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Abstract
Art as an arena that is the manifestation of the endeavors 
of the human soul and its human concerns has a two-way 
interaction with the political, social and cultural conditions 
of the society. Syrian painting is also influenced by cultural 
events in its formation in continuation of the Ottoman 
style, which first tests the experiences of modern Western 
art, then cultivates what it has learned and tries to present 
its approaches and beliefs in the art world. The sense of 
backwardness among Syrian intellectuals and artists draws 
them to the West, some of whom have become acquainted 
with the modern Western style by studying in European 
universities and trying to introduce and apply it in the 
Syrian society. Meanwhile, the spirit of independence 
instilled in human nature has been fostered by some artists 
of the first decades after World War I, and under the 
control of the French guardianship, in search of their 
historical identity, appears nationalism in their paintings. 
Tawfiq Tariq, the most well-known artist of the early 
decades of Syria's formation as an independent state, 
returns to Syria from France with military family 
upbringing, patriotism, membership in the Turkish 
Nationalist Party and knowledge of modern Western art 
and as one of the pioneers of the Rawwad generation. 
Relying on the artistic techniques of the West, he shows his 
commitment and prejudice to the Arabs and the Syrian 
nation in his paintings. His great interest in history and 
gaining knowledge in the field of restoration of historical 
monuments, urged him to work as an architect and 
topographer after returning to Damascus and while he 
continued to paint all the time, he also participated in the 
restoration of several historical buildings in the city and 
restored them, which was effective in his paintings of the 
architecture of Syrian historical and religious buildings. The 
main question of this research is how nationalism is 
realized in Tawfiq Tariq's paintings based on the examples 
of the present study? With the establishment of the first 

modern educational institute of art, Tariq, in addition to 
creating his works, trains a generation to address his 
concerns in the field of Syrian art, which lead to a new 
approach to contemporary Syrian painting. Late art 
historians and critics have considered Tariq's works, like 
other Rawwad's works, often adapted and devoid of 
originality, and have written about them more ideologically 
or nationalistically. However, it can be argued that the 
paintings of this particular artist were created with very 
clear purposes and with a political and social commitment 
to the period and society in which he lived. While his 
paintings followed European patterns in style, the themes 
of Tariq's works were closely related to his support for 
national independence and his concern for contemporary 
issues in Arab and Syrian society. His works provide a 
framework for the artist's commitment to the changes he 
wished to see in his community and to use his art tirelessly 
in this direction. Even in Tariq's less "political" paintings, 
the emphasis on Arabic or Syrian identity remains central. 
This study aims to review Tariq's role in contemporary 
Syrian art and to examine and analyze some of his works 
such as Majlis Mamun and Abu Abdullah Saghir and even 
works that are apparently not political and historical and 
only illustrate natural landscapes, and show his tendency to 
nationalism and conclude his commitment to the Syrian 
community. This research intends to study and analyze 
some of his works, such as Majlis Mamun and Abu 
Abdullah Saghir, by means of descriptive analysis, and to 
demonstrate his inclination towards nationalism and his 
commitment to the Syrian society by reviewing his role in 
contemporary Syrian art, which shows his interest in the 
Arab background and his prejudice against his homeland. 
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.رانیا ز،یتبر ز،یتبر یدانشگاه هنر اسالم ،یتجسم یهنرها ۀاستاد دانشکد

**ی طالب عقوبی

.رانیا ،زیتبر ،زیتبر یدانشگاه هنر اسالم یاسالم یهنرها یدکترا یدانشجو

 چکیده 
کنش بَرهَم شود،یاو محسوب م یانسان یهاروح بشر و دغدغه یگاه تکاپوهاکه جلوه یاعنوان عرصههنر به 
متأثر از  زین هیسووور یجامعه دارد. هنر نقاشوو یو فرهنگ یاجتماع ،یاسوویبا اوضوواس سوو هیدوسووو یو ارتباط

س یفرهنگ یدادهایرو یا مر یهنر مدرن غرب اتیربابتدا تج ،یسبک عثمان ۀخود در ادام یرگیشکل ریدر م
در جهان هنر،  شیخو یو باورها کردهایرو ۀارائ یو در تالش برا پروردیخود را م هایسوو آ آموخته د،آزمای

و  کندیآنان را متوجه غرب م ،یروشووونفکران و هنرمندان سوووور انیدر م ی. حآ عقب ماندگداردیقدم برم
 یو کاربرد یمعرف یو در تالش برا شوندیآشنا م یمدرن غرب ۀویاروپا با ش هایدر دانشگاه لیبا تحص یبرخ

 یۀفرانسه بود، روح تیمومیتحت ق هیسور نکهیهمزمان با ا ان،یم نی. در اندآییبرم هیسور ۀنمودن آن در جامع
 یو در جسووتجو دیاول به اوج رسوو یپآ از جنگ جهان نینخسووت هایهنرمندان دهه یبرخ یاسووتقالل طلب

 نتریشوودهطارق، به عنوان شووناخته قی. توفافتی یتجل انهگراییمل هایبارقه ،یدر آثار نقاشوو ،یخیتار تیهو
حآ وطن ،ینظام یخانوادگ تیمستقل، با ترب یبه عنوان کشور ه،یسور یرگیشکل نیآغاز هایهنرمند دهه

یباز م هیسور هاز هنر مدرن غرب، از فرانسه ب یو دانش هیترک گراییدر حزب مل تیعضو ۀنیشیبا پ ،دوستی
غرب، تعهد و تعصووب  یهنر هایکیبر تکن هیهنرمندان نسوول رّوداد، با تک نیاز مؤثرتر یکیو به عنوان  گردد

و کسب  خیوافر او به تار ۀ. عالقرساندیظهور م ۀخود به منص هاییرا در نقاش یسور تیدو مل تیدخود به عرب
یامر در نقاش نیب ردازد که هم یخیبه مرمت آثار تار بتداتا ا شودیموجب م ،یخیمرمت آثار تار ۀدانش درحوز

صلافتدیمؤثر م هیسور یومذهب یخیتار یو بناها یاو از معمار های سئوال ا ست که  نیا ق،یتحق نیا ی.  ا
 نیاسووتا ا افتهیپژوهش حاضوور، وگونه تحقق یهابر نمونه هیطارق با تک قیتوف یدر آثار نقاشوو گرایییمل

طارق، که به صورت هدفمند  قیآثار در دسترس توف انیاز م یلیلتح – یفیتوص ۀویتا با ش تبر آن اس قیتحق
شده س رصغی ابوعبداهلل و مأمون مجلآ همچون اند،انتخاب  بر نقش او در  یکند و با مرور لیو تحل یرا برر

سور صر  شان از عالق ه،یهنر معا سرزم یعرب ۀنیشیاو به پ ۀکه ن صب او به  او به  شیگرا دارد، یمادر نیو تع
 .کند یرگیجهیرا نت یسور ۀو تعهد به جامع گرایییمل

  واژگان کلیدی:

.هیهنر مدرن سور ،ییگرا یطارق، مل قیتوف ه،یسور ینقاشقاجار،  ۀهنر دور

 ۀسندینو ییبه راهنما «هیمعاصر سور ینقاش نیتکو یخیتار لیتحل»دوم با عنوان  ۀسندینو یمقاله حاضر برگرفته از رساله دکتر*
 در حال انجام است زیتبر یاول است که در دانشگاه هنراسالم

*  مسئول مکاتبات: نویسندهmohammadzadeh@tabriziau.ac.ir

Creative Commons Attribution License به مجله اجازه میدهد حق نشر متعلق به نویسنده(گان) است و نویسنده تحت مجوز 
 مقاله چاپ شده را با دیگران به اشتراك بگذارد منوط بر اینکه حقوق مؤلف اثر حفظ و به انتشار اولیه مقاله در این مجله اشاره شود.
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 مقدمه 
 

 یجنگ جهان یدر پ د،یجد یمسووتقل به عنوان کشووور یۀسووور
آمد تا مردمانش  دیپد یعثمان شووودۀ تکهتکه یۀاول از دل دولت عال

 یهمراه با مصائب تمام نشدن انهیخاورم یایرا در جغراف دیجد ایبرهه
جانکاه کنند و شاهد و گواه بر  یدردها انیآن، تجربه و با هنر خود، ب

به عنوان  ه،یباشووند. سووور ندگانیآ یبرا خودمصووائب روزگار  نیهم
س یاز کشورها یکی ش ۀطریمخلوق  و هنر خود  یبلوک غرب که نقا

 از هابه ناگاه خود را قرن گرفت،مییپ یسوووبک عثمان ۀرا در ادام
شی از هنر مدرن جهان،  یماندگ-و با حآ عقب دیدورتر د یغرب نقا

 دیرا به تقل اینهعجوال اتیهنر مدرن، تجرب یدر جستجو یبا آشفتگ
 یرگیو شووکل ه،یآزمود. حضووور فرانسووه در سووور یغرب یاز نقاشوو

ش سات آموز س  یهنر هایو انجمن هایهنر همچون گالر نینو یمؤ
قرن  نینخسوووت هایدهه هاییمحض از غرب، نقاشووو یرگیبا الگو

شکل م ستمیب شا دادیرا  شت دیکه  سلط غرب و البته ا از  شیب اقیت
 یۀاول هایموجب شد تا در دههبه هنر مدرن،  یهنرمندان سور ۀانداز

ش ستم،یقرن ب سور ییقابل اعتنا هایینقا شاهد  یاز هنرمندان  را 
مانند اغلب  زین هسووووری هنرمندان و منداندغدغه ی. برخمینباشووو

سوووربرآورده بودند، به دنبال  یکه از درون عثمان دیجد یکشوووورها
 یخود به عنوان کشوووور نیسووورزم یو معرف یخیتار تیهو یایاح

شدند و بر هم ست به کار  ستقل، د ضه  دیرا تول یباور، آثار نیم و عر
شان از گرا ست قیعم شیکردند که ن  تیهو اءیاح ،یآنان به وطن پر

 دارد.  گرایییو مل یعرب
معاصوور  یۀخود در سووور المللینیهنر با همه اشووتراکات ب البته

هنر  سوووتم،یقرن ب یکه در ابتدا یکامالً متفاوت اسوووت، از آن رو
ص یعثمان صرفاً آثار وند هنرمند تح ست و  در  کردهلیبر آن غالب ا

سور یشاتیغرب، گرا سلط  و  هیاندک به هنر مدرن دارند و پآ از ت
 هایایهیو حضووور سووور یسوووفران یمؤسووسووات هنر یرگیشووکل

از هنر مدرن را در  هاییبارقه توانیبازگشوووته از غرب اسوووت که م
 .افتی یسور ینقاش

قاشووو قیتوف ند ن خانواده یطارق، هنرم و  یارتشووو ایکه در 
رشد کرده بود، پآ از بازگشت از فرانسه در کنار آموزش  پرستهنیم

 که اسووتکرده دیرا تول یآثار ن،ینو یبر دسووتاوردها هیبا تک ینقاشوو
 نی. اگذاردیم شیاو را به نما گرایییاز حآ مل یقیعم هاینشوووانه

شاره به پژوه ق،یتحق سو افتهیانجام  هایشبا ا محققان  یبرخ یاز 
 یکه در نقاشوو یریاو و تأث نامۀیدر خصوووط طارق و زندگ یخارج

آثار در دسووترس او که به طور هدفمند انتخاب  انیمعاصوور دارد، ازم
ند،یم طارق م لیبه تحل شوووو ثار  طارق و  قیتوف ی. معرفپردازدیآ

 یعتقادو ا یاسوویسوو اتیروح یرگیو شووکل یرشوود و زندگ طیشوورا
 یاسووت، بخش مهم-دهیکه در غرب د هاییطارق، به همراه آموزش

ابزار  ۀنقش طارق در ارائ نی. همچنشووودیمحسوووب م قیتحق نیاز ا
برجسته به  زین هیهنر مدرن سور یهنر هایمؤسسه آیو تأس دیجد

 در و اسووتشوودهپرداخته زیبه آن ن قیتحق نیکه در ا رسوودینظر م
 یکیآثار طارق به عنوان  لیجوانب مختلف و تحل یبا بررسوو ت،نهای
و  یابیتیو تعهد او به هو شیگرا ه،یهنر مدرن سووور شووگامانیاز پ
 .شود-یم یرگیجهینت گرایییمل

 
 
 

 وهشژپ. پیشینه 1
ست که  ضح ا سورپر وا ضوس  و مطالعات مربوط به آن در  هیمو

شورها گریبا د سهیمقا کمتر مورد  ،یدر تحوالت جهان رگذاریتأث یک
 هیسور ۀدربار زین یمحدود و معدود اریمنابع بس رو،نیاتوجه بوده و از

 ،یاسوویسوو ،یدر دسووت اسووت. البته در موضوووعات مختلف اجتماع
 سووندگانینو ایترجمه شووده  یبه فارسوو یمطالعات ره،یو غ یفرهنگ

 اند.باره کرده نیدر ا یفاتیاقدام به تأل یداخل
در مطالعه و  عتاًیطب ه،یسور ۀمطالعات در حوز تیبه محدود نظر

مواجه  یکمتر اریبا منابع بس هیسور یپژوهش در موضوس هنر و نقاش
 هیمعاصر سور ینقاش یبر رو یپژوهش متمرکز چیه باًیو تقر میهست

به جز در  زیطارق ن قیوون توف یانجام نگرفته و به تبع آن، هنرمند
س س ریمعدود غ اریموارد ب سا ،یفار ست. با  یو معرف ییشنا شده ا ن

 .شودیدر ادامه ارائه م شده،افتهیاز مباحث  یکل یانهیشیپ حال،نیا
 1396ارشد خود به سال  یکارشناس ۀنامانیدر پا بیخط فاطمه
وند اثر  یبه بررس یجنگ در آثار نقاشان معاصر سور ریبا عنوان تأث

ش سور ینقدا ضوس جنگ در  یاز هنرمندان  پرداخته و با تمرکز بر مو
وند هنرمند و آثار آنان انجام  ۀنامیبر زندگ یکل یمرور ،یآثار نقداشوو

پا یپور اکاکرم غالم ای( Khatib,2017) اسوووتداده مانیدر   ۀنا
هنرمندان  یبا عنوان معرف 1379 ارشوود خود به سووال یکارشووناسوو

 یوند هنرمند سووور یمختصوور، به معرف یشوواخع عرب، در بخشوو

 (.Gholampur, 2000) کندیشورا اکتفا م ریهمچون نص
 یگذر  1صووفوان دیول زین یمحققان خارج هایپژوهش انیم از
 قیتوف قیبه تعم ،یالدیم 2011مختصووور خود به سوووال  قیدر تحق

و ارائه  یپرداخته که در کنار معرف هیسور یتجسم یطارق، در هنرها
ندگ مۀیز به نقش او در هنر سوووور قیتوف نا ته  هیطارق  پرداخ
 ( ( .Sawwan, 2011است

مدرن به  رتصوووی هجوم ها،در کتاب کارکرد زبان 2نف ایلویسوو 
سلمان و پ سال  رامونیشرق م شته، در  یالدیم 2003آن که در  نو

سور یکنار پرداخت مفصل به هنر کشورها  هیعرب مسلمان به هنر 
سور یپرداخته و تقال زین س یرا برا یهنرمندان  به  تهیبه مدرن دنیر

 (. Naef, 2003, 192) استکرده انیب لیتفص
طارق،  قیدر مورد توف افتهیانجام  قیتحق نیمهمتر دیشا 

به  ینقاشو»با عنوان  یالدیم 2016در سوال   3شوارلوت بانک ۀمقال
مذاکرات  یبرا یرنگ روغن به عنوان بسوووتر یعنوان نقد: نقاشووو

 هیسور یباشد که در کنار مبحث نقاش «هیدر سور یاسیو س یاجتماع
پرداخته  هیسووور یدر نقاشوو درنابزار م ۀطارق در ارائ قیبه نقش توف

 ((.Bank 2016است 
ها، کتابخانه ،یغرب یو کشووورها هیدر سووور ینترنتیا یهاگاهیپا

هنرمندان  ۀرا دربار ییهاداده زین یالمللنیب یهایو گالر هاشگاهینما
ستفاده  وند،یپ نیاند که در اکرده یآورو آثار آنان جمع یسور مورد ا
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در  یقبل هایبا پژوهش یپژوهش، شوووباهت نیاند. البته اقرار گرفته
صرفاً از پژوهش امحتو ضد ،یقبل هایندارد و  موارد به  یبرخ حیر تو

 .ردگییکمک م ایصورت نمونه
 

 روش پژوهش. 2
 قیتوف هایینقاش انیاست که از م یلیتحل - یفیتوص ق،یروش تحق

با اسوووتفاده از  دهند،یم لیرا تشوووک قیتحق یطارق که جامعه آمار
نه به تحل یرگیروش نمو ند،  هدفم نه و  ها گا  یبرخ یخیتار لیآ

شده و در دسترس طارق که آثار شناخته قیمتعلق به توف یهاینقداش
ضور در کتابخانه نی. اپردازدیبودند، م شگاه یهاامر با ح  یمراکز دان

انجام  ینترنتیا یهاگاهیپا یمتون مرتبط و بررسووو ۀکشوووور، ترجم
ستندات و داده رفتهیپذ ست که تا حد امکان بتواند کمبود م ها را در ا
 نهیزم نیدر ا یمحققان آت یرا برا ریخصوط کاهش دهد و مس نیا

 .هموار کند
 
 هیدر سور گرایییاستقالل و مل. 3

اول و شووکسووت و  یدر جنگ جهان یعثمان یام راتور ۀمداخل
ستقالل انیگرایسقوط آن، مل شت و و ا شام را به جنبش وادا طلبان 

شاه صلیآن، ف یدر پ س هیسور یاول، به پاد اما متفقان که در  د؛یر
ندادند و  یتیاهم انیگرایمل میشوووده بودند، به تصوووم روزیجنگ، پ

فرانسووه قرار دادند  تیمومیق اصووطالحاً ایرا تحت سوولطه  هیسووور
(barazesh, 2009, 40-41, Shup, 2108, 81-82هنر خاورم .)و از  انهی

 کیتازه از تقابل سوونت و تجدد در  یتیروا توانیرا م هیجمله سووور
دانست. البته هنر  یهنر اسالم یاز قلمرو فرهنگ یاسیس کیتیئوپولژ

هنر مدرن در  ۀندیابلکه نم سووت،ین یهنر اسووالم ۀندینما انه،یخاورم
از  رسوودیکه به نظر م یمسوولمان اسووت؛ هنر یکشووورها نیترمهم

اسووت  رفتهیپذ ریجوامع سووخت تأث نیا یو اجتماع یاسوویسوو هر سوو
(tanhai, ravadrad va moridi, 2010,33.) 

هسووتند که آغاز  دهیعق نیاز منتقدان و مورخان بر ا یاریبسوو   
شکل نیاول ستمیقرن ب سور یریگمرحله از  صر  ست؛  هیهنر معا ا

س نیا راکهیز شامل تحوالت  سیمرحله،  ست که  یایو اجتماع یا ا
 را دگرگون کرده است.  هیهنر سور اتیروند ح
 یدنظرطلبیوتجود یاجتمواع نودیمهم فرا یهوااز جنبوه یکی
 تهیاز کاروان مدرن یها به نوعاحساس بود که عرب نیا ،یسازمدرن

که  کردندیاثبات م دیبا نیمدرن شوووند و همچن دیاند و باعقب مانده
ست ستقالل از قدرتبه یمرحله برا نیبه ا یابید ست آوردن ا  یهاد

 است. ریپذامکان یراستبه ،ییاروپا ای یاستعمارگر، خواه عثمان
هنر، مانند  ۀدر عرص یرگذاریتأث یهاتیدوران، شخص نیدر ا 

شدند. توف1940-1875طارق ) قیتوف  نیاز اول یکیطارق  قی( ظاهر 
ست سل ریتأث لیبود که به دل هیسور ۀهنرمندان برج  یهاکالنش بر ن

 یهنر یهانشیدارد. آفر ژهیو یگاهیجا ،یهنرمندان سوووور یبعد
شده ا سبب  شمند او   یهااز وهره یکیعنوان که به ستمتعدد و ارز

او از  ۀویشناخته شود. ش هیسور ینقاش خیدر تار« رّوداد»نسل  یاصل
و  سمیرئال  ،4گراعتیو با مکاتب طب کندیم یرویپ ییاروپا یهاسبک
مرتبط اسووت. موردخان هنر و منتقدان متأخر، آثار طارق را  5گراشوورق

و  و فاقد اصووالت انگاشووته یرّوداد، اغلب، اقتباسوو گرید یهامانند کار
ها آن ۀدربار یسووتیونالیناسوو ایو  کیدئولوژیا یاندازاز وشووم شووتریب

با اکرده ییفرسووواقلم ند.  که  توانیحال، م نیا تدالل کرد  اسووو
تعهد  کیهنرمند خاط با اهداف کامالً واضووح و با  نیا یهاینقاشوو

سیس  یزندگدر آن  یکه و یامربوط به زمانه و جامعه یو اجتماع یا
از  وه،یاو از لحاظ شوو یهایکه نقاشوو یاند. در حالخلق شووده کرد،یم

پا یالگوها ند،یم یرویپ ییارو با  یول کرد طارق  ثار  موضووووعات آ
 ۀاو درخصوط مسائل معاصر جامع یو نگران یاز استقالل مل تیحما

طارق، آن  قیجنبه از کار توف نیدارد. ا کیارتباط نزد هیعرب و سووور
که بعداً در قرن  دهدیقرار م «انهگراییهنر مل» ۀبه انگار کیرا نزد

 .کرد دایپ یادیز تیاهم ستمیب
 

جا قیتوف یمعرف. 4  انیاو در هنر و جر گاهیطارق و 
 هیسور یروشنفکر

 1875نسول رّوداد، در سوال  دارانهیاز طال یکیطارق به عنوان 
خانواده یالدیم ظام یادر  فه از افسوووران ن پدربزرگش  یمر پدر و  (

سران عثمان ص یاف شد و تح سط التیبودند( متولد  خود را در  ۀمتو
 ۀم. وارد دانشووکد 1893رسوواند و پآ از آن در  انیاسووتانبول به پا

روغن در رنگ ی(. نقاشووQashlan, 2006, 18اسووتانبول شوود ) ینظام
م نا تدا مدارس یدرسووو ۀقرن نوزدهم در بر ما ییاب ارتش  ییو راهن

اهداف  یعمدتاً برا ینقاشوو نیگنجانده شووده بود و اگروه ا یعثمان
 نیدر ون زیاز هنرمندان مشهور ن یدرنظر گرفته شده بود، برخ ینظام

ندیم آیتدر یمدارسووو تShaw, 2011, 31) کرد به گف طارق  ۀ(. 
آنان قرار « مستند» ۀویو ش یهنرمندان عثمان ریاو تحت تأث ف،یالشر

آموزش  نیدر مورد نقش ا یایقطع زیو چیحال، ه نیگرفته بود. با ا
 اشیهنر یهاتیفعال ۀادام یطارق برا قیبه توف دنیدر الهام بخشوو

سال Al-Sharif, 1984-85, 14وجود ندارد )  لیم. به دل 1893(. او در 
به زندان افتاد، اما به  سووتیونالیناسوو یاسوویگروه سوو کیبا  یرهمکا

شد ) ستانبول، آزاد  سال  ی(. وQashlan, 2006, 18شرط ترک ا در 
 ۀم. در رشووت 1901گرفت و در سووال  یپناهندگ آیم. در پار1895
  6بایز یهنرها ۀاز دانشوووکد یو شوووهرسووواز یبردارنقشوووه ،یطراح
(. پآ از بازگشت به دمشق، Qashlan, 2006, 18شد ) لیالتحصفارغ

 یکه نقاش ین معمار و توپوگراف، مشغول به کار شد و در حالبه عنوا
شووهر  یخیسوواختمان تار نیدر مرمدت وند داد،یمدت ادامه مرا تمام

 یلیشد، اما خ یزندان زیاول ن یمشارکت کرد. او در طول جنگ جهان
شد  ایزود  شاجره ایآزاد  ست فرار کند. او پآ از م سر  یاتوان  کیبر 

سال  ۀزیجا صد ب1926هنر، ظاهراً در  شق را به مق ترک  روتیم. دم
دو شوووهر گذراند تا  نیکرد و پآ از آن، عمر خود را در رفت و آمد ب

درگذشووت و در دمشووق به خاک  روتیم. در ب1940در سووال  نکهیا
 (.Qashlan, 2006, 18س رده شد )

طارق از  قیمعاصران توف یشده، در مورد تلقمنابع نقل متأسفانه
ذهن »و  یاما همواره از روشووونفکر دهند،یارائه نم یآثار او اطالعات

 یویبود که اسووتود یهنرمند نی. او نخسووتکنندیم ادیاو  «ۀختیفره
به رو نه دانش یخود را  عاال باز کرد و ف ندان  آموزان و عموم عالقم

 یاپرشووور و آگاهانه یو فرهنگ یهنر ۀعرصوو بخشتا الهام دیکوشوو
 (.Al-Sharif, 1984-85, 10باشد )

تداول تار نیترم هان عرب، گرا خیخوانش  به  شیهنر در ج
شورها ستقالل در ک شکاف طبقات یعرب یا . با داندیم یرا منجر به 

 یبرا هیاسووتقرار هنر در سووور یطارق، وگونگ قیآثار توف یبررسوو
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ضع سائل اجتماع یانتقاد یریگمو سبت به م س ین سیو  ست به یا د
هنر » یهادهیبا ا هیسووووردر  یاثر هنر کیوگونه  نکهیو ا دیآیم
 . خوردیم وندیآن پ ییاروپا یهانهیزم نیو همچن «انهگراییمل

هنر را  ،یهنرمندان سور نیکه نخست سدینویم 7یبهناس فیعف
طارق را  قیشووروس کردند. او آثار توف ییاز هنرمندان اروپا «دیتقل»با 

 ییاروپا یمجدد از عناصر نقاش یبیترک ایوفادار به اصل  ییهانسخه
به  8فی(. طارق الشووور ,1974Bahnassi ,10 ,11) کندیم فیتوصووو

 ی. در زمانکندیاذعان م هیهنر سور ۀدر عرص دخالق نسل رّودا یروین
 نیا کردند،یجامعه را برآورده نم یازهاین گرید ،یسووونت یکه هنرها

حال، او  نیرا به کشور آورد. با ا ییبه سبک اروپا ینسل بود که نقاش
قدرت ا دهیعق نیبر ا که  ندان در تقل نیاسوووت  هنر  قیدق دیهنرم

کادم ری)غ «یسووونت»در وارووب سوووبک  ،ییاروپا ( آن و در کیآ
ست ) ،یواردات یجذب زبان یتالششان برا -Al-Sharif, 1984نهفته ا

 ۀدر بحث خود دربار 9دیشووو سوووتنی(. همانطور که کر85 ,7 ,8 ,13
 کند،یخاطرنشووان م یلبنان هینقاشووان اول ۀانیگرابرهنه یهاینقاشوو

را  بایز یتسووولط بر هنرها یتالش هنرمندان برا ییهادگاهید نیون
 یهازهیانگ نی(. آنان همچنScheid, 2010, 201)  کندیم تیاهمیب

انتخاب هنرمندان رّوداد از نظر سبک و موضوس در  یرا برا یترقیعم
 .رندیگینظر نم

 
 رییطارق و تعهد به تغ قیتوف. 5

روشوونفکران عرب، در اواخر قرن نوزدهم  انیغالب در م دگاهید
از فرهنگ  نیادیبن یبود که تنها گسووسووت نیا سووتمیقرن ب لیو اوا
را  یجهان عرب حالت رکود یسبب شود که کشورها تواندیم یسنت

 بیترت نیکه به نظرشان دوارش شده بودند، پشت سر بگذارند و بد
از  دیامر با نی(. اNaef, 2003, 192) ابندیدسوووت  یواقع تهیبه مدرن

 see) شوووودیم دهینام «فیتثق»که  «یریپذفرهنگ» ندیفرا قیطر

Scheid, 2010, 203از آداب و رسوووم  یبرخ ی. نقد و نففتدی(، اتفاق ب
 یاریبس رایها بود؛ زتالش نیاز ا یمهم ۀعرب، جنب ۀمربوط به گذشت

 یاعراب و مسوولمانان تلق یماندگعقب یعنوان علل اصوولها بهاز آن
و  بایز ی(. هنرهاNaef, 2002, 221; Scheid, 2010, 203) شوودندیم

کرد و هنرمندان، نقش  فایا ندیفرا نیمهم در ا یاجرا و درک آن، نقش
. دانسووتندیمهم م اریبسوو «یسووازمتمدن تیمأمور» نیخود را در ا

را در  بایز یقصود داشوتند درک هنرها ،یروشونفکران و رهبران مدن
شووووند.  یمخاطبان خود پرورش دهند و موجب تحول فرهنگ نیب

  «یریپذفرهنگ» ندیفرا نیرا در ا برجسته ینقش شاهنگان،یجنبش پ
 یآموزش یدادهایو رو هاشگاهیها، نماآن انیکرد و رهبران و حام فایا

  «ختهیفره ۀطبق»در  بایز یعالقه به هنرها جادیرا با هدف ا یمتعدد
به آن دسوووته از اقشوووار جامعه اطالق  صوووطالح،ا نیدادند. ا بیترت
 یباال و متوسوط، از منابع الزم برا ۀکه مانند هنرمندان طبق شوودیم

اند، اما ممکن است قبالً از آن استفاده برخوردار بوده فیشرکت در تثق
 (.Lenssen, 2014, 27; Scheid, 2010, 209–210, 218نکرده باشند )

ناگز هیدر سوووور بایز یهنرها یطورکلبه با  ریو جهان عرب 
 یبرا ن،یارتباط داشوووت؛ بنابرا یو فرهنگ یاجتماع ،یمل یهادغدغه

 ییاستعمارزدا ۀکه در عرص یغرب ریهنرمندان غ گریمانند د ها،یسور
 یو )هنر برا یهنر یمسوووائل مربوط به خودمختار کردند،یکار م
برخوردار بودند،  یاریبس تیاز اهم اروپادر  دیکه شا یمی، مفاه 10هنر(

داشووت  ییاروپا طینسووبت به مح یکمتر و ابعاد کامالً متفاوت یتیاهم
(Lenssen, 2014, 38-49با ا .)مسوولکان طارق، مانند هم قیتوف نکهی

 کرد،یم یرویپ یطور رسووومبه یقو کیسوووبک آکادم کیخود از 
س حالنیدرع شآگاهانه حالت اریب شن یهاوهیها و  مانند  ،ییاروپا یقا

جامعه  ۀانتقاد خود دربار انیب یرا برا یخیتار یو نقاشوو ییگراشوورق
سور ستفاده کرد. همان یۀعرب و  صر ا طارق  قیطور که آثار توفمعا

شنا  انیدر م یاو با مباحثات جار دهد،یم یگواه شنفکران عرب آ رو
 ییهااز منظره یدر نقاش یتیوضع نیوجود نداشت که ون یلیبود و دل

صدق نکند.  زین شد،یفرانسه انجام م تختیکه در زمان اقامتش در پا
سه پ قیتوف یآثار هنر نکهیا  کندینم یرویطارق از هنر آوانگارد فران

ست  او  یشود، به مفهوم عدم آگاه یتلق« کارانهمحافظه»و ممکن ا
که به هنرمندان  ی. با توجه به نقشستین یمترق یهنر یهااز جنبش

صل عنوانبهعرب،  شده  شرفتیو پ تهیمدرن یحامالن ا سبت داده  ن
کرد که  دایرا پ ییبود که او الگوها کیآکادم یهاوهیش انیاست، از م

بود. او  نیترمورد نظر خود به مخاطب، مناسووب یهاامیانتقال پ یبرا
قاشووو قیاز طر بارخود از هم یهاین تا در نان خود خواسوووت   ۀوط
ها با زمان حال، تأمل و ارتباط آن دهدیعرب م خیکه تار ییهادرس

ش کهیدرحال نیکنند؛ بنابرا ست نقا به  یطارق، معمول یهایممکن ا
که معموالً با نقد مرتبط  کردیکار م ییاو در ژانرها راینظر برسووند )ز

 ۀدوبار ۀبرانداختن و مالحظ یبرا یطعکار را با قصد ق نینبودند(، او ا
سدیم نظرژانرها انجام داد. به  نیا ش ر س ۀویانتخاب  آگاهانه  اریاو ب

ضاس اجتماع یانتقاد ۀارائ یاو برا یدر آرزو شهیبوده و ر  یمؤثر از او
 داشته است. یاسیو س

قدان، طارق را  کهیدرحال  نیتراز مهم یکیمورخان هنر و منت
شان رّوداد بازم سندینقا  ادیاو  ۀانیگرایمل یهاشیاز گرا یو گاه شنا

مورد توجه قرار  زین یشوووناختییبایز یهااز جنبه یآثار و کنند،یم
 ,See e.g. Al-Sharif, 1984-85, 14-16; Qashlan 2006گرفته است )

14-20; Sawwan, 2011ۀدکننوودیووتقل کیووعنوان (. او عموودتوواً بووه 
 جینتا حال،نی. بااشوودیشووناخته م ییاروپا یهاسووبک دسووترهیو

سیس که  دهدیامکان را م نیطارق به ما ا قیآثار توف یو اجتماع یا
ضع عموم یعنی م،یریدر نظر بگ «انهیگرا یمل»ها را آن  یشناخت مو

 .دانو جامعه خود شده زمانه ریکه فعاالنه درگونانهنرمندان آن

 

 طارق قیآثار توف یبر برخ یلیتحل. 6
 ،یاستعمارگر هایدر اواخر سال انهیخاورم یاساساً کشورها عرب

 دنیبخش انیدر پا انهگراییآوردند. احساسات مل یرو سمیونالیبه ناس
در  یداشووت و به عنوان ابزار ییبسووزا ریو اسووتعمار، تاث تیمومیبه ق

 ریبه سا یدیجد تیبود که تالش داشتند از خود هو هاییدست ملت
نشووان دادن اسووتقالل  یمسووئله هم برا نی. ادکنن یکشووورها معرف

سیس شت و هم ا تاهمی هاآن یا شورها را به عنوان ملت نیدا  -ک
لت ندیخود تالش م تیهو یکه برا کردیم یمعرف هاییدو . کرد

س یشعارها س یستیونالینا سط نخبگان  سیابتدا تو از  شتریکه ب یا
 دایپ یتسدربودند، مطرح شد و س آ به درون ملت  ینظام هایگروه

بد  طشووورای از رفتبرون یبرا یشوووعارها را راهکار نای هاکرد. ملت
که هم  یطی. شراشدندیرو با آن همراه م نیو از ا دانستندیجامعه م

سلط صر  یعثمان ۀدر زمان  شت. م ستعمار وجود دا و هم در دوران ا
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در جهان عرب بود. عبدالجمال ناصر  یستیونالیناس هایبرنامه شرویپ
داشت  یسع ،یستیونالیم.( رهبر جنبش ناس1970-1952ناصر  ولت)د

س ک اروهیتا جهان عرب را  سور سمیونالیکند. نا  یتحت رهبر هیدر 
در دستان حافظ اسد قرار داشت.  ،یکشت نیحزب بعث بود و سکدان ا

عث داع ها یآن بود. ول دارهیدر عراق هم حزب ب  یدئولوژیا تیدر ن
م. به  1967در سال  لیدر مقابل اسرائ اببا شکست اعر ستیونالیناس
به طور خاط  یسور سمیونالیکه از ناس یرفت. اما زمان انیاز م یکل

شکل گرفته  م،ینکته توجه داشت که رژ نیبه ا دیبا شودیصحبت م
 شوود،یرا شووامل م هیسووور تیدرصوود از جمع 10که  یعلو تیاز اقل
 یادیمدت ز ستندبا خشونت و سرکوب توان هایشده بود. علو لیتشک

 (.zirkle,2007حکومت کنند ) هیبر سور
سدینظر م به شنفکرانه انهگراییمفهوم هنر مل ر  یابا نگرش رو

شته باشد.  انیطارق جر قیو کار توف یکه در زندگ شته، مطابقت دا دا
ش صغ» یدو نقا در آغاز و  بیبه ترت ،«نینبرد حطد»و  «ریابوعبداهلل ال

را  یوهارووب یدرسووتها بهآن نیاند؛ بنابراکار طارق خلق شووده انیپا
خود  ۀکه آرزو داشوووت تا در جامع یراتییهنرمند به تغ نیتعهد ا یبرا
ستگو هنر خود را به ندیبب ستا به کار م نیدر ا ریناپذیطور خ  برد،یرا

به  حیطارق، تصر «یاسیس»کمتر  یهایدر نقاش ی. حتدهندیارائه م
او  یهایدارد، مانند نقاشوو تیهمچنان محور یسووور ای یعرب تیهو

مانند  ،ینید یها(، جشوون1() شووکل Atassi, 1998, 66حج ) ۀدربار
مانند  ه،یمهم در سوووور یها(، مکانAtassi 1998, 64) امبریمولود پ

 نمادگونه. یهاساختمان( و 2( )شکل Atassi, 1998, 67) رایپالم
 یبرا یمینزاس دا ،یاز تنوس قوم زین هیو تعارض در سور تقابل

 ه،یمردم سور تیحزب بعث شروس شد. اکثر تیقدرت و عدم مشروع
 نیا توانستیم دیشا تیبر عروب دیو تأک دانستندیخود را عرب م

و مسلمان  یدروز ،یعلو ،یحیساکنان مس رایز» شکاف را پر کند. 
داشتند، به رغم  یتیجمع یبرتر هیسورکّرد و ترک  تیعرب که بر اقل

 «دانستندیم "عرب"خود را  ،یو مذهب ینید قیعم هایتفاوت
(mojani,2015,72مسئله ا .)به موضوس  قیاست که نوس نگاه توف نی

 هایضمن افتخار به بخش یبلکه و ستینگاه متعصبانه ن تیعروب
 تینفع هو به راتییبه تغ لیآن با نگاه نقادانه تما یخیتار زآمیغرور

بر هر  یسور تیبودن و نشان دادن هو یسور ق،یتوف یدارد. برا یمل
 .دارد تیارجح گرید زیو

 

  
 (Atassi 1998: 66طارق، رنگ روغن، ) قیحج، توف :1شکل 

Fig. 1: Hajj, Tawfiq Tariq, oil painting 
 (Atassi 1998: 6 طارق، رنگ روغن،) قیتوف را،یپالم :2شکل 

Fig.2: Palmyra, Tawfiq Tariq, oil painting 
 

 ۀاز پرد را باتقلید( 3)شکل   صغیرابوعبداهلل ۀپرد ،توفیق طارق
آمیز ایهای کناشارهلویی بوشار خلق کرده است که ( 4)شکل العلماء 

ا دقت بیشتر به ببه ناتوانی پادشاه اسالمی در نگهداری از گرانادا دارد. 
های بیشتری که نقاشی اصلی جزئیات عالی و شکلهر دو اثر، درحالی

رار داده است و قگروه مرکزی  رتمرکز را ب ،دهد، طارقرا نشان می
اند و جلوی او دهد که زنانی در کنار او نشستهمردی را نشان می

گوید، ظاهرًا طور که عنوان نقاشی طارق به ما میرقصند. همانمی
ای از زندگی خصوصی آخرین فرمانروای اسالمی گرانادا، شاهد صحنه

تیم؛ (، هسBoabdilابوعبداهلل محمد یازدهم )در منابع اس انیایی: 
 اگذار کرد.فرمانروایی که پادشاهی اسالمی را به فاتحان اس انیایی و

 
صو یرویپ ش ریطارق از ت ش یفرمانروا در نقا سبب  شار،  ده بو

ست، او فرد کوتاه سد که ب یقد و واقا  یصندل یرو حالیبه نظر بر
ا محبت نه زن جوان جذاب کنار او که ب رسدینشسته است. به نظر م

که به  یاو نه دو رقصووونده کندیو او را نوازش م کندیم هیو تکبه ا
 انینما شانیهاو شکم کنندیاو حرکت م یجلودر  یاطرز اغواکننده
 خشم او را بکاهند. توانندیشده است، م

صه، او بهبه   یپرانرژ یفرمانروا کیاز  تواندیم یسختطور خال
. ردی، فاصله بگدفاس از قلمرو خود در برابر مهاجمان را دارد ییکه توانا

ناشوووناخته را در  یپاشوووا کیبوشوووار،  یاصووول ینقاشووو کهیدرحال
صو «یسراحرم» شدیم ریخود به ت ضا و اتفاقات ک صحنه  که از ف

تِر نژادپرستانه یهایرسازیتصو ۀدر دست لیدل نیو به هم بردیلذت م
عنوان  ۀواسوووططارق، به رد،یگیقرار م« شووورقِ در حال انحطاط»

 است.  موردنظر خود را ارائه کرده امیاز پ یانشانه اش،ینقاش
بر آن بوده است  ز،یانگشهوت یفانتز کی ۀارائ یجااو به نجایا در

عرب اندلآ اشاره  یفرمانروا نیآخر زیآمانحطاط یزندگ وهیکه به ش
 ,Naefشد ) کیند که منجر به باختن قلمروش به پادشاهان کاتولک

 ۀارائ یبرا یخیمضمون تار کیاز  نجایطارق، در ا قی(. توف225 ,2002
هرحال به یول کندیمعاصران خود استفاده م یبرا به،مشا یانمونه

 یونانیدارد. حاالت  انهیگراشرق یبه نقاش یادیشباهت ز زیکار ن ۀویش
ها بر آن راتیها و نورها و تأثانعکاس رنگ ق،یتناسبات دق گورها،یف

 .کنندیم دیامر تأک نیبر ا زین اتیو دقت در جزئ ینورپرداز ۀویهم، ش
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(، 1937-1853(،پل لویی بوشار )1893پرده العلماء ) :3شکل 

 :Atassi 1998)متر سانتی 29.3×  43.9بوم، ابعاد رنگ روغن روی 

66) 
Fig. 3: Alolamā (1893), Louis Bouchard Bridge (1853-

1937), oil on canvas, dimensions 43.9 × 29.3 cm 
 

 . (1904-1903ق/ 1322پردۀ ابوعبداهلل الصغیر ) :4شکل 
 (.Atassi 1998: 66بوم ) رویروغن رنگمتر، سانتی 80×  100: ابعاد

Fig. 4: Abu Abdullah Al-Saghir (1322 AH / 1903-1904)., oil on 
canvas Dimensions: 100 × 80 cm 

 

 
 (Maari 2006: 447, Pl. 57، توفیق طارق و زهیر السبان، رنگ روغن روی بوم، )نبرد حطدین :5شکل 

Fig. 5: Battle of Hattin, Tawfiq Tariq and Zuhair Al-Saban, oil on canvas 
 

منجر به سقوط  ،طور که انحطاط فرمانروای تاریخیهمان
موجب دوار  ،پادشاهی او شد، بطالت بزرگان عرب در زمان حال

شدن جوامع عربی معاصر به این وضعیت تلخ شده است؛ بنابراین، 
عنوان بهیانه راگراتوانیم استفادۀ توفیق طارق از یک استعارۀ شرقمی
 یبرا یکه فراخوان میکن ریمعاصران خود تفس یبرا «یزنگ خطر»

از رهبران ناتوان و کنار گذاشتن  ییاقدام به نجات جوامع عرب و رها
 ریابوعبداهلل صغ تیوضع یو مضر بوده است. نقاش یمیقد یهاسنت

شکست خود را  نیترو اعراب، بزرگ کردیکه بر گرانادا حکومت م
 یبصر یدر زمان او تجربه کردند، درواقع نقد مانان،مسل خیدر تار

و انتخاب  ینیگزیو جا یبندبیابوعبداهلل است. ترک تیبر وضع
هستند. در  قیشده و دقحساب اریبس زیپرده ن نیدر ا یعناصر بصر

شده، اما  دهیکش ریبه تصو میکاخ عظ کیاز  یقسمت ،ینقاش نیا
فرمانروا هستند، از ابعاد  نِکرددو زن که در حال سرگرم گوریابعاد ف

 ریبه تصو فیضع اریها بستر است. ستونبزرگ اریدو ستون کاخ بس
 شیافزا یبرا زیرا ن یشتریب یکار، فضا نیا نیاند. همچندرآمده

و نوش،  شیابوعبداهلل به ع تیبر مشغول دی. تأکدهدیعناصر ارائه م
زن  گوریدو ف ۀلیوسمحدودکننده که به ۀریدا کیساختن  قیاز طر

 گوریدر آغوش او و ف زنی سوم زن و است انجام شده شود،یدرست م

 دیتأک تیوضع نیهستند که بر ا ییهانشانه نیابوعبداهلل، آخر ۀوارفت
 .کنندیم

 لیتمث یعنوان نوعبه خیاز آثار خود از تار یطارق در برخ قیتوف
)نبرد  «نیمَعرِکات حِطد» ۀزمان حال اسووتفاده کرده اسووت. پرد یبرا

بر  یوبیا نیالدقاطع صالح یروزی( که مضمون آن پ5( )شکل نیحطد
 یعرب، تلق خیمهم و باشکوه در تار یااست، معموالً لحظه انیبیصل

م.  1940قبل از درگذشت نقاش در سال  یاندک ،یشنقا نی. اشودیم
 لیتکم 11السبان رید، س آ توسط شاگردش زهآغاز شد و ناتمام مان

در  یجمهور استی( و امروزه در کاخ رAl-Sharif, 1984-85, 16شد )
در مرکز  یهرم یبندبیبا ترک نما،ادمانیاثر  نیدمشوووق قرار دارد. ا

سوووار بر اسووب  نیالد. صووالحدهدیرا نشووان م انیدر جر یآن، نبرد
نبرد  ریسوووار اسووت، درگ یاقهوه یبا دشوومن خود که بر اسووب دیسووف

ست. گروه کووک ست  یترا سمت را سب، در  سوار بر ا سربازانِ  از 
. روندیم شیپ یریکه به سوومت درگ شوووندیم دهید ینقاشوو یباال

 ریاز سوووربازان درگ یترکووک یهات ه و گروه یدر باال ییهاقلعه
 ینقاشوو نی. در نگاه اول، اشوووندیم دهیدورتر د یادر فاصووله بردن

طور که به دآییوشوووم مبه یمعمول یخیتار ینقاشووو کیهمچون 
هنر غرب اسوووت.  خینبرد در تار کیاز  یمعمول یاصوووحنه تر،قیدق

 ییهاو صووحنه کندیدر وهارووب قواعد ژانر عمل م نجایطارق، در ا
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شان م یبر افراد رکزرا با تم 12یشینما یهااز کنش  دهدیقهرمان ن
 نیالدصالح ی. انتخاب مضمونستندین قیدق ،یخیکه لزوماً از نظر تار

روشنفکران عرب  انیمرتبط است که در م ییهادهیبا ا یو یروزیو پ
بوده است.  جیرا ستمیقرن ب لیو مسلمان در اواخر قرن نوزدهم و اوا

 نیها در بعملکرد آن بهخود و افتخار  خیبا قهرمانان تار ییآشووونا
اروپا کمک  ۀغلبه بر سووولط و به اعراب، در شووودیم تیجوانان تقو

اوقات از آن با  یعرب که گاه یدر جنبش نقاشووو دهیا نی. اکردیم
ست. در ا شود،یم ادی «کیکالس»عنوان  شده ا جنبش،  نیمنعکآ 

بکشوند  ریعرب را به تصوو خیکردند لحظات مهم تار ینقاشوان سوع
(Al-Sharif, 1984-85, 10صوووالح .)لد  تیمومیق ۀنیزمدر پآ نیا

سور سه در  ص تیاهم ه،یفران شت و به نماد مقاومت در برابر  یخا دا
 انهیعام تیحکا کیشد. در  لیکشور تبد نیا ریحضور فرانسه و تحق

فرانسوووه، هنگام  یعال ندهیکه وگونه ژنرال گورو، نما شوووودینقل م
اعالم کرد:  تیکرد و با قاطع دنید نیالدورود به دمشق از قبر صالح

  13«.!میهست نجایما ا ن،یالدصالح»
او را در سال  یروزیو پ یوبیقهرمان ا ۀطارق، خاطر قیتوف یوقت
 کند،یدوم بود، زنده م یجنگ جهان ریکه فرانسه درگ یم.، زمان1940

سدیبه نظر م سوربه هم خواهدیم ر کند که  یادآوریخود  یوطنان 
ست داد و اکنون ونان توانیها را مقدرت نیتریقو یحت که در شک
ست خیتار ستقالل از تسلط ب ،رخ داده ا ست. او  ریپذامکان گانگانیا ا

صر بود  یخیتار دادیرو کی نیارتباط ب یبه دنبال برقرار و جهان معا
س خ،یاز تار دیبا نکهیو ا س یدر سا ش یا اغلب  یخیتار یآموخت. نقا
س نیون ست در ظاهر،  «نینبرد حطد». کندیم یرا ط یریم ممکن ا

 شیبرسوود، اما با نما ظربه ن کیکالسوو یخیتار ینقاشوو کیمانند 
سور رومندین یمقاومت سه در  ضور فران شان ه،یدر برابر ح  کی ۀدهندن
س یاثر هنر سیس اریب ست. هم یو انتقاد یا ضوس، ب نیا از  شیمو

سور ستیب سط حزب بعث  شد و مجدداً با  یبازخوان هیسال بعد تو
قهرمان  ن،یالدحافظ اسوود با صووالح یکیدئولوژیا تیشووخصوو قیتطب

اتفاق بتواند  نیهم دیمورد اسووتفاده قرار گرفت. شووا ،ییطاقرون وسوو
 هیسور یجمهور استیدر کاخ ر «نینبرد حطد» ۀقرار گرفتن پرد لیدل

 باشد. 
او به  شیطارق که نشوووان از عالقه و گرا قیاز توف یگرید اثر

( است که 6مأمون ( شکل  فهیدارد، مجلآ خل یعرب تیاصالت و هو
. دهدینشان م انشیبا اطراف یرا در تاالر حکومت یبزرگ عباس ۀفیخل
به توان مرمت قیتوف جه  با تو تار یطارق  ثار  گاه  دید ،یخیدر آ و ن

او  یدارد که در کنار خلق آثار معمار یمعمار ناتییبه تز اینانهیزبیر
 .خوردیاثر کامالً به وشم م نیدر ا

نشوووان دادن عظمت مأمون به  یآگاهانه برا یترفند بصووور دو
مأمون  ریتصوووو نیعرب، در ا ۀفیعنوان خل ته اسوووت،  کار رف به 

دارد و تخت  گورهایف گریرا ازنظر ابعاد نسووبت به د گوریف نیتربزرگ
 یایشده توسط او دامن زده تا گواشغال یفضا شیبر افزا زین یشاه

مسلمانان عصر مأمون  یمعمارعظمت  انیب نیعظمتش باشد. همچن
ها صورت سر آن یدر باال یخال میعظ یفضا کیاز  ینقاش قیاز طر

سبب کووک نشان داده  میعظ یخال یفضا نیکه در واقع، ا ردگییم

با  زین اند،ستادهیکه ا ییهاآن یحت کهییتاجا شودیم گورهایشدن ف
 اند.قد شدهمأمون هم

س نیقوان تیرعا با  ییاز نقاط طال یکیدر  قاًیمأمون دق ک،یکال
اثر ونان اسوووت که فضوووا  یبندبیقرار گرفته اسوووت. در واقع، ترک

 گورهایکه به اهلل متصوول اسووت( از ف تیحاکم یاسووالم ی)فضووا
سان سدیتر به نظر مها( بزرگ)ان سان زیو مأمون ن ر  گرید یهااز ان

 .کندیرا القا م واسطهمفهوم  ینوعتر است. بهبزرگ
توسط مأمون، با استفاده از  یاسالم تیبر نوس حاکم دیتأک
اهلل  تیو حاکم کنندیم تیها را به سمت باال هداکه وشم یعناصر
 .ردگییصورت م سازند،یحکومت مشخع م نیرا بر ا

و  ونانیاز قدما ) دیوحدت زمان و مکان و شخع، تقل ن،یهمچن
نشان  یبرا یانجیم یها)استفاده از رنگ عتیاز طب دیرنسانآ(، تقل

 یو تمام ینسبت به معمار گورهایو تناسبات ف ویدادن حجم، پرس کت
 یعنوان اثراثر به ۀکنندمشخع یو ... همگ یاجزا(، نزاکت، آموزندگ

 قیتوف ۀشده، نشان از عالق ادیموارد  ۀهم نینهستند. همچ کیکالس
 یخر عرب دارد و او تمام سعاو از مفا ریو تقد یعرب تیطارق به هو

مقتدر عرب مسلمان در  ۀنیشیتا نگاه مخاطب را به پ کندیخود را م
 جلب کند. یدوران خالفت مأمون عباس

 

 
، رنگ روغن روی بوم، مأمون، توفیق طارق فهمجلآ خلی :6شکل 

 (Atassi 1998) 

Fig. 6: Majlis Khalifa Ma'mun, Tawfiq Tariq, oil on canvas 
 

 عتیاز طب انهینماواقع یابدون نام، منظره یطارق در اثر قیتوف
پراکنده  یووب یهابا نرده یخاک یکه راه دهدیرا نشان م ییروستا
: دهدیرا نشان م زییفصل پا لی. صحنه، اواگذردیآن م انیاز م
هنوز سبز  گرید یو برخ یو نارنج یااز درختان، قهوه یبرخ یهابرگ

 یو خاکستر یارا با قهوه یسبز و آب یهااز رنگ ینیاهستند. پرده، تب
 زیزده ندرختان خزان یابرها در باال یکه حت یطوربه دهد؛ینشان م

در آسمانش  یزییپا عتیطب یرگی. ترسندیبه نظر م یو خاکستر رهیت
 ،ینقاش یاصل یۀمابّن نجایکه در ا رسدیمشهود است. به نظر م زین

عواطف انسان/  حال،نیاست و درع عتیطبدر  یو تضاد جار نیتبا
و  یو روشن یرگیو خزان، ت ی: سرسبزشودیمنعکآ م زیهنرمند ن

 عتیدر کنار هم، ذات و سرشت طب ،یشناختیهست یهایانواس دوگانگ
و  ستیها ممکن ناز آن کی چیه یانگاردهی. حذف و نادسازندیرا برم
 ز،یبرانگتأمل ۀکت. نابدییتحقق م ،یگریهر کدام با وجود د یمعنا

حرکت  ریمس دهدیصحنه است که نشان م انیاز م ییعبور راه روستا
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جز  یزیاست و گر یجهان هست یهایدوگانگ نیهم انیانسان از م
 ۀویکه ش شودیمحسوب م یتیهمان واقع ن،یعبور از آن وجود ندارد. ا

 .(7آن است )شکل  ۀکنندییمعردف و بازنما سمیرئال
 

 
 1914متر، سانتی 70×  50روغنی روی ووب، ، رنگ«بدون نام»، :شکل 

 (www.atassifoundation.com ) م.
Fig. 7: "Untitled", 1914, oil painting on wood, 

 Dimensions 50 x 70 cm,  
 

 عتیاز طب یا، صحنه«جاده دامر»خود، به نام  گریاو دراثر د
که  دهدیانگلستان را نشان م 15ریهم شا التیدر ا 14دامر یروستا

صحنه،  یاز زمان شاهد آن بوده است. اجزا یاظاهراً هنرمند در برهه
 در پشت صحنه یابرق و ت ه یرهایآهن و قطار، تدرختستان، راه

رنگ سبز درختستان و رنگ  انیرا م ینیتبا پرده، زین نجایهستند. در ا
صحنه، با دو عنصر . دهدیآسمان نشان م یو خاکستر نیزم یاقهوه

 نیاشاره دارند، آراسته است: برق و قطار )موتور(. ا تهیمهم که به مدرن
. کندیآهن عبور مرو، بلکه راهآدم ییصحنه، نه راه روستا انیبار از م

بار  نیاز انسان عصر مدرن است که ا انهیانمواقع یاصحنه نیا
 یو ط ابدییم یجهان هست انیراه خود را از م ،یفناور ۀواسطبه
 ریتصو نیو عنصر ا هیو درختستان سبز، دو سو یاقهوه نِی. زمکندیم

 یبه سرزندگ یو دوم اتیح یآوربه مالل یکه اول دهندیم لیرا تشک
 کیصورت به زیدرختستان ن و نیزم گر،ید یآن داللت دارند؛ از سو

به نام  یتیواقع ،یهستند. اول برق در تقابل ۀآهن و شبککل، با راه
را که  تهیبه نام مدرن یتیواقع ،یگریو آن د کندیم ییرا بازنما عتیطب

 یکیپرنده، دو  زیدستاورد انسان در قرن نوزدهم است. در مرکز پرده ن

 همان بسا وه که اندشده یقاشدر حال پرواز، ن اه،یس یگریو د دیسف
 کندیم ی( را نمادپردازتهیو صنعت )مدرن عتیطب انیم دوقطبی تقابل

 (.8)شکل 
برحسب عالقه،  ،یسنت یفاصله گرفتن از نقاش یطارق برا قیتوف

 یروغنرنگ یاستانبول، به نقاش ینظام یدر آکادم لیزمان با تحصهم
داشت و در  یستیونالیناس یهاشیکرد، اما به شدت گرا دایپ شیگرا

 یهاگروه ۀو خواهان حذف هم گرایکه مل« ترکیا الفتاۀ»حزب 
 هاشیگرا نیا لیبه دل یداشت و مدت تیعضوبود،  هیدر ترک رترکیغ

درس خواند.  یتوپوگراف ۀبه زندان افتاد. او در فرانسه، در مدرس
 هستند: ریبا مشخصات ز ،یدو تفکر، آثار نیمحصول ا

 یاما در موضوس، بوم شوند،یمحسوب م یغرب ک،ی( در تکنالف
 کیکه تکن هیسور عتیو طب یمرد و زن سور یهاهستند. مانند وهره

 بود؛ افتهیراه  هیبه سور یاست که به تازگ یروغنبا رنگ یهمگ
 کیالساز نئوک یغرب ینقاش اتیاز تجرب یفیشامل ط های( نقاشب
 هستند؛ سمیتا ناتورال
مشاهده  زین انهیگراشرق یبه نقاش شیدر آثار او، گرا نی( همچنپ

 .شودیم
 

 
 1908 متر،ینتسا 70×  60بوم،  یرو یروغن، رنگ«دامر ۀجاد» :8شکل 

 (www.atassifoundation.comم. ) 
Fig. 8: "Dummer Road", 1908, oil on canvas,  

Dimensions 60 × 70 cm. 

  گیرینتیجه
 

 قیکه توف دهدیپژوهش، نشان م نیبه دست آمده در ا ۀجینت
با فرهنگ  یسور گراییهنرمند متعهد و مل کی هیاول ۀطارق، نمون

خاط  عتیخاط و طب خیخاط، تار یمعمار ،یحیمس ،یکرد ،یعرب
خود، فعاالنه با زمان  تیو فعال یکه در طول زندگ یآن است. هنرمند

مورد  هیزاو نیطارق، معموالً از ا ثاربوده است. آ ریخود درگ ۀو جامع
مورد بحث قرار  یشناسییبایاز نظر ز شتریو ب ردیگیبحث قرار نم

عنوان هنرمند مهم رّوداد و به کیعنوان به نقش او به شتریب ای ردیگیم
 هیرا به سور ییبه سبک اروپا هیپاسه یبر رو یکه نقاش یکس نینخست

 یهایاوقات به همدرد یگاه کهی. درحالشودیم دیکرد، تأک یمعرف
 یفرهنگ ۀنیزمپآ ۀدربار یاظهارنظر شود،یاو توجه م ۀانیگرایمل

 ترقیعم حال،نیو باا شودیطارق نم قیتوف یهنر یهانشیخاط آفر
 نیتنها درک ما را از انه یخیو تار یبافت فرهنگ یهاهیشدن در ال

 یتیو وندمل یدبعدون طیخواهد کرد، بلکه از مح شتریهنرمند خاط ب
از نسل هنرمندان رّوداد  نیو همچن یاواخر عثمان یو فکر یآثار هنر

 .ارائه خواهد کرد یترعرب، شناخت کامل
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 ندیو فرا شهیطارق، به گسترش اند یهایدر نقاش ینگاروهره
 یاو به نقاش شیدر آثار او داللت دارد. گرا ییو فردگرا یابیتیفرد

و  ییگراتیهو یتالش هنرمند برا ،یو حماس یخیتار یهاصحنه
. دهدیم شکوهمند، معتبر و قابل افتخار را نشان یابرساختن گذشته

سابق با  یوندهایکه پ ردگییصورت م ایتالش در زمانه نیا
در حال  هیسور ۀشده و جامع ختهیگسازهم یعثمان یام راتور

 یپرکردن خأل ناش یِمستقل و در پ یتیبا هو یشدن به کشوربدل
اتباس خود  انیآن را در م یعثمان یاست که ام راتور یتیاز حذف هو

 . کردیم دیبازتول

در  ییروستا عتیاز طب ییهاشدن صحنه دهیکش ریتصو به
 نیا یو اجتماع یفرهنگ یژگیو گرینمودار د زیطارق، ن یهاینقاش

 ( است.تهیو صنعت )مدرن عتیو تقابل طب نیتبا ۀدغدغ یعنیدوره، 
در آثار خود تمام همت و تخصع خود را به کار گرفته  طارق

 یخیتار تیتا با خلق آثار ارزشمند در دوران تحت تسلط فرانسه، هو
 یۀروح ن،یکند و به مردم بازشناساند. همچن یابیرا باز هیمردم سور

از  نیمناسب و دلنش یریتصو ۀاو موجب شده تا با ارائ راییگیمل
 یغرب را به سو ۀفتینگاه مخاطبان ش ه،یسور یو معمار عتیطب

با تمام  هیبچرخاند و نشان دهد که سور هیسور یبوم هایداشته
مردمانش  یو ارزشمند برا یعیطب ،یخیتار ینیآنچه که دارد سرزم

 .شودیمحسوب م
 

 ) (www.atassifoundation.com .))منبع تمامی تصاویر این جدول  هایی از آثار نقاشی توفیق طارق:نمونه 1شماره جدول 

Table No. 1: Examples of Tawfiq Tariq's paintings 

'Untitled' 
1913, Oil on 
Canvas, 91 x 

130 cm. 

'Untitled' 
1914, Oil on 

Wood, 50 x 70 
cm.  

'Untitled' 
1924, Oil on 
Canvas, 62 x 

47 cm.  

'Untitled' Oil 
on Canvas,  
80 x 56 cm. 

"Elset 
Aiysheh" 

1935, Oil on 
Wood,  

53 x 40 cm.  

"Dummer 
Road" 1908, 

Oil on 
Canvas,  

60 x 70 cm. 

'Untitled' 
1939, Oil on 
Canvas, 35 x 

25 cm.  

 
از  یبر فرهنگ عرب به عنوان بخش دیضمن تأک ق،یتوف

 یمنف هایبر جنبه ،یحال حاضر در معادالت جهان یۀفرهنگ سور
مردم  را به گوش رییدعوت به تغ امیتا پ پردازدیآن در آثارش م

 تیدو عرب دستاییرا م نالدیصالح تیبرساند. عرب نشیسرزم
 . کندیم یابوعبداهلل را مشمئز کننده، معرف

ما را از  دیکار او در انتخاب سبک، نبامحافظه تیشخص
 ریگیشدت پهنر خود به قیکه از طر یعنوان هنرمنداو به ییشناسا

 یهاجنبه نیخود بوده است، غافل کند. ا ۀاوضاس زمانه و جامع انیب
هنرمند متعهد و  نیعنوان نخستطارق، او را به قیو کار توف یزندگ

 یهامیرژ راتییکه در طول تغ کندیم یمعرف هیدر سور گرایمل
. استرا نشان داده یمشابه یهادغدغه ،یاجتماع طیو مح یاسیس

 رییتا با وجود تغ دهدیبه ما اجازه م گراییملی هنر اندازوشم
را در  یتداوم خاص ،یشناختییبایز یهاو مشغله یسبک یهاقهیسل

 .میکن ییشناسا هیهنر سور خیطول تار
 

  پی نوشت
 

1. Sawwan, Walid 

2. Naef, Silvia 

3. Charlotte Bank 

4. Naturalism  
5. Orientalism  
6. Ecole des Beaux Arts 

7. Afif Bahnassi 

8. Tariq Al-Sharif 

9. Kirsten Scheid 

10. l'art pour l'art 

11. Zuhair Al-Sabban 

12. dramatic 
13. Saladin, nous voilà! 
14. Dummer 

15. Hampshire 
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