
خبریادداشت
در باب »عالم خیال« شیخ اشراق

تارا  استادآقا
منتقد

شیخ شهاب الدین ســهروردی یا شیخ اشراق، 
بنیان گذار فلسفه  اشراق، بحث مفصلی در کتاب 
»حکمــه االشــراق« دارد؛ در بــاب عالم مثال یا 
عالم خیال. بحثی که راه گشای بسیاری از نکات 
عرفان و فلســفه  اسالمی و اسرار سیر و سلوک و 
مکاشفه است. از دیدگاه سهرودی، عوالم هستی 
به چهار بخش تقســیم می شود. عالم انوار قاهره 
یا انوار مجرد عقلی که هیچ تعلقی با اجسام ندارند 
و نور محض هســتند؛ فرشتگان مقرب و بندگان 
مخلص، جزو این دسته اند. انوار مدبره که شامل 
انوار مدبره  اسفهُبدی فلکی و انسانی است. عالم 
سوم یا عالم دو برزخ که همان عالم حس است و 
عالم چهارم، عالم مثال. سالک بعد از رفع حجب 
مادی، می تواند حقایق جهان هســتی را در عالم 
مثال کشف کند و بعد از آن به عالم ارواح، اسماء 
و صفات راه یابد. همه  مکاشــفات و الهاماتی که 
در مسیر کشف برای سالک رخ می دهد، از جمله 
طی طریق، اشراف بر ضمائر، آگاهی از اخبار غیبی، 
راه رفتن روی آب، آتش و هوا، رســیدن به ســر 
درونی و کشــف ذوات الهی، تجسد ارواح )ارواحی 
که جسم می پذیرند(، تروح اجساد )افراد انسانی 
که کالبد برزخــی می گیرند(، همه در عالم مثال 
رخ مــی دهد. جلوه هایی از عالم مثال در زندگی 
مادی ما نیز وجود دارد. خواب )عالم رؤیا(، خیال 
)تخیالت، خاطرات( و آینه، جلوه هائی از عالم مثال 
در زندگی مادی ما هســتند. صوری که در آینه و 
خیال مشاهده می شوند، صور معلقه ای هستند 
که محل و مکان مشــخصی ندارند. این صور، در 
اذهان موجود نیســتند؛ چرا که انطباع کبیر در 
صغیر ناممکن است. در اعیان نیز موجود نیستند 
چرا که اگر عینی بودند، مانند اجسام و اشیاء مادی 
با حواس مادی رؤیت می شدند و قوانین و احکام 
موجودات مــادی، بر آنها صادق بــود. این صور، 
جزء عالم عقول نیز محسوب نمی شوند؛ چرا که 
مجرد محض نیستند و دارای ابعاد و شکل و اندازه 
هستند. عدم محض نیز نیستند چرا که اگر چنین 
بود متصور نمی شدند؛ پس به ناچار این صور باید 
در ناحیه ای دیگر موجود باشند و این ناحیه، همان 
عالم مثال است که واسطه ای میان دو عالم عقل و 
حس است. مرتبه  وجودی آن، از عالم حس برتر و 
از عالم عقل پایین تر است. همان طور که ما برای 
درک جهان مادی، از حواس پنجگانه و قوای باطنی 
استفاده می کنیم، برای درک این عالم نیز، نیاز به 
ابــزاری داریم برای درک موضوعات و حوادثی که 
در آن رخ می دهد.ابــزار درک عالم مثال، »خیال 
فعال« یا »تخیل فعال«است. مالصدرا، این قوه را 
منفصل از جسم و کالبد مادی می داند. در نتیجه 
پس از مرگ و فنای جسم، این قوه باقی می ماند. 
قوه  خیال، کارش صورت گیری و عکس برداری از 
واقعیات اســت. چه واقعیات بیرونی و چه درونی 
)نفســانی(. این قوه، به خودی خــود نمی تواند 
تصوری تولید کنــد و باید با واقعیات تماس پیدا 
کند. قوه خیال، شــعبه ای از قوای نفس است و 
تبدیل کننــده ی علم حضــوری1  به حصولی2 
است. از ویژگی های عالم مثال، تضاد ذاتی و عدم 
قطعیت اســت. خیال، از قانون این یا آن تبعیت 
نمی کنــد و موضوعات متضاد، می توانند در کنار 
هم مسالمت آمیز زندگی کنند. داریوش شایگان در 

تعریف عالم مثال می گوید:
»مکان اسرارآمیزي آن سوي کوه قاف است که 
در نقـشه هـاي جغرافیـایي بشر نشاني از آن نیست، 
این منطقه از جایي آغاز مي شود که مختـصات 
جغرافیـــایي مـــابدان راه ندارد. مکاني بیرون از 
مکان، مکاني در المکـان کـه جـایي نـدارد.«کوه 
قاف را همان کوه البرز شمرده اند. بعضی مفسرین 
»ق« را در آیه  »ق والقران و المجید« همان کوه 
قاف دانســته اند و در وصف آن نوشته اند، کوهی 
اســت که گرداگرد عالــم را فراگرفته و از زمرد یا 
زبرجد اســت. پیامبر اکرم )ص( در معراج خود به 
همراهی جبرئیل آن را می بیند و کبودی آسمان از 
تابش روشنائی آن است. شهرهای »جابُلقا و جابُرسا 
و َهَورَقلیا« در این عالم قرار دارند. از دیگر عجایب 
عالم مثال، وجود درخت طوبی است. هر میوه ای 
که در جهان است بر این درخت وجود دارد و اگر 
ایــن درخت نبود، هیچ میوه و گیاهی روی زمین 
وجود نداشت. سیمرغ، بر این درخت آشیان دارد و 
وقتی بر فراز زمین پرواز می کند، از اثر پر او، میوه 
و نباتات بر زمین می روید. معنی درخت طوبی در 
ارتباط با گوهر شب افروز روشن می شود، که در 
کوه سوم از کوه های قاف است و از وجود او شب 
تاریک روشن می شود و روشنی از درخت طوبی 
می-گیرد. وصفی که ســهروردی از گوهر شــب 
افروز و حاالت او نسبت به درخت طوبی می کند 
و مقــدار نوری کــه از درخت طوبــی در حاالت 
مختلف می گیرد، شــکی در اینکــه منظور او از 
گوهر شب افروز، ماه است باقی نمی گذارد. حاالت 
ماه از نظر گرفتن نور خورشــید که همان حاالت 
هالل و تربیع و بدر و محاق اســت، همان حاالتی 
 است که گوهر شب افروز نسبت به درخت طوبی 

پیدا می کند.
پی نوشت:

1-علمی که واقعیت معلوم و عین در آن یکی است 
و بدون وساطت تصویر ذهنی ادراک می شود. مثل وقتی 

که اراده می کنیم کاری را انجام دهیم.
2- علمی که در آن واقعیت علم و معلوم دوتاســت. 
واقعیت علم، تصویری است که در ذهن ما وجود دارد و 
واقعیت معلوم، ذاتی است خارج از وجود ما. مثل وقتی 

که می خواهیم چهره کسی را به خاطر بیاوریم.

 مهمانی دو روزه موسیقی
 اقوام ایرانی

بخشی از آیین ها و موسیقی ایران در مناطق 
مختلف که توســط قالیبافان زمزمه می شد و 
بخشــی از تاریخ شفاهی کشــور است، توسط 
گروه های موسیقی اقوام به اجرا درمی آید. به نقل 
از روابط عمومی این رویداد، گروه های موسیقی 
اقوام ایرانــی به مدت دو روز اجراهای مختلفی 
را در حاشیه برگزاری نمایشگاه فرش در محل 
نمایشــگاه های بین المللی تهران و در روزهای 
چهارم و پنجم شــهریور روی صحنه می برند 
و عالقه منــدان می توانند به صــورت رایگان به 

تماشای این اجراها بنشینند.
گروه » آوای موج« از بوشهر موسیقی تلفیقی 
بوشهر و هرمزگان را اجرا می کند. همچنین گروه 
»داغــالر« از آذربایجان عالوه بر اجرای رپرتوار 
موســیقی منطقه، حرکات آیینی محلی را نیز 
اجرا خواهد کرد. در این بخش هر گروه موسیقی 
به مدت 40 دقیقه کنســرت اجرا می کند، در 
فاصله  این اجراها، هنرمندان نواحی به تکنوازی 

می پردازند.
بخــش ویژه قالی بافی ایــن برنامه به اجرای 
ترانه های قالی بافی ایل بختیاری توســط گروه 
»ترنج«  ) ترنج نام یکــی از نقش های معروف 
قالی های بختیاری اســت( اختصاص دارد. این 
گروه به اجرای نغمه های قالی بافی می پردازد که 
به صورت میدانی در سالن های مختلف نمایشگاه 
فرش اجرا خواهد شد. بخشی از این اجراها نیز 
مربوط به حرکات آیینی است که گروه نواحی 
لرســتان در آن به ســولونوازی، اجرای ُدهل، 
حرکات آیینی و موسیقی لری خواهد پرداخت.

اجراهــای موســیقی اقوام ایرانــی به مدت 
دو روز چهــارم و پنجم شــهریورماه جاری در 
حاشیه نمایشگاه فرش و در محل نمایشگاه های 
بین المللــی تهــران پذیرای دوســتداران این 

موسیقی خواهد بود.

»شور آواز« در تاالر وحدت
ارکســتر و ُکر »بل کانتو« بــه رهبری نیما 
پناهی ها هفتم شــهریورماه در تــاالر وحدت 
روی صحنه می رود. به نقــل از روابط عمومی 
بنیاد رودکی، این اجرا از برجسته ترین اُپراهای 
ایتالیایی در شــب »شور آواز« است. همچنین 
»شــور آواز« عنوان پــروژه دیگری از بل کانتو 
است که براساس شور و اشتیاق مخاطبان و نیز 
جذابیت اجرای اُپراهای ایتالیایی به این عنوان 

نامگذاری شده است.
در این اجرا، فراز عقیلی )پیانیست(، مونیکا لران 
)کنسرت مایستر(، امین عطایی )نوازنده ویولن(، 
پژمان اختیاری )نوازنده ویوال(، نگار نوراد )نوازنده 
ویولنســل(، پروانه انارکی )نوازنده کنترباس( و 
نیز پریســا دلفانی )خواننده سوپرانو(، مرتضی 
اکبرزاده غالمی )خواننده تنور(، محمد حقیقی 
)خواننده بــاس( و همچنین دیگر خوانندگان 
آواز در ُکر بل کانتو بــه هنرنمایی می پردازند. 
اجرای ارکســتر و ُکر بل کانتو با عنوان »شور 
 آواز« هفتم شــهریورماه در تاالر وحدت برگزار

 خواهد شد.

اولین کنسرت گروه »سه نقطه«
گروه راک »سه نقطه« که تیرماه امسال آلبوم 
موسیقی »جایی برای همیشه« را منتشر کرد، 
دوشنبه 2۹ شهریور ماه در فرهنگسرای نیاوران 
به صحنه می رود. در این کنسرت آرش رستمی 
خواننده و نوازنده گیتار آکوستیک به همراه کیان 
شمس نوازنده گیتار الکتریک، عطا تاسه نوازنده 
گیتار بیس، روزبه اســماعیلی درامز و سروش  
اعتصامی گیتار الکتریک  قطعاتی از آلبوم جدید 

خود را برای مخاطبان اجرا خواهند کرد.
آلبوم »جایی برای همیشه« اولین آلبوم گروه 
آلترنیتیو راک »سه نقطه« است. آلترنیتیو در 
کلمه به معنای »جایگزین« اســت و آلترنیتیو 
راک، شــاخه ای از راک اســت که در دهه ٨0 
میالدی  با تأثیر از punk rock شکل گرفت و 
در دهه ۹0 کامالً شناخته شد و جایگزین راک 
کالسیکی شــد که آن دوران در جامعه جریان 
داشــت. این آلبوم شامل 10 قطعه موسیقی با 
عناوینی چون تو، دیوار، صورت های سرد، دور 
شــو، جایی برای همیشه، همسایه من، جاذبه، 

پژواک، دوباره است.

برپایی بازار هنر در خانه هنرمندان
بازار هنر ۵ تا 10 شهریور در خانه هنرمندان 
ایران برگزار می شود. در راستای ترویج فرهنگ 
خرید اثر هنری توســط مردم، مؤسسه توسعه 
هنرهای تجسمی معاصر، بازار آثار هنری را  ۵ 
تا 10 شــهریور در خانه هنرمندان ایران برگزار 

می کند.
ســایت بازار هنر ایران جهت اعالم فراخوان 
عمومی و به عنوان مرجع رسمی اطالع رسانی 
بــازار آثار هنری، در تاریــخ اول خرداد 1۳۹۵ 
راه اندازی شــد که تمامی هنرمندان سراســر 
کشور می توانستند 10 اثر در رشته های نقاشی، 
نگارگری، نقاشــیخط، تصویرسازی، مجسمه، 
ســرامیک هنری و عکاســی را در سایت ثبت 
کننــد. پس از ۶۵ روز، ســایت طبــق برنامه 
زمان بندی مندرج در فراخوان، بســته شــد و 
۹1۹۵ اثر از 1۶0۷ نفر، جهت انتخاب دریافت 
شد. پس از چندین مرحله بازبینی آثار، تعداد 
1200 اثــر از 440 نفر انتخاب و جهت تحویل 
اصل آثار به دبیرخانه هنــری، ظرف مدت دو 

هفته، اطالع رسانی شد.
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علیرضا رفو گران، هنرمند نقاش در گفت و گو با »همدلی«:

هنر چیزی ورای ایسم ها، اسلوب ها و ژانرها است

روژا پیرانـ  هنرهای تجسمی ایران چندسالی 
است که بیش از گذشته در مرکز توجه و نگاه ها قرار 
گرفته است که در این خصوص نقش نمایشگاه های 
پرشــمار و حراج هایی که در طی این مدت برپا 
شده و عالوه بر مخاطب داخلی توانسته هنر ایران 
در بیرون از مرزهای ایران بشناســاند و نشان دهد 
که هنر مدرن ایران همچنان پویاست و رو به جلو 
حرکت می کند نباید نادیده انگاشت که به شکلی 
توانســت اقتصاد هنر را اعتال بخشد و هنرمندان 
تجسمی را نسبت به آینده حرفه شان امیدوار کند. 
با این حال نباید از نظر دور داشت که ورود پول و 
سرمایه به عرصه هنر همواره همچون تیغی دولبه 
اســت و در عین آن که ثمرات مثبت بی شــماری 
دارد می تواند زمینه را برای داللی و واســطه گری 
مهیا کند و از سوی دیگر با قیمت گذاری روی آثار 

به شکلی باعث کاالیی شدن هنر شود.
به هر حال آنچه مســلم است حضور چشمگیر 
هنرمندان تجســمی در فضای امــروز هنر ایران 
اســت. در این میان هســتند هنرمندان جوانی 
کــه بــدون توجه به این مســائل و بــدون هیچ 
حسای گری تنها به هنرشان می اندیشند و سعی 
دارند با خلق تجربه هــای تازه بجای تامین آینده 
اقتصادی هنرشــان به آینده هنر این ســرزمین 
یاری رسانند. روزنامه »همدلی« سعی دارد از این 
پس با ارتباطــی تنگاتنگ با هنرمندان این حوزه 
نسبت به نمایشگاه هایی که ماهانه برگزار می شود 
اطالع رســانی کند و به گفت و گو با هنرمندان این 

عرصه بنشیند.
این روزها گالری هرندی میزبان آثاری از علیرضا 
رفوگــران با عنوان »خودـ  آ« اســت. رفوگران در 
اغلب نمایشگاه های انفرادی و گروهی که تاکنون 
برگزار کرده است، توانسته آثاری متفاوت و خالقانه 
را در معــرض نگاه و قضاوت مخاطبان قرار دهد و 
با خلق تجربه های نو سبک و اسلوب های متفاوت 
این هنر را بیازماید. گفتنی است عالقمندان برای 
تماشای آثار او در این نمایشگاه می توانند به گالری 
هرندی به آدرس دروس، خیابان وارســته، کوچه 
مشایخی، پالک 11 مراجعه کنند. در همین زمینه 
به گفت و گو با این هنرمند نشســتیم تا از نگاه و 
تجربه هایــش در عرصه نقاشــی برای مان بگوید، 

گفت و گویی که در ادامه از نظرتان می گذرد.
از نخستین مواجه تان با نقاشی بگویید؟ 
از چه زمانی نقاشی به عنوان حرفه ای جدی 

برای تان مطرح شد؟
می توانم بگویم که از ســال 1۳۷۹ هنر نقاشی 
برایم جدی شــد. با اینکه قبل از آن هم جریاناتی 
وجود داشــت اما بــه لحاظ حرفــه ای از همین 
تاریــخ بود که نگاهی جدی تر پیدا کردم. به جهاد 

دانشــگاهی اصفهان رفتم و بعد دانشگاه زاهدان 
که انتقالی گرفتم برای دانشــگاه هنر تهران و در 
دانشــکده هنرهای زیبا هم فوق لیسانس خواندم. 
می توانم بگویم این پروســه ای بود که نقاشــی به 

مهمترین کار و دل مشغولی ام تبدیل شد.
فضای آکادمیک چقدر روی شــما تاثیر 
داشت؟ با این فرض که برخی معتقدند هنر 

سازوکاری درونی و خودانگیخته دارد.
انگیزه من این بــود که هنر را ادامه بدهم برایم 
فرقی نمی کرد که کجا باشم. از همان ایام به دنبال 
هنرمندان و نام های بزرگ این عرصه بودم و مثال 
مترصد بودم تا در بزرگ داشت هایشان در شهرهای 
مختلف شــرکت کنم. برایم فرقی نمی کرد که به 
دانشگاه بروم. همین امروز هم همان عشق و عالقه 
را درون خود احساس می کنم، مثال در حال حاضر 
هم می روم به آتلیه علی اکبر صادقی و با این هنرمند 
لحظاتی را می گذرانم که برایم بینهایت لذت بخش 
است. با این همه فضای آکادمیک بستری را برای 
نزدیکی با اساتید ایجاد می کند، در دانشگاه عالوه بر 
جمع ها و محافل دانشجویی می شود ارتباط خوبی 
بــا هنرمندان قدیمی و نامــدار ایجاد کرد. تجربه 

دانشگاه برای من این گونه بود.
 در پاسخ به سوال شما باید بگویم که پایان نامه 
فوق لیسانســم درباره خودآموختگی بود. نه اینکه 
بگویم در مقابل آموزش آکادمیک هســتم، ولی 
 خیلی درگیــر فضــای آکادمیک نشــدم. یادم 
نمی آید که از چه کسی چه چیزی یاد گرفتم! البته 
شاید همه هنرمندان چنین ادعایی داشته باشند و 
تا حدی هم درست است. چرا که هنرمند چیزی 
را که خود می خواهد دریافت می کند. خوبی هنر 
همین است که کسی نمی تواند چیزی را به کسی 
تحمیل کند. دانشگاه هم این حسن را داشت که 
یک سری آدم دور هم جمع شده بودند و این مهم 
بود. اما اینکه چه چیزی یاد می دادند، اگر صریح و 

صادقانه بگویم خیلی دندان گیر نبود. 
از هنرمندانی که آثارشان روی  می توانید 

کار شما تاثیر گذارد، نام ببرید؟
جواد حمیدی موثرترین آدم زندگی من اســت، 
علی اکبــر صادقی، آیدین آغداشــلو، آیت اللهی، 
ابراهیم جعفری، فرشــید ملکی و.. اینها را خیلی 
دوست دارم. به همایون سلیمی هم خیلی ارادت 
دارم. چند آدم جوان هم بودند که شاید االن اسم 
و رســمی نداشته باشند ولی در زندگی من بسیار 
موثر بودند. علیرضا طیاری که ایشان اولین استاد 
طراحی من بودند و وامدارش هستم و حق استادی 
بر گردن من دارد. با همه اینها دوســت هستم و 
در طی این ســال ها خیلی به دنبال آرتیست ها و 
هنرمندانی که نقاشی ایران وامدار ایران است، بودم 

تا از آنها بیاموزم. 
 مجموع آثار شما در نمایشگاه »خود ـ آ« 
فضایی رئالیستی دارد. اگر ممکن است در 
مورد حال و هوای آثاری که در این نمایشگاه 

روی دیوار برده اید، توضیح دهید؟
خودـ  آ مجموعه ای اســت که سه سال روی آن 
کار کردم. اصوال در حوزه تجسمی مدیا برایم فرق 
چندانی نمی کند. اینکه قالب چقدر به دردم بخورد 
برایم مهم است و خیلی از قالب ها را امتحان کردم. 
تا به امروز به شکلی جدی در دو سه ژانر و اسلوب 
کار کردم که همه را با هم پیش می برم. نمی دانم 
خوب است یا بد، ولی خودم این گونه می پسندم. با 
این همه نگاه ناقدان و مخاطبان و حتی دوستانم 
به ســبک کارم خیلی متفاوت اســت. بعضی ها 
قبولش دارند و بعضی ها نــه، ولی برای من فرقی 
نمی کند. من کار خودم را می کنم و بســته به آن 
زبان و بیانی که در لحظه به آن احتیاج پیدا کنم، 
 همان قالب را برمی گزینم. قالب برایم خیلی جدی

 نیست.
 هنر را چیزی ورای ایسم ها و اسلوب ها و ژانرها 
می دانم. مثال در اکثر نمایشگاه هایم خیلی کارهای 
مختلف می کنم. حتی قرار بود در همین نمایشگاه 
فعلی پرفورمنس داشته باشیم که به موقع نرسید. 
در مورد پرتره هــای خودم نیز می توانم بگویم که 
برخالف دیگر نقاشان ابدا در این زمنیه کار نکردم و 
مایل نبودم پرتره  کار کنم، با گذشت زمان خواستم 
آن را بیازمایم که به شدت من را درگیر کرد و تبدیل 
به یک پروژه شد. با این همه در این مجموعه به رغم 
آنکه اتوپرتره اســت، اما دیدم که نمی توانم جلوی 
آینه بنشینم و خودم را بکشم. معتقدم من خودم 
تنها نیستم، آدم بغل دستی، دوستان و نزدیکان و 
آشنایان، عادات اجتماعی و همه آنچه بیرون من 
 اســت در آنچه به عنوان خود می شناســم دخیل

 است.
 برای همین دوست نداشتم که خودم را به تنهایی 
روی بوم بنشانم و مثال در موقعیت های گوناگون و 
در وضعیت های نوری مختلف خودم را ثبت کنم، 
بلکــه درون مایگی و بیان را ترجیح می دادم. قطعا 
فــرم و جلد بیرونی اثر اهمیــت دارد، ولی در کل 
ترجیحم این بود که در بســتر شرایط اجتماعی و 
روابط انسانی خودم را چک کنم. این گونه بود که 
این مجموعه شکل گرفت که همه چیز در آن وجود 
دارد؛ از نقاشــی به روش سنتی در آینه گرفته تا 
نقاشــی به سبک جدید و منابع تصویری نو. اینها 
دســت به دست هم داد و من را کمی برای خودم 

روشن تر کرد که کیستم و کجا ایستاده ام. 
این مجموعه قرار است ادامه داشته باشد؟

واقعا هنوز نمی دانم. بعضی از پروژه های من ادامه 

دارند و بعضی ها متوقف می شوند و یا در پروژه های 
دیگر ادامه پیدا می کنند. 

فضای غالب نقاشِی امروز معموال انتزاعی 
و ذهنی است. تعبیر من این است که فضای 
انتزاعــی این اجازه را می دهد که دســت 
ناتوان هنرمند پشتش پنهان شود. نظر شما 

چیست؟
درست است. معتقدم نقاش ها ناچاراً این روزها 
به خاطر وضعیت به هم ریخته اقتصادی که داریم، 
خیلی توانمند نمی شوند و سعی دارند سریع به بازار 
کار راه پیدا کنند. همین باعث می شود خیلی عجله 
کنند و ترفندهایی در سبک و الگو بزنند. مثال االن 
اگر نقاشی، فیگوراتیو کار می کند آنقدر المان های 
جور واجور وسط می آورد که چشم گم می کند. فضا 
هم فضایی به شدت محتاط و خنثی است که مبادا 
یک جایی لنگ بزند. رنگ هم اصال در این دست 
کارها نیست. در واقع آثار اینان یک سری المان و 
موتیف است که تکرار می شود. حرف شما را کامال 
قبول دارم. این نقاشان، از حقیقت و آِن هنر فاصله 
گرفته اند و به نظر این قبیل کار اطواری بیش نیست. 
هم هنرمند می داند اطوار است، هم گالری دار، هم 

مخاطب و هم منتقد. 
فضای کنونی اقتصاد هنر و وجود واسطه ها 
و دالل های آثار هنری باعث شــده که هنر 
نقاشــی به »کاال« فرو کاسته شود، هرچند 
ورود سرمایه به هنر ماهیتا چیز بدی نیست، 
اما برخورد اقتصادی با هنر تیغ دولبه است، 
هم می تواند باعث بهبــود وضعیت هنر و 
هنرمندان شــود و فضا را حرفه ای تر کند و 
هم می تواند باعث افت کیفیت هنر شده و 
 آن را عوامانه و عوام زده کند. تحلیل شــما

 چیست؟
در ایــن بحث دوســت دارم از زاویــه ای دیگر 
به نکته ای اشــاره کنم. یکی از آســیب های این 
مســئله خروج آثار از کشور است. امروزه بسیاری 
از هنرمندان آثارشــان در دســت مجموعه دارانی 
که اغلب خارج نشــینند جمع شده است و شما 
به عنوان یک هنرمند یا دوســتدار هنر این امکان 
را ندارید که به شــکلی ملموس آثار را ببینید. اگر 
همین االن بخواهید کاری از رضا عباسی را ببنید 
جز چند کار، چیز دیگری از او نمی یابید. تازه این در 
مورد رضا عباسی است که برایش موزه ساخته اند. 
خارجی ها همه را خریده اند. فکر می کنم اینها به 
فرهنگ ما لطمه می زند. من به عنوان کســی که 
در این حیطه کار می کند باید بتوانم گذشته هنرم 
را ببینم و بــا تجربه آموزی از آنان و به اتکای هنر 
گذشته ام در پی خلق تجربه های تازه باشم..امری 

که امکانش وجود ندارد. 

آثاری که به  جای مرمت تخریب شدند
یکــی از معضالت هنرهای تجســمی، آثاری 
است که در نهادهای گوناگون به شکلی نادرست 
نگهداری می شوند. سوای آثار منحصر به فردی که 
در گنجینــه موزه هنرهای معاصر وجود دارد و با 
تغییر مدیریت در سالیان اخیر تاحدی نسبت به 
نگهداری آنان امنیت خاطر ایجاد شده است، با این 
همه در برخی نهادهای دیگر همچنان این نگرانی 

وجود دارد که وضعیت فعلی آثار چگونه است.
در همین زمینه چندی پیش انتشار تصاویری از 
تابلوی »سردار اسعد بختیاری« یکی از مهم ترین 
تابلوهای کمال الملک که در موزه مجلس نگهداری 
می شــود و صدمات وارده به اثر در هنگام مرمت 
آن؛ با واکنش هنرمندان روبرو شــد. گرچه این 
اتفــاق مربوط به امروز نیســت و حــدود ۶ الی 
۷ ســال پیش که این تابلو توســط گروهی به 
سرپرستی حســینعلی جعفریان مرمت شد؛ رخ 
 داد اما نارضایتی هایی از مرمت تابلو تا امروز ادامه

یافته است.
تصاویری از قبل و بعد از مرمت تابلو

مدیر بخش مرمت کتابخانه مجلس، آن زمان 
درباره مرمت این اثر گفته بود: »در مرمت تابلوهای 
نقاشــی تا حد امکان عمل آسترگیری )تقویت 
پشت اثر توســط یک الیه محافظ مثل پارچه( 
انجام نمی شود و متاسفانه به خصوص در مواردی 
که ابعاد تابلوها بزرگ است، پارچه ای که روی آن 
نقاشی کشیده شــده توان قرارگیری دوباره روی 
کالف خود را نداشته؛ بنابراین نیاز مبرمی به تقویت 
تکیه گاه نقاشی احساس می شود. مخصوصا وقتی 
بزرگی ابعاد موجب دل دادن تابلو )در این حالت 

تابلــو صــاف و قرص 
روی چارچوب ســوار 
نیست( و عدم ایستایی 
مناســب می شود.« او 
با اظهار خشــنودی از 
مرمت  یافتــن  پایان 
این اثر، ضمن اشــاره 
و  »نگرانی هــا  بــه 
از  ناشی  استرس های 
انجام با کیفیت مرمت 
ایــن اثر نفیــس« از 
تیــم مرمت  عملکرد 
اعالم رضایت کرده بود.

امــا امــروز؛ پس از 
سال؛  چند  گذشــت 
از  تصاویــری  پخش 
قبل و بعــد از مرمت 
این تابلــو و دیگر آثار 

کمال الملک که در مرکز اســناد و موزه مجلس 
شورای اسالمی نگهداری می شود؛ بازهم موجی 
از نارضایتی ها را در جامعه هنری کشور به همراه 
داشــته است. پس از پیگیری های فراوان؛ کمیته 
ارزیابی و کارشناسی آثار هنری انجمن هنرمندان 
نقاش ایران چهارشــنبه )2۷ مرداد( از این موزه 

بازدید کرد.
 آسیب های وارده به تابلوی فاخر

 سردار اسعد
منیژه صحی )سخنگو و رئیس کمیته ارزیابی 
و کارشناسی آثار هنری انجمن هنرمندان نقاش( 

دربــاره این بازدید که 
از  تعــدادی  توســط 
از  انجمن  این  اعضای 
کتابخانه و موزه مجلس 
شــورای اســالمی با 
کیفیت  بررسی  هدف 
مرمت تابلوی ســردار 
اثــر  اســعدبختیاری 
فاخــر کمال الملــک 
انجام شــد؛ بــه ایلنا 
اطالع  از  »پس  گفت: 
وارده  آســیب های  از 
به تابلوی فاخر سردار 
اســعد بختیــاری در 
حین مرمت؛ نامه ای به 
موزه، کتابخانه و مرکز 
شورای  مجلس  اسناد 
اسالمی ارسال کردیم 
و خواســتار بازدید از این موزه شــدیم.«او ادامه 
داد: »روز چهارشنبه مورخ 2۷ مردادماه به همراه 
گروهی متشکل از سه نفر از اعضای شورای کمیته 
ارزشــیابی انجمن شــامل؛ منیژه صحی، شهناز 
زهتاب، امیرهوشنگ ادویی؛ نعمت اهلل کیکاووسی 
)کارشناس هنری آثار کالسیک(، مرتضی شکوهی 
) مدیرکل امور مجلس، معاونت حقوقی مجلس 
و استان های ســازمان میراث فرهنگی(، اسداهلل 
درویش امیری )معاون سازمان میراث فرهنگی( و 
 مهران صادقی برای بازدید از این موزه به مرکز اسناد 

رفتیم.«

 15 تابلو مرمت شده  و آسیب دیده اند
سخنگوی انجمن هنرمندان نقاش با بیان اینکه 
متاسفانه تابلوی سردار اسعد بختیاری آسیب جدی 
دیده، گفت: »با بررسی های انجام شده و بازبینی 
تابلو مشخص شد، این اثر چندین بار مرمت شده 
و در مرمت آخر که با نظارت حسین علی جعفریان 
و اجرای محسن قانونی در نیمه دوم سال 1۳۹1 
انجام شــده، ســه الیه ورنی آن برداشته شده و 
الیه های چین خورده کشیده شده و باعث پارگی 
اثر شده، در کنار سر و شانه سردار اسعد در حین 
مرمت نیز رنگ در چند قسمت ناشیانه گذاشته 
شده و همچنین فرش زیر پای سردار اسعد تغییر 
رنگ داده؛ مات و کدر شده و در بعضی قسمت ها 

نیز مخدوش شده است.«
رئیس کمیته ارزیابی و کارشناسی آثار هنری 
انجمن هنرمندان نقاش ادامــه داد: »حدود 1۵ 
تابلو در این مرکز مرمت شده اند که پس از مرمت؛ 
آســیب دیده اند و برای اینکه آسیب دیدگی آثار 
دقیقا مشخص شود باید  آثار تک به تک از روی 
دیوار پایین آمــده و از نزدیک و با نور الزم و ابزار 
مخصوص کامال بررسی شوند تا میزان خسارات 
وارده تعیین شــود.«به گفته کارشناسان؛ قیمت 
تابلوی ســردار اســعد بختیاری اثر استاد کمال 
الملک، دارای تکنیــک رنگ روغن روی کرباس، 
اندازه 1٨1x1۳1 ســانتی متر است که در تاریخ 
1۳2٨ ه.ق 12٨۹ ه.ش،1۹10 م خلق شده است؛ 
بیش از ده میلیــارد برآورد شــده و این مرمت 
نادرســت قیمت این اثر را تا 100 میلیون پایین 

آورده است.


