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روزبه صدر

همزمان بــا ۲۵ اردیبهشــت ماه 
و روز بزرگداشــت »حکیم ابوالقاسم 
فردوسی«، سردیس این شاعر پرآوازه 
و بزرگ ایرانی، اثر اســتاد ابوالحســن 
صدیقی در فهرســت آثار منقول ملی 
ثبت شــد. این اثر که در مــوزه کتاب و 
میراث مستند سازمان اسناد و کتابخانه 
ملی ایران نگهداری می شود، یکی از آثار 
شاخص مجسمه سازی دهه های اخیر 
و آفریــده ی یکــی از  صاحب نام ترین 
مجسمه ســازان تاریخ معاصــر ایران 
اســت. اما ابوالحسن صدیقی کیست و 
چه سهمی در پیشبرد مجسمه سازی 

ایران دارد؟
ابوالحسن صدیقی و مجسمه سازی 

مشاهیر ایران زمین
ابوالحســن خان صدیقی نقاش و 
مجسمه ســاز برجســته ایرانــی و از 
شاگردان کمال الملک در سال ۱۲۷۳ 
در محله عودالجــان تهران بــه دنیا 

آمد. صدیقی پــس از پایان تحصیالت 
ابتدایی برای ادامه تحصیل به مدرسه 
آلیانس رفت و در آن جــا بدون این که 
استاد نقاشــی داشته باشــد شروع به 
نقاشی کرد. اما میلی پنهان او را به سوی 
مجسمه سازی می کشاند و در حالی که 
در آن زمان هیچ استاد مجسمه سازی 
در ایران وجود نداشت و در هیچ کجا از 
جمله مدرسه صنایع مستظرفه تدریس 
نمی شد، او در ســال ۱۳۰۱ با وسایلی 
ابتدایی مجســمه ای گچی از نیم تنه 
کودکی می ســازد و بــه کمال الملک 
عرضه می کنــد. کمال الملک با دیدن 
مجسمه متوجه اســتعداد صدیقی که 
اکنون دیگر یکی از مدرسان نقاشی در 
مدرسه بود می شود و گلخانه ی  مدرسه 
را تبدیل به کارگاه مجسمه سازی می کند 
و صدیقــی ضمن تدریس نقاشــی به 
تجربه  اندوزی در زمینه مجسمه سازی 
می پردازد و با مطالعــه کتاب هایی که 
کمال الملــک از اروپا با خــود آورده تا 
حدی با مسائل تئوریک مجسمه سازی 

آشنا می شــود. پس از آن که چندین 
مجسمه گچی می ســازد و طی دو سه 
ســال تجربه الزم را به دست می آورد، 
روزی از کمال الملــک می خواهد که 
امکان ساختن مجســمه ای از سنگ را 
برای او فراهم کند که کمال الملک ابتدا 

مخالفت می کند و امکانــات و تجربه 
صدیقی را کافی نمی داند، اما سرانجام 
موافقت می کند. صدیقی از روی عکسی 
از مجسمه »ونوس دومیلو« کار ساختن 
مجســمه ونوس را شــروع می کند و 
سرانجام در سال ۱۳۰۴ کار این مجسمه 
سنگی به اتمام می رسد .کمال الملک که 
متوجه استعداد کم نظیر شاگرد خود 
می شود، او را به همراه مجسمه ی سنگی 
ونوس میلو به حضور احمدشاه می برد و 
در این دیدار احمدشاه پنجاه تومان به 
کمال الملک می دهد و مقرری ماهانه ای 
به مبلــغ ۲۰ تومان بــرای پیش برد و 
تداوم کارهای صدیقی برای وی تعیین 
می کند و کمال الملک نیز سرپرستی 
کارگاه تازه تأسیس شده مجسمه سازی 
مدرســه صنایــع مســتظرفه را به او 
می سپارد. در این دوران او مجسمه های 
متعددی می ســازد؛ از جمله مجسمه 
گچی فردوسی، مجسمه های نیم تنه و 
تمام قد امیرکبیر، مجسمه ابوالقاسم، 
مجسمه الیاس دوره گرد و دالک حمام. 
ماندگارترین مجســمه این دوران، که 
در ســال ۱۳۰۵ ساخته شــده است، 
مجسمه سیاه نی زن )حاج مقبل( است 
که از گچ فرنگی پاتینه شــده ساخته 
شده اســت و ارتفاع آن ۹۳ سانتی متر 
اســت و هم اکنون در مــوزه هنرهای 
ملی نگهداری می شود. در سال ۱۳۰۶ 
کمال الملک از کلیه مناصب خود استعفا 
داد و به حســین آباد نیشابور مهاجرت 
کرد. او هنگام تــرک تهران به صدیقی 
توصیه کرد به اروپــا برود و تحصیالت 
تکمیلی خود را در آنجا بگذراند؛ پولی 
را هم که کمال الملــک در این مدت از 
محل دریافت مســتمری احمدشــاه 
برایش پس انــداز کرده بود، بــه او داد. 
پــس از تجربه اندوزی هایــش در این 
ســال ها او در دهه ی ۴۰ شمســی و با 
سفر به ایتالیا موفق شد مجسمه های 
ماندگاری بسازد. مجســمه ی نادر در 
آرامگاه نادرشاه مشــهد و مجسمه ی 

فردوسی در میدان فردوسی تهران و 
مجسمه خیام پارک الله تهران هم 

حاصل این سال ها است.
پایه گذار مجسمه سازي نوین 

در ایران
فریدون صدیقــي، هنرمند فقید 
و فرزند زنده یاد ابوالحســن صدیقي 
در توصیف فعالیت های او در عرصه 

هنر گفته بود: »پدرم پایه گذار 
مجسمه سازي نوین در 

ایران در ســال ۱۳۰۳ بود. بعد از آن نیز 
در سال ۱۳۱۳ اولین هزاره ي فردوسي 
با سماجت و دخالت مســتقیم پدرم 
تشکیل شــد و پدرم با ساخت تندیس 
فردوسي که نشسته بر بال سیمرغ بود، 
این شاعر بزرگ تاریخ را به لحاظ حجم 
و تندیس جاودانه کرد. ابوالحسن خان 
در ســال ۱۳۱8 یکي از افرادي بود که 
باني راه اندازي دانشــکده ي هنرهاي 
زیبا در دانشگاه تهران شد که در مراسم 
۷۰ سالگي دانشــگاه به سفارش آن ها 
تندیــس نیم تنه پــدرم را براي نصب 
ساختم. پدرم معلم روح و جسم هنري 
بود و همواره تاکید داشــت؛ افراط در 
گفتن و افراط در خواســتن و داشتن را 
کنار بگذار. همان طور که وقتي اولین 
اثر خود را از سر دختر بچه اي با چشمان 
بسته ساخت عنوان کرد که؛ یک چشم 

میان کوران پادشاه است.
شاهدی بر فرازو فرودهای 

تاریخی
حمید شانس، هنرمند مجسمه ساز 
و مدرس هنر نیــز در ارتباط با جایگاه 
ابوالحسن صدیقی در مجسمه سازي 
معاصر ایران می گویــد: صدیقي پدر 
مجسمه سازي معاصر ایران لقب گرفته 
زیرا که سه حوزه مجسمه سازي معاصر 
را پشت سر گذاشته است. از یک سو هنر 
آموخته ی مکتب کمال الملک است، 

از سوي دیگر همراه با جریان مدرنیته 
در دهه ي ۳۰ تا ۵۰ کار کــرد و اگر در 
این عرصه کسي بدعت گذار باشد کار 
ساده اي نکرده است که این جایگاهي 
است که ابوالحســن صدیقي به حق 
داراي آن اســت. پیش از صدیقي نیز 
چند مجسمه ســاز هم چون علي اکبر 
مصور حجار و عباسقلي حجار داریم که 
آن ها نیز در کار خود درجه یک هستند، 
اما هرچه زمان بیشتر گذشت جایگاه 
صدیقي واضح تر شد. ما از مشروطه به 
بعد روزهاي پرفراز و نشیب و دردناکي 
را ســپري کردیم؛ به طوري که تغییر 
چهره در اشیا، رفتار و سیماي انساني رخ 
داد و انتقال این مجموعه خصوصیات 
در حاالت چهره انســان ها کار بزرگي 
اســت که هنرمندي چون ابوالحسن 
صدیقي در مجسمه هایش نشان داد. 
ابوالحســن صدیقی تا ۲۴ سالگي را در 
قرن ۱۳ مي گذراند و مي تواند سیماي 
عصر قاجار و پهلوي اول و دوم را ببیند 
و بعد از آن را نیز زندگي کند. به همین 
دلیل هم در منظر دقیق از کلیت چهره 
و سیماي انســاني آن دوران قرار دارد. 
شاهکار صدیقي مجموعه آثاري است که 
از شخصیت هاي ملي و تاریخي مي سازد 
که کیفیت منحصر به فردي دارد و بعد از 
آن با جریان نوکالسیسم آشنا مي شود 
که هنر مدرن را هم چون بستر اجتماعي 
غني معرفي مي کند و معتقدند که باید 
طبیعــت را در زیبا ترین و آرماني ترین 
شکل آن تقلید کرد و این همان کاري 
است که صدیقي در آثارش انجام 
مي دهد. صدیقــي به دنبال 
آن بود تا مجســمه هایش 
سمبلي از قابلیت هاي 

ملي و فرهنگي باشند.

به بهانه ثبت ملی سردیس حکیم توس؛  اثری از ابوالحسن صدیقی

نمادی از قابليت هاي فرهنگ ملي ایران

روزنامه صبح 
 سياسي، اجتماعي، اقتصادي

موزه»ونگوگ«بازگشاییمیشود

مسووالن موزه »ون گوگ« واقع در آمستردام 
اعالم کردند در بازگشــایی این مــوزه و با اعمال 
محدودیت بازدید، روزانه فقــط ۷۰۰ نفر میزبان 

بازدیدکنندگان خواهند بود.
سال گذشته ۲.۱ میلیون نفر از موزه »ون گوگ« 
بازدید کردند که به این ترتیب بازدید روزانه از این 
موزه در سال گذشــته را ۶ هزار نفر می توان در نظر 
گرفت که گردشگران خارجی 8۵ درصد این تعداد 
بازدیدکننده را دربرمی گیرند. آمار باالی بازدید این 
موزه را به دومین مــوزه محبوب هلند تبدیل کرد. 
موزه ملی آمســتردام در رتبه نخست این فهرست 
قرار می گیرد. در طول تابستان که شمار گردشگران 
افزایش می یابد و ساعات کار موزه نیز بیش تر است، 
به طور معمول در هر روز شــمار بازدیدکنندگان 
بیش از ۹ هزار نفر برآورد می شود. اما در برنامه پسا 
قرنطینه موزه »ون گوگ« در هر نوبت بازدید فقط 
۲۰۰ نفر اجازه بازدید از موزه را خواهند داشــت. از 
آنجایی که این موزه دارای چهار طبقه است رعایت 
فاصله گذاری اجتماعی کار دشواری نخواهد بود. 
بازدیدکنندگان باید بلیت بازدید از موزه را به طور 
آنالین رزرو کنند. با توجه مشکالت اقتصادی که در 
روزهای اخیر با تعطیل بودن این موزه به وجود آمده 
است، مسووالن موزه امیدوارند بتوانند با گذشت 
زمان محدودیت برای بازدید از این موزه را کاهش 
دهند. نمایشگاه جدید این موزه که »در تصویر: به 
تصویر کشــیدن هنرمند« نام دارد پیش از شیوع 
ویروس کرونا فقط به مدت سه هفته به اجرا درآمد. 
قرار بود این نمایشگاه در بیست و چهارم ماه »ِمی« به 
اتمام برسد، اما با بازگشایی مجدد موزه »ون گوگ« 
تاریخ اتمام فعالیت این نمایشــگاه به ۳۰ آگوست 
موکول شده است. این موزه که بزرگ ترین مجموعه 
ون گوگ در دنیاست ۲۰۰ نقاشی، ۴۰۰ طراحی و 
۷۰۰ نامه از این هنرمند را جمع آوری کرده که در 
ســالن اصلی آثار ون گوگ به ترتیب زمانی چیده 
شده است. انتظار می رود موزه »کرولرـ  مولر« که 
پس از موزه »ون گوگ« بیشترین آثار این هنرمند را 
نگهداری می کند نیز از اول »ژوئن« بازگشایی شود.

    
جوایزجشنوارهصربستانبرای

عکاسانایرانی
عکاســان ایرانی از 
مجموعه جشــنواره 
NSAPK صربستان 
و مونته نگرو جوایزی 
کسب کردند. مجموعه 

جشنواره NSAPK صربســتان و مونته نگرو که 
در چهار بخش برگزار می شــود، به عکاسان ایرانی 
 Novi  جوایزی را اهدا کرد. در این رویداد در سالن
Sad، عکس "پایان روز" از امیدرضا پورنبی برنده 
تقدیر هیئــت داوران، در ســالن  Kotor، عکس 
"صورت گل اندود ۷" از علی ســامعی برنده مدال 
طالی جشــنواره و عکس "مردم و گلها" از سید 
احسان مرتضوی برنده تقدیر هیأت داوران شدند. 
در این رویداد که زیر نظر فدراســیون بین المللی 
هنر عکاســی )فیاپ( و PSA برگزار شد، آثاری از 
عکاســان عضو کلوپ فوکوس )نمایندگی فیاپ 
در ایران( در بخش های مختلف جشــنواره شامل 
امیدرضا پورنبی، ســید احسان مرتضوی، ابراهیم 
بهرامی، عرفان ربیعی دســتجردی، علی سامعی، 
سیدرضا جوادی، المیرا فروزانی و نوید ذره  بین ایرانی 
پذیرفته شدند. فدراسیون بین المللی هنر عکاسی 
)فیاپ( که به عنوان تنها مؤسســه بین المللی در 
زمینه عکاسی از طرف یونسکو به رسمیت شناخته 
شده است، در ســال ۱۹۴۶ پایه گذاری شد و از آن 
سال تاکنون واســطه ای برای برقراری ارتباط بین 
مؤسسات ملی عکاسی در کشورهای مختلف جهان 
بوده است. این فدراسیون به عنوان عضو اجرایی با 
مؤسسات ملی عکاسی در سراسر جهان همکاری 
نزدیک دارد که تعداد آنها به بیش از ۹۰ مؤسسه ملی 
در ۵ قاره می رسد. فیاپ در هر کشور تنها یک دفتر 
دارد که در حال حاضر نماینده رسمی فیاپ در ایران 

"کلوپ عکس فوکوس" است.

بوم خبر

نادر کمالوند

هنر نوگرا در   همان بدو ورود خود به ایران در پیوند با عناصر 
بومی و نقشمایه های ســنتی ظاهر شده است. حسین زنده 
رودی، پرویز تناولی، فرامرز پیالرام، منصور قند ریز، مسعود 
عربشاهی، ناصر اویســی، ژازه تباتبایی و صادق تبریزی از 
هنرمندان اصلی منتسب به جریان هنری »سقاخانه« هستند 
که اثرگذاری این شیوه تا به آنجا ادامه دارد که حتی در برخی 
آثار هنری زمان حال نیز به چشم می خورد و بعضی هنرمندان 
کنونی همچنان این شیوه را به صورت یک سبک در آثار خود 

به کار می برند.
نقوش برگرفته از خوشنویسی و حروف الفبا برای اولین 
بار توسط پیشگامان نهضت ســقاخانه در سال های آغازین 
دهۀ ۱۳۴۰ مورد استفاده قرار گرفته است و با اینکه این شیوه 
از جریان سقاخانه نشــأت گرفته بود اما خود به زودی به دو 
انشعاب اصلی تقسیم شــد که رویکرد اول برپایۀ استفاده از 
حروف و نوشته بدون در نظر داشتن معنی یا التزام به پایبندی 
به قواعد مرســوم خوشنویسی است و اساســاً متنی قابل 
خواندن در این آثار به چشم نمی خورد )همان رویکردی که 

هنرمندان مکتب سقاخانه نظیر زنده رودی، تناولی و پیالرام 
در پیش گرفته بودند(. رویکرد و گرایش دوم که به نقاشیخط 
شهرت یافت، فعالیت هنرمندانی را در بر می گیرد که اغلب 
خوشنویسانی حرفه ای بودند؛ کسانی چون محمد احصائی، 
رضا مافی و نصراهلل افجه ای. این گروه به محتوای ســنتی و 
اصول ســاختاری خط و اصل انتقال معنا پایبند بودند و آثار 
آن ها محتوایی مذهبی، روایی و ادبی را از طریق بهره مندی از 

شعر، احادیث و آیات قرآنی به نمایش می گذاشت. 
در دهۀ ۵۰شمسی افزایش چشمگیری در رویکردهای 
متنوع به هنر معاصر بــه وجود آمده، به طــوری که عالوه 
برحضور رویکردهای رایج دهۀ ۴۰، شاهد بروز رویکرد ها و 
شیوه های تازه تری در هنر نو سنت گرا و افزایش قابل توجهی 
در شــمار هنرمندان و گروه های هنری بوده ایم. یکی از این 
شــیوه های تازه، به کار گیری مواد و مصالح سنتی به عنوان 
ســاختار بنیادی آثار برخی هنرمندان در قالبی نو بود. مثاًل 
استفاده از قطعات آینه در اثر که تداعی گر فضای آینه کاری 
اماکن مذهبی بود یا استفاده از ِگل و کاهگل در آثار به عنوان 
بخشی کاربردی در معماری ســنتی مناطق کویری ایران. 
مارکو گریگوریــان، پرویز کالنتری، منیــر فرمانفرماییان، 

ابراهیم جعفری و غالمحسین نامی از هنرمندانی بودند که 
تجربیاتشان در این قالب به نمایش در آمده است.

هنرمندان آفرینندۀ این آثار در فضایی که شرایط رفت و 
آمد به کشورهای اروپایی و آمریکا و تأثیرپذیری از فرهنگ و 
هنر غربی برایشان فراهم بود، نوگرایی را به هنر ایران انتقال 
دادند. اما در تمامی دوره های هنری همواره سعی درنشاندن 
رنگ و بویی ایرانی در آثارشــان داشــته اند تا در عین نوین 
بودن آثارشان، فرهنگ، نشــانه ها و آداب و رسوم ایرانی در 
آن ها جاری باشــد و اصاًل به همین دلیل است که آثارشان 
تأثیرگذار، ماندگار و جریان ســاز بوده اســت. چون حس 
بیگانگی به هنرمندان پس از دوران خود انتقال نمی داد و نه 
تنها هنرمندان که حتی عامه مــردم نیز با وجود ظاهر تازه و 
نو آن ها به نوعی حس مبهم نزدیکی و آشنا بودن را با این آثار 

احساس می کردند.
در ۱۹۵۰ میالدی، گریگوریان کــه از دانش آموختگان 
مکتب اکسپرسیونیســم ایتالیایی بود، گالری استتیک را 
در تهران راه انــدازی کرد؛ جایی که در آن بــه ارائه کارهای 
هنرمنــدان ایرانی و نیــز آمــوزش هنر به دانشــجویان 
می پرداخت. گریگوریان همچنین بــا تأثیری که از مکتب 
مینیمالیست و تجسمی نیویورک در سفرهایش گرفته بود، 
کاه و گل و پلی استر را در کارهایی به کار برد که یادآور نماهای 
کاهگلی ســنتی ایران در قالب های آبستره هندسی بودند؛ 

وی همچنین از پیشگامان راه اندازی نخستین دوساالنه هنر 
ایران در ۱۹۵8 بود. این دوساالنه در محوطه کاخ گلستان و 
با پشــتیبانی »اداره هنرهای زیبا« )بعدها وزارت فرهنگ و 
هنر( برپا شد و در سه دوره پس از آن، تنها کارهای هنرمندان 
ایرانی را پذیرا بود. این دوساالنه ها تا پنجمین دوره خود در 
۱۹۶۶ ادامه داشــتند، اما پس از آن بــه دالیلی که هیچ گاه 
مشخص نشد، تعطیل شدند. در همین هنگام، هانیبال الخاص 
نوعی اکسپرسیونیســم روایی را با مضمون های اساطیری، 
مذهبی، و اجتماعی متداول کرد. او پس از بازگشت به ایران 
به تدریس در مدارس هنری پرداخت و سپس با برپایی گالری 
گیل گمش یکی از رهبران هنری نقاشان جوان شد. به عنوان 
یکی از تأثیرگذارترین هنرمندان تاریخ معاصر ایران، الخاص 
به رساندن پیام در نقاشی های فیگوراتیو خود پایبند بود و به 
هنرمندان و اندیشمندان معاصر ایرانی همچون نیما یوشیج، 
فروغ فرخ زاد و احمد شاملو اشــاره می کرد. محسن وزیری 
مقدم نیز برای اولین بار در بی ینال دوم تهران با چند نقاشی 
غیر صوری و بی فام که از رم فرســتاده بود، مورد توجه قرار 
گرفت. در ۱۹۷۰، او مجموعه تندیس هایی به صورت انتزاعی 
از جانوران پیشاتاریخی ساخت که در آن ها به بیننده اجازه 
داده می شد تا با تغییر شکل دلخواه تندیس، با فضای انتزاعی 
ذهن خود بیشتر آشنا شــود. این کار، نخستین تالش یک 

هنرمند ایرانی برای درگیر کردن بیننده در هنر تعاملی بود.

پیوندهنرنووعناصربومی
یادداشت

صدیقی پس از آن که تجربه 
الزم در ساختن مجسمه 

را به دست می آورد، روزی 
از استادش کمال الملک 

می خواهد که امکان 
ساختن مجسمه ای از 
سنگ را برای او فراهم 

کند که کمال الملک ابتدا 
مخالفت می کند و امکانات 

و تجربه صدیقی را کافی 
نمی داند، اما سرانجام با 

خواسته  او موافقت می کند 

شاهکار صدیقي 
مجموعه آثاري است که 

از شخصیت هاي ملي 
و تاریخي مي سازد که 

کیفیت منحصر به فردي 
دارد و بعد از آن با جریان 

نوکالسیسم آشنا مي شود 
که هنر مدرن را همچون 

بستر اجتماعي غني معرفي 
مي کند و معتقد است که 

باید طبیعت را در زیبا ترین 
شکل آن تقلید کرد
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