
۱۱www.sharghdaily.com تجسمى

گفت وگو با فرشته مقدسی، هنرمند خوش نویس

هنر و عرفان یک چیز  هستند

شــهرزاد رویائی: فرشته مقدســی، هنرمند خوش نویس، 
عالوه بر اینکه در ســال ۱۳۷۶ به انجمن خوش نویسان 
ایران وارد شــد و به ســال ۱۳۷۹، مدرک ممتــاز را که 
باالترین مدرک در آن زمان به حســاب می آمد، اخذ کرد، 
در حــوزه ادیان و عرفــان هم مدرک کارشناســی دارد. 
فرشته مقدســی بعدتر مدرک فوق ممتاز را هم از انجمن 
خوش نویســان ایــران دریافت کرد. او پــس از دریافت 
مدرک کارشناسی ارشــد در رشــته ارتبــاط تصویری از 
دانشــگاه علوم و تحقیقات، تدریس خوش نویســی را در 
جهاد دانشــگاهی دانشــگاه تهران آغاز کرد؛ اما تأسیس 
گروه هنری فروغ رخ ساقی و دعوت از جمعی از استادان 
برجسته خوش نویسی باعث شــد تا راه جدیدی را برای 
آمــوزش هنرجویان بیازماید که با گســترش شــیوه های 
آنالین همراه شد. این روش باعث شد تا امروز حدود ۷۰۰ 
هنرجوی خط را به شــیوه آنالین آموزش دهد. در اینجا 
درباره هنرش، ارتباط هنــر و عرفان و عالقه مندی هایش 
در خوش نویسی و هنر با او صحبت کرده ایم که می خوانید.

 در آثارتان نوعی نگاه هندســی دیده می شــود. این رویکرد حاصل چه آموزه ای   .
است؟

نگاه هندســی به نظر من ناشــی از نظم ذهنی انســان اســت که انگار به شکل 
ژنتیکی در من وجود داشــته، بدون  آنکه تالشی برایش کرده باشم؛ ولی ذهنم، ذهن 
بســیار منظمی اســت و همه اجزا در ذهن من چیده شــده و طبقه بندی شده است. 
به  همین  دلیل و الجرم از چنین ذهنی یک ســاختار حساب شــده نتیجه می شــود. 
البته من قرینه ها را دوســت ندارم و احســاس می کنم که در کار دستم را می بندد. 
در نتیجــه بــه کاری منظــم، قاعده مند ولــی غیرقرینه و غیرمحصــور عالقه مندم؛ 
یعنی فضاهایی را می پســندم که آزاد باشند و شــکل کلماتی را انتخاب می کنم که 
حصارشــکن باشــند. ولی به موضوع جالبی اشــاره کردید که این نگاه حاصل چه 
آموزه ای اســت؟ باید عرض کنم که در هر هنری – الاقل در هنرهای تجسمی که من 
اطالع دارم – هر چقدر آثار به ســمت تناسب و هارمونی بیشتر تمایل داشته باشند، 
الجرم نظم بیشــتری را بــه مخاطب القا می کنند؛ چون همه اجزا از یک تناســب و 
هماهنگی مشــخص تبعیت می کنند و از همین رهگذر باعث آرامش روح انسان ها

و چشم نوازی می شوند.
 به نظر می رسد بیشتر به انواعی از خط مثل خط معلی عالقه مند هستید؛ چرا؟  .

اشاره شما درست است. خط معلی، خطی است که از کرسی های کامال صاف و 
عمودی تشکیل شده؛ اما هندسه دوار و پرحرکتی دارد و به  همین  دلیل می شود گفت 
ساختارهای عمومی و افقی را می شکند. در ذات خط شکسته چنین حرکت و دوری 
موج  می زند و هندسه خود حروف و کلمات هم عمودی و افقی نیست و حرکات و 
اشکالش در یک چارچوب دوار، پرحرکت و مورب تنظیم شده است. در خط شکسته 
ما خطوط افقی و عمودی چندانی مشــاهده نمی کنیم. علت اینکه من به شــدت به 
فضا عالقه مندم احتماال به خاطر خصوصیات ذهنی اســت. من اصوال نرمش را در 
فضاهای بصری دوست دارم و فضاهای چارچوب دار و زاویه دار را نمی پسندم و این 
شــاخصه در خط شکسته دیده می شود که ما کمترین زاویه، کمترین تیزی و کمترین 

ســاختار مبتنی بر مربع و مستطیل را در هندسه این خط شاهد هستیم. فکر می کنم 
این انتخاب به فضای ذهنی من برمی گردد که چه عالقه مندی هایی داشــته باشــد.
اما یکی از دالیل عالقه مندی من به خط شکســته این است که این خط در چارچوب 
قاعده ها محدود نمی شــود. این خط به اقتضای فضا و شرایط دائما نرمش به خرج 
می دهد و شــکلی به خود می گیرد که با مقتضیات فضا متناسب باشد و من نرمش 
این خط را خیلی دوســت دارم؛ چون به این خط خاصیت بی انتها  بودن می دهد که 

من بسیار دوست می دارم.
 در ترکیب بندی ها به فضاهای منفی خیلی اهمیت می دهید؛ چرا چنین نگاهی به   .

ترکیب بندی دارید؟
من اعتقاد دارم خط هایی که نکشــیدیم و ادامه هایی که رســم نشده اند و آنچه  
ننوشــتیم، فضاهای محصور خالی از نوشته بیشــتر از خود نوشتار بر ذهن مخاطب 
اثر می گذارد. برای همین به فضای منفی بســیار اهمیت می دهم و فضای منفی را 
خیلــی باز در نظر می گیرم. به این علت کــه به ذهن مخاطب اجازه دهم یک خیال 

بزرگ در فضاها ترسیم کند.
 آگاهی از عرفان چه تأثیری در فعالیت هنری شما داشته؟  .

هرچه زمان گذشت، بیشتر احساس کردم که اصال هنر و عرفان – هر دو – یک چیز 
هستند و دو مقوله متفاوت نیستند. شاید ۲۰ سال پیش این دو در ذهن من دو خط یا 
دو روشی بودند که در دو مدار مختلف در حال حرکت بودند؛ اما این دو االن آن قدر 
روی هم قرار گرفته اند که من در حال تهیه مقاله ای در این زمینه هســتم که چقدر 
مراحل سیر و سلوک در هنر شبیه مراحل سیر و سلوک در عرفان است و هر دو چقدر 
مشــابهت دارند. کسی که در مســیر هنر به یک کمال بی نظیر می رسد، وقتی خوب 

نگاهش می کنی، بیــن او و هنرش تفاوتی باقی نمی مانــد؛ یعنی همان مرحله فنا 
است. مثال یانی (آهنگ ساز یونانی) را مثال بزنم. گاهی حس می کنم زمانی که دارد 
پیانو می زند او موسیقی است یا موسیقی اوست. هر دو یکی شده اند. خیلی تفاوتی 

میان شان نیست و از این رو فکر می کنم که هنر و عرفان یکی هستند.
 در کارهای تان از نوعی تهذیب مدرن استفاده می کنید؛ چرا؟  .

تهذیب آثار من را ســرکار خانم مســعودی انجام می دهند. خانم مســعودی از 
دوستان عزیز من هستند که از دوران نوجوانی ما با هم کالس خط می رفتیم. ایشان 
هم خط کار می کردند ولی به نگارگری عالقه مند شدند و در این زمینه فعالیت کردند 
و االن هنرمند شاخص و درخشانی هستند و آثارشان در نمایشگاه ها و جشنواره های 
بین المللی عرضه می شــود و تمیز بودن و خاص بودن آثارشان همیشه زبانزد خاص 
و عام است. علت اینکه فضاسازی های ایشان بر روی آثار من کمی مدرن یا متفاوت 
از آثار کالســیک به چشم می آید، این است که فضاســازی خوش نویسی در آثار من 
متفاوت از آثار کالســیک خط شکسته است. در مقدمه کتاب من جناب استاد محمد 
حیدری به همین مطلب اشــاره کرده اند که با وجودی  که من چارچوب اصلی خط 
را حفظ می کنم، فضاســازی ها را در سبک و سیاق جدیدی ارائه می کنم؛ به شکلی 
که قبال انجام نشــده و مرسوم نبوده اســت. علت هم این است که اصوال انجام کار 
تکراری برای من خیلی مالل آور است و وقتی قطعه ای را می سازم، نمی توانم شعر 
دیگری را با همان فضا ارائه دهم. احســاس می کنم به تکرار رســیده ام و به  همین 
 دلیل مدام در حال خلق فضاهای جدید هســتم. عالقه مندی من به فضاهای خاص 
و متفاوت اســت؛ اما مســئله ای که اینجا اهمیت دارد، این اســت که چه آثاری که 
در فرم های کالســیک ارائه می شوند و چه آثاری که برای فضاهای تلفیقی یا مدرن 
آماده می شــوند، باید عناصر آن فضاها را در خود نهفته داشــته باشــد. اگر هنرمند 
فضاهای ارائه کار را در نظر نگیرد یا نسبت به آنها شناخت نداشته باشد و مطابق با 
آنها آثار را ارائه ندهیم، در نهایت مردم از آثار ما در منازل یا محل کارشــان استفاده 
نخواهند کرد و این فاصله منجر به این می شود که متأسفانه این خط کم کم مهجور 
شــود. وقتی ما از منازل مردم بیرون بیاییــم و فقط به کتاب ها منحصر باقی بمانیم، 
نمی توانیم خیلی امیدوار باشــیم که نســل های آتی اثری از این هنر را ببینند. برای 
همیــن باید فضاهــا را درک کنیم و بر  اســاس این فضاها آثارمــان را ارائه دهیم تا 
انسان ها دل شــان بخواهد و دوست داشته باشند که آثار ما را در منازل یا دفاترشان 
بیاویزنــد. بــه  همین  دلیل تالش من بر این اســت کــه ارائه آثارم مطابــق با فرم و 

فضاهایی باشد که امروزه مورد استفاده مردم است.
 راجع  به نسب خط نستعلیق و دیگر انواع خط چه نظری دارید؟  .

درباره خط نســتعلیق، ثلــث و معلی این واقعیت وجــود دارد که من به عنوان 
خوش نویس تناســب و زیبایــی را درک می کنم و از همه انــواع خط لذت می برم و 
خط خوب، حرفه ای و استادانه را در هر خطی بسیار می پسندم. من از نمایشگاه های 
نســتعلیق، نســخ، ثلث، معلی و... به هیچ وجه نمی گذرم و حتما از این نمایشگاه ها 
دیــدار کرده و آثــار را از نزدیک تماشــا می کنم؛ به این خاطر که زیبایی شــان واقعا 
هوش رباســت. اینکه به خط شکســته می پردازم، به این دلیل است که این خط به 
ُخلقم بسیار نزدیک اســت و من را راضی می کند. بی انتها بودن این خط و فضاهای 
بی تکــرار و این قابلیت که دســت و پای خوش نویس را نمی بنــدد و اجازه می دهد 
خوش نویس حرکت و خلق کند، برای من بســیار جذاب اســت. برای همین خودم 
به عنوان خط تخصصی، خط شکســته را می نویسم؛ اما از هر خط موزون و متناسبی 

با تمام وجودم لذت می برم.

اینکه به خط شکســته می پردازم، به این دلیل اســت که این خط به 
ُخلقم بسیار نزدیک است و من را راضی می کند. بی انتها بودن این خط 
و فضاهای بی تکــرار و این قابلیت که دســت و پای خوش نویس را نمی بندد و 
اجازه می دهد که خوش نویس حرکت و خلق کند، برای من بسیار جذاب است. 
برای همین خودم به عنوان خط تحصصی، خط شکســته را می نویسم؛ اما از هر 

خط موزون و متناسبی با تمام وجودم لذت می برم.

سه شنبه
۱۵ شهریور  ۱۴۰۱

سال بیستم      شماره ۴۳۶۸

اخـبـار  بـرگـزیـده

سیمای طراح در میانسالی
گالــری اچ از روز جمعه، 
میزبــان   ۱۴۰۱ شــهریور   ۱۱
امین الهــی  اونیــش  آثــار 
که  نمایشــگاه  ایــن  اســت. 
«... و ۵۰ســالگی» نــام دارد 
تــا روز جمعه ۱۸ شــهریور 
برپــا خواهــد بــود. اونیش 
گرافیک  طــراح  امین الهــی، 

و مــدرس این رشــته و عکاس اســت که به ســال ۱۳۵۱ در 
تهران متولد شــده و امسال ۵۰ســالگی اش را با برگزاری این 
نمایشــگاه جشــن گرفته اســت. در این نمایشــگاه عالوه بر 
نمایش آثار از نخستین مجموعه از آثاری که هنرمند با عنوان 
کالکشــن اونیش دیزایــن ارائه کرده هم رونمایی می شــود. 
اونیش امین الهی عالوه بر طراحی و عکاســی مدرس رشــته 
گرافیــک هم بوده اســت و هنوز هــم به آمــوزش گرافیک 

ادامه می دهد. 
او در عین حال از چهره های برجسته مدیریت برند و تبلیغات 
هم به حســاب می آید و در این زمینه هــم تجربیاتی فراوان 
دارد. از مشــهورترین طرح هــای اونیــش امین الهی طراحی 
لوگوی بانک انصار اســت که کم و بیش برای همه آشناست. 
او عــالوه بر فعالیــت هنری و تبلیغاتی، ســابقه عضویت در 
هیئت مدیره انجمن صنفی طراحان گرافیک ایران را هم دارد 
و در برگزاری نمایشــگاه هایی همچون ســرو نقره ای و... هم 
نقش داشته است. نمایشــگاه جدید آثار اونیش امین الهی با 
عنوان «... و ۵۰سالگی» به همراه رونمایی از مجموعه جدید 
کالکشــن اونیش دیزاین از روز ۱۱ شــهریور در گالری اچ آغاز 
و تا ۱۸ شــهریور ادامه خواهد داشت. عالقه مندان می توانند 
همه روزه از ســاعت ۱۶ تا ۲۰ به نشــانی: خیابان شــریعتی، 
روبــه روی دولت، کوچــه میرزا تــاراج، پــالک ۱۰، گالری اچ 

مراجعه کنند.

نمایشگاه ابو شاهی در گالری هما
در جست وجوی سرآغاز

نمایــش جدیدی از ابو شــاهی، هنرمنــد مفهومی، از روز 
جمعه، ۱۱ شهریورماه با عنوان «چگونه می شود ایرانی بود»، 
در گالری هما افتتاح شــده است. این نمایشگاه تا روز جمعه، 

۱۸ شهریور ادامه خواهد داشت.
ابو شاهی که نام هنری ابولفضل شاهی است، متولد سال 
۱۳۵۳ اســت. او کارشناســی ارتباط تصویــری دارد و مدرک 
کارشناسی ارشــد را در رشــته ادیان و عرفان از دانشگاه علوم 
و تحقیقات تهران اخذ کرده اســت. او که نخستین نمایشگاه 
خود را در ســال ۱۳۸۰ در گالری آتبین برپا کرده بود، با زمینه 
قــرار دادن هنرهای ســنتی، آثار معاصری خلــق می کند. ابو 
شاهی از ســال ۱۳۹۱ به شکل مستمر با گالری هما همکاری 
کــرده و نمایش جدیــدش نیز در قالب یــک چیدمان در این 
گالری برپا شده اســت. او پیش تر آثاری را در خارج از فضای 
گالــری نمایش داده بود و از آنجا که متولد کاشــان اســت، 
در آثارش به این شــهر فراوان ارجاع داده اســت. عالوه بر این 
چندین کتاب نیز یا به قلم او یا با مروری بر آثارش منتشر شده 
که از این میان مجموعه عکس ها، اشــعار و کتاب های نظری 

را شامل می شود.
چیدمــان جدید ابو شــاهی بــا عنوان «چگونه می شــود 
ایرانــی بود» از روز جمعه، ۱۱ شــهریور، در گالری هما افتتاح 
شده اســت. این نمایشــگاه تا روز جمعه۱۸ شــهریور ادامه 
خواهد داشــت. عالقه مندان می توانند همه روزه از ســاعت 
۱۲ تا ۲۰ به نشــانی: خیابــان کریم خان زند، خیابان ســنایی، 
کوچــه چهــارم غربی، شــماره ۸، واحــد یک، گالــری هما

مراجعه کنند.

چندی اســت گالــری ِاو پس از افتتاح خــود پروژه ای تحت عنــوان خارج از 
مرکز را آغاز کرده اســت. تمرکز به وجوه اقلیمی هنر و توســعه فرهنگی دال بر 
ذکاوت گردانندگان گالری او اســت. در دو ســال فعالیت، این گالری موفق شده 
اســت چندین هنرمند قابل بررســی از زاویه لحن و قدرت فنــی را به جهان هنر 
پایتخت معرفی کند. محصورشــدن امکانات در حوزه معاصر فرهنگ ناشــی از 
توجه و تمرکز مســئوالن به جغرافیای سیاســی و اقتصادی شهرها و هسته های 
زیســتی داخل کشــور اســت. بدیهی اســت صنایع اصلی در این مراکز مســتقر 
بوده و عمده جمعیت کشــور در ســال های پس از انقالب از روســتاها به سمت 
شــهرها سرازیر شدند. گسترش دانشــگاه ها و مراکز آموزشی در رشته های هنری 
هــم عامل دیگری اســت که باعــث بیشترشــدن جمعیــت فارغ التحصیالن از 
شــهرهای غیرمرکزی در رشته های هنر اســت. اما امکانات ارتباط بین مخاطبان 
و عالقه منــدان الحان متفاوت هنر در پایتخت محدود بــوده و با نگاهی به آمار، 
مشــخص می شود کمتر از ۵۰ درصد کل گالری ها در مراکز دیگری غیر از پایتخت 

واقع شده اند.

این هفته شــاهد نمایش آثار نقاشی بهروز قدمی در گالری «او» بودیم. بهروز 
قدمی متولد ســال ۱۳۶۷ در ســقز اســت. وی معلم هنر و دارای فوق لیسانس 
نقاشــی از دانشگاه هنر تهران است. این اولین تجربه نمایش انفرادی او با گالری 
ِاو بوده و تاکنون در چند نمایشــگاه گروهی و جشــنواره های تجســمی شــرکت 
کرده اســت. مجموعه آثــار بهروز قدمی در ســاحت تمرکز بر اشــیا و پدیداری 
آنهــا در حوزه شــخصی وی اســت. مجموعه ۳۸ تابلوی رنــگ و روغن بر روی 
بــوم کــه کوچک تریــن آن در ابعــاد ۳۰*۴۰ و بزرگ ترین آن در انــدازه ۸۰*۱۲۰ 
ســانتی متر نمایشــگاه او را تشــکیل داده است. عمده آثار در ســاحتی عکاسانه 
به بازنمایی زندگی شــخصی و خانه ســاده و بی پیرایه وی متمرکز اســت. نحوه 
رنگ گذاری هــا واقع گرایانه بوده و آثار با قدرت طراحی باالیی کار شــده اند. نحوه 
ترکیب بندی، نور موجود در تابلوها نگاه شــخص ســومی به ایــن آثار را تقویت 
می کند. انتخاب زوایای دید ســاحتی مســتند دارد، اشــیائی کــه نامرتب در این 
خانه پراکنده اند احساســی از فقدان حضور عنصــری نظم دهنده در زندگی وی 
را نشــان می دهد. این تصاویر آشــنا و خودمانی در ســیر زندگی و روزمرگی او به 
کمک رنگ هایی شــفاف و واقع گرا گزارشــی از زیســتن یک معلم هنر در شهری 

دورافتاده است.
این گزارش در عین رویکرد مستند و نقد اجتماعی، جست وجویی است در پی 
حقیقت هویت و روند شکل گیری محیط پیرامون هنرمند. وی در بیانیه نمایشگاه 
خود به این نکته اشــاره می کند که: «هرگــز در پی بازنمایی نبوده ام، در پی یافتن 
هویت و حقیقت و تعریف دیگری از اجسام هستم تا جان ببخشم به نادیدنی ها و 

با صداقت در نور فضای زندگی خود به   عنوان یک انسان گام بزنم».
این محصوربودن در فضای زیســتن هر روزه و خیره شــدن به اشــیای اطراف 
تعمقــی همراه با احســاس فقدان به چیســتی آینده اســت. قدمــی هنرمندی 
اســت که نقاشــی را نه به عنوان نقاشــی بلکه به عنوان امکانــی برای زندگی 
جان بخشــیده. این امکان برای دانشــجویی که به تحصیالت عالی دســت یافته 
و به شــغل معلمی می پردازد، یک ضرورت اســت و قطعا یــک امید. او بی پروا 
حقیقــت زندگی خود را در معرض دید مخاطبان هنر پر زرق و برق مرکز قرار داده 
اســت. فارغ از تمام تحلیل ها و نظریه پردازی های بصری در باب اشــیا و حقیقت 
پدیداری شان، او به ساده ترین احساسات درونی خود پاسخ می دهد و امکان بیانی 
واال از این زندگی بسیار ساده و اشیائی بسیار اولیه برای زیستن را فراهم می کند و 

حقیقت ناامیدکننده ای را بازنمایی می کند.
از زاویــه مفاهیــم نظــری، رویکــرد هنرمنــدان بــه انســان و فضا روشــی 
پدیدارشناسانه است؛ روشی کامال مناسب جهت نفوذ در جهان روزمره معماری 
و مــکان زیســت در واقع کلیتی اســت که زیســت -جهان هر فــرد را متضمن 
خواهد بود. هنرمند با رویکرد خود به اشــیای زندگی و محیط زندگی اش ســعی 
در عینی کــردن و معنادارکردن طبیعت زندگی خود دارد. اشــیا موجوداتی جدا 
و منفــک از یکدیگرنــد اما زمانی که بخاری در کنار صندلــی قرار می گیرد تجلی 
موقعیتی از زندگی انسان زیســته اســت، انسانی که اســیر زمان بوده است. تمام 
لحظات ترسیم شــده توســط قدمی دال بر یک زمان شکل گیری است: «گذشته»؛ 
گذشــته همراه با تابوتی از خاطره که با خود آن را حمل می کند. این ایستادن در 

میان آینده و گذشته جســارتی است در میان حس نوستالژیک و حقیقت ساده و 
غم انگیز زندگی. دمپایی های مانده در کنار، در چمدان بازشــده، اشــیای پراکنده 
روی تخت و پنجره ای بازشــده به ســوی افق از آشــپزخانه و میــزی که تنها دو 
صندلی در کنار آن قرار گرفته اند، زباله های کنار کابینت و... تمامی انتخاب بسیار 
ســاده ای است که تهی بودن این فضا از انسان را یادآوری می کند؛ انسانی که تنها 
و به ســادگی زندگی خــود را تداوم می دهد و حال از بیرون فضای زیســتنش را 

رصد کرده است.
روی گشــودن از ایــن محیط و فضای خصوصی و به اشــتراک گذاشــتن آن با 
مخاطبان جســارتی غیرقابل  انکار می خواهد. رنگ های فــام و پرتأللو و نورهای 
بســیار درخشان بویی از خوشبختی در این زندگی را نشان می دهد که امروز شاید 
دچار فقدان شده و در پس این زندگی ساده محبتی هست که مفقود شده. جهان 
هنرمند به جهان خصلت مند و معنادار تبدیل شــده. این اشیا چونان موجوداتی 
پراکنده دیگر حاکی از بی نظمی صاحبان آن نیستند بلکه تجمیع کننده معنایی از 
زندگی امروز یک فرد در مکان مشــخصی از این جهان پهناورند. توانمندی نقاش 
و درگیری او با جهان ذهنی اش امکان نفوذ به مفهوم هم نزدیک و هم دور، هم 
اینجا و هم آنجا را فراهم می کند. بسط و گسترش ابعاد و کیفیت فضا توسط ابزار 
عکاســانه و بازنمایی نقاشانه تجربه قابل تأملی در درک زیبایی به خصوص برای 

بینندگان خود حاصل می کند.
قدمی به خوبــی امکانات زبان هنر را دریافته و نیاز به گفتن و انتقال حقیقت 

بودن و ن/بودن را... .

یادداشتی بر نمایشگاه انفرادی بهروز قدمی با عنوان «َنـ/ دیدن»  گالری «ِاو» شهریور ۱۴۰۱
محصور فضای زیسته

جاوید رمضانی


