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محمدحسین صلواتیان، تصویرگر 
و کاریکاتوریســت معتقد است: ابعاد 
تجســمی هنر عاشــورایی در شکل 
طراحی کتیبه، پرچم، نمادهای بصری، 
نقاشی و تصویرسازی بروز کرده است. 
در این راستا، از شاخصه های مهم هنر 

عاشورایی به روز شدن دائمی است
به گزارش ایلنا، واقعه عاشورا یکی 
از مهمتریــن وقایع تاریخ بشــریت و 
تشیع است و شاید جزو معدود حوادث 
تاریخی باشد که توانسته حجم وسیعی 
از آثار هنری را در رشته های مختلف به 
خود اختصاص دهد. از تئاتر و موسیقی 

گرفته تــا هنرهای تجســمی با هنر 
عاشورایی گره خورده اند و هر سال با فرا 
رسیدن ماه محرم رنگ و بوی دیگری 

به جامعه می بخشند.
البته ایــن هنر در طول ســالیان 
متمادی سعی داشته با ذوق و سلیقه 
جامعه و نسل روزگار خود همراه شود 
و به نوعی همسو با خواسته های نسل نو 
تغییر شکل دهد. شاید همین ویژگی 
هنر عاشورایی باشــد که توانسته این 
هنر را حتی بعد از گذشت ۱۴۰۰ سال 
همچنان زنده نگاه دارد و عموم جامعه 

را با خود همراه سازد.

محمدحسین صلواتیان، تصویرگر 
و کاریکاتوریست، با اشاره به اینکه یکی 
از دالیل جاری بودن فرهنگ عاشورا در 
طول تاریخ بهره گیری از هنر در سطح 
وسیع است، تصریح کرد: در راس این 
جریان هنری ادبیات به ویژه شعر قرار 
دارد. هنرهای نمایشی به صورت تعزیه 
و مراســم آیینی، هنرهای صوتی در 
قالب آواها و نواها و در مرتبه ای هنرهای 
تجســمی نیز نقش تعیین کننده ای 

دارند.
به گفته او، هنرهای تجســمی در 
شکل طراحی کتیبه، پرچم، نمادهای 

بصری، نقاشی و تصویرسازی بروز کرده 
است. در این راستا، از شاخصه های مهم 
هنر عاشورایی به روز شدن دائمی است.

صلواتیان در پاسخ به این پرسش 
که هنر عاشورایی چه تاثیری در نسل 
معاصر داشــته، گفت: هنر عاشورایی 
متناســب با زمان و مــکان در قالب 
چارچوب ها و اصول  به روز می شــود. 
نسل حاضر با هنر عاشــورایی امروز 
مواجه اســت که البته این هنر زاییده 
اندیشه و احساس همین نسل است. 
به همین جهت با نسل جوان آمیخته 
و همراه است. این به روز شدن از ارزش 

و اعتبار هنر گذشــته نمی کاهد بلکه 
تجلی نو و تازه ای از همان هنر است.

این هنرمند معتقد است: فراگیری 
فرهنگ و مکتب عاشورا در سطح وسیع 
در کشور نشان از تاثیر عمیق این مکتب 
دارد که محمل فراگیــری آن  به طور 

عمده در قالب های هنری است.
او درخصوص توقعات نسل جدید 
بخصــوص کــودکان و نوجوانان از 
هنر عاشــورایی نیز اذعان داشــت: 
قالب های ســنتی هنر عاشورایی که 
دائما هم به روز می شــوند جوابگوی 
قسمتی از نیازهای کودکان و نوجوانان 
اســت. آنچه باید به صورت جدی تر 
به آن پرداخــت، پدیده های نوظهور 
قالب هــای هنری مثــل پویانمایی، 
پی نما، بازی های رایانه ای، نرم افزارها 
و... است، که به حد توقع و نیاز مخاطب 
نرسیده و باید توسط همین نسل این 

اتفاق بیافتد.
صلواتیان با تاکید بر اینکه عناصر 
مورد استفاده در هنر عاشورایی در حال 
گسترش و تحول است در توضیح این 
مهم گفت: عاشورا مکتبی است که در 
زمان و مکان جاریست. هنر عاشورایی 
آثار باستانی نیســت. هنر زنده، پویا و 
جاریست. به همین دلیل تحول دارد. 
نمی ایستد. کهنه نمی شود. هنر از بستر 
فرهنگی جامعه برمی خیزد و ازاین رو 
مخاطب خــودش را دارد. هنر بدون 

مخاطب می میرد.
این هنرمند در پاســخ به پرسشی 
مبنی بر اینکه چگونه می توان بین هنر 
و جامعه ارتباط برقرار کرد، گفت: آن 
دسته از هنرهای تجسمی بیشترین 

تاثیر را در جامعه دارند که اوال مخاطب 
را ببینند و برای مخاطب باشند و ثانیا در 
وسعت بیشتری عرضه بشوند یا به قول 
دیگر رسانه ای باشند. هنر در رسانه به 
قدرت بیشتری دست پیدا می کند و 
اگر با رویکرد مخاطب شناسانه تولید 
شــده باشــد این قدرت تاثیرگذاری 

افزایش می یابد.
صلواتیان در ادامه افزود: فرق هنر 
عاشورایی با هنر سکوالر در این است 
که هنر عاشورایی  هدایت بخش است، 
سرگرم کننده نیست. با قلوب انسان ها 
که مرکز پردازش دریافت های ملکوتی 
انسان است ســر و کار دارد، نه با ذهن 
که مرکز پردازش دریافت های حسی 
است. اگر چه ازاین طریق وارد می شود، 

ولی به قلب ملکوتی می رسد.
او تصریح کرد: هنــر غیردینی هر 
پدیده ای را بیش از آنچه که هست نشان 
می دهد. ولی هنر عاشورایی هیچگاه به 
عمق و عظمت و انتهای عاشورا نخواهد 
رسید و همیشــه جلوه ای از عاشورا 
است. هنر عاشــورایی، نور و بصیرت 
می آفریند؛ در حالی که هنر غیردینی 

غفلت ایجاد می کند.

تصویرگر و کاریکاتوریست:

هنر عاشورایی زنده، پویا و جاری است

روزنامه صبح 
 سياسي، اجتماعي، اقتصادي

  نگاهى به نمایشگاه »نقاشى قهوه خانه ا ی« 
در نگارخانه مهرسان

قیامعاشوراازآغازتاانجامبر
پردههاینقاشی

»نقاشی قهوه خانه ای«، 
مجموعه ای  از آثار برترین  
نقاشان قهوه خانه به نمایش 
درآمده اســت. به گزارش  
هنرآنالیــن، نمایشــگاه 

»نقاشی قهوه خانه ای« شــامل پرده های مذهبی 
با مضامین حماســه کربال در نگارخانه مهرسان 
برپاســت. این آثار بخشــی از مجموعه خصوصی 
جواد عقیلی اســت که خود از آخرین بازماندگان 
نقاشان قهوه خانه ای اســت و در مدت ۴۰ سال به 
حفظ و نگهداری این آثار اقدام کرده است. نقاشی 
قهوه خانه ای شیوه ای از نقاشی ایرانی است که جنبه 
روایی دارد و درون مایه های حماسی و مذهبی آن 
برگرفته از کتاب هایی مانند شــاهنامه فردوسی و 
روایاتی مذهبی مانند حماسه عاشورا است. نقاشی 
قهوه خانه ای در اواخــر دوران قاجار و اوایل پهلوی 
شکل گرفت و هم زمان با جنبش مشروطه در ایران 
به اوج خود رسید. این نقاشی ها که توسط هنرمندان 
مردمی به وجود می آمد در قهوه خانه ها، تکیه ها و 
حسینیه ها ارائه می شد تا در نقالی ها یا عزاداری ها 
مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در نمایشگاه »نقاشی 
قهوه خانه ای« ارائه شده اســت مجموعه ای از آثار 
برترین نقاشــان قهوه خانه ای است. این نمایشگاه 
از ســوم شــهریور تا ۱۰ مهر در نگارخانه پردیس 
فرهنگی هنری مهرســان واقع در میدان انقالب، 
ابتدای خیابان کارگر شمالی، باالتر از خیابان فرصت 

شیرازی دایر خواهد بود.
    

نمایشگاهگروهی
»گرگومیش«درنیاوران

نمایشــگاه گروهــی 
»گرگ و میــش« با هدف 
بازنمایــی وضعیت هنر و 
هنرمنــدان در دوران 
بیمــاری همه گیر کرونا از 

چهاردهم شهریور ماه در فرهنگسرای نیاوران برگزار 
خواهد شد. به گزارش ایلنا، آثار نمایشگاه گروهی 
نقاشی و مجسمه سازی »گرگ و میش« به نمایشگاه 
 گردانی بابک انالو به مــدت ۱۳روز روی دیوارهای 
گالری فرهنگســرای نیاوران در معرض دید عموم 
قرار خواهد گرفت. در این رویداد آثاری از هنرمندان 
نسل میانه و هنرمندان جوان که غالبا گرایشی هویتی 
به هنر ایرانــی دارند در کنار هم قرار گرفته اســت. 
عالقمندان جهت بازدید از این نمایشگاه می توانند 
با رعایت تمامی دستورالعمل های بهداشتی تا ۲۷ 
شهریور ماه در روزهای عادی از ساعت ۱۰ تا ۱۹ و در 
روزهای تعطیل از ساعت ۱۴ تا ۱۹ به فرهنگسرای 

نیاوران مراجعه کنند.
    

مسعودمهرابی،مدیرمسئول
ماهنامهفیلمدرگذشت

مســعود مهرابــی، 
مدیرمســئول ماهنامه 
فیلم در 66 سالگی به دلیل 
ســکته قلبی درگذشت. 
مهرابــی از ســال ۱۳6۲ 

به عنوان صاحب امتیاز و مدیرمســئول ماهنامه 
سینمایی فیلم مشــغول به کار بود. او بجز تالیفات 
سینمایی، نمایشگاه های انفرادی و گروهی مختلفی 
در حوزه کارتون و کاریکاتور در ایران و جهان داشته 
اســت. مهرابی در عرصه کاریکاتور نیز کتاب های 
»نردبان های بی بام« و »میان ســایه روشــن« را 

منتشر کرده بود.
    

فوتنقاش،مجسمهسازومدرس
هنردانشگاههایتهران

مهرداد قهرمانی نقاش، 
مجسمه ساز و مدرس هنر 
در دانشــگاه های تهران 
درگذشت. به گزارش ایلنا، 
عباس مخبر، مترجم، در 

صفحه اینستاگرام خود از فوت مهرداد قهرمانی خبر 
داد. او در این باره نوشته است: »به گلگشت جوانان 
یاد ما را زنده دارید ای رفیقــان. مهرداد قهرمانی، 
نقاش، مجسمه ساز و مدرس هنر در دانشگاه  های 

تهران درگذشت.«

بوم خبر

ســیاوش ارمجانــی، هنرمنــد و معمار 
سرشناس ایرانی- آمریکایی درگذشت.

موزه متروپولیتن نیویورک خبر درگذشت 
ارمجانی را که 6۰ ســال در زمینه پابلیک آرت 
یا هنر عمومــی فعالیت کــرده و در آمریکا به 
عنوان یکی از مهمترین هنرمندان این عرصه 
هنری شناخته می شود، ۷ شهریور ماه ۱۳۹۹ 

اعالم کرد.
سیا)سیاوش( ارمجانی، هنرمندی معمار، 
متفکری مبدع و سنت شــناس بــود و یکی از 
چهره های شاخص هنری ایران. به تعبیری او 
بزرگ ترین چهره هنر معاصر ایران بود. آثار او 
در سراسر آمریکا، اروپا و در ایران شناخته شده 
است. در دفتر تاریخ موزه متروپلیتن نیویورک 
او یکی از بنیانگذاران هنر عمومی و اینستالیشن 

)چیدمان( توصیف شده است.
زندگیش خواندنی و الگوساز می تواند بود. 
در ۱۳۱۸ در الهیجان متولد شــد، از نوجوانی 

آرام و قرار نداشت، بعد از سقوط دولت مصدق، 
به خواســت و اصرار پدرش راهی آمریکا شد. 
یعنی فقط ۲۱ سال در زادگاه زیست. از اول به 
مینیاپولیس رفت و تا آخر همان جا ماند. اما چه 
جای نهان کردن است که زادگاهش در او بیشتر 
اثر گذاشت. نخستین اثر شــناخته شده وی 
نشان می دهد که عمیقا با میراث ملی آمیخته 
بود. در سال ۱۹۵۸ میالدی بر پیراهنی که به 
پدرش تعلق داشت اشعاری از حافظ نوشته بود.
برگ برنده ای که سیا ارمجانی همواره در 
آثار خود داشت استفاده بجایش بود از هر آنچه 
در ســال های کوتاه زندگی در ایران شناخته 
بــود. همه را با خــود همراه برد به این ســفر 
طوالنی. اغلب اوقات آثار او با الهام از سنت های 
ایران در کنار تاریخ هنر اروپا است. در حالی که 
او سال های زیاد بر هنر سرخ پوستان آمریکایی 
تمرکز کرد و در بســیاری از آثــاری این خط 

پیداست اما سرانجام به ذات خود برگشت.

برای شناخت ریشــه او خوب است بدانیم 
که یکــی از آثارش بــا عنــوان آرامگاه ها؛ به 
تصویرگری آرامگاه شــاعران، فیلسوف ها و 
افرادی اختصاص دارد که بر زندگی و افکار او 
اثر نهاده اند. نزدیک به ۴۰ سال برای طراحی 
این مجموعه تالش کرد. اما تمامی افرادی که 
در ذهن داشت بزرگان اندیشه جهانی نبودند 
مثال بــرای نیما یوشــیج مقبره ای با ســقف 
شیروانی دار شــمالی طراحی کرد. گرچه او 
برای هایدگر، آدورنــو و حتی حافظ و در آخر 

خودش مقبره طراحی کرده است.
مقبــره آخــر با نــام آخریــن مقبــره یا 
مینیاپولیس مکتوب، نمای شــهری اطراف 
استودیوی ارمجانی اســت، در همان شهری 

که تقریبا همه زندگی اش را در آن جا گذراند.
در گزارشــی در وبالگ ویرگول آمده است 
که: این مقبره تصویری بــه اندازه ۵ متر مربع و 
نمایی از تمامی این شهر است و اشعار فارسی 

بســیاری در زمینه آن دیده می شــود. او در 
خصوص اشــعار گفته اســت که ذهنش پر از 
اشعاری اســت که بیشــتر آن ها را در دوران 
مدرســه، حتی به اجبار حفظ کــرده بود و از 

ذهنش به در نمی روند.
مینیاپولیــس مکتوب به گفته خود ســیا 
ارمجانــی مقبره خــودش اســت. طرحی از 
مینیاپولیسی که تمام عمر در آن زندگی کرده 
است و پس زمینه ای از اشعار فارسی که مدام در 
ذهنش تکرار می شود و کودکی و نوجوانی را در 

میان آن ها سپری کرده است.
موزه متروپولیتن نیویورک چند ســاعت 
بعد از درگذشــت ســیا ارمجانی با افسوس از 
درگذشــت وی یاد کرد و او را انسانی انسان و 
اثرگذار و تاریخ ساز دانســت. در روزنامه صبح 
مینیاپولیس از مشــعل المپیک تابســتانی 
 Staten ۱۹۹6 در آتالنتا، برج و پــل جزیره
در نیویــورک، Round Gazebo در نیس 
 Irene Hixon Whitney فرانســه، و پل
در مینیاپولیــس یاد کردند. آثــار او در برخی 
از مهم ترین مجموعــه از موزه های دنیا جای 

گرفتند.
آثار ارمجانی بیشتر شالوده هایی معمارانه با 
مضمون اتاق مطالعه، باغ شاعر و پل ها هستند 

که اغلب از یک زبان شــاعرانه با الهام از ادبیات 
عرفانی ایران برخوردارند و بــا واژگانی چون 
پله ها، ســکوها، اتاق ها، در و پنجره ها تجسم 
می یابند. یکی از مشهورترین آنها پل فوالدی 
Irene Hixon Whitney بــه طول ۱۱۲ 
متر است که باغ مجسمه مینیاپولیس را به یک 
پارک مرتبط می سازد. او بعدها پل های دیگری 
در اسپانیا، فرانسه و آمریکا ساخت که همگی 
عالوه بر جنبه کاربردی، یک مجسمه مفهومی 

در مقیاس شهری نیز محسوب می شوند.
از دیگــر پروژه هــای مهم او بــرای مکان 
عمومی، یادمان مشعل المپیک ۱۹۹6 آتالنتا 
است که طرح ارمجانی در یک مسابقه جهانی 
با حضور تعــدادی از صاحب نام ترین معماران 
جهانی برگزیده شــد و اثر پس از اجرا به طور 

دائمی در میدان سنتنیال این شهر نصب شد.
ســیا ارمجانی نمونه بارز هنرمندی است 
که در کشــور زادگاه خود غریبه و در دنیای 
غرب پرآوازه است. او در عین عشق به موطن 
اجدادی خود و فرهنگ بالنــده آن، تصوری 
جهان وطنی برای هنرمند قائل بود و در آثارش 
پیوسته به طرح مضامین مرتبط با دغدغه های 
مهاجرین همچــون سرگشــتگی، تنهایی، 

خاطره و نوستالژی می پرداخت.

 در نکوداشت سیا ارمجانى، خالق چیدمان های شاعرانه

غریبهدرزادگاهخودوپرآوازهدرغرب

یادبود

هنر عاشورایى آثار باستانى 
نیست. هنر زنده، پویا و 

جاریست. به همین دلیل 
تحول دارد. نمى ایستد. 

کهنه نمى شود. هنر از بستر 
فرهنگى جامعه برمى خیزد 
و ازاین رو مخاطب خودش 

را دارد
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