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یادداشتی درباره هنر و جنبش های تاریخی

در کنار انسان ها

با نگاهی به آثار مانی مهرزاد
در امتداد ریسمان تاریخ

حســام محجوب: ســال ۱۸۳۰ بود کــه اوژن دالکــروا، نقاش 
فرانسوی، در نامه ای به برادرش خبر از آغاز کاری تازه داد: «به 
سراغ یک موضوع مدرن رفته ام. می خواهم یک سنگر را نقاشی 
کنم. من هیچ گاه برای وطنــم نجنگیده ام ولی حاال می خواهم 
این نقاشــی را برای وطنم بکشم. نام این نقاشی بزرگ، «آزادی 
ملت را هدایت می کند» خواهد بــود. اثر دالکروا که امروزه به 
مشهورترین اثر او تبدیل شده، نمایشگر وقایعی است که در روز 
۱۴ جوالی ســال ۱۷۸۹ رخ داد؛ تاریخی که بعدتر به عنوان روز 
پیروزی انقالب کبیر فرانسه جشن گرفته شد. در این روز، گروهی 
از انقالبیون به قلعه   قرون وســطایی باستی حمله کردند که به 
زندان تبدیل شــده بود. در جریان این رخدادهــا، زندانیان آزاد 
شــدند و پس از آن آتش انقالب علیه لوئی شانزدهم شعله ور 
شــد. هرچند وقایع انقالب فرانسه تا ۱۰ ســال بعد از این تاریخ 
هم همچنان ادامه داشت و در نهایت با روی کار آمدن ناپلئون 
بناپارت در ســال ۱۸۰۴ به پایان رســید، اما باز هم تاریخ نقاشی 
دالکروا ۲۶ ســال بعد از فرونشســتن موج اول انقالب فرانسه 
اســت. بنا بر نوشــته خودش، او با این نقاشــی در ابعاد ۳۲۵ 
در ۲۶۰ ســانتی  متر می خواســته دینش را به عنوان هنرمند به 

میهنش ادا کند.
اما آنچــه این موضوع را در آن روزگاران در چشــم دالکروا 

دارای اهمیــت جلــوه داده بــود، اتفاقات در حــال وقوع بود؛ 
آنچه که بعدها به انقالب جوالی مشــهور شــد. در جریان این 
انقــالب که در روزهــای ۲۷، ۲۸ و ۲۹ جوالی ســال ۱۸۳۰ رخ 
داد، شارل دهم از خاندان بوربورن سقوط کرد و لوئی فیلیپ از 
خاندان اورلئان به قدرت رســید. حکومت ۱۸ساله او را معموال 
با نام «حکومــت ژوئیه» هم می شناســند. با این حال حکومت 
او نیــز در پی آنچــه بهار انقالب ها خوانده می شــود، در فوریه 
۱۸۴۸ سرنگون شــد و دومین جمهوری فرانسه بر سر کار آمد. 
هرچند آن جمهوری هــم دوام چندانی نیافت و مجددا در پی 
وقایع ســال ۱۸۷۱ ســقوط کرد. اما نقاشــی دالکروا که یکی از 
برجسته ترین و مشهورترین نقاشــان قرن ۱۹ فرانسه به حساب 
می آید، کوششی بود تا وقایع سال ۱۸۳۰ را به آنچه در روزهای 
انقالب کبیر فرانســه در ۱۷۸۹ رخ داده بود، پیوند بزند. به واقع 
نقاشی دالکروا از چند جهت اهمیت داشت؛ این نقاشی با نگاه 
پرشــور و پرهیجانش به یکی از مشهورترین نمونه های جریانی 
در هنر قرن نوزدهم تبدیل شــد که رمانتیسیم خوانده می شود. 
این نکته عالوه بر مسئله تاریخی یا سبک شناسی نشان می دهد 
که شــکل کار دالکروا و نوع قلم گذاری پرشورش چگونه بعدتر 
مورد تقلید نقاشــان امپرسیونیست قرار گرفت. در عین حال این 
نقاشــی از یکی از اصول مــورد تأیید آکادمــی هنرهای زیبای 

فرانســه تبعیت می کرد؛ «آزادی ملت را هدایت می کند» اشاره 
به یک موضوع تاریخی داشــت و از این رو جزء موضوعات مورد 
قبول و پسند آکادمی هنرهای زیبای فرانسه به حساب می آمد. 
ارجاع دالکروا به انقالب کبیر فرانســه در ســال ۱۸۳۰ نشــان 
می داد به باور این نقــاش اتفاقات جدید و در حال وقوع ادامه 
همان مســیری بود که حدود ۴۰ ســال قبــل رخ داده بود و به 

فروپاشی سلطنت لوئی شانزدهم منجر شد.
در طول قرن ۱۹ نقاشــی برای نخستین بار به عنوان ابزاری 
بــه کار رفت کــه دیدگاه های اجتماعی و سیاســی نقاشــان را 
بازتاب می داد. هرچند نقاشــی از دیربــاز به عنوان ابزاری برای 
ثبت اتفاقات تاریخی مورد اســتفاده قرار گرفته بود، اما در این 
ســده آثار نقاشــی نه فقط وقایع روز را ثبت و ضبط می کردند، 
بلکه در عین  حال نگاه و نظرگاه نقــاش را نیز بازتاب می دادند. 
همچنــان که مثال پیش تر فرانسیســکو گویا با نقاشــی بســیار 
مشهورش، «ســوم می  سال ۱۸۰۸»، نســبت به اعدام گروهی 
از غیرنظامیــان در طول جنگ پنین ســوالر واکنش نشــان داد. 
در ایــن اثر برخالف نگاه حماســی و پرشــور دالکــروا، هنرمند 
اسپانیایی به سراغ نمایش تلخی و سیاهی خشونت و واقعیت 
حاصل از آن رفته اســت. این نقاشی که با عنوان فرعی «اعدام 
مدافعــان مادرید» هم خوانده می شــود، با غلبــه فضای تیره 

تصویری غیرحماســی از آنچه را که رخ داده، نمایش می دهد. 
در نمونه ای دیگر می توان به اثر مشــهور اونوره دومیه، طراح، 
کاریکاتوریست و نقاش فرانسوی اشاره کرد. این اثر رنگ روغنی 
نه چندان بزرگ که با نام «خیزش» شــناخته می شود، در قیاس 
با اثر دالکروا ابعاد بســیار کوچک تــری دارد و تنها ۱۱۳ در ۷۷ 
سانتی متر است، اما جدا از این ابعاد، دومیه به میان آدم ها رفته 
و با نمایــش جمعی کوچک از مردم، وقایــع انقالب ۱۸۴۸ در 
فرانسه را به نمایش گذاشــته است. انگار او خود در بین مردم 
حضور دارد و ناظر رخدادها و قیام مردمی اســت که در ســال 
۱۸۴۸ حکومت لوئی فیلیپ یا همان «حکومت ژوئیه» را ساقط 

کردند و دومین جمهوری فرانسه را بنا گذاشتند.
ســده ۱۹، قرنی بود که نقاشی کارکردی تازه یافت و نقاشان 
عالوه بر تصویرکردن تاریخ، نگاه خود را نیز به نقاشــی افزودند. 
چــه نگاه حماســی و رمانتیک دالکروا و نقاشــی مشــهورش، 
چه نگاه تلــخ و واقع نمای گویا و چه نگاه مشــفقانه و همراه 
دومیه، همگی بیانگر وجوه مختلف نگاه به رخدادهای سیاسی 
این ســده و تمامی اعصار هســتند. این ســه نقاش که همگی 
از بزرگ ترین نام های تاریخ هنر به شــمار می آیند، به ما نشــان 
می دهنــد که هنر تــا چه اندازه می تواند بــا وجوه و جلوه های 

مختلف به اتفاقات سیاسی نگاه کند.

سه شنبه
۱۲ مهر ۱۴۰۱

سال بیستم      شماره ۴۳۸۷

آنتونیــو نگری، در کتاب هنــر و مالتیتود؛ نه نامــه درباره هنر، 
در نامــه چهارم به مانفردو می نویســد: «از فوکو تا دلوز، به ما 
آموختنــد که معنــای زندگی را با دنبال کردن ریســمان تاریخ، 
و معنای هنر را با شــروع از دســتمایه های کار، از نو بســازیم 
بــرای در آنجا بــودن – جایی کــه آنچه می کنیــم وزن دارد – 
نه تنها مســئولیت مان اســت، بلکه به اندازه توان مان ظرفیت 
ســرمایه گذاری امید اخالقی از طریق ذهنیت مان است. و امید 
اخالقی یک آوای منتشر، یک بوالهوسی روح نیست. یک سالح 
اســت، کنشی خشــن و آرزویی بی پرواست که به هستی چنگ 
می زند». او به وظیفه ای اشــاره می کند که گویی هنرمند را در 
صف اول هر تغییرخواهی و هر رؤیاپردازی قرار می دهد. جایی 
که در ادامه ریسمان تاریخ است، ولی مربوط به گذشته نیست 
و از امروز حرف می زند؛ یعنی حرف تازه ای اســت که سوار بر 
اســب بی زین و یراق تاریخ پیش از خود، ســوار شده و بی آنکه 
در گذشــته خود را حل کند، در حال خلق و صورت بندی آینده، 
به پیش می تازد. جایی که به قول او هنر، وزن دارد و مخاطب 
هنر از آن ریســمانی برای ادامه و زنده ماندن و امید به دســت 

می آورد.
این قاعده ای اســت که هنر امروز مــا از آن کمتر برخوردار 
بوده و در بســیاری از جهــات خود را به آن پایبند ندانســته یا 
ضرورت آن را درک نکرده اســت؛ یعنی در پی وزن یا به عبارت 
دیگر معنا نیســت یا اگر هم هست، کمتر به آن می رسد، در پی 
آرزو و کشــف جهان تازه نیســت و اگر هم هســت کمتر به آن 
سمت حرکت کرده اســت. از گذشته اش جز شیفتگی و توقف 
چیزی نخواسته و به دســتمایه های امروز و جهان امروز کمتر 
توجه کرده اســت که در هر بازه ای که این دقت صورت گرفته، 

ماحصل هنرمندان با آثار درخشانی را به عرصه کشانده است. 
مانند پرویز تناولی و حسین زنده رودی و محسن وزیری مقدم که 
هرکدام این آموزه ها و بهتر بگویم به این معادن و سرچشمه ها 
رجوع کرده اند، به قدر وسع در آثار خود بروز داده و مورد توجه 

قرار گرفته اند.
در میــان هنرمندان جوان دو  دهه گذشــته با توجه به این 
رویکرد و شــیوه پرداخت و ســاخت اثر هنری، کمتر کسانی را 
داریــم که به این بن مایه ها مراجعه و برداشــت کرده باشــند. 
مانی مهرزاد از میان این اندک ادامه دهندگان ریسمان تاریخی 
هنر و استعاره های اســطوره ای است. مهرزاد توانسته پیوندی 
میان نمادهای شــرقی در آثار خود برقرار ســازد و در عین حال 
به فاکتورهای شکل دهنده اثر هنری با مؤلفه های آنتونی گری 
خود را وفادار و برخوردار کند. جایی که تجربه های زیســتی و 
معاصر هنرمند با قرارگرفتن در ادامه تاریخ خود و شــناخت از 
جامعه وسیع تری مثل شرق خود را نمایان کرده اند. به اسب ها 
و بیرق ها و رقص و ســماع آن میان حروف به شــکل آدم ها و 
سادگی و مینی مالیست موجود در هایکوهای تصویری او نگاه 
کنید. او در مصاحبه ای درباره نمایشــگاه باغ بی اکنون خود به 
ایده این مجموعه چنین اشــاره می کند که: «این آثار بیشــتر از 
اینکه با  ایده پردازی شــکل بگیرند، بــه صورت خودجوش و با 
تأثیر پذیری از مناظر جاده های بین شــهری در شب، بیابان های 
اطراف کرمان و زاهدان، آســمان زیبای شــهر کرمان که چهار 
ســال در آن زندگی کرده ام و هنر شرق دور و به ویژه هایکو های 
ژاپنــی به وجود آمده اند». در همین گزاره او به آنچه در جهان 
امروز و محیط پیرامون هنرمند رخ می دهد، اشاره کرده است؛ 
اما آنچــه او نگفته اســت و می توان از آثار او برداشــت کرد، 
ایســتادن او بر هنری کهن و پیشــینی و وزن دادن به آن است. 
کاری که او متأثر از هنر شــرق دور و البته هنر کالســیک ایرانی 
به خوبــی آن را فراگرفته و بــه درون آثارش راه داده اســت. 
هنرمنــد در آثارش نزاعی را به زیبایــی تصویر می کند که میان 
نگاه آیینی و پیشــینی و نمادهای امروز در جریان است و گویی 
آثــار او بدل به صحنه نبرد میان زمان هــا و زبان های مختلف 

اســت. جایی که بیرق هــا، نمودها و نمادها، شــعر و کلمه و 
تصویر، جانداران و اشیای بی جان، انسان ها و حیوان ها، گذشته 
و  حال به نبردی سرخوشــانه و رقص گونه با یکدیگر مشــغول 
هســتند. آثار او تمام مؤلفه های در هم تنیده انســان شــرقی را 
کــه در زمان ها و مکان های مختلف گیــر افتاده، دارد. گویی از 
خوشنویســی تا نقاشــی، از مینیاتور تا تصویرسازی، از رئالیسم 
تا سوررئالیســم بر او اثر گذاشته و به نقاشی او راهی یافته اند. 
مهــرزاد از این منظر در آثار خود به تعبیری که نگری می گوید، 

تصویرگر خواب و رؤیاهای بی پروایی اســت که در متن و کلمه 
گفتن از آنها امکان پذیر نیســت. در ضمن گفتن از شرایط امروز 
و ناامیــدی ای که جهان مــدرن را در مخاطره قرار داده، با یک 
امید و زیبایی نیز در آثارش دیده می شود که تو را به این هستی 
چنگ انداخته نگه دارد. در آثار او سواری برای آزادی و سواری 
برای گشــتن چراغ، هــر دو در حال نبــرد پایان ناپذیر با یکدیگر 
هســتند. گویی زندگی ما در آن میان به قاب رفته است؛ مانند 

ادامه ریسمان تاریخ.

خـبـر  بـرگـزیـده

گزارش آماری صندوق اعتباری هنر
ثبت نام ۴۱ هزار هنرمند

بیش از ۴۱ هزار نفر از فعاالن فرهنگی و هنری کشــور و 
افراد تحت تکفل برای برخــورداری از خدمات بیمه درمان 
تکمیلــی ســال ۱۴۰۱-۱۴۰۲ صندوق اعتبــاری هنر ثبت نام 

کردند.
به گزارش روابط عمومی صندوق اعتباری هنر، مجموعه 
صندوق اعتبار هنر با انتشار گزارش آماری از ثبت نام ۴۱ هزار 
فعال فرهنگی هنری در حوزه بیمه درمان تکمیلی خبر داد.

در گزارش ارائه شده صندوق اعتباری هنر آمده است:
صندوق اعتباری هنر توجه به مســئله سالمت اصحاب 
فرهنــگ و هنر و تأمین آرامش آنها به هنگام بروز بیماری ها 
را وظیفه خود می داند. از این رو ضمن تأمین و پرداخت بیش 
از نیمــی از حق بیمه اعضا تالش می کنــد بهترین امکانات 

درمانی را برای اعضای خود مهیا کند.
در قــرارداد ســال ۱۴۰۱-۱۴۰۲ پــس از بررســی، رعایت 
ضوابط قانونی و ارزیابی های کارشناسی از شرایط و خدمات 
شــرکت های بیمه گر فعال در ســطح کشــور و بــا توجه به 
رضایــت حداکثری اعضــا از خدمات بیمــه درمان تکمیلی 
ســال ۱۴۰۰-۱۴۰۱ صندوق اعتباری هنر قرارداد بیمه درمان 
تکمیلی، عمر و حوادث را با شرکت بیمه طرف قرارداد برای 

دومین سال متوالی منعقد کرد.
ایــن شــرکت از قوی تریــن بیمه هــای فعــال در حوزه 
درمان کشــور است که با اکثر بیمارســتان های معتبر، مراکز 
آزمایشگاهی، پاراکیلینکی، تصویربرداری و چشم پزشکی در 

تمامی استان های کشور طرف قرارداد است.
ثبت نام ۷۴ درصد از  ثبت نام کنندگان در طرح آرامش

بیش از ۴۱ هزار نفر از فعاالن فرهنگی و هنری کشــور و 
افراد تحت تکفل برای برخــورداری از خدمات بیمه درمان 
تکمیلی ســال ۱۴۰۱-۱۴۰۲ ثبت نام کردند که بر این اســاس 
چهــار درصد در طرح امید، ۷۴ درصد در طرح آرامش و ۲۲ 

درصد در طرح رفاه قرار دارند.
صندوق اعتباری هنر با هدف حمایت از هنرمندان کشور، 
گســترش خدمات بیمــه ای و کاهش دغدغه هــای درمانی 
فعاالن فرهنگی و هنری، بخشــی از حق بیمه اعضا و افراد 

تحت تکفل را متقبل شد.
باوجود افزایش بیش از ۷۵ درصدی قیمت ها، با تمهیدات 
انجام شــده در صندوق اعتباری هنر، تالش شد مبلغ کمتری 
از این افزایش به هنرمندان تحمیل و به طور میانگین بیش از 
۶۰ درصد از حــق بیمه درمان تکمیلی اعضا در قالب یارانه 

توسط صندوق اعتباری هنر به بیمه دانا پرداخت شد.
در طــرح امید هر عضو از مبلغ ســاالنه ۷۲۰ هزار تومان 
تنهــا ۲۱۰ هــزار تومــان معــادل ۲۹ درصــد از هزینه حق 
بیمــه را پرداخــت می کنــد و ۵۱۰ هزار تومــان معادل ۷۱ 
درصــد از هزینه کل توســط صندوق پرداخت می شــود. در 
طرح امید جبــران هزینه های درمان بیمارســتانی و اعمال 
جراحــی عمومی، جبران هزینه اعمــال جراحی تخصصی، 
جبــران هزینه هــای شــیمی درمانی و جبــران هزینه هــای 
اعمــال جراحی های پیوند اعضا بدون ســقف در نظر گرفته 

شده است.

در طرح آرامش هر عضو از مبلغ ساالنه دو میلیون و ۴۶۴ 
هــزار تومان تنها ۸۴۵ هزار تومان یعنی معادل ۳۴ درصد از 
مبلغ کل را پرداخت می کند و مابقی یعنی یک میلیون و ۶۱۹ 
هزار تومان معادل ۶۶ درصد را صندوق متقبل شده پاست.

در طرح رفاه نیز از مبلغ ســاالنه ســه میلیون و ۱۲۰ هزار 
تومان، صندوق مبلــغ یک میلیون و ۳۲۵ هزار تومان معادل 
۴۲ درصــد از مبلغ کل حق بیمه را به عنوان یارانه پرداخت 

می کند.
شــایان ذکر اســت؛ هرســاله حق بیمه درمان تکمیلی 
اعضایی که ناتوان در تأمین هزینه ثبت نام هســتند، توســط 
صنــدوق تأمین و پرداخت می شــود که این تعداد در ســال 

۱۴۰۱-۱۴۰۲به بیش از دو هزار و ۵۰۰ نفر بالغ شد.
بیشــترین و کمترین آمــار ثبت نام اســتانی بیمه درمان 

تکمیلی
بر اســاس آمار ثبت نــام بیمــه درمان تکمیلــی اهالی 
فرهنگ، هنر، رســانه و فعاالن قرآن و عترت، باالترین تعداد 
ثبت نام شدگان بیمه درمان تکمیلی در سال ۱۴۰۱ مربوط به 

دو استان تهران و البرز است.
بــر اســاس آمارهــای موجــود از کل متقاضیــان بیمه 
درمان تکمیلی سال ۱۴۰۱، اســتان «تهران» با سهم بیش از 
۵۴ درصد از جمعیت کل، باالترین سهم را از میان استان های 

کشور به خود اختصاص داده است.
اســتان های البرز، اصفهان، گیالن و خراسان رضوی پس 
از اســتان تهران قرار دارند. کمترین آمار ثبت نام بیمه درمان 
تکمیلی به ترتیب مربوط به اســتان های خراســان جنوبی، 
کهگیلویه  و بویراحمد  سیستان و بلوچستان،  شمالی،  خراسان 

و هرمزگان است.
پرداخت بیش از ۴۱میلیارد تومان خسارت مستقیم بیمه 

درمان تکمیلی
در اجــرای قــرارداد ســال ۱۴۰۰-۱۴۰۱ بیمــه درمــان 
تکمیلی با شــرکت بیمــه طرف قرارداد تاکنــون به بیش از 
۱۵۲هزار و ۷۸۰ پرونده رســیدگی و بیــش ۴۱ میلیارد تومان 
خســارت پاراکلینیکی، بیمارســتانی و دندانپزشــکی (به جز 
معرفی نامه های صادر شــده) به بیمه شدگان پرداخت شده 
اســت. همچنین ۶۵ هــزار و ۹۳۶ مــورد معرفی نامه صادر 
و از ایــن تعداد ۴۱ هــزار و ۲۷۴ معرفی نامه به مبلغ بیش از 

۲۹ میلیارد تومان تسویه شده است.
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