوانی دارد. 

یمرغ س توان در آثار هلیا فیروزی نقاش ساکن تورنتو، نقشمی

گرایانه تلفیق شده مشاهده منود. را که با نقاشی طبیعت

(00-01)تصاویر 

   
 11*11سانتیمرت، 31*41: هلیا فیروزی. از راست: 00-01تصاویر شامره 

هرنمند ، آرشیو 0031یمرت، رنگ و روغن بر روی بوم، سانت 11*41سانتیمرت، 

 تورنتو()
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برخی دیگر از بانوان نقاش معارص نیز با از مصالح روزآمد نظیر 

رنگ و روغن و اکریلیک، به شیوه هرنهای معارص، آثاری را 

 رصیتوان، انتقال و کاربرد عناها میاند، اما در آنارائه کرده

نظیر نقوش معامری اسالمی، نقوش گل و مرغ و نیز اسلوب 

را  . منونه این تلفیقبرشمردها فیگور را از حوزه نگارگری در آن

توان در آثار هرنجویانی چون سمیه هاشمی، شاهده می

شایگان، منیره میرزاده نیز مالحظه منود که البته به غیر از نقش 

مردان نقاش نیز دیده  سیمرغ، بقیه عنارص مذکور در آثار

 شود.می

ات توان به تغییر از دیگر راهربدهای زنان در احیاء نگارگری، می

فرمال در هندسه و ترکیب نقوش سنتی در تذهیب و تشعیر 

که در برخی آثار وفا جواد، فرم شمسه، از حالت نام برد. چنان

وینی در وضعیت فرمی آن و تغییرات ن شدهخارجسنتی خود 

این تغییرات فرمی نظیر ظهور  (01ایجاد شده است. )تصویر 

درخت، آتش و یا فواره از دل شمسه، ممکن است به تولید 

محتواهای جدید در نگارگری منجر شود. همچنین در اثر 

بهنوش رحامنی، ترکیب هندسی سنتی نگارگری، بعد از یک 

و، با مبانی هندسی های تذهیب، از نگشودگی عمدی قاب

سابقه است، بازسازی گشته جدیدی که در نگارگری بی

است.

  

 41*01: صالحه وفا جواد. 01تصویر 

سانتیمرت، گواش روی مقوا، دوساالنه 

 نگارگری دانشگاه هرات

 41: بهنوش رحامنی. *01تصویر 

سانتیمرت، گواش روی مقوا، 

 دوساالنه نگارگری دانشگاه هرات

یدشده در این اثر، برخالف تولبخش زیادی از فضاهای خالی 

است  تفادهبالاسکه تابع کارکرد نوشتاری بود،  نگارگری سنتی

(. در آثار معصومه 01تصویر )و رصفاً کارکرد زیباشناسانه دارد 

ان مشابه چنین رویکردی را تو کریمی و بانو رشیفی نیز می

مالحظه منود. این دو هرنمند با تأکید بر نقوش گیاهی 

 بندی و ایجاد تغییراتسنتی، سعی در معارص کردن ترکیب

توان به ایجاد یک اند که میزمینه منودهدر رنگ و فرم پس

صورت معارص که برخوردی فرمالیستی به منظره زمینه بهپس

 عنوانرد در کنار کارکرد شمسه بهغروب یا طلوع خورشید دا

ان عنو خورشید و اصول تزئینی مانند اسلیمی و ختائی به

های آویخته از گوشه کادر در اثر بانو رشیفی و نیز برخورد برگ

زمینه در اثر معصومه کریمی، اشاره رصفاً فرمالیستی به پس

(.03-03کرد )تصاویر 
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 41*01: بانو رشیفی. 03تصویر 

یو آرش سانتیمرت، گواش روی مقوا،

 دوساالنه نگارگری دانشگاه هرات

: معصومه کریمی. 03تصویر 

 سانتیمرت، گواش روی مقوا، 41*01

آرشیو دوساالنه نگارگری دانشگاه 

 هرات

افغانستان های دیگری که در آثار نقاشان زن معارص نوآوری

وجود دارد به نحوی است که از دریچه نگارگری، نوعی نقاشی 

ام که نگاه شیرین ن تولید شده است. اثر صغری حسینی 0ژانر

دارد، تصویر وسط، تصویر چهره خود نقاش است که بخشی 

)اینرتنتی( پوشیده  7وسیله یک صورت اسامل فیساز آن به

هرنمند نیز بازار  (. در تصویر دیگر این70شده است )تصویر 

(. اثر حمیرا مستور، 71کار منایش داده شده است )تصویر 

(، 77تصویری از یک شیطان است. در این تصویر )تصویر 

ای سیاه و عصایی در شیطان لباسی قرمز پوشیده و هاله

دست دارد. رنگ سیاه هاله دور رس، کارکردی نوین و 

ه ست. حنیفسابقه از این عنرص تصویری در نگارگری ابی

جعفری، تصویری از یک عروسی و زهرا باقری تصویری از 

(.70-74اند )تصاویر برداشنت آب از چشمه را ارائه منوده

 

     

 41*01: صغری حسینی. راست: 71-70تصویر شامره 

سانتیمرت،  01*71چپ:  0030سانتیمرت، گواش بر روی مقوا 

 (13، 11: 0030)انصاری،  0037گواش بر روی مقوا، 

: حمیرا 77تصویر 

 01*71ابعاد  مستور.

سانتیمرت، گواش و 

)هامن:  0033آبرنگ، 

31) 

: حنیفه 70تصویر 

ابعاد  جعفری.

سانتیمرت،  01*41

 0033گواش و آبرنگ، 

 (13)هامن: 

: زهرا 74تصویر 

 01*71ابعاد باقری. 

سانتیمرت، گواش و 

)هامن:  0033آبرنگ، 

010) 

همچنین در آثار شینکای عامل، شمسیه حسینی، زینب 

یق ز طراتوان ردپای نگارگری را نظری، شکیبه سیفی نیز می

الصاق نقوش سنتی در نقاشی مدرن مشاهده منود. 

ه یدر اثر شمس« اصل ابر»توان به کاربست مثال میعنوانبه

                                                             
1. Genre painting 

زئینات زاده نیز، تحسنی نام برد. در برخی از آثار تورپیکی نبی

یر )تصاوشود سنتی، بر روی طبیعت بیجان نشان داده می

92-90).

2. Small Face 
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: شینکای 71تصویر 

  31*001عامل. 

سانتیمرت، رنگ و روغن و 

، 7111کالژ بر روی بوم، 

 کاتالوگ

منایشگاه دانشگاه 

 001، 9101، 0کابل

(CCAA،9101 :

001) 

: شمسیه 71تصویر 

 31*001حسنی. 

 روغنرنگسانتیمرت، 

 7111روی بوم، 

 )کاتالوگ

منایشگاه دانشگاه کابل، 

9101 ،012) 

: زینب نظری. 71تصویر 

سانتیمرت، رنگ  11*31

 و روغن روی بوم 

 ) کاتالوگ

منایشگاه دانشگاه 

 (911، 9101کابل، 

 : شکیبه سیفی.73تصویر 

سانتیمرت،  11*31

 اکریلیک روی بوم، 

 کاتالوگ)7111

منایشگاه دانشگاه کابل، 

9101 ،001) 

: تورپیکی نبی 73تصویر 

سانتیمرت،  11*011زاده، 

71017 

 گیرییجهنت

ازجمله تأثیرات ورود مدرنیسم در هرن معارص افغانستان، 

معارص و به ویژه نقاشی بود افزایش حضور زنان در حوزه هرن 

ساز ظهور قرشی جدید و مؤثر در تاریخ هرن این که سبب

کشور گردید. همچنین ورود مدرنیسم، در وجوه مختلف 

 که از طرق مختلف اش به افغانستانازجمله وجه زیباشناسانه

 کارگیریازجمله تأسیس دانشگاه و مراکز آموزشی هرن و به

ها، ا گسرتش یافت، بر شیوههآموختگان غرب در آندانش

های هرنی نیز تأثیر نهاد. بانوان نقاش مضامین و تکنیک

-معارص افغانستان، در کنار آثاری با مضامین سیاسی

 جان، فیگور واجتامعی، مسائل زنان، پرتره، طبیعت بی

فرمالیسم، با عنایت به ویژگی ساختاری نگارگری، عنارصی 

میراث تصویری افغانستان وجود  عنوانکه در نگارگری به

و به احیاء و  داشت را دستامیه برخی آثار خود قرار داده

بازآفرینی نگارگری در نقاشی معارص پرداختند. زنان نقاش 

های متعددی را برای احیاء و معارص افغانستان تکنیک

بازآفرینی نگارگری در نقاشی معارص افغانستان به کار 

                                                             
1. Center for Contemporary of Arts Afghanistan. 

(CCAA). Gallery Catalogue An Introduction to Center 

for Contemporary Arts Afghanistan (CCAA), Kabul: 

Kabul University Pub 

 های مردان نقاشها، با شیوهین شیوهاند که برخی از اگرفته

ین ها منحرصاً به امعارص افغانستان متفاوت بوده و کارکرد آن

نقاشان زن تعلق دارد. نقش انحصاری زنان نقاش معارص 

ه توان در دافغانستان در احیاء و بازآفرینی نگارگری را، می

 اصلی صفحهکردن  یمتقس. 0صورت زیر خالصه کرد. بند، به

 ینقاش و یساز گره تذهیب، شامل که کوچک کادرهای هب اثر

 در ادرک شکسنت تصویری سنت کارگیریبه سپس، و است

 هایقابلیت و جسامنی کیفیتاز  استفاده. 9 .نگارگری

 شیوه از استفاده. 0 مدرن. نقاشی در طالئی رنگ بیانی

 موضوعات با فرشچیان استاد مانند معارص نگارگری

 در نگارگری از امکاناتی کارگیریبه همچنین عاشقانه و

 تیوپرسپک وجود عدم ،خأل فقدان ها،اسلیمی نظیر زمینه،پس

 نارصع تلفیق کنار سایه، در بدون و یکدست نور نیز و غربی

 مانند نگارگری عنارص استحاله. 1 لباس. در غربی هایابژه و

 به یبندترکیب ایجاد و برصی عنارص به شمسه، قاب و غیره

 نقش ترکیب از که تلفیقی رویکردهای. 0 .نامتعارف شیوه

 اشینق به شیوه سنتی، با سیمرغ ای مانندحیوانات افسانه

 رهنگف نامه کارشناسی ارشد نقاشی )دانشگاهکار عملی پایان . 7

 تاجیکستان( جمهوری
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 مانند معارص هایابژه کارگیریبه. 3 .شودمی حاصل معارص

 تغییر. 1 .نگارگری در اینرتنتی، هایفیس اسامل یا و پرچم

 هایامعن به یابیدست و رس )رنگ سیاه( دور هاله در رنگ

 نگارگری، مبانی از استفاده. 8 .معارص نقاشی در جدید

 نقوش ساختار در فرمال تغییرات. 2 .ژانر نقاشی ارائه جهت

سنتی جهت ایجاد محتواهای جدید و کارکردهای 

 سنتی دارنقش اشیاء تصویر از استفاده. 01 زیباشناسانه.

 هایشیوه و مصالح با نقاشی در( غیره و سفال فرش، مانند)

دهد که بانوان این پژوهش همچنین نشان می مدرنیستی.

 ها ونقاش معارص افغانستان، در کنار انواع مضامین، شیوه

های مختلف نقاشی مدرن و سنتی، بر دو نوع رویکرد سبک

ها و مسائل مربوط به اجتامعی برای بیان دغدغه -سیاسی

میراث  زنان و همچنین احیای نگارگری در جهت بازمنایی

 تصویری این رسزمین در نقاشی معارص، مترکز بیشرتی دارند.

 فهرست منابع

 کارکردی-ساختاری تحلیل. »(0031) الله.علی آزاد، .0

 نظام یهامؤلفه برتکیه افغانستان، با در مدنی جامعۀ

-11(، 7. )شامره علوم اجتامعی دانشگاه هرات «.اجتامعی

30. 

مدرسه صنایع مستظرفه (. 0000برشنا، عبدالغفور. ) .9
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 تعامالت هایینهزم بررسی» .(0031) .راد، رضارفیعی .00

 دوره مجموعه مقاالت دومین«. افغانستان و ایران هرنی

 گاهیدانش تعامالت) افغانستان و انایر  فرهنگی گفتگوهای

ن . سیستا(افغانستان و ایران پایدار توسعه آموزش، محور و

 و بلوچستان: دانشگاه سیستان و بلوچستان.

 .هرن در افغانستان(. 0011). اللهیتعنا ،شهرانی .09

 مطبعه. دپوهنی: کابل

 فراز و فرود هرن. »(0031)عبدالواسع.  عمرزاد، .00

-07، (2)شامره  .هرنهای زیبا «.اخیر سده در افغانستان

03. 

 زنان وضعیت بررسی(. »0031احمد. )کاوه، علی .04
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 نا.کابل: بی .(موریا سلطه سقوط تا التاریخ قبل

تصویر زنان در شاهنامه و »(. 0088متقی، طلوع. ) .01

. رشداکارشناسی نامهپایان «.چگونگی منایش آن در نگارگری

 تهران: دانشگاه آزاد واحد مرکز.

 بررسی» .(0020) مصطفی رشیدی. و افشین؛ متقی، .08

 و گیریشکل ژئوپولیتیکی هایزمینه و عوامل تحلیل و

 انخراس پژوهشنامه .«افغانستان کشور در طالبان گسرتش

 .21 -12(، 8 )شامره .بزرگ
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