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روزبه صدر

از دهه 1320 خورشــیدی تاریخ 
معاصر ایــران نســلی از هنرمندان را 
به خود دیــده که افزون بــر آفرینش 
هنری و به موازات آن، در نظریه پردازی 
و طرح انــدازی نحله هــای هنری نیز 
دســتاوردهایی قابل اعتنــا از خود بر 
جای گذاشته اند. تعدادي از هنرمندان 
نقاش ایرانی هم دست کم از سال 1324 
به بعد در زمینه نقد هنري فعال بوده اند. 
شــاید یکی از شــاخص ترین این ها  
جلیل ضیاپور است که به زعم بعضی 
کارشناســان هنری، منتقد بودنش 

حتی از نقاش بودنش مهم تر است.
اساســاً یکی از حرکت های جدي 
در حوزه نقد هنری ایران با نوشته های 
جلیل ضیاپور در ســال 1327 شروع 
شــده که انجمــن خــروس جنگی 
را تأســیس می کند. در شرایطي که 
نظریه پــردازان و هنرمندان چپ گرا 
معتقد بودند هنر باید برای مردم قابل 
درک باشــد، افرادی از جمله ضیاپور 
ســعی کردند با طرح مســائل نظری 

هنر؛ مردم را به شیوه های هنری نوین 
عالقه مند کنند. در این ارتباط مشخصاً 
باید به مقاله جنجالي ضیاپور با عنوان 
»لغــو نظریه های مکاتب گذشــته و 
معاصر؛ از پریمیتیو تا سوررئالیسم«، 
منتشر شده در سال 1328 اشاره کرد 
که طي آن تمامــي مکتب های هنري 
موجود را نارسا می داند و نقاشي آبستره 
را منتهاي همت نقاشــان مدرنیست 

می شمرد.
هنرمند و نظریه پردازی در عرصه 

هنرهای تجسمی
ضیاپور از ترتیب دادن نشست های 
هنري و رواج نوعي از نقد شــفاهي در 
آن سال ها می گوید: »آن موقع گالري 
به معناي امروزي وجود نداشت. البته 
جاهایي بــود مثل باشــگاه مهرگان، 
گیتي، یا آناتــول فرانس، کــه از من 
یا نقاشــان دیگر کارهایــي را نمایش 
می دادند. در غالب این نمایشگاه ها از 
من دعوت می شد که درباره آن نقاش 
یا به طور کلي نقاشــي صحبت کنم. 
هنوز آغاز نهضت مدرنیسم بود؛ کسي 
اطالع چنداني از شکل و محتواي کار 

نو نداشت. باید می ایستادیم، توضیح 
می دادیم تا رابطه برقرار شود.«

ضیاپــور در بخشــي دیگــر از 
گفت وگویش با جواد مجابي در توصیف 
فضاي نقد و تفسیر آثار هنري می گوید: 
»روزنامه ها خیلي محتاطانه به هنر نو 
نزدیك شدند. البته مجالت گاهگاهي 
مطلبي درباره هنر می نوشــتند، که 
برداشــت چندان درســتي از هنر در 
آن ها نبود. توجه داشــته باشــید که 
ادبایي که درباره نقاشــي می نوشتند، 
غالباً کساني بودند که دوستدار نقاشي 
بودند نه کارشناس فن. بنابراین چگونه 
می توانســتند مســاله اي را که براي 
خودشان ناشناخته بود، براي دیگران 
روشــن کننــد! منتقدین ادبــي ما، 
توجیهات ادبی شــان را از نقاشي ارائه 
می دادند، آن هم طوري که کالسیك ها 
و سنت پرســت ها نرنجند و از نوآوران 

نرمند.«
نظریه پردازی میدانی هنرمند 

 البته به نظر می آید پیش از این نیز 
بخشي از بار توضیح و تفسیر آثار هنري 
در نمایشگاه ها برعهده خود هنرمندان 

بوده است. محمود جوادي پور درباره 
اتفاقات مشابهي در ســال 1326 در 
نمایشگاه های گالري آپادانا می گوید: 
»هر نقاشي کنار تابلوهایش مي ایستاد 
اگر از او ســوالي می کردنــد توضیح 
می داد؛ اگــر ســوالي در کار نبود، او 
وظیفه خود می دانســت که متعهدانه 
در مورد تابلوهاي خــود یا اثار دیگري 
معرکه بگیرد و این فن نوظهور را براي 
تماشاگران قلیل اما مدعي و بي اطالع، 

شرح و بسط بدهد.«
در دهه 30 شمسي، همچون دهه 
قبل، به دلیل کمبود منتقد راهگشــا 
و مفســر هنر مدرن، غالباً نقاشــان و 
مجسمه ســازان خود وظیفــه دفاع و 
توجیه آثارشان را به عهده دارند؛ چون 
حرف آن ها براي تماشاگران خوکرده به 
کارهاي کالسیك و مینیاتور، دریافتني 
و قانع کننده نیســت. بــراي همین، 
فضایي پرتنش و انکارآمیز، هنرمندان 
و کارهاشــان را احاطه کرده است، که 
رسانه های جمعي به آن دامن می زنند. 
در دهه پرآشوب 30، نویسندگان 
مطبوعات آزاد، عاجز از درک مدرنیته، 

غالباً با هرچه برایشــان ناآشناســت، 
مخالفت می ورزند. منتقدان وابســته 
به چپ، نوعــي گرایش هنــري را در 
شعر و نقاشي تبلیغ می کنند که: هنر 
باید در خدمت توده و ناگزیر قابل فهم 
براي آنان باشــد. حوزه تأثیــر و نفوذ 
این منتقدان گســترده است و آنان در 
مخالفت با نوآوري تجربي، که از سطح 
قبولشان فراتر می رود، همواره یاراني 
دارند؛ از جملــه، نمایندگان معترض 
مکتب کمال الملك و نگارگري سنتي 
ایران، که با ظهور نوگرایان، بازار خود را 
کساد یافته اند. اینجا دو دیدگاه متضاد 
به همخواني می گراید تا نــوآوران را 

مجال تجربه و هنجارشکني ندهد. 
بي ینال تهران، نخستین جایگاه 

نقد هنري
به پیشــنهاد مارکــو گریگوریان 
پایه ریزي و آغاز به کار بي ینال تهران 
محقق می شود و شاید براي نخستین 
بار اســت که به صورت رســمي و در 
قالب یك رویداد ملي، نقشــي قابل 
اعتنا براي نقد هنــري در نظر گرفته 
می شود. حضور یك منتقد-هرچند 
از کشــوري دیگر- در ترکیب داوران 
اولین بي ینــال تهــران در فروردین 
1337، در هر حال اقدام موثري در به 
رسمیت شناختن جایگاه نقد هنري 
باید محســوب شــود. به این ترتیب 
کنتس ایرن برین، نویسنده و منتقد 
هنري در ترکیب سه نفره هیات داوران 
این رویداد قرار می گیــرد و البته دو 
هنرشناس ایراني که احسان یارشاطر 
یکي از آن ها است نیز به معاونت این 
هیات انتخاب می شــوند.  احســان 
یارشاطر، استاد زبان های پیش از اسالم 
دانشکده ادبیات، در مقدمه دفترچه 
اول بي ینال، به عنوان هنرشناســي 
که بیشتر به موازین ادبي عنایت دارد 
تا به مشــخصات فني آثار تجسمي، 
نکته هایی را دربــاره هنر مدرن ایران 
می آورد، که عمدتاً حکایت از دیدگاه 
رایج هنردوستان در آن روزگار دارد.  
وجهي از این دیدگاه رایج به این ترتیب 
بوده که هنرشناسان و منتقدان، گروه 
نقاشان و مجسمه ســازان را از تقلید 

بي واسطه آثار غرب زنهار داده و آنان 
را به شــناخت دقیق فرهنگ خویش 
و الهام گیري از هنــر بومي رهنمون 

بوده اند. 
گفتگو با جهان هنر

ارزیابي اولین بي ینال تا ســال ها 
راهنماي جهت گیري هنر مدرن ایران 
شد و تابلوها و تندیس های برنده، که 
از سوي هنرشناســان خارجي تأیید و 
تشویق شده بود، گرایش های معیني 
را در هنرمندان نوگرا دامن زد. اگرچه 
همان سال ها نیز تعدادي از منتقدان 
و اصحاب هنر، این یك سویه نگري را 

هشدار می دادند. 
همزمان با این سال ها، رفت و آمد 
منتقدان و هنرشناســان اروپایي به 
ویژه براي حضــور در بي ینال تهران 
ادامه دارد.  ژرژ پیمــان، نایب رئیس 
ســندیکاي مطبوعات هنري فرانسه 
که در ترکیب هیــات داوري دومین 
بي ینال تهران حضور یافته، در بخشي 
از گفتگوي کوتاه خــود در فروردین 
1339 با روزنامه اطالعــات، درباره 
نمایشــگاه دومین بي ینــال تهران 
می گویــد: »بي ینال تهران بســیار 
خوب تزئین یافته است و نموداري از 
پیشرفت هنرمندان ایراني  در رشته 
نقاشي و مجسمه سازي مدرن است. 
آثاري کــه در این نمایشــگاه  دیده 
می شوند قابل مطالعه و بررسي دقیق 
هستند. جهش نقاشي شما به سوي 
نقاشــي مدرن به طور وضوح تجلي 
می کند در حالي کــه در بعضي از این 
آثار هنرهاي قدیمي و ملي شــما نیز 
به نحو مطلوبي خودنمایي می کنند.«

نگاهی به نقش روشنگرانۀ نقاشان در هنر معاصر ایران

هنرمند در مقام نظریه پرداز  

روزنامه صبح 
 سياسي، اجتماعي، اقتصادي

پایان رویداد مجسمه و  طبیعت 
در جزیره کیش 

نخســتین رویداد 
مجســمه و طبیعــت 
کیش که از 26 بهمن در 
جزیره آغاز شده بود، در 
روز 10 اسفند به کار خود 

پایان داد. این رویداد که با هدف استفاده هنرمندان 
مجسمه ســاز از طبیعت و تنوع در مبلمان شهری 
برگزار شد، میزبان 12 هنرمند مجسمه ساز بود که 
در طول برگزاری مجسمه های خود را برای نصب در 
جزیره کیش آماده کردند. رویداد مجسمه و طبیعت 
با سفارش سازمان منطقه آزاد کیش و با همت شرکت 
عمران، آب و خدمات این جزیره برگزار شد. احسان 
گرایلی دبیــر این رویداد هنری گفــت: این رویداد 
نخستین رویداد از نوع خود در جزیره کیش بود که 
با در نظر گرفتن طبیعــت و المان ها و متریال هایی 
از طبیعت اجرا شد. مجسمه ســازانی که در رویداد 
حضور داشتند، با امکاناتی که در اختیار داشتند 12 
مجسمه را آماده نصب در جزیره کردند. هم زمان با 
ساخت مجسمه ها جانمایی آن ها نیز صورت گرفت که 
در روزهای آینده آثار ساخته شده در محل ها نصب و در 
معرض دید گردشگران و ساکنان جزیره قرار می گیرد. 
دبیر رویداد مجسمه و طبیعت کیش با مثبت ارزیابی 
کردن چنین اتفاق هایی گفت: مهم است که مدیران 
و تصمیم گیران حوزه فرهنگ همواره به فکر تحول و 
زیباسازی فضای شهری باشند. این المان ها  و نمادها 
هستند که چهره شهر را با تنوع همراه می کنند به سواد 
بصری جمعی کمك می کنند. نگاه مثبت غالمحسین 
مظفری مدیرعامل ســازمان منطقه آزاد کیش و 
همچنین مجید مالنوروزی معاون گردشگری این 
سازمان به برنامه های هنری و همچنین حمایت علی 
مقدس زاده مدیرعامل شرکت عمران، آب و خدمات 
کیش، این رویداد را محقق کرد. او از نصب نخستین 
مجسمه این رویداد در نگارخانه بین المللی هنرهای 
معاصر کیش خبر داد و گفت: نخستین اثر تکمیل 
شده در این رویداد هم زمان با افتتاح نگارخانه کیش 
و نمایشــگاه آثار گونتر اوکر معمار اتریشی در این 
محل نصب شد. آثار دیگر نیز به ترتیب آماده شدند 
و قرار است در محل هایی که با مشورت هنرمندان 
مجسمه ساز و کارشناسان شــرکت عمران، آب و 
خدمات کیش جانمایی شــده نصب شوند. گفتنی 
است هنرمندانی چون کوروش گلناری، رضا قره باغی، 
محمــود محرومی، مهدی رنگچی، حســین علی 
عسگری، محمد بهرامی، حمید شیری، حمیدرضا 
فتوحی، پیمان بخشی، زهرا رحیمی، ندا آیتی و فرزانه 
عبدلی در این رویداد شرکت کردند. حمید شیری دبیر 
اجرایی و هنری، مهدی سیفی مدیر فنی سایت، بابك 
جوانمرد هماهنگی تجهیزات فنی، هامین شادمانی 

مدیر تدارکات و پشتیبانی سایت را به عهده داشتند.
    

انتشار فصلنامه عکاسی با عنوان 
عکاسی استیج

پنجمین و ششمین 
شماره فصلنامه عکاسی با 
عنوان »عکاسی استیج« 
)صحنه آرایی شــده( در 
گالری هنر تهران رونمایی 

شد. شــماره جدید فصلنامه عکاسی به سردبیری 
سیوا شهباز، با مجموعه نوشتارهایی از نویسندگانی 
همچون مجید اخگر، محســن ابوالحسنی، روزبه 
صدرآرا، مت سندبای، کامران نجف زاده، باوند بهپور، 
اگنس رامدر، محسن بایرام نژاد، بهرنگ صمدزادگان، 
مهرداد پورعلم، هوتن نوریان، رهام شــیراز، لیندا 
هاورتی راگ، مهدی کبورانی، محمدرضا مریدی، 
حمیدرضا شعیری، ویدا موسویان، دیدوناتو بروک، 
مریم فیروزی، ناصر فکوهی، ســارا ساسانی، حامد 
کیا، شیوا بابابیگی، سروش میالنی زاده، ایمان میری  
کرهرودی، محمدحسین مهدویان، صمد قربانزاده، 
کیارنگ عالیی، نرگس آبیار، ســعید اسدی، مریم 
زندپور، مهرنوش علی مددی، کامران شریفی، نهاله 
مشتاق، الناز امینی، اِشا صدر، نفیسه باقری، پژمان 
نظرزاد، شهرام زعفرانلو، ســیلیویا سیرلی، ناتاشا 
چوک، مرتضی نیك نهاد، میمونا گوئرسی، علیرضا 
فانی و وانگ کینگ سانگ منتشر شده است.  همچنین 
مصاحبه  اختصاصی رضا عابدینی با محمود کالری و 
آزاده اخالقی و مصاحبه  منتشر نشده  امیرعلی قاسمی 
با صادق تیرافکن از دیگر بخش های این مجله است. 
دو عکس از صادق تیرافکن و میترا تبریزیان نیز به روی 

دو جلد این شماره از فصلنامه عکاسی رفته است.

بوم خبر

نادر کمالوند

شاید بهمن محصص از معدود هنرمندان ایرانی است که 
در آثارش نوعی فردیت از منظر روانشناسی کاماًل مشهود 
اســت؛ اینکه به راحتی می توانیم حــال و هوای روحی و 
واکنش عاطفی او را در مواجهه با جهان اطرافش دریابیم. 
محصص تنها هنرمندی است که نوعی برخورد اجتماعی- 
تاریخــی را در دل کارهایش و همزمان بــا آنکه همچون 
تجربه جنگ ویتنام، جنگ ایران و عراق و تجربه حوادث 
زیست محیطی تجربه شان می کند، به نمایش می گذارد. 
محصص همه این تجربه ها را در کارش انعکاس می دهد 
و دیگر هنرمندان ایرانی با وجود تجربه های درخشــان، 
روحیه فردیت و روانشناســی تاریخی را در آثارشــان به 
نمایش نمی گذارند. این خود موضوع بســیار پیچیده ای 
است و می شود عمیق تر روانشناسی کرد که چرا در جامعه 
ایرانی و در تاریخ هنر قرن بیستم ایران فقط یك هنرمند 
است که با این روحیه کار کرده است. محصص هنوز دارد 
چیزی به ما می گویــد؛ او در طبیعت بیجان ها و غول های 
بی دست وپای دهه 40 و نقاشی های بیشتر کاریکاتوری 
دهه 50 اش، یا مجســمه هایش که به رغم تالقی با دنیای 
معاصر منظره ای کالسیك دارند، با این تناقض و دوگانگی 
شمایل کالسیك و برخوردی کاماًل معاصر، با آن روحیه به 
شدت رنسانسی ولی محتوی خشونت رخدادهای سیاسی 

قرن چه تجربه ای را می خواست با ما در میان بگذارد؟ 

در نقاشی های محصص همیشه یك فضای خیلی باز 
در زمینه دیده می شود که به دریا یا آسمان برمی گردد و 
در این فضای باز و بدون مرز حضور عنصری انسان انگار یا 
حیوان انگار به نوعی به بیننده تحمیل می شود و او را آگاه 
می کند؛ تقریباً مثل تجربه بهمن محصص در عرصه تئاتر و 
نمایش، این زمینه ها مثل یك صحنه می ماند که یك آدم 
یا حیوان می تواند بیاید و خودش را به بیننده معرفی کند. 
در تمــام کارهایش تقریباً می شــود ایــن را دید ولی 
محصص دکــور یا منظــره آن طــور کــه در تاریخ هنر 
می شناسیم، لنداسکیپ نمی ســاخت. بیشتر صحنه ای 
می ساخت که بیننده بتواند خودش را در آن آدم یا حیوان 
احساس کند و به نوعی خودش را در یك آینه جادو ببیند؛ 
اینکه تبدیل شده به یك پرنده یا ماهی یا یك جور هیوال، 
آدمی عادی و یا آدمی بی صورت یا بدون دســت و پا. ولی 
تمام این ها در آثار محصص مثل یك استیتمنت می ماند 
و تقریباً در هر کدام از آثارش موقعیتــی خلق می کند تا 
ذهنیت بیننده را به یك آگاهی اجتماعی یا روشــنفکری 

برساند. 
این چنین اســت که در آثارش فرار از زیبایی شناسی 
وجهی برجسته پیدا می کند و در همه کارهایش، چه در آن 
بدن های لت و پار شده یا ماهی های مرده و پرنده هایی که 
معلوم نیست در مســیری که به هدف خواهد رسید پرواز 
می کنند، در همه این ها یك نقصان جسمی یا روانشناسی 
نهفته و همین نقصان یا زخم ها اســت که محصص سعی 

کرده به آن ها نوعی از زیبایــی بدمد و در حقیقت نوعی از 
زیبایی هنری را در این تصاویر تولید کند. 

در فیلم کوتاهی که احمد فاروقی در دهه 50 از محصص 
ســاخته، محصص این جمله را می  گوید کــه »من یك 
پرســوناژ تاریخی هســتم«. این عبارت از زبان محصص 
به این معناســت که او اعتقــاد دارد؛ در دوره خود هضم 
نخواهد شد زیرا به مناسبات زمان خود انتقادات اساسی 
داشت، پس تنها در زمانی دیگر می  توانست مطرح شود؛ 
به همین دلیل است که اسطوره خواندن بهمن محصص را 
یك سوءتفاهم می دانم؛ اینکه روش و رویکرد به اسطوره 
آن گونه کــه در کارهای محصص وجــود دارد مرتبط با 
تصویر شناسی است و با اسطوره  دانســتن خود او تفاوت 

دارد.
تفاوت محصص با دیگران در تغییرهایی اســت که از 
دوران گذشــته باقی مانده و در زمان حال به یك رویداد 
تبدیل می شود. او گرچه انسان مدرن را بدون دست و پا و 
لت وپار شده نشان می  دهد، هنوز آن پیکربندی و ساختار 
عضالنی را در نقاشی ها و مجسمه هایش حفظ می  کند. او به 
اصرار این بدن هایی را گهگاه به شکل سنگ درآمده اند به 
بیننده نشان می  دهد تا آن ها اثر را به تمامی احساس کنند.

محصص با دنیای باســتان به ویژه یونان رابطه بسیار 
عمیقی داشــت؛ رابطه ای که از حضور شــخصیت های 
اسطوره ای یونان در آثار او به خوبی پیداست. حتی وجود 
ســاختارهای عضالنی در آثار محصص نیز این نکته را به 
خوبی می  رســاند؛ این توجه به دوران باستان را به شکل 
فلســفه تاریخ نیز می  توان در آثار محصص دید. محصص 
چه در جستجوی فرهنگ یونان و چه فرهنگ های دیگر، 
دوران باستان را بازســازی نمی  کند او بیشتر عالقه مند 

اســت تا وقایع این دوران های باســتانی را در زمان حال 
دنبال کند همان طور که بوتیچلی در دوران رنسانس در به 
تصویر کشیدن اسطوره های باستان به دنبال ارتباط آن ها 
با دنیای معاصر خود بود. با این حال می  توان دید که چنین 
فرهنگ هایی دوباره به شکل بازسازی یا بازگشت تصورات 
و تصویر ها بازمی  گردد. از میان ویژگی های دوران باستان، 
شاید خاص ترین آن ها انســان گرایی باشد؛ ویژگی ای که 
هنر یونان باستان نیز بر آن استوار است؛ یونانیان باستان 
به طور کلی دنیا را از طریق انســانی زیبا، کامل و متعادل 
می  دیدند، از سوی دیگر انسان گرایی بنیادی در طول تاریخ 
کم کم ناپدید می  شود با این حال در دوران رنسانس دوباره 
با آن روبه رو می  شــویم؛ هرچند در قرن بیستم و با ظهور 
دادائیست ها آن شکل از انســان گرایی نیز نابود می  شود. 
بهمن محصص از یك آرتیست مدرن پیشرفته که سمبل 
تجدد است، پیش تر  رفته  اســت. با این حال او ضدتجدد 

است، هرچند در این تجدد شرکت می  کند.

به بهانه سالروز تولد هنرمند

روانشناسی تاریخی در آثار بهمن محصص
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