یادکردی از درگذشتگان سال  1396در فرهنگ و هنر ایران

رسم دلگیر زمانه
حمیدرضامحمدی
روزنامهنگار

قاصــد مــرگ و قابــض روح همــه جا مــیرود و
میآیــد .هیچ ایســتایی نــدارد .در همــه آنات و
لحظــات ،بایــد و بایــد کــه منتظر حضــورش و
نزولــش بود .منتظــر اذن نمیمانــد .دقّالباب
نمیکند .تنها جان میســتاند .نه عالم و عامی
میشناســد ،نــه حکیــم و حاکــم .نــه اربــاب و
رعیــت را گزیر و گریزی اســت و نه پیــر و جوان
یا زن و مرد .هرکه را وقتش برســد ،بر ســرش سر
میرســد .و ســال  -که همیــن مفهوم ســال ،در
فلسفه زمان و تاریخ ایام میتواند محل بحث
وفحصباشدکهمترومعیارشچگونهاست-
به پایان که میرسد ،زندگان و برجای ماندگان،
چرتکــه به دســت میشــوند تــا ببیننــد با یک
حساب سرانگشتی ،با چند عزیز وداع کردهاند.
مــا هم شــاید بد نباشــد ،چنیــن کنیــم و در این
میــان ،نامی بیاوریم از آنانی که ســال گذشــته،
درست همین روزها ،محاسبه میکردند و حاال
اما ،محاســبه میشــوند .شــاید همیــن مقدمه
کوتاه ،کافی باشد برای یادکرد از برخی _ و واقعاً
برخــی _ از خیل فرهنگمــداران ایرانــی که در
ســال  ،1396از جهان فانی رخت هجرت به تن
کردنــد و در عالَــم باقی رحل اقامــت افکندند.
تکملــه آنکــه ،بــر ما ببخشــید اگر اســم و رســم
خیلیها در این مجموعه یادداشــت نیســت،
که بالطبــع و علیالقاعده ،دســتمان کوتاه و
خرما بر نخیل.

بهیادصادقتبریزی(-١٣١٧بهمن)١٣٩٦

تلفیق گر هنر سنتی و مدرن

بهیادمحسنجعفریمذهب(16_1336مهر)1396

هیچ کس کامل نیست

غالمرضاامیرخانی
معاون کتابخانه ملی ایران

«»Nobody’s perfect
عالقــه منــدان ســینما ایــن نقــل قــول ســکانس پایانی
شــاهکار کالسیک بیلی وایلدر «بعضیها داغش را دوست
دارنــد» را بخوبــی به یــاد دارند .ایــن مفهــوم در قالب «هر
کســی عیبی داره» از جمله تکیه کالمهای مرحوم محســن
جعفری مذهب بود که به کرات از آن اســتفاده میکرد .این
مقدمــه را از آن رو گفتم که به جنبــهای از کارنامه علمی وی
بپردازم .به گواه همه دوســتان و آشنایان ،محسن جعفری
مذهــب ،منتقــدی تیزبیــن و دقیق بــود .به بیــان واضحتر
ســاخته شــده بود بــرای ایــراد گرفتن ،نقــد کــردن و ارزیابی
کــردن .تــا اینجــای کار چنــدان خارقالعــاده نیســت .ولــی
ویژگی برجســته او چیــز دیگری بود :در انتقــاد بیرحم بود.
بیرحــم از جنبــه مثبت .برای او دوســت و فامیل و همکار و

همکالســی تفاوتی نداشــت .برایش تنها یــک مالک مهم
بــود :اعتبــار علمی و وثاقت و ســندیت مطلــب .اگر متوجه
نقصانــی میشــد با تازیانــه کالم یا قلــم ولــی در عین حال
منصفانــه و مؤدبانه ،صاحب مطلــب را مینواخت .کمتر
از کتاب و نوشــتهای تمجید میکرد .جالب آنکه به محسن
جعفــری مذهب هم ایــراد میگرفت! بلــه منتقد خودش
هــم بــود .حــاال که فکــر میکنــم تا حــدی متوجه میشــوم
کــه چرا به نســبت دانش وســیعش ،کم تألیف بــود .ظاهراً
احســاس میکرد در فــردای آنچه بــر قلــم آورده ،خودش
نخستین منتقد آن باشد .به دفعات راجع به نوشتههایش
بــا او صحبت کردم .معموالًاز یکی از تکیه کلمات دیگرش
استفادهمیکرد:مزخرفه.
هنگامی که مشــغول تدوین رســاله دکترایم در دانشکده
ادبیــات دانشــگاه تهــران بــودم ،چنــد بــار از او خواســتم کــه
رســالهاش در بــاب تاریــخ ســربداران را در اختیــارم بگذارد.
بــه جد مخالف بود و بــا تکرار همان عبــارت مزخرفه ،اصرار
داشــت کــه چیــز بــه درد بخــوری درش پیــدا نمیشــه! البته
دوســتانش میداننــد کــه رســاله دکترایــش کار ارزشــمند و
بدیعــی بویژه با اســتفاده از منابــع دســت اول تاریخی نظیر
سکهها بود که کمتر در پژوهشهای ایرانیان مورد توجه قرار
میگیــرد و خصوصاًزمانی که به یاد آوریم احاطه کم نظیر او
بر دانش سکه شناسی و مطالعات عمیقش در این موضوع
را .شــیفتگی جعفــری مذهب به نقــد ،وی را وادار کــرد که در
برخی موارد خاص ،از اســم مســتعار اســتفاده کند .رازی که
تنها پس از مرگش آشکار شــد .کوشیار گیل از جمله نامهای
مستعاری بود که با آن چند نقد جدی را در نشریات معتبر به
چاپ رســاند .مرگ زودهنگام وی در خزان  ۱۳۹۶برای همه
اهل تاریخ ضایعهای سخت و سهمناک بود .شاید دو کتابی
کهبهیادبوداوباعناوینمحسننامهومیراثحقیقیمنتشر
شــد ،بتواند گوشــههای بیشــتری از حیات علمــی و فرهنگی
دکتر جعفری مذهب را به نمایش درآورد.

امیرحسیندلبری
از شاگردان صادق تبریزی

صادقتبریزیکهپدرشنقاشســاختمانبودوبانقاشــان
قهوهخانهایمشــهورآندورهآمدوشــدداشــتعالقهمندبود
کهپســرشنیزاینهنررابیاموزدوازسنشش-هفتسالگیاو
رابهکارگاهاینهنرمندانمیبردتامشقنقاشیکند.تبریزیدر
هنرستانپســرانرشــتهنگارگریراادامهدادودرسال 1338به
استخدامکارگاهســرامیکادارههنرهایزیبادرآمدوسفالگری
وســیلهبیانیتــازهایدراختیاراوقــرارداد،ازمینیاتــورکههنری
ســنتیوموزهایبودفاصلهگرفتودرکارگاهسفالظرافتزیبا
شــناختیحروفراکشــفکردوبهراهنماییســنایی،خطاطی
کهبــرایکاشــیهایمســجد،کتیبهمینوشــتجــذبزیبایی
خطنسخشدوباترکیبابداعیحروف،کتیبههاییساختکه
موتیفخطمحوراصلیساختارآنهابودواینکتیبههانخستین
سنگبناینقاشیخطبودکهتوسطتبریزیخلقشدند.تبریزی
بااســتفادهازخطســفالینههایزیــادیطراحــیورنگآمیزی
کردکهدرســال 1341درنمایشــگاهجهانیسرامیکدرپراگبه
نمایشدرآمد.ســال 1339تبریزیکاردرکارگاهسرامیکرارها
کــردوبهدانشــکدهتازهتأســیسهنرهایتزئینــیرفتوتحت
تعالیمبیژنصفاریوهوشــنگکاظمیبهواقعیتمهمیدر
موردغناوپرباریهنرایرانیدســتپیداکردوباآموختههایش
دربارهمینیاتوراوراوسوسهکردکهباترکیبخطومینیاتوردست
بهخلقآثاریبزندومینیاتورهایآنالیزشــدهایرارویپوســت
بکشــدکهبعدتردرشــبافتتاحیهتاالرایراناینآثاردرکنارآثار
عربشاهیوپیالراموقندریزبهنمایشدرآمد.وجهمشترکیکه

دراستفادهازموتیفهایایرانیدرآثاراینهنرمندانبودباعث
شدکهکریمامامیعنوانمکتبسقاخانهرابهآنهااطالقکند.
تبریــزیدردورهبعدیکارهایخوددســتبهنوکردنمینیاتور
میزندوازموتیفهایمینیاتورهایقدیمیدرتابلوشاستفاده
میکند،اشکالمینیاتوریاستیلیزهشــدهباحداقلخطورنگ
کهادامهسنتمرسوممینیاتورنیستبلکهاستفادهازمینیاتورو
موتیفهایهنرقدیمیدرخدمتنقاشینویناست.تبریزی
همچنیــن از خــط بــه روشهــای گوناگــون در کارش اســتفاده
میکرد.چهآنجاکهبرخالفسنتقدیمیمینیاتورکهدرحاشیه
آنشــرحییاشعرینوشــتهشــدهوتبریزیدرنقاشیخوداین
نوشتههارابهصورتفرمهایتزئینیدرکارشاستفادهمیکرد
وچهآنجاکهفرمیازخوشنویسیرابدونقیدوبندوآزادانهروی
بومنقــشمیکردونمونههاییازآنرارویپوســتکشــیدهکه
بسیارخالقانهوبیبدیلهستند.گرچهصادقتبریزیدورههای
گوناگونــی از نقاشــی و نقاشــیخط را در کارنامــه خــود دارد امــا
تأثیرگذارترینوماندگارترینآنهاکهتبدیلبهامضایشخصی
اوشدهمجموعهمینیاتورهاییهستندکههمرنگوبویاینهنر
سنتیراداردوهمباتغییراتیکهدرفرممینیاتوردادهبهگونهای
ازمینیاتورجدیدکهسبکشخصیتبریزیاستدستپیداکرده
اســتکهآنهاراباخطوموتیفهایایرانیاستیلیزهشدهتزئین
کردهاست.همچنینمجموعهنقاشیخطهاییکهبااستفادهاز
یکدیتیلبزرگشدهواغراقشدهفرمهایخوشنویسیخلق
کردهوگاهآنهارابررویپوستطرحکردهاست.
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