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بهروز فائقیان

مجموعه ای از طراحی ها و اتودهای 
علیرضا اســپهبد در » تاالر اینجا« به 
نمایش درآمده اســت. این مجموعه 
که »اتاق علیرضا« نام گرفته بخشــی 
از اتودها و طراحی هــای هنرمند را در 
برمی گیرد و به نظر می رســد البه الی 
دوره هــای کاری مختلــف او شــکل 
گرفته اند و از ایــن منظر خصلت های 
جالب توجهــی از روند آفرینش هنری 
اسپهبد را یادآوری می کنند؛ که شاید 
کمتر از آن ها سخن به میان آمده است. 
طراحی هایی را که در این مجموعه به 
نمایش درآمده اند، عمدتاً می شــود به 
عنوان مطالعه هایــی در نظر گرفت که 
هنرمند در مسیر دست یافتن به بیان 
شخصی خود در پیش گرفته؛ و مشخصاً 
در هیچ یک از این ها بازنمایی صرف مورد 
نظر او نیســت. آنچه در خالل این روند 
مطالعاتی می بینیم، جستجوی بیانی 
آزادانه از موضوع کار او اســت -عمدتاً و 
دســت کم در این مجموعه فیگورهای 
انســانی - در نهایت به نوعی بی تکلفی 

در بیان و شــیوه ی طراحی اش منجر 
شده است.  

بخــش قابل توجهــی از آنچــه 
را می تــوان در رهیافت هــای بصری 
هنرمند دنبال کرد؛ که در عین حال 
ارجاع هــا و داللت هــای اجتماعی 
روشــنی را در خــود می پروراند، در 
یادداشتی از اســپهبد که بر پیشانی 
این نمایشــگاه نقش بسته و می شود 
بیانیه هنرمند هم به حســابش آورد، 
آمده است:  »تنها کاری که عاشقانه و 
از روی تعهد دوست دارم، نقاشی است 
و نگاه کردن بــه واقعیت در عرصه ی 
گشــوده دیدن و دریافتن آن چیزی 
که می خواهد خود را با تمام آشکارگی 
پنهان کند؛ و اما من ایــن واقعیت را 
همچون تعهد پذیرفته ام که بی تفاوت 
و خنثی نمانم که از نقاشی تنها زینت 
دیوار نســازم و همه ی توانایی هایم را 
صرفاً در نمایش توانمندی هدر ندهم. 
دل مشغولی من همیشه این است. در 
جهانی که آدمی در تالش حماســی 
خود در کار خلق روابط انســانی، پا بر 
زمین استوار کرده اســت، هنر؛ این 
واالترین شیوه ی زیســت آدمی چه 
برای مــن نقاش و چه برای شــمای 

بیننده، چه دارد و چه خواهد داشت؛ 
اگر فریب بازی با فرم و ساختار و ابزار 

آن را از هنرمند و انسان تهی کند.«    
اما مجموعه ی بــه نمایش در آمده 
در این نمایشــگاه  به عنوان دریچه ای 
به آنچه مســیر جســتجوهای بصری 
اسپهبد را به دوره های تصویری شاخص 
و قوام یافته ی او می رساند، باید در پیوند 

با آثار شناخته شده تر او در نظر گرفت.  
علیرضا اسپهبد در مسیر آفرینش 
هنری اش کــه نزدیک بــه چهار دهه 
)دهه های چهل تا نیمه هشــتاد( درازا 
دارد، مؤلفه هایــی را دنبال می کند که 
تا انــدازه ای با رونــد عمومی هنرهای 
تجســمی در مقطعی که به آن اشاره 
شد، ناهمخوان و ناهمراه به نظر می آید. 
به این ترتیب، در ســال هایی که هنر 
معاصر ایران با عبور از شیوه های سنتی و 
جایگزینی رویکردهای نوگرایانه، اشکال 
تثبیت شده ای از هنر مدرن را به رسمیت 
می شــناخت، کمتر هنرمندی بود که 
قوای خود را بر یافتن یــک زبان و بیان 
شخصی متمرکز کند. دست پیدا کردن 
به زبانی شــخصی برای اسپهبد شاید 
بیش از هرچیز با خصلت های فردی او نیز 
مطابق است به طوری که به نظر می رسد 

حاضر نیست دست آوردهای فردی اش 
را در نقاشی، جز از مسیر جستجوگری 

و کنکاش های ذهنی خود عبور دهد.
تمایل به بیان  وضعیت های انسانی

اسپهبد تقریباً در تمامی سال های 
فعالیت هنری نشان می دهد که بیش 
از هر چیز تمایل به بیان وضعیت انسان 
دارد. پیکرۀ انسان که می تواند در بعضی از 
آثار او حاضر و در بعضی دیگر غایب باشد، 
اما در هر حال و در کالبد نقاشــی های 
او حس می شــود. این وجود انسانی که 

گاه به صورتی فرو پوشیده در البه الی 
الیه های رنگ ها و گاه در قالب شکل هایی 
پیکرنما حضور خود را یادآوری می کند، 
در هر حال به نوعی دغدغۀ اصالت انسان 
را در نقاشــی های او پیش می کشــد. 
»انســان«در آثار اســپهبد اما هویتی 
متکثر دارد و همیشه در شمایلی آشنا 
ظاهر نمی شود. » آدم- گاو« ها به عنوان 
نمونه هایی از ایــن هویت های متکثر 
به نقاشی های او راه می یابند و در قالب 
موجودیت هــای دوگانه یا چندگانه ی 
بیشتری چون:» انســان- خروس«، 
» انســان- بُز« و البته در ترکیب های 
منحصر بــه فرد دیگر گســترش پیدا 
می کنند. بــا این وجــود، پدیده های 
ترکیبی نقاشــی های اسپهبد، اغلب از 
قطعیت شــکلی موجودات اساطیری 
دوری می کنند. چنین پدیده هایی در 
آثار او از موجودیتی منســجم و متحد 
برخوردار نیستند و اغلب نامطمئن و از 
هم گسیخته به نظر می آیند. شاید تنها در 
مواردی معدود است که این پیکره های 
ترکیبی به شــمایل های اســطوره ای 
نزدیک می شوند. با همۀ این ها تمامیت 
نقاشی های اسپهبد به اسطوره سازی 
راه نمی برد و بــرای او باز هم بیش از هر 
چیز وضعیت انســان و شرایطی که در 
آن قرار می گیرد، اهمیت بیشتری پیدا 
می کند. انسان و واکنش های او در قبال 
شرایط، دست کم در نقاشی های او دو 
وجه همیشگی هستند. انسانی که فریاد 
می کشد، رخ می پوشاند، خیره می شود 

و اشک می ریزد یا پنجه می کشد.
نقاشی های اسپهبد، اساساً همین 
هویت متکثــر را در تمامیت خود نیز 
دنبــال می کنند. فضای کارهــای او و 
مشخصاً در نقاشی ها خصلتی ترکیبی 
دارد. بازنمایی پیکرها و اشــیای بدون 
مرزبندی های مشخص در اطراف اشکال 
هندسی و ســطوح رنگی پراکنده اند و 
نیروهای بصری کــه در قالب تاش ها 
و خطــوط رنگــی ظاهر می شــوند، 
قطعیت های فرمی را مخدوش می کند. 
چنیــن خصلت هایــی به خصوص در 
دوره هایی از نقاشی های اسپهبد بروز 
می یابند که به نظر می رســد بیش از 
دوره های دیگر قصــد دارد تصاویر را از 
مضمون و نگاه توصیفی تهی کند. این 

نقاشی ها بیشتر از آثار دیگر او همچون 
تصویرســازی هایش بــر موقعیت ها 
متمرکــز اســت و یک جســتجوی 
شخصی تر را در میان تجربه های هنری 
او شکل می دهد. فقدان قطعیت در اتخاذ 
یک شیوه بیان تصویری معین، خصلت 
اصلی این دسته از نقاشی های اوست که 
به نظر می رسد ناظر بر انعکاس یک دوره 

تاریخی نیز هست.
 اسپهبد در این نقاشی ها و در تلفیق 
دو رویکرد فیگوراتیو و انتزاعی، فضای 
منحصربه فــردی را می ســازد که از 
محتوایی ثانوی سخن به میان می آورد. 
کشاکش رویکردهای بازنمایی و خلوص 
فرمی هنر انتزاعی که در نقاشی های او 
گویی به تقابل با یکدیگر برخاسته اند، 
شــاید انعکاس روح زمانه ای است که 

نقاش در آن زیست می کند.
عالوه بر همــه ی این ها در مطالعه 
آثار علیرضا اسپهبد هرگز نباید از این 
خصلت برجسته غافل شــد که او در 
عین شخصی ترین تجربه هایش قصد 
دارد تا بجز مکاشفه های شخصی اش، 
اســنادی تصویری از یــک دوران پر 
تب وتاب تاریخی را هم به دست دهد. 
از ایــن منظر، می تــوان داللت های 
تاریخی و اجتماعی قابل اعتنایی برای 
نقاشی های او در نظر گرفت که اعتبار 
تاریخی ویــژه ای را به نقاشــی های 
اســپهبد می دهــد و در بحبوحه ی 
تعجیل هنر معاصر ایران برای انتزاع 
و تجرید، خصلتی کمیاب به شــمار 

می آید.

به بهانه نمایشگاه علیرضا اسپهبد، هنرمند فقید

دغدغة اصالت انسان
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بزرگترین گردهمایی نقاشان 
نوگرای استان البرز در »صبا«

بزرگ ترین گردهمایی نقاشان البرز در »صبا« 
با مشارکت برجسته ترین چهره های پیش کسوت 
نقاشی معاصر در صبا برپا می شود. در این نمایشگاه 
هنرمندان پیشکســوتی چون یعقوب امدادیان، 
نصرت اهلل مسلمیان و سعید امدادیان، حضور دارند. 
در بخش هنرمندان جوان تر نیز علیرضا آدم بکان، 
حســین چراغچی، مصطفی چوب تــراش، لیال 
ویسمه و... حضور خواهند داشت. در این جشنواره 
حدود 250 اثر از 170 هنرمند به نمایشــگاه راه 
یافته  و در معرض دید عالقه منــدان قرار خواهد 
گرفت. برپایی ورک شاپ تکنیک های آب مرکب و 
قلم فلزی، از دیگر بخش های این جشنواره خواهد 
بود که به گفته دبیر اجرایی آن روز پنج شنبه 11 
مهر با همکاری مسعود کشمیری اجرا خواهد شد. 
آیین گشایش نمایشگاه سه شــنبه 9 مهرماه از 
ساعت 16 تا 20 در نگارخانه خیال و آیینه با حضور 

هنرمندان برگزار خواهد شد.
    

 نمایشگاه عکس هنرمند ژاپنی 
در تهران

»کنزو ایزو« عنوان نمایشگاه انفرادی عکس های 
کنرو ایزو هنرمند ژاپنی ساکن نیویورک است که از 
جمعه همین هفته در مرکز نبشی به نشانی خیابان 
کریم خان، خیابان اســتاد نجات اللهــی )ویال(، 
کوچه خسرو، پالک 51 گشایش می یابد. کنرو ایزو 
اندیشمندی تصویری ســت که عکاسی را حاملی 
برای حیات دشــت های خیال و مکان های معنا به 
عالم ملموس تصویر می کنــد. او چندان با رنگ ها 
در نمی آمیزد و معنا را بی پیرایه در طیف گسترده ی 
سایه ها و روشــنایی ها می جوید. ایزو عکاس دره  
تاریک و رأس نور است. ایزو چیزها را قبل از آن که 
به دام زبان بیفتند و اسیر تفسیر شوند، اهلی تصویر 
می کند. در بیانیه این نمایشگاه آمده است: »در این 
نمایش از کنرو ایزو ســه مجموعه ارائه شده است: 
»مکان های مقــدس« و مجموعه های »طبیعت 
بی جان« سیاه وسفید و »آبی«. او طی سال ها سفر 
به مکان های مقدس که ابتدا به قصد اهرام ثالثه ی 
مصر در سال 1979 آغاز شــد، به مشاهده و ثبت 
معنویِت حاضر در این مکان های مقدس پرداخته 
است؛ مکان هایی که شــکل پایای تعین مادی امر 
مذهبی اند. گفتــار ویژه ای کــه در عکس های او 
نقش بندی شده، انسان محورِی معنویت و پرستش 
است. مجموعه ی »مکان های مقدس« بیننده را به 
خاستگاهی حیرت انگیز و شگفت هنگام مواجهه 
با چیزی غیرانســانی می برد، هرچند که پیش از 
پرسش برانگیزِی موجودیت مکان، به پدیدآورنده ی 
مکان و پرستش گرانش نظر می کند. این عکس ها 
طی ســال های 1979 تا 201۳ در طول ســفر به 

مکان های شگفت انگیز معنوی گرفته شده اند.
مجموعه های طبیعت بی جان کنــرو ایزو که 
در یکی سیاه وسفید و در دیگری آبی اند، هم چون 
موزه ای ست که می خواهد خود را فراتر از شیء به 
نمایش بگذارد، اما موزه ای فراتر از اشیا با معناهای 
تثبیت شده شان: معنایی که اشیا در هم جواری با 
هم پیدا می کنند. ایزو در این مجموعه ها با تواضع در 
نمایش طیف تاریکی و روشنایی، دریافت وسیع تری 
از اشیا را پیش از آن که قادر باشیم درباره شان سخن 
بگوییم ارائه می دهد. گل های سیاه وسفید مجموعه  
»طبیعت بی جان« که بین سال های 1991 تا 199۸ 
گرفته شده اند، یک ماجراجویی شورانگیز، جادویی، 
شاعرانه، لذت مند و درعین حال ساختاری جسمیت 
یافته از تضاد نور و سایه را نمایش می دهند؛ گویی 
این که پله های تاریک و روشنی بر این بافت لطیف، 
گل ها را از حال ایستای شان به رقصی شورانگیز وا 
داشته است. در مقابِل شورمندی رقص نور و تاریکی 
گل های »طبیعــت بی جــان«، رنگ مایه ی آبِی 
مجموعه ی »آبی« بازگشــت به معنویت و سکون 
است. این مجموعه که بین سال های 2001 تا 200۴ 
عکاسی شده، با آن اشــیا هرروزه و دم دستی اش 

یادآور نقاشی های دوره ی آبی پیکاسو  است.
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کامران افشاری

به تازگــی اظهاراتــی از نمایندگان نهادهــای مرتبط با 
خوشنویسی شنیده می شــود که اگرچه خلق الساعه و بدون 
پیشینه هم نیست، اما نشان از خیز برداشتن گروه هایی از  فعالین 
این عرصه برای ورود جدی تر به بازار آثار هنری کشور دارد. یکی 
از این ها نقل قولی از علی اشرف صندوق آبادی، قائم مقام شورای 
عالی انجمن خوشنویسان ایران است که چندی پیش خرسند 
از فروش موفقیت آمیز آثار خوشنویسی در حراج باران گفته بود: 
»در این شرایط اقتصادی میزان فروشی که آثار خوشنویسی 
در این حراجی داشــتند و توجه به هنر خوشنویسی از سوی 
عالقه مندان و خریداران، سبب شــد که توجهی ویژه و قابل 
تحسین بروز و ظهور پیدا کند و به نظرم هنر خوشنویسی آرام آرام 
بتواند جایگاه اصلی خود را در جامعه بیابد.« در همین ارتباط 
بالفاصله باید به اظهار نظر دیگری در این زمینه واز مدیر حراج 
باران رجوع کرد که گفته است:» یکی از اهداف گالری ترانه باران 
این است که روش            هایی اتخاذ کند که منجر به رشد اقتصادی این 
هنر             و تغییر معنادار بازار هنر شود.« اما منظور از تغییر معنادار 
بازار هنر در این میان چه می تواند باشــد؟ شاید بتوان مقصود 
و معنای مورد نظر را از خالل رجوع به دیگــر اظهارات در این 
خصوص به گونه ای روشن تر دریافت کرد. علی اصغر شیرازی 

یکی از خوشنویسان ایرانی در بخشی از یک گفت وگو در این 
زمینه چنین اظهار کرده است: »هنر مدرن ما چند سالی است 
که در ایران شناخته شده و در خارج از کشور کمتر و در عرصه 
بین المللی در این زمینه وزنه ای به صورت چشم گیر نیستیم. 
بااین حال مــا نمی توانیم تالش مدرنیســم هایمان را نادیده 
بگیریم اما قابل مقایسه با خوشنویسی ما نیست و این قابلیتی 
است که کمتر به آن پرداخته شده است، این شاید به این دلیل 
بوده که از ابتدای تأسیس دانشکده هنرهای زیبا نگاهی مدرن 
به آن بوده و از هنرهای سنتی ما که یکی از آن ها خوشنویسی 
است غفلت شده به همین سبب معموالً دانش آموختگان ما 
آشنایی خوبی نسبت به هنر کالسیک ندارند، اما کافی است ما 
به موزه های مهم دنیا رجوع کنیم متوجه می شویم که چه آثار 
درخشانی را هنرمندان خوشنویس ما پدید آورده اند.«  اظهارات 
متعدد دیگری را هم می توان در ایــن ارتباط یادآوری کرد، اما 
گزاره هایی که در همین اظهارات یاد شده به میان آمده تا اندازه 
زیادی مقصود گویندگان آن را روشن می کند. سوءتفاهم از آنجا 
آغاز می شود که »ارتباط میان هنر مدرن و خوشنویسی« که 
اساساً گزاره ای غیرکارشناسانه و بیجا است، پیش از این توسط 
نهادهایی چون حراج تهران به گفتمان هنری جامعه تحمیل 
شده و این تصور باطل را دست کم میان مخاطبین ناآگاه شکل 
داده که خوشنویسی به عنوان یکی از اشکال هنرهای سنتی در 

کتگوری یا گونه شناسی آثار هنری قرار می گیرد و به این طریق 
می توان جایگاهی مشترک و یکســان برای این مدیوم های 
ناهمگون تعریف کرد. جالب توجه آنکه سرچشمه های چنین 
تصور نادرستی را در نهادهایی چون حراجی ها جستجو کرد 
که اساساً واجد صالحیت های الزم برای تبیین و تعریف گونه ها 
و اشکال هنری نیست. اما امکان بروز این سوء تفاهم ها و سوء 
برداشت های فاجعه بار چگوه در فضای هنری ما محقق و تا اندازه 
ای پذیرفته می شود؟ پاسخ این پرسش در ارتباط با خوشنویسی 
در مغالطه ای است که حراج گذاران آثار هنری با سوءبرداشت از 
مبحثی با عنوان نقاشیخط دنبال کردند و آگاهانه یا ناآگاهانه آن 

را با خوشنویسی یکی دانستند.
 شاید بهتر است در این مجال مختصر شناختی از گونه هنری 
موسوم به نقاشیخط ارائه دهیم تا بخشی از سوءتعبیرها در این 
زمینه مرتفع شود. رسول معرک نژاد در باره تاریخچه و نحوه 
پیدایش این شکل از بیان هنری می نویسد: »در دهه ی 1۳۴0 
و با تأسیس دانشکده هنرهای تزئینی تهران، نسل دیگری از 
نقاشان و مجسمه سازان در تاریخ هنر معاصر ایران پدید آمد 
که به دنبال یافتن عناصر تصویری و زیبایی شناسی بومی- ملی 
بودند که با آن بتوانند ایرانی بودن خود و اثرشان را به جهان هنر 
اثبات کنند. این گروه از هنرمندان به بســیاری از شکل های 
آشنای زندگی روزمره روی آوردند؛ از جمله دعاها و طلسم ها، تا 

بدین ترتیب اثری پدید آورند که هویت ایرانی داشته باشد. این 
گروه از هنرمندان را کریم امامی)منتقد هنری( به  نام »سقاخانه« 
خواند. از میان این هنرمندان گروهی بــه ویژگی های خط و 
خوشنویسی ایرانی در خلق آثارشان توجه بیشتری نشان دادند 
که آثار این گروه »نقاشی- خط« نام گرفت.« به این ترتیب وقتی 
از نقاشیخط حرف می زنیم در حقیقت از جنبشی معین و تثبیت 
شده در تاریخ هنر معاصر ایران سخن می گوییم که مختصات و 
ویژگی های خاص خود را دارا است. به این ترتیب واضح است که 
یکی دانستن این شکل از خلق آثار تجسمی و خوشنویسی اساساً 
نامسئوالنه و بی پشتوانه به نظر خواهد رسید. به عنوان سخن آخر 
در این ارتباط آنچه ناپذیرفتنی و نامعقول تر به نظر می آید، عدم 
واکنش نهادهای پژوهشگر به رواج چنین تحمیل های مخربی 
است که در نهایت فضای هنری ما را با آشفتگی ها و نابسامانی ها 
در تلقی ها و تصورات در خصوص معنی و شناخت نحله های 
هنری می کشاند و راه را برای گسترش بیشتر تلقی های نادرست 

هموارتر می کند. 

خوشنویسی و نقاشیخط چه نسبتی با هم دارند؟

یک سوءتعبیر ناهنجار در فضای هنرهای تجسمی  

یادداشت

 اسپهبد در نقاشی هایش 
اسنادی تصویری از یک 

دوران پر تب وتاب تاریخی 
ارائه می دهد؛ و می توان 

داللت های تاریخی و 
اجتماعی قابل اعتنایی برای 
نقاشی های او در نظر گرفت 

که اعتبار تاریخی ویژه ای 
را به نقاشی های اسپهبد 

می دهد و در زمانه ی 
زیسته ی او خصلتی کمیاب 

به شمار می آید

 برای اسپهبد دست 
پیدا کردن به زبان و 

بیان تصویری شخصی 
شاید بیش از هرچیز با 

خصلت های فردی او نیز 
مطابق است به طوری 

که به نظر می رسد حاضر 
نیست دست آوردهای 

فردی اش را در نقاشی، جز 
از مسیر جستجوگری و 
کنکاش های ذهنی خود 

عبور دهد
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