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روزبه صدر

در مســیر دســت به دست شدن 
گفتمان هــای هنــری از  ســنت به 
مدرنیســم، »مکتب خروس جنگی« 
یکی از نخســتین و پرتب و تاب ترین 
جریان های هنری ایران معاصر شمرده 
می شود. فارغ از اینکه اساساً زمینه های 
پذیرش هنر مدرن در دهه های آغازین 
قرن حاضر تا چــه اندازه مهیــا بود یا 
شکل گیری چنین جریان هایی با چه 
اقتضائاتی می بایست همراه می شده، 
نحله های پیش برنــده ی هنر نوگرای 
ایران هر یک به نوعی در پاســخ دادن 
به اقتضائات زمانه خود کوشــیده اند. 
اما مکتــب خروس جنگــی به پیش 
قراولی جلیل ضیاپور به عنوان یکی از 
شاخص ترین این جریان ها صاحب چه 
خصلت هایی است و چگونه در مسیر 
استقرار نوگرایی در هنر ایران اثرگذار 

بوده است؟
مجمعی پیشرو در طرح 

عرصه های هنر نو
خروس جنگی انجمنی هنری بود 

که در سال ۱۳۲۷ توسط جلیل ضیاپور 
با کمک همفکرانش بنیان گذاری شد. 
این انجمن، مجمعی پیشرو در زمینه 
طرح عرصه های هنر نو خاصه ادبیات، 
تئاتر، موسیقی و نقاشی بود و نیز چاپ 
مجله ای با همین نام اقدام کرد. در این 
سال ها که بحث در زمینه نقاشی مدرن 
اوج می گرفت، انجمن و مجله ی خروس 
جنگی مرکز مبادالت فرهنگی - هنری 
و از نخستین پایگاه های ترویج و معرفی 
نوگرایی در هنر ایران بود. این انجمن به 
زودی در میان هنردوستان اعتبار کسب 
کرد و به صورت مرکز تجمع هنرمندان 
نوگرای آن روز ایران درآمد. به این ترتیب 
انجمــن هنری خــروس جنگی موج 
جدیدی را در هنر ایران آغاز کرد و البته 
به جدلی ۱0 ساله میان سنت گرایان و 
نوگرایان دامن زد. دهه ها بعد در سال 
۱۳۵۵ نشریه انگلیسی زبان شورای عالی 
فرهنگ و هنر نوشت: »نقاشی معاصر 
ایران در سال ۲۹-۱۳۲۸ در عرصه ی 
مجادله ی هنــر کهنه و نــو، از طریق 
نقاشی ها و نوشته های جلیل ضیاپور 
وارد مرحله ی تازه ای شــد.« به عنوان 

هنرمندان شاخصی که با خروس جنگی 
همراهی داشتند از نیما یوشیج، بهمن 
محصص، ســهراب سپهری، منوچهر 
شیبانی و بســیاری دیگر از هنرمندان 
نوجوی آن دهه می توان نام برد که در 
دفتر این انجمن گرد هم جمع می شدند 
و به بحث و جدل و گفتگو می پرداختند. 
نیما یوشــیج به نشــانه ی همکاری با 
انجمن و مجله ی خروس جنگی از شعر 
»شهر صبح« شروع کرد که در شماره ی 
اول آن مجله چاپ شد. در حقیقت نیما 
شعر »از شهر صبح« را به عنوان همراهی 
با جنبش هنری »خــروس جنگی« 
سروده و آن شعر این است؛ »قوقولی قو 
خروس می خواند/ از درون نهفت خلوت 
ده/ با نوایش از او ره آمد باز/ مژده می آورد 
به گــوش آزادی/  می نماید رهش به 
آبــادان/ کاروان را در این خراب آبادی/ 
قوقولی قو گشاده شد دل و گوش/ صبح 

آمد خروس می خواند.«
بازتاب هویت ایرانی در دنیایی نو

جلیــل ضیاپــور  خــود درباره ی  
چگونگی  تشــکیل انجمن و  نشــریه 
خــروس جنگی می گویــد:  وقتی که 

من در سفر اول )۱۳۲۷ش( از فرانسه 
برگشتم با دو نفر دیگر از همفکرانم که 
پیشنهادهای مناسبی در پیشبرد هنر 
داشتند انجمن هنری خروس جنگی 
را در آتلیه ام  بنیــاد نهادیم. هدف ما بر 
این بود که با الهامــات ملی هنر نو ملی 
را وجهه ی برداشــت های مان در سه 
رشته ی هنرهای تجسمی،   ادبیات  و 
تئاتر قرار دهیم. من می خواستم  هویت 

ملی مان  را با الهام گیری از مواریث خود، 
به دنیــای نو وارد کنــم، بی آنکه مقلد 
باشم و یا اینکه بگذاریم مقلد باشند.  نام 
خروس جنگی را غالمحســین غریب 
پیشــنهاد کرد. خــروس از نظر ظاهر 
اندام، موجودی قرص و مهاجم و از نظر 
رنگ آمیــزی جلوه گــر، از نظر هویت 
)در ادبیات قدیم ما( نماینده فرشــته 
بهمن و به عنوان طالیــه، وظیفه اش 
بیداری مردم بود. پس از آمدنم به ایران 
متوجه شدم که هنر ما از دنیا خیلی دور 
است و تصویرســازی و نقاشی ما یک 
تقلید بی محتواســت. پس می بایست 
مبارزه ای انجام می گرفت، مبارزه میان 
کهنه پرستی و ســّنت گرایی به دور از 
واقعیــات زمانه و این موضــوع نیاز به 
برنامه ریزی دقیقی داشــت. به نقاشی 
هندسی، بی توجه نباشیم. اکثر نقاشان، 
از ویژگی شــکل های کائنات به جهان 
هندسی رســیده اند. پاسخ به اعتراض 
متظاهرین به هنرشناسی، خاموشی 
است. دنیا پر اســت از ثابت قدمانی که 
هرگز منتظر تشویق این و آن نبوده اند 
و به خاطر هیچ مشــکلی هــم، پا پس 
نکشــیده اند. زندگانی در هر زمانه ای، 
راه خاص خــود را دارد و هنرمند هم به 
ناچار راه خاص ایــن زمانه اش را دنبال 
می کند. رنگ، دنیای همه کس به ویژه 
دنیای نقاش اســت. او، از آن ها همانند 
نت موســیقی یا کلمات - اما ســاده و 
منسجم - بهره می گیرد. نقاشی، خود 
دارای موسیقی و شــعر مخصوص به 
خود است و شعر و موســیقی اضافی 

ُمِخّل آن است.«
 شهامت گفتار و بی پروایی 

در روشنگری
غالمحسین نامی، هنرمند نوگرای 
ایرانــی در توصیف جلیــل ضیا پور به 
عنوان سردمدار مکتب هنری خروس 
جنگی می گوید: »نقش ضیاپور در روند 
جنبش نوگرایی در مملکت ما نه بیشتر 
به خاطر آثار هنری او که جایگاه بسیار 
ارزشــمندی هم دارند، بلکه بیشتر به 
دلیل آن شهامت گفتار و بی پروایی در 
روشنگری و اعتقاد و ایمانی بود که به 
راه خودش داشــت.  نظریه پردازی ها، 

بحث ها و ســخنرانی های او بود که در 
جامعه روشنگری می کرد.  او به جنبش 
نوگرایی در فضایی پر از جنگ و جدال 
جایگاه بخشــید و اگر امروز همه ما از 
آن استفاده می بریم مدیون فعالیت ها 
و نگاه او است. وقتی خاطرات ضیاپور را 
می خوانید می بینید چه درگیری های 
عجیب و غریبی را از سر گذرانده است. 
دو گروه در آن دوره با تمام فعالیت ها و 
نگاه ضیاپور به مخالفت برمی خیزند. 
یکی شــاگردان کمال الملــک که در 
حقیقت رئالیست ها بودند و به شدت 
با نظریات او مخالفت می کردند و دیگر 
گروه های سیاسی چپ که معتقد بودند 
هنر باید در خدمت توده باشد و به زعم 
آن هــا حرف هایی که ضیاپــور می زد 
اصاًل جایگاهی نداشت. بعد می بینیم 
که این دو گروه علیه خروس جنگی با 
هم ائتالف می کنند. ایستادن در مقابل 
چنین نامالیماتی قدرت تحمل باالیی 
می خواهد که این مرد و البته در کنارش 
حسن شیروانی و غالمحسین قریب در 
انجمن خروس جنگی این ایستادگی 
را با تمام توان دنبــال می کنند. بعدها 
می بینیــم که مجله خــروس جنگی 
را توقیف می کننــد و به جایش مجله 
»کویر« راه می افتــد که آن هم توقیف 
می شود و مجله »پنجه خروس« که به 
همین سرنوشت دچار می شود؛ اما در 
شرایطی که همه این  نشریات توقیف 
می شــوند مبارزه آنان همچنان ادامه 

پیدا می کند.« 

به بهانه زادروز جلیل ضیاپور

بانگ پرطنین »خروس جنگی« هنر معاصر ایران

روزنامه صبح 
 سياسي، اجتماعي، اقتصادي

بررسی آثار ابوالحسن صدیقی 
در موزه هنرهای ملی 

نشست مجازی »نگاهی به آثار استاد ابوالحسن 
صدیقــی در موزه هنرهــای ملی« روز شــنبه ۱۳ 
اردیبهشت ماه با کارشناسی ناهید نجفی خلج برگزار 
شد. مدیر موزه هنرهای ملی ایران با بیان اینکه تعدادی 
از مجسمه های استاد صدیقی در سال ۹۸ در فهرست 
آثار ملی به ثبت رسیده است افزود: ۳ مجسمه بسیار 
نفیس از اســتاد صدیقی در مــوزه هنرهای ملی در 
نمایش عموم قرار دارد که به دلیل تعطیلی موزه ها 
در شرایط کنونی به صورت مجازی به عالقه مندان 
معرفی می شــود. علی اکبر زاهد مقــدم گفت: آثار 
مجسمه ای استاد صدیقی در موزه هنرهای ملی که به 
عنوان سیاه نی زن یا حاج مقبل شناخته می شود از آثار 
ارزشمند موزه است که توصیف آن می تواند برای تمام 
عالقه مند به فرهنگ جذاب باشد. مدیر موزه هنرهای 
ملی ایران خاطر نشان کرد: آثار شاخص موزه هنرهای 
ملی به صورت مجازی در قالب پادکست، ویدئوکست 

و نمایشگاه عکس مجازی معرفی می شود.
    

 نمایشگاه مجازی تاپستری ها 
در گالری سعدآباد 

نمایشگاه مجازی تاپستری های فریبا بروفر برای 
نخستین بار از ۱۲ اردیبهشت ۹۹ در گالری هنرهای 
ملی کاخ ســعدآباد به نمایش درآمده اســت.  این 
نمایشگاه مجازی با عنوان »بافتن« در گالری هنرهای 
ملی سعدآباد، ســاعت ۱۸ جمعه ۱۲ اردیبهشت به 
شکل مجازی از طریق الیو صفحه اینستاگرام گالری به 
 saadabad_national_art_gallery آدرس
افتتاح شد. بافته های فریبا بروفر در ادامه تجربه های 
جدید اوســت؛ هنگامی که پنج سال پیش تصمیم 
گرفت با شیوه دیگری جز تصویرســازی که در آن 
ریشــه گرفته بود، آثار خود را پدید آورد. تاپستری 
قدمتی هزاران ساله در جهان دارد و زیر مجموعه ای از 
فایبرآرت یا هنر الیاف است و به طور معمول به دیوار 
آویخته می شود. تصویر روی تاپستری توسط بافته 
شدن پود روی تار )رد کردن پود از میان نخ های تار( 
به وجود می آید که بر اســاس الگو و طرح مورد نظر 
از رنگ های متفاوتی تشــکیل می شود. بنابراین در 
تاپستری تصاویر ساختاری از خود پارچه هستند. به 
طور کلی کلمه تاپستری )tapestry( به نوعی ساختار 
بافندگی اشاره دارد که برای به وجود آوردن تصاویر 
روی پارچه به کار برده می شود. این نوع بافته ها در ابعاد 
و حجم های کوچک و دیوارکوب و احجام پیکره مانند، 
کاربردی همچون تابلوهای نقاشی و مجسمه را دارد و 
برای زیبایی سازی محیط و گرمابخشی به فضای مورد 

نظر، مورد استفاده قرار می گیرد.
    

انتشارفراخوان دوازدهمین 
نمایشگاه دوربین.نت 

 دوربین.نت؛ سایت تخصصی عکس و عکاسی 
دوازدهمین نمایشــگاه عکس های برتر سال خود 
را برگزار می کند. این نمایشگاه غیر رقابتی بوده و 
در نهایت ۳00 فریم از عکس های ارســالی و از هر 
عکاس یک فریم عکس در نمایشگاهی در تهران و 
شهرهای منتخب روی دیوار می رود و پس از آن در 
سایت و کتاب نمایشگاه منتشر خواهد شد. عکاسان 
با هر گرایش، ژانر و هر نوع دوربینی می توانند یک یا 
دو عکس منتخب و برتر سال ۹۸ خودشان را ایمیل 
کنند.  حضور برای تمامی عکاسان در این نمایشگاه 
آزاد و رایگان اســت. عکس ها توسط دو تیم هیات 
انتخاب و در دو مرحله برای نمایشــگاه، ســایت و 
کتاب انتخاب می شــود. با توجه به شیوع ویروس 
کرونا و تعطیلی گالری ها زمان بندی و زمان برگزاری 
نمایشگاه به اطالع خواهد رسید. تمام اخبار مربوط 
به نمایشــگاه از طریق ایمیل ارسال می شود. برای 
اطالعات بیشــتر می توانید به سایت نمایشگاه به 

آدرس top.doorbin.net مراجعه کنید.

بوم خبر

نادر کمالوند

بهرام دبیری در نقاشــی هایش گســتره ای 
بی   نهایت به میان می کشد و سطح بومش را پهنه  
گسترده  تمام جهان درنظرمی گیرد . تصویرهایی 
که او پیش رو می گذارد جســتجویی اســت از 
سوی  یک انســان برای درک انسان های دیگر. 
لحظه هایی اســت که نقاش خاطراتی جمعی 
را خطاب قرار می دهد. اما نقاشــی های او فقط 
بازگویی نیســت؛ از لحظه ای که قلــم روی بوم 
گذاشته می شود نقاش درگیر پروسه ای می شود 
که ذهن او را به  طور کامــل در اختیار می گیرد. 
اتفاقاتی که روی بوم می افتد نیز مثل خود زندگی 
پیچیده و متغیر است و در این میان نقاش با همه    
دنیای متغیر زیر دست و قلمش زندگی کرده است، 
وجود عناصر  نمادین به نقاش کمک می کند تا در 
ترکیبی دلخواه به فضای ذهنی اش نزدیک تر شود. 
او ذهن خود را در میان اشیا، طبیعت و پیکره های 

بشری می نگارد.
دبیری در بیان اســطوره گرایانه  خود شیوه 
زیست انســان را واکاوی می کند. او در پی طرح 
معانی و مفاهیمی اســت که در گســتره  حیات 
تاریخی بشر ماهیتی متعارف یافته اند و شاید به 
همین علت کشف آن ها دشوار می آید. به زعم او 

دغدغه های خودشناسانه انسان در گستره ای عام  
ریشه در ماهیت اسطوره دارد. او رد پای انسان را 
در حیات مدرنی که اصرار دارد اسطوره را هم نهاد 
افسانه جلوه دهد، جست و جو و معرفی می کند. 
اســطوره های او نقل کنندۀ و یادآور سرگذشتی 
مینویی از سلوک و کردار انسانی و بنابراین همواره 

متضمن روایت یک خلقت است. 
دبیری با فاصله گرفتن از فرم هایی که کاماًل 
آشنا و تکراری شــده اند و هر بار با درآویختن با 
مفهوم شــکل خود را دوباره نو می کند.  او برای 
این مقصود به زمینه خنثای عناصرآشنایی زدا 
نیاز دارد تــا بتواند تأکید بــر فرم هایش را که به 
اندازه  خــود آن عناصر اهمیــت دارد به ظهور 
برساند. برجسته سازی های فرمیک او در کالبدی 
متشکل از پیش زمینه و پس زمینه  ناآشنا و آشنا  و 
درون یک ساختار واحد و منسجم عمل می کنند 
و در کنار یکدیگر به جلوه هایی شاعرانه منتهی 
می شوند. به این ترتیب آثار او را چون پیامی در نظر 
می گیریم که در درجه نخست به سوی خودش 
جهت گیری شده و نه به ســوی جهان بیرون یا 
دیدارکنندگان بالقوه اش. اگرچه در آثارش تقریباً 
همیشه ارجاعات و یادآوری های دیگری نیز نمود 

پیدا می کنند.
تأکیدهای طراحانــه او نیز بــر تجربه های 

زیبایی شناسانه ی فرمال استوار است و بنابراین 
عناصــر درون رســانه را دســت کاری می کند 
و خصیصه هــای بازنمــودی را در خدمت فرم 
شــیء تلطیف می کند. در آثار دبیری خطوط و 
رنگ ها با هم ترکیبی واحد می سازند و احساس 
زیبایی شناســانه  ما را توامان برمی انگیزند. این 
روابط و ترکیبات و رنگ هــا و خط ها و فرم های 
متحرک زیبایی شناســانه فرم هایی داللت گر و 
بامعنا را به وجود می آورند که شــاید ساده ترین 
شکل نمود اهمیت درون اثر به بیرون از آن است. 

شاید اولین کارکرد نقاشــی های دبیری در 
این است که او به جای واکاوی واقعیت روزمره، به 
تأثیرهای زیبایی شناسانه  طرح و فضا می پردازد. 
امری که بیشــتر با ذات هنر در ارتباط اســت. او 
نشان می دهد که توانایی برانگیختن احساسات از 
طریق ریتم، حجم تقلیل یافته، فضا و رنگ بدون 
استفاده از بازنمایی های صرفاً واقعگرایانه است. 
از نظر او هر شیء فقط زمانی در زندگی ما معنی 
می یابد که تنها غایتی که می توان بر آن مترتب 
شد همان تجربه زیبایی شناســانه است.  در آثار 
او نیز همچون رویکرد عمومی فرمالیســت ها از 
روش های معمول آفرینش در هنر سنتی مانند 
پرسپکتیو و عمق نمایی کناره گیری می شود و 
روش برخورد تماشاگر با فضا نیز به سوی نوعی 
غریب نمایی می رود. با این هدف که پدیده های 
عادی را به گونه ای جلوه گر می کند که گویی اولین 

بار است با آن روبه رو شده ایم. 
دبیری در عین حال دغدغه پایداری در دمیدن 

روح اساطیری در نقاشــی هایش دارد و پیوندی 
میان عصر ما و اســطوره های باســتان، و نحوه 
باززایي و تداوم این اسطوره ها در اشکال مدرن را 
پی می گیرد. اسطوره هایی که همه بازتولید شده 
و تغییر یافته اند با این حال او منشأ پیدایش و دوام 

عالم و مظاهر هستي می شماردشان. 
در اغلب نقاشــی های دبیــری نمایش فضا 
به صورت تلفیقی از فضاسازی شــبه واقع نما و 
دوبعدی صورت می گیرد. او بدون رعایت قواعد 
سه بعدنمایی در کلیت اثر، ساختار ترکیب خود 
را از مکان های مختلف به طور مــوازی و به طور 
همزمان شــکل می دهد و در عین حال ســعی 
می کند با نمایش همزمان رویدادها در مکان های 

مختلف تلفیقی از فضاهای داخلی و بیرونی بوجود 
آورد. و بدین ترتیب فضای تجسمی را گستره ای 
وسیع تر می بخشد. این فضای تجسمی گسترده 
بستری مناسب برای افزودن بر وجه روایت گری 

آثارش ایجاد می کند. 
عناصر نقاشی های دبیری به تناسب در قالب 
چهره ها، اندام ها و اندامواره هــا یا بخش هایی از 
این ها در فضا جا گرفته اند و در ســاختار بصری 
نقش های مخصوص به خود را ایفا می کنند. این 
عرصه بی شباهت به صحنه های نمایش هم نیست 
که مجال و فرصتی از پیش تعیین شده برای بروز 
و اثرگذاری هر کدام از بازیگران فراهم اســت تا 

حلقه ای از زنجیره روایت را تکمیل کنند.

نگاهی به آفرینش هنری بهرام دبیری

اشیا، طبیعت و پیکره های بشری 

یادداشت

نه تنها آثار هنری، بلکه 
نظریه پردازی ها، بحث ها 

و سخنرانی های جلیل 
ضیاپور در جامعه  آن روزگار 

روشنگری می کرد.  او به 
جنبش نوگرایی در هنر 
و در فضایی پر از جنگ و 

جدال جایگاه بخشید و در 
روند جنبش نوگرایی ایران 
مرتبه ای ویژه را باید برای او 

در نظر گرفت

 انجمن و مجله  خروس 
جنگی مرکز مبادالت 
فرهنگی - هنری و از 

نخستین پایگاه های ترویج 
و معرفی نوگرایی در هنر 

ایران بود. این انجمن و 
مکتب هنری در اواخر 

دهه  20 شمسی در میان 
هنردوستان اعتباری ویژه 

کسب کرد و به صورت مرکز 
تجمع هنرمندان نوگرای 

آن روز ایران درآمد
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