




علی فرامرزی نقاش خودآموخته

علـــی فرامرزی در ســـال 1329 خورشـــیدی در خانواده ای متوســـط از نظر 
اقتصـــادی و در محلـــه قدیمـــی امـــام زاده یحیی تهـــران به دنیـــا آمد. پدر 
و مـــادر او از روســـتاهای اطـــراف دماونـــد به تهـــران آمـــده و در این محله 
کـــودک بســـیار حســـاس و عاطفی بـــود. او در  کن شـــده بودنـــد. علی  ســـا
همـــان محلـــه قدیمی به دبســـتان رفـــت. تـــرس از محل ناشـــناخته و به 
که در  ک دبســـتان  دور از دوســـت و آشـــنا، ترس از بنـــای قدیمی و خوفنا
میـــان درختان بلند قرار گرفته بود و خشـــنوت مســـئوالن زمانه دبســـتان، 
کـــه بچـــه عاطفـــی و احساســـی بـــود،  کودکـــی او را  کابوس هـــای شـــبانه 
شـــکل  داد. فرامـــرزی بـــرای فـــرار از ایـــن ترس ها بـــه دامـــن خیال پردازی 
پنـــاه  برد و بازتـــاب همیـــن ترس هـــا و خیال پردازی ها امـــروز در طرح  ها و 

نقاشـــی های او ســـرک می کشـــند و خـــود را بـــه نمایـــش می گذارند.
ک بود بـــرای فرار از  دبیرســـتان هـــم مانند دبســـتان، محیطی ترســـنا
که برای به دســـت آوردن  کالس نهم را تمام نکـــرده بود  ایـــن ترس، هنـــوز 
کالس نقاشـــی جعفر پتگر رفت. آشـــنایی  کـــه به آرامش می داد به  کاری 
که حضورشـــان نـــه تنهـــا آزار دهنـــده نبود  بـــا محیطـــی امن و دوســـتانی 
بلکـــه بـــه آرامـــش او را بیش تر، روزنـــه امیـــدی در برابر او گشـــود و تصمیم 
که نقاش شـــود. به همیـــن دلیل، فرامـــرزی از راهی بـــه وادی هنر  گرفـــت 

که چـــراغ راهنمـــای آن پتگر بود. وارد شـــد 
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فرامـــرزی بـــه دبیرســـتان هـــم می رفـــت اما ســـال آخـــر که وجـــودش را 
عشـــق به نقاشـــی و بیان و تجســـم بخشـــیدن بـــه آن چه در ذهن داشـــت 
گـــذارد و در  کنار  باعث شـــد که آن چـــه برایش مزاحمت فراهـــم می کند را 
مکتبی که او حرفی برای گفتن داشـــت به کســـب تجربـــه و دانش بپردازد 
بـــه ناچـــار دبیرســـتان را  ترک کرد و یک ســـره به نقاشـــی روی آورد. او راهی 
کـــه بتواند بـــه راحتی و با لـــذت فـــراوان به روشـــی ماندگار  کـــرده بود  پیـــدا 

گوید. سخن 
گـــروه هنرآمـــوزان او،  فرامـــرزی بـــا نامی پتگر آشـــنا شـــد و همـــراه او و 
ی طبیعت و چشـــم اندازهای آن پرداخت اما  بـــه طراحـــی و نقاشـــی از رو
بیـــش از همـــه، آن چـــه از تجربه هـــای خـــود آموختـــه، راه و روش نقاشـــی 
کـــه فرامـــرزی با  او را شـــکل داد و او را نقاشـــی ویـــژه ای بـــار آورد. راهـــی را 
کســـب  دشـــواری پیموده از بســـیاری از آزمایش های تجربه های هنری و 

دانـــش پیشـــینیان می گـــذرد به زندگی می رســـد.
کارهـــای آنان از  او مکتـــب امپرسیونیســـت ها را با نســـخه برداری از 
کـــه اشـــیا در نورهای  کـــرد و ســـبک و شـــیوه  آن هـــا را آموخت  نـــو تجربـــه 
ی نقاشـــی های  گون شـــکل عـــوض می کننـــد. با نســـخه برداری از رو گونا
کـــرد و از او  ســـزان تجربه هـــای ایـــن نخبـــه عرصـــۀ هنـــر را دوبـــاره تجربـــه 
بـــه شـــکل های هندســـی مختصـــر  را می تـــوان  کـــه طبیعـــت  آموخـــت 
کـــرد. سمبولیســـت ها قـــدرت دگرگونـــی ذهنـــی را بـــه او نشـــان دادنـــد، 
کوبیســـم  ک خالق شـــیوۀ  ترکیب بنـــدی معماری گونـــه را از پیکاســـو و برا
کنـــار این هـــا بـــا نظریه  هایی هنری ســـبک ها و شـــیوه های  آموخـــت و در 

آشـــنا شد. نقاشـــی  گون  گونا
نقاشـــی های علـــی فرامـــرزی بـــر مدار ســـه محـــور اصلـــی طبیعت، 
شـــهر و انســـان اســـتوار اســـت. او می خواهـــد در همـــه حال بـــه محتوای 
احساســـی و حقیقـــت پنهـــان در پـــس پشـــت ظاهـــر فرم هـــا و عناصـــر 
گذارد.  طبیعت و انســـان نزدیک شـــود و همان حقیقت را هم به نمایش 
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در طراحـــی، ضمـــن ترکیب بنـــدی، به ساده ســـازی و ایجاز می پـــردازد و 
می کوشـــد از حاشـــیه پـــردازی  بپرهیـــزد و تنهـــا عناصر اصلـــی و بنیادین 
را نمایـــش دهـــد و معادل هـــای بصـــری طبیعـــی مختصر و انتزاعـــی را به 

کشـــد. تصویر 
گویی آن هـــا را در یک  که  گونه ای اســـت  شـــکل طراحی های او بـــه 
کیفیتـــی معماری گونه دارند  کشـــیده اســـت و طرح های فرامـــرزی  نفس 
یافـــت می شـــوند . فرم ها نقاشـــی های  و بـــه همین شـــکل هم دیـــده و در
گـــر چه  این جـــا و آن  او بـــه نظـــر می رســـد نـــا پایـــدار و زودگذر اســـت اما ا
جا ســـیال می شـــود، شـــکلی ابـــدی دارد و انگار بایـــد تا به ابـــد به همین 

شـــکل بماند.
یافتـــن  شـــکل طراحـــی فرامـــرزی ماننـــد فلســـفه میـــان دیـــدن و در
که  ســـریع انگاره هـــا و درگیـــری ممتـــد بـــا آن هـــا اســـت. نوعـــی درگیـــری 
از لحظه هـــای تصمیم گیـــری فراتـــر مـــی رود و از همیـــن رو چنیـــن بـــه نظر 
یـــک  بـــه  کـــه احســـاس خســـتگی  آن  بـــی  می رســـد می توانـــد ســـال ها 
مضمـــون واحـــد بپـــردازد چرا که هر انـــگاره به انـــگاره ای تـــازه راه می برد و 

منظـــری تـــازه پیش چشـــم می گشـــاید.
کوچه  کودکی و  نقاشـــی های فرامرزی شـــکل یادآوری خاطره هـــای 
که بـــا نمادهای معماری شـــهری در می آمیزد  باغ هـــای زادگاهش را دارد 
یاهـــا و کابوس ها جدا  و انـــگار در ایـــن میانـــه چیزی نیســـت تـــا او را از رو
کنـــد. نقاشـــی فرامـــرزی بـــر آمـــده از خاطره هـــای قدیمـــی و حاصل ســـیر  
گـــذرگاه عمـــر اســـت. منظره پـــردازی متـــداول همه چیـــز را به  و ســـفر در 
نمایـــش از طریـــق اثر هنری می گـــذارد اما فرامرزی این را به عهده کشـــف 

نهادین محـــول می کند. شـــکل های 
کـــردن برگزیـــده در واقـــع تهیـــه  کـــه فرامـــرزی بـــرای نقاشـــی  روشـــی 
گزارشـــی از طبیعت است اما نه نســـخه برداری از طبیعت. او می خواهد 
کنـــد و نوعـــی بازآفرینـــی  در توازی بـــا طبیعت  یافـــت خـــود را نقاشـــی  در
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را نشـــان دهد و بدین ســـان بینشـــی نـــو، طبیعـــی و معاصـــر را جایگزین 
که قرن ها بر چشـــم انداز انســـان ســـیطره  کنـــد  کی  قیـــاس باطـــل اندوهنا
داشـــته اســـتو بـــه عـــادت تبدیل شـــده اســـت. در نقاشـــی های طبیعت 
فرامـــرزی نوعـــی آرامـــش احســـاس می شـــود امـــا ایـــن آرامـــش روســـتایی 

نیســـت، نوعـــی آرامش فرهنگی اســـت.
در شـــهر نیـــز با نمایـــش دیوارهـــا و پنجره هایی که انســـان ها را از هم 
جـــدا می کننـــد را به عنـــوان یک عامـــل تشـــدیدکننده تنهایـــی می نگرد 
و بـــا احساســـی نظـــم یافتـــه آن را بـــه تصویـــر می کشـــد. امـــا در طراحی و 
نقاشـــی چهره هـــا و قیافه هـــا از ایـــن آرامش و خســـتگی ناپذیری نشـــانی 
دیـــده نمی شـــود و آن چـــه خـــود را بـــه رخ می کشـــد هیجـــان و اضطراب 

 . ست ا
فرامـــرزی در نقاشـــی چهره و اندام انســـانی از همـــان خط های پهن 
کـــه نمادهـــای بنیادیـــن طرح هـــای او را  و فرم هایـــی اســـتفاده می کنـــد 

می دهند. شـــکل 
ســـاختار معماری گونـــه و بهره جویـــی از ســـازه ها و عناصـــر محدود 
کـــه بـــه هـــر نوع ساده ســـازی  او را بـــه گزینـــش مضمون هایـــی وا مـــی دارد 
یـــک سلســـله  در  را  پـــای خـــود  و  و دســـت  تـــن دهـــد  و ســـاده انگاری 
محدودیت هـــای خود خواســـته ببندد که در قلمـــرو منظره پردازی عیبی 
که پای نقش و نگار انســـان به میان می آید در اندیشـــه  نـــدارد. وقتی هـــم 
معانـــی تـــازه بـــه فکر مســـئله و هویـــت انســـانی اســـت و با دشـــواری ها و 
کـــه هـــر انـــگاره بـــا خـــود به پرده نقاشـــی  پیچیدگی هـــای روان شـــناختی 
مـــی آورد با همـــان خط های پهن  و ســـطح های هندســـی فرم های خلق 
کـــه از عهده ایـــن شـــخصیت پردازدی نیـــز به خوب بـــر می آید.  می کنـــد 
فرامـــرزی مـــدام جـــای واقعیت را با خیـــال عوض می کند و پـــای منطقی 
گزیر بایـــد آن را در تجزیـــه، تحلیل و  که نا را بـــه نقاشـــی خود  باز می کنـــد 
فهمیـــدن طرح هـــای او به اســـتمرار شـــناخت. او به خط هـــای پهن خود 
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اختیـــار می دهـــد تا بـــه فیگور یا همان خلق اندام انســـانی حملـــه ببرند و 
گـــر الزم افتـــد آن را از هم بدرند. ا

یافتن  شـــکل  نقاشـــی های فرامـــرزی مانند فلســـفه میان دیـــدن و در
ســـریع  انگاره هـــا و  درگیری ممتد با آن ها اســـت. با این شـــگرد، طراحی 
شـــکلی پیدا می کند که گویی بیان خشـــم و خســـتگی از دســـت نیافتن 
کـــه در پی نمایش آن بوده اســـت. در فراینـــد طراحی بر  به هویتی اســـت 
توهـــم حضـــور صاحب چهره چیرگـــی می یابد و اختیار خود را به دســـت 
ک اســـت که آن  مـــی آورد. آن چـــه می مانـــد حضـــوری بـــی اراده و وهمنـــا
گردابی فروکشـــیده شـــود  گویی در  که  هـــم، دیر نمی پایـــد و چهره، چنان 

در درون خط هـــای پهـــن و فضـــای میان آن ها ناپدید می شـــود.
بـــه این شـــکل، فیگـــور و چهـــره ای آشـــنا در فرایند آفرینـــش هنری، 
هم هســـتی می یابد و هم فنا می شـــود امـــا نابود شـــدنش اهمیت  بیش تر 
از خلـــق یافتـــن جلـــوه می کنـــد. ایـــن ویژگی هـــا بـــه طرح هـــای فرامـــرزی 
کیفیتـــی می بخشـــد که دو ســـویه  اســـت. گویـــی هر یـــک از طرح های او  
که در آن انســـان یا طبیعت به شـــکلی در خود می نگرند.  آینه ای اســـت 
کوچک و بســـته قـــاب نقاشـــی او  بـــاز به ســـبب همیـــن ویژگـــی فضـــای 
شـــکل آوردگاه و جـــدال تمثیلـــی میان انســـان و طبیعـــت را می نمایاند، 
که می کوشـــد تا خـــود را ماندگار  جـــدال میان زیبایی طبیعت و انســـانی 

جلـــوه دهد.
را  انســـان  انـــدام  از  بخشـــی  فقـــط  کـــه  نقاشـــی هایی  در  فرامـــرزی 
همـــراه عناصـــر طبیعت تصویـــر می کند، انـــدام را آرمانی تـــر می نمایاند و 

واقع گرایـــی را نوعـــی صداقـــت هنرمندانـــه جلـــوه می دهـــد.
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 بخشی از فعالیت های علی فرامرزی

برنده بورس برگزیدگان در رشته نقاشی1355
گالری مهرشاد1356 گروهی در  اولین نمایشگاه 

کارگاه آموزشی را در موزه هنرهای معاصر تهران1358 اولین 
اولین نمایشگاه انفرادی در موزه هنرهای معاصر1367

26 نمایشگاه انفرادی در ایران و خارج از ایران
کشور گروهی در داخل و خارج از  51 نمایشگاه 

گالری فرامرزی1362 تاسیس 
بازرس اولین دوره انجمن نقاشان ایران

عضو شورای برگزاری نخستین نمایشگاه حراج هنری تهران1383
دومین کارگاه آموزشی نقاشی در موزه هنرهای معاصر تهران 1385

کارگاه آموزشی در دانشگاه استنفورد آمریکا 1391  سخنرانی و 
یافت لوح تقدیرازدانشگاه استنفورد، امریکا1391 در

گالری سیحون لس آنجلس1391 نمایشگاه انفرادی در 
کالیفرنیا 1391 کانون سخن ایرانیان در  سخنرانی در 

گالری کالیفرنیا 1391 نمایشگاه انفرادی در 
شرکت در حراج آثار هنری تهران 1394

رسانه های  در  ایران  معاصر  نقاشی  درباره  مقاله  صدها  نویسنده 
نوشتاری معتبر ایران که بخشی از آن در کتاب حاضر آمده است.



پیش گفتار

یخ نگاری هنر که خود بر اســـاس مناســـبات اقتصادی،  کـــه تار از آن جـــا 
مقولـــه  همیشـــه  می گیـــرد،  شـــکل  فرهنگـــی  و  اجتماعـــی  سیاســـی، 
کـــه هنرمند در آن  پیچیـــده ای بوده اســـت. درک فرآیندهـــای جامعه ای 
زندگـــی می کنـــد، از حـــوادث و رخدادهـــای آن تاثیر می گیرد و ســـعی در 
گـــر نگویـــم غیرممکن ولی همیشـــه در هالـــه ای از ابهام  انتقـــال آن دارد  ا

بوده اســـت.
بـــرای مطالعـــه تاریخی هنر در برهـــه ای از زمان توجه بـــه رویدادهای 
اقتصادی، سیاســـی، اجتماعی و فرهنگـــی آن از یک طرف و طرف دیگر  
یداد  بـــرای شـــناخت بهتـــر و دقیق اثـــر، واقعه یا هنرمنـــد در میان ایـــن رو

کنش هـــای او در مقابل این رخدادها اســـت. یکـــی از راه ها دانســـتن  وا
که به  از ســـوی دیگـــر مبنـــای ارتبـــاط هنرمنـــدان تجســـمی هنـــری 
مـــی پردازنـــد مـــی باشـــد و آن بـــا یادداشـــت و نوشـــتار متفـــاوت اســـت. 
یافـــت هاها و نحـــوه بهتریـــن ارایه اثر  همیـــن طـــور هنرمند بـــرای درک در
کـــه  فرصـــت و پیگیری هـــای یاداشـــت، نقد  خـــود چنـــان دگیر هســـت 
و نوشـــتار نیـــز در حوصلـــه اش نمی گنجـــد. به هـــر حال هنرمنـــدان حوزۀ 
هنرهـــای تجســـمی نـــوع دیگـــری از بیـــان را بـــرای خـــود برگزیـــده انـــد که 
یخ نـــگاران دچـــار مشـــکل می شـــوند و  گاهـــی در تجزیـــه و تحلیـــل آن تار
یخ دانـــان هنر در شـــناخت مســـائل دهه های  همیـــن باعث می شـــود تار
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گمان ســـعی  کنند تصور ی به دســـت  یـــخ هنر با حدس و  از پیرامـــون تار
مـــا دهند. 

اقتصـــادی،  رخدادهـــای  تحلیـــل  و  تجزیـــه  تـــوان  خوشـــبختانه 
سیاســـی، اجتماعـــی و فرهنگـــی دهه اخیـــر  پیرامون هنرهای تجســـمی 
را بـــه خوبـــی می تـــوان از یاداشـــت های آقـــای علـــی فرامـــرزی نقـــاش و 
کرد. ایشـــان بـــا حوصله فـــراوان و پیگیری های  یافت  فعـــال این حوزه در
طاقت فرســـا ســـعی در ارایـــه مقاله ها و یاداشـــت هایی بســـیاری پیرامون 
مســـائل هنرهای تجســـمی به رســـانه نوشـــتاری کرده اســـت. با کوشـــش 
گـــردآوری، ویرایـــش و چـــاپ بخشـــی از این یادداشـــت ها بـــه عنوان  در 
یم در  کتـــاب و امیـــد بـــه ادامه آ ن ها و چـــاپ کتاب هـــای بعـــدی آرزو دار
کاری موثر و مفید  یخ هنرهای تجســـمی این برهـــه  پژوهـــش و نگارش تار

باشـــیم.  انجام داده 
کـــرده  در چنـــد دهـــه اخیـــر شـــیوه ای از پژوهـــش تاریـــخ نمـــود پیـــدا 
کـــه رویدادهـــا را بـــر اســـاس یادداشـــت ها، مقله هـــا، بینش هـــا و  اســـت 
شـــنیده های ناظـــران و فعـــاالن یـــک دوره از تاریـــخ بررســـی می کنـــد. این 
کتابی بـــا یادداشـــت های  آقای  نـــوع تاریـــخ ویژگـــی روایـــی دارد. چـــاپ 

گرفته اســـت. فرامـــرزی نیـــز  بـــه همیـــن منظور صـــورت 
کـــه پیش تر هـــم گفته شـــد همـــواره جریان های سیاســـی  همان طـــور 
و اجتماعـــی باعـــث می شـــوند بخش هـــای از تاریـــخ در هالـــه ای از ابهـــام 
بمانـــد و منابـــع نوشـــته شـــده نتواند پاســـخگوی نیاز پژوهشـــگران باشـــد. 
درنـــگ در ایـــن روش پژوهشـــی بـــا بهره گیـــری از یادداشـــت ها، مقله هـــا و 
روایت هـــا، موجـــب می شـــود پژوهش های  جامعـــی در زمینۀ تاریـــخ فراهم 
آیـــد. تاریخ شـــفاهی نگاهی موشـــکافانه بـــه رویدادهـــا می افکنـــد، به این 
جهـــت کـــه پژوهشـــگر ایـــن حـــوزه بـــا شـــاهدان عینـــی رویدادها ســـر و کار 
نزدیک تـــری دارنـــد، پرداختن بـــه تجربه های اجتماعی و سیاســـی هر یک 
از نویســـندگان، منتقـــدان و راویـــان می توانـــد ســـرفصل های جدیدی برای 
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پژوهـــش پدیدآورد. تاریخ شـــفاهی فرصت با ارزشـــی اســـت بـــرای آنان که 
نتوانســـته اند به بیان زاویه های مبهم گذشـــته بپردازنـــد. اهمیت آن به این 
دلیل اســـت که مورخ با صحنه ســـازان یك جریان تاریخی رو به رو اســـت، 
بـــا افرادی کـــه در بطن یك جریان فکری، فرهنگی و هنـــری  بوده اند. تاریخ 
شـــفاهی شناخته شـــده ترین شـــیوۀ ثبت اطالعـــات می باشـــد و فنی برای 
گـــرد آوری داده هاســـت تـــا گزارش هـــای دقیـــق از دیدگاه ها و نظر شـــاهدان 

یك ماجـــرا یا شـــرکت کنندگان یـــك حادثه را بازگـــو نماید. 
تاکنـــون دربـــارۀ تاریـــخ شـــفاهی تعریف هـــای گوناگونـــی ارائـــه شـــده 
اســـت. انجمـــن جهانـــی تاریـــخ شـــفاهی، آن را روشـــی بـــرای گـــرد آوری 
اطالعـــات تاریخی از طریق ضبط و ثبت مصاحبه ها با شـــرکت کنندگان 
در حـــوادث گذشـــته می دانـــد یـــا آن را ثبت اطالعـــات تاریخـــی از طریق 
بازگوکـــردن نقدهـــا، تجربه هـــا، خاطره هـــا و دیدگاه هـــای شـــخصی افراد 
بـــه شـــمار آورده اســـت. اهمیت تاریـــخ شـــفاهی در تدویـــن تاریخ نگاری 
معاصـــر بـــه آن جهت اســـت کـــه در بســـیاری مـــوارد منابع نوشـــته شـــده 

پاســـخگوی نیاز پژوهشـــگران نیســـت.
از نقـــاط قـــوت تاریـــخ شـــفاهی، توجـــه به تصویری اســـت کـــه از کل 
یـــک دورۀ هنـــری، سیاســـی، اقتصـــادی، اجتماعـــی و یا فرهنگـــی ارائه 
می دهـــد. پژوهشـــگر با مطالعـــۀ رویدادها بـــه نیابت راوی آن هـــا را تجربه 
می کنـــد. ایـــن روش یـــک منبـــع بـــارور از فرضیه هـــای اثبـــات نشـــده بـــه 
دســـت می دهـــد که می توان بـــا پژوهش بیش تـــر آن ها را آزمـــود. هم چنین 
در ثبـــت زندگی اشـــخاص، بیانگـــر فرایند های رفتاری و نوع شـــخصیتی 
اســـت کـــه می تـــوان آن ها را نیـــز تجزیـــه و تحلیل کـــرد، چرا که شـــماری از 
تاریخچه هـــای مفصل زندگی در یک دورۀ زمانی در دســـت می باشـــد که 

می تـــوان آن ها را بـــا هم مقایســـه کرد.
پایـــان قـــرن نوزدهم مدرک هـــای شـــفاهی، همانند منابع نوشـــتاری 
اهمیـــت پیـــدا کرد و از قرن بیســـتم، تاریـــخ شـــفاهی وارد مرحلۀ جدیدی 
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شـــد و ســـاختار جدی تـــری بـــه خـــود گرفـــت. از ســـال 1948 میـــالدی با 
اختـــراع دســـتگاه ضبط صوت، انقالبی در تاریخ شـــفاهی پدیـــد آمد. در 
این دوره آلن نوینز نخســـتین آرشیوهای ســـندهای تاریخ شفاهی را پدید 
آورد. وی ادارۀ  تحقیقـــات تاریـــخ شـــفاهی دانشـــگاه کلمبیـــا را تاســـیس 
کرد، ســـپس لوییز  اســـتار جانشین او شد. نســـل دوم تاریخ نگاران شفاهی 
از دهـــۀ 1960 میـــالدی بـــه بعد شـــکل گرفت. در ایـــن دوره نخســـتین آثار 
تاریخ شـــفاهی منتشـــر گردید کـــه در واقع ثبت مصاحبه هـــای نخبگان و 
رهبران سیاســـی بود. ســـال 1960 میالدی انجمن جهانی تاریخ شـــفاهی 
تشـــکیل شـــد. نسل ســـوم تاریخ نگاران شـــفاهی در دهۀ هشـــتاد میالدی 
پدیـــد آمـــد. در ایـــن دوره حرفـــۀ تاریخ نـــگاری شـــفاهی از محافظـــه کاری 
دهـــۀ پنجـــاه و آزادی خواهـــی دهـــۀ شـــصت فراتر رفـــت. رایانه ا ی شـــدن 
ایـــن  در  تاریخ نـــگاری شـــفاهی  باعـــث تخصصـــی شـــدن  پژوهش هـــا ، 
دوره گردیـــد. دورۀ چهـــارم تاریخ نـــگاری شـــفاهی از ســـال 1990 میـــالدی 
آغـــاز شـــده و تاکنـــون ادامـــه دارد. مهم تریـــن بحـــث ایـــن دوره، علمـــی و 

دانشـــگا هی شـــدن تاریخ شـــفاهی است.
در کشـــور مـــا نیز پس از انقالب اســـالمی ســـال 1357 و دوران جنگ 
تحمیلـــی عراق علیه ایران، تاریخ شـــفاهی کاربرد فراوان و با ارزشـــی پیدا 
کرد. مرکز تحقیقات جنگ ســـپاه پاســـداران، درحدود ســـی هزار ساعت 
کزی  کـــه در این  مصاحبـــه پیرامـــون جنـــگ به انجـــام رســـاند. ســـایر مرا
زمینـــه کار کرده انـــد عبارتند از؛ مرکز اســـناد انقالب اســـالمی، ادارۀ تاریخ 
شـــفاهی ســـازمان اســـناد ملی، دفتر ادبیات انقالب، موسسۀ مطالعات 
تاریـــخ معاصـــر ایـــران و آرشـــیو تاریـــخ شـــفاهی مدیریـــت اســـناد آســـتان 
قـــدس رضوی کـــه مصاحبه هایـــی را در زمینه هـــای سیاســـی اجتماعی 
کـــزی هســـتند که در  و فرهنگـــی انجـــام داده انـــد. خـــارج از کشـــور هم مرا
ایـــن زمینـــه کار کرده اند؛ تاریخ شـــفاهی هـــاروارد و بنیـــاد مطالعات ایران 

را می تـــوان نـــام برد.



13 پیشگفتار

بـــه هر حـــال امـــروزه در دنیـــا تاریخ شـــفاهی مـــورد توجـــه قرارگرفته و 
تاکنـــون مقاله ها و کتاب های فراوانی در این زمینه نوشـــته شـــده اســـت. 
در ایـــران هـــم تالیف کتاب هـــا، مقاله هـــا، ایجاد وب گاه تاریخ شـــفاهی، 
گ هـــا و نشســـت های تخصصـــی تاریـــخ شـــفاهی طـــی چنـــد ســـال  وبال
اخیـــر اهمیـــت ایـــن موضـــوع را نشـــان می دهـــد. گفتنی اســـت محققان 
تاریـــخ شـــفاهی بیش تـــر بـــه زمینه هـــا ی سیاســـی می پردازند ولـــی گاهی 
موضـــوع سیاســـی هنگام مصاحبه با نخبگان سیاســـی بـــه موضوع های 
یخ شـــفاهی مســـائل فرهنگی،  اجتماعی تبدیل می شـــود البته دامنۀ تار
کـــه بروز احساســـی و عاطفـــی جوامع اســـت را نیز  در بـــر می گیرد  هنـــری 

کم تـــر می پردازند.    ولـــی متاســـفانه به آن هـــا یا نمـــی پردازند و یـــا 
کردیم قدمـــی هر چنـــد کوچک در  در ایـــن راســـتا احســـاس نیـــازی 
یم و دســـت به  یـــخ شـــفاهی در زمینـــه فرهنگـــی و هنـــری بردار ثبـــت تار
کنش هـــای آقای  کتـــاب حاضـــر وا کتـــاب حاضـــر زدیـــم.  چـــاپ و نشـــر  
علـــی فرامرزی به عنوان نمونـــه ای از هنرمندان عرصه هنرهای تجســـمی 
در کنش هـــای  سیاســـی، اقتصـــادی، اجتماعـــی و فرهنگـــی چند ســـال 
از دهـــه 1390 در رســـانه های ایـــران می باشـــد. بـــا مطالعه یادداشـــت ها، 
مقاله هـــا و گفـــت و گوهـــای ایشـــان بنابـــر کنش هـــای جـــاری در جامعـــه 
یـــخ هنرهای تجســـمی معاصر  می تـــوان ارزیابـــی بهتـــری از چگونگـــی تار
یم آن چه به عنـــوان کتاب پیش رو  ایـــران در دهـــه 1390 داشـــت. آرزو دار

یخ هنر باشـــد. کمکی بـــرای پژوهش گـــران عرصـــه تار اســـت 




