
بهروز فایقیان 

هنر محمدعلی ترقی جــاه در یک 
کالم و در نگاه اول هنری تغزلی اســت. 
هنری است که مابه ازای محتوایی خود 
را از جنس شعر می ســازد و می پردازد. 
توصیف های ترقی جاه از هــر آنچه به 
عنوان عناصر نقاشی هایش برمی گزیند، 
رنگی از شــاعرانگی دارد و به وضوح از 
صافی احساسات درونی اش گذشته؛ فرم، 
ضرباهنگ و ترکیب بندی های او همه و 
همه گویی در خدمت همین بیان تغزلی 
است که شکل می گیرد و پیدا می شود. 
به این ترتیب نقاشــی های ترقی جاه را 
باید هنری مبتنی بر عواطف و احساسات 
به حساب آورد؛ با این وجود کارهای او 
اساساً از ابراز احساسات شدید به شیوه 
بیان گرایان خالی است؛ او اجازه می دهد 
تا درونی ترین عواطفش که به روشنی 
با تجربه زیســته او درآمیخته، در قالب 
موتیف هایی تکرارشونده شکل بگیرند 
و در روی بوم حیات خــود را آغاز کنند. 
او عناصر برگزیده اش را به ترکیب هایی 
آرامش بخش در پس زمینه هایی غالباً 
یکدست می کشــاند؛ زمینه ای که در 
آن اشکال آزادانه و در ساده ترین جلوه 

درحرکتند و در فضایي بي انتها تاثیری 
آرامش بخش بر بیننده می گذارند.

در آثــار محمدعلــي ترقي جاه، به 
وضوح حال و هوایي شرقي حس می شود 
و عناصری کــه برای نقاشــی هایش 
برمی گزیند در وضعیتی پراحســاس 
انعکاس مي  یابند. این تجسم شرقی در 
نقاشــی های او به شکل موتیف هایی از 
مینیاتورها و حروف نگاری ایرانی جلوه گر 
می شــوند و به ویژه در عناصر نوشتاری 
نقاشی های او، وجه دیگری از فرهنگ 
ایرانی را به آثارش می افزاید. ترقی جاه 
این عناصر نوشتاری را که اغلب از میان 
اشعار حافظ و موالنا انتخاب می کند به 
فراخور نیازش به عنوان ابراز پیام عشق 
در جهان به کار می برد. در ترکیبی که او از 
عناصر تصویری و نوشتاری خلق می کند 
به این شناخت مي  رسیم که چگونه خط 

و تصویر با هم پیوند مي  یابند.
به ایــن ترتیب از همــان دوره های 
آغازین نقاشی های محمدعلی ترقی جاه، 
شــیوه خاص او یعنــی آمیزش جهان 
عیني و ذهني قابل مشــاهده است. در 
نقاشي هاي او یک حلقه ارتباط نزدیک 
بین دنیاي بیروني و دروني وجود دارد. 
نقطة آغاز براي ایــن هنرمند طبیعت 

اســت، اما تقلید از دنیاي بیروني براي 
ترقي جاه معنایی نــدارد، بلکه اموري 
طبیعي به شمار مي  روند که به عناصر 
شاعرانه او تبدیل   شــوند. به این ترتیب 
توجه به دنیاي بیروني و تمرکز بر دنیاي 
دروني پیوندي ناگسســتنی در آثار او 
می آفرینند و بــر یکدیگر تأثیر متقابل 
دارند. محمدعلي ترقي جاه با آغاز سفر 
هنري خود در فاصلة سال هاي 1344 
تــا 1354 غالباً موضوعاتــي برگرفته 
از طبیعت را بــه تصویر مي  کشــد. با 

این حال از آغاز، هدفــش نه بازنمایی 
طبیعت، که مکاشــفه در رنگ آمیزي 
و ترکیب بندی هایی مطابــق با ذوق و 
خواسته او است. در این مرحله بوم هاي 
او سرشــار از رنگ های پرتوان است که 
به چشــم اندازها، طبیعــت  بي جان و 
فیگورهای اغلب زنانه او جان می بخشند. 
ترقی جاه در ادامه مسیر، ته رنگ های 
لطیف و خطوط کناره نمای پرتاکید را 
جایگزین پوشش رنگی عناصر می کند. 
در این مرحلــه ترکیب  بندی ها هر چه 

بیشتر به سوی ســاد گی و توازن پیش 
می رونــد. در نیمه دوم دهــه 1350، 
محمدعلي ترقي جاه تجربه هایی باز هم 
عمیق تر در ترکیب بندی های سرشار 
از رنگ و طرح پی می گیــرد. او درصدد 
است موضوع سنتي مینیاتور ایراني را با 
شیوه اي نو از حیث ارائه و هدف بیان کند. 
از دهة 1360 به این سو، گرمي و جالي 
درخشان طال زینت بخش آثار محمدعلي 
ترقي جاه می شود و به شیوه مینیاتورها 
موضوع را غرق در جالل و نور مي کند. در 
این مرحله چهرة زنان، گیاهان، بخشي از 
پیکره اسب ها و خروس های همیشگی 
کارهای او، همچنیــن عناصر تزییني 
در این شــبکه زرین جای می گیرند و 
شمایل های مذهبی را در ذهن بیننده 
تداعی می کنند. همــه این ها به رابطة 
متفاوتي با جهان مادي اشــاره دارند؛ 
جهاني که کالبدها در آن بدون وزن، به 
نرمي و در ســکوت حرکت مي کنند و 
باالخره در سال هاي پایانی حیات این 
هنرمند، نقاشي هاي او هر چه بیشتر به 
سوی انتزاع رفته اند. اسب های آشنای 
نقاشــی های او در این مرحله  در حال 
تحول به شکل هایي سیال اند که در یک 
ترکیب به یکدیگر مي پیوندند؛ مرز بین 
شکل ها محو مي شود و حالتي گریزپا و 
رویایي به آن ها مي دهد؛ ترکیب ها آزادتر 
و تجربي تر می شــوند و موضوع نقاشی 
به کنار می رود و جاي خود را به عناصر 
بصری خالص تری مثل بافت، ضرباهنگ 
قلم و نقوش تزئینی می دهد و ترکیب 
غافلگیرکننده ای از ســنت و نوآوری 
پیش روی بیننده می گذارند و او به این 
ترتیب موفق می شود درنهایت حال و 
هوایي امروزي تر به عناصر سنتی هنر 

ایرانی بدهد.

درباره هنرمند
محمدعلی ترقی جاه سال 13۲۲در 
تهران به دنیا آمد.  تحصیالت رسمی خود 
را در رشته مهندسی مکانیک به پایان 
 رساند و حدود سه سال نیز در این زمینه 
به کار پرداخت، اما طولی نکشید که از 
مهندسی روی برگرداند و خود را یکسره 

وقف نقاشی کرد. 
درســال 1346 برنده مدال طالی 
مسابقات هنری دانشگاه های ایران شد. 
در آغاز دهــه 1360 روش ویژه خود را 
که مشخصه آن اسب های تجریدیافته 
) اســتیلیزه( بود پی ریخت که به نشان 

هنری وی معروف شد. 
ســال 136۲ در دومین دوساالنه 
لــری  آســیا در بنــگالدش وگا
»می گروس« ســوئیس آثارش را ارائه 
کرد و در همین سال نمایشگاه انفرادی 
 او در مــوزه هنرهــای معاصــر تهران 

برپا شد. 
1363 گالری »شالر« اشتوتگارت 
در آلمان و »گالری بی« در ســوئیس 
میزبان آثار او شدند. گالری »می لتون« 
سوئیس و گالری »کورش« در شیکاگو 
امریکا هم در ســال 1364 آثارش را به 

نمایش گذاشتند. 
سال 13۷۷ موزه بین المللی  هنر قرن 
 ) TIMOTCA ( بیست و یکم آمریکا
نقاشی های محمدعلی ترقی جاه را به 
عنوان  نماینده هنر ایران انتخاب و از او 
دعوت کرد که به نمایندگی از ایران آثار 
خود را در این موزه به نمایش بگذارد. در 
13۸1 اثرش در حراج »کریستی« لندن 
ارائه شد. محمدعلی ترقی جاه در سال 
13۸۹ پس از پایان نمایشــگاه آثارش 
در ژنو و بازگشت به ایران در 6۷ سالگی 

بدرود حیات گفت.
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روایت هنرمند از نمایشگاه »مدام/ بی نشان« 
چیدمانی از تنهایی انسان 

 نمایشــگاه چیدمــان ســتاره جبــاری  
مستحســن با نام »مدام/ بی نشان« در گالری 

سایه برپاست.
ســتاره جباری در گفت وگو با هنرآنالین 
درباره آثاری که در ایــن مجموعه به نمایش 
درآمده اســت گفت: این مجموعه شامل یک 
چیدمان از مدیای مجســمه، ویدئو، نقاشی و 
طراحی اســت که هر کدام از این اجزا حضور 
مستقل داشــته و با هم بی ارتباط هستند، اما 
همگی بــه موضوع اصلی »مدام/ بی نشــان« 

می پردازند.
جباری ادامه داد: همیشه ویدئوهای مستند 
می ســاختم که فرم های بصری آنهــا بر پایه 
اتفاقات مســتند بودنــد، اما بــرای اولین بار 
ویدئویی ساختم که ســوژه آن مجسمه های 
همین مجموعه هســتند. در نمایشگاه قصد 
من نشان دادن اجتماعی از کله دوکی ها بود و 
بعد در ویدئو شاهد دگردیسی این مجسمه ها 
هســتیم. چند بی نهایت برای این مجسمه ها 
ســاختم که آنها را غیرقابل شمارش می کند. 
یک شــیوه برای این کار چیدمان مجسمه ها 
در آینه و تکثیر آنهاســت و دیگری یک لوپ 
بی انتها در ویدئو است. اما در نهایت آنچه دیده 
می شــود تنهایی کله دوکی هاست و با وجود 
شباهت زیاد، احســاس تنهایی در مجسمه ها 

وجود دارد.
او دربــاره طراحی هــا و نقاشــی های این 
مجموعه گفت: رشــته تحصیلی من نقاشی 
بود و به همین دلیل نقاشــی همیشه در کنار 
کارم وجود دارد. اما چندان به نقاشی کالسیک 
معتقد نیستم و فکر می کنم مدیاهای مختلف 
باید در کنار هم باشند تا بتوانند ارتباط معاصر 
برقرار کنند. در نقاشــی های ایــن مجموعه 
ســوژه اصلی دریا و دریچه های باز هستند و 
ســعی کردم فضای بی نهایتی برای فیگورها 

ایجاد کنم. 
جباری افزود: مجموعــه طراحی های من 
در واقع مشق های شبانه هستند که به صورت 
بداهــه و زمانی که ارتباطی بــا اجتماع ندارم 
شکل می گیرند. در هیچ کدام از مدیاهای این 
مجموعه شــباهت و قیاس یک به یک وجود 
ندارد، اما تعدادی از طراحی ها که می توانست 
نشــان دهد چگونه به ایده دوک ها رسیدم را 
در نمایشــگاه ارائه کردم تا به مخاطب بگویم 
ذهنیتی که در طراحی ها بوده بعدا به شــکل 

مجسمه و ویدئو ساخته شده است.
او درباره دلیــل اســتفاده از دوک گفت: 
مخاطبانی که ایــن آثــار را می بینند معانی 
مختلف برای دوک ها پیدا می کنند و به عنوان 
مثال پیچیده شــدن فیگور در پیله را تجسم 
می کنند. اما در واقع به دلیــل اینکه طراحی 
لباس زمستانی انجام می دادم، دوک های باقی 
مانــده از آن کار را بازیافت کردم و حس کردم 
آنها می توانند تبدیل به فیگور شــوند. با این 
دوک ها بستری ســاختم تا مخاطبان بتوانند 

برداشت شخصی از آنها داشته باشند.
جبــاری ادامه داد: دوک هــای بازیافتی با 
کله های پلی استر ترکیب شدند و مجسمه هایی 
ناهمگون به وجود آوردند. اگرچه بیشتر سرها 
توسط قالب گیری تکثیر شــده اند، اما زمانی 
که روی دوک ها قــرار گرفتند متفاوت به نظر 
می رســند. دوک ها کنار هم چیده شدند اما 
هیچ ارتباطی با هم ندارند و حتی جهت ســر 
آنها به گونه ای است که نمی توانند به یکدیگر 
نگاه کنند. با این چیدمان قصد داشتم تنهایی 

انسان در اجتماع را نشان دهم.
نمایشــگاه چیدمــان ســتاره جبــاری 
مستحســن تا ۲4 بهمــن در گالری ســایه 
برپاســت. این گالری در خیابــان کریم خان، 
خیابان سنایی، خیابان سیزدهم، شماره ۲1 

قرار دارد.

مروری بر آثار محمدعلی ترقی جاه هشت سال پس از درگذشت او

آمیزش جهان عینی و ذهنی

گزارش

علیرضا بخشی استوار

نمایشــگاه عکس های آرا گولــر، عکاس 
سرشناس ترکیه ای این روزها در مرکز»نبشی« 
به تماشا درآمده است. عکس های آرا گولر در 
این نمایشگاه به سه دســته تقسیم می شوند. 
دسته نخست، عکس هایی از استانبولی است 
که هنوز به شکلی مشهود چهره مدرنیزاسیون 
را به خود نگرفته و هنوز نمادها و المان هایی از 
سنت های این شهر را می توان در آن تماشا کرد. 
عکس هایی که در جست وجوی هویت اصیل و 

غنی برخاسته از فرهنگ ترکیه است.
بخش دیگری از این عکس ها به مســجد 
»ایاصوفیه« و عظمت و جایگاه آن از دو جنبه 
معماری و البته تاثیرات فرهنگی بر هویت مردم 

استانبول می پردازد.
بخش سوم تصویرهایی که در این نمایشگاه 
است، به مشــاهیری هم چون پابلو پیکاسو، 
ســالوادور دالی و ... می پردازد کــه آرا گولر به 
عنوان عکاس در سال های زندگی اش با آن ها 

مواجه شده است.
در بررسی بخش نخست تصاویر نمایشگاه 
می توان به ایــن حقیقت پی برد کــه آرا گولر 
شهرشناسی به شدت ُزبده است. شهرشناسی 
که عکس ها و تصاویرش را بارها و بارها زندگی 

کرده است. او بعد از هضم همه جوانب زندگی 
جاری در شــهر آن را درون یک فریم یا قطعه 

عکس فشرده می کند.
او به کارکردهای المان شــهری برای فهم 
هویت یک زیست بوم تسلط دارد. او برای تحقق 
گفته خودش، یعنی ثبت تصویر شاعرانه ای از 
استانبول مهم ترین المان های عصر زندگی اش 
را دریافت و آن ها را برجسته می کند. در بیشتر 
عکس های شهری، او المان هایی مانند مسجد 
»ایاصوفیه«، دریا، قایق های مملو از ماهیگیر و 
مرغ های دریایی را به کرات و از زوایای متعددی 
به تصویر می کشد. تصاویری که با عمق میدانی 
باال درنهایت به نور خورشــید ختم می شود و 
حسی مانند یک طلوع همیشگی در شهر را برای 
مخاطبش ایجاد می کند. گولر حس زندگی را نه 
با پرداختن به رنگ های متکثر در شهر استانبول 
)عکس های او از شــهر سیاه و سفید هستند(، 
بلکه با چینش المان های اصیل شهر استانبول 
به شکلی الیه الیه، رو به سوی یک افق روشن 

ترسیم می کند.
در عکس هــای خیابانــی اش که بیشــتر 
پیرامون تصویــر کارگران و کودکان شــهر 
استانبول می چرخد هم او به نوعی افق سازی 
دســت می زند. به خصوص عکس هایی که از 
قهوه خانه دارد به گونه ای در یک نمای مدیوم 

شــات ثبت شده اســت که مخاطب می تواند 
الیه های مختلف زندگــی کاراکتر حاضر در 
عکس را در یک تناوب خیالی در ذهن خودش 

فرض کند.
پرتره های او از کارگران نشــان از زیســت 
طوالنی عکاس با سوژه هایش دارد. او توانسته 
با نزدیک شدن به ســوژه ها ، زندگی کردن با 
آن ها و بعد جداشــدن و فاصله گرفتن از آن ها 
به نوعی اخالق زیستن کاراکترهایش را بدل به 
تصویر کند. تصویرهایی که با تکرارش ما را به 
یک روحی جمعی در استانبول گره می زند که 
اگرچه ظاهر به هم ریخته ای دارد؛ اما خبر از یک 

شاعرانگی در خیال سوژه ها می دهد.
بخش دیگر عکس های آرا گولر عکس های او 
از مسجد ایاصوفیه است که در فریم هایی رنگی 
چاپ شده است. اگرچه آرا گولر در این عکس ها 
هم توانسته به درســتی المان های پرکاربرد و 

از سویی کارکردهایشــان در ساحت تصویر را 
درک کند؛ اما این المان ها نه تنها ما را به نقطه ای 
ورای تصویرها نمی برد؛ بلکه تحت سیطره ای از 
عظمت به نوعی قبض حسانی دچار می کند. 
شاید خواســته عکاس در این تصاویر نمایان 
کردن عظمت مسجد ایاصوفیه باشد که در این 
صورت او توانسته در بهترین شکل این حس را 
برای ما به وجود بیاورد. لنز او یا شکوه معمارانه 
ایاصوفیه را دیده اســت و یــا گردهمایی های 
منظمی را که در مسجد شــکل گرفته است. 
او شــکوه ایاصوفیه را به صــورت مخاطبش 
می کوبد. با این حال شــکلی از بداهت هم در 
تصویرهای آرا گولر از ایاصوفیه هست. درواقع 
او انگار لحظه مواجهه خودش با عظمت مسجد 
را ثبت می کند و در این نقطه از مخاطبش هم 

می خواهد که با او همراه باشد.
او در بخش ســوم نمایشــگاه که به عکس 
مشــاهیر مربوط اســت، عکس های برخی 

هنرمندان و مشاهیر جهان را اعم از ترکیه ای 
و خارجی مانند اورهان پاموک، پابلو پیکاســو 
یا سالوادر دالی دارد که فقط به یک لحاظ ویژه 
به نظر می رســند. در همه این عکس ها نوعی 
صمیمت میان سوژه و عکاس به چشم می آید 
که تصویر همیشگی این مشاهیر را دستخوش 
تغییر می کند. مــا در عکس هــای آراگولر با 
شــخصیت بدون نقاب  و زندگی خصوصی تر 
این مشاهیر مواجه هســتیم. عکس هایی که 
ممکن است در بسیاری از فضاها به چشم شما 

هم خورده باشد.
در کل نمایشگاه آرا گولر را باید سوگواره ای 
بر اســتانبول ســنتی با همه عقاید اصیلش 
دانســت که هر تصویری در آن می توانســت 
بدل به تصویری شــاعرانه شود و شکلی از ناب 
بودگی را در خود داشــته باشــد. آرا گولر در 
 عکس هایش از فقدان استانبولی حرف می زند 

که شاعرانه بود.

نگاهی به عکس های »آرا گولر« عکاس شهیر ترکیه ای 

سوگواره ای برای اصالت استانبول

 توصیف های ترقی جاه از 
هر آنچه به عنوان عناصر 

نقاشی هایش برمی گزیند، 
رنگی از شاعرانگی 

دارد و به وضوح از صافی 
احساسات درونی اش 

می گذرد. فرم، ضرباهنگ و 
ترکیب بندی های او همه و 

همه گویی در خدمت همین 
بیان تغزلی است که شکل 

می گیرد و پیدا می شود
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