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روزبه صدر

منوچهر معتبــر هنرمند نقاش 
شناخته شده این روزها مجموعه ای 
با عنوان »خودنگاره ها« را در گالری 
طراحــان آزاد به نمایش گذاشــته 
اســت. خودنگاره هــا بــه عنــوان 
آفرینش هایی که شاید نزدیک ترین 
و بی واســطه ترین تصویر ممکن از 
هنرمند را به دســت می دهند، واجد 
خصلت ها و کارکردهایی چندگانه اند 
که در بخشی از این کارکردها امکان 
شناختی ملموس تر و عمیق تر را در 
اختیار مخاطــب می گذارند. تاریخ 
هنر، از لئونادردو داوینچی تا رامبراند 
و ون گــوگ، نمونه های بســیاری از 
خودنگاره هــای هنرمنــدان نقاش 
را در خــود جای داده کــه بعضی از 
آن ها در زمرۀ بهتریــن آفریده های 
خالقانشان قرار می گیرند. در تاریخ 
معاصر ایران نیــز نمونه های فراوانی 
از خودنگاره هــای هنرمندان نقاش 
ثبــت شــده و منوچهــر معتبر در 
جایگاه هنرمندی که بیش از 6 دهه 
به آفرینش هنــری پرداخته، از آن 
دســت هنرمندانی است که توجهی 
ویژه به خودنگاری در آثارش مشاهده 

می شود. 
 خودنگاره حامل پیام هایی 

از هنرمند است
خودنگاری برای منوچهر معتبر 
واجد ابعادی پیدا و پنهان و چندگانه 

اســت. او که صدها و صدها بار چهره 
خود را به عنوان عنصری محوری در 
نقاشی هایش در نظر گرفته، در این 
ارتباط می گوید: »خودنگاری در کار 
بسیاری از نقاشان مشاهده می شود. 
یک بحث روان شناسی و جهان بینی 
وجود دارد که خود من به عنوان سوژه 
یک نقاشــی تنها یک بهانه هستم. 
نقل قول جالبی از رامبراند هست که 
می گوید: »تو دنبال دوام می گردی 
و این حیات و جهان بینی تو است.« 
جهان بینی چیزی نیســت که بشود 
در مدرســه  ها آموخت و تنها در اثر 
کاوش کردن به دست می آید. من به 
جهان بینی بسیار اهمیت می دهم و 
معتقدم هر سوژه ای که نقاش بر پایه 
جهان بینی خود برمی گزیند، از جمله 
خودنگاره هایش بجــز تصویری که 
پیش روی شما قرار می دهد معنایی 
هم در آن نهفته است. پیا  می  است که 
من آن را پیدا می کنم و مخاطب آن را 
  می بیند. باید نسبت به جامعه ای که 
در آن زندگی می کنیم واکنش داشته 
باشیم و نسبت به اتفاقات اجتماعی، 
فرهنگی و هر اتفاق دیگری بی تفاوت 
نبود. اگر مسئله ای اجتماعی دغدغه 
ذهنی من باشــد، خــواه ناخواه این 
مســئله در اثر من دیده خواهد شد؛ 
حتی اگر موضوع نقاشــی در ظاهر 
چهره خودم باشــد. هنر، بیان است؛ 
هنر باالخره باید از یک چیزی حرف 
بزنــد و در نهایت بایــد مخاطب را 

بیدار کند. هنــر نمی تواند صرفاً یک 
چیز فقط زیبا باشــد. اینجا حرف از 
خردمندی اســت. بنابراین مسئله 
فقط زیبایی نیست. یعنی هم تکنیک 

و هم بیان یک حرف است.«
شخصیت پیدا و پنهان هنرمند

 آنچه هنرمند در مقام آفریننده اثر 
و در قالــب خودنگاره ها با ما در میان 
می گذارد چه ابعاد و زوایای دیگری را 
در بر می گیرد. به گواه آرای محققان 
برای هنرمند طــرح انداختن چهره 
خود و نگریســتن خود در آینه شاید 
نزدیک ترین و دســت یافتنی ترین 
موضوع بــرای کنکاش در فلســفة 
وجودی انسان و فراز و فرود هنرمند 

باشد. 
در بخشــی از مقالــه »تحلیــل 
خودنگاره با رویکرد انتقادی به نظریه 
مرگ مؤلــف« اثر اشرف الســادات 
موسوی لر و سمانه کاظمیان مروی 
در این ارتباط آمده است: » درواقع، 
خودنگاره زبانی اســت که هنرمند با 
آن ذهنیات و برداشــت های روحی 
خود را در گذر زمان و در موقعیت های 
مختلف شخصی و اجتماعی با بیننده 
در میان می گــذارد. به همین دلیل، 
خودنگاره در بیشتر دوره های تاریخ 
هنر از سوی هنرمندان همواره مورد 
آزمایــش و اســتفاده قرارگرفته و 
هنرمند نگاه خود به هستی را با نگاه 
خود بر خویشــتن نجوا کرده است. 
مواجهه فرد با چهره خویش، به منظور 

دستیابی به یک بازنمایی صادقانه یا 
متقاعدکننده از خود، همیشه با این 
تصور توأم است که درون و برون، در 
نهایت، از یکدیگر متمایزند و دستکم 
دو خود وجود دارد؛ یکی در دسترس 
و دیگری مخفی و پنهــان. بنابراین 
بســیاری از چهره هــا و پرتره ها، به 

منزله اشارت های شخصیت و خلق 
درونی شناخته می شوند. فیزیک 

یک چهــره، نوع نگاه ســوژه، 
تصویری اســت که عالئم 

درد یا خنــده، تمایالت 
عاطفی یا کینه، حاالت 

روانشناسانة ترس یا 
آرزو، حتی کیفیات 
روحانی، پارسایی یا 

اهریمنی را نمایش 
می دهد. بــه عبارت 

دیگر یک تصویر خودنگاره 

از شیوه برخورد با شناخت هنرمند از 
خود درونی اش نشأت می گیرد. شاید 
هنرمند با نشان دادن خودی دیگر بر 
آن است تا ابهامات و ناشناختگی ابعاد 
و ظرفیت های گستردۀ درونی خود 

را بیان کند. 
خودنگاره به مثابه بیانیه 

هنرمند
»بررســی دالیــل گرایــش 
هنرمندان تجسمی به خودنگاری« 
عنوان مقالــه دیگری اســت که به 
پدیده خودنگاری در نقاشی پرداخته 
است. در بخشــی از این مقاله به قلم 
فائزه حســن شــاهی و محمدرضا 
شریف زاده آمده اســت: خودنگاره 
چهره، تصویر شخصی است که توسط 
یک هنرمند دیده شــده و برحسب 
دیدگاه بصری هنرمند، شــخصیت 
می یابد. خودنگاره نیز تصویری است 
که هنرمند از خودش ترسیم می کند 
و به عبارتی، بیانیة شــخص هنرمند 
اســت. خودنگاره تنها یک انعکاس 
ساده از چهره نیست، بلکه متنوع و بی 
حد و حصر است و می تواند همچون 
تصورات به طور دقیق شــبیه و یا به 
عکس، تصویر آبســتره شــده ای از 
مجموع افکار و احساســات هنرمند 
باشــد و نیرویی بالقوه بــرای خلق 
افسانه. خودنگاری در نهایت، نوعی 
رویارویی با فناپذیری خود اســت. 

همان خودی که بــه هنرمند خیره 
می شــود، هنرمندی که زمان خلق 
اثر حضور داشته و حاال دیگر نیست. 
خودنگاره تعبیر هنرمند از خودش 
و میراثی برای آیندگان اســت و به 
مخاطب اجازه می دهد در فضا و زمان 
هنرمند قرار گیرد و احساسی عمیق 
از شــخصیت هنرمند دریافت کند. 
انسان همیشه در صدد به جا گذاشتن 
چیزی با ارزش و گران بها از خود برای 
آیندگان بوده است. خودنگاره ها که 
تاریخی با قدمت بیش از شش قرن را 
همراه خود دارند و با اولین نمونه ها 
از حدود قرن چهارده آغاز و تاکنون 
ادامه دارد. غالب نقاشان و هنرمندان 
آثاری از این دســت دارند که همانا 
پرداختن به خود، یا من هنرمند است. 
اما به نظر می رسد نقاش هم چنان از 
چهره اش برای بیان شرح حال خود و 
اینکه میل دارد چگونــه جلوه کند، 

استفاده می کند. 
در کل او به کشــف و یــا تجلی 
احساسات و عقایدش تمایل دارد. در 
واقع بخش مهمی از اثر هنری، ارجاع 
به درون یا خود هنرمند و یا برآمده 
از عواطف مؤلف است، به ویژه 
از زمانی که یک اثر به واسطه 
داشــتن امضای هنرمند، 
منحصربــه فــرد بودنش 
را بــه نمایش گــذارده ، 
انگیــزه فردیت گرایی در 
خود نگاره قوت بیشتری 
یافتــه و او را به آفریدن آثار 
 هنری معرف هنرمند یا مؤلف 

سوق می دهد.

به بهانه نمایشگاه آثار منوچهر معتبر در گالری طراحان آزاد

خودنگاره؛ تصویر بی واسطۀ هنرمند

روزنامه صبح 
 سياسي، اجتماعي، اقتصادي

میزبانی گالری سهراب میزبان از 
آثار زنده یاد صادق تبریزی 

گالری سهراب از 11 بهمن میزبان نمایشگاهی از 
تمام دوره های کاری زنده یاد صادق تبریزی هنرمند 
پیشگام مکتب سقاخانه  شده است؛  نمایشگاهی  
برای آشنایی مخاطبان و هنردوستان و دانشجویان  
با هنرمندی که زندگی پرماجرا و پرفراز و نشــیبی 
داشت؛ شبیه خطوط سرکش، سحرآمیز و کوبنده 
نقاشی هایش. آثار این نمایشگاه  به سعی  مهرداد 
فالح جمع آوری شده اســت .»صورتگر ُعشاق: از 
رقِم صادق تا عمل تبریزی«؛ عنوان این نمایشگاه 
است که در فقدان آثار پرشــمار این نقاش، امکان 
برگزاری نمونه مشــابه آن در آینده نزدیک دور از 
ذهن به نظر می رسد. پس از نمایشگاه هفت سال 
پیش این هنرمند فقید در »گالری ایت« لندن  ،این 
مهم ترین نمایشگاهی است که در فقدان او در تهران 

برگزار می شود.
در متن نمایشگاه که روی دیوار گالری  نقش بسته 
می خوانیم: »تبریزی با عشق و شکیبایی به گنجینه 
مینیاتور رو می آورد؛ آن را آگاهانه می آزماید و سپس 
ســعی می کند فراموششــان کند تا چون نقاشی 
امروزی که ذهنیتی معاصر دارد، بار دیگر از آن دانش 
و تجربه در فضایی جدید، اثری بیافریند که بیش تر 
از آن که چون مینیاتور کهن مقید به مضمون ادبی 
باشد، تابع کاربرد خط و رنگ در نقاشی مدرن است.«

مهرداد فالحـ  نقاش و خواهرزاده صادق تبریزی 
ـ به عنوان نماینده معرفی شده از سوی آن هنرمند 
برای زمان پــس از فوتش -  دربــاره ایده برگزاری 
نمایشگاه می گوید: »برپایی این نمایشگاه به مناسبت 
دومین سالگرد درگذشت زنده یاد تبریزی توسط 
گالری سهراب صورت گرفته است. این نمایشگاه در 
واقع تمدید یاد و نام پیشگام مکتب سقاخانه است. با 
توجه به این که گالری 66 مکان قبلی گالری سهراب 
بوده، اصلی ترین مسئله این است که جمع آوری و 
نمایش این مجموعه در گالری خوِد آقای تبریزی 
که سال 1352 تأسیس کرد صورت گرفته است. آثار 
این نمایشگاه را از دوره های مختلف کاری زنده یاد 
تبریزی حدفاصل سال های 1338 تا 1392 شامل 
نقاشی خط ها، کارهای فیگوراتیو و فیگوراتیو مدرن 

و مینیاتور مدرن انتخاب کرده ایم. 
بیشتر آثار متعلق به مجموعه آقای ترکمان 
مدیر گالری ســهراب هســتند و بخشی از آن 
را هم مــا جمــع آوری کردیم. در واقــع اصرار 
عالقه مندان برای آشنایی با دوره های مختلف 
آثار هنرمند انگیزه اصلی برپایی این نمایشگاه 
بود. درعین حال ما نمایشــگاهی از آثار زنده یاد 
تبریزی گذاشتیم تا بیننده ها با آثار ایشان بیشتر 
آشنا شــوند؛ ضمن این که خاطره ای از گذشته 
ایشــان دوباره توســط خانواده و دوستانشان 
زنده شــود و آثار ایشــان دوباره دیده شود. در 
این نمایشگاه یک سری آثار متعلق به 1338 و 
1340 هستند که خیلی ها آن آثار را ندیده اند و 

جزو مجموعه شخصی است.« 

به گواه برخی کارشناســان و منتقدان اثر این 
هنرمند روی یک پنل ســرامیکی، نخســتین اثر 
نقاشی خط است که کلماتش به قصد خوانده شدن 
نوشته نشده است. آخرین نمایشگاه خارجی این 
هنرمند ایرانی در سال 1391 در  لندن برپا شد که 
بازتاب های متفاوتی داشت. تبریزی طی 50 سال 
الاقل 30 نمایشگاه مهم انفرادی و گروهی برپا کرد. 
او اول بار سال 1351 آثارش را زیر نگاه غربی ها برد. 
از   همان زمان، هنر او تحسین هنرشناسانی چون 
امانوئل لوتن، میشل تایپه و دیگران را برانگیخت. 
روزنامه لوموند در شــماره 19 آوریل 19۷2، او را 
پیشگام نوعی نقاشی غنایی دانســت که آثارش 
نیروی فریبنده قدرتمندی دارد. نمایشــگاه خط 
نگاره هایش در بورگز )1349( و گالری سیروس در 
پاریس )50( به اهتمام »میشل تاپیه« هنر شناس 

شناخته شده سرآغاز شکوفایی هنر او بود. 
»صورتگر عشــاق؛ از رقم صادق تا  نمایشــگاه ِ
عمل تبریزی« تا 29 بهمن در گالری ســهراب به 
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میزبان هنردوستان است.

بوم خبر

نادر کمالوند

انجمن عکاســان ایــران به عنــوان یکی از 
باسابقه ترین نهادهای صنفی در حوزه هنرهای 
تجســمی این روزها با چالش های تازه ای روبه 
رو شده است.  طبق اطالع رسانی های اخیر این 
نهاد برگزاری مجمع عمومی انجمن عکاســان 
ایران برای انتخاب هیات مدیره انجمن با توجه 
به تصمیم به تغییر مرجــع صدور مجوز فعالیت 
انجمن فعال به حالت تعلیق درآمده است و هیات 
مدیره فعلی انجمن تا مشــخص شــدن مرجع 
صدور مجوز و نظارت بر فعالیت انجمن به فعالیت 
قانونی خود ادامه می دهد. انجمن عکاسان ایران با 
مجوز و نظارت کمیسیون ماده 10 قانون احزاب و 
تشکل ها فعالیت می کند و به تازگی وزارت کشور 
اعالم کرده است تصمیم دارد تا مرجع صدور مجوز 
و نظارت بر فعالیت تشکل های هنری که دارای 
مجوز از وزارت کشور هستند را به بخش دیگری در 
وزارت کشور یا وزارتخانه ای دیگر محول کند و تا 

مشخص شدن مرجع صدور مجوز و نظارت و طی 
مراحل اداری آن مجوزی برای برگزاری مجمع 
عمومی انجمن عکاسان ایران صادر نخواهد شد 
و انجمن عکاسان ایران با شرایط و هیات مدیره 
فعلی می تواند و مجاز است فعالیت قانونی خود را تا 
مشخص شدن این وضعیت از سوی وزارت کشور 
ادامه دهد.  بنا به اظهار گردانندگان این نهاد، زمانی 
که انجمن عکاسان ایران تشــکیل شد، عده ای 
در ضرورت تشکیل انجمن با وجود انجمن های 
تخصصی عکاسان تردید داشــتند، اما انجمن 
با هدف شــکل گیری یک تشــکل فراگیر برای 
عکاسان که جامعه عکاسی را یکپارچه و منسجم 

کند تشکیل شد.
ضرورت تشــکیل انجمن عکاســان ایران 
در بدو امر این مسئله عنوان شــده که عکاسی 
هنری کشور متولی داشته باشد، چون عکاسی 
هنری متولی نداشــت. وزارت فرهنگ و ارشاد 
اســالمی ابزار کنترل و بودجه و اعتبار داشت اما 
نمی توانست متولی عکاسی باشد. نمایشگاه های 

کوچکی برگزار می شــد و نهادهایی مسابقه ها و 
جشنواره های عکس برگزار می کردند اما کمکی 
به روند عکاسی جدی نمی کرد. انجمن سینمای 
جوان نیز که پیش از آن به فیلم سازی و عکاسی 
می پرداخت، در آن سال ها عکاســی را به دلیل 
اینکه بازده نداشــت از فعالیت خود حذف کرده 
بود؛ هرچند در سال های اخیر عکاسی در انجمن 
ســینمای جوان دوباره دنبال می شود.  بنابراین 
تشکیل انجمن عکاسان ایران در این شرایط به 
منظور این بود که هنرمندان عکاس کنار هم قرار 
بگیرند و خواسته های خود را در داخل و خارج از 
کشور دنبال و عملی کنند و خواسته های جامعه 
عکاسی از دولت مطالبه شود. از سال 1384 که 
نشست مجمع عکاســان برای تشکیل انجمن 
و انتخاب هیات مؤســس برگزار شد و بعد که در 
سال 1388 اساســنامه تصویب شد و نخستین 
هیات مدیره انجمن تعیین و کار انجمن آغاز شد 
تا امروز فعالیت هایی از ســوی این نهاد صورت 
گرفته که چندان اطالع رسانی و منعکس نشده 

و ضعف انجمن این بود کــه فعالیت های خود را 
بیان نکرده است و رســانه ها نیز به نحو مناسب 
امور انجمن را رصد نکردند. انجمن ابتدا با توجه 
به شرایط زمانی و جامعه سعی کرد مطالبه گری 
کند، با نهادهای مختلف درباره عکاسی گفتگو و 
فضایی برای جامعه عکاسان و عکاسی فراهم کند. 
جامعه عکاسی به نتایجی رسیده است که امروز 
بسیاری از مسائل دیگر مطرح نیست. چند سال 
پیش مسابقات و جشــنواره های عکس فراوانی 
برگزار می شد و نهادها و سازمان ها برای اینکه تعداد 
زیادی عکس درباره موضوع فعالیت خود تأمین 
کنند با هزینه اندک مســابقه و جشنواره عکس 
برگزار می کردند و بعد عکس ها را در موارد مختلف 
استفاده می کردند. این مسابقه ها و حتی دوساالنه 
عکس کمکی به پیشرفت عکاسی نمی کرد و این 
نشان می داد که ایرادی وجود دارد. اما امروز این 
مسابقه ها و جشنواره ها رو به کاهش است و خود 
روند عکاسی این روند معیوب را حل کرده است. 
به عنوان مثال استفاده یک شخص از عکس یک 
عکاس که پیش از این خیلی چشمگیر و مسئله 
مهمی بود در حال تغییر است چون رسانه و به ویژه 
رسانه تصویر امروز چنان قدرتمند شده است که 
استفاده از عکس دیگران به سرعت آشکار می شود. 

بنابراین مسابقه ها و جشنواره هایی که با هدف به 
دست آوردن تعداد زیادی عکس و استفاده از آنها 
برگزار می شد، در حال کاهش است. جریانی که 
در استفاده از عکس عکاسان رواج داشت، کاهش 
یافته و این مطالبه به عنوان یک خواسته جامعه 

عکاسی در حال از بین رفتن است.
پس از گذشــت یک دهه و به دنبال تشکیل 
تشکل های تخصصی عکاسی، انجمن عکاسان 
ایران تا حدودی جایگاهی پیدا کرده اســت، اما 
این جایگاه بیشتر در جامعه هدف یعنی عکاسان 
است. تصور نمی شود در عرصه عمومی و جامعه 
هنوز جایگاه قابل تأملی یافته باشد که البته این 

آسیب تمام تشکل های هنری غیرعمومی است.
متاسفانه انجمن عکاسان ایران هر روز کمتر 
از روز قبل درخشیده است، انجمن باید و می تواند 
از ظرفیت هــای فرهنگی، هنــری و تخصصی 
جامعه برای اجرای برنامه های ملی و بین المللی 
و تعامل گســترده تر و معنادارتر با ســایر ارکان 
اجتماعی استفاده کند. رویکرد عمومی انجمن ها 
و تشــکل های هنری در ایران صرفا دغدغه های 
هنری و یا حداکثر اقتصــادی، هنری یا هنری، 
صنفی است و این به معنی محدود کردن مفهوم و 

پتانسیل بزرگ در یک ظرف و مدار است.

جابه جایی مرجع نظارت بر تشکل ها چه در پی خواهد داشت؟

چالشی تازه پیش روی انجمن عکاسان ایران

یادداشت

خودنگاره زبانی است که 
هنرمند با آن ذهنیات 
و برداشت های روحی 

خود را در گذر زمان و در 
موقعیت های مختلف 
شخصی و اجتماعی با 

بیننده در میان می گذارد. به 
همین دلیل، خودنگاره در 

بیشتر دوره های تاریخ هنر 
از سوی هنرمندان همواره 

مورد آزمایش و استفاده 
قرارگرفته است

خودنگاره تنها یک انعکاس 
ساده از چهره نیست، بلکه 

متنوع و بی حد و حصر است 
و می تواند همچون تصورات 

به طور دقیق شبیه و یا به 
عکس، تصویر آبستره 

شده ای از مجموع افکار 
و احساسات هنرمند و 

نیرویی بالقوه برای خلق 
افسانه باشد
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