
13
99

ن 
ستا

 تاب
،3

ه 4
مار

، ش
جم

ل پن
سا

ر، 
هن

یر 
سف

ی 
خبر

یه 
شر

ن

57

گفت وگو  با حبیب اهلل صادقی، عضو پیوسته فرهنگستان هنر، به مناسبت هفته دفاع مقّدس

بازوی محرک هنرمندان عرصه تجسمی، 
باور به دفاع از ارزش ها بود

داود احمدی بلوطکی 

انقــاب  هنــر  یــت  محور بــا  و  مقــّدس  دفــاع  هفتــه  مناســبت  بــه 
فرهنگســتان  پیوســته  عضــو  صادقــی،  حبیــب اهلل  بــا  اســامی، 
ــای  ــه هنره ــنای عرص ــره  نام آش ــن چه ــم. ای کردی ــی  گفت وگوی ــر،  هن
و  اســامی  انقــاب  هنــر  کــه  نکتــه  ایــن  ذکــر  بــا  کشــور،  تجســمی 
مســائل پیرامــون آن و نیــز تــداوم شــکل تکوینــی  ایــن هنــر در دوران 
دفــاع مقــّدس، نیــاز بــه بحثــی مفّصل تــر از ایــن دارد، بــه پرســش های 

مــا پاســخ داد.
□

 دربــاره پیشــینه هنــر انقــالب و به طــور کلی تــر، نقــش هنــر در جنــگ 
ً
لطفــا

توضیــح بفرماییــد تــا در ادامــه، پرســش های دیگــری را عــرض کنــم.
گذشــته هنــر انقابــی در دنیــا را تعریــف  گــر بخواهیــم پیشــینه و  ا
یــم،  بپرداز آن  نشانه شناســی  و  نمادشناســی  بــه  به نوعــی  و  کنیــم 
ــم.  کنی ــرور  ــان را م ــای رخ داده در جه ــا و نبرده ــخ جنگ ه ی ــد تار بای
ازجملــه  بشــری،  تمــدن  یــخ  تار در  ســیری  و  یــخ  تار ایــن  مــرور  بــا 
در  کــه  ببینیــم  به وضــوح  می توانیــم  دورانــت،  ویــل  تمــدن  یــخ  تار
ک، باورهــا، اقلیــم و فرهنــگ یکدیگــر  هــر دوره ای، انســان ها بــه خــا
فرهنــگ  ازبین بــردن  بــرای  تاشــی  ایــن،  و  کرده انــد  تجاوزهایــی 
دیگــری و جایگزین کــردن فرهنــگ خــود بــه جــای آن بــوده اســت. 
اتفاقاتــی  بایــد  کنیــم، دســت کم  را بررســی  یشــه ها  گــر بخواهیــم ر ا
کــه در یکصــد ســال پیــش تــا قبــل از اواخــر دوره  کنیــم  را مطالعــه 

کسپرسیونیســم۲ رقــم  رمانتیسیســم1 و ظهــور مکاتبــی دیگــر چــون ا
خــورده اســت.

ــد، متوجــه  گرفته ان یــخ جــای  کــه در تار ــا مطالعــه اتفاقــات مهمــی  ب
مــردم  میــان  از  روایــات،  و  اســاطیر  و  قهرمانــان  کــه  شــد  خواهیــم 
کــه هنرمنــدان روایــت می کننــد و آنهــا را  برمی خیزنــد و تصاویــری 
سمت وســو می دهنــد، همــه نشــأت گرفته از همیــن وقایــع مهمــی 
یــخ اســت و نــه در افســانه ها؛ اتفاق هایــی نظیــر  کــه در خــود تار اســت 
جنــگ جهانــی دوم و پیدایــش نهضت هــای منشــعب از آن؛ نبــرد 
کــی و هیروشــیما  کازا ک نا ــا کــه داســتان تلــخ و دردن ــکا  ژاپــن و آمری
یتنــام  کــه آمریــکا علیــه مــردم و را رقــم می زنــد؛ جنــگ چندســاله ای 

یــخ.  صــورت داد؛ و دیگــر نهضت هــای آزادی بخــش تار

بــه جنــگ تحمیلــی و دفــاع  ایــن موضــوع را در همین جــا  می توانیــم 
مقــّدس خودمــان تعمیــم دهیــم؟ 

ــا طعــم  ــز م ــوز مــردم عزی ــروزی انقــاب اســامی، هن بلــی؛ بعــد از پی
کــه  ــد  شــیرین لحظــات شــادمانی و پیــروزی خــود را نچشــیده بودن
گرفــت و نســل  رفتارهایــی شــیطنت آمیز علیــه ملــت مــا صــورت 
کــه هنــوز بــا اســلحه و ادوات جنگــی و بــا مســائل نظامــی  جوانــی را 
و  مرزهــا  از  خالــی،  دســت های  بــا  تــا  داشــت  آن  بــر  نبــود،  آشــنا 
کننــد. ایــن غیــرت در همه جــای  جغرافیــای فرهنگــی خــود دفــاع 
ایــران برانگیختــه شــد. هنرمنــدان انقــاب اســامی همــگام بــا فنــون 

1. Romanticism
2. Expressionism
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روزآمــد و همســو بــا اتفاقــات جلــو می رفتنــد؛ هم راســتا بــا انقــاب 
ی  کــه عنصــر اصلــی و بــازو اســامی و ارزش هــای آن. بایــد دانســت 
محــرک هنرمنــدان عرصــه تجســمی، بــاور بــه دفــاع از ارزش هــا بــود؛ 

ــّدس.  ــاع مق دف

ــی  ــدان ردیــف اول انقالب ــه اینکــه شــما خــود یکــی از هنرمن ــا توجــه ب ب
هســتید و در دوســاالنه جهــان اســالم به عنــوان دبیــر حضــور داشــته اید، 
ملــت  یــک  آرمان هــای  هم راســتای  می توانــد  تجســمی  هنــر  چطــور 

کنــد و آن را به نحــوی بپــرورد؟ حرکــت 
موضــوع مــن ماننــد همیشــه، جهــان اســام و مســلمانان جهــان بــوده 
خالــی  دســت های  بــا  سرزمین هایشــان  از  کــه  مردمــی  هســت؛  و 
ــد. در تابلــوی »مرثیــه ای دیگــر«، یــک فلســطینی را  کردن محافظــت 
گویــا۴،  در مــوزه دل پــرادو۳ در حــال دیــدِن تابلویــی از فرانسیســکو 
مــرد  یــک  کــه  مفهــوم  ایــن  بــا  دادم؛  نشــان  اســپانیایی،  نقاشــی 
گلولــه  کــه شــاخه گلی در دســت دارد و در پشــتش جــای  فلســطینی 
ــی  ــت مردم ــه تعزی ــی ب ــدن زخم ــا ب ــح، ب ــفیر صل ــون س ــت، همچ اس
کــه آنهــا را نمی بینــد؛ بــه احتــرام مردمــی رفتــه اســت  رفتــه اســت 
کشــته شــده اند. قهرمــان  یســت ســال پیش تــر  کــه نمادین انــد و دو
گل دارد. مــن به عنــوان یکــی  ــدارد، بلکــه در دســتش  مــن تپانچــه ن
به صــورت  همــواره  کــرده ام  ســعی  انقــاب،  نســل  هنرمنــدان  از 
اتفاقــات  بــه  نشانه شناســانه  و  نمادشناســانه  جســتارگرایانه، 

کنــم.  کار  کنــم و بــا یافتــن زبانــی روزآمــد،  پیرامونــم نــگاه 

و  وظیفــه خــود می دانســتید  آنچــه  ترســیم  بــرای  کارتــان  ابزارهــای  از 
کــه بــا آنهــا مواجــه بودیــد بگوییــد.  مشــکالتی 

ً
احتمــاال

یســت، همــه امکانــات را در اختیــار  یکاتور کار مــن به عنــوان یــک 
مرتــب  می کــردم.  ایجــاد  امکانــات  خــودم  بــرای  خــودم  نداشــتم. 

3. The Prado Museum
4. Francisco Goya

کنــم  کلیــدی پیــدا  اخبــار را رصــد می کــردم تــا بتوانــم خبــری بــه روز و 
یکاتــور، آن را ابتــدای  کار و پــس از بــه تصویــر درآوردنــش در قالــب 
هــر روز بــه روزنامــه برســانم تــا رأس ســاعت ۸ چــاپ شــود. عنــوان 
کــه بی امــان شــلیک  یکــی از نمایشــگاه های مــن را، »توپخانــه ای 
موظــف  را  خــودم  صبــح  روز  هــر  مــن  بودنــد.  گذاشــته  می کنــد« 
یکاتــوری تبیینــی و تحلیلــی ارائــه دهــم. کار می دانســتم تــا از اخبــار، 
کنــار تابلوهایــی  مــن به عنــوان مثالــی از هنرمنــدان نســل انقــاب، در 
کار می کــردم، مطالعــه هــم می کــردم. همزمــان بــا پوســترهایی  کــه 
کــه می کشــیدم، از همراهــی بــا مــردم غافــل نمی شــدم. جریانــات 
کــم نبــود. خطراتــی  کردیــم،  گــذر ایــن زمــان درک  کــه در  مختلفــی 
کــم نبــود. امــا مــن و  کــه مــا هنرمنــدان بــا آنهــا مواجــه می شــدیم، 
کــه مــا  کارمــان را می کردیــم. چــون می دانســتیم  دیگــر هنرمنــدان، 
یــان ســطرهای مهــم انقــاب اســامی هســتیم.  به نحــوی جزئــی از راو
کار  در آن زمان هــای حســاس، مــن در نشــریات مختلــف پوســتر 

می کــردم، درس مــی دادم و همزمــان نقاشــی هــم می کــردم.

از اتفاقــات پیرامــون دفــاع مقــّدس برایمــان بگوییــد. شــما در قامــت 
کردیــد؟ هنرمنــدی انقالبــی بــرای ابــراز ارادت بــه اعتقادتــان چــه 

آن زمــان چهــل نفــر بودنــد و 1۶ ماســک. آدم هــای تابلوهــای مــن 
در  کــرده ام  ســعی  مــن  آســمانی اند.  امــا  نیامده انــد،  آســمان  از 
کــه دفاعــی  آثــارم آن دلیــری، آن سلحشــوری و آن دفــاع مقــّدس را 

دربیــاورم.  تصویــر  بــه  بــود،  آرمان خــو  و  خویشــتن دار 
ک دوســتم در آب می افتــد و زمانــی  کارت شناســایی و پــا روزی 
گفــت:  کــه خــم شــود و آنهــا را بــردارد، در جــواب مــن  گفتــم  کــه بــه او 
مــا  انقــاب  رفتــار  حقیقتــًا  شــویم.«  شــناخته  کــه  نیامده ایــم  »مــا 
عاشــقانه و شــاعرانه بــود. خیلــی از بچه هــای مــا رفتنــد و در جنــگ 
کارت شناســایی نداشــته باشــند.  ــا  کردنــد ت ــاره  عکس هایشــان را پ
گمنــام، از همیــن ایثــار ســر  کــه ایــن همــه شــهید  بــاور مــن ایــن اســت 
ــد؛  برافراشــته اند. اندیشــه  مــن و باورهــای آســمانی مــن، مــردم من ان
ــه و  ــن درج گرفت ــرای  ــا ب ــد. اینه ــاع رفتن ــرای دف ــه ب ــه دلیران ک ــی  مردم
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کردنــد.  مــدال نرفتنــد، بلکــه قطره هــای خونشــان را فــدای باورشــان 
در  می بوســم.  را  آنهــا  پــای  و  عاشقشــانم  مــن  کــه  یارانی انــد  اینهــا 
کشــیدم بــا نــام »وه چــه  مــدح همیــن سلحشــوران بی ادعــا، تابلویــی 

ــم«.  ــه من ک ــان  ــام و نش بی ن
تابلویــی دیگــر دارم بــا نــام »غریبــه«؛ در ایــن اثــر، آدمــی را بــه تصویــر 
کــه در خانــه خــود، در حــال تماشــای تشــییع تابوت هــای  کشــیده ام 
کــه فرزندانشــان را  شهداســت و در حــال دیــدِن مادرهایــی اســت 
بــرای  کل  در  اســت.  مــن غریبــه  بــرای  آدم  ایــن  بدرقــه می کننــد. 
مــادری  بــرای ســتایش  را  تابلــوی »بدرقــه«  جامعــه غریبــه اســت. 
کــه چهــار فرزنــد خــود را، و در واقــع همــه هســتی اش را،  کشــیدم 

می کنــد.  بدرقــه 
مــن در ایــن دوران مهــم زندگــی، باورها و سلحشــوری مردم را نقاشــی 
ایــن موضوعــات  کرده انــد.  راه خــدا عمــل  در  کــه  مردمــی  کــردم؛ 
کــرده  اســت، فیلم ســازان زمــان مــن  ارزشــمند را نســل مــن نقاشــی 
ــزرگ  ــاعرانی ب ــد؛ ش ــم آورده ان ــه قل ــن ب ــل م ــاعران نس ــاخته اند و ش س
انقــاب  بزرگــی   . و...  حســینی  حســن  امین پــور،  قیصــر  همچــون 
اســامی را می تــوان در ایســتادگی بــا دســت های خالــی در مقابــل 
کــه پیــروزی مــا، در  کــرد  کیــد  ح دیــد. بایــد تأ

ّ
دشــمِن تادندان ُمســل

ِگــرو باورهــای مــا و  اســتفاده از جنگ افــزار نیســت، پیــروزی مــا در 
نمادشناســی آن اســت.

از هنرمنــد انقالبــی صحبــت کردیــم. تعریــف آن از زبان شــما چیســت؟ 
هنرمنــد انقالبی کیســت؟

کنــد و  کــه بخواهــد خــود را اثبــات  هنرمنــد انقابــی در پــی ایــن نبــود 
بــه رخ بکشــد و یــا از جامعــه طلبــکار باشــد. هنرمنــد انقابــی خــود 
کاری و سلحشــوری مردمــش را  کــه دلیــری و فــدا را موظــف می دیــد 
ــه قــول  ــر مهــم نیســت. ب ــودن َخلــق اث ــا زود ب ــه تصویــر درآورد. دیــر ی ب
کــه  کافــی اســت«. ایــن مهــم اســت  ــو  کیفیــت چشــم ت شــاعر: »مــرا 
بــا ایــن چشــم ها »چــه چیــزی« را دیــدی؟ بــا چشــم َســر می بینــی و 
کــه ببینــد. امــا  ــا چشــم ِســر؟ قــوه  طبیعــه چشــم َســر ایــن اســت  ــا ب ی

چشــم ِســر، درون بیــن و نمادشــناس اســت. نســل هنرمنــد انقــاب، 
گزاره هــا و  کــه  نمادهــا و نهادهــا را دیــده اســت و بــر آن اســاس اســت 

کــرده اســت.  ــد پیــدا  ِانگاشــت هایی جدی
کــه در راه خــدا، بهترین هایشــان را هدیــه  ک پــای ایــن ملتــم  مــن خــا
از عهــده  ام  به عنــوان هنرمنــد  کــه  را  تمــام آن چیــزی  مــن  کردنــد. 
کــه خــدا  إن شــاءاهلل  راه خــدا می گــذارم؛  در  برمی آیــد، مخلصانــه 

ــد!  کن ــول  قب

کــدام  تابلویتــان  بهتریــن  باشــد؛  تکــراری  برایتــان  ایــن ســؤال  شــاید 
اســت؟

آنکــه هنــوز نکشــیده ام. و آن تابلــو، تابلــوی ســردار ســلیمانی اســت. 
ــردم.  ــن َم ــق ای ــن عاش ــت. م ــتودنی اس ــیار س ــن بس ــرای م ــن آدم ب ای
کننــد. ایــن  روایــت هنــر انقــاب را بایــد از روز نخســتش تــا االن نقــل 
هشــت ســال دفــاع مقــّدس را نبایــد مجــرد دیــد، پیــروزی انقــاب 
ــم  ــا ه ــد ب ــه  را بای ــار ده ــن چه ــام ای ــد، تم ــرد دی ــد مج ــامی را نبای اس
کــرد. هنــر انقــاب اســامی، همچنــان در حــال زایش اســت.  بررســی 
انقــاب اســامی و دفــاع  از زوایــای مختلــف  مــن هنــوز بســیاری 
کار می کنــم. یکــی از ایــن  ی آن  مقــّدس را یادداشــت می کنــم و رو
کــه قصد  کــرده اســت  زوایــا، در تابلــوی ســردار ســلیمانی تجلــی پیــدا 

دارم آن را بکشــم.

گر برای جمع بندی هست بفرمایید. مطلبی ا
کننــد و  کــه تمامــی آثــار را بررســی  مــا بــه پژوهشــگرانی نیازمندیــم 
یخ شناســی، طبقه بنــدی  بســنجند و از لحــاظ نمادشناســی و تار
ــا  ــفانه م ــد. متأس ــد آی ــار پدی ــن آث ــی ای ــا ارزش واقع ــد ت کنن ــل  و تحلی
کتاب هایــی  یــم.  ندار تسلســل  صورت گرفتــه،  پژوهش هــای  در 
ــه  ک ــی  ــت و پژوهش های ــده اس ــته ش ــه نوش ــن زمین ــون در ای کن ــه تا ک
یخ نــگاری و  گرفتــه اســت، تار دربــاره هنــر انقــاب اســامی انجــام 
ــدارد.  نمادشناســی نشــده اســت و در آن، پژوهشــی جــدی وجــود ن


