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  چکیده: 
از هنر گسترده  تاثیرپذیريِبه طور عمده رخ می نمایاند، ایران  در ي هنرهاي تجسمی معاصرمطالعهآنچه که در  

هنرمندان به اروپا و آشنایی آنان ان و مسیرهایی چون ترجمه و سفر دانشجویاز  است کهغربی  جهانی و مدرنیسمِ
نتیجه ي چنین انتقالِ غیرمستقیمی، عدم شناخت جامع از مدرنیسم، و در نتیجه  .به ایران انتقال یافت ،با هنر غرب

تاریخی ـ  ي اسناديبه شیوه که این تحقیقدر  بود.  از این پدیده در مقاطع مختلف تاریخیآگاهانه  تقلید یا نفیِ نا
و مصاحبه هاي موجود از  آثار هنري تصاویرِ ،مکتوباسناد  شامل- اي کتابخانه  اطالعات از و با بهره گیري

قاجار و دوره ي  ،ي صفوياواخر دوره ایران درنقاشی مطالعه ي به نگاشته شده،  ـ هنرمندان واستادان مربوطه
و  تحقیق به شرح کلیات صل اول ف شود.خته میپردا ،از آن و پسدوران پهلوي  نقاشیِ جایگاه مدرنیسم درسپس 

و  قاجار در عصرنگارگري و تغییر و تحوالت آن  تاریخِ اجمالیِ بررسیِو سوم  دومفصل  .اختصاص داردملزومات آن 
نگارگري ایرانی و ات متقابل یرتأثبه  گردد که در ادامه ي آنمی را شامل همچنین هنرهاي تجسمی این دوره 

تأثیر  درونتشریحِ و  در غرب مدرنیته و مدرنیسم ی ازتعاریفم در فصل پنج. خواهد شدپرداخته و شرق  غرب نقاشی
را مطمح پهلوي  عصري نقاشی در مطالعهم، فصل شش. ارائه خواهد شدورود آن به ایران سپس اروپا و آن در هنر 

ترویج  و به دنبال آن ،متنوع هايسبک شاملِ استقبالِ هنرمندان از مدرنیسم هنري،ِ ظهورکه  قرار می دهدنظر 
نقاشی پس از  ،در آخرمی شود. ینال هاي نقاشی بی نقد هنري و برپاییِاستقبال از مباحث  ،در ایران روشنفکري

 ارزیابی قرار می گیرند.مورد  نقاشی جنگو انقالب 

  

 
  
 

 


