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 نخستین تجربیات بصری هنری خود را آغاز کرد. درفعالیت  1319از سال ش( 1391ـ1301)استاد احمد اسفندیاری 

در  جان پرداخت.، بیشتر به اسلوب چهره، دست و طبیعت بی(1337و  1336 های در سال های اول و دوم،)دوساالنه

تازه به  ای های درخشان، دریچهانسان و حرکت در فضای باز و رنگبه تصویر آوردن  روی(، با 1341)سال سوم  نهدوساال

، و نیز جریان هنر برای استاد ی نوتر هم شد، دنیایتر و رفیعزمان گشوده با گذشتروی مخاطبانش گشود. این دریچه که 

ها و منضبط گره معماری، هندسه یهاسنتی، نقوش کاشی و آرایه به ارمغان آورد که ریشه در فرهنگ جدید در ایران

، هشداشت. از این پس احمد اسفندیاری با هر اثر و نمایشگا های ایرانیارسیه دبنهای درخشان و فریها و رنگکاربندی

 صفوی، مدرسهه ی دورتزیینات معماره در این آثار، یاد و خاطر او ای از نور و رنگ آشنا ساخت.مخاطب را با فضای تازه

کرد که چگونه آن روح پاک جو میو بخشید. بیننده در ذهن خود جستبهشت را تداوم  چهارباغ و طراوت و هوای پاک هشت

های ذهن انسان معاصری که مدرنسیم را در ترین الیهآن آثار مجدداً حیات بخشیده شده و در عمیق آفرینندگانو روشن 

های آکنده از عشق و شور و رنگ را به بار آورده است. در این آثار پوشیده از کرده و این پرده عمل تجربه کرده است، حلول

ه نور و رنگ و جنبش، جداساختن موضوع از متن میّسر نیست و این دو عامل مطرح در بیان تجسمی، در آثار این دور

جای تصویر در نوسان است،  ند. چشم مخاطب در همهدشمنتج اند که نهایتاً به فضایی انتزاعی اسفندیاری، چنان در هم تنیده

  شود.شکل، لبریز می لّفتکی پاک و حضور بیاهرنگ درکای مکث ندارد و در هر گردش، از لحظه

پیشرفته جهان امروز )در هنرهای تجسمی( به شکل مستقیم های ذهن هنرمندی که کمتر با جریان راستی چگونه استبه

قریحه و مبتنی بر  خوش گونه اصیل و آثاری اینبه سیالن درآید و  تواندمی بال است، این چنین پیشرو و سبک نبودهمواجه 

قومی مخاطب را مجذوب خود سازد؟ چه عاملی به غیر از ذهن آفرینشگر و الهام ه فرهنگ سنتی بیافریند و اندیشه و خاطر

الگوها دارد، با  را که ریشه در کهنبپوشاند و دنیایی  عدی بوم رابُدو گونه، سطح رفته از فرهنگ دیرینه قادر است اینگ أتنش

  د.رنگ روی بوم، به مخاطب بازگو کنسادگی و از طریق انتقال 

خاطره، تاریخ، شعور استعالعی،  گویی تمام عواملِند. در اوج خود خورشیدی 1350و  1340های  هدر ده اسفندیاریآثار 

، آن دنیای آثار اواز طریق  انسان معاصر دوبارهاش، همه دست به دست داده تا شرو آفرینندهبینی پیدانش تصویری و جهان

گوید: نقاشی است که می نند این گفته مشهور ماتیس دربارهدقیقاً ما این آثارکند.  درکرنگ و خاطره را  و سرشار از نور

مشقّت طوالنی که روی آن استراحت کند، به هنگام باشد که بیننده پس از یک روز پُر سان مبلی ه نقاشی باید بهپرد»

  «.بکشد و خاطرش به پرواز درآید راحتی آثار، احساس آرامش کند، نفسی به مشاهده این

 خواهد داشت. ی رفیعجایگاههمواره در فرهنگ تصویری معاصر ارزشمند احمد اسفندیاری آثار 
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