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تعریف شــما از نگارگری چیســت و این عنوان که عمر 
چندانی ندارد و به عبارتی معاصر اســت، چقدر می تواند 

درست باشد؟ آیا این واژه با مینیاتور یکی است؟
تاریخچه هنر نگارگری که با عنوان هنر نگارگری ایرانی اسالمی 
معرفی می شود، برآمده از دو بنیان اساســی ماست که همانا ایرانی 
بودن و اسالمی بودن باشد. به عبارتی دیگر شعائر و اندیشه های ما در 
این هنر متجلی می شود. ظهور اسالم موجب شد هنر نگارگری در این 
سرزمین تغییر کند. البته که پژوهشگران معتقدند نگارگری ما ریشه 
در هنر مانوی دارد. از نظر فکری هم  تفکر زرتشــت در این هنر وارد 
شده که با تفکرات هنری بعد از اسالم نزدیکی و سنخیت دارد و بین 
آن ها ارتباط تنگاتنگی وجود دارد. این همنشینی بین ایران پیش از 
اسالم و ایران پس از اسالم موجب شد که هنر نگارگری هنر بی بدیل 
و یکه ای باشد. نگارگری تنها هنر ایرانی و اسالمی است. چون وقتی 
اسالم در منطقه ظهور می کند، تنها کشوری که  اسالم را می پذیرد 
و در عین حال هنر در آن رواج داشته، ایران بوده است. اینجاست که 
تفکر دینی)اسالمی( در یک مجاورت درست با فرهنگ غنی ایرانی، 
به شــکلی متعالی در نگارگری متجلی می شود. هنر برآمده از درون 
هنرمند است و هنگامی که قوم ایرانی قلباً اسالم را قبول می کند، در 
هنرش متجلی می شود و این تجلی برآمده از فطرت انسانی محصولی 
ناب مثل این هنر را تولید می کند. شما اگر تصاویری از یک شاهنامۀ 
  Islamic Art قدیمی را به یک هنرمند غربی نشان بدهید، با عنوان

از آن یاد می کند. 
چرا آن را هنر اسالمی تلقی می کنند؟

 به خاطر این که ســاختارش برآمده از تفکر دینی اســت. اما چرا 
می گویند نگارگری؟ نگارگری در واقع نوعی »خیالی نگاری« است. 
واژۀ نگارگری محصول سه دهۀ اخیر اســت. تقریباً سال 13۷0 بود 
که این اسم برای این هنر انتخاب شد. قبل از آن با عنوان مینیاتور یا 

نقاشی ایرانی معرفی می شد. 
مینیاتور یک واژۀ فرانســوی است که معنای آن می شود طبیعت 
کوچک شده که در دورۀ قاجار مصطلح شد- البته در اروپا به خیلی 
چیزها در ابعــاد کوچک مینیاتور می گویند- تا قبــل از به کاربردن 
واژۀ مینیاتور، به این هنر نقاشــی ایرانی می گفتند و هنرمندانش را 
نقاش باشــی می نامیدند. با تمام این اوصاف به تدریج به همان دلیل 
خیالی نگاری که عرض کردم عنوان نگارگری مصطلح شــد. در واقع 
این است که نگارگر مرز میان واقعیت و خیال را درمی نوردد و هر چه 
در عالم واقع وجود دارد از صافی خیال خودش عبور می دهد و آن  را به 
تصویر می کشد. به عنوان مثال یک درخت را در نظر بگیرید. نگارگر 
با حالتی شخصی و معرفتی، از ماهیت درخت در خیال خودش یک 
تصویر را برمی گزیند و آن را نقش می بخشــد. از آنجایی که این هنر 
ریشه در انگاره های شخصی و فطری هنرمند دارد و خیال در آن بسیار 

مهم است، آن را نگارگری نامیده اند.
با این تعاریف شما این واژه را می پسندید؟

من مشکلی با این واژه ندارم. اما نقاشی ایرانی عنوانی است که انگار 
به طور اختصاصی به هنر هنرمندان این قوم اشاره می کند. شاید این 
خیالی نگاری در هنر سایر ممالک هم باشد، اما وقتی می گوییم نقاشی 
ایرانی، متوجه می شویم که به یک نوع از نقاشی اشاره دارد که مختص 

این مرز و بوم است.
نقاط اوج نگارگری در ایران را در چه دوره هایی می دانید 
و این  که هنرمندان این دوره ها تا چه حد روی اعصار بعدی 

تاثیر گذار بوده اند؟
هنر نگارگری یا نقاشی ایرانی در سه دوره از تاریخ ما موقعیت های 
متفاوتی داشته است. نخست دورۀ مغول که توجه ویژه ای به این هنر 
می شود. ســپس عهد تیموریان که کمال الدین بهزاد متعلق به این 
دوره است و در نهایت دورۀ صفویه که این هنر به تدریج تکامل پیدا 
می کند. در اوایل صفویه کمال الدین بهزاد تعدادی از هنرمندان را از 
هرات به تبریز منتقل می کنند چون این شــهر را به عنوان پایتخت 
انتخاب کرده اند. شاهنامۀ شاه طهماسبی در این عصر خلق می شود. 
اما نکتۀ مهم دربارۀ  این عهد و نگارگری در این است که اوج و حضیض 
هنر نگارگری در عصر صفویه رقم می خــورد. در اواخر حکومت این 
سلسله بر ایران، باب مراودات سیاسی و فرهنگی با اروپاییان باز شد 
و نقاشان ما شیفتگی خاصی به هنر غربی پیدا کردند. سایه  روشن از 
جمله گل و مرغ وارد نگارگری ما شد. در واقع نگارگران ما به تدریج از 
اصالت این هنر فاصله گرفتند و جام ها و گلدان هایی که نقاشان رنگ 
روغن در غرب می کشیدند، را به شکلی وارد نگارگری ما کردند. حتی 
تعدادی از نگارگران ما به اروپا اعزام می شوند از جمله محمدزمان که 
به ایتالیا می رود و دینش را عوض می کند و  اسم پائولو را برای خودش 
انتخاب می کند. وقتی هم که به ایران بر می گردد از روی ترس، خیلی 
سریع به هند می رود و نقاشی هایی می کشد که در آن ها سایه پردازی 

کرده است. در واقع هنر او و شاید برخی دیگر از هنرمندانی که چنین 
شرایطی دارند، مصداق بارز از این جا رانده و از آن جا مانده محسوب 
می شوند. این موضوع ادامه پیدا می کند تا در دورۀ افشاریه ، زندیه و 

دورۀ قاجار که شرایط به کلی تغییر می کند.
پس با این وجود شما تاثیر وجوه مثبتی در این تاثیر پذیری 

از هنر غرب نمی بینید؟
البته که این طور نیست. بی شک شاید این همنشینی اثرات مثبتی 

هم داشته است، اما به طور کلی  به هنر نگارگری لطمه وارد کرد.
رسالت هنر نگارگری را در چه می دانید؟

به نظر من رسالت هنر تعالی روح اســت و این که هنرمند درون 
پاالیش یافته ای داشته باشد و با این شرایط دست به آفرینش بزند. 
هنر آینۀ درون انسان اســت و هر چه درون جامعه و انسان باشد، آن 
را به تصویر می کشد. هر چقدر جامعه فرهیخته و کمال یافته باشد و 
سمت و سوی آن به تعالی اخالقیات برود، هنر هم به آن سمت می رود 
و متعالی می شــود. هنرمندان ما هر چه به این سمت گرایش داشته 
باشند، هنرشان نیز به سمت واالیی می رود. به خصوص نقاشی ایرانی 
که یک نقاشی عرفانی است. یعنی صورت عینی ندارد؛ هنری که از 
مادیات بری است و به عالم مثال می پردازد. البته این سیر و سلوک را 
خود هنرمند هم باید داشته باشد. متاسفانه امروزه تمایل نگارگران ما 

به ویژگی های نقاشی غربی بیشتر شده است. در واقع عینیت گرایی 
نقاشــان بزرگ غربی و تکنیک هایی که در آن بــه کار می برند، وارد 
نقاشی ایرانی یا همان نگارگری شــده که به خیالی نگاری لطمه زده 
است. این دسته از هنرمندان فکر می کنند هر چه واقع گراتر کار کنند 
هنرشان قوی تر به نظر می رسد و بیشتر به چشم مخاطب می آید. البته 
شاید عوام- یعنی کسانی که تخصص ندارند- بیشتر جذب و جلب این 
قبیل آثار بشوند، اما مالک هنر عوام نیستند. هنرمند باید خاص فکر 
کند و خواص را در نظر داشته باشد. ما باید اصل نگارگری را مد نظر 
قرار بدهیم و در اصل نگارگری سایه پردازی، پالن های مختلف، دور و 
نزدیک وجود ندارد و نگاه، نگاه آسمانی است. در هنر نگارگری با ابعاد 

زمینی نمی توان به سوژه پرداخت.
جایگاه هنرنگارگری را نســبت به ســایر هنرها چگونه 

ارزیابی می کنید؟
در ســدۀ اخیر برای احیای هنرهای ملی ایران اتفاق خوبی افتاد. 
آمدند استادان بزرگ را از شــهرهای مختلف کشور فراخواندند و دو 
هنرستان تاسیس کردند. هنرستان صنایع قدیمه و هنرستان صنایع 
جدیده. برای حضور در هنرستان صنایع قدیمه آزمونی گذاشتند و 
استاد هادی خان تجویدی را به عنوان معلم انتخاب کردند. ایشان به 
سبک صفویه کار می کردند و اعتقاد داشتند که نگارگری مربوط به 

گفت و گو با امیر حسین آقا میری،  استاد نگارگری

هنر آینه درون انسان است

  آقامیری ها با هنرهای اصیل ایرانی- اسالمی پیوند 
نزدیکی دارند. پدر امیرحســین آقامیری استادی 
بی بدیل در هنر خوشنویسی است. عمویش هم  در 
زمره برجسته ترین استادان هنر نگارگری کشورمان جای دارد. او 
از کودکی با بوی رنگ روغن و بازی قلم نی بر تن کاغذ خو گرفت. وی 
با ترسیم یک اسب برگرفته از کتاب ارژنگ در سال چهارم ابتدایی 
موجب حیرت و تشویق معلم خود می شود و با آغاز خوشنویسی در 
همان سال ها، بیشتر مورد توجه خانواده و معلمانش قرار می گیرد. در 
12 سالگی به درخواست مدرسه، تصویری از حضرت امام خمینی)ره( 
را به کمک یکی از عموزادگانش می کشــد و از آن پس، همه وی را 

»نقاش« صدا می زنند.
آقامیری تا سال اول دبیرســتان، مانند  پدر بیشتر مشق خط 
نســتعلیق می کرد. در ســال های 66 و 67 بــه عضویت انجمن 
خوشنویسان ایران درآمد. اما از سال 1367 به بعد زیرنظر مستقیم 
استاد چیره دست هنر نگارگری محمدباقر آقامیری، خیالی نگاری 
را مشق می کند؛ چهره ماندگاری که به همراه استاد فرشچیان در 
طراحی ضریح منور حضرت رضا)ع( مشارکت داشته است. ورودش 
به دانشگاه در رشته نقاشی دانشگاه سوره، با توفیقات پی درپی او در 
عرصه رقابت های هنری همراه می شود. وی بعدها مقام اول پنج دوره 

از دوساالنه های نگارگری را کسب می کند.
این هنرمند مطرح نگارگری کشور از سال 1373 به کار روی مفاهیم 
بلند قرآن کریم و موضوعات مذهبی روی آورده و صاحب عناوین برتر 
پنج دوره از جشنواره های بین المللی قرآن نیز شده است. در سال 87 
هم موفق به دریافت عنوان »خادم قرآنی« می شود، عنوانی که از سوی 
نهاد ریاست جمهوری به فعاالن و برگزیدگان بین المللی قرآن اهدا 
می شود. از وی دو کتاب نیز با عناوین »برگزیده آثار مصور قرآنی« و 
»فرمان نامه امیرالمومنین)ع( به مالک اشتر« منتشر شده است. در 
ماه اخیر شاهد آخرین نمایشگاه وی با نام»توحید« شامل 35 اثر از 
او بودیم که در گالری ابوالفضل علی حوزه هنری به نمایش درآمد و با 
استقبال مخاطبان مواجه شد. خبرنگار صبا با این استاد چیره دست 

به گفت و گو نشسته است.

گفت و گو
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