میان اش��تیاق وسواسگونهی موزههای غرب برای گردآوریِ اشیاء «دیگری» و
رفتار این نمایشگاه برقرار کند 3.شاید به همین خاطر است که «کارنامه» او را به
یاد موزههای اروپایی میاندازد.
ِ
ِ
�تعماری اروپا را میتوان در تقلیل هنر دیگری به فرهنگ ،و
امتداد گفتمان اس�
به ویژه فرهنگ دیداری ،پی گرفت .ولعِ انسانشناسانهی نهادهای ِ
هنری غرب
ِ
ِ
اندوختن ْ
انگاشتن
دانش دربارهی «دیگری» تا بدانجا پیش رفته که به نادیده
برای
ِ
ِ
عنصر تخیل در آثار هنرمندان معاصر حاش��یهای به نفع خوانشهایی استنادی
انجامیده است .نمونههایی از این وضعیت در هنر معاصر ایران فراوانند و از چشم
�ن پنهان نماندهاند .در نامهنگاریهایی با یکی از برگزارکنندگانِ «ایران:
منتقدی� ْ
تاریخ ناویراسته – از  ۱3۴۰تا امروز »،مجید اخگر با اشاره به استفاده از مصالحِ
تاریخی در این نمایشگاه پرسشی کلیدی را طرح میکند« :آیا تأکید بر “فرهنگ
بصری” در نهادی متعلق به “هنرهای زیبا” (موزهی هنر مدرن پاریس) کارِ ما را
در معرض مصادرهی سهلالوصول و تبدیل هنر به آنتروپولوژی (انسانشناسی)
قرار نمیدهد؟ به ویژه که این کار با دستنخورده گذاشتنِ تقسیمِ کار جدیدی که
ِ
فرهنگی جهانیشده شکل گرفته انجام
در یکی دو دههی اخیر در حوزهی تولید
شده است“ :هنر” برای کش��ورهای جهان شمال ،و “فرهنگ” برای کشورهای
جهان جنوب ۴».از این رو باید پرس��ید :موزهی هنرهای معاصر چه ضرورتی را
برای برپاییِ نمایش��گاه «کارنامه »،که به تقویت و بازتولید این نظام دوگانهی
سلسلهمراتبیمنتهیمیشود،احساسکردهاست؟
اینجا ،پیکربندی ارائه شده از مفهو ِم «فرهنگ دیداری» تنها به انباشتِ مستندات
تصویری مقید اس��ت .در این صورتبندی ،چیزها ،بینی��از از دخل و تصرفی
سوبژکتیو ،واجد داللتهایی بر «امر واقعی» تلقی میشوند .چنین چشماندازی در
تظاهری به پرهیز از تاریخ نمایان میشود؛ آنجا که قناعت به یک وقایع ِ
نگاری
عقیم ،در مارپیچِ ورودی ،بناست ،بیآنکه مسؤولیتهای تاریخنگاری را بپذیرد،
نقشِ تاریخ را بازی کندِ .
منطق این وقایعنگاری در تسلسلی خطی که حاکم بر
ِ
ِ
منطقاستقرا ِر
لوژیکابژههاستامتدادمییابد.نهایتًا،
چیدمانِکرنو
محصولاین ْ
علی و معلولی میان نامها ،عددها ،و چیزهاست .این نظمِ محافظهکارانه ،که
نظامی ّ
میانجیبسترسازیهاینوشتاریتقویتمیشود،بهظفرمندیِ
ِ
درتما ِمنمایشگاهبه
روایتی غالب بر شکافها و درزهای مهجور تاریخ میانجامد« .کارنامه» از «موش
و گربه»ی عبید زاکانی آغاز میشود و در پایانی هوشمندانه به «شهر موشها»ی
ِ
تراژیک ضداقتدا ِر قصهی
برومند منتهی میشود؛ بازگشتی ُکمدی به جوهرهی
علیومعلولی،
عبید.نمایشگاه،ا ّما،بههماننظمیکهپیشتربرقرارکردهاست،نظم ّ
نیز وفادار نمیماند .تصوی ِر کودتا در پسِ شهرفرنگ پنهان میشود .از همین لحظه
است که «فِلیکس» ) (Felix the Catجای گربهی عبید را میگیرد و ِ
روایت کودتا
و سرکوبِ انگیزههای انقالبی ،همانجا ،در پسِ شهرفرنگ ،باقی مانده و از این
پستنهاباروایتیروبروییمکهداستانتبدیل«فلیکس»به«تام»رانقلمیکند.در

سوی دیگ ِر «کارنامه» ،اثری از خواستِ عمومی برای سرنگونیِ اقتدارگرایی عصر
کودکان به سوژهی عکسهایی
پهلوی که منجر به انقالب ۱3۵۷میشود نیست.
ْ
ِ
موقعیت انقالب را ،منقطع از تاریخش ،تصویر میکنند« .شهر
بدل میشوند که
موشها» پردهی آخریست که قرار است برآیند سالهای نخستین انقالب باشد.
ِ
رجعت«کارنامه»بهگذشت ْهچندانبیشباهتبهتکثیرِاولیننسخهی«شهرموشها»
ِ
ِ
ِ
استاقبالعمومیبه«کارنامه»را
نیست.آنچهمتضمنموفقیت«شهرموشهایْ »۲
ِ
ِ
نیزتضمینمیکند:فروشنوستالژی! ۵در«گذشتههایحاضر:پالیمسستشهری
و سیاستهای خاطره» ،آندریاس ِ
ِ
«بازاریابی انبوهِ نوستالژی» به عنوان
هویسن از
ِ
فرهنگ غرب پس از
مؤلفهای از نیروهای برسازندهی «بازا ِر خاطره»ی صنعت
دههی هفتاد میالدی یاد میکند 6.بازار خاطره در پیِ گالوانیزه کرد ِن گذشته است.
بر خالف «استخراج موزه»ی ویلسن که در آن شکافهای گذشته همچون روحی
برخاسته از گورِ تاریخْ بیننده را رها نمیکنند« ،کارنامه» تصویری فریبنده را از
گذشته بَرمیسازد که مخاطبش را تسخیر میکند .نیمکتهای مدرسه با سطوح
شیشهای به ویترینهایی بدل میشوند که نظامِ آموزشیِ ناکارآمد ،همگنساز ،و
خشن را صیقل میدهند [تصویر  .]3ردپای این رویکرد را میتوان در صفحات
ْ
ش��بکههای اجتماعی با مضامینی چون «خاطرهبازی» و «تون��ل زمان» و نیز در
برنامههای «جذاب و پرخاطره»ی صدا و سیمای ایران پی گرفت .اما مهمتر اینکه
ِ
سرایت
لژی منتج به انسدادِ اندیشیدن به امکانهای آینده و مانع از
فروش نوستا ْ
ِ
ُ
امی��د به آگاهیِ جمعی و ظهور آن در فرمهای فرهنگی میش��ود – آنچه برای
اِرنْست بلوخ امکان «یوتوپیایی انضمامی» ۷را فراهم میسازد 8.نوستالژی ،از این
ِ
کاربست همین ابزار است
رو ،به ابزاری بدل میشود برای اخته کرد ِن یوتوپیا .با
که «کارنامه» مخاطب را وا میدارد تا به جای اندیشیدن به آینده به گذشتهای بنگرد
که در آن اثری از رهاییبخشی نیست .از این رو« ،کارنامه» ،توأمان ،به آینده و
گذشتهخیانتمیکند.
پینوشت:

1. Friedrich Wilhelm Nietzsche, Ecce Homo, translated by Anthony M. Ludovici (New
York: Macmillan, 1911): 131.
2. Walter Mignolo, “Museums in the Colonial Horizon of Modernity: Fred Wilson’s Mining the Museum (1992)” in Globalization and Contemporary Art, ed. Jonathan Harris
(London: Wiley-Blackwell, 2011): 74.

 .3ناصر فکوهی« ،گذاری به کودکی در موزهای مدرن» تندیس ،شمارهی ( 3۲6خرداد ۱۵ :)۱3۹۵
 .۴مجید اخگر و مراد منتظمی« ،مکاتبات انتقادی مجید اخگر و مراد منتظمی» حرفه :هنرمند ،شمارهی
( ۵6تابستان ۱۷۲ :)۱3۹۴
 .۵مراد ما اینجا از ترکیب «فروش نوستالژی» ناظر بر سویهی اقتصادی  /پولی آن نیست .آن چه منظور
از این ترکیب است مبادلهای نمادین در ساحتهایی چون سرمایهی فرهنگی و کنش ِ
گری سیاسی است.

6. Andreas Huyssen, Present Pasts: Urban Palimpsests and the Politics of Memory
(Stanford, CA: Stanford University Press, 2003): 14-15.
7. concrete utopia
8. Cf. Ernst Bloch, The Principle of Hope (Volume 1), translated by Neville Plaice, Stephen Plaice, and Paul Knight (Cambridge, MA: MIT Press, 1996).
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بدوزند و روی سطح نقاشی بنشانند؛
از س��طح طبیعت به جوهرش فرا یا
فرو روند.
همی��ن دو معب��ر را ب��رای نزدیک
نگاهی به نمایشگاه «نقشه»ی راضیه صدیقیان در گالری اُ
ش��دن و کلنجار رفتن با مجموعهی
«نقش��ه»ی صدیقی��ان برمیگزینم.
علیرضا احمدی ساعی
یعنی یکی جوری��دن روند کاری او
و دیگ��ری کاویدن آنچ��ه اثرش از
جهان باز میتاباند .به تعبیری پیش
از پرداخت��ن به ش��یوهی بازنمایی،
دربارهی شیوهی تن زدن از بازنمایی
در کار هنرمند سخن خواهم گفت.
در واق��ع اث��ر راضیه صدیقی��ان از
خویشتنداریدربازنماییبارمیآید.
مجموعهه��ای پی��ش از دو نمایش
انف��رادیاش تصاوی��ری از طبیعت
خاصه سنگها و صخرههاست .این
تصاویر در نمایشگاه اولش «صفر»
به مقیاسی کالن فرا میروند .اگر آنها
تکهای از طبیعت بودند اینها دیدی
خداگون دارند بر پهنهای وسیع .آن
چه عناصر این منظره را میس��ازند
خطوط و اش��کالی انتزاعی است به
همراه حیواناتی که در این گسترهی
انتزاع��ی میپلکن��د .این (ش��اید)
هم روند کاری «راضیه صدیقیان» هم ش��یوهی بازنمایی در کارش مرا به خوکها به کار او جنبهای فانتزی و بازیگوشانه در معنای منفیاش دادهاند.
یاد س��یراک ملکنیان میاندازد که سال پیش به آن پرداختم .در مقیاسی اما در نمایش��گاه اخیر جنبندهها کنار میروند و تنها عناصر انتزاعی باقی
کوچکتر مسیر کاری راضیه صدیقیان هم(که دومین نمایشگاه فردیاش را میمانند .دیگر خبری از ش��کلی که با قطعیت به چیزی در طبیعت اشاره
ابتدای بهار برگزار کرد) رو به کاستن و خالص کردن دارد .او نیز به مانند کند نیست .تنها دایرهها و نقطهچینها و خطها باقی مانده است .هنرمند از
ملکنیان از بازنمایی طبیعت میآغازد و به فرمهای انتزاعی برخاس��ته از جنبهی کمی با افزودن بر پهنای زاویه دیدش و از جنبهی کیفی با کاستن
همان طبیعت میرسد .از وجهی دیگر همین یادآور شدن همزما ِن فرمهای و انتزاعیکردن ش��کلهایش از ظاهر طبیعت به جوهرش نفوذ میکند و
میکروس��کوپی و ماکروسکوپی ،خرد و کالن طبیعت شباهت پنهان کار آثارش به وضوح عمیقتر و تأملبرانگیزتر میشوند.
صدیقیان به ملکنیان است؛ این که هر دو هنرمند گویی به دنبال نقشمایهی در درون خود نمایش��گاه هم همین روند خویشتندار شدن در به خدمت
جوهری جهانند و آثارش��ان س��ودای آن دارد که هستی را از خردترین و آوردن اش��کال و رنگها به چش��م میآید .در درون دس��تکم دو قاب،
پستترین پدیدههایش تا سترگترین و کیهانیترین رخدادهایش به هم مثلثهای هاش��ورخورده ،دایرههای نقطهچی��ن ،نقطهچینهای پراکنده،

پیشطرحهایی برای کیهان
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راضیهصدیقیان

بدون عنوان
از مجموعهی نقشه
1393

Razieh Sedighian
Untitled from the Map
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2014

راضیهصدیقیان

بدون عنوان
از مجموعهی نقشه
1393

Razieh Sedighian
Untitled from the
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Color pencil on
cardboard
140×206 cm
2015

خطوط پیچ در پیچ گاه قرمز گاه آبی گاه سبز و جز آن کنار هم نشستهاند.
اما هنرمند موفق نشده درگیری فرمی ضروری و قانعکنندهای میان این
عناصر متفاوت برقرار سازد و انسجامی میان این پراکندگی .گویی این
چند کار هم پیشطرحهای رسیدن به کارهای کامیاب نمایشگاهاند که به
۱
اشتباه روی دیوار رفتهاند.
این انس��جام و پختگی نس��بی باز از طریق کاس��تن و خالص کردن در
تقریبن چهار اثر اصلی نمایشگاه با ابعادی در حدود یک متر و دو متر بار
میآید .دوتا از آنها از راه نقطهنهیدنهایی با مرکب یکی با رنگمایههای
آبی و س��بز و دیگری با سرخ ،اخرایی و قهوهای .هزاران نقطهی مرکبی
که تنگ هم نشس��تهاند و بر پهنهی سفید مقوا پیش میتازند و اشکالی
ش��رارهگون پدید میآورند؛ اشکال شرارهگونی که در میان خود با تغییر

ِ
رنگ محدودهای از نقطهها باز شرارههای دیگری میسازند .شرارههایی که
در شرارههایی میپیچند .دو تابلوی دیگر از خط پدید آمدهاند .خطوطی
با مداد-نوکی که شکلهایی شبیه صخرههایی نرمشده ساختهاند .خطوطی
که از دل هم میزایند و هر خط را خطوطی است به موازی و همراهاش،
هر خط به رنگی ،رنگی رقیق .از دور که مینگری طرحی اندکی غبارآلود
و محو و یکسر خاکس��تری بر زمینهی سفید است و از نزدیک که نظر
میاندازی رنگی نیست که نباشد.
از همین نکته ذهن به سوی ارجاعات بیرونی پر میکشد .از همین نکته که
کارهای صدیقیان هم در کلیت فضای پیچیده ساختهاند و هم در جزء و
تکهای این پیچیدگی را تکرار میکنند :همچون نقشه همچون خود جهان.
در جهان هر چه جزییتر شوی از مقدار پیچیدگی کاسته نمیشود .جهان
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میکروسکوپی و ماکروسکوپی به هم میماند و کار صدیقیان به هر دوی
آنها .کار او هم میتواند فعل و انفعاالت شیمیایی زیر میکروسکوپ باشد
هم منظرهای از فراز گردنهای و از آن هم فرازتر ،سحابی یا کهکشانی.
خاصه در آن دو کار که ساختمانش��ان با خط بنا ش��ده :شبیه صخرههایی
در هم کش��یدهاند .صخرههایی که بیتأثیر از فرمهای نگارگری ایرانی و
نقاش��ی شرق دوری نماندهاند .و شاید رودهایی شاخه دادهاند ،روان میان
کوهس��تانی و یا ریزان به دریاهایی سپید و شاید موجهای همین دریاها
هستند و شاید شرارههای آتشی مهیب .اما از همه بیشتر تودههای مذاب
آتشفشانیاند که روی هم لولیدهاند و «همچنان» میلولند.
همی��ن حرکت نرم و نامحس� ِ
�وس همچون تودههای مذاب اس��ت که به
کار صدیقیان غن��ای محتوایی و صوری
بخشیده است ،تحرک و تغیر و صیرورتی
نامحس��وس ،همچ��ون روح طبیعت که
موضوع نقاشیها است .طبیعت همواره در
شدنی ساکت و تاریخی اما عمیق و سترگ
است .کار هنرمند از سویی همچون عکسی
از لحظهای ازین صیرورت جهان اس��ت و
از س��وی دیگر خود این صیرورت را دارا
است .درس��ت است که خطوط و نقطهها
در واقع ثابتند اما چشم را آنچنان اجازهی
سکون نمیدهند که سوسو زدن و جنبیدنی
نامحسوس در این ثبات فیزیکی مییابد.
به موازات این تحرک عرضی روی سطح،
حرکت دیگری در عمق در جریان است.
حرکت چشم از کلیتی که همزمان و یکجا درکش میکند به تکهای از آن
و باز تکهای از آن :تجربهای شبیه به نقشهی گوگل .از جایی هم که نمیشود
جزییتر شد انگار این ریزشدنِ مدام در دل اثر مستتر و نمادین است.
همین صی��رورت و تحرک ناپیدای بیوقفهی هم��هی ابعاد عالم که در
اثر هنرمند بازتابیده با فرآیند کارش نیز در تناس��ب آمده است :نشستن
پای پهنهی باز زمینهی سفید چون خداوندی و طرح از دل طرحی بداهه
پرداخت��ن ،پرداختن��ی ریز و جزیی ،آرام و پیوس��ته ،صبورانه و زمانبر.
همچون جهان که گرچه از ضروریات علمی(اینجا زیباییشناسانه) تبعیت
میکند رویهمرفته موجودیتی دلبخواهی و بداهه دارد.
جهانی که صدیقیان تصویر میکند جهانی /منظری پیشاانس��انی یا فرا
انسانی است .او دربارهی جایی و در ابعادی سخن میگوید که میتواند نه

تنها تا زمینِ پیش از بودنِ انسان که تا آنِ آفرینش جهان عقب رود و نه
تنها تا چشماندازی از فراز ابرها که تا تصویری از همهی کیهان کالن شود.
(ابعادی که بود و نبود انسانی تفاوتی نمیکند ).فرمهای شرارهگون او که
همه از مرکز قاب گریخته و به اطراف میپراکنند ش��اید تصویر انفجار
نخستین باشند .پراکنشی که درست در وسط زمینه به دیواری برمیخورد.
همهی کارها را گویی خطی از طول به دو نیم کرده اس��ت یا دو نیم جدا
کنار هم نهاده ش��ده است .انگار زمان و مکان در آنجا تا شده و به درون
کش��یده شده باش��د .این خط گویی رازی است سر به مهر درون تصویر
هنرمند(.میتواند معادل تک بعدی دیوار مرموز فیلم ادیس��هی فضایی:
 ۲۰۰۱کوبریک باشد ).رازی نامکشوف درون تصویری که خود گویی
س��ودای کش��ف راز و رمز جهان را دارد.
انگار میل دارد نقشهی تکرارشونده در همه
ابعاد هستی باشد و در عین این سودا به نظر
اتفاقی ،آنی و خودپاینده میآید.
از باب��ت ای��ن بازنمایی کیهان��ی ،تصویر
صدیقیان در ش��باهت و گفتگو با بومهای
بزرگ بابک اطمینانی مینش��یند(.گرچه
هنوز ب��ا آن غن��ا و چندالیگ��ی فاصلهی
معن��اداری دارد ).از این گذش��ته ،هنرمند
به وض��وح در معرض و تأثیر جهانبینی و
هنر شرقی است ،چه در میلش به طبیعت،
چه در نقشمایههای��ش ،چه در آن فرآیند
نقاشی کردن پرجزییاتِ مراقبهگونش و چه
در این خیرگی عرفانی/فلسفی به هستی در
تمامیتش .از بابت هر یک از این وجوه ،افزون بر گفتگو با آثار اطمینانی،
شاید بتوان گفت راضیه صدیقیان نخستین قدمها را در جادهای برمیدارد
که استادانی چون سهراب سپهری ،سیراک ملکنیان و ابوالقاسم سعیدی در
آن پای گذاشتهاند ،یعنی منظرهپردازانی که بر زمینِ هنر مدرن ایستادهاند
و سر به سوی شرق چرخاندهاند .صادق بودن این همه ،بسته به مجموعههای
آیندهی اوست :تا چه افتد.
پینوشت:
 .۱در نمایش��گاه تعدادی قاب کوچک و یک ویدیو هم هس��ت ک��ه حضور آنها نیز به نظر
بیمورد میآید .قابها چون سامان بسیار سادهتر و ناپختهتری از قابهای اصلی نمایشگاه
دارند و ویدیو چون ،هم از لحاظ ماهیت تصویری و هم سطح کیفی با کارهای دیگر نمایشگاه
ناهماهنگ است؛ نمایی از چشم انسان که نمایی بسیار دیده شده است و در تقابل با تصاویر
نسبتن بدیع مجموعه قرار میگیرد.
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