
   يك 
كارل ماركس گفته بود: »س��نت 
تمام نس��ل هاي مرده بر مغزهاي 

تمام زندگان سنگيني مي كند.«
از زاوي��ه اي كام��ا متف��اوت، اما 
»كريستي مك لير«1رييس بنياد 
رائوش��نبرگ 2 درباره استفاده از 

گنج هنر و قانون كپي رايت مي گويد: 
 »آن ه��ا را آزاد كنيد. تصاوير را ب��راي محققين، معلم ها، 
موزه ه��ا و مخاطبي��ن آزاد كنيد. هنرمن��دان ديگر بايد 
بتوانند از تصاوير پيشين اس��تفاده خاقانه كنند. حتي 
كوچك ترين استفاده  از اين تصاوير براي هنرمندان همراه 
با ترس اس��ت و همواره دنبال تاييد آن مي گردند. ديگر 
اجازه نگيريد- شروع به استفاده كنيد. پيش برويد و رشد 
كنيد. با آگاهي آثارتان را نشان دهيد و ترس از مواخذه را 
ناديده بگيريد. ما همگي به شما اطمينان داريم. از هنر براي 
آموزش، انتقال دانش و به عنوان منبع الهام استفاده كنيد. 
ما دوست داريم كه افراد بيش��تري هنر را دوست داشته 

باشند. 
اين  يك واقعيت اس��ت ك��ه فرهنگ ها از ديرب��از در يك 
دادوس��تد غيرقابل كنترل از يكديگ��ر تاثيرپذيرفته اند 
و بر همي��ن مبنا حداق��ل در ح��وزه مضمون پ��ردازي 
هنر از همديگر تاثي��ر گرفته اند؛ و به تعبي��ر افغان ها به 
»يكديگرشناسي« ميان خود، فارغ از اميال دستگاه هاي 

حاكمه پرداخته اند. 
چالش برانگيزترين مشكل در دنياي هنر امروز را مي توان 
وجود گسترده مخاطبان جهاني در مقابل تعداد محدود 
نخبگاني دانس��ت كه دنياي هنر را رقم مي زنند. آيا اين 
گروه كوچك متش��كل از مدي��ران گالري ه��ا، موزه ها، 
نمايش��گاه هاي بين المللي هن��ري و انتش��ارات هنري 
همچنان مي توانند تعيين كننده هنرمنداني باشند كه در 

جامعه مطرح مي شوند؟
با حرفه اي شدن و گسترش روزافزون تشكيات اقتصادي 
هنر، گرايش زيادي در هنر به وجود آمده است كه به جاي 
پرداختن به چالش هاي زيست محيطي و اجتماعي به خود 

 دنياي هنر متمركز شوند. 

ما به افراد منحصربه فردي مانند هنرمندان، نويسندگان، 
كيورتورها، گال��ري داران و حمايتگ��ران در دنياي هنر 
احتياج داري��م تا با درآميختن بينش خ��ود و دنياي هنر 
معاصر با نگاهي هنرمندانه الهام بخش ما باشند. اينگونه از 

پردازش نقاشانه، بيننده را به تفكر دوباره وا مي دارد. 
بااين حال، اصوال در هنر چيزي كه مهم است نه مضمون 
بلكه زبان و بيان هنري است. چون در هنر نقاشي تكنيك 
و زبان، وسيله خبري نيست، بلكه ش��يئي هنري است. 
درست در چنين نگاهي است كه آثار مونا زند توجه برانگيز 

جلوه مي كنند. 

  دو 
به نقل از اس��تاد »كريم نصر« 3: اولين برخ��ورد مونا زند 
باكساني كه مي داند در حوزه فرهنگ اثري از خود بر جاي 
گذاشته اند، حاكي از احترام، حق شناسي و ستايش است. 
اين گروه از نقاش��ي هايش كه در اين نوشتار موردبررسي 
قرار مي گيرند، در كمال سادگي و بي پيرايگي بازتاب رفتار 
امروزي و وس��يعا »آگاهانه مونا زند نسبت به جريان هاي 

نقاشي و هنر معاصر است«.  
نصر مي افزايد: »تعدادي از آثار او اجرايي ش��خصي و نو از 
آثار هنرمندان سده نوزدهم و بيستم اس��ت كه او در آنها 
به عيان رفتاري حاكي از تحسين، ستايش و حق شناسي 
نسبت به ميراث تصويري هنرمندان بزرگ تاريخ هنر از 
خود بروز مي دهد؛ اما او در اجراي اين آثار با كنار گذاشتن 
ويژگي هاي زبان بصري اين هنرمندان و اتكا بر پش��توانه 
شناخت شخصي خود از مقوله هاي بصري، يعني طراحي 
»رنگ و تركيب بندي ش��خصي، به بازآفريني برگه هاي 
تازه اي از آنها پرداخته است، تا در خال اين رفتار نقاشانه، 
ستايش و استقال هنري خود را توامان به نمايش بگذارد؛ 
و آنچه در مواجهه با اين آثار باعث تحير بيننده اي آشنا به 

مباحث هنري چند دهه اخير مي شود همين رفتار است. 
يكي از اساسي ترين نقدهاي زيبايي شناسي پست مدرن 
به آثار هنرمندان مدرن اين اس��ت ك��ه در آنها هنرمند 
همه كوش��ش را صرف پنهان كردن رد پاي آموزش هاي 
 گذشتگان كرده است، اما كيست كه نداند همه فرهنگ 
بص��ري گذش��ته در آثار ت��راز  اول ن��و بازت��اب مي يابد. 
نقاش��ي مونا زند را مي توان بديل نقاشانه اين كاستي آثار 
مدرنيستي به حساب آورد كه در آنها تاش براي گريز از 
مفهوم پردازي هاي شبه فلس��في، در كنار نمايش رفتار 
نقاشانه همزمان در مقابل چشم بيننده قرار مي گيرند. در 
اين آثار يك بار ديگر س��ادگي و صداقت هنري جايگزين 
مفهوم پردازي هاي موهوم مي شوند و همين امر نيز وجه 

متحير كنند آنهاست«. 

  سه 
 موسسات و دانشگاه هاي هنر بايد تاش بيشتري بكنند تا 
صنعت دنياي هنر را به هنرجويان و هنرمندان بشناسانند. 
حتي اگر هميشه در حال نوسان باشد. هنر صنعت جهاني 

وسيعي است كه فرصت هاي زيادي براي ارايه دارد. 

    بيانيه  هنرمند
در كودكي هميشه سر خودم را با كاردستي و نقاشي گرم 
مي كردم. معلم ها ب��ه مادرم ش��كايت مي كردند كه مونا 
دايما »نقاشي مي كشد.« در نوجواني هم بيشتر دغدغه ام 
رفتن به هنرستان بود. يك سال به مدرسه نرفتم و در خانه 
طراحي كردم كه بتوانم وارد هنرستان شوم. االن معتقدم 
من از هنرستان هنرهاي زيبا بيش��تر آموختم تا بعدا كه 
وارد دانشگاه شدم. دانشگاه تقريبا هيچ چيز براي آموختن 
نداشت تا اينكه وارد آتليه كريم نصر شدم. در آنجا بود كه 
وارد آموزش ها و مباحث جدي نقاشي شدم. بطور خاصه 
مي توانم بگويم كه تا پيش از آن درك من از نقاشي نوعي 
تصويرسازي و داس��تان پردازي تصويري بود و پس ازآن 
كه فضاي نقاش��ي را درك كردم تاش كردم كه از طريق 

»خطوط« و رنگ ها و تركيب بندي ها اهدافم را بيان كنم. 
معناي اين حرف آن اس��ت كه اگر قراراست در اثر هنري 
مفهومي ارايه ش��ود آن مفه��وم بايد زير س��ايه عناصر 
بصري قرار گيرند. همه آثار من با پيروي از همين رويكرد 
آفريده شده اند. مجموعه »زير سايه بزرگان« نيز بخشي از 

تاش هاي من براي رسيدن به اين هدف است. 
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هنرمن�د: من فك��ر مي كردم 
بياني��ه اي ك��ه هنرمن��د براي 
نمايش��گاهش مي نويسد نبايد 
مثل تقلب رساندن به مخاطب 
باشد... شايد هم اشتباه مي كنم. 
خ��ودم خيل��ي وقت ه��ا براي 
عكس هاي خودم مي نوش��تم 
يا براي تصويرهايي كه توي ذهنم بود مي نوشتم، اما 
االن احس��اس مي كنم روزي اگر در حدي باش��م كه 
كاري انجام بدهم استعاره اش بايد آنقدر قوي باشد كه 
من نخواهم از كام براي توضيحش اس��تفاده كنم و 
نهايتا از تصوير و موسيقي استفاده كنم، اما كلمه نه؛ 
يعني تاثيرش از نوع تاثير كام نباشد. چون بيانيه ها 

اغلب به ضرب المثل »معما چو حل گش��ت آس��ان 
ش��ود« مي مانند و تجربه  مخاط��ب را خيلي جهت 
مي دهند. ش��ايد حق مخاطب اين باشد كه خودش 
ارتباط با اث��ر را تجربه  كند، يا اصا ب��ه گونه ديگري 

تجربه  كند.  
منتقد: البت��ه همه هنرمندان براي نمايشگاه ش��ان 
بيانيه نمي نويسند اما اغلب مخاطبان نياز به توضيحي 
بيش��تر از تصاوير دارند. اين  يك واقعيت است. من با 
حرف شما موافقم اما 99 درصد تجربه نمايشگاه ها در 
همه دنيا اين نياز به »استيتمنت نوشتاري« را گوشزد 

مي كنند. 
هنرمند: هر ب��ار در مورد هنر كمتري��ن نظر را بيان 
مي كنم، توقع اين را هم دارم كه بشنوم: »بچه بشين 

فعا ياد بگير«، اما هر بار ب��ه خودم مي گويم »گفتن 
بهتر از نگفتن است.«

منتقد: ش��ما كار خودت را بكن، بنويس، بينديش، 
كار پراتيك و تئوريك انجام بده و به اين عقايد توجه 

نداشته باش. 
 هنرمند: به نظرم آدم ها خيل��ي مفاهيم و ابزارهاي 
مشترك دارند كه شايد بشود ارتباط شان را راحت تر 
و قوي تر كرد و بايد طوري باش��د كه مثا اگر كس��ي 
كه زبانش با زبان هنرمند فرق دارد وقتي به نمايشگاه 
مي رود، تفاوتي ب��ا محيط و ذهني��ت خودش حس 
كند كه باعث ش��ود فكر كند و جست وجو كند. البته 
مخاطب هم مسووليتي دارد، بايد بخواهد كه تجربه 

كند و فقط توقع لقمه آماده نداشته باشد.  

تائو چيست؟
كنفوس��يوس از الئوتزه پرس��يد 
تائو چيس��ت؟ الئوت��زه دهانش 
را گش��ود، ول��ي چي��زي نگفت. 
زد.  لبخن��د  كن��فوس��ي�وس 
ش��اگ��ردان��ش گ���يج شدند. 
كنفوس��يوس گف��ت: الئوتزه در 
طريقت از ما پيش��ي گرفت. در ده��ان او دنداني وجود 
ندارد، بلكه تنها يك زبان اس��ت. سخت ترين ش��ان كه 
دندان بود نابود شد، اما نرم ترين شان كه زبان است هنوز 
باقي اس��ت. قدرت نرم بيش از قدرت سخت است. اين 

است تائو. 
انس��ان همواره در مقابل چيز ه��اي قدرتمند بااحتياط 
رفتار مي كند. وقتي در ج��اده رانندگي مي كند، مراقب 
ماشين هاي سنگين اس��ت. وقتي در ميدان جنگ قرار 
مي گيرد، براي خودش سنگر و پناهگاه مي سازد. وقتي 
در اتاق رييس اس��ت، در رفتار و گفتارش بيش��تر دقت 
مي كند. هنگامي كه وارد كارگاه مي شود، تابلوي بزرگي 

مي بيند كه روي آن نوشته شده: اول ايمني بعد كار. 

كلمات
 ولي ما اين حس را در برخورد با كلم��ات نداريم. ما هنوز 
در كلمات و تصاوير آن قدرت عظيم و نامريي را احساس 
نمي كنيم. ما كلم��ات را كوچك و ك��م تاثير مي بينيم و 
چيزي كه قدرت ندارد، اهميت هم ندارد. به همين دليل 
جنگ نرم براي ما مهم نيست. ما از ناحيه كلمات احساس 
ناامني نمي كنيم، به همين جهت هنگامي كه در ش��هر 
كلمات حركت مي كنيم، از كاه ايمني استفاده نمي كنيم. 
تصاوير ما را نشانه گرفته اند، ولي ما صداي شليك آنها را 
نمي شنويم و تا اين حس در ما به وجود نيايد، نمي توانيم 
در جنگ نرم پيروز باشيم. اگر قدرت كلمات كشف شود، 
هر كس به طور منطقي در برخ��ورد با كلمات، آگاهانه تر، 

سنجيده تر و  با  احتياط بيشتر رفتار مي كند. 
قدرت نرم هنوز ناشناخته است. مشكل عمده در جنگ 
نرم ندانستن تكنيك هاي تحريف اطاعات، سانسور و... 
نيست. مشكل عمده اين است كه ما اطاعات و پيام ها را 
جدي نمي گيريم. مساله مهم اين است كه هنوز تصاوير، 
تهديد تلقي نمي ش��ود. مردم احس��اس نمي كنند كه 
كلمات مي توانند زندگي و خان��واده آنان را تهديد و فرد 
را تنها، منزوي، افس��رده، مضطرب و نااميد كنند. هزاره 
سوم، هزاره افسردگي ناميده شده و بخش مهمي از اين 

افسردگي محصول كلمات و پيام هاست. 
چشم هاي ما كلمات را كوچك مي بينند. كاش عينكي 
وجود داش��ت كه وقتي آن را به چشم مي زديم، كلمات 
را بزرگ مي ديدي��م، بزرگ به اندازه ي��ك درخت تناور، 
درختي كه ش��اخه هايش تا دل آس��مان كشيده شده 
است. تازه آن وقت مي توانستيم بگوييم كلمه را در اندازه  
واقعيش ديده ايم. مي توانس��تيم بگوييم خ��ود كلمه را 
ديده ايم. كلمه كوچك نيست. كلمه به اندازه يك ستاره 
اس��ت. خاصه اين كتاب همين يك كلمه اس��ت. ما تا 
زماني كه كلمات را كوچ��ك مي بينيم، هرروز در جنگ 
نرم تلفات بيش��تري مي دهيم. تلف��ات مي دهيم، چون 
باقدرت نرم آشنا نيستيم.  براي بسياري از مردم مطالعه  
كتاب، تماشاي فيلم و س��ر زدن به سايت ها يك تفريح 
لذت بخش، كم خط��ر و حتي بي خطر تلقي مي ش��ود، 
تفريحي مانند رفتن به ش��هربازي؛ اما در اين شهربازي 

افراد به تدريج تغيير مي كنند، مانند شهربازي پينوكيو. 
ما هميشه از فوايد كتاب و كتاب خواني صحبت كرده ايم. 
هميش��ه گفته ايم     هر كتابي ارزش يك ب��ار خواندن را 
دارد. هميش��ه كتاب ها را تميز و پاك معرفي كرده ايم؛ 
اما اين يار مهرب��ان، نامهرباني هم دارد. كتاب هم كثيف 
مي شود. مخرب ترين و قدرتمندترين ساحي كه بشر 
اختراع كرده كلمه است، قدرتي كه مي تواند هر چيزي 
را تخريب كند، انس��ان را در زير چرخ هاي خود له كند، 

قتل عام كند و همه چيز را به غارت ببرد. 
قرآن كريم كلمات را بسيار بزرگ و موثر مي بيند. ازنظر 
قرآن كريم كلمه به اندازه  يك درخت تناور كه شاخه هاي 
آن تا دل آس��مان كش��يده شده، بزرگ اس��ت. كلمات 
سرسبز و زنده اند. غذاي انس��ان كلمه است. كلمه پاك 
هرلحظه ميوه تازه اي مي دهد، به انسان ثبات و آرامش 
مي بخش��د و كلمه ناپاك انس��ان را بي قرار و مضطرب 
مي كند. روح اين كتاب بازگش��ت به اين نگاه است. اگر 
نگاه ما به پيام ها و كلمات، قرآني باش��د، مشكات ما در 

جنگ نرم حل مي شود. 

روز هاي نخست
روزهاي نخست روزهاي نشنيدن است. روزهاي نخست 
روزهاي نديدن اس��ت. روزهاي نخس��ت روزهاي لذت 
بردن اس��ت. اين خاصيت روزهاي نخست است و ما در 

روزهاي نخست قرار داريم. 
اولين بار است كه انسان چنين فرصتي داشته و دوست 
دارد تا مي تواند از اين فرصت استفاده كند. هزاران كانال 
ماهواره، ميليون ها سايت متنوع و انبوهي از محصوالت 
صوتي و تصويري تنها بخشي از اين مائده آسماني است. 

ما در روزهاي نخست هستيم. در روزهاي نخست انتقاد 
مشكل اس��ت. همه مي خواهند از اين موهبت استفاده 
كنند. مي خواهند چيزهايي را ببينند كه پدران شان در 
خواب هم نديدند. مي خواهند اين رنگ هاي افسونگر را 
زيارت كنند. چشم ها تشنه زيارتند. همه مي خواهند از 
اين مائده آسماني بهره مند شوند، آزادي را به شكل ديگر 
تجربه كنند و در تجربه انسان هايي كه هيچ مرزي براي 
خود قايل نيس��تند، شريك باش��ند. هيچ كس دوست 
ندارد از اين كاروان عقب بماند. هيچ كس دوس��ت ندارد 
قديمي باشد. روزهاي نخس��ت روزهاي سختي است و 

چشم ها تشنه زيارتند. 

 كلمات و تصاوير
 ما را نشانه گرفته اند

 محمد   محمدي

تحليل روز

گفت وگوي »اعتماد« با اكبرپور، پيشكسوت استقالل

 اميدوارم برنده داربي 
به فينال قهرمانان آسيا برسد
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مجيد رضاييان در گفت و گو   با » اعتماد« مطرح كرد 

 طرح استانداردسازي رسانه ها 
بايد اجرا شود
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يادداشت

نگاهي به نقاشي هاي مونا زند

زير سايه بزرگان

يك گفت وگوي كوتاه
مسووليت مخاطب

احمدرضا   دالوند

شبنم   نيكخو

منتقد: بله مخاطبان فهيم خيلي كم هستند... اينكه 
مخاطب هم مسووليت دارد درس��ت است اما حتي 
در غرب هم م��وج »كار پراتي��ك« و »كار تئوريك« 
طي زمان هاي طوالني توانس��ته تع��دادي مخاطب 
فرهيخته تربيت كند كه واقعا زياد نيستند. نقد و نظر 
و كار خاق هنري همه باهم، خيلي آهس��ته به افراد 
باهوش تر فضايي براي تخيل و ادراك تصويري ژرف تر 

را منتقل مي كنند. 
هنرمند: پس هنرمند مي تواند تصميم بگيرد با كدام 
مخاطب ، بيشتر ارتباط برقرار كند و اينكه شايد بتواند 
معماي راحت تري هم درست كند براي مخاطب هايي 
كه همانطور كه گفتيد خيلي س��واد بص��ري ندارند. 
شبيه اينكه وقتي آدم بزرگ ها مي خواهند به بچه ها 
مفاهيم��ي را ياد بدهند ك��ه خيلي ج��دي و بالغانه  
هستند، از »بازي« استفاده مي كنند و اين طوري آنها، 

بيشتر ياد مي گيرند چون درگير مي شوند. 
منتقد: بله همين طور است. 


