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سخنی درباره شادروان استاد رسام ارژنگی

با درود و خوش امد به یکایک باشندگان ارجمندی که به خانواده ارژنگی مهر ورزیده و با حضورشان 
.جمع ما را روشنی و شکوه بخشیده اند

ونـان سـتاره ای درخشـانند، سـرِ هر یک در اسـمان ایـن سـرزمین چمن در برابر استادانِ بزرگواری که
.و ارادت و سپاس فرود می اورمادب

یــاران، جمــع امشــب مــا بــه همــِت واالی جنــاب علــی دهباشــی کــه خــود اســتوره ای ازســخت کوشــی، 
جناب آیـدین ،سـرور هنرمنـدفرهنگ پروری و میهن دوسـتی انـد پـا گرفتـه و بـا حضـور اسـتاد گرامـی،

ی و کارنامــه هنــری آغداشــلو و دوســت جــوان و پژوهشــگرمان جنــاب بجنــوردی، بــه کنکاشــی در زنــدگ
.پرداخته خواهد شد" استاد رسام ارژنگی"شادروان 

همچنین،سپاس بی کرانم از مدیریت محترم سالن هم اندیشان علوم انسـانی،جناب قاسـمی ، کـه 
.هماره یاریگر و همراه اند

بسی دریغ به من باد و بر جوانی من       که شد به درد و الم دور زندگانی من

فتم ز صنع و دانش کام      نشد میسر از این کام، کامرانی منبه صد امید گر 

ی منبرند رشک بر این گونه زندگانشگفت من ز رقیبانِ سفله می اید        

به جای رنگ بمالم به پرده خون جگر     فلک ندیده هنرور به سخت جانی من

ی اش را در راه پیشـبرد هنـر و کـه همـه عمـر و زنـدگاین گزیده ای از شکوه های تلخ هنرمندی سـت
مـردی کـه در روزگـاری دشـوار چشـم بـه جهـان گشـود و زنـدگانی .فرهنگ این سرزمین گذاشته اسـت

بــا انکــه بــه هنرهــای بسیاراراســته بود،هرگزقــدرش را بــه بایســتگی نشــناختند . ودر پیکــار بــاش سراســ
چــو "اورد روزگــاری فریــاد برمــیوروزگــار نیــز بارهــا دل نــازکش را بــه خــدنگ انــدوه نشــانه رفــت واو کــه 

..،"رستم در نبرد زندگانی جنگ باید کرد  جهان را از برای تنگ چشمان تنگ باید کرد
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..در پایان به تلخی نالید که

جز خواب ترسناک نبد آنچه در گذشتاین چند روز عمر به خون جگر گذشت   

بسی بی هنر گذشتنیمی از ان به راه هنر رفت از کفم         نیم دگر به جنگ 

دشمن فزود فضل و هنر بیکران مرا       سودی نیافتیم و زیان بی شمر گذشت

ــویس عهــد صــفوی مــی رســانند ــرک نقــاش و خــوش ن رســام، مــی .ارژنگــی هــا نســب خــود را بــه می
ــابلو از او در مــوزه " محمــد علــی"نویســد،پدر بــزرگم  نگــارگری چیــره دســت  بودکــه امــروز هــم چنــد ت

در که نقاشـی اروپـایی را در تفلـیس و روسـیه فـرا گرفتـه بـود،" ابراهیم میر"پدرم . دتفلیس وجود دار 
یکـی از انهـا .عمو هایم همگی حجار و نقـاش بودنـد.تبریز نقاش دربارمظفرالدین میرزای ولیعهد بود

ســال پــیش، افســران ۱۱۰تــابلویی از جنــگ ایــران و روس ســاخته بــود کــه " عبــاس میــرزا"بــه خواســت 
عموی دیگرم قدح پر نقـش و نگـاری از مرمـر تراشـیده .از باغ شمال تبریز به روسیه بردندروسی انرا 

و نیمی ازساقی نامه حافظ را بر روی ان حک کرده بود و عباس میرزا به پاداش،معدن سنگ مرمری 
مادرم نوه صادق خان شقاقی بودکه با فتحعلیشاه جنگ کرد .را در نزدیکی تبریز به وی بخشیده بود

نیـز یکـی از بزرگتـرین " حسـین میـر مصـور"برادر بـزرگم .ا زنجان پیش رفت ولی در انجا کشته شدو ت
.نگارگران این سرزمین است

در ان .خورشــیدی،درچنین خــانواده ای چشــم بــه جهــان گشــود۱۲۷۱،در ســال عبــاس رســام ارژنگــی
تبریـز مـی گرفتنـد،وی روزگار پر اشـوب کـه سـربازان تـزاری و عثمـانی هـا ارامـش و امنیـت را از مـردم

اموزش خـود را ابتـدادر مـدارس رشـدیه و پـرورش و حکمـت اغـاز کـرد، اموزشـگاه هـایی کـه بـه شـوند 
اشوب های ان روزگار دیر نپاییدند و او ناچاراموزش خصوصی را برگزید و پس از درگذشت پدرش در 

مسـکو رفـت و دوره به تفلیس وسپس بـرای تکمیـل ان بـهسالگی برای فراگیری نقاشی اکادمیک۱۸
مســکو را در دو ســال بــه پایــان بــرد و پــس از شــش ســاله هنرســتان را در چهــار ســال و دوره اکــادمی

ــا اغــاز ــاز گشــتدریافــت مــدرک لیســانس ب ــه ایــران ب ــه .جنــگ جهــانی اول ب ــز چنــدی ب ابتــدا در تبری
،بـود پرداخـتمیر مصورکه به طراحی قالی های صورت دار مشـغول استاد همکاری با برادر بزرگش 
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بــه تهــران امــد و از انجــا کــه شــهرتش در کاریکــاتور " نصــیرالدوله پــدر"ســپس بــه دعــوت وزیــر معــارف 
روزنامــه در نخســتینبــه پایتخــت نیــز رســیده بــود،"مــال نصــرالدین"ســازی در مجــالت تــرک ماننــد 

سـر انجـام بـا توقیـف هـای پـی درپـی و .کاریکاتور ایران بـه همکـاری بـا ابـراهیم خـان ناهیـد پرداخـت
رسـام کاریکـاتور سـازی را رهـا کـرد و اولـین نگارخانـه ناهیـد توسـط دولتیـان،اتش زدن دفتـر روزنامـه

نگارسـتان "در دهـه نخسـتین ایـن قـرن، .تاسـیس نمـود"عـالء الدولـه"پایتخت را در خیابان فردوسـی
ر در ان گـرد مـی وزگـاکـه بزرگـان ان راز مهم ترین مجامع روشنگری،هنری و ادبی تهران بـود"ارژنگی

ـــــــد ـــــــی،:ضـــــــور نامـــــــدارانی همچـــــــونح.امدن ـــــــرزاده عشـــــــقی،عارف قزوین ،رشـــــــید یاســـــــمیمی
صـــادق زاده، رفیـــع حـــالتی و محمدضیاءهشترودی،سعیدنفیســـی،ملک الشـــعرای بهار،نیمـــا یوشیج،

نگارســتان رســام را جــایی مهــم و خــود او را از مهــم تــرین نقاشــان نســل جدیــد قمرالملــوک وزیــری،
.ر انجا به ساختن چهره هایی از عارف قزوینی، نیما یوشیج و دیگران پرداختوی د.ساخته بود

نامه های نیما یوشیج و رسام ارژنگی به یکدیگر،نمایانگر یـک دوسـتی عمیـق و پابرجاسـت و نیمـا در 
قیقـت پـا مـی فشـارد کـه بـه بـر ایـن حدر مجله موسـیقی نوشـته،۱۳۱۹بیانیه معروفش که در سال 

چــون ارژنگــی در نقاشــی پــس از مشــروطه،جنبش نــوگرایی پــیش از انکــه در واســطه حضــور کســانی
شعر اتفاق بیفتد در نقاشی به وجود امده است و این نظریه که رسام ارژنگی،اغـازگر نقاشـی جدیـد 

الشعرای بهـار تاییـد مـی فکرانی چون سعید نفیسی،رشیدیاسمی و ملکروشنایرانی ست از سوی
از میـان سـنت گرایـان برخاسـته انـد ناشـی از رسام در میان نوگرایـانی کـهاما این اهمیت ویژه .شود

!چه خصوصیاتی ست؟

ــدای ا ــان دوره پــس از مشــروطه و ابت و نخســتین نگــارگری ســت کــه ازروشــنفکران،هنرمندان و ادیب
برای مثال،اوسـت کـه چهـره نیمـا یوشـیج را در کنـار شـعر .حکومت پهلوی طرح و نقش کشیده است

.استنقاشی نموده " پوالد"ر روزنامه وی د"ناقوس"

دوری از پندارگرایی و (و نقاشی قدیمنخستین نگارگری ست که به خاطر دگرگونی در شکل مینیاتور
.از کشور بلژیک دیپلم افتخار و مدال طال گرفته است۱۳۰۹در سال ،)خیالی سازی



٤

اره نقاشـی و نگـارگرانی چـون ین کسی ست در میان نگارگران که مقاالتی با بینش علمـی در بـنخست
در روزنامـه هـای دهـه اغـازین ایـن ،،هنرمندان روزگار صفویمیرک، رضا عباسی و کمال الدین بهزاد

.قرن نوشته است

کتـابی کاتـالوگ گونـه از اثـارش ۱۳۰۷در سال نخستین مینیاتوریستی ست که مانند نقاشان فرنگی
.را چاپ نموده است

در موسســه خــاور منتشــر ۱۳۱۵ول ازرباعیــات خیــام را در ســال نخســتین کســی ســت کــه چــاپی معقــ
.نموده است

تـالش فراوانـی از پـی حضـور در امـوزش و پـرورش،امروزی،" نگارخانه"وی جدا از تاسیس نگارستان 
در راه اموزش علمی نقاشی در دبیرستان ها انجام داده و برای نخستین بار با هزینه شخصی اقدام 

.الگوهای نقاشی برای دانش اموزان نموده استبه طراحی و چاپ 

را در تبریز بنیان نهاد و ) هنرهای زیبا"  (صنایع مستظرفه"، نخستین هنرستان ۱۳۱۷رسام، در سال 
میـر مصـور، نسـل جدیـد اسـتاددر مدت پنج سال شـاگردان خبـره ای پـرورد کـه پـس از او و بـرادرش

، مینیـاتور، انـاتومی و کـه هنرجویـان، بـا تـذهیببـوددر ایـن هنرسـتان.طراحان قـالی را پدیـد اوردنـد
.اصول علمی کاراشنا شدند

نمایش رسام، که همواره دلش به مهر ایران می تپید و زبان پارسی را چون جان گرامی می داشت،
نمـایشبـه روی صـحنه رنامه هـای پرشـوری بـه نظـم در اورد و بسـیاری از انهـا را در تبریـز و تهـران بـ

پس از چندین اجرا بـه شـکل ،"آذربایگانی چگونه ترک زبان شد"از ان میان نمایش نامهکه گذاست
.رسیدچاپبه کتابی جداگانه 

شــعرهایی .بــه چــاپ رســاند"دیــوان ارژنگــی"ثمــره ســی ســال شــاعری اش را در ۱۳۳۳رســام،در ســال 
.و قوی و مبتنی بر عروض که رنگ بوی ازادی خواهی و مبارزه جویی دارندحکم م

به جرم صنع و هنر خسته روزگار مرا      مکن تو جورو ستم بر روان خسته من
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که پاره شود رشته گسسته من! گسسته دست فلک رشته جوانی را            بپا

هزار کار بر اید ز دست بسته من!         رقیب سفله بخواهد که دست من بندد

ساز،کاریکاتوریسـت، شاعر،نمایشـنامه نـویس و مینیاتوریسـت، رسام ارژنگی، نقاش، طـراح، پیکـره 
بـا دلـی پـاک و سرشـار از استادی که با همه هنرمندی و نـام اوری، انسـانی آزرمگـین و محجـوب بـود

که قریب به دوهزار اثر هنری، تابلوهایی از صحنه های تاریخی و استوره هـای فرهنـگ و مهر میهن
از میــان ایــن یادگــار هــا مــی تــوان بــه تــابلو هــای مانــدگار  . ر نهــادادب ایــن ســرزمین از خــود بــه یادگــا

لشکرکشی نادر به هندوستان، نبرد یعقوب لیث با سپاه خلیفه، رستم و سـهراب، فردوسـی، کـورش 
.بزرگ و بسیاری دیگر اشاره داشت

هما ارژنگی 

۱۳۹۸دهم اذرماه 


