
یكــی از مهم ترین مباحث و واقعیاتی كــه در عرصه هرن تصویرگری 
معارص با آن روبرو هســتیم دغدغه های كلی و تاثیرگذاری است كه 
هــرن تصویرگری به طور عام و تصویرگــری مذهبی بطور خاص با آن 
روبرو هســتند كه بسان دســت اندازهایی بر رس راه توسعه و رونق 
هرن تصویرگری و نیز در مسیر رشد و تعالی آن، برای حركت به سمت 
آینــده ای بهرت، از حركت روان و ســیال جریــان تصویرگری جلوگیری 
مــی كنند. اولیــن دغدغه موجود می تواند عــدم وجود توافق بر رس 
گزینــش معیارها و الگوهای مشــخص در دوره ها و مكاتب مختلف 

تصویرگری باشد.
در مســیر تكامــل حركــت هرنمنــدان نواندیش و جســتجوگر، یكی 
از مهمرتیــن ابزارهای رشــد و بالندگی می تواند پیــروی از ایده ها و 
چارچوب های موفق هرن تصویرگری در دوره های مختلف باشد. زیرا 
هر هرنمند فارغ از این كه در كدام رشــته و ســبك هرنی به طراحی 
مســیر حركت خود  برای رســیدن به جایگاه مستقل و مطلوب تالش 
می كند، بایســتی در ابتدا به شــناخت كافی و اصولی از حركت های 
انجام شــده گذشــته و حال برســد تا بتواند از برآیند آنهــا و برپایه 
تجربه ای كه از نقاط ضعف و قوت گذشــتگان و هم دوره های خود 
بدســت می آورد به معامری عاملانه آینده هــرنی خود بپردازد تا هم 
از تكرار مكررات پرهیز كرده باشــد و هم به عنوان قطعه ای از پازل 
تكامــل جریان تاریخی، علمی و هرنی شــاخه ای كــه در آن فعالیت 
می كند به خوبی بتواند نقش خود را برای ماندگارشــدن و مفید واقع 

شدن در رشد فرهنگی اجتامع خود ایفاكند.
به نظر می رســد اگــر تصویرگران برجســته و پیــرو بتوانند بر رس 
مالكها و ارزشــهای یكســانی در عیارســنجی آثار و مكاتب گذشته و 
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حال به توافق برســند، تكلیف بســیاری از اســتعدادهای 
كوشا و جدی برای پرهیز از رسگردانی و اتالف انرژی آنان 
در شــاخه ها و مكاتب متنوعی كــه در این حیطه وجود 
دارد روشــن شده و با متركز آنان بر حركت در جهت های 
مشــخص و مطمنئ نتیجه بهرتی از به كارگیری توامنندی و 
خرد فردی آنان در بسرت حركت جمعی دیروز، امروز و فردا 

حاصل خواهد شد.
دیگر دملشــغولی مهمی كه در حوزه این هرن به چشم می 
خورد انــزوای تصویرگری با معیارهای هرنی و ارزشــی و 
در نتیجه پیش آهنگی تصویرگری بازارپســند و اصطالحاً 
نارشپســند اســت. هامنطور كه در مقام مقایسه در هرن 
هفتــم نیز فیلم هــای پرمحتوا و معناگــرا در برابر صف 
آرایی فیلم های گیشــه ای در مظلومیت و سكوت نسبی 

با تنگناهای ناشی از اقتصاد هرن روبرو هستند.
گرایش ناخواســته تصویرگران معارص به ســمت ســالیق 
نارشان می تواند حركت تصویرگری معناگرا را تحت الشعاع 

قرار داده و از رسعت ارتقاء كیفیت و ترویج آن بكاهد.
به نظر می رســد از میان راهكارهای موجود برای حل این 
معضل، بهبود ذائقه مخاطبان كتب تصویرگری به ســمت 
تصویرگری با عیارهای فاخر هرنی و قالبهای ارزشــمند به 
لحــاظ فن و تكنیك و اجراهای نفیس و اســتادانه، بتواند 
نقش موثری در تغییر وضعیت نامناســب موجود داشــته 
باشد. البته محرز خواهد بود كه این اتفاق در كوتاه مدت 
میرس نیست و نیاز به تعامل مداوم تصویرگر و مخاطب از 
طریق برگزاری منایشگاه های تخصصی، چاپ مجموعه ها 
و كتاب های مختلف در زمینه ترویج تصویرگری ارزشمند 
و اصیــل، ارتباط چهره به چهره هرنمند و مردم در اجتامع 
و حامیت خاص و مســتمر ســازمان ها و ارگانهای مرتبط 

و مسئول دارد.
جــدای از موارد فوق وجود یك ســندیكای قوی و متمركز 
كــه بتواند در راس چارت سیاســتگذاری و پیگیری اجرای 
پروژه ها و طرح های تخصصی و علمی كه توسط نخبگان 
و هرنمنــدان مطرح این رشــته ارایه می شــود، حضوری 
منســجم داشته باشــد بســیار تأثیرگذار به نظر می رسد. 
انجمن تصویرگری ایران مناســبت ترین و شــناخته شدن 
ترین جایگاه را در میان خودی های این رشــته دارد و می 
توانــد با جذب حامیت بخش هــای دولتی و خصوصی و 
نیز ارتباط گســرتده تر با عموم مــردم عاملی موفق برای 
انجام رســالت های هــرن تصویرگری در تامیــن عالئق و 

نیازهای مخاطبان و عالقه مندان آن باشد.
در زمینه برپایی منایشــگاه های تخصصی و با نگاه رصفاً 
هــرنی خــالء بزرگی وجــود دارد و حركت هــای پراكنده 
ای كه  تا كنون انجام شــده كافی به نظر منی رســد. زیرا 
اهمیــت برگزاری این نوع منایشــگاه هــا در محك زدن و 
ارزیابی هرنمندان متعهد و ســاعی كه جز با دیده شــدن 
كارنـــــامه آن ها و گذر از ذره بین مخاطبان و كارشناسان 

میرس منی شود، بر كسی پوشیده نیست.
رســیدن به وضعیت مطلوب در این مورد خاص، همت و 
اشتیاق مضاعف هرنمندان تصویرگری معارص را می طلبد 
كه فارغ از نگاه اقتصادی و وسوسه های فروش اثر، گرایش 
به سمت »گیشه« را در هرن تصویرگری به حداقل رسانده 
و نــگاه به هرن ممتاز و جلــوه گری ذات هرن و هرنمند را 
در دوره هــای مختلف كاری آنان، موجب شــود. بدیهی 
است كه نگاه حامیتی و جانبداری مسئوالن و متولیان این 
حــوزه به ترویج هرن پرمحتــوا و درون نگر، اوالً به فاصله 
گرفــن اجباری هرنمندان عزیز از خلق آثار و شــیوه های 
مرّض و كم ارزش و ثانیاً به باالرفن میزان درك و حساسیت 
عموم مخاطبان نســبت به هرن ارزشــمند و پرعیار كمك 
بســیاری خواهد كرد. واضح اســت كه توجه ویژه به آراء 
هرنمندان پیشكســوت و مجرب كه همچون عنارصی بی 
همتا و بی جایگرین، دلســوزانه و عاشقانه برای ارتقاء و 
گســرتش هرن تصویرگری از هیچ تالش و التفاتی نسبت به 
تعالی و اوج گیری هرن اصیل و متشــخص دریغ منی كنند، 
می تواند سالمت حركت هرن تصویرگری را به سمت آینده 

ای روشن تر و پربارتر تضمین كند.
یكی دیگر از مســایل و معضالت كنونــی هرن تصویرگری 
متركزگرایی و محدودیــت فعالیت های جدی و كیفی آن 
در پایتخت می باشد. چنانكه در دو دوره برگزاری دوساالنه 
تصویرگری نیایش به خوبی منایان اســت كــه هرنمندان و 
تصویرگران شهرستانی و ســایر نقاط كشور عزیزمان نقش 
پررنگ و ترویجی در اشــاعه و گسرتش این هرن ارجمند در 
جای جای خاك ایران اســالمی نداشــته اند و این می تواند 
لطمه بزرگی به جایگاه هرن تصویرگری در حوزه جغرافیایی 

غیر از پایتخت وارد كند . 
این كمبود می تواند ناشــی از ضعف آموزشی و عدم حضور 
كارشناســان و اســاتید برجســته هرن تصویرگــری در عرصه 
فعالیت های » كشوری« باشیضد كه برای جربان این نقیصه 
می توان بــا برنامه ریزی مطلوب و نــگاه ترویجی به هرن 
تصویرگری ایرانی به رونــق و اعتالی تصویرگری در رسارس 
كشــور، و با برگزاری دوره های منظم و متناوب تحلیلی و 
آموزشی و چاپ كتابها و مجموعه هایی كه بتواند الگوهای 
موفق و تكنیك های هرنی این رشــته را در دســرتس عالقه 
مندان به هرن تصویرگری در سایر نقاط قراردهد، به رفع این 

كمبود همت گامشت . 
اما برگزاری دوســاالنه ها و جشنواره های منظم و هدفمند 
می توانــد در مجموع دغدغه های فوق را بطور نســبی و 
مقطعی تا حدودی رفع كند و در صورت استمرار و پیگیری 
بر مبنای ارزش های اصولی و علمی ، تاثیر مستمر و مداوم 
و غیر مقطعی در پیرفت و توســعه هرن تصویرگری ناب 

وارزشی داشته باشد.
چرا كــه در برگزاری دوســاالنه تصویرگری نیایش شــاهد 
آن بودیــم كه هم نقش پیشكســوتان و اســاتید پیرو و 



مطــرح در سیاســتگزاری و طراحی اصولی دوســاالنه به 
خوبی رعایت شد و هم حضور چشمگیر و قابل مالحظه 
تصویرگران معارص با آثاری كه رصفاً با نگاه به بعد هرنی 
تصویرگری خلق كــرده بودند باعث جلب نگاه مخاطبان 
به نوع هــرن پرعیار و پرمحتوا علــی الخصوص در حوزه 

تصویرگری دینی گردید.
از طرفی برگزاری این دوساالنه تا حدودی باعث شد نقش 
مثبــت و ارزنده ی انجمن تصویرگــران ایران بعنوان تنها 
جایگاه و مامن هرن و هرنمندان تصویرگری منود بیشــرتی 
یافته و توجه و اعتامد هرنمندان و جویندگان این رشــته 
هــرنی را بیــش از پیش به ســمت یكپارچگــی و حركت 

گروهی و نتایج ارزشمند آن سوق دهد.
در برپایی منایشگاه دوساالنه نیز هدف موسسه آفرینش 
های هرنی آســتان قدس رضوی محك زدن و ارزشیابی و 
عیارسنجی هرن تصویرگری مذهبی و دینی معارص با تاكید 
بــر ویژگی های هرنی و زیبایی شناســی هرن دینی بوده 
اســت. كه امیدواریم با چاپ كتاب دوســاالنه كه بزودی 
در دســرتس عموم عالقه مندان و مخاطبان این هرن عزیز 
قــرار خواهد گرفت نقش خود را به عنوان یك موسســه 
ترویجی و ارزشی در توسعه و ترویج هرنها و آموزه های 
پرمحتوای دینی و اسالمی و بویژه در زمینه گسرتش هرچه 

بیشرت سیره و معارف رضوی ایفا كرده باشیم . 
از دیگر بــركات برگزاری دوســاالنه تصویرگی نیایش می 
توان به مطلبی اشــاره منود كه به زعم كارشناســان زبده 
و هیــات محرتم داوران دوســاالنه می توانــد در صورت 
استمرار این دوســاالنه در سالها و دوره های بعدی یكی 
از موثرتریــن و زیربنایــی ترین خروجی های دوســاالنه 
در عرصه تصویرگری ایرانی و اســالمی باشد. الگوبرداری 
غیر مســتقیم و آگاهانه تصویرگران در دوســاالنه دوم از 
آثار موفق و شایســته دوره قبل منجر به نگاه خردمندانه 
هرنمنــدان تصویرگر بــه اصول و ســنت های تصویرگری 
ایرانی و توجه بیشرت از پیش به معیارهای دقیق و ارزشی 
هــرن ایرانی و رشقی گردیده و متركز آنان را از پرداخن به 
ســبكها و منادها و نقش مایه ها و شخصیت پردازی های 
هــرن بیگانه، به ســوی اســتفاده از عنــارص و املان های 
تصویرگری ایرانی ســوق داده اســت. به نظر كارشناسان 
و پیش آهنــگان هرن تصویرگــری ایرانی، در صورت تداوم 
و جدیت در برگزاری دوره های بعدی دوســاالنه، گرایش 
ارزنــده و معنایی هرنمنــدان تصویرگری به ســنت ها و 
آرایه های ایرانی و بومی در هرن تصویرگری تقویت شده 
و كمك موثری به رونق و توســعه هرن تصویرگری ایرانی 
و اســالمی  و رســیدن به جایگاه واقعی و شایسته آن در 
بلنــد مدت خواهد منود و از پرداخن عجوالنه و ســلیقه 
ای هرنمندان به ســبك های تصویرگری غربی كه تناسبی 
بــا معیارها و شــاخصه های هرن اصیل و مانــدگار ندارد 

جلوگیری كند.




