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چکیده  

امروزه با رشد پرشتاب فناوري و تأثیر آن بر دستآوردهاي فنی نوپدید، عرصۀ تولید آثار هنري هم دستخوش تحوالت بسیاري شده 
است. از جملۀ این تغییرات می توان به توسعۀ کمک ابزارها و امکانات رایانه اي در زمینۀ طراحی و تصویرپردازي هاي هنري 
اشاره کرد. نقاشی دیجیتالی نمونۀ یکی از همین دستآوردهاي جدید است که تحوالتی را در هنر امروز رقم زده است. مقالۀ حاضر 
قصد دارد به بررسی این تأثیرات بر شاخه ای از هنر معاصر ایران به نام نقاشی انقالب با تمرکز بر آثار نسل جدید هنرمندان 
آن بپردازد. این مقاله می کوشد تا به این پرسش پاسخ گوید که نسل جدید نقاشان انقالب اسالمی چگونه از تکنیک های نقاشی 
دیجیتال در آثار خود بهره گرفته اند؟ و بهره گیري از تکنیک های نقاشی دیجیتال چه تأثیري بر آثارشان داشته است؟ چارچوب 
نظري این مقاله آراي والتر بنیامین از متفکران مکتب فرانکفورت در مقالۀ »هنر در عصر تکثیر مکانیکی« و نگاه انتقادي او 
به هنر سنتی و چالش های پیش روي آن در دورۀ گسترش دستآوردهاي صنعتی و تکنولوژیک است. نوع پژوهش بنیادي نظري 
است و روش مورد استفاده توصیفی تحلیلی و شیوۀ گردآوردي اطالعات براساس مطالعات کتابخانه اي، اسنادي و مشاهده است. 
ابزار گردآوري اطالعات فیش برداري، مشاهدۀ آثار و نیز ابزار پویشگري نوین بوده و روش تحلیل آثار به صورت کیفی است. 
این مقاله با بررسی ویژگی های نقاشی دیجیتال، از منظر انتقادي بنیامین، به چالش های استفاده از تکنیک های نقاشی دیجیتال در 
آثار نسل جدید نقاشان انقالب اسالمی می پردازد و نتیجه می گیرد که هنرمندان نسل جدید نقاشی انقالب به رغم این چالش ها 
توانسته اند از وضعیت جدید پیش رو و شرایطی که نقاشی دیجیتال براي ایشان فراهم آورده، در جهت نیل به سوي اهداف هنري 
و آرمانی خویش بهره بجویند. ازاین رو با وجود دیدگاه های انتقادي مطرح، تأثیر نقاشی دیجیتال را بر این آثار، باید هم سو با اهداف 

و سیاست های پدیدآورندگان آن ها و به طور کلی مثبت ارزیابی کرد. 
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مقدمه 
دنیاي امروز شاهد تغییر و تحوالت شگفتی در عرصۀ ارتباطات و 
فن آوري است؛ آن گونه که بسیاري از ساحت های زندگی انسان معاصر 
را باید دستخوش این دگرگونی ها دانست. طبیعتًا عرصۀ هنر نیز به عنوان 
یکی از عمیق ترین و ریشه دارترین جنبه های وجودي انسان نمی تواند 
خود را از این تالطمات بر کنار بدارد. از همین رو امروزه باید از تأثیر 
فناوري های دیجیتالی و نسل جدید رسانه های مجازي بر جریان ها و 
صورت های مختلف هنري سخن گفت. نقاشی انقالب اسالمی نیز یکی از 
همین صورت های هنري است. در این پژوهش منظور از نقاشی انقالب 
اسالمی آثاري است که در عصر انقالب اسالمی به دغدغه ها، رویدادها، 
انقالب  هویتی  عناصر  کلمه  یک  در  و  باورها  ها،  نگرش  مضامین، 
اسالمی پرداخته و به رغم محوریت جنبه های محتوایی در شکل گیري 
هویت اصلی آن، در طی این سال ها توانسته به مؤلفه های سبک شناختی 
مشخصی چون صراحت، اسلوب گري، بیان گري، واقع گري، نمادگري و 

پراکنده  زینی نیز دست یابد. 
اکنون و در دهۀ چهارم انقالب اسالمی به نظر می رسد نسل جدید 
نقاشان انقالب، با استفاده از ظرفیت هایی که فناوري های رایانه ای در 
اختیار ایشان قرار داده و افزودن آن ها به تجارب پیشین هنر انقالب 
اسالمی، توانسته اند متناسب با شرایط روز جامعه و اقتضائات بیان هنري 
در این بستر تحول یافته، آثار قابل توجهی را خلق کنند؛ چنان که امروزه 
می توان از هنرمندان جوان، اثرگذار، فعال و پرکاري در عرصۀ هنر انقالب 
نام برد که آثار هریک با توجه به ویژگی های سبک شناختی فردي و 
عمومی و ارتباط با مسائل خود، زمینۀ بررسی های تخصصی  بیشتري را 
فراهم آورده است. این در حالی است که آثار نسل جدید نقاشی انقالب 
تاکنون کم تر مورد تحلیل و بررسی علمی گرفته و ویژگی ها و مختصات 
آن ها با توجه به تحوالت اجتماعی و فرهنگی و اقتضائات هر دوره، از 

سنجش های الزم دور مانده است . 
مشخصًا  اسالمی،  انقالب  نقاشان  جدید  نسل  از  مراد  اینجا  در 
هنرمندان و تصویرپردازان متولد دهۀ شصت و هفتاد شمسی همچون 
تولید  براي  است؛ که  براتی  میکائیل  و  فرخ  دانیال  حسن روح االمین، 
آثار هنري خود به شکل نقاشی، در کنار روش های سنتی از روش های 
نقاشی  از  منظور  می برند.  بهره  نیز  دیجیتال1  نقاشی  چون  جدیدتري 
دیجیتال، هنري نوظهور است که در دسته بندي هنرهاي دیجیتال در شاخۀ 
تصاویر دوُبعدي پذیرفته شده است و موازي با همان شکل های عمدۀ 
سنتی نقاشی در جهان هنر است. نقاشی دیجیتال در واقع روش ایجاد یک 
شیء هنري )نقاشی( به صورت دیجیتالی است. نقاشی دیجیتال البته با دیگر 
اشکال هنر دیجیتال، به ویژه هنرهاي کامپیوتري، متمایز است. در نقاشی 
دیجیتال هنرمند تکنیک های نقاشی را به طور مستقیم بر روي رایانه 
اعمال می کند. در این شیوه تالش می شود همۀ ابزارهاي سنتی نقاشی، 

به صورت رایانه ای بازسازي شوند . 
ازاین رو مسألۀ  اصلی در این پژوهش بررسی نقش فناوري های رایانه ای 
در نحوۀ عملکرد هنرمندان جوان انقالب اسالمی و تغییراتی است که از 

این رهگذر در شیوۀ کار و آثار ایشان پدیدار شده است. براین أساس 
پرسش های پژوهش عبارتند از: 1. نسل جدید نقاشان انقالب اسالمی 
چگونه از تکنیک های نقاشی دیجیتال در آثار خود بهره گرفته اند؟ 2. 
نقاشان  نقاشی دیجیتال بر آثار نسل جدید  بهره گیري از تکنیک های 

انقالب اسالمی چه تأثیري داشته است؟ 
این مقاله در بخش چارچوب نظري با طرح آراي والتر بنیامین2 از 
متفکران مکتب فرانکفورت در مقالۀ  »هنر در عصر تکثیر مکانیکی«3 و 
نگاه انتقادي او به هنر سنتی و چالش های پیش روي آن در دورۀ گسترش  
دستآوردهاي صنعتی و تکنولوژیک، به چالش های استفاده از تکنیک های 
نقاشی دیجیتال در آثار نسل جدید نقاشان انقالب اسالمی می پردازد. 
پژوهش حاضر در بخش تحلیل و  یافته ها با بررسی آثار انتخابی جامعه 
پژوهش، برآن است که از آن ها با توجه به ویژگی های شکلی و نیز 
شرایط تولید، جهت بررسی مباحث طرح شده در بخش یافته های تحقیق، 
بهره جوید. در اینجا الزم به تأکید است که این پژوهش قصد نقد فنی آثار 
مذکور وارزیابی آکادمیک و معمول آن ها را ندارد وتنها به جنبه هایی از 

این آثار می پردازد که در پیوند با موضوع مقاله باشد. 

روش پژوهش 
نوع پژوهش در این مقاله بنیادي نظري است. روش مورد استفاده در آن 
توصیفی - تحلیلی براساس رویکرد تحلیل محتوا است و شیوۀ گردآوردي 
اطالعات با مطالعات منابع کتابخانه اي، اسنادي و مشاهده است. جامعۀ 
پژوهش این مقاله متشکل از 9 نمونه از آثار 3 تن از نقاشان جوان انقالب 
به نام های حسن روح االمین، دانیال فرخ و میکائیل براتی )از هر هنرمند 

سه اثر( است که به روش انتخابی )غیر احتمالی( گرد آمده است. 
ابزار  نیز  و  آثار  مشاهدۀ  فیش برداري،  اطالعات  گردآوري  ابزار 

پویشگري نوین بوده و روش تحلیل آثار به صورت کیفی است. 

پیشینه پژوهش
تاکنون دربارۀ »نقاشی انقالب« و »نقاشی دیجیتال« هریک به صورت 
جداگانه، پژوهش های فراوانی صورت گرفته است. به عنوان مثال در 
موضوع نقاشی انقالب، مرتضی گودرزی در کتاب خود با عنوان »نقاشی 
انقالب« در انتشارات فرهنگستان هنر، تفصیاًل به تبیین و تشریح جوانب 
در  تأمل  این کتاب ضمن  در  او  است.  مختلف مسأله، همت گمارده 
ماهیت انقالب و ارزیابی موانعی که بر سر راه بررسی نقاشی منتسب به 
آن وجود دارد، کوشیده است مسائل مختلف نقاشی انقالب در ایران را 
همچون زمینه های اجتماعی و فرهنگی شکل گیری آن، هویت هنر دینی 
دوران انقالب، چالش سنت و مدرنیسم در نقاشی انقالب و نسبت هنر با 
جامعۀ انقالبی، مورد بررسی قرار دهد. کتاب »نقاشی انقالب« به جهت 
موضوع و زمینۀ کاری خود اثر مهمی است که مقدمات خوبی در توجه 
به جوانب مختلف مسأله و گردآوری داده ها و مستندات فراوان در این 
حوزه فراهم آورده است. اما به لحاظ انسجام ساختاری و دقت علمی، 
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نشریات علمی کشور مقاالتی به چاپ رسیده است که از آن میان می توان 
به »تأثیر رسانه های نوین بر تعاملی شدن هنر جدید« از زهرا رهبرنیا و 
فاطمه مصدری، اشاره کرد. این مقاله در پی مطالعۀ تأثیر رسانه ها بر 
چگونگی عرضۀ هنر در عصر حاضر با بهره گیری از آرای والتر بنیامین 
است و نتایج آن نشان می دهد که هنر جدید از رسانه های نوین تأثیر 
پذیرفته و تبدیل به هنری تعاملی4 شده و هنرمند امروز نیز با کمک 
فناوری های جدید رسانه ای، مترصد آن است که به مخاطبان خود نقشی 
پویا و فعال در فرایند خلق و سودمندی اثر اعطا کند. این پژوهش ضمن 
بررسی نمونه هایی از هنر دیجیتال به تحلیل ویژگی های تعاملی آن ها 

می پردازد، اما مشخصا دربارۀ نقاشی دیجیتال نظر مستقیمی ندارد. 
مقالۀ دیگری که در همین زمینه می توان از آن نام برد »تحلیلی بر هنر 
دیجیتال و تأثیر آن برتکنولوژی رسانه های تعاملی« از محمد معین الدینی و 
محمدرضا خلیلی زیدانلو است. این پژوهش نیز مانند مقالۀ پیشین در صدد 
معرفی هنر دیجیتال و تأثیر آن برفناوری  نوین رسانه های تعاملی است. 
مقالۀ حاضر بر دگرگونی فعالیت هایی مانند نقاشی، رسم، مجسمه سازی، 
هنرهای صوتی و موسیقی در عصر حاضر تأکید دارد و بر این باور است 
که انقالب دیجیتال سبب رشد سریعی در صنعت و تکنولوژی الکترونیک 
و رایانه گردیده است. نویسندگان مقاله به رغم آنکه با سؤال خود دربارۀ 
این که »تکنولوژی چگونه توانسته است هنر را متحول؟«، تا حدود زیادی 
به مسألۀ اصلی پژوهش پیش رو نزدیک شده اند، با تمرکز بر جنبه های 
تعاملی هنر جدید، نقاشی دیجیتال را صرفًا در حد مروری بر تاریخچۀ 

شکل گیری و تحوالت فنی آن مطمح نظر قرار داده اند. 
»هنر رسانه ای جدید: سنجش سطح تعامل و مشارکت آثار سومین 
نمایشگاه هنر دیجیتال تهران« از معصومه تقی زادگان، چاپ شده در مجلۀ 
»جامعه شناسی هنر و ادبیات«، مقالۀ دیگری در همین زمینه است که با 
اشاره به نقش تحوالت تکنولوژیک و ظهور و گسترش رسانه ها در تغییر 
تجربۀ انسان در جهان، هنر رسانه ای را یکی از نخستین و پررنگ ترین 
میدان های اثرگذار بر این تغییرات می داند. این پژوهش بنا دارد با استفاده 
»نوع  طراحی«،  »عناصر  کاربردی«،  رابط  »محیط  چون  مقوالتی  از 
مواجهه« و »گام تعاملی«، به مقیاسی جهت ارزیابی آثار هنر رسانه ای 
دست یابد و سپس از طریق مقیاس طراحی شده و روش مشارکتی، به 
ارزیابی آثار به نمایش درآمده در سومین نمایشگاه هنر دیجیتال تهران 
)تاداکس(5 در سال 1392 بپردازد. این پژوهش نیز با وجود ارائۀ الگویی 
کاربردی و ارتباط با آثار هنری معاصر و در دسترس، ارتباط مستقیمی با 

نقاشی های دیجیتال هنرمندان امروز کشور ندارد. 
پژوهش دیگری که می توان از آن نام برد »نقاشی دیجیتال زمان واقعی 
با استفاده از قلموی مجازی مبتنی بر تکنیک های پردازش تصویر و بینایی 
ماشین MVIP2010« نوشتۀ محسن دره کی، کاوه کاویانپور، محمدباقر 
منهاج و سعید شیری قیدار است. این مقاله در صدد ارائۀ روشی جدید 
برای طراحی و ساخت یک قلموی مجازی است که در مقایسه با سایر 
قلم ها از مزایایی چون طراحی بر روی صفحۀ نمایشگر معمولی کامپیوتر 
و هم چنین استفاده از یک سنسور دوربین دیجیتال به جای ترکیبی از 

ضعف ها و پریشانی هایی هم به آن راه یافته است 
عالوه بر این گودرزی در آثار دیگری چون »جست وجوی هویت در 
نقاشی معاصر ایران« و »تاریخ نقاشی ایران« نیز به موضوع نقاشی انقالب 
پرداخته است. گودرزی در کتاب »جست وجوی هویت در نقاشی معاصر 
ایران« در انتشارات علمی و فرهنگی، پس از درآمدی بر موضوع و تبیین 
دنیای مثالی نقاشی ایرانی و پرداختن به رویکردها و جریان هایی چون 
سبک قهوه خانه ای و مکتب سقاخانه در نقاشی معاصر، در فصل نقاشی 
انقالب با مروری بر تاریخچه و زمینه های شکل گیری نقاشی انقالب، آن 
را تالشی برای بازیابی ریشه های هویت دینی و ملی در عرصۀ هنرهای 
تجسمی دانسته است. جست وجوی هویت در نقاشی معاصر ایران، کتابی 
با رویکرد بیشتر گزارشی و مناسب جهت آشنایی عالقه مندان این عرصه 

با جریان های مختلف نقاشی معاصر از جمله نقاشی انقالب است.
گودرزی در کتاب »تاریخ نقاشی ایران: از آغاز تا عصر حاضر« در 
انتشارات سمت، به شکلی تفصیلی تر و البته با رویکردی آموزشی به 
معرفی نقاشی ایرانی همت گمارده است. او با تفکیک نقاشی انقالب 
از نقاشی جنگ، دیگر گرایش ها و گروه ها و نیز مسائل مرتبطی چون 
بی ینال ها، نمایشگاه های مستقل و دوساالنه ها را نیز مورد تحلیل قرار داده 
است. او البته با اشاره به بنیان های نظری نه چندان مستحکم هنر انقالب، 

به طرح نکاتی در نقد و آسیب شناسی آن نیز پرداخته است.
عالوه بر این نقاشی انقالب در مجموعه هایی مانند »خیال شرقی« و به 
قلم نویسندگان و صاحب نظرانی چون مصطفی گودرزی، زهرا رهنورد، 
محمدعلی رجبی، مرتضی آوینی و یوسفعلی میرشکاک و دیگران مورد 
بررسی، تحلیل و ارزیابی قرار گرفته است. به عنوان مثال زهرا رهنورد 
در مقالۀ »هنر انقالب اسالمی«، ضمن مطالعه و تحقیقی که بر روی هنر 
تجسمی انقالب اسالمی به عنوان سبک خاصی از هنر معاصر انجام داده، 
کوشیده است تفاوت ها و اشتراکات هنر اسالمی و هنر انقالب اسالمی را 
بررسی نماید. در این مجموعه گذشته از مصاحبه های متعدد با هنرمندان 
و نقاشان انقالب، یادداشت هایی از محمدعلی رجبی، عضو هیأت علمی 
دانشگاه شاهد، سید مرتضی آوینی و یوسفعلی میرشکاک هم به چاپ 
رسیده است که بیش از نگاه فنی و هنری، رنگ وبوی حکمی و فلسفی و 

از موضوع پژوهش حاضر دور است. 
نگارنده نیز در کتابی با عنوان »سبک شناسی هنر انقالب اسالمی« 
در نشر سوره، کوشیده است به احصاء و تبیین مؤلفه های سبک شناختی 
هنر انقالب بپردازد. این اثر با بررسی تطبیقی سبک نقاشی و شعر دورۀ 
انقالب در آرای بسیاری از صاحب نظران، هفت مؤلفۀ سبک شناختی 
»نفی فرمالیسم«، »پراکنده گزینی«، »اسلوب گرایی«، »صراحت و قطعیت«، 
و  شاخص  مؤلفه های  را  »نمادگرایی«  و  »واقع گرایی«  »بیان گرایی«، 
تکرارشوندۀ شعر و نقاشی دورۀ انقالب دانسته است. با این همه باید اذعان 
کرد در هیچ یک از این آثار تاکنون به نسل جدید نقاشان انقالب و آثار 
ایشان اشاره ای نشده و عمدۀ مباحث دربارۀ آثار سال های آغازین انقالب 

یا دوران دفاع مقدس بوده است.
هم چنین در زمینۀ نقاشی دیجیتال و مباحث مرتبط با آن نیز در 

تأثیر نقاشی دیجیتال بر آثار نسل جدید هنرمندان انقالب اسالمی باتوجه به
آرای والتر بنیامین؛ مطالعۀ موردي: حسن روح االمین، دانیال فرخ، میکائیل براتی
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از فضای فکری و فرهنگی دورۀ انقالب به سبکی مختص به خویش 
پراکنده گزینی،  برشمرد که  متمایز  نائل گردیده می توان چند ویژگی 
از جملۀ  نمادگرایی  بیان گرایی، واقع گرایی و  اسلوب گرایی، صراحت، 
آن هاست. این ویژگی ها مؤلفه های شاخص و تکرارشونده ای هستند که 
به گفتۀ منتقدان و صاحب نظران در نقاشی انقالب اسالمی متبلور شده اند 

)همان: 279(. 
این سبک از نقاشی در طی این سال ها هم چنین به تجربه های هنری 
مختلفی دست یازیده و همگام با تحوالت سیاسی، اجتماعی و فرهنگی 
این دوران همزیستی معناداری با همۀ این تحوالت داشته است؛ آن سان 
که پیرو دسته  بندی و تحلیل برخی از پژوهشگران، نقاشی انقالب را 
می توان به دوره  هایی چون سال های پیش از انقالب، سال  های پیروزی تا 
شروع جنگ، سال های دورۀ نخست جنگ، سال های دورۀ دوم جنگ، 
سال های پس از جنگ و سال های اخیر تقسیم کرد و برای هر یک از 
این دوره  ها ویژگی ها و شرایط متفاوتی را برشمرد )گودرزی، 1395: 
140(. گذشته از این ها بی گمان یکی دیگر از تجربه های ویژه ای که نقاشی 
انقالب در سال های اخیر با آن روبه رو بوده، رشد پرشتاب فناوری های 
ارتباطی و ظهور دستآوردهای فنی نوپدید و بی سابقه در زمینۀ تولید آثار 
هنری با بهره گیری از کمک ابزارها و امکانات تکنولوژیک جدید است. 
این شرایط خاص به اعتقاد بسیاری از صاحب نظران و منتقدان تأثیراتی 
بر هنر این دوران برجای گذاشته که عمق و گسترۀ آن را باید فراتر از 

جنبه های سادۀ فنی و ابزارِی صرف ارزیابی کرد. 
به اعتقاد برخی از پژوهشگران امروزه ارتباطات و رسانه ها نقشی 
بسیار محوری در دنیای جدید بر عهده دارند و موجب تغییر ماهیت 
زندگی انسان معاصر شده اند. این نوع از رسانه ها به دلیل برخورداری 
دسترس  در  عام،  قابلیت  باال،  سرعت  فناورانه بودن،  چون  صفاتی  از 
همگان بودن و سهولت استفاده، در الیه های عمیقی از زندگی انسان معاصر 
رخنه کرده و ابعاد ارتباطات انسانی را به اشکال نو و دیگرگونی هدایت 
کرده اند. بالطبع هنر معاصر و برخی صورت های آن نیز به عنوان یکی 
از ابزارهای ارتباطی انسان معاصر، از این تأثیرپذیری رسانه ای بی بهره 
نبوده است. )رهبرنیا، 1394: 222(. هم چنین هنری جنکینز9 معتقد است 
که تحوالت تکنولوژیک و ظهور و گسترش رسانه های جدید سبب 
نزدیک شدن دو حوزۀ تولید و مصرف رسانه ای و مبهم شدن هرچه 
بیشتر مرزهای درک شده و پذیرفته شده میان تولید کننده و مصرف کننده 
گردیده است. او بر این باور است که در چنین شرایطی، نیازمند ابزارهای 
تحلیلی و مفاهیم نظری تازه ای هستیم تا شرایط کنونی را تحلیل کنیم 

)تقی زادگان، 1394: 170(.
بی گمان یکی از همین تحوالت مرتبط با فناوری های نوپدید،  اقبال 
نقاشان و هنرمندان در سال های اخیر به »نقاشی دیجیتال« بوده است؛ 
هنری  و  فنی  امکانات  که  رایانه ای  هنرهای  در عرصۀ  ابزاری جدید 
فراوانی را پیش روی نقاشان و تصویرگران معاصر قرار داده است. نقاشی 
دیجیتال همانا روشی برای ایجاد اثر هنری )نقاشی( به صورت دیجیتال 
یا تکنیکی برای ساخت هنرهای دیجیتال در رایانه است. این روش که 

سنسورها جهت کاهش پیچیدگی، بهره می برد. پژوهش حاضر بیشتر 
جنبۀ فنی و کاربردی دارد و در آن به مسائل نظری و راهبردی حوزۀ 

نقاشی دیجیتال توجه چندانی نشده است. 
عالوه بر این با موضوع پیش گفته آثار مکتوبی چند نیز به چاپ 
رسیده است. »هنر در عصر دیجیتال« نوشتۀ بروس وندز6 و ترجمۀ مهدی 
مقیم نژاد و محمدعلی مقصودی، در نشر سوره از آن جمله است. در 
این کتاب نویسنده ضمن ارائۀ اطالعاتی کلی دربارۀ گذشته و چیستی 
و طبقه بندی های هنر دیجیتال، در فصل هایی مجزا به تشریح مجسمه های 
دیجیتالی، چیدمان های دیجیتال، پرفورمنس و هنرهای صوتی دیجیتال، 
آیندۀ  نیز  و  شبکه  یارانه ای،  بازی های  دیجیتال،  ویدئوی  و  پویانمایی 
هنر دیجیتال پرداخته وکوشیده است با ذکر مثال ها و ارائۀ نمونه های 
تصویری متعدد، تعریف مشخصی از هنر دیجیال به دست دهد. کتاب 
»هنر در عصر دیجیتال« به لحاظ دقت در دسته بندی ها و ترتیب گذاری ها 
و هم چنین سخت گیری در انتخاب هنرمندان شاخص و نمونه هایی از آثار 

و نقل  قول های گویای ایشان، کار قابل مالحظه ای است. 
»بافت سازی و نقاشی دیجیتال« نوشتۀ  اوئن دیمرس7، ترجمۀ  حسین 
میرزاپور در انتشارات دانشگاه صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران، 
کتابی دربارۀ نقاشی دیجیتال است. این کتاب، اثری کاربردی در جهت 
آشنایی بیشتر عالقه مندان و فعاالن حوزۀ طراحی گرافیکی، با امکانات 
و قابلیت های نقاشی دیجیتال و مشخصًا با تمرکز بر موضوع بافت سازی 
است. این کتاب، دارای رویکرد مهارتی است و با وجود عنوان »نقاشی 

دیجیتال«، عماًل ارتباطی با موضوع پژوهش حاضر ندارد.
کتاب »تصویرگری دیجیتال« نوشتۀ الرنس زیگن8 و ترجمۀ حسین 
شهرابی در انتشار یساولی اثر دیگری با موضوع نقاشی دیجیتال است. 
این اثر نیز بیش از توجه به جنبه های تئوریک مسأله، در صدد معرفی 
هنرمندان شاخص و ارائۀ نمونه آثاری از ایشان جهت آشنایی هرچه بیشتر 
مخاطب با تصویرگری دیجتال، با هدف کاربست عملی این تجارب است. 
در مجموع می توان گفت، با وجود تحوالت عصر جدید و شتاب 
روزافزون آن و اهمیتی که بررسی مسائل هنر امروز در نسبت با شرایط 
پیش رو جهت شناخت هرچه  بهتر وضعیت هنر و فرهنگ کشور دارد، 
تاکنون دربارۀ موضوع کار این پژوهش و تأثیرات فناوری های جدید بر 
آثار نقاشان ایرانی و به تبع آن هنرمندان انقالب اسالمی، کتاب یا پژوهش 

مستقلی انجام نپذیرفته است.

مبانی نظری پژوهش
با گذشت چهار دهه از پیروزی انقالب، هنر انقالب اسالمی همگام 
با تاریخ انقالب،  فرازونشیب های فراوانی را از سر گذرانده و در این مسیر 
توانسته است به هویتی مستقل، پایا و پویا دست  یابد. هنر انقالب اسالمی 
و به تبع آن نقاشی انقالب طبق تعریف کتاب »سبک شناسی هنر انقالب 
اسالمی« هنری است که در عصر انقالب اسالمی به دغدغه ها، رویدادها، 
مضامین، نگرش ها، باورها و در یک کلمه عناصر هویتی انقالب اسالمی 
پرداخته است« )وحیدزاده، 1396: 115(. برای این نوع از نقاشی که متأثر 



17

عمده ای دارد؛ زیرا پرداخت رایانه ای در آن از یک الگوی مشخص ناشی 
نمی شود. هنرمند در نقاشی دیجیتال تکنیک های نقاشی را برای خلق اثر 
مستقیمًا روی رایانه پیاده می کند و هم چنین برای کار با ابزارها و قلم های 

مختلف و استفاده از انواع بافت ها و شکل ها، حق انتخاب دارد.
سابقۀ نقاشی دیجیتال را همانا باید با نخستین ظهورات هنر دیجیتال 
در نیمۀ قرن بیستم میالدی مرتبط دانست. در این تاریخ دنیا شاهد سر 
برآوردن پدیده  ای جدید و شگفت بود؛ چنانکه در سال 1945 ماهنامۀ 
آتالنتیک مقاله ای را به قلم دانشمند نظامی، واناوار بوش10 تحت عنوان 
»آن گونه که ممکن است بپنداریم« به چاپ رساند و در آن از اختراعی 
جدید سخن به میان آورد. پیش بینی های بوش در این مقاله البته چندان 
به حقیقت نپیوست، اما گفته  های او تأثیر عمیقی بر تاریخچۀ کاربرد 
رایانه برجای گذاشت. سال های بعد، این اختراع نتایج خود را بیشتر نشان 
داد. آن گونه که به اعتقاد بسیاری، دهۀ 60 میالدی به دهه ای مهم در 
تاریخ فناوری های دیجیتال بدل شد و طی آن مقدمات کار برای اکثر 
فن آوری های امروزین و فعالیت های هنری مربوط به آن پی ریزی شد. در 
آغاز این دهه تئودور نلسون11 آمریکایی نظرات واناوار بوش را به سطح 
پیشرفته تری برد و کلمات ابرمتن12 و ابررسانه13 را برای شرایط جدیدی 

از ارتباطات وضع کرد )کریستین، 1385: 30(.
 Sketchpad با نام در سال 1963 اولین برنامۀ طراحی گرافیکی 
به دنیای هنر عرضه شد. این برنامه به کاربر اجازه می داد تا اشیاء را 
بر روی یک مانیتور CRT دستکاری کند. این برنامه در نهایت منجر 
به تولید تبلت َرند )Rand( در سال 1968 شد و این گونه اولین تبلت به 
تولید رسید. دیگر تبلت ها یا دیجیتایزرها از نظر تجاری موفق تر بودند و 
در برنامه های طراحی به کمک کامپیوتر، مورد استفاده قرار گرفتند. اما 
اولین برنامۀ تجاری ای که به کاربران قابلیت طراحی، کشیدن و دستکاری 
اشیا را می داد، MacPaint نام داشت. اولین نسخۀ این برنامه در سال 
1984 معرفی شد. قابلیت نقاشی با دست آزاد و ایجاد تصاویر گرافیکی، 
این برنامه را به بهترین برنامه در نوع خود تبدیل کرد. یکی دیگر از اولین 
برنامه های دستکاری تصویر Adobe Photoshop بود و در سال 1987 
در دانشگاه میشیگان به عنوان یک برنامۀ  نمایش تصویر سیاه و سفید 
 Bezier استفاده از منحنی های Illustrator ساخته شد. سپس نرم افزار
را معرفی کرد که به کاربر اجازه می داد در طراحی وکتور بسیار دقیق 

عمل کند )فریدونی، 1387: 317(.
 Kid Pix در سال 1988، کریگ هیکمن14 یک برنامۀ نقاشی به نام
ساخت که استفاده از MacPaint برای کودکان را ساده تر می کرد. این 
برنامه در ابتدا به صورت سیاه و سفید ساخته شده بود و پس از چندین 
 Kid تجدید نظر، در سال 1991 به صورت رنگی عرضه شد. با اینکه
برای  مفید  ابزاری  به  تبدیل  اما  بود،  شده  ساخته  کودکان  برای   Pix

آشناکردن بزرگساالن با کامپیوتر هم شد. در مجموع دهۀ 90 میالدی 
شاهد توسعۀ فناوری با سرعتی پیش بینی نشده در قالب دیجیتال بود؛ یعنی 
همان اتفاق تاریخی معروفی که از آن با نام انقالب دیجیتال یاد می شود. 
به هر روی درحالی که شالودۀ بسیاری از فناوری های دیجیتال از شصت 

مستقیمًا از هوش مصنوعی کامپیوتر و برنامه نویسی آن منشأ می گیرد، 
یک قابلیت تکنیکی پیشرفته  است برای بروز و ظهور هر نوع خالقیت 
هنری نقاشان که برای این منظور همۀ نیازهای فنی هنرمند را به شکل 

مجازی پیش روی او قرار می دهد. 
نقاشی دیجیتال در واقع به عنوان یک تکنیک تصویرگری به امکانی 
در جهت تولید اثر رایانه ای اشاره دارد که از بوم دیجیتالی، جعبۀ رنگ 
دیجیتالی و قلموها، رنگ ها و دیگر ابزارهای رایانه ای استفاده می کند. این 
جعبۀ دیجیتالی حاوی ابزارهای بسیاری است که در خارج از کامپیوتر 
وجود خارجی ندارند و به نقاشی دیجیتال، ظاهر و حس متفاوتی نسبت 
به اثر هنری سنتی و می دهند. در این شیوۀ کار طراحی و نقاشی، به جای 
روی بافت واقعی کاغذ، در محیط رایانه ای و روی بافت شبیه سازی شده و 
مجازی کاغذ و به وسیلۀ ابزارهایی چون قلم های نوری و موشواره، انجام 
می پذیرد. در واقع همۀ آنچه در این محیط دیده می شود، صرفًا ترکیباتی 
از ُکدهای صفر و یک هستند که با بازتولید مجازی ابزارها و امکاناتی 
چون مداد، ذغال، پاستل، گواش، آبرنگ، رنگ روغن و رنگ اکریلیک، 
این دستورات رمزگذاری شده را برای کاربر قابل فهم و آشنا می سازد. این 
کدها از این طریق می توانند هرچیزی را که برای طراحی و نقاشی نیاز 

است،  شبیه سازی کنند. 
عالوه بر این نقاشی دیجیتال با استفاده از برنامه های رایانه ای اختصاصی 
و افکت  های مختلفی که این برنامه ها ارائه می کنند، قادر است شرایط 
استفاده از انواع قلموها را برای کاربر فراهم سازد و حتی به او اجازۀ 
ساخت قلموهایی با شرایط و ویژگی های جدید بدهد. در واقع نقاشی 
دیجیتال نه تنها کار با ابزارهای قدیمی را ممکن می سازد، بلکه روش های 
جدید و بی نظیری را برای طراحی فراهم می آورد )وندز، 1394: 50(. 
قابلیت استفاده از ابزارهای مختلف و انواع قلموهای نقاشی می تواند به 
آسانی هنرمند را در ایجاد سبک های مختلف هنری یاری برساند. از طریق 
نقاشی دیجیتال می شود اندازۀ هایالیت و روشنایی را به راحتی در تصاویر 
مدیریت کرد؛  امکاناتی که در شرایط معمول دستیابی به آن ها نیازمند 
طی فرآیندهای طوالنی و پیچیده ای خواهد بود. با نقاشی دیجیتال می  توان 
به هر رنگ دلخواهی دسترسی داشت و چه بسا با ترکیب و تنظیم آن ها 
به دنیایی از رنگ ها راه یافت. بازگشت در مراحل گوناگون کار و 
انتخاب پس زمینه ها و ایجاد بافت های مختلف برای محیط نقاشی از دیگر 

موهبت های نقاشی دیجیتال است.
وسیلۀ  به  را  رنگ دانه ها  می توان  دیجیتال  نقاشی  با  هم چنین 
اداری  دستگاه های  یا  ُربات های صنعتی  هدایت  کار  که  نرم افزارهایی 
)چاپگرها( را نیز بر عهده دارند، روی حامل های سنتی مانند پارچۀ 
بوم، کاغذ، پلی استر و غیره اعمال کرد. در اینجا، انتخاب برنامه )یا یک 
ویژگی خاص در یک برنامه( تعیین خواهد کرد که خروجی کار چه 
خصوصیات و شرایط فنی خاصی را دارا باشد. در نتیجه باید اذعان کرد 
که نقاشی دیجیتال نه صرفًا یک ابزار کار فنی، بلکه منظری نو به همۀ 
ابزارهای موجود به همراه ویژگی های جدید دیگر است. نقاشی دیجیتال 
البته با گونه های دیگر هنر دیجیتال، از جمله با هنر شبیه سازی تفاوت های 

تأثیر نقاشی دیجیتال بر آثار نسل جدید هنرمندان انقالب اسالمی باتوجه به
آرای والتر بنیامین؛ مطالعۀ موردي: حسن روح االمین، دانیال فرخ، میکائیل براتی
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منحصر به فردی که در یک اثر واقعی وجود دارد. گاهی نیز گفته می شود 
آثار هنری دیجیتال در حوزۀ نقاشی کم دوام اند )معینی الدینی، 1394: 8(. 
گفتگو دربارۀ چگونگی منحصربه فرد بودن یک اثر هنری و تشخیص 
نسخۀ اصل از کپی و این که یک اثر تا چه اندازه نمایانگر ابراز درونی 
هنرمند است و هم چنین حق مالکیت معنوی در آثار دیجیتال هم از دیگر 
بحث های مطرح شده در این زمینه است و البته گفتگوها دربارۀ مزیت ها 

و محدودیت   های نقاشی دیجیتال همچنان میان هنرمندان ادامه دارد. 
با این همه باید به یاد داشت نخستین فردی که با نگاه انتقادی خود 
مطالعات  ساحت  در  بنیادین  چالش های  طرح  موجب  مسائل  این  به 
نظری هنر در عصر حاضر گردید، والتر بنیامین بود. او با نگارش مقالۀ 
تأثیرگذار خود با نام »اثر هنری در عصر تکثیر مکانیکی« در سال 1935، 
یعنی سه دهه پیش از آنکه نخستین بارقه های هنر دیجیتال نمایان شود، 
پرسش های مهمی را دربرابر وضعیت هنر در عصر حاضر قرار داد. او در 
این مقاله با توصیف شرایط جدیدی که در آن آثار هنری قابلیت تکثیر 
مکانیکی یافته اند، از جهشی نو با شدتی فزاینده  در زمینۀ  بازتولید انبوه 
آثار خبر داد )بنیامین، 1380: 152(. او با درنگ در مختصات این شرایط 
جدید، به طرح آرای انتقادی خود پرداخت. وی بر این باور بود که حتی 
کامل ترین نسخه بدل های اثر هنری هم فاقد یک عنصر است، و آن همانا 
حضور اثر هنری در زمان و مکان و هستی یگانۀ اثر هنری در مکان 

اصلی  آن است )همان: 153(.
بنیامین معتقد بود با تکثیر آثار هنری، مفهوم »اصالت«16 که پیش 
از این یکی از بنیادی ترین مفاهیم مرتبط با هنر شمرده می شد، زیر سؤال 
رفت. او چالش اصلی را همان خدشه دارشدن مفهوم »کیفیت حضور«17 
در شرایط جدید می دانست و تصریح می کرد که فراوردۀ تکثیر مکانیکی 
در موقعیت هایی قرار می  گیرد که گرچه بر خود اثر هنری تأثیر چندانی 
از کیفیت حضور آن می کاهد )همان:  اما به هرحال همیشه  ندارند، 
154(. او تأکید داشت که تکثیر مکانیکی حسا س  ترین هستۀ اثر هنری 
یعنی اصالت آن را مورد تعرض قرار می دهد. وی با طرح مفاهیمی چون 
»شهادت تاریخی«18 و »تجلی«19 برای آثار هنری در دورۀ سنت که همانا 
موجب یگانگی آن ها و تمایزشان از آثار غیر هنری می گردید، تکثیر 
مکانیکی را تهدیدی علیه اقتدار شیء هنری و تجلی آن می خواند. بنیامین 
بر این گمان بود که این شرایط شیء تکثیرشده را از حوزۀ سنت جدا 
می کند و تکثیر زیاد، تعداد بی شماری نسخۀ بدل را جانشین هستی ای 

یگانه می کند )همانجا(.
مفهوم دیگری که بنیامین در این زمان به طرح آن پرداخت »بنیان 
آیینی« آثار هنری بود. او معتقد بود که اولین محمل بروز هنر، آیین 
ستایش خدایان بوده و نخستین آثار هنری در مراسمات آیینِی جادوگری 
و مذهبی عرضه شده است. وی تأکید داشت که تا پیش از این دوران اثر 
هنری و تجلی آن هرگز از کارکرد آیینی اش به تمامه رهایی نیافت و 
همواره ارزش یگانۀ اثری هنری اصیل، ریشه در همین ارزش کاربردی 
آغازین آن یعنی آیین داشته است. او ارزش آیینی و پرستشی آثار را سبب 
گرایش آن ها به پنهان ماندن و در پرده بودنشان دانست. بر همین اساس 

سال پیش  پی ریزی شده بود، این تکنولوژی  ها در دهۀ آخر قرن بیستم 
به وضوح حضوری همه جانبه یافت. سخت افزارها و نرم افزار ها کارایی 
بیشتری یافتند و خوش ساخت تر شدند و ظهور شبکه جهانی15 در اواسط 
دهۀ 90، سطح ارتباطات و اتصاالت جهانی را وارد مرحلۀ تازه ای کرد 

)قاسمی، 1385: 30(.
بعد از ظهور نسل نخست نقاشی دیجیتال که با مایه گیری از انیمیشن 
دوُبعدی و نزدیک به »گرافیک ُبرداری« به یاری هنرمندان برخاسته بود، 
در سال های بعد گونۀ دوم نقاشی دیجیتال نیز بر اساس معیارهای هنری 
و نه »هنرکاال«، به میدان آمد. این شیوۀ  هنری، چنانکه پیش از این اشاره 
شد، همۀ  تکنیک های نقاشی سنتی را در خود جمع کرد و کلیۀ ابزارهای 
مورد نیاز برای خلق اثر هنری را در اختیار هنرمند قرار داد. عالوه بر 
این، موشواره این امکان را به هنرمندان داد تا با حرکات دست بتوانند 
درست، به دقت و سرعت طراحی واقعی با مداد کار کنند. آن ها اکنون 
می توانستند همان حرکت های قلم و قلمو را بر سطح کار خود با کمک 
موشواره اعمال کنند؛ زیرا حساسیت  باالی مکان نمای موشواره به آن ها 
برای انتخاب گزینه ها و حرکت روی سطح، امکان فوق العاده ای می داد؛ 
چنان که امروزه می توان از مکان نماهایی با هزار سطح متمایز از تراکم 
حساسیت سخن گفت )فریدونی، 1387: 315(. نقاشی دیجیتال در این 

مرحله توانست به روشی خودجوش و نوآورانه تر دست یابد. 
یکی دیگر از مزیت های مهم نقاشی دیجیتال، غیر خطی بودن فرایند 
نقاشی در آن است. این بدان معناست که هنرمند می تواند مراحل مختلف 
کار خود را در الیه های متعددی پیش ببرد و در صورت نیاز، به ویرایش 
هرکدام از آن  ها، منفک از الیه های دیگر بپردازد. امکان لغو و انجام 
مجدد حرکت ها در الیه های مخلتف، قابلیت دیگری است که موجب 
فاصله گرفتن نقاشی دیجیتال از فرایندهای خطی می شود. به بیان دیگر در 
نقاشی  سنتی، الیه های رنگی به صورت یک به یک قرار می گیرند و به طور 
جداگانه قابل دسترسی نیستند. از این رو، فرآیند نقاشی با اضافه کردن 
رنگ ها بر روی یکدیگر تکمیل می شود. اما نقاشی دیجیتال در این زمینه 
شرایط کاماًلً جدیدی را مطرح می کند که همانا الیه های تخصصی نام 
دارد. در کار با الیه های تخصصِی نقاشی دیجیتال، کاربر می تواند یک الیه 
را به طرح، یک الیه را به خطوط هنری، یک الیه را به رنگ، یک 
الیه را به سایه ها، یک الیه  را به جلوه های ویژه و الیه های دیگر را نیز 
به موارد دیگر اختصاص دهد؛ به نحوی که هیچ یک از آن ها هم نیازمند 

پوشش الیه های دیگر نباشد )همان: 314(.
با این همه نقاشی دیجیتال در این که تکنیک ها را چگونه به کار ببرد 
و به جهت در اختیار نداشتن ابزارهای فیزیکی، دارای محدودیت است 
و از سوی نقاشی سنتی به دلیل تفاوت های ظاهری و فقدان جسمیت، به 
چالش کشیده می شود )همانجا(. از همین روی برخی  بر این باورند که 
نقاشی دیجیتال در قیاس با نقاشی سنتی چیزی کم دارد؛ چیزی مانند روح 
هنر که در روش نقاشی سنتی و در حین استفاده از ابزارهای فیزیکی، به 
خوبی ملموس است )دره کی، 1389: 1(. هم چنین برخی ها معتقدند که 
چیزهایی در نقاشی دیجیتال از یاد رفته است؛ چیزهایی مانند ذات یکتا و 
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جدیدی که بر آن حاکم شده است، برخی ها را به این نتیجه رسانده که 
»بنیامین برخالف دیدگاه های ارتجاعی که اساسًا ماهیت تکنولوژی را 
مخرب زندگی و وجود انسانی می دانند و هنری که از پی آن می آید را نیز 
وقعی نمی نهند، جایی برای ارادۀ انسانی باز می گذارد؛ اراده ای که باید از 

خشونت ورزی تکنولوژی جلوگیری کند« )کمالی، 1387: 143(.
ضمن توجه به قابل طرح بودن آرای بنیامین در زمینۀ مسائل هنر 
یادآور شد که دربارۀ  نسبت تکنولوژی و هنر،   باید  انقالب اسالمی،  
برخی از اندیشمندان انقالب اسالمی نیز سخن گفته اند. از آن جمله محمد 
مددپور در کتابی تحت عنوان »ماهیت تکنولوژی و هنر تکنولوژیک« 
به تفصیل دیدگاه  های خود را در این زمینه تبیین کرده است. او در فصل 
دوم این کتاب، ضمن طرح آرای فلسفی هایدگر دربارۀ هنر تکنولوژیک، 
با تأیید نظر او و توجه به دشواری های عبور از سیطرۀ  تکنیک در عصر 
حاضر تصریح می کند: »نه چنان است که نتوان راهی برای وارستگی از 
آن ]سیطره[ بیابیم. ما می توانیم از اسباب تکنولوژی بهره گیریم و با این 
بهره گیری صحیح، خود را از قید آن آزاد نگاه داریم. تا آنجا که هرگاه 
خواستیم از بند آن خالص شویم و آن را به کل ترک کنیم. بدین طریق 
صنعتی که مقتضی نسبت دیگری با وجود است، در کار می آید« )مددپور، 

.)116 :1387
سید مرتضی آوینی نیز اندیشمند دیگری است که در این زمینه نظرات 
مهمی را طرح کرده است؛ چنانکه بسیاری با استناد به نظرات آوینی 
در نقد تکنولوژی غربی و در عین حال اشتغال وی به تکنولوژیک ترین 
هنر عصر حاضر یعنی فیلم سازی، به تشریح دیدگاه او در خصوص امکان 
این خوانش صحیح،  اما فارغ از  تصرف در عالم تکنیک پرداخته اند. 
آوینی در آثار خود نیز بر این قول آشکارا صحه گذاشته و به تصریح از 
ضرورت خرق حجاب و تصرف در تکنولوژی و رخنه در عالم تکنیک 
سخن گفته است. او در نوشته های خود تأکید دارد که قالب های هنری 
غربی را نمی توان بدون مقدمه پذیرای هر پیامی دانست و هر که در 
صدد به تصویرکشیدن عوالم غیبی و حال وهوای معنوی انسان ها در این 
قالب هاست »باید بر تکنیک بسیار پیچیدۀ این وسایل غلبه کند« )آوینی، 
1391، ج. 1: 116(. او بر این باور است که محتوای قالب های هنر جدید 
غرب تنها در صورتی به سوی حق متمایل خواهد شد که تکنیک آن ها 
یعنی مجموعۀ روش ها و ابزارهای مرتبط با هنر جدید، به مثابه حجابی 
در برابر حق، خرق شود )همان: 157(. وی تأکید می کند که باید تکنیک 
و تکنولوژی هنر جدید غرب را که همواره مانع و حجاب تقرب است، 
»اهلی« کرد و این اهلیت اگرچه با مهارت های فنی نسبتی غیرقابل انکار 
دارد، اما بیش از هر چیز به نسبتی رجوع دارد که هنرمند با عالم وجود 

برقرار می کند )آوینی، 1391، ج. 3: 180(.
»نقاشی  به  دقیقی  و  مستقیم  اشارات  آرا  این  مجموِع  در  اگرچه 
دیجیتال« و تأثیر آن بر نحوۀ عملکرد هنرمندان این عصر نمی توان جست، 
اما با بازخوانی چارچوب فکری آن ها می توان ادعا کرد که اقتضائات و 
امکانات جدید نقاشی دیجیتال، چه بسا در تغییر کارکرد و رویکرد نقاشی 
جدید و در موضوع این مقاله، نقاشی انقالب تأثیر بسزایی داشته است. 

وی تکثیر مکانیکی را عاملی مهم برای از بین رفتن ارزش آیینی آثار 
 خواند. با این  همه بنیامین به جهت گرایش های فکری و فلسفی خاصی 
که داشت، این اتفاق را امری خجسته می انگاشت و از آن استقبال می کرد. 
او تصریح داشت که »تکثیر مکانیکی، اثر هنری را از زندگی انگلی20 آن 
در کنار آیین، رهایی بخشید« )همان: 156(. او بنا به نگاه انتقادی اش بر 
این باور بود که با تکثیر مکانیکی آثار، می توان از سایۀ اشرافیت سنت و 
آیین بیرون آمد و برای آثار هنری ارزش مستقل و واقعی در نظر گرفت. 
بنیامین با طرح مفهوم »هاله«21 و تقدسی که در پی آن به اثر هنری 
اعطا می شد و میان اثر و مخاطب فاصله ایجاد می کرد، امکان بازتولید 
آثار و همگانی شدن هنر را موجب از بین رفتن هاله ای می دانست که در 
هنر پیشین، به خواص تعلق داشت و حاال زوال آن، هنر را از جایگاه 
به  را  آن  و  می آورد  مردم  توده های  میان  به  دسترس،  غیرقابل  امری 
اشتراک و تعامل می گذارد )رهبرنیا، 1394: 224(. او به تصریح می گفت 
در لحظه ای که معیار اصالت دیگر به کار تولید هنری نیاید، کارکرد کلی 
هنر معکوس می شود. دیگر هنر به جای تکیه بر مراسم آیینی، براساس 
استوار  واقع  و  فعاالنه  یا همان کنشگری  سیاست  یعنی  دیگری،  رسم 
می شود. )بینامین، 1380: 156(. او هنر جدید را در صورت های تازه اش 
واجد امکاناتی می دید که تا پیش از این، فاقد آن ها بوده است؛ امکاناتی 
که اکنون به آن اجازه می دهد از برج عاج نشینی خود فاصله بگیرد و 
کنش هنری را از امری زیبایی شناسانه به پراکسیِس سیاسِی مترقیانه ای 

تبدیل کند )کمالی، 1387: 145(. 
در مجموع آنچه او در مقالۀ »اثر هنری در عصر تکثیر مکانیکی« 
برای  است  تالشی  می کند،  یاد  رسانه ای«  »انقالب  عنوان  تحت  آن  از 
بر خالف گذشته  آن  در  که  دوران جدید  مختصات یک  نشان دادن 
دیگر اهمیت یک اثر هنری به ارزش آیینی، جایگاه قدسی و یگانگی  
وجودی آن وابسته نیست و یکتایی و شکوه آثار را بی همانندی و دور 
بودن آن ها از دسترس عموم، تضمین نمی کند و هم چنین حذف فاصلۀ 
میان مخاطب و اثر، در نهایت شیء تکثیرشده را به فعلیتی دوباره خواهد 
رساند. بولتر22، مکلنتایر23، گاندی24 و شویتزر25 در تبیین دیدگاه بنیامین 
دربارۀ نزدیکی اثر هنری به مخاطب در شرایط جدید توضیح می دهند که 
این نزدیکی می تواند به امکان ارزش گذاری هرچه بهتر مخاطب بینجامد 
و ویژگی های برساخته ای چون یگانگی و هالۀ  مقدس، دیگر مانعی بر سر 

راه این ارتباط سالم نباشد )رهبرنیا، 1394: 225(. 
شرایط  دربارۀ  بنیامین  که  آرایی  از  بسیاری  گفت  می توان  اکنون 
بازتولید مکانیکی آثار طرح کرد، به بازتولید دیجیتالی آثار نیز قابل 
تعمیم است؛ چنانکه اگر روزگاری او خصلت تکثیرپذیری مکانیکی 
را به سه دلیِل از بین رفتن هالۀ یگانۀ اثر هنری، مخدوش شدن تفاوت 
میان هنرمند  مخاطب و دگرگونی ادراک اثر هنری، عامل تبدیل کنندۀ 
ارزش آیینی تصویر به ارزش نمایشی دانسته بود، اینک در گذر از تکثیر 
از تبدیل ارزش نمایشی  الکترونیکی، می توان  مکانیکی به شبیه سازی 
به ارزش درون بود سخن گفت )مقیم نژاد، 1388: 233(. نکتۀ  اخیر و 
روی هم رفته نظرات متفاوت و بحث برانگیز بنیامین دربارۀ هنر و شرایط 

تأثیر نقاشی دیجیتال بر آثار نسل جدید هنرمندان انقالب اسالمی باتوجه به
آرای والتر بنیامین؛ مطالعۀ موردي: حسن روح االمین، دانیال فرخ، میکائیل براتی
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چشمگیری گسترش دهد. نتیجۀ این امر بی گمان بازبودن دست هنرمند 
است. شرایط  و مضامین مختلف  به موضوعات  مستقیم  پرداخت  در 
مذکور برای هنرمند انقالب اسالمی که تعهد و مسئولیت پذیری اجتماعی 
از جمله اصول اولیۀ کار هنری او محسوب می شود و اساسًا ویژگی بارز 
آثارش را باید داشتن تعهدات اجتماعی و دینی دانست )گودرزی 1380: 
17؛ وحیدزاده 1396: 128(، این فرصت را فراهم می سازد تا با اتفاقات 
پیرامون خود ارتباط پیوسته و مستقیم تری برقرار سازد. این موضوع را 
می توان مرتبط دانست با دیدگاه های بنیامین در خصوص امکان بازتولید  
آثار و همگانی شدن هنر در شرایط جدید و تأثیر آن بر زوال هاله ای 
که هنر را منحصر به خواص می کرد اما اینک به جای غیرقابل دسترس 
بودن، با توده های مردم و مسائل اجتماعی آنان پیوند می خورد )رهبرنیا، 

.)224 :1394
ارتباط  حاضر،  مقالۀ  در  انتخاب شده  نمونه آثار  در  مثال  به عنوان 
نزدیک با مسائل اجتماعی و دغدغه  های عمومی جامعه نقشی محوری 
دارد. از آن میان تصاویر )1( از حسن روح االمین، )2( از دانیال فرخ و )3(  
از میکائیل براتی به خوبی نشان دهندۀ نحوۀ ارتباط گیری هنرمندان جوان 
انقالب با دغدغه ها و مسائل اجتماعی خود با بهره گیری از ظرفیت های 
بر  با تمرکز  نقاشی دیجیتال است؛ چنانکه در تصویر )1( روح االمین 
به دغدغه های ذهنی  پاسخی هنرمندانه  برای مخاطب،  آشنا  تصویری 
مردم و نیازهای عاطفی اجتماع داده است. در تصویر )2( فرخ یکی از 
آرزوها و تصورات ذهنی مردم کشورش را در خصوص بازگشت قهرمان 
مفقوداالثر دوران دفاع مقدس به وطن، با پرداختی هنری به تصویر کشیده 
است و در تصویر )3( براتی به سراغ موضوعی فراگیر و مهم برای عموم 

جامعه، یعنی فداکاری نیروهای آتشنشان رفته است.
تصویر 1. نقاشی دیجیتال حسن روح االمینی با موضوع شهادت شهید حججی.

)http://farhikhtegandaily.com/news/44292) :منبع

به عنوان مثال و چنان که پیش از این هم اشاره شد، ابزارها و تکنیک های 
موجود در نقاشی دیجیتال، به همراه امکاناتی که رسانه های جدید تعاملی 
و شبکه های اجتماعی مجازی در اختیار هنرمندان قرار داده اند، شرایطی را 
پیش آورده اند که ارتباط نزدیک تر هنرمند با مخاطب و واکنش  سریع تر 
او به اتفاقات اجتماعی، از جملۀ نتایج آن است. در ادامه با عطف توجه به 
ویژگی های بنیادین هنر انقالب اسالمی که در ابتدای مقاله به آن اشاره شد، 
تالش می شود نحوۀ تعامل هنرمند انقالب اسالمی با اقتضائات و امکانات 
شیوۀ جدیدی از هنر تکنولوژیک همچون نقاشی دیجیتال و تأثیری که بر 
هنر نسل جدید نقاشان انقالب بر جای نهاده، با توجه به آرای والتربنیامین 

و با استناد به نه اثر از سه هنرمند جوان، بررسی و تحلیل شود: 

ارتباط مستقیم تر  با مسائل اجتماعی 
نقاشی دیجیتال به جهت گسترۀ امکانات فنی و ابزارهایی که به کاربر 
ارائه می کند و نیز سهولت کار با آن در نتیجۀ انعطاف باال و هم چنین 
مختلف  تکنیک های  و  قلم ها  شبیه سازی  با  که  فراوانی  عمل  اختیار 
نقاشی در آن فراهم آمده، می تواند حوزۀ  فعالیت هنرمند را به صورت 

تصویر 2. نقاشی دیجیتال دانیال فرخ با موضوع بازگشت حاج احمد متوسلیان. 
)https://www.tasnimnews.com/fa/news/1395/04/03/1112034) :منبع

تصویر 3. نقاشی میکائیل براتی با موضوع فداکاری قهرمانان آتش نشان.
)http://roozplus.com/fa/news/23346) :منبع



21

براتی، آثاری هستند که عمدۀ  اهمیت و اثرگذاری آن ها وامدار زمان 
انتشار آن ها بوده است؛ چنانکه تصویر )4( کاری بود که روح االمین 
به فاصلۀ  یک روز پس از خبر شهادت سردار سلیمانی در شبکه های 
اجتماعی منتشر کرد و با استقبال گستردۀ  مخاطبان خود همراه شد. تصویر 
)4( از فرخ نیز کاری بود که هم زمان با شرایط سیاسی ویژۀ کشور و 
تحوالت مهمی که در سطح روابط خارجی در جریان بود،  انتشار یافت 
و دایرۀ  اثرگذاری وسیعی یافت. تصویر )3( از میکائیل براتی نیز اثری 
بود که هم زمانی انتشار آن با شرایط اجتماعی خاص کشور در ماجرای 
آتش سوزی ساختمان پالسکو، موجب نقش آفرینی بسزای این اثر در آن 

برحه از زمان شد. 

تعامل با طیف گسترده تری از مخاطبان 
اگرچه شرایط رسانه های نوپدید و ظرفیت هایی که در نسل جدید 
رسانه های تعاملی و شبکه های اجتماعی مجازی فراهم است، خود نیازمند 
تحلیل و پژوهشی مجزاست، الزم به تأکید است که ارتباط دوسویۀ این 
رسانه ها با هنرهای دیجیتال از جمله نقاشی دیجیتال و یاری رسانی های آن 
دو به یکدیگر، محمل بروز اتفاقاتی نو در هنر معاصر شده است. یکی از این 
اتفاقات، چنان که پیش از این در بحث آرای بنیامن به آن اشاره شد، تکثیر 
اثر هنری در گستره ای وسیع و ارتباط با طیف های متنوعی از مخاطبان 
است. این شرایط، اگرچه پیش از این می توانست تهدیدی برای یکتایی و 
آن هالۀ مقدس دور از دسترس اثر هنری باشد، برای هنر انقالب اسالمی 
که مردم گرایی و ارتباط گسترده با مخاطبان از جمله اصول اولیۀ هنری آن 
محسوب می شود و خود بر جهت مردمی بودن آثار خویش تأکید می ورزد 
)صادقی، 1388: 217؛ قدیریان، 1372: 90(، فرصتی مغتنم و ارزشمند است. 
ازاین روست که نشر فراگیر یک اثر و تعامالت وسیع آن با مخاطبان 
خویش برای نسل جدید نقاشان انقالب اسالمی به مثابه مزیتی نسبی است.

این امر با نظرات بنیامین در خصوص نزدیکی اثر هنری به مخاطب 
در شرایط جدید و امکان ارزش گذاری هرچه بهتر مخاطب با رفع موانع 
برساخته ای چون یگانگی و هالۀ  مقدس در این شرایط )رهبرنیا، 1394: 
225(، در پیوند است. به عنوان مثال در نمونه آثار ارائه شده، تصاویر )4 و 
1(  از حسن روح االمین، تصویر )6( از دانیال فرخ و تصویر )7( از میکائیل 
براتی آثاری هستند که پس از انتشار در رسانه های مجازی به شهرتی 
فراگیر دست یافتند؛ چنانکه بسیاری از کاربران شبکه  های اجتماعی با 
بازنشر آن ها همراه با اشعار و نوشته  های عاطفی و حتی انتخاب این آثار 
به عنوان تصویر نمایۀ کاربری خود،  در تکثیر هرچه بیشتر این تصاویر 

مشارکت جستند. 

واکنش سریع به اتفاقات
از جمله ویژگی های نقاشی دیجیتال، قابلیت خلق سریع و کوتاهی 
زمان تولید آثار در آن با توجه به امکانات فنی خاصی است که این شیوه 
در اختیار نقاش قرار می دهد. این امر خود موجب افزایش امکان تسریع 
در کنش گری به موقع و چابک ترشدن هنرمندان در نسبت با اتفاقات 
انقالب همواره خود را در  پیرامون آن هاست. نظر به آن که هنرمند 
ارتباط با اجتماع دیده و همراهی با مردم و مسائل آن ها را عمده ترین 
به  تبدیل  بوم  پهنۀ  تلقی کرده )رهنورد، 1388: 46( و  هدف خویش 
محل تجلی تعهدات اجتماعی و دینی او شده است )گودرزی، 1388: 
90(، شرایط خاص نقاشی دیجیتال می تواند تسهیل کنندۀ اهداف هنرمند 
انقالب اسالمی و یاری رسان او جهت زما ن آگاهی و حضور به موقع در 
صحنه های اجتماعی باشد. این نکته با آرای بنیامین دربارۀ ناکارآمدی 
اصالت در امر تولید هنری و معکوس شدن کارکرد کلی هنر در شرایط 
جدید که طی آن هنر بر کنشگری فعاالنه و واقع استوار است، نیز قابل 

تطبیق است )بینامین، 1380: 156(.
به عنوان مثال در نمونه آثار ارائه شده، زمان مناسب عرضۀ برخی از 
نقاشی ها، نسبتی تنگاتنگ با میزان توفیق و مقبولیت آن  ها دارد. از این 
میان تصاویر )4( از حسن روح االمین، )5( از دانیال فرخ و )3( از میکائیل 

تصویر 4. نقاشی دیجیتال حسن روح االمینی با موضوع شهادت سردار قاسم سلیمانی.
)https://iqna.ir/fa/news/3868741) :منبع 

)http://yanondesign.com/1393/08/know-your-time-evil-khat) :تصویر 5. نقاشی دیجیتال دانیال فرخ با موضوع سپاه یزدیان. منبع

تأثیر نقاشی دیجیتال بر آثار نسل جدید هنرمندان انقالب اسالمی باتوجه به
آرای والتر بنیامین؛ مطالعۀ موردي: حسن روح االمین، دانیال فرخ، میکائیل براتی
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آثار مکتوب و دست  اندرکاران تولید و عرضۀ  نسخه های باکیفیت از 
آثار هنری و حتی شبکه های تلویزیونی، نقاشی دیجیتال و امکان بازنشر 
آن در رسانه های مجازی این فرصت را به هنرمند این عصر داده است 
تا با حذف نهادهای واسطه و کنارگذاشتن هزینه های اضافی، به صورت 
مستقیم و بی معونه به عرضۀ آثار خویش بپردازد. این وضعیت برای هنر 
انقالب اسالمی که از جمله ویژگی های اصلی آن را می توان بی تکلفی 
دانست )گودرزی، 1395: 579(، بستر مناسبی فراهم می آورد تا با دوری 
از تکلفات معمول در مناسبات هنری، به صورت بی واسطه و با کم ترین 
هزینه های ممکن، آثار هنری خود را در جهت آرمان ها و دغدغه های 

انقالبی خویش عرضه کند. 
مسألۀ اخیر را می  توان با آرای بنیامین هم در زمینۀ توسعۀ امکانات 
هنر در صورت های تازۀ خود و فاصله گرفتن از برج عاج نشینی و تبدیل 
)کمالی،  دانست  ارتباط  در  مترقیانه،  سیاسی  پراکسیس  به یک  شدن 
1387: 145(. به عنوان مثال در نمونه آثار ارائه شده، تصاویر )4( از حسن 
روح االمین، )2( از دانیال فرخ و )8( از میکائیل براتی از جمله آثاری 
هستند که هنرمندانشان کم ترین هزینۀ تولید را صرف آفرینش آن ها 
کرده اند و به سادگی و بدون هیچ محدودیتی در فضای مجازی منتشر 

شده  اند.

حذف امضای هنرمند از پای اثر
چنانکه در مرور آرای بنیامین اشاره شد، تکثیر آثار هنری همواره 
تهدیدی جدی علیه اصالت و یکتایی آثار بوده است و در خصوص هنر 
دیجیتال نیز سادگی امکان تکثیر آثار، چالش های بسیاری را در زمینۀ 
اصالت چاپ و تعداد نسخه های موجود مطرح ساخته است؛ به نحوی 
که برخی از هنرمندان برای مقابله با این مشکل، اقدام به تهیۀ نسخه های 

کاهش هزینه های تولید و واسطه های نمایش و نشر آثار
در شرایطی که تولید آثار هنری ولو در حد یک نقاشی سنتی، با توجه 
به هزینۀ  مواد اولیه و زمان و انرژی صرف شده ، نیازمند حمایت های 
مالی یا تأمین هزینه  ها از طریق فروش این آثار است، نقاشی دیجیتال 
این امکان را برای هنرمندان فراهم می سازد تا با صرف کم ترین هزینۀ 
ممکن دست به خلق آثار هنری خویش بزنند. هم چنین به رغم وجود 
نهادهای مختلفی که همواره واسطۀ هنرمند سنتی و مخاطبان او برای 
ارائه و معرفی آثارش بوده اند، مانند گالری ها، موزه ها، بینال ها، ناشران 

تصویر 6. نقاشی دیجیتال دانیال فرخ با موضوع امام )ره( در حلقۀ یاران.
)https://etemadonline.com/content/309918) :منبع

تصویر 7. نقاشی میکائیل براتی با موضوع حملۀ جنگنده های سعودی به یمن.
)https://snn.ir/fa/news/703977) :منبع

تصویر 8. نقاشی میکائیل براتی با موضوع کبوتری در آسمان حرم.
)https://rahyafteha.ir/61381) :منبع
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ویژگی بارز آثار هنرمدانش محسوب می شود )مددپور، 1383: 242؛  
طاهری، 1388: 448(، یک فرصت مغتنم است. در این شرایط هنرمند 
و  مهم  مسائل  برابر  در  را  خود  عاطفی  و  هیجانی  کنش  است  قادر 
برانگیزانندۀ خود، بی آنکه نیازمند گذشت زمانی طوالنی و رسیدن به 
احواالتی متغیر باشد، به صورت متمرکز و تکانشی بیان دارد. این امر 
را همانا می توان افزایش چگالی عاطفی هنرمند در زمان خلق اثر نامید. 
مسألۀ مذکور با دیدگاه های بنیامین مبنی بر رسیدن اثر هنری به فعلیتی 
دوباره در پی حذف فاصلۀ میان مخاطب و اثر و این که بر خالف گذشته 
دیگر اهمیت یک اثر هنری به ارزش آیینی و یکتایی و دوربودن آن از 

دسترس عموم نیست، مرتبط است.
به عنوان مثال در نمونه آثار ارائه شده، تصاویر )4(  از حسن  روح  االمین، 
)2( از دانیال فرخ و )3( از میکائیل براتی به خوبی نشان دهندۀ  شرایط 
مذکورند؛ چنانکه در این تصاویر پیداست، پرداخت شتابزده و سردستی 
به قسمت های حاشیه  ای تر اثر و حتی نیمه کاره گذاشتن برخی قسمت های 
غیر ضرور و در عوض تمرکز بیشتر بر روی قسمت های اصلی کار و 
تکمیل جزئی نگارانۀ این بخش ها، حکایت از تالش هنرمند برای تمرکز 
عواطف و هیجانات خود بر روی موضوع اصلی دارد. ازاین روی اتکای 
روح االمین در تصویر )4( بر فرم اثر و نمایش تأثربرانگیز چهرۀ قهرمان 
به جای پرداختن به جزئیات و تکرار این شرایط در تصویر )2( و هم چنین 
تأکید براتی بر بازسازی التهاب و هیجان جاری در صحنه و عبور از 
جزئی نگری های تصویرپردازانه در تصویر )3(  را باید از همین زاویه مورد 

بررسی قرار داد.

بهره گیری توأمان از تکنیک ها و شیوه های هنری مختلف
چنانکه در توضیح ویژگی های نقاشی دیجیتال گذشت، استفاده از 
ابزارها و الگوهای متنوع نقاشی از جمله قابلیت های مهمی است که نقاشی 
دیجیتال در اختیار کاربران خود قرار می دهد. برخی ها با انتقاد از این شیوۀ 
کار، شرایط اخیر را سبب دور شدن آثار هنری از اصالت و جوهرۀ هنری 
خود دانسته اند؛ این در حالی است که »اقتباس و پراکنده گزینی« به تأکید 
بسیاری از منتقدان و هنرمندان از جمله مؤلفه های سبک شناختی نقاشی 
انقالب محسوب می شود. )گودرزی 1380: 201 و آوینی 1387: 66(. از 
مجموع این دو فرض می توان نتیجه گرفت، نقاشی دیجیتال با امکانات فنی 
متعدد خود، به رغم آنچه برخی از منتقدان می پندارند نه عامل فروکاهندۀ 
ارزش های هنری، بلکه فرصتی مغتنم برای هنرمند انقالب اسالمی است 
تا در صورت نیاز و به اقتضای شرایط، ضمن بهره گیری  از تکنیک ها و 
شیوه های هنری مختلف به بیان ایده  ها و دغدغه ها و آرمان های هنری 
خود بپردازد. این مسأله نیز با دیدگاه های بنیامین دربارۀ رهایی اثر هنری 
از زندگی انگلی26 در کنار آیین و بیرون آمدن از زیر سایۀ اشرافیت سنت 

و آیین و در نتیجه دستیابی به ارزش مستقل و واقعی، در ارتباط است.
شاهد  می توان  خوبی  به  ارائه شده  نمونه آثار  در  مثال  به   عنوان 
بهره گیری صاحبان این آثار از تکنیک ها و ابزارهای فنی مختلف بود. 
از این میان تصویر )4( از حسن روح االمین، )5( از دانیال فرخ و )8( از 

محدودی از آثار خود می کنند و برخی نیز در صدد اعمال محدودیت های 
فنی برای مقابله با نسخه برداری  از آثار خویش اند )وندز، 1394: 52(. این 
خطر در دورۀ تکثیر دیجیتالی حتی می تواند به مسألۀ حذف نام و امضای 
مؤلف نیز بینجامد. به بیان دیگر در زمینۀ هنر دیجیتال، به جهت سهولت 
امر بازنشر و امکان پیش افتادن خود اثر از شخصیت مؤلف، گاهی مسألۀ 
نام و امضای هنرمند نیز به حاشیه می رود و مخاطب فراتر از بحث اصل 
بودن یا نبودن نسخه های درسترس، بی اعتنا به نام هنرمند اقدام به برقراری 

ارتباط با اثر منتشره می کند. 
به  معترض  از سویی همواره  انقالب که  برای هنرمند  این مسأله 
جنبه های نفسانی و مادی هنر غرب است )طاهری، 1370: 9( و اومانیسم 
ریشه دار در این هنر را مایۀ خودپرستی هنرمند می پندارد )آوینی، 1391 
ج.   11: 76( و از سوی دیگر در صدد رهایی هنر از آن خودپرستی و 
تنگناهای نظری و نیز هر تعلق دیگر است )همان، 77( می تواند شرایط 
متفاوتی را رقم بزند. در واقع حذف امضای مؤلف برای هنرمندی که گاه 
خویش انکاری و آرمان خواهی از جملۀ برخی وجوه کار وی محسوب 
می شود، نه یک تهدید، بلکه فرصتی برای طرح راحت تر دغدغه ها و 

اهداف هنری است.
این مسأله را می توان با نظرات بنیامین نیز در ارتباط دانست که 
می گفت بر خالف گذشته اهمیت یک اثر هنری دیگر به ارزش آیینی، 
جایگاه قدسی و یگانگی  وجودی آن وابسته نیست و یکتایی و شکوه 
آثار را بی همانندی آن ها ]که امضای هنرمند نشانه ای برای آن است[، 
تضمین نمی کند. به عنوان مثال در نمونه آثار ارائه شده، تصاویر )9(  از حسن 
روح االمین و )5 و 6( از دانیال فرخ از جمله آثاری هستند که به جهت 
اهمیت مضمون هنری آن ها در زمان انتشار نامی از مؤلفانشان به میان 
نیامد و تا مدت ها )و گاه هنوز هم( مخاطبانشان اطالع و البته توجهی به 

هویت خالق این آثار نداشته اند. 

تمرکز احساس و افزایش چگالی عاطفه 
نقاشی دیجیتال با توجه به سهولت کار با ابزارها و امکانات فنی 
موجود در آن و به جهت سرعت عمل باالیی که در اختیار کاربر قرار 
می دهد بستر مناسبی برای بیان هیجانی عواطف و احساسات هنرمند 
است؛ چنانکه به اذعان هنرمندان فعال این عرصه می توان به کمک 
آن، آثاری را که به طور معمول نیازمند صرف زمانی در حدود چند 
روز کاری است، در طی تنها چند ساعت خلق کرد. این قابلیت برای 
هنر انقالب اسالمی که بیانگری، به معنای ابراز تپشمند و داغ عواطف، 

تصویر9. نقاشی دیجیتال حسن روح االمینی با موضوع ظهور. 
)https://www.tasnimnews.com/fa/news/1393/11/18/647287)  :منبع

تأثیر نقاشی دیجیتال بر آثار نسل جدید هنرمندان انقالب اسالمی باتوجه به
آرای والتر بنیامین؛ مطالعۀ موردي: حسن روح االمین، دانیال فرخ، میکائیل براتی
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میکائیل براتی به شکل بارزتری این مسأله را نشان می دهند؛ چنانکه در 
تصویر )1(، روح االمین برای خلق اثر خود به سراغ یک عکس خبری 
رفته و با ترکیبی از فوتومونتاژ و طراحی، کار خود را به پایان رسانده 
است. در تصویر )5( فرخ ضمن به کارگیری فیلترهای دیجیتالی مختلف 
جهت ایجاد یک ترکیب27 رنگی مناسب، در تکمیل کار خود از عکس 
واقعی کاخ سفید استفاده کرده است. در تصویر )8( نیز براتی از امکاناتی 
چون افکت   های نوری و هم چنین دستکاری تصویر پرنده جهت القای 
حس حرکت در نمونه عکس های مشابه، به شکل آزادانه ای بهره جسته 

است.

نتیجه گیری  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
چنان که اشاره شد هدف از این تحقیق شناخت دقیق تر رابطۀ هنر 
امروز با تحوالت عصر جدید و مشخصًا نقاشی دیجیتال با آثار نسل جدید 
نقاشان انقالب بود. این پژوهش قصد داشت با تکیه بر آرای والتر بنیامین 
و با بررسی نمونه هایی از نقاشی انقالب اسالمی در دهۀ  نود خورشیدی 
چون آثار حسن روح االمینی، دانیال فرخ و میکائیل براتی و تحلیل نتایج 
تأثیر فناوری های جدیدی مانند نقاشی دیجیتال بر آثار این گروه از نقاشان، 
به تبیین دقیق تر این رابطه و تشریح ویژگی ها و شرایط پدید آمده در کار 
این گروه از هنرمندان دست یازد. در واقع احصای تغییرات ایجادشده در 
کار این گروه از نقاشان جوان انقالب و توضیح جداگانۀ هریک از این 

تغییرات، هدف فرعی مقالۀ  حاضر بوده است.
ویژگی های  با  را هنری  انقالب  هنر  پژوهش حاضر  اساس  این  بر 
سبک شناختی مشخص می داند که عالوه بر آن، به جهت رویکرد کلی نیز 
هنر انقالب در نسبتی مستقیم با انقالب اسالمی و متأثر از ماهیت آن، به 
اذغان عموم منتقدان و صاحب نظران هنری متعهد، مردم گرا، آرمان خواه، 
زمان آگاه، خویش انکار، سهل گیر و تپشمند است؛ چنان که در توضیح این 
ویژگی ها باید گفت هنر انقالب اسالمی هنری است باورمند و مسئول در 
برابر تعهدات اجتماعی و کنشمند نسبت به اتفاقات پیرامون خود. این هنر 
در الهام گیری، بیان گری، مضمون پردازی و حتی شیوۀ ارتباطی خود عمیقًا 
مردم گراست و حیات خویش را وابسته به تعامل واقعی با توده  های جامعه 
می داند. هنر انقالب هویتی آرمان خواهانه دارد و در معنا و صورت خویش 
همواره ایده آل  گراست. پاسخ به موقع به مسائل و موضوعات زمانۀ خود را 
مهم می پندارد و چیزی مانع کنشگری به هنگام آن نمی شود. هنر انقالب 
اسالمی به ارزش ها و آرمان های خویش بیش از خویش و حتی بقای نام و 
نشانش اهمیت می دهد و ابایی از گمنامی و دورماندن از اعتبارات حرفه ای 
عرصۀ هنر به بهای ادای تکالیف ضروری خود ندارد. در بند محدودیت های 
برساخته و اضافی فنی و صنفی و اجتماعی مرتبط با حوزۀ کاری خود 
نیست و از تبرج و تکلف و تصنع، به اسم شأن کار هنری و دگربودگی های 
مرتبط با این عالم پرهیز دارد. ساحت خالقیت ها و آفریشن گری های هنری 
در آن در نسبتی وثیق با حال و احواالت درونی هنرمند قرار دارد و از 
خلجان ها و نوسانات عمیق روحی او سرچشمه می گیرد. در مجموع هنر 
انقالب هنری برآمده از انقالب اسالمی و در پیوندی ناگسستنی با هویت 

انقالب و مّتصف به صفات و ویژگی های ذاتی آن است.

با توجه به این ویژگی ها و تحلیل هایی که از اقتضائات و شرایط 
نقاشی دیجیتال و انطباق آن ها با نمونه آثار منتخب ارائه  شد، مشخص 
گردید به رغم چالش های بنیادینی که هنر این روزگار در پی رشد فزایندۀ 
در  انقالب  نقاشی  روبه روست،  آن ها  با  رسانه،  عصر  در  تکنولوژی 
برخی زمینه ها، چنانکه بنیامین در تشریح شرایط هنر جدید در عصر 
تکثیر مکانیکی بیان می دارد، توانسته تهدیدات پیش روی را مبدل به 
فرصت هایی مغتنم در مسیر خود سازد. تکثیر مکانیکی هنر که یکی از 
جلوه های جدی و جدید آن را باید هنر دیجیتال نامید، همان گونه که به 
گفتۀ بنیامین منجر به از میان رفتن هالۀ مقدس هنر و ارزش های آیینی آن 
گردیده و مسألۀ اصالت آثار و نسبت مخاطب با آن  را با دگرگونی های 
اساسی روبرو ساخته، بر برخی از تولیدات نسل جدید نقاشان انقالب، 
تأثیرات مثبتی بر جای گذاشته و زوال یکتایی و بی همانندی هنر، در 

خدمت آرمان ها و ارزش های انقالبی  آنان درآمده است. 
در واقع این تحوالت در خصوص نقاشی انقالب به جهت ماهیت 
متعهد، آرمان خواه، مردم گرا، زمان آگاه، خویش انکار، سهل گیر و تپشمند 
آن، منجر به خلق آثاری گردیده که با بهره مندی از امکانات فنی گسترده 
و متنوع نقاشی دیجیتال، اقدام به برقراری ارتباط مستقیم تر  با مسائل 
با طیف گسترده تری  اتفاقات خود، تعامل  به  اجتماعی، واکنش سریع 
از مخاطبان، کاهش هزینه های تولید و واسطه های نمایش و نشر آثار، 
حذف امضای هنرمند از پای اثر، تمرکز احساس و افزایش چگالی عاطفه 
و هم چنین بهره گیری توأمان از تکنیک ها و شیوه های هنری مختلف، 
می نماید. به بیان دیگر باید گفت این گروه از هنرمندان توانسته اند از 
وضعیت جدید پیش رو و شرایطی که امکانی چون نقاشی دیجیتال برای 
ایشان فراهم آورده، در جهت نیل به سوی اهداف هنری و آرمانی خویش 
بهره جویند. از این رو با توجه دیدگاه های انتقادی والتربنیامین، تأثیر 
نقاشی دیجیتال را بر این آثار می توان هم سو با اهداف و سیاست های 

پدیدآورندگان آن ها و به طور کلی مثبت ارزیابی کرد. 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ پی نوشت هـا

1. Digital Painting.                   2. Walter Benjamin.
3. Art In The Age of Mechanical Reproduction.
4. Interactive Art.
5. (Tehran Annual Digital Art Exhibition) Tadaex.
6. Bruce Wands.  7. Owen Demers.
8. Lawrence Zeegen. 9. Henry Jenkins.
10. Vannever Bush      11. Theodour Holm Nelson.
12. Hypertext.                   13. Hypermedia.

14. Craig Hickman.                  15. www (Word Wide Web)
16. Authenticity.  17. Quality of Presence.
18. Historical Testimony. 19. Manifestations.
20. Parasitical Dependence. 21. Aura. 
22. Bolter.                                 23. Maclntyre.  
24. Gandy.                                25. Scweitzer.     
26. Parasitical Dependence.     27. Composition.
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