
ــای  ــاخص  ترین چهره  ه ــان، از ش ــد نادعلی ــر احم دکت

ــد، باالخــص هنــر محیطــی، فارغ  التحصیــل  هنــر جدی

رشــتۀ نقاشــی از دانشــگاه تهــران اســت. در دوران 

تحصیــل در ایــران، در پــی ســفرهای متعــدد بــه نقــاط 

ــه  ــران را مطالع ــگ ای ــار و فرهن ــور، آث ــف کش مختل

کــرد. بعــد از دوران کارشناســی، رهســپار فرانســه شــد 

ــه مطالعــۀ موزه هــا و  ــه مــدت دو ســال، ب و در آنجــا ب

ــار هنــری جهــان پرداخــت.  آث

ــا  ــد و در آنج ــتان ش ــی انگلس ــال 1371، راه او از س

مــدرک دکتــری خــود را در زمینــۀ نقــوش و تزیینــات 

ــه ایــران، در  دیــواری کســب کــرد. بعــد از بازگشــت ب

ــر،  ــن ام ــه همی ــرد ک مناطــق کوهســتانی ســکونت ک

ــار  ــق آث ــیوۀ او در خل ــرش و ش ــر در نگ ــبب تغیی س

هنــری گردیــد. دکتــر نادعلیــان را بیش تــر بــه واســطۀ 

کارهــای رودخانه    هــا و حجــاری ســنگ  ها و رهاســازی 

ــند.  ــت می  شناس ــا در طبیع کاره

او در پــی بازدیــد از رویــداد هنــری در جزیــرۀ هرمــز، 

منطقــۀ هرمــز و قشــم را بــه عنــوان پایگاهی زمســتانی 

انتخــاب و در نتیجــه، شــروع بــه توجــه ویــژه بــر هنــر 

اجتماعــی و احیــای هنــر و بافــت بومــی بــه خصوص در 

چندیــن ســال اخیــر کــرد. نادعلیــان بــا برپایــی مــوزه 

در ایــن منطقــه، ســبب رشــد هنــر بومــی و آغــاز راهــی 

جدیــد در عرصــۀ هنــر محیطــی شــد. 

ــای  ــور در رویداده ــی حض ــی وی در پ ــهرت جهان ش

مختلــف در بیــش از 70  کشــور دنیــا، عاملــی شــد تــا 

منتقــدان سراســر جهــان، آثــار نادعلیــان را بــه عنــوان 

تنهــا هنرمنــد ایرانــی کــه بــه طــور حرفــه  ای در حیطــۀ 

ــد. ــی کنن ــد، معرف ــر محیطــی فعالیــت می  کن هن

مصاحبه با دکتر احمد نادعلیان
فاطمه زاده  عباس 1 

ــه رضایت بخش نیست کمّیت، همیش
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توجــه روزافــزون بــه هنر محیطــی در ایــران و در دوران 

کنونــی، ســبب شــد تــا ایــن مصاحبــه بــا ایشــان انجــام 

ــه  ــبت ب ــه نس ــان آنک ــا بی ــان ب ــر نادعلی ــرد. دکت پذی

ــتند،  ــن هس ــران خوش بی ــی در ای ــر محیط ــدۀ هن آین

ــه  ــه الزم اســت در راســتای توجــه ب ــد ک اشــاره کردن

کمیــت، کیفیــت آثــار خلــق شــده نیــز مــورد اهمیــت 

ــد  ــدا کنن ــا شــاخصه  های مناســب را پی ــرد ت ــرار بگی ق

ــک فضــای مناســب جهــت  ــا ایجــاد ی ــد، ب ــن رون و ای

ــام  ــخت  گیرانه  ای، انج ــکل س ــه ش ــی، ب ــد و بررس نق

می  شــود. از همراهــی دکتــر نادعلیــان در پذیــرش 

ــه، کمــال تشــکر را دارم. ــن مصاحب انجــام ای

هنــری  فعالیــت  تجــارب  و  ســابقه   )1  
ــه  ــخصًا چ ــه مش ــت و اینک ــه اس ــما چگون ش

می  کردیــد؟ دنبــال  را  دغدغه    هایــی 

و  نوجــوان  مــن  کــه  زمانــی  بگویــم  می  توانــم 

ــاً  ــا، خصوص ــن خانواده  ه ــع   بی ــودم، آن موق ــوان ب ج

خانواده  هــای طبقــۀ متوســط و ســنتی، ایــن شــناخت 

ــتان  های  ــی هنرس ــه حت ــت ک ــود نداش ــی وج و آگاه

ــدود  ــری مح ــکده  های هن ــود دارد و دانش ــری وج هن

ــالگی  ــا 15 س ــن 14 ی ــی، از س ــکل ذوق ــه ش ــود. ب ب

را  نقاشــی  بــود،   57 و   56 ســال  های  همــان  کــه 

ــم  ــالب، کارهای ــوع انق ــا وق ــاً ب ــردم و تدریج ــروع ک ش

ــت  ــودش گرف ــه خ ــی ب ــم اجتماع ــات طع ــی اوق گاه

ــود. در کارهــای  ــع ب کــه ملهــم از رویدادهــای آن موق

دوران دبیرســتان، تــا حــدودی کارهــای طنــز می  کــردم 

تــا اینکــه دوم دبیرســتان، متوجــه شــدم کــه در 

دانشــکده  ها و دانشــگاه، رشــتۀ هنــر وجــود دارد. پــس 

ــگاه  ها  ــه دانش ــن دوره  ای ک ــی، اولی ــالب فرهنگ از انق

ــردم  ــدام ک ــون رشــتۀ نقاشــی اق ــرای آزم ــاز شــد، ب ب

ــجوی  ــوان دانش ــه عن ــا ب ــای زیب ــکدۀ هنره و در دانش

نقاشــی پذیرفتــه شــدم. آن موقــع، عــالوه بــر دانشــکدۀ 

ــه  ــود ک ــر ب ــگاهی هن ــع دانش ــا، مجتم ــای زیب هنره

ــی از  ــه خیل ــرا ک ــد و الزه ــر ش ــگاه هن ــا، دانش بعده

ــه  ــا مشــترک تشــکیل می  شــد. ب ــا م کالس  هایشــان ب

هــر حــال، فضــای هنــری آن زمان  هــا خیلــی محــدود 

ــه  ــرای اینک ــم، ب ــجو بودی ــا دانش ــه م ــی ک ــود، زمان ب

شــاید چشــم  اندازی داشــته باشــید، فضــای اجتماعــی 

ــه را  ــه االن جامع ــا چشــمی ک ــد ب ــی را نمی  ش فرهنگ

ــرایط و  ــع، ش ــرد. در آن موق ــگاه ک ــد، ن ــود دی می  ش

ارتباطــات جهانــی کــه اینترنــت و ماهــواره باشــد، وجود 

ــه دلیــل وقــوع انقــالب و  نداشــت. ارتباطــات ایــران، ب

بعــد از جنــگ، محــدود بــود و فضــای فرهنگــی کشــور، 

خصوصــاً هنــری  اش، بــه اعتقــاد مــن، بــه میــزان 

زیــادی تحــت تأثیــر کشــورهای سوســیالیزم، خصوصــاً 

انقــالب مکزیــک بــود و دورتریــن جریــان هنــری 

دوران دانشــجویی مــا، بیــن ســال  های 62 تــا 67، 

کتاب  هایــی بــود کــه در حقیقــت راجــع   بــه ون  گونــگ، 

و  امپرسیونیســت  ها  از  بعضــی  یــا    کته  کلویتــس، 

نقاشــان روس یــا نقاشــان دیــواری مکزیــک بــود. بدون 

شــک، در چنیــن فضایــی خیلــی از هنرمنــدان، تحــت 

تأثیــر آن فضــای اجتماعــی، سوسیالیســتی بودنــد 

ــوم  ــه مفه ــزم ب ــودم و مدرنی ــتثنی نب ــم مس ــن ه و م

ــچ  ــوز، هی ــود. هن ــده   ب ــده ش ــیه ران ــه حاش ــزاع، ب انت

شــناخت علمــی و تاریخــی هوشــیارانه  ای در ایــران آن 

موقــع بیــن نســل   آن زمــان دربــارۀ رویدادهــای هنــرِی 

مــوازی در غــرب وجــود نداشــت. تدریجــاً از ســال دوم 

ــری راه  ــکده  های هن ــی در دانش ــک موج ــد، ی ــه بع ب
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ــای  ــاخص  ترین چهره  ه ــان، از ش ــد نادعلی ــر احم دکت

ــد، باالخــص هنــر محیطــی، فارغ  التحصیــل  هنــر جدی

رشــتۀ نقاشــی از دانشــگاه تهــران اســت. در دوران 

تحصیــل در ایــران، در پــی ســفرهای متعــدد بــه نقــاط 

ــه  ــران را مطالع ــگ ای ــار و فرهن ــور، آث ــف کش مختل

کــرد. بعــد از دوران کارشناســی، رهســپار فرانســه شــد 

ــه مطالعــۀ موزه هــا و  ــه مــدت دو ســال، ب و در آنجــا ب

ــار هنــری جهــان پرداخــت.  آث

ــا  ــد و در آنج ــتان ش ــی انگلس ــال 1371، راه او از س

مــدرک دکتــری خــود را در زمینــۀ نقــوش و تزیینــات 

ــه ایــران، در  دیــواری کســب کــرد. بعــد از بازگشــت ب

ــر،  ــن ام ــه همی ــرد ک مناطــق کوهســتانی ســکونت ک

ــار  ــق آث ــیوۀ او در خل ــرش و ش ــر در نگ ــبب تغیی س

هنــری گردیــد. دکتــر نادعلیــان را بیش تــر بــه واســطۀ 

کارهــای رودخانه    هــا و حجــاری ســنگ  ها و رهاســازی 

ــند.  ــت می  شناس ــا در طبیع کاره

او در پــی بازدیــد از رویــداد هنــری در جزیــرۀ هرمــز، 

منطقــۀ هرمــز و قشــم را بــه عنــوان پایگاهی زمســتانی 

انتخــاب و در نتیجــه، شــروع بــه توجــه ویــژه بــر هنــر 

اجتماعــی و احیــای هنــر و بافــت بومــی بــه خصوص در 

چندیــن ســال اخیــر کــرد. نادعلیــان بــا برپایــی مــوزه 

در ایــن منطقــه، ســبب رشــد هنــر بومــی و آغــاز راهــی 

جدیــد در عرصــۀ هنــر محیطــی شــد. 

ــای  ــور در رویداده ــی حض ــی وی در پ ــهرت جهان ش

مختلــف در بیــش از 70  کشــور دنیــا، عاملــی شــد تــا 

منتقــدان سراســر جهــان، آثــار نادعلیــان را بــه عنــوان 

تنهــا هنرمنــد ایرانــی کــه بــه طــور حرفــه  ای در حیطــۀ 

ــد. ــی کنن ــد، معرف ــر محیطــی فعالیــت می  کن هن

مصاحبه با دکتر احمد نادعلیان
فاطمه زاده  عباس 1 

ــه رضایت بخش نیست کمّیت، همیش
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توجــه روزافــزون بــه هنر محیطــی در ایــران و در دوران 

کنونــی، ســبب شــد تــا ایــن مصاحبــه بــا ایشــان انجــام 

ــه  ــبت ب ــه نس ــان آنک ــا بی ــان ب ــر نادعلی ــرد. دکت پذی

ــتند،  ــن هس ــران خوش بی ــی در ای ــر محیط ــدۀ هن آین

ــه  ــه الزم اســت در راســتای توجــه ب ــد ک اشــاره کردن

کمیــت، کیفیــت آثــار خلــق شــده نیــز مــورد اهمیــت 

ــد  ــدا کنن ــا شــاخصه  های مناســب را پی ــرد ت ــرار بگی ق

ــک فضــای مناســب جهــت  ــا ایجــاد ی ــد، ب ــن رون و ای

ــام  ــخت  گیرانه  ای، انج ــکل س ــه ش ــی، ب ــد و بررس نق

می  شــود. از همراهــی دکتــر نادعلیــان در پذیــرش 

ــه، کمــال تشــکر را دارم. ــن مصاحب انجــام ای

هنــری  فعالیــت  تجــارب  و  ســابقه   )1  
ــه  ــخصًا چ ــه مش ــت و اینک ــه اس ــما چگون ش

می  کردیــد؟ دنبــال  را  دغدغه    هایــی 

و  نوجــوان  مــن  کــه  زمانــی  بگویــم  می  توانــم 

ــاً  ــا، خصوص ــن خانواده  ه ــع   بی ــودم، آن موق ــوان ب ج

خانواده  هــای طبقــۀ متوســط و ســنتی، ایــن شــناخت 

ــتان  های  ــی هنرس ــه حت ــت ک ــود نداش ــی وج و آگاه

ــدود  ــری مح ــکده  های هن ــود دارد و دانش ــری وج هن

ــالگی  ــا 15 س ــن 14 ی ــی، از س ــکل ذوق ــه ش ــود. ب ب

را  نقاشــی  بــود،   57 و   56 ســال  های  همــان  کــه 

ــم  ــالب، کارهای ــوع انق ــا وق ــاً ب ــردم و تدریج ــروع ک ش

ــت  ــودش گرف ــه خ ــی ب ــم اجتماع ــات طع ــی اوق گاه

ــود. در کارهــای  ــع ب کــه ملهــم از رویدادهــای آن موق

دوران دبیرســتان، تــا حــدودی کارهــای طنــز می  کــردم 

تــا اینکــه دوم دبیرســتان، متوجــه شــدم کــه در 

دانشــکده  ها و دانشــگاه، رشــتۀ هنــر وجــود دارد. پــس 

ــگاه  ها  ــه دانش ــن دوره  ای ک ــی، اولی ــالب فرهنگ از انق

ــردم  ــدام ک ــون رشــتۀ نقاشــی اق ــرای آزم ــاز شــد، ب ب

ــجوی  ــوان دانش ــه عن ــا ب ــای زیب ــکدۀ هنره و در دانش

نقاشــی پذیرفتــه شــدم. آن موقــع، عــالوه بــر دانشــکدۀ 

ــه  ــود ک ــر ب ــگاهی هن ــع دانش ــا، مجتم ــای زیب هنره

ــی از  ــه خیل ــرا ک ــد و الزه ــر ش ــگاه هن ــا، دانش بعده

ــه  ــا مشــترک تشــکیل می  شــد. ب ــا م کالس  هایشــان ب

هــر حــال، فضــای هنــری آن زمان  هــا خیلــی محــدود 

ــه  ــرای اینک ــم، ب ــجو بودی ــا دانش ــه م ــی ک ــود، زمان ب

شــاید چشــم  اندازی داشــته باشــید، فضــای اجتماعــی 

ــه را  ــه االن جامع ــا چشــمی ک ــد ب ــی را نمی  ش فرهنگ

ــرایط و  ــع، ش ــرد. در آن موق ــگاه ک ــد، ن ــود دی می  ش

ارتباطــات جهانــی کــه اینترنــت و ماهــواره باشــد، وجود 

ــه دلیــل وقــوع انقــالب و  نداشــت. ارتباطــات ایــران، ب

بعــد از جنــگ، محــدود بــود و فضــای فرهنگــی کشــور، 

خصوصــاً هنــری  اش، بــه اعتقــاد مــن، بــه میــزان 

زیــادی تحــت تأثیــر کشــورهای سوســیالیزم، خصوصــاً 

انقــالب مکزیــک بــود و دورتریــن جریــان هنــری 

دوران دانشــجویی مــا، بیــن ســال  های 62 تــا 67، 

کتاب  هایــی بــود کــه در حقیقــت راجــع   بــه ون  گونــگ، 

و  امپرسیونیســت  ها  از  بعضــی  یــا    کته  کلویتــس، 

نقاشــان روس یــا نقاشــان دیــواری مکزیــک بــود. بدون 

شــک، در چنیــن فضایــی خیلــی از هنرمنــدان، تحــت 

تأثیــر آن فضــای اجتماعــی، سوسیالیســتی بودنــد 

ــوم  ــه مفه ــزم ب ــودم و مدرنی ــتثنی نب ــم مس ــن ه و م

ــچ  ــوز، هی ــود. هن ــده   ب ــده ش ــیه ران ــه حاش ــزاع، ب انت

شــناخت علمــی و تاریخــی هوشــیارانه  ای در ایــران آن 

موقــع بیــن نســل   آن زمــان دربــارۀ رویدادهــای هنــرِی 

مــوازی در غــرب وجــود نداشــت. تدریجــاً از ســال دوم 

ــری راه  ــکده  های هن ــی در دانش ــک موج ــد، ی ــه بع ب
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ــود کــه مــن هــم  ــاد و آن، کارهــای ســنت  گرایی ب افت

بــه تبــع خیلــی از دانشــجویان آن نســل، مجــذوب ایــن 

شــدیم کــه دنبــاِل هویــت )حــاال شــاید آن موقــع تلقی 

ــن  ــه ای ــد ک ــته را واکاوی کنن ــنن گذش ــد(، س می  ش

ــای پاکبــاز  در دانشــگاه تهــران، توســط اســتاد مــا، آق

ــی  ــد خیل ــم همانن ــن ه ــد و م ــال می  ش ــر دنب بیش ت

ــردم.  ــروی می  ک ــرا پی ــن ماج ــل، از ای ــراد آن نس از اف

ــی  ــم را از خیل ــه شــاید بعضــی از کارهای ــا آنچــه ک ام

ــی   در  ــفرهای پ ــرد، س ــز می  ک ــی  ها متمای از همکالس

پــی بــه گوشــه و کنــار ایــران و انجــام طراحــی بــود و 

ــه صــورت اســالید  در کنــارش، جمــع  آوری اســنادی ب

بــود کــه بالــغ بــر 12 هــزار اســالید شــد و خــب عــالوه 

بــر طبیعــت، فرهنــگ، پوشــش و صنایع  دســتی، ابنیــه 

ــار را در ســفرهایم ثبــت می  کــردم و در  ــی از آث و خیل

زمــان دفاعیــه و بــدون اینکه از چندرســانه  ای شــناختی 

ــرده اســالید و موســیقی کــه  ــا ســه پ داشــته   باشــم ب

ــر  ــالن آمفی  تئات ــود، در س ــج نب ــاد رای ــا زی آن موقع  ه

ــانه  ای  ــۀ چندرس ــک برنام ــا، ی ــای زیب دانشــکدۀ هنره

ترتیــب دادم کــه در ســه پــرده، تصاویــری نشــان 

ــد و  ــش می  ش ــق پخ ــیقی مناط ــد و موس داده می  ش

ــه  ام بیــن دو جــداره  ــادی در روز دفاعی اســالیدهای زی

ــات،  ــد و گاهــی اوق ــرار گرفتــه بودن ــود کــه در آب ق ب

تحــت تأثیــر شــرایط دوران جنــگ، در بیمارســتان  ها از 

ــای  ــر، از صحنه  ه ــال  های آخ ــگ در س ــن جن مجروحی

اعــزام در خیابان  هــا بــرای دفاعیــه  ام کار می  کــردم 

ــول  ــه در ط ــا ک ــی  ام، از آنج ــس از فارغ التحصیل ــه پ ک

دوران تحصیــل، کالس  هــای پیش  دانشــگاهی آن موقــع 

ــی  ــای یک ــد و منه ــزار می  ش ــگاه  ها برگ ــود دانش در خ

ــرون از دانشــگاه،  ــز خصوصــی کوچــک، بی ــا مرک دو ت

کالس  هایــی وجــود نداشــت، مــن کالس  هــای طراحــی 

ــال  ــدت دو س ــه م ــی  دادم و ب ــر درس م ــخ   هن و تاری

در دانشــکدۀ هنرهــای زیبــا، بــرای دانشــجویان رشــتۀ 

ــا  ــال 67 ی ــردم. س ــس می  ک ــی تدری ــی و عکاس نقاش

68، کــه کالس  هــا یــا آزمون  هــای اعــزام برگــزار شــد، 

ــودم و بعــد  ــادی ابتــدا پذیرفتــه نشــده ب ــع زی ــا موان ب

ــراد کــه آن زمــان  از پیگیری  هــا و کمــک بعضــی از اف

نفــوذ زیــادی داشــتند، اســباب اعــزام بــه خــارج مــن 

ــه  ــن ب ــدا راهــی فرانســه شــدم. رفت فراهــم شــد و ابت

فرانســه باعــث شــد کــه حتــی پــس از فارغ التحصیلــی 

کــه جنــگ تمــام شــده   بــود و ســفر می  رفتــم و 

کارهــای واقع  گرایانــه طراحــی می  کــردم و گاهــی 

ــون  ــود. چ ــف بش ــدی، متوق ــازی دو بع ــات فضاس اوق

ورود بــه فرانســه و زندگــی در پاریــس، نزدیــک بــه دو 

ســال کــه زبــان یــاد می  گرفتــم و قصــد داشــتم ادامــۀ 

ــرد. ــون ک ــه شــدت دگرگ ــم، کارم را ب ــل بده تحصی

ــی  ــردم دغدغه  های ــی ب ــن مســأله پ ــه ای در فرانســه، ب

کــه در ایــران داریــم، خیلــی از دنیــای هنــر دور 

هســت. در نتیجــه، کارم دچــار یــک ســکتۀ فرهنگــی 

ــوزه و  ــر م ــال، بیش ت ــدت دو س ــه م ــد. ب ــری ش و هن

ــاره  فضــای فرهنگــی می  دیــدم و کارهــای طنــز را دوب

در کالس  هــای زبــان شــروع کــردم و تدریجــاً میــل بــه 

ــه در  ــا اینک ــردم. ت ــدا ک ــری پی ــث نظ ــناخت مباح ش

ســال 70 بــود کــه از فرانســه راهــی انگلســتان شــدم. 

آن موقع  هــا بــه دلیــل مســائل سیاســی، ســفارت  

ــد از  ــد، بع ــه بع ــال 71 ب ــود. از س ــته ب ــتان بس انگلس

ــل  ــۀ تحصی ــم، ادام ــتان گرفت ــه از انگلس ــی ک پذیرش

ــه  ــی از فرانســه ب ــه جابه  جای ــرد ب ــدا ک ــن ســوق پی م

انگلســتان. در انگلســتان، از دانشــگاِه نــه چنــدان خیلی 
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ــگام،  ــهر بیرمن ــودم و در ش ــه ب ــرش گرفت ــی، پذی خوب

ــه آن  ــجویی  ام ب ــه در دوران دانش ــروژه  ای ک ــان پ هم

عالقــه   داشــتم، نقــوش و تزیینــات دیــواری را در یــک 

ــال  ــام Build Environment، دنب ــه ن ــکده  ای ب دانش

ــه نظــر  ــاوت، ب ــگ متف ــک فرهن ــردم. زیســتن در ی ک

ــل  ــی مث ــی در جای ــط پیرامون ــه محی ــدر ک ــن آن ق م

ــدر  ــذارد و آن ق ــر می  گ ــا در انگلســتان تأثی ــس ی پاری

کــه وفــور منابــع زیــاد هســت و اقتضــای دکتــرا، باعــث 

ــر،  ــر و بیش ت ــال، بیش ت ــار س ــا چه ــه ی ــه س ــد ک ش

ــم و  ــز باش ــا متمرک ــتۀ م ــنن گذش ــای س روی کاره

ــم را  ــه کارهای ــرادی ک ــی از اف ــور خیل ــالف تص برخ

ــوزۀ  ــن در ح ــص م ــد تخص ــر می  کنن ــد و فک می  بینن

هنــر جدیــد هســت، مطالعــات فــوق   لیســانس و 

دکتــرای مــن راجــع   بــه هنــر قدیمــه اســت، یعنــی از 

ــر  ــع فک ــد و آن موق ــر نمی  آی ــالدی جلوت ــرن 17 می ق

ــال  ــا س ــت. ت ــورم هس ــاز کش ــن، نی ــه ای ــردم ک می  ک

ــل  ــه دلی ــار آن، ب ــم طــول کشــید. در کن 75، مطالعات

مطالعــات ســنتی، از معــدود کارهایــی کــه می  کــردم، 

کارهــای نمادگــرا بــود. تــا اینکــه بــه ایــران برگشــتیم. 

یعنــی از زمــان رفتــن بــه انگلســتان، مــن ازدواج 

ــد  ــود و بع ــده ب ــودم، همســرم موســیقی خوان ــرده   ب ک

ــان  ــه فرزندم ــتان ک ــی در انگلس ــال زندگ ــد س از چن

ــفری  ــه در س ــد، البت ــا آم ــه دنی ــال  ها ب ــان س در هم

ــا  ــه ایــران کــه برگشــتیم، ب ــه ایــران داشــتیم. ب کــه ب

ــدم و  ــتانی ش ــق کوهس ــی مناط ــدی راه ــات جدی نی

ــل از  ــه قب ــته، ن ــای گذش ــر از آن کاره ــت دیگ هیچ  وق

رفتــن بــه فرانســه و انگلســتان و نــه در دوران تحصیــل 

ــی  ــتان و زندگ ــه کوهس ــن ب ــرد. رفت ــدا نک ــه پی ادام

ــادۀ کارم و  ــاً م ــه تدریج ــد ک ــب ش ــت موج در طبیع

ــد. آنچــه کــه بعــد از 6،  ــر پیــدا کن محیــط کارم تغیی

ــران نبــودن، مــن را خیلــی غافلگیــر کــرد،  7 ســال ای

ــران  ــن ای ــه م ــی ک ــدم زمان ــه دی ــود ک ــن مســأله ب ای

ــن  ــی عــوض شــده و م ــۀ ایران ــای جامع ــودم، نیازه نب

در کنــار مطالعــۀ هنــر قدیمــه، همیشــه مطالعــۀ هنــر 

معاصــر را در کشــورهای غربــی رصــد می  کــردم و 

طبقه  بنــدی می  کــردم. از زمــان بازگشــت، دیــدگاه   

ــر معاصــر آن  ــه هن ــی نســبت ب ــادی داشــتم، حت انتق

ــرای اینکــه شــناختم از  موقــع و ســرانجام مدرنیــزم. ب

ــع،  ــد. آن موق ــر ش ــران بیش ت ــه ای ــت ب ــان بازگش زم

ــای  ــی و هنره ــر مفهوم ــارۀ هن ــی درب ــناخت عمیق ش

ــنهاد  ــی را پیش ــت، پایان  نامه  های ــود نداش ــر وج معاص

دادم و منابعــی کــه داشــتم. دوســت داشــتم شــناخت 

ــا  ــار کنــم. ام ــه رفت ــم منتقدان داشــته باشــم کــه بتوان

ــودم  ــر خ ــه هن ــد ک ــن ش ــه ای ــج ب ــناخت، منت آن ش

یــک مســیر دورگــه  ای را پیــش بگیــرد و تدریجــاً، کار 

ــاً  ــی و نهایت ــک کار محیط ــه ی ــج ب ــت منت در طبیع

مــن،  کاری  بلــوغ  بیش تــِر  شــد.  زیســت  محیطی 

علی رغــم اینکــه، دو تــا کتــاب طراحــی در زمانــی کــه 

ــود و  ــروم چــاپ شــده ب ــودم قبــل از اینکــه ب ــران ب ای

ــت  های  ــه یادداش ــتان ک ــز در انگلس ــاب طن ــک کت ی

ــا  ــن را ب ــران، م ــاً در ای ــی عمدت ــود، ول ــرا ب دوران دکت

کارهــای رودخانه    هــا و حجــاری ســنگ  ها و رهاســازی 

ــه  ــال، ب ــر ح ــه ه ــند. ب ــت می  شناس ــا در طبیع کاره

ــه باعــث شــد کــه  ــات در مســائلی ک ــل آن مطالع دلی

ــن از  ــد ت ــار چن ــد، در کن ــش بیای ــرورت پی ــن ض ای

دوســتانم در شــوراهای سیاســت  گذاری و انتخــاب 

ــودم  ــم عضــو ب ــن ه ــد، م ــری جدی نمایشــگاه  های هن

ــه از  ــا اینک ــردم ت ــم کارم را می  ک ــودم ه ــوالً خ و معم
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ــود کــه مــن هــم  ــاد و آن، کارهــای ســنت  گرایی ب افت

بــه تبــع خیلــی از دانشــجویان آن نســل، مجــذوب ایــن 

شــدیم کــه دنبــاِل هویــت )حــاال شــاید آن موقــع تلقی 

ــن  ــه ای ــد ک ــته را واکاوی کنن ــنن گذش ــد(، س می  ش

ــای پاکبــاز  در دانشــگاه تهــران، توســط اســتاد مــا، آق

ــی  ــد خیل ــم همانن ــن ه ــد و م ــال می  ش ــر دنب بیش ت

ــردم.  ــروی می  ک ــرا پی ــن ماج ــل، از ای ــراد آن نس از اف

ــی  ــم را از خیل ــه شــاید بعضــی از کارهای ــا آنچــه ک ام

ــی   در  ــفرهای پ ــرد، س ــز می  ک ــی  ها متمای از همکالس

پــی بــه گوشــه و کنــار ایــران و انجــام طراحــی بــود و 

ــه صــورت اســالید  در کنــارش، جمــع  آوری اســنادی ب

بــود کــه بالــغ بــر 12 هــزار اســالید شــد و خــب عــالوه 

بــر طبیعــت، فرهنــگ، پوشــش و صنایع  دســتی، ابنیــه 

ــار را در ســفرهایم ثبــت می  کــردم و در  ــی از آث و خیل

زمــان دفاعیــه و بــدون اینکه از چندرســانه  ای شــناختی 

ــرده اســالید و موســیقی کــه  ــا ســه پ داشــته   باشــم ب

ــر  ــالن آمفی  تئات ــود، در س ــج نب ــاد رای ــا زی آن موقع  ه

ــانه  ای  ــۀ چندرس ــک برنام ــا، ی ــای زیب دانشــکدۀ هنره

ترتیــب دادم کــه در ســه پــرده، تصاویــری نشــان 

ــد و  ــش می  ش ــق پخ ــیقی مناط ــد و موس داده می  ش

ــه  ام بیــن دو جــداره  ــادی در روز دفاعی اســالیدهای زی

ــات،  ــد و گاهــی اوق ــرار گرفتــه بودن ــود کــه در آب ق ب

تحــت تأثیــر شــرایط دوران جنــگ، در بیمارســتان  ها از 

ــای  ــر، از صحنه  ه ــال  های آخ ــگ در س ــن جن مجروحی

اعــزام در خیابان  هــا بــرای دفاعیــه  ام کار می  کــردم 

ــول  ــه در ط ــا ک ــی  ام، از آنج ــس از فارغ التحصیل ــه پ ک

دوران تحصیــل، کالس  هــای پیش  دانشــگاهی آن موقــع 

ــی  ــای یک ــد و منه ــزار می  ش ــگاه  ها برگ ــود دانش در خ

ــرون از دانشــگاه،  ــز خصوصــی کوچــک، بی ــا مرک دو ت

کالس  هایــی وجــود نداشــت، مــن کالس  هــای طراحــی 

ــال  ــدت دو س ــه م ــی  دادم و ب ــر درس م ــخ   هن و تاری

در دانشــکدۀ هنرهــای زیبــا، بــرای دانشــجویان رشــتۀ 

ــا  ــال 67 ی ــردم. س ــس می  ک ــی تدری ــی و عکاس نقاش

68، کــه کالس  هــا یــا آزمون  هــای اعــزام برگــزار شــد، 

ــودم و بعــد  ــادی ابتــدا پذیرفتــه نشــده ب ــع زی ــا موان ب

ــراد کــه آن زمــان  از پیگیری  هــا و کمــک بعضــی از اف

نفــوذ زیــادی داشــتند، اســباب اعــزام بــه خــارج مــن 

ــه  ــن ب ــدا راهــی فرانســه شــدم. رفت فراهــم شــد و ابت

فرانســه باعــث شــد کــه حتــی پــس از فارغ التحصیلــی 

کــه جنــگ تمــام شــده   بــود و ســفر می  رفتــم و 

کارهــای واقع  گرایانــه طراحــی می  کــردم و گاهــی 

ــون  ــود. چ ــف بش ــدی، متوق ــازی دو بع ــات فضاس اوق

ورود بــه فرانســه و زندگــی در پاریــس، نزدیــک بــه دو 

ســال کــه زبــان یــاد می  گرفتــم و قصــد داشــتم ادامــۀ 

ــرد. ــون ک ــه شــدت دگرگ ــم، کارم را ب ــل بده تحصی

ــی  ــردم دغدغه  های ــی ب ــن مســأله پ ــه ای در فرانســه، ب

کــه در ایــران داریــم، خیلــی از دنیــای هنــر دور 

هســت. در نتیجــه، کارم دچــار یــک ســکتۀ فرهنگــی 

ــوزه و  ــر م ــال، بیش ت ــدت دو س ــه م ــد. ب ــری ش و هن

ــاره  فضــای فرهنگــی می  دیــدم و کارهــای طنــز را دوب

در کالس  هــای زبــان شــروع کــردم و تدریجــاً میــل بــه 

ــه در  ــا اینک ــردم. ت ــدا ک ــری پی ــث نظ ــناخت مباح ش

ســال 70 بــود کــه از فرانســه راهــی انگلســتان شــدم. 

آن موقع  هــا بــه دلیــل مســائل سیاســی، ســفارت  

ــد از  ــد، بع ــه بع ــال 71 ب ــود. از س ــته ب ــتان بس انگلس

ــل  ــۀ تحصی ــم، ادام ــتان گرفت ــه از انگلس ــی ک پذیرش

ــه  ــی از فرانســه ب ــه جابه  جای ــرد ب ــدا ک ــن ســوق پی م

انگلســتان. در انگلســتان، از دانشــگاِه نــه چنــدان خیلی 
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ــگام،  ــهر بیرمن ــودم و در ش ــه ب ــرش گرفت ــی، پذی خوب

ــه آن  ــجویی  ام ب ــه در دوران دانش ــروژه  ای ک ــان پ هم

عالقــه   داشــتم، نقــوش و تزیینــات دیــواری را در یــک 

ــال  ــام Build Environment، دنب ــه ن ــکده  ای ب دانش

ــه نظــر  ــاوت، ب ــگ متف ــک فرهن ــردم. زیســتن در ی ک

ــل  ــی مث ــی در جای ــط پیرامون ــه محی ــدر ک ــن آن ق م

ــدر  ــذارد و آن ق ــر می  گ ــا در انگلســتان تأثی ــس ی پاری

کــه وفــور منابــع زیــاد هســت و اقتضــای دکتــرا، باعــث 

ــر،  ــر و بیش ت ــال، بیش ت ــار س ــا چه ــه ی ــه س ــد ک ش

ــم و  ــز باش ــا متمرک ــتۀ م ــنن گذش ــای س روی کاره

ــم را  ــه کارهای ــرادی ک ــی از اف ــور خیل ــالف تص برخ

ــوزۀ  ــن در ح ــص م ــد تخص ــر می  کنن ــد و فک می  بینن

هنــر جدیــد هســت، مطالعــات فــوق   لیســانس و 

دکتــرای مــن راجــع   بــه هنــر قدیمــه اســت، یعنــی از 

ــر  ــع فک ــد و آن موق ــر نمی  آی ــالدی جلوت ــرن 17 می ق

ــال  ــا س ــت. ت ــورم هس ــاز کش ــن، نی ــه ای ــردم ک می  ک

ــل  ــه دلی ــار آن، ب ــم طــول کشــید. در کن 75، مطالعات

مطالعــات ســنتی، از معــدود کارهایــی کــه می  کــردم، 

کارهــای نمادگــرا بــود. تــا اینکــه بــه ایــران برگشــتیم. 

یعنــی از زمــان رفتــن بــه انگلســتان، مــن ازدواج 

ــد  ــود و بع ــده ب ــودم، همســرم موســیقی خوان ــرده   ب ک

ــان  ــه فرزندم ــتان ک ــی در انگلس ــال زندگ ــد س از چن

ــفری  ــه در س ــد، البت ــا آم ــه دنی ــال  ها ب ــان س در هم

ــا  ــه ایــران کــه برگشــتیم، ب ــه ایــران داشــتیم. ب کــه ب

ــدم و  ــتانی ش ــق کوهس ــی مناط ــدی راه ــات جدی نی

ــل از  ــه قب ــته، ن ــای گذش ــر از آن کاره ــت دیگ هیچ  وق

رفتــن بــه فرانســه و انگلســتان و نــه در دوران تحصیــل 

ــی  ــتان و زندگ ــه کوهس ــن ب ــرد. رفت ــدا نک ــه پی ادام

ــادۀ کارم و  ــاً م ــه تدریج ــد ک ــب ش ــت موج در طبیع

ــد. آنچــه کــه بعــد از 6،  ــر پیــدا کن محیــط کارم تغیی

ــران نبــودن، مــن را خیلــی غافلگیــر کــرد،  7 ســال ای

ــران  ــن ای ــه م ــی ک ــدم زمان ــه دی ــود ک ــن مســأله ب ای

ــن  ــی عــوض شــده و م ــۀ ایران ــای جامع ــودم، نیازه نب

در کنــار مطالعــۀ هنــر قدیمــه، همیشــه مطالعــۀ هنــر 

معاصــر را در کشــورهای غربــی رصــد می  کــردم و 

طبقه  بنــدی می  کــردم. از زمــان بازگشــت، دیــدگاه   

ــر معاصــر آن  ــه هن ــی نســبت ب ــادی داشــتم، حت انتق

ــرای اینکــه شــناختم از  موقــع و ســرانجام مدرنیــزم. ب

ــع،  ــد. آن موق ــر ش ــران بیش ت ــه ای ــت ب ــان بازگش زم

ــای  ــی و هنره ــر مفهوم ــارۀ هن ــی درب ــناخت عمیق ش

ــنهاد  ــی را پیش ــت، پایان  نامه  های ــود نداش ــر وج معاص

دادم و منابعــی کــه داشــتم. دوســت داشــتم شــناخت 

ــا  ــار کنــم. ام ــه رفت ــم منتقدان داشــته باشــم کــه بتوان

ــودم  ــر خ ــه هن ــد ک ــن ش ــه ای ــج ب ــناخت، منت آن ش

یــک مســیر دورگــه  ای را پیــش بگیــرد و تدریجــاً، کار 

ــاً  ــی و نهایت ــک کار محیط ــه ی ــج ب ــت منت در طبیع

مــن،  کاری  بلــوغ  بیش تــِر  شــد.  زیســت  محیطی 

علی رغــم اینکــه، دو تــا کتــاب طراحــی در زمانــی کــه 

ــود و  ــروم چــاپ شــده ب ــودم قبــل از اینکــه ب ــران ب ای

ــت  های  ــه یادداش ــتان ک ــز در انگلس ــاب طن ــک کت ی

ــا  ــن را ب ــران، م ــاً در ای ــی عمدت ــود، ول ــرا ب دوران دکت

کارهــای رودخانه    هــا و حجــاری ســنگ  ها و رهاســازی 

ــه  ــال، ب ــر ح ــه ه ــند. ب ــت می  شناس ــا در طبیع کاره

ــه باعــث شــد کــه  ــات در مســائلی ک ــل آن مطالع دلی

ــن از  ــد ت ــار چن ــد، در کن ــش بیای ــرورت پی ــن ض ای

دوســتانم در شــوراهای سیاســت  گذاری و انتخــاب 

ــودم  ــم عضــو ب ــن ه ــد، م ــری جدی نمایشــگاه  های هن

ــه از  ــا اینک ــردم ت ــم کارم را می  ک ــودم ه ــوالً خ و معم
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ــال  ــت در بی  ین ــال غیب ــد از 40 س ــران بع ــرف ای ط

ــن از دوســتان هنرمنــد کــه  ــه همــراه چنــد ت ونیــز ب

ــرای  ــود، ب ــر ب ــن بیش ت ــان از م ــان و تجربه  ش سن  ش

ــز  ــال ونی ــدیم و بی  ین ــز ش ــی ونی ــران راه ــی ای معرف

ــود کــه از آنجــا، کارهایــم  ــرای مــن یــک ســکویی ب ب

ــه  ــی ک ــوند. کارهای ــده بش ــر دی ــه بهت ــد ک ــث ش باع

ــی  ــفرهای پ ــود و س ــتان ب ــت از انگلس ــس از بازگش پ

در پــی و دعوت  هــای متعــدد شــروع شــد کــه بعــد از 

ایتالیــا، آلمــان بــود، بعــد اســپانیا، بعــد آمریــکا و بعــد 

ــور  ــه 70 کش ــا ب ــل از کرون ــا قب ــب ت ــه همین  ترتی ب

رســیده اســت.

ــا طبیعــت، بهــار و  بــه هــر حــال بــه رســم زیســتن ب

ــته  ــال گذش ــا 15 س ــم. ام ــت بودی ــتان در طبیع تابس

بــرای آن رویدادهــای هنــری  ای کــه زمســتان توســط 

یــک انجمــن محلــی در هرمــزگان، دعــوت شــده   بودم، 

ــود  ــا خ ــن ب ــه م ــدم. البت ــنا ش ــز آش ــرۀ هرم ــا جزی ب

ــه  ــودم. در دوران دانشــجویی  ام ب ــه نب ــزگان بیگان هرم

ــا آن  ــردم. ام ــفر می  ک ــم س ــرۀ قش ــاس و جزی بندرعب

ســفر باعــث شــدکه بــه عنــوان یــک پایــگاه زمســتانی، 

ــم  ــی کن ــز زندگ ــرۀ هرم ــتان را در جزی ــز و زمس پایی

کــه بعدهــا جزیــرۀ قشــم و اخیــراً روســتای الفــت هــم 

بــه آن اضافــه شــد، بــه شــکل تمرکــز در چنــد تــا از 

روســتاهای جزیــرۀ قشــم کــه بــه نوعــی هنر زمســتانی 

و در واقــع قشــالقی مــن هســت در هرمــزگان، گرایــش 

اجتماعــی آثــارم در همــان بســتِر زیســت محیطی رشــد 

پیــدا کــرد. شــاید دلیــل آن، ایــن اســت کــه خیلــی بــه 

تجربــه بــه مــن ثابــت شــد، زمانــی کــه ابعاد معیشــتی 

ــری  ــت از کنش گ ــد، صحب ــب نباش ــه راه و مناس رو ب

و  نیســت  بیش تــر  شــوخی    یــک  زیســت  محیطی 

بــه  متعلــق  زیســت  محیطی،  دغدغه  هــای  اصــوالً، 

آدم هــای ســیر هســت کــه حداقل  هــا را داشــته باشــند. 

ــوده   اســت کــه  ــاب ب ــر پیــچ و ت ــد، بســیار پ ــن رون ای

نتیجــه  اش تاکنــون یــک مــوزه در جزیــرۀ هرمــز و بــه 

همــراه همســرم یــک موسســۀ فرهنگی در شــهر قشــم 

ــی از روســتاها، خصوصــا  ــی را در خیل هســت. فضاهای

َســلَخ، کــه آنجــا بــاغ و بومگردی  هایــی را بــرای 

ــای  ــا کاره ــوأم ب ــگری ت ــای گردش ــیقی و کاره موس

ــدان  ــردن هنرمن ــط و ب ــاماندهی محی ــری، در س هن

نقــش داشــتم و اخیــراً خانــه  ای کــه چندســال پیــش 

در الفــت خریــدم را از نــو بازســازی می  کنــم. بازســازی 

ــری  ــر هن ــک اث ــام ی ــل انج ــن مث ــرای م ــه ب آن خان

هســت، مثــل مجســمه کــه از آن کــم و زیــاد می  کنــم 

ــن  ــم. اگرچــه ای ــری می  دان ــر هن ــک اث ــن ی و آن را م

ادعــا، امــروزه در ایــران بیگانــه هســت ولــی بــا گذشــت 

ــن  ــذارد ای ــه می  گ ــی را ک ــرات اجتماع ــان، آن تأثی زم

ــا  ــه را ب ــۀ متروک ــک خان ــد، ی ــک هنرمن ــه ی اســت ک

کمتریــن هزینــه، خــودش و یــا بــا کمــک هنرمنــدان 

دیگــر در آن مداخلــه و ســاماندهی و احیــا کنــد. ایــن 

الزم اســت کــه زمــان ســپری بشــود، کــه البتــه راجــع   

بــه مــوزۀ مــن در جزیــرۀ هرمــز می  تــوان گفــت ثمــرۀ 

خــودش را داده اســت.

ــری  ــان هن ــی را از جری ــه تاثیرات   2( چ
غــرب و تفکــرات هنرمنــدان غــرب گرفتید؟

ــوده  ــی ب ــر مفهوم ــۀ اول، هن ــت در وهل ــوان گف می  ت

ــادی  ــدگاه انتق ــا دی ــردم، ب ــاره ک ــه اش ــور ک و همانط

ــی  ــه آنهــا رفتــم و آنهــا را مطالعــه کنــم. ول نســبت ب

بــه طــور نســبی، جذبشــان شــدم و بــه طــور مشــخص، 
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Land Art و مشــخص  تر، آن  هنرمنــدان زمینــی و 

گرایــش زیســت  محیطی هســت. امــا آن تأثیــر، تبدیــل 

بــه یــک دوگانــه  ای شــده کــه بــه عبارتــی اگــر کســی 

از مــن ســوال کنــد وجــه اشــتراک شــما بــا آنهــا چــه 

هســت، کــه بــر همــگان محــرز اســت. امــا وجــه افتراق 

مــن بــا هنرمنــدان Land Art، در ایــن اســت کــه آنهــا 

ــا، کار  ــی لودره ــاختند. ول ــان را می  س ــودر کارش ــا ل ب

ــی  ــد ول مــن را خــراب می  کننــد. آنهــا، مینیمــال بودن

ــی  ــت. یعن ــی هس ــری و اجتماع ــن، تصوی ــای م کاره

یــک نــوع شــخصیت منطقــه  ای و شــخصی پیــدا کــرده 

ــردم از  ــواره ســعی می  ک ــن هم ــم، م اســت. مضــاف ه

مناطقــی کــه در ایــران، مثــل کنده  نگاری  هــای بــدوی 

کــه در تیمــره، خراســان، همــدان و جای جــای ایران در 

ــی  ــرم. از آن کنده  نگاری  های ــر بگی ــت، تأثی ــا هس کوه  ه

ــد،  ــاتاریخ کار کردن ــتین و پیش ــان  های نخس ــه انس ک

ــا تمدن  هــای اولیــه در مناطــق  در کنــارش همزمــان ب

ــوان گفــت دو  ــه می  ت طبیعــی بســیاری وجــود دارد ک

ــک  ــت و ی ــر هس ــک روش، تأثی ــکه را دارد، ی روی س

ــه.  ــاز زمان ــته و نی ــگ گذش ــا فرهن ــازگاری ب روش، س

ــل  ــود دارد مث ــی وج ــر مجموعه  های ــا، زی ــار آنه در کن

ــا  ــوان گفــت آشــنایی ب ــر صــدا و می  ت ــر اجــرا، هن هن

ــن شــکل شــده کــه بومی  ســازی  ــه ای آنهــا، همــواره ب

شــود و از طــرف دیگــر، از زمــان بازگشــت بــه ایــران، 

کارهــای خبررســانی، مجلــۀ الکترونیــک، داشــتن 

را  برنامه  نویســی  و  وب  ســایت  طراحــی  وب  ســایت، 

ــدد  ــای متع ــش، کار  ه ــال  ها پی ــردم. س ــه می  ک تجرب

زیــادی بــه شــکل Interactive یــا تعاملــی و کارهــای 

ــی در  ــاد دارم. ول ــا( زی ــوع کاره ــن ن ــط ) و از ای برخ

ــزم را روی  ــه تمرک ــح دادم ک ــر، توضی ــال  های اخی س

هنــر محیطــی بگــذارم و صرفــاً از آنهــا اســتفادۀ ابــزاری 

کنــم. ولــی در دومیــن نمایشــگاه هنــر جدیــد یــا بــاغ 

ــرای  ــه ب ــگاهی ک ــا در نمایش ــا ی ــی جاه ــی، خیل ایران

طبیعــت در مرکــز فرهنگــی هنــری صبــا بوده، بســیاری 

کارهایــی از مــن دیدنــد کــه بــا برنامه  نویســی و ایجــاد 

بســتر تعامــل یــا کارهــای درون خطــی باشــد کــه خود 

ــه  ایــن کارهــا هــم، تحــت تأثیــر جریان  هــای غربــی ب

ــخصی را  ــاص و ش ــد خ ــتند و هنرمن ــام هس ــور ع ط

نمی  توانــم نــام ببــرم. یــک فضایــی هســت کــه وجــود 

دارد و هیــچ شــکی نیســت کــه مــن از هنــر مینیمــال 

ــم  ــرات در کارهای ــن تأثی ــم و ای ــر گرفت ــد تأثی ــه بع ب

ــود. ــده می  ش ــکارا دی آش

ــوم  ــر عم ــتقیم ب ــذاری مس   3( تأثیرگ
ــر  ــاً کمت ــه تقریب ــانی ک ــالً کس ــردم )مث م
دغدغــۀ   هنــری و تجربــۀ دیــداری از موزه  ها 
ــزان در  ــه می ــا چ ــد(، ت ــا را دارن و گالری  ه
مســیر فعالیــت هنــری شــما حائــز اهمیــت 
ــه  ــت چگون ــن اهمی ــای ای ــت؟ و حوزه  ه اس

قابــل تبییــن اســت؟
تأثیرگــذاری روی عامــۀ مردم که در فضای روشــنفکری 

یــا خــواص نیســتند، یکــی از دالیلــی بــوده کــه مــن در 

محیط  هــای محــروم، مراکــز هنــری بگــذارم. بــه نوعــی، 

ــه چــاپ رســیده  ــی کــه از مــن ب ــه در کتاب ــن بیانی ای

ــن در  ــه م ــده ک ــس ش ــاًل منعک ــایت  هایم قب ــا در س ی

ــر را  ــر معاص ــتاوردهای هن ــم دس ــعی می کن ــع س واق

بــه مناطــق دور افتــاده و در میــان مــردم ببــرم و بــرای 

آنهــا قابــل فهــم کنــم و ارزش  هــای موجــود در جامعــه 

و جوامــع محلــی را شناســایی کنــم و بــه آنهــا، رنــگ و 
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ــال  ــت در بی  ین ــال غیب ــد از 40 س ــران بع ــرف ای ط

ــن از دوســتان هنرمنــد کــه  ــه همــراه چنــد ت ونیــز ب

ــرای  ــود، ب ــر ب ــن بیش ت ــان از م ــان و تجربه  ش سن  ش

ــز  ــال ونی ــدیم و بی  ین ــز ش ــی ونی ــران راه ــی ای معرف

ــود کــه از آنجــا، کارهایــم  ــرای مــن یــک ســکویی ب ب

ــه  ــی ک ــوند. کارهای ــده بش ــر دی ــه بهت ــد ک ــث ش باع

ــی  ــفرهای پ ــود و س ــتان ب ــت از انگلس ــس از بازگش پ

در پــی و دعوت  هــای متعــدد شــروع شــد کــه بعــد از 

ایتالیــا، آلمــان بــود، بعــد اســپانیا، بعــد آمریــکا و بعــد 

ــور  ــه 70 کش ــا ب ــل از کرون ــا قب ــب ت ــه همین  ترتی ب

رســیده اســت.

ــا طبیعــت، بهــار و  بــه هــر حــال بــه رســم زیســتن ب

ــته  ــال گذش ــا 15 س ــم. ام ــت بودی ــتان در طبیع تابس

بــرای آن رویدادهــای هنــری  ای کــه زمســتان توســط 

یــک انجمــن محلــی در هرمــزگان، دعــوت شــده   بودم، 

ــود  ــا خ ــن ب ــه م ــدم. البت ــنا ش ــز آش ــرۀ هرم ــا جزی ب

ــه  ــودم. در دوران دانشــجویی  ام ب ــه نب ــزگان بیگان هرم

ــا آن  ــردم. ام ــفر می  ک ــم س ــرۀ قش ــاس و جزی بندرعب

ســفر باعــث شــدکه بــه عنــوان یــک پایــگاه زمســتانی، 

ــم  ــی کن ــز زندگ ــرۀ هرم ــتان را در جزی ــز و زمس پایی

کــه بعدهــا جزیــرۀ قشــم و اخیــراً روســتای الفــت هــم 

بــه آن اضافــه شــد، بــه شــکل تمرکــز در چنــد تــا از 

روســتاهای جزیــرۀ قشــم کــه بــه نوعــی هنر زمســتانی 

و در واقــع قشــالقی مــن هســت در هرمــزگان، گرایــش 

اجتماعــی آثــارم در همــان بســتِر زیســت محیطی رشــد 

پیــدا کــرد. شــاید دلیــل آن، ایــن اســت کــه خیلــی بــه 

تجربــه بــه مــن ثابــت شــد، زمانــی کــه ابعاد معیشــتی 

ــری  ــت از کنش گ ــد، صحب ــب نباش ــه راه و مناس رو ب

و  نیســت  بیش تــر  شــوخی    یــک  زیســت  محیطی 

بــه  متعلــق  زیســت  محیطی،  دغدغه  هــای  اصــوالً، 

آدم هــای ســیر هســت کــه حداقل  هــا را داشــته باشــند. 

ــوده   اســت کــه  ــاب ب ــر پیــچ و ت ــد، بســیار پ ــن رون ای

نتیجــه  اش تاکنــون یــک مــوزه در جزیــرۀ هرمــز و بــه 

همــراه همســرم یــک موسســۀ فرهنگی در شــهر قشــم 

ــی از روســتاها، خصوصــا  ــی را در خیل هســت. فضاهای

َســلَخ، کــه آنجــا بــاغ و بومگردی  هایــی را بــرای 

ــای  ــا کاره ــوأم ب ــگری ت ــای گردش ــیقی و کاره موس

ــدان  ــردن هنرمن ــط و ب ــاماندهی محی ــری، در س هن

نقــش داشــتم و اخیــراً خانــه  ای کــه چندســال پیــش 

در الفــت خریــدم را از نــو بازســازی می  کنــم. بازســازی 

ــری  ــر هن ــک اث ــام ی ــل انج ــن مث ــرای م ــه ب آن خان

هســت، مثــل مجســمه کــه از آن کــم و زیــاد می  کنــم 

ــن  ــم. اگرچــه ای ــری می  دان ــر هن ــک اث ــن ی و آن را م

ادعــا، امــروزه در ایــران بیگانــه هســت ولــی بــا گذشــت 

ــن  ــذارد ای ــه می  گ ــی را ک ــرات اجتماع ــان، آن تأثی زم

ــا  ــه را ب ــۀ متروک ــک خان ــد، ی ــک هنرمن ــه ی اســت ک

کمتریــن هزینــه، خــودش و یــا بــا کمــک هنرمنــدان 

دیگــر در آن مداخلــه و ســاماندهی و احیــا کنــد. ایــن 

الزم اســت کــه زمــان ســپری بشــود، کــه البتــه راجــع   

بــه مــوزۀ مــن در جزیــرۀ هرمــز می  تــوان گفــت ثمــرۀ 

خــودش را داده اســت.

ــری  ــان هن ــی را از جری ــه تاثیرات   2( چ
غــرب و تفکــرات هنرمنــدان غــرب گرفتید؟

ــوده  ــی ب ــر مفهوم ــۀ اول، هن ــت در وهل ــوان گف می  ت

ــادی  ــدگاه انتق ــا دی ــردم، ب ــاره ک ــه اش ــور ک و همانط

ــی  ــه آنهــا رفتــم و آنهــا را مطالعــه کنــم. ول نســبت ب

بــه طــور نســبی، جذبشــان شــدم و بــه طــور مشــخص، 
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Land Art و مشــخص  تر، آن  هنرمنــدان زمینــی و 

گرایــش زیســت  محیطی هســت. امــا آن تأثیــر، تبدیــل 

بــه یــک دوگانــه  ای شــده کــه بــه عبارتــی اگــر کســی 

از مــن ســوال کنــد وجــه اشــتراک شــما بــا آنهــا چــه 

هســت، کــه بــر همــگان محــرز اســت. امــا وجــه افتراق 

مــن بــا هنرمنــدان Land Art، در ایــن اســت کــه آنهــا 

ــا، کار  ــی لودره ــاختند. ول ــان را می  س ــودر کارش ــا ل ب

ــی  ــد ول مــن را خــراب می  کننــد. آنهــا، مینیمــال بودن

ــی  ــت. یعن ــی هس ــری و اجتماع ــن، تصوی ــای م کاره

یــک نــوع شــخصیت منطقــه  ای و شــخصی پیــدا کــرده 

ــردم از  ــواره ســعی می  ک ــن هم ــم، م اســت. مضــاف ه

مناطقــی کــه در ایــران، مثــل کنده  نگاری  هــای بــدوی 

کــه در تیمــره، خراســان، همــدان و جای جــای ایران در 

ــی  ــرم. از آن کنده  نگاری  های ــر بگی ــت، تأثی ــا هس کوه  ه

ــد،  ــاتاریخ کار کردن ــتین و پیش ــان  های نخس ــه انس ک

ــا تمدن  هــای اولیــه در مناطــق  در کنــارش همزمــان ب

ــوان گفــت دو  ــه می  ت طبیعــی بســیاری وجــود دارد ک

ــک  ــت و ی ــر هس ــک روش، تأثی ــکه را دارد، ی روی س

ــه.  ــاز زمان ــته و نی ــگ گذش ــا فرهن ــازگاری ب روش، س

ــل  ــود دارد مث ــی وج ــر مجموعه  های ــا، زی ــار آنه در کن

ــا  ــوان گفــت آشــنایی ب ــر صــدا و می  ت ــر اجــرا، هن هن

ــن شــکل شــده کــه بومی  ســازی  ــه ای آنهــا، همــواره ب

شــود و از طــرف دیگــر، از زمــان بازگشــت بــه ایــران، 

کارهــای خبررســانی، مجلــۀ الکترونیــک، داشــتن 

را  برنامه  نویســی  و  وب  ســایت  طراحــی  وب  ســایت، 

ــدد  ــای متع ــش، کار  ه ــال  ها پی ــردم. س ــه می  ک تجرب

زیــادی بــه شــکل Interactive یــا تعاملــی و کارهــای 

ــی در  ــاد دارم. ول ــا( زی ــوع کاره ــن ن ــط ) و از ای برخ

ــزم را روی  ــه تمرک ــح دادم ک ــر، توضی ــال  های اخی س

هنــر محیطــی بگــذارم و صرفــاً از آنهــا اســتفادۀ ابــزاری 

کنــم. ولــی در دومیــن نمایشــگاه هنــر جدیــد یــا بــاغ 

ــرای  ــه ب ــگاهی ک ــا در نمایش ــا ی ــی جاه ــی، خیل ایران

طبیعــت در مرکــز فرهنگــی هنــری صبــا بوده، بســیاری 

کارهایــی از مــن دیدنــد کــه بــا برنامه  نویســی و ایجــاد 

بســتر تعامــل یــا کارهــای درون خطــی باشــد کــه خود 

ــه  ایــن کارهــا هــم، تحــت تأثیــر جریان  هــای غربــی ب

ــخصی را  ــاص و ش ــد خ ــتند و هنرمن ــام هس ــور ع ط

نمی  توانــم نــام ببــرم. یــک فضایــی هســت کــه وجــود 

دارد و هیــچ شــکی نیســت کــه مــن از هنــر مینیمــال 

ــم  ــرات در کارهای ــن تأثی ــم و ای ــر گرفت ــد تأثی ــه بع ب

ــود. ــده می  ش ــکارا دی آش

ــوم  ــر عم ــتقیم ب ــذاری مس   3( تأثیرگ
ــر  ــاً کمت ــه تقریب ــانی ک ــالً کس ــردم )مث م
دغدغــۀ   هنــری و تجربــۀ دیــداری از موزه  ها 
ــزان در  ــه می ــا چ ــد(، ت ــا را دارن و گالری  ه
مســیر فعالیــت هنــری شــما حائــز اهمیــت 
ــه  ــت چگون ــن اهمی ــای ای ــت؟ و حوزه  ه اس

قابــل تبییــن اســت؟
تأثیرگــذاری روی عامــۀ مردم که در فضای روشــنفکری 

یــا خــواص نیســتند، یکــی از دالیلــی بــوده کــه مــن در 

محیط  هــای محــروم، مراکــز هنــری بگــذارم. بــه نوعــی، 

ــه چــاپ رســیده  ــی کــه از مــن ب ــه در کتاب ــن بیانی ای

ــن در  ــه م ــده ک ــس ش ــاًل منعک ــایت  هایم قب ــا در س ی

ــر را  ــر معاص ــتاوردهای هن ــم دس ــعی می کن ــع س واق

بــه مناطــق دور افتــاده و در میــان مــردم ببــرم و بــرای 

آنهــا قابــل فهــم کنــم و ارزش  هــای موجــود در جامعــه 

و جوامــع محلــی را شناســایی کنــم و بــه آنهــا، رنــگ و 
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ــوزه  ای  ــم م ــم بگوی ــم. می  توان ــر بده ــر معاص ــوی هن ب

ــزار  ــن ه ــاالنه چندی ــز دارم و س ــرۀ هرم ــه در جزی ک

ــرادی  ــِد آن، اف ــج درص ــاید، پن ــده دارد، ش بازدیدکنن

باشــند کــه تحصیــالت هنــری دارنــد و بــا عقبــۀ هنری 

ــی  ــۀ روشــنفکری ایران ــر آن جامع ــا کاًل اگ ــد. ی می  آین

و خارجــی را در نظــر بگیریــم، آنهــا شــاید ســی درصــد 

ــا، از  ــوند. چــون م ــامل ش ــوزه را ش ــدگان م بازدیدکنن

ــد،  ــد می  کنن ــد و بازدی ــه می  آین ــی ک ــراد زمان ــن اف ای

ــام  ــی انج ــم تحقیقات ــم و ه ــو می  کنی ــرس  و ج ــم پ ه

ــا انگیزه  هــای  شــده و معمــوالً افــراد بســیار متنوعــی ب

مختلفــی بــه مــوزه می آینــد کــه ممکــن هســت نقطــه 

ــه آن فضــا  ــه باعــث عالقه  مندی  شــان ب ــه  ای ک ــا نکت ی

ــم  ــده  ای ه ــد. ع ــر نباش ــرای هن ــاً از مج ــود، الزام بش

برایشــان عجیــب اســت کــه چــرا یــک نفــر کــه اســتاد 

ــگاه را  ــت، دانش ــوده اس ــارج ب ــوده و در خ ــگاه ب دانش

رهــا کــرده و در یــک بافــت محــروم و یــک روســتایی 

ــر  ــدارد و ه ــاخت  های الزم را ن ــوز زیرس ــاًل هن ــه مث ک

وقــت هــوا طوفانــی بشــود، راه بســته شــده و از حداقــل 

امکانــات برخــوردار اســت، آمــده. خــود همیــن مســأله، 

ــر آن  ــت تأثی ــده  ای تح ــه و ع ــه جاذب ــده ب ــل ش تبدی

ــر  ــدن از نظ ــه آم ــد ک ــرار می  گیرن ــی ق ــای عاطف فض

اخالقــی، نتیجــه  اش کارآفرینــی و اشــتغال بــوده اســت. 

ــگاه می  کننــد و البتــه  ــه تأثیــرات مثبتــش ن عــده  ای ب

عــده  ای، هــم در روشــنفکران و هــم در جامعــه  ای کــه 

ــه  ــد ب ــه ســنن بای ــته باشــند ک ــد داش ــد تأکی بخواهن

همــان شــکل باقــی بمانــد، بــا دیــدگاه انتقــادی برخورد 

می  کننــد. ولــی بــه هرحــال، دایــرۀ وســیعی از مخاطبان 

را دارد کــه در میــان آنهــا، افرادی هســتند که هنرشــان 

غبارروبــی شــده و آنجــا بــه نمایــش درآمــده اســت. از 

عروســک  های پارچــه  ای گرفتــه کــه ریشــه در بدویــت 

دارنــد تــا شــلوارهایی که گالبتــون دوزی دارنــد و روزی، 

ــا کارهــای مشــترکی کــه  ــه محســوب می  شــدند ی زبال

ــان انجــام می  شــود و چهره  هایــی را از الگوهایــی  ــا زن ب

ــا را  ــا، نقش  ه ــد و آنه ــم کار می  کنن ــن می  ده ــه م ک

از مهارت  هایــی کــه یــاد گرفتنــد ماننــد نقــش حنــا و 

گالبتــون، انجــام می  دهنــد. هم چنیــن افــرادی کــه در 

حاشــیه یــا خودآموختــه گفتــه می  شــوند کــه شــماری 

ــل از آن در  ــتاهای قشــم و قب ــراد را در روس ــن اف از ای

جزیــرۀ هرمــز شناســایی کــردم و بــه ایــن   افــراد کمــک 

کــردم کــه کارشــان دیــده شــود، کــم نیســتند.

ــن  ــل تببی ــه قاب ــه چگون ــت ک ــن اهمی ــای ای حوزه  ه

می  باشــند، بــه نظــر مــن جامعــۀ هنــری و روشــنفکری 

و  بــه ســخره می گیرنــد  را  مــن  گاهــی وقت  هــا، 

ــۀ  ــد در عرص ــک هنرمن ــاًل ی ــا، مث ــن آق ــد ای می  گوین

ــواره  ــاًل گوش ــا و مث ــه آنج ــت ب ــه اس ــی، رفت بین  الملل

یــا قــاب تکثیــر می  کنــد و می فروشــد. یعنــی بــا 

یــک نــگاه ظاهربینانــه این  گونــه اســت. گاهــی وقت  هــا 

ممکــن اســت در میــان روشــنفکران هــم افرادی باشــند 

ــاًل ، گاهــی وقت  هــا کــه  ــد. مــن هــم متقاب کــه بخندن

اینجــا در جزیــره هســتم، اگرچــه مقیــاس جزایــر 

ممکــن اســت مقیــاس فکرمــان را کوچــک کنــد، ولــی 

ــه  ــدم ک ــم، می  خن ــا را می  بین ــون از دور آنه ــب چ خ

ــع  ــه  ای جم ــر پل ــای زی ــم در نگارخانه  ه ــراد ه ــن اف ای

ــد در  ــد. بع ــس می  دهن ــد پ ــد و بازدی ــوند و دی می  ش

واقــع، آنجــا در فضاهــای مرســوم هنــری، افــراد جمــع 

می  شــوند کــه بیش تــر همدیگــر را ببیننــد و بعــد 

غلبــه کــردِن حاشــیه بــر متــن وجــود دارد حــاال ســر 

ــوند  ــته می  ش ــه برجس ــخصیت  هایی ک ــر ش ــراج، س ح
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ــاًل  ــت قب ــش دول ــه نق ــن ک ــاد آن. ای ــالمت اقتص و س

ــرادی  ــوده اســت و حــاال چــه هســت و چــه اف چــه ب

صحنه  گــردان هســتند و چــه افــرادی دارنــد، ایــن 

مــوارد از دور راحت  تــر دیــده می  شــوند و می تــوان 

ــدرن و  ــاًل م ــک کار کام ــی ی ــن، حت ــد م ــت از دی گف

ــود  ــن بش ــر ای ــب ب ــر غال ــس اگ ــک پرفورمن ــی ی حت

ــع  ــا صنای ــود ب ــوم ش ــنت مرس ــک س ــه ی ــل ب و تبدی

دســتی هیــچ فرقــی نــدارد. بــرای اینکــه قابــل 

پیش  بینــی هســت. ولــی زمانــی کــه قابــل پیش  بینــی 

صنایع  دســتی  بــا  می  شــود  قاعده  منــد  و  شــود 

تفاوتــی نــدارد. از ایــن جهــت، مــن فکــر می  کنــم ایــن 

موضــوع اهمیــت دارد کــه وقتــی مــا از توســعه صحبــت 

ــی،  ــا جهان ــی ی ــۀ مل ــه   جانب ــعۀ هم ــم، از توس می  کنی

اگــر هــم مــا در انــزوای خودمــان، کهکشــان  ها را 

ــی نداشــته باشــد و  ــود بیرون ــن نم ــی ای ــم، ول بپیمایی

رابطــه  ای ایجــاد نکنــد، می  تــوان گفــت انتزاعــی باقــی 

ــرات فرهنگــی و اجتماعــی  اش  ــد و آن تأثی خواهــد مان

ــه  ــل نیســتم ک ــن قائ ــد. اگرچــه م را از دســت می  ده

همــۀ آدم  هایــی کــه کار هنــری می  کننــد )هنرمنــدان(، 

ــد  ــراد می  توانن ــند، اف ــی باش ــر اجتماع ــد کنش گ بای

ــۀ خودشــان ســیر و ســلوکی داشــته  ــج نگارخان در کن

باشــند. ولــی زمانــی کــه ادعــا می  شــود، بــه نظــر مــن 

راســتی آزمایی آن ادعــا کــه تــا چــه حــد آن اثــر حتــی 

ــه کار  ــه در جامع ــن ک ــد روی م ــج می  توان در آن کن

ــه در  ــن ک ــد م ــه ح ــا چ ــذارد و ت ــر بگ ــم تأثی می  کن

جامعــه هســتم روی آن تأثیــر می  گــذارم، تــا چــه حــد 

یــک حراجــی می  توانــد روی مــن کــه حتــی کارهایــم 

ــه  ــن رابط ــود، ای ــه می  ش ــان فروخت ــا زن ــاط ب در ارتب

وجــود دارد. ولــی زمانــی آن مســأله شــاخص می  شــود 

ــنت را  ــک س ــه ی ــی ک ــه کس ــد، ک ــدان می  آی ــه می ک

بخواهــد برتــر بدانــد و آن را تجویــز کنــد. ولــی بــه هــر 

ــه  ــم  انداز عادالن ــک چش ــا، در ی ــدام از آنه ــال، هرک ح

می  تواننــد جایــگاه خــاص خودشــان را داشــته   باشــند.

  4( بــه نظــر شــما، جریــان وارد کردن 
هنــر محیطــی از غــرب بــه ایــران چقــدر 
حوزه  هایــی  چــه  در  و  بــوده  موفــق 

ــود؟  ــاهده می  ش ــف مش ضع
ــران  ــه ای ــرب ب ــه از غ ــری محیطــی ک ــای هن جریان  ه

وارد شــده یــا تحــت تأثیــر آن آمــده و در ایــران بومــی 

ــر  ــه نظ ــت. ب ــته اس ــددی داش ــل متع ــود، دالی می  ش

مــن، از نظــر کّمــی، پــس از گذشــت ســال  ها جایــگاه 

خیلــی خوبــی دارد. یعنــی حداقــل از نظــر شــمار 

ــد و  ــت می    کنن ــوزه فعالی ــن ح ــه در ای ــی ک هنرمندان

ــی  ــل یعن ــال قب ــال  های س ــن در س ــد را م ــل رش دلی

چنــد ســال پــس از آن جشــنواره  های هنــر محیطــی، 

چندیــن عامــل دانســتم. حــاال مــن آیــا اینکــه شــخصاً 

ــی  ــد، ول ــط کار کردن ــه در محی ــلی ک ــای آن نس منه

ــوی  ــۀ آشــکار زیســت  محیطی نداشــتند، ت ــاً بیانی الزام

ــی تأثیراتــش از نظــر  ــان تأثیــر داشــته  ام. ول ــن جری ای

بنیــادی دالیــل دیگــری دارد. در فرهنــگ مــا، صیانت از 

خــاک و آب یــا عناصــر طبیعــی بســیار اهمیــت داشــته 

ــن از نظــر زیرســاخت فکــری وجــود داشــته  اســت. ای

ــه  ــال  هایی ک ــه آن س ــت ک ــن اس ــۀ دوم ای اســت. نکت

ــا  ــران کشــوری ب ــردم، ای ــزار می  ک ــن جشــنواره برگ م

ــری،  ــای هن ــود و فضاه ــی ب ــت جوان ــب جمعی ترکی

ــد  ــل هنرمن ــرای چه ــوی ب ــه در دورۀ پهل ــی ک زمان

ــد  ــخگوی چن ــت پاس ــرار اس ــون ق ــده، اکن ــاخته ش س
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ــوزه  ای  ــم م ــم بگوی ــم. می  توان ــر بده ــر معاص ــوی هن ب

ــزار  ــن ه ــاالنه چندی ــز دارم و س ــرۀ هرم ــه در جزی ک

ــرادی  ــِد آن، اف ــج درص ــاید، پن ــده دارد، ش بازدیدکنن

باشــند کــه تحصیــالت هنــری دارنــد و بــا عقبــۀ هنری 

ــی  ــۀ روشــنفکری ایران ــر آن جامع ــا کاًل اگ ــد. ی می  آین

و خارجــی را در نظــر بگیریــم، آنهــا شــاید ســی درصــد 

ــا، از  ــوند. چــون م ــامل ش ــوزه را ش ــدگان م بازدیدکنن

ــد،  ــد می  کنن ــد و بازدی ــه می  آین ــی ک ــراد زمان ــن اف ای

ــام  ــی انج ــم تحقیقات ــم و ه ــو می  کنی ــرس  و ج ــم پ ه

ــا انگیزه  هــای  شــده و معمــوالً افــراد بســیار متنوعــی ب

مختلفــی بــه مــوزه می آینــد کــه ممکــن هســت نقطــه 

ــه آن فضــا  ــه باعــث عالقه  مندی  شــان ب ــه  ای ک ــا نکت ی

ــم  ــده  ای ه ــد. ع ــر نباش ــرای هن ــاً از مج ــود، الزام بش

برایشــان عجیــب اســت کــه چــرا یــک نفــر کــه اســتاد 

ــگاه را  ــت، دانش ــوده اس ــارج ب ــوده و در خ ــگاه ب دانش

رهــا کــرده و در یــک بافــت محــروم و یــک روســتایی 

ــر  ــدارد و ه ــاخت  های الزم را ن ــوز زیرس ــاًل هن ــه مث ک

وقــت هــوا طوفانــی بشــود، راه بســته شــده و از حداقــل 

امکانــات برخــوردار اســت، آمــده. خــود همیــن مســأله، 

ــر آن  ــت تأثی ــده  ای تح ــه و ع ــه جاذب ــده ب ــل ش تبدی

ــر  ــدن از نظ ــه آم ــد ک ــرار می  گیرن ــی ق ــای عاطف فض

اخالقــی، نتیجــه  اش کارآفرینــی و اشــتغال بــوده اســت. 

ــگاه می  کننــد و البتــه  ــه تأثیــرات مثبتــش ن عــده  ای ب

عــده  ای، هــم در روشــنفکران و هــم در جامعــه  ای کــه 

ــه  ــد ب ــه ســنن بای ــته باشــند ک ــد داش ــد تأکی بخواهن

همــان شــکل باقــی بمانــد، بــا دیــدگاه انتقــادی برخورد 

می  کننــد. ولــی بــه هرحــال، دایــرۀ وســیعی از مخاطبان 

را دارد کــه در میــان آنهــا، افرادی هســتند که هنرشــان 

غبارروبــی شــده و آنجــا بــه نمایــش درآمــده اســت. از 

عروســک  های پارچــه  ای گرفتــه کــه ریشــه در بدویــت 

دارنــد تــا شــلوارهایی که گالبتــون دوزی دارنــد و روزی، 

ــا کارهــای مشــترکی کــه  ــه محســوب می  شــدند ی زبال

ــان انجــام می  شــود و چهره  هایــی را از الگوهایــی  ــا زن ب

ــا را  ــا، نقش  ه ــد و آنه ــم کار می  کنن ــن می  ده ــه م ک

از مهارت  هایــی کــه یــاد گرفتنــد ماننــد نقــش حنــا و 

گالبتــون، انجــام می  دهنــد. هم چنیــن افــرادی کــه در 

حاشــیه یــا خودآموختــه گفتــه می  شــوند کــه شــماری 

ــل از آن در  ــتاهای قشــم و قب ــراد را در روس ــن اف از ای

جزیــرۀ هرمــز شناســایی کــردم و بــه ایــن   افــراد کمــک 

کــردم کــه کارشــان دیــده شــود، کــم نیســتند.

ــن  ــل تببی ــه قاب ــه چگون ــت ک ــن اهمی ــای ای حوزه  ه

می  باشــند، بــه نظــر مــن جامعــۀ هنــری و روشــنفکری 

و  بــه ســخره می گیرنــد  را  مــن  گاهــی وقت  هــا، 

ــۀ  ــد در عرص ــک هنرمن ــاًل ی ــا، مث ــن آق ــد ای می  گوین

ــواره  ــاًل گوش ــا و مث ــه آنج ــت ب ــه اس ــی، رفت بین  الملل

یــا قــاب تکثیــر می  کنــد و می فروشــد. یعنــی بــا 

یــک نــگاه ظاهربینانــه این  گونــه اســت. گاهــی وقت  هــا 

ممکــن اســت در میــان روشــنفکران هــم افرادی باشــند 

ــاًل ، گاهــی وقت  هــا کــه  ــد. مــن هــم متقاب کــه بخندن

اینجــا در جزیــره هســتم، اگرچــه مقیــاس جزایــر 

ممکــن اســت مقیــاس فکرمــان را کوچــک کنــد، ولــی 

ــه  ــدم ک ــم، می  خن ــا را می  بین ــون از دور آنه ــب چ خ

ــع  ــه  ای جم ــر پل ــای زی ــم در نگارخانه  ه ــراد ه ــن اف ای

ــد در  ــد. بع ــس می  دهن ــد پ ــد و بازدی ــوند و دی می  ش

واقــع، آنجــا در فضاهــای مرســوم هنــری، افــراد جمــع 

می  شــوند کــه بیش تــر همدیگــر را ببیننــد و بعــد 

غلبــه کــردِن حاشــیه بــر متــن وجــود دارد حــاال ســر 

ــوند  ــته می  ش ــه برجس ــخصیت  هایی ک ــر ش ــراج، س ح
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ــاًل  ــت قب ــش دول ــه نق ــن ک ــاد آن. ای ــالمت اقتص و س

ــرادی  ــوده اســت و حــاال چــه هســت و چــه اف چــه ب

صحنه  گــردان هســتند و چــه افــرادی دارنــد، ایــن 

مــوارد از دور راحت  تــر دیــده می  شــوند و می تــوان 

ــدرن و  ــاًل م ــک کار کام ــی ی ــن، حت ــد م ــت از دی گف

ــود  ــن بش ــر ای ــب ب ــر غال ــس اگ ــک پرفورمن ــی ی حت

ــع  ــا صنای ــود ب ــوم ش ــنت مرس ــک س ــه ی ــل ب و تبدی

دســتی هیــچ فرقــی نــدارد. بــرای اینکــه قابــل 

پیش  بینــی هســت. ولــی زمانــی کــه قابــل پیش  بینــی 

صنایع  دســتی  بــا  می  شــود  قاعده  منــد  و  شــود 

تفاوتــی نــدارد. از ایــن جهــت، مــن فکــر می  کنــم ایــن 

موضــوع اهمیــت دارد کــه وقتــی مــا از توســعه صحبــت 

ــی،  ــا جهان ــی ی ــۀ مل ــه   جانب ــعۀ هم ــم، از توس می  کنی

اگــر هــم مــا در انــزوای خودمــان، کهکشــان  ها را 

ــی نداشــته باشــد و  ــود بیرون ــن نم ــی ای ــم، ول بپیمایی

رابطــه  ای ایجــاد نکنــد، می  تــوان گفــت انتزاعــی باقــی 

ــرات فرهنگــی و اجتماعــی  اش  ــد و آن تأثی خواهــد مان

ــه  ــل نیســتم ک ــن قائ ــد. اگرچــه م را از دســت می  ده

همــۀ آدم  هایــی کــه کار هنــری می  کننــد )هنرمنــدان(، 

ــد  ــراد می  توانن ــند، اف ــی باش ــر اجتماع ــد کنش گ بای

ــۀ خودشــان ســیر و ســلوکی داشــته  ــج نگارخان در کن

باشــند. ولــی زمانــی کــه ادعــا می  شــود، بــه نظــر مــن 

راســتی آزمایی آن ادعــا کــه تــا چــه حــد آن اثــر حتــی 

ــه کار  ــه در جامع ــن ک ــد روی م ــج می  توان در آن کن

ــه در  ــن ک ــد م ــه ح ــا چ ــذارد و ت ــر بگ ــم تأثی می  کن

جامعــه هســتم روی آن تأثیــر می  گــذارم، تــا چــه حــد 

یــک حراجــی می  توانــد روی مــن کــه حتــی کارهایــم 

ــه  ــن رابط ــود، ای ــه می  ش ــان فروخت ــا زن ــاط ب در ارتب

وجــود دارد. ولــی زمانــی آن مســأله شــاخص می  شــود 

ــنت را  ــک س ــه ی ــی ک ــه کس ــد، ک ــدان می  آی ــه می ک

بخواهــد برتــر بدانــد و آن را تجویــز کنــد. ولــی بــه هــر 

ــه  ــم  انداز عادالن ــک چش ــا، در ی ــدام از آنه ــال، هرک ح

می  تواننــد جایــگاه خــاص خودشــان را داشــته   باشــند.

  4( بــه نظــر شــما، جریــان وارد کردن 
هنــر محیطــی از غــرب بــه ایــران چقــدر 
حوزه  هایــی  چــه  در  و  بــوده  موفــق 

ــود؟  ــاهده می  ش ــف مش ضع
ــران  ــه ای ــرب ب ــه از غ ــری محیطــی ک ــای هن جریان  ه

وارد شــده یــا تحــت تأثیــر آن آمــده و در ایــران بومــی 

ــر  ــه نظ ــت. ب ــته اس ــددی داش ــل متع ــود، دالی می  ش

مــن، از نظــر کّمــی، پــس از گذشــت ســال  ها جایــگاه 

خیلــی خوبــی دارد. یعنــی حداقــل از نظــر شــمار 

ــد و  ــت می    کنن ــوزه فعالی ــن ح ــه در ای ــی ک هنرمندان

ــی  ــل یعن ــال قب ــال  های س ــن در س ــد را م ــل رش دلی

چنــد ســال پــس از آن جشــنواره  های هنــر محیطــی، 

چندیــن عامــل دانســتم. حــاال مــن آیــا اینکــه شــخصاً 

ــی  ــد، ول ــط کار کردن ــه در محی ــلی ک ــای آن نس منه

ــوی  ــۀ آشــکار زیســت  محیطی نداشــتند، ت ــاً بیانی الزام

ــی تأثیراتــش از نظــر  ــان تأثیــر داشــته  ام. ول ــن جری ای

بنیــادی دالیــل دیگــری دارد. در فرهنــگ مــا، صیانت از 

خــاک و آب یــا عناصــر طبیعــی بســیار اهمیــت داشــته 

ــن از نظــر زیرســاخت فکــری وجــود داشــته  اســت. ای

ــه  ــال  هایی ک ــه آن س ــت ک ــن اس ــۀ دوم ای اســت. نکت

ــا  ــران کشــوری ب ــردم، ای ــزار می  ک ــن جشــنواره برگ م

ــری،  ــای هن ــود و فضاه ــی ب ــت جوان ــب جمعی ترکی

ــد  ــل هنرمن ــرای چه ــوی ب ــه در دورۀ پهل ــی ک زمان

ــد  ــخگوی چن ــت پاس ــرار اس ــون ق ــده، اکن ــاخته ش س
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ــد و  ــه را ندارن ــش هم ــد و گنجای ــد باش ــزار هنرمن ه

ــا  ــد ی ــل بدهن ــر را ه ــث می  شــد بســیاری همدیگ باع

ــل  ــگار جایشــان از قب ــی ان ــز فرهنگ بســیاری در مراک

ــع،  ــم در واق ــات ه ــی اوق ــت و گاه ــده اس ــن ش تعیی

ــد  ــه بگوین ــد ک ــث می  ش ــک باع ــبات ایدئولوژی مناس

ــی  ــت، آنهای ــه هس ــگاه عادالن ــک نمایش ــن ی ــر ای اگ

ــی  ــا آنهای ــد ی ــوی کار می  کردن ــاًل در دورۀ پهل ــه قب ک

کــه چــپ بودنــد و یــا آنهایــی کــه مذهبــی بودنــد، بــه 

شــکل عادالنــه بــه آنهــا فرصــت دادیــم. ولــی همــواره 

طرفــی،  از  و  نمی  رســید  جوان  ترهــا  بــه  فرصــت 

جامعــۀ جــوان مــا هــم ماننــد کشــورهای غربــی، همــۀ 

مشــغله  های الزم کــه بخواهنــد تفرجــی داشــته باشــند، 

ــدارد.  ارتباطــات اجتماعــی داشــته باشــند و اینهــا را ن

ــن    ــه ای ــود ک ــه  ای ب ــک بهان جشــنواره  های محیطــی ی

ــع،  ــوند. در واق ــنا بش ــت آش ــا طبیع ــد و ب ــراد بیاین اف

تمریــن کنش گــری اجتماعــی داشــته باشــند و دالیــل 

ــر از  ــی دیگ ــن، یک ــای آغازی ــر. در زمان  ه ــدد دیگ متع

جاذبه  هایــش ایــن بــود کــه آن زمــان اگــر شــما قصــد 

داشــتید نمایشــگاه برگــزار کنیــد، اول می  بایســت 

ــر  ــنوارۀ هن ــی در جش ــد. ول ــد کنن ــد، تأیی کار را ببری

محیطــی، بــه دلیــل ســماجتی کــه مــن داشــتم، چــون 

در چهارچــوب نگارخانــه ایــن کار را می  کــردم، بــه 

مســئولین وقــت، ایــن مســأله را قبوالنــده بــودم کــه از 

پیــش نمی  شــود ایــده  اش را داد. اول بایــد اجــرا شــود و 

بعــد مشــروعیت پیــدا کنــد. از ایــن جهــت، تســاهل در 

ــی  ــی، آن ممیزی  های ــی، فرهنگ ــائل اجتماع ــان مس بی

در  بســته صــورت می  گیــرد،  در محیط  هــای  کــه 

ــه از آن  ــلی ک ــون، نس ــود. اکن ــی نب ــای محیط فصاه

ــا  ــد ی ــن کار می  کردن ــا م ــد و ب ــر بودن ــل جوان  ت نس

نســلی کــه از قبــل، قــدری بنیــۀ نقاشــانه یــا مجســمه 

داشــتند بــه ایــن ماجــرا پیوســتند و نســلی کــه حتــی 

ــن را  ــاخه ای ــک ش ــدام ی ــر ک ــم، ه ــن نمی  شناس م

ــا هنــر ویدئــو،  بردنــد کــه تلفیقــی از هنــر محیطــی ب

اجــرا، یــا بنیــۀ زیســت محیطــی  اش را تقویــت کننــد. 

ــی  ها کار  ــن رزیدنس ــا آرتیس ــراها ی ــا روی هنرمندس ی

ــع  ــردی و صنای ــل بومگ ــائلی مث ــا مس ــا ب ــد و ی کنن

ــر  ــی از نظ ــتند. ول ــاد هس ــد، زی ــره بزنن ــتی، گ دس

ــوارد،  ــن م ــی از ای ــه خیل ــم ک ــم بگوی ــی می  توان کیف

وقتــی شــتاب  زده و غیــر تخصصــی، بــدون کارشناســی 

برگــزار می  شــود، نتیجــه  اش ایــن اســت کــه فراخوانــی 

می  شــود افــرادی کــه الزامــاً تجربــۀ کافــی در انتخــاب 

ــا را  ــد اینه ــد بتوانن ــه هدفمن ــن ک ــدون ای ــد، ب ندارن

ــهری  ــداد ش ــک روی ــرای ی ــد، ب ــاب کنن ــت انتخ درس

کارهایــی را می  برنــد کــه ممکــن اســت بــا یــک 

ــدواژه در صفحــۀ اول  ــا آن کلی ــی ب جســتجوی اینترنت

ــد  ــرد و بع ــری ک ــا را رهگی ــوگل بشــود آنه ــا دوم گ ی

ــا آن تعریــف خاصــش کــه  ــه ب حــاال هنــر محیطــی ن

ــر در  ــی هن ــی(، یعن ــت محیط ــم Eco Art )زیس بگوی

ــه چشــم  ــه اســت ک ــن گون ــات ای ــط، گاهــی اوق محی

ــا 15  و هــم چشــمی هــم می آیــد، یعنــی قبــاًل، 10 ی

ســال پیــش، یــک زمانــی، هــر شــهری کــه می  رفتــی، 

یــک درخــت نخــل یــا پــر شــکوفه بــود، ولــی در حــال 

ــه  ــود ک ــط کار بش ــزی در محی ــک چی ــر ی ــر اگ حاض

جالــب هســت، بــه طــور مشــخص نــام نمی  بــرم، 

ــط  ــی از مجســمه و کار در محی ــا تلفیق بعضــی از اینه

ــت  ــاوت اس ــت محیطی متف ــر زیس ــا هن ــه ب ــت ک هس

ــران،  ــهری از ای ــر ش ــت در ه ــوان گف ــاً می  ت و تقریب

ــا چیزهــای  ــا پروانه  هــا ی االن یکــی از ایــن فرفره  هــا ی
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ــا  ــی هــم از اینه ــد، باق ــک جــا کار کنن ــه ی خاصــی ک

می  خواهنــد و گاهــی وقت  هــا ایــن موضــوع بــه ســمتی 

مــی  رود کــه نشــان می  دهــد جامعــۀ مــا در ایــن حــوزه، 

ــادی  ــدگاه انتق ــا دی ــدا نکــرده کــه ب توســعۀ الزم را پی

ــت  گذاران  ــراد، از سیاس ــد و ای ــورد کن ــا برخ ــا اینه ب

شــورای شــهر و شهرداری  هاســت. در واقــع، هــر کــدام 

کــه عــوض می  شــوند، تیــم خودشــان را بــر ســر 

ــک  ــه ی ــی و اینک ــر کارشناس ــل ب ــد و قائ کار می آورن

ــۀ رســمی  تری از پژوهشــگران داشــته باشــند،  دبیرخان

نیســتند. امــا اخیــراً، بــرای یــک نمایشــگاه گردانی 

ــام  ــی انج ــور اروپای ــک کش ــه در ی ــادی ک ــط نه توس

می  شــود و جهانــی هســت، از مرکــز مــا خواســته 

بودنــد در ایــن رویــداد کــه فراینــدش در حــال انجــام 

اســت، نمایشــگاه گردانی کنیــم. نکتــۀ جالــب ایــن بــود 

ــا  ــکا، اروپ ــای آمری ــا، منه ــۀ ضعف  ه ــم هم ــه علی رغ ک

ــۀ  ــت در منطق ــوان گف ــره، می  ت ــل ک و کشــورهایی مث

آســیای میانــه و کشــورهای همســایه، اگــر ســراغ 

ــا باشــیم،  ــت م ــان همیــن کمّی ــد خــوب در می هنرمن

ــی  ــت. ول ــعه یافته  تر اس ــا توس ــور م ــت در کش وضعی

ایــن توســعه یافتگی، نبایــد نتیجــه  اش ایــن باشــد کــه 

بگوییــم صدهــا هنرمنــد داریــم کــه کار محیطــی انجام 

ــط  ــی در محی ــگ و وارنگ ــای رن ــد و رویداده می  دهن

ــدید  ــش ش ــان گرای ــه بعضی  هایش ــود ک ــام می  ش انج

زیســت محیطی دارنــد.

  5( از نظــر شــما ترســیم هنــر محیطی 
ایــران در آینــده چگونه اســت؟  

ترســیم هنــر محیطــی در ایــران بــا نســلی کــه پــرورش 

ــی  ام  ــن هســتم. خوش  بین ــه آن خوش  بی ــن ب ــه، م یافت

ــه مســألۀ منطقــه  ای نیســت. شــما اگــر  ــل ب فقــط قائ

ــت  ــن بیس ــد، در ای ــا را ببینی ــا بحران  ه ــا ی دغدغه  ه

ــم، روز  ــران کار می کنی ــا در ای ــه م ــالی ک ــد س و چن

بــه روز، نهادهــای مســتقل جــوان در شهرســتان  ها 

ــط در  ــم و فق ــن نمی  شناس ــا را م ــیاری از آنه ــه بس ک

شــبکه  های اجتماعــی کارشــان را می بینــم و هیــچ 

ــاید  ــا ش ــتند، ی ــا نداش ــا م ــم ب ــتقیمی ه ــاط مس ارتب

فضــای ســایت مــا یــا کارهــای مــا را دیــده باشــند یــا 

مســتقیماً از رویدادهــای غربــی می  گیرنــد. بزرگ تریــن 

ــاک،  ــث خ ــارۀ بح ــروزه درب ــی، ام ــای جهان بحران  ه

ــه  ــی از مســائل ب ذوب شــدن یخ  هــا، گرمایــش  و خیل

ــان  ــه می ــر هــم ب ــوان گفــت هن ــِع آن ماجــرا، می  ت تب

ــار  ــن ب ــل، اولی ــا 8 ســال قب ــن حــدود 7 ی ــد. م می آی

کــه بــه کــرۀ جنوبــی دعــوت شــدم، نشســتی آنجــا بــود 

ــا  ــم، آنج ــور مه ــت کش ــه بیس ــران G20، ک ــرای س ب

ــد و  ــاحل رکاب می  زن ــه در س ــه ای ک ــروژۀ دوچرخ پ

بحــث محیــط پــاک را چــاپ می  کنــد در ســاحل، کــه 

ــدار،  ــت پای ــط زیس ــا Sustainability و محی ــیار ب بس

ســازگار بــود، انتخــاب شــده   بــود. اگرچــه ایــران هیــچ  

ــان  ــن نش ــوده، ای ــور نب ــت کش ــزو آن بیس ــت ج وق

ــا یــک شــعار  مــی داد کــه هــرگاه یــک گام سیاســی ی

ــرژی پــاک  ــرای ان زیســت محیطی توســط کمپانی هــا ب

ــی،  ــۀ جهان ــوازات آن در عرص ــه م ــود، ب ــته بش برداش

اقتصــاِد ایــن نــوع هنــر تقویــت می شــود و بــه عنــوان 

یــک ضــرورت فرهنگــی، اجتماعــی و هنــری هــم فکــر 

می کنــم توســعه پیــدا می کنــد و ایــران، بــا ایــن 

ــار آن  ــت در کن ــر اس ــه دارد، بهت ــاخت هایی ک زیرس

نــگاه کّمــی و مصرفــی کــه فقــط خــاص هنــر محیطــی 

نیســت، در هنــر مجســمه، نقاشــی دیــواری، در کارهای 
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ــد و  ــه را ندارن ــش هم ــد و گنجای ــد باش ــزار هنرمن ه

ــا  ــد ی ــل بدهن ــر را ه ــث می  شــد بســیاری همدیگ باع

ــل  ــگار جایشــان از قب ــی ان ــز فرهنگ بســیاری در مراک

ــع،  ــم در واق ــات ه ــی اوق ــت و گاه ــده اس ــن ش تعیی

ــد  ــه بگوین ــد ک ــث می  ش ــک باع ــبات ایدئولوژی مناس

ــی  ــت، آنهای ــه هس ــگاه عادالن ــک نمایش ــن ی ــر ای اگ

ــی  ــا آنهای ــد ی ــوی کار می  کردن ــاًل در دورۀ پهل ــه قب ک

کــه چــپ بودنــد و یــا آنهایــی کــه مذهبــی بودنــد، بــه 

شــکل عادالنــه بــه آنهــا فرصــت دادیــم. ولــی همــواره 

طرفــی،  از  و  نمی  رســید  جوان  ترهــا  بــه  فرصــت 

جامعــۀ جــوان مــا هــم ماننــد کشــورهای غربــی، همــۀ 

مشــغله  های الزم کــه بخواهنــد تفرجــی داشــته باشــند، 

ــدارد.  ارتباطــات اجتماعــی داشــته باشــند و اینهــا را ن

ــن    ــه ای ــود ک ــه  ای ب ــک بهان جشــنواره  های محیطــی ی

ــع،  ــوند. در واق ــنا بش ــت آش ــا طبیع ــد و ب ــراد بیاین اف

تمریــن کنش گــری اجتماعــی داشــته باشــند و دالیــل 

ــر از  ــی دیگ ــن، یک ــای آغازی ــر. در زمان  ه ــدد دیگ متع

جاذبه  هایــش ایــن بــود کــه آن زمــان اگــر شــما قصــد 

داشــتید نمایشــگاه برگــزار کنیــد، اول می  بایســت 

ــر  ــنوارۀ هن ــی در جش ــد. ول ــد کنن ــد، تأیی کار را ببری

محیطــی، بــه دلیــل ســماجتی کــه مــن داشــتم، چــون 

در چهارچــوب نگارخانــه ایــن کار را می  کــردم، بــه 

مســئولین وقــت، ایــن مســأله را قبوالنــده بــودم کــه از 

پیــش نمی  شــود ایــده  اش را داد. اول بایــد اجــرا شــود و 

بعــد مشــروعیت پیــدا کنــد. از ایــن جهــت، تســاهل در 

ــی  ــی، آن ممیزی  های ــی، فرهنگ ــائل اجتماع ــان مس بی

در  بســته صــورت می  گیــرد،  در محیط  هــای  کــه 

ــه از آن  ــلی ک ــون، نس ــود. اکن ــی نب ــای محیط فصاه

ــا  ــد ی ــن کار می  کردن ــا م ــد و ب ــر بودن ــل جوان  ت نس

نســلی کــه از قبــل، قــدری بنیــۀ نقاشــانه یــا مجســمه 

داشــتند بــه ایــن ماجــرا پیوســتند و نســلی کــه حتــی 

ــن را  ــاخه ای ــک ش ــدام ی ــر ک ــم، ه ــن نمی  شناس م

ــا هنــر ویدئــو،  بردنــد کــه تلفیقــی از هنــر محیطــی ب

اجــرا، یــا بنیــۀ زیســت محیطــی  اش را تقویــت کننــد. 

ــی  ها کار  ــن رزیدنس ــا آرتیس ــراها ی ــا روی هنرمندس ی

ــع  ــردی و صنای ــل بومگ ــائلی مث ــا مس ــا ب ــد و ی کنن

ــر  ــی از نظ ــتند. ول ــاد هس ــد، زی ــره بزنن ــتی، گ دس

ــوارد،  ــن م ــی از ای ــه خیل ــم ک ــم بگوی ــی می  توان کیف

وقتــی شــتاب  زده و غیــر تخصصــی، بــدون کارشناســی 

برگــزار می  شــود، نتیجــه  اش ایــن اســت کــه فراخوانــی 

می  شــود افــرادی کــه الزامــاً تجربــۀ کافــی در انتخــاب 

ــا را  ــد اینه ــد بتوانن ــه هدفمن ــن ک ــدون ای ــد، ب ندارن

ــهری  ــداد ش ــک روی ــرای ی ــد، ب ــاب کنن ــت انتخ درس

کارهایــی را می  برنــد کــه ممکــن اســت بــا یــک 

ــدواژه در صفحــۀ اول  ــا آن کلی ــی ب جســتجوی اینترنت

ــد  ــرد و بع ــری ک ــا را رهگی ــوگل بشــود آنه ــا دوم گ ی

ــا آن تعریــف خاصــش کــه  ــه ب حــاال هنــر محیطــی ن

ــر در  ــی هن ــی(، یعن ــت محیط ــم Eco Art )زیس بگوی

ــه چشــم  ــه اســت ک ــن گون ــات ای ــط، گاهــی اوق محی

ــا 15  و هــم چشــمی هــم می آیــد، یعنــی قبــاًل، 10 ی

ســال پیــش، یــک زمانــی، هــر شــهری کــه می  رفتــی، 

یــک درخــت نخــل یــا پــر شــکوفه بــود، ولــی در حــال 

ــه  ــود ک ــط کار بش ــزی در محی ــک چی ــر ی ــر اگ حاض

جالــب هســت، بــه طــور مشــخص نــام نمی  بــرم، 

ــط  ــی از مجســمه و کار در محی ــا تلفیق بعضــی از اینه

ــت  ــاوت اس ــت محیطی متف ــر زیس ــا هن ــه ب ــت ک هس

ــران،  ــهری از ای ــر ش ــت در ه ــوان گف ــاً می  ت و تقریب

ــا چیزهــای  ــا پروانه  هــا ی االن یکــی از ایــن فرفره  هــا ی
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ــا  ــی هــم از اینه ــد، باق ــک جــا کار کنن ــه ی خاصــی ک

می  خواهنــد و گاهــی وقت  هــا ایــن موضــوع بــه ســمتی 

مــی  رود کــه نشــان می  دهــد جامعــۀ مــا در ایــن حــوزه، 

ــادی  ــدگاه انتق ــا دی ــدا نکــرده کــه ب توســعۀ الزم را پی

ــت  گذاران  ــراد، از سیاس ــد و ای ــورد کن ــا برخ ــا اینه ب

شــورای شــهر و شهرداری  هاســت. در واقــع، هــر کــدام 

کــه عــوض می  شــوند، تیــم خودشــان را بــر ســر 

ــک  ــه ی ــی و اینک ــر کارشناس ــل ب ــد و قائ کار می آورن

ــۀ رســمی  تری از پژوهشــگران داشــته باشــند،  دبیرخان

نیســتند. امــا اخیــراً، بــرای یــک نمایشــگاه گردانی 

ــام  ــی انج ــور اروپای ــک کش ــه در ی ــادی ک ــط نه توس

می  شــود و جهانــی هســت، از مرکــز مــا خواســته 

بودنــد در ایــن رویــداد کــه فراینــدش در حــال انجــام 

اســت، نمایشــگاه گردانی کنیــم. نکتــۀ جالــب ایــن بــود 

ــا  ــکا، اروپ ــای آمری ــا، منه ــۀ ضعف  ه ــم هم ــه علی رغ ک

ــۀ  ــت در منطق ــوان گف ــره، می  ت ــل ک و کشــورهایی مث

آســیای میانــه و کشــورهای همســایه، اگــر ســراغ 

ــا باشــیم،  ــت م ــان همیــن کمّی ــد خــوب در می هنرمن

ــی  ــت. ول ــعه یافته  تر اس ــا توس ــور م ــت در کش وضعی

ایــن توســعه یافتگی، نبایــد نتیجــه  اش ایــن باشــد کــه 

بگوییــم صدهــا هنرمنــد داریــم کــه کار محیطــی انجام 

ــط  ــی در محی ــگ و وارنگ ــای رن ــد و رویداده می  دهن

ــدید  ــش ش ــان گرای ــه بعضی  هایش ــود ک ــام می  ش انج

زیســت محیطی دارنــد.

  5( از نظــر شــما ترســیم هنــر محیطی 
ایــران در آینــده چگونه اســت؟  

ترســیم هنــر محیطــی در ایــران بــا نســلی کــه پــرورش 

ــی  ام  ــن هســتم. خوش  بین ــه آن خوش  بی ــن ب ــه، م یافت

ــه مســألۀ منطقــه  ای نیســت. شــما اگــر  ــل ب فقــط قائ

ــت  ــن بیس ــد، در ای ــا را ببینی ــا بحران  ه ــا ی دغدغه  ه

ــم، روز  ــران کار می کنی ــا در ای ــه م ــالی ک ــد س و چن

بــه روز، نهادهــای مســتقل جــوان در شهرســتان  ها 

ــط در  ــم و فق ــن نمی  شناس ــا را م ــیاری از آنه ــه بس ک

شــبکه  های اجتماعــی کارشــان را می بینــم و هیــچ 

ــاید  ــا ش ــتند، ی ــا نداش ــا م ــم ب ــتقیمی ه ــاط مس ارتب

فضــای ســایت مــا یــا کارهــای مــا را دیــده باشــند یــا 

مســتقیماً از رویدادهــای غربــی می  گیرنــد. بزرگ تریــن 

ــاک،  ــث خ ــارۀ بح ــروزه درب ــی، ام ــای جهان بحران  ه

ــه  ــی از مســائل ب ذوب شــدن یخ  هــا، گرمایــش  و خیل

ــان  ــه می ــر هــم ب ــوان گفــت هن ــِع آن ماجــرا، می  ت تب

ــار  ــن ب ــل، اولی ــا 8 ســال قب ــن حــدود 7 ی ــد. م می آی

کــه بــه کــرۀ جنوبــی دعــوت شــدم، نشســتی آنجــا بــود 

ــا  ــم، آنج ــور مه ــت کش ــه بیس ــران G20، ک ــرای س ب

ــد و  ــاحل رکاب می  زن ــه در س ــه ای ک ــروژۀ دوچرخ پ

بحــث محیــط پــاک را چــاپ می  کنــد در ســاحل، کــه 

ــدار،  ــت پای ــط زیس ــا Sustainability و محی ــیار ب بس

ســازگار بــود، انتخــاب شــده   بــود. اگرچــه ایــران هیــچ  

ــان  ــن نش ــوده، ای ــور نب ــت کش ــزو آن بیس ــت ج وق

ــا یــک شــعار  مــی داد کــه هــرگاه یــک گام سیاســی ی

ــرژی پــاک  ــرای ان زیســت محیطی توســط کمپانی هــا ب

ــی،  ــۀ جهان ــوازات آن در عرص ــه م ــود، ب ــته بش برداش

اقتصــاِد ایــن نــوع هنــر تقویــت می شــود و بــه عنــوان 

یــک ضــرورت فرهنگــی، اجتماعــی و هنــری هــم فکــر 

می کنــم توســعه پیــدا می کنــد و ایــران، بــا ایــن 

ــار آن  ــت در کن ــر اس ــه دارد، بهت ــاخت هایی ک زیرس

نــگاه کّمــی و مصرفــی کــه فقــط خــاص هنــر محیطــی 

نیســت، در هنــر مجســمه، نقاشــی دیــواری، در کارهای 

209

گو
ـفت

و گ
قد 

ن
ش

ــ
ــ

بخ



متــرو کــه در همــه جــا هســت و بــا کمتریــن هزینــه 

می  تــوان بیش تریــن کار را انجــام بدهیــم، ناگزیــر 

اســت کــه خــودش را بــا ایــن عقبه ای کــه دارد، توســعه 

بدهــد و از جایــگاه خوبــی برخــوردار باشــد. ایــن نکتــه 

را هــم بگویــم، در محافــل بین المللــی، اغلــب دوســتانی 

ــد  ــتند، می گوین ــنده ها هس ــا نویس ــاالن ی ــه از فع ک

ــر محیطــی را جســتجو  ــدواژۀ هن ــا کلی ــه م ــی ک زمان

ــه  ــر، ب ــر کم ت ــال اخی ــد س ــه در چن ــم، البت می کنی

دلیــل آنکــه مــن در یــک انــزوای اجتماعــی و پرداختن 

بــه هنــر اجتماعــی ام زیــاد شــده اســت، می گوینــد در 

موتورهــای جســتجو، کار ایرانی هــا خیلــی زیــاد دیــده 

می شــود. ولــی در عیــن حــال می خواهــم بگویــم کــه 

کمّیــت، همیشــه رضایت بخــش نیســت و بایــد فضــای 

ــخت گیرانه ای  ــکل س ــه ش ــم ب ــی، آن ه ــد و بررس نق

مهیــا شــود تــا کارهــا قابــل دفــاع باشــند. حداقــل برای 

جایــی، اگــر بخواهیــم رویــدادی را ترتیــب بدهیــم یــا 

در یــک عرصــۀ جهانــی حضــور پیــدا کنیــم، آن قــد و 

ــت  ــی رعای ــا اندازه هــای حداقل ــا شــاخصه ها ی ــواره ی ق

شــده  باشــد.

  6( چــه توصیه  هایــی بــرای هنرمنــدان 
ــر  ــن هن ــژه فعالی ــه وی ــوان ب ــل ج نس

ــد؟  ــی داری محیط
ــت  ــن هس ــوان دارم ای ــل ج ــه نس ــه ب ــه  ای ک توصی

کــه هنــر محیطــی، معمــوالً چنــد گرایــش را ممکــن 

ــن  ــا، ممک ــی از آنه ــرد. در بعض ــش بگی ــت در پی اس

زیبایی  شناســی  بــر  اجتماعــی  کنش گــری  اســت 

غلبــه کنــد و برعکــس. ولــی از آنجــا کــه ایــن کار در 

ــن  ــی از ای ــرای کارهای ــا رســم نیســت کــه ب کشــور م

ــه  ای  ــوالً، اوالً هزین ــود، معم ــه  ای داده بش ــت هزین دس

در شــرایط اقتصــادی کنونــی وجــود نــدارد. اگــر 

ــت  ــی هس ــرای فضاهای ــد، ب ــته باش ــود داش ــم وج ه

ــا اهــداف سیاســی  کــه مضامیــن مذهبــی و ســازگار ب

کشــورمان هزینــه می  شــود. بهتــر اســت در کنــار 

ــری  ــم فک ــاد آن ه ــرای اقتص ــری، ب ــای هن آفرینش  ه

بکننــد و ایــن مســأله چندیــن راه دارد. یــک راه حــل 

ایــن بــوده خیلــی از دوســتانی کــه در ایــن حــوزه فعال 

هســتند، فضاهــای هنرمندســرا یــا آرتیســن رزیدنســی 

یــا حتــی بومگــردی را بــه عنــوان کار مکمــل در 

ــا طبیعــی  محیط  هــای غیــر متعــارف کــه روســتایی ی

بــوده راه  انــدازی کردنــد. راه حــل دیگــر ایــن اســت کــه 

ــن کار را انجــام می  دهــد و در یکــی  آن فــردی کــه ای

از هنرهــا، حــاال مجســمه یــا نقاشــی یــا صنایع  دســتی 

کــه اقتصــادی داشــته باشــد، خــودش را توانمنــد کنــد. 

و بحــث دیگــر کــه مهم تــر از اقتصــاد هســت، آن 

ــاد  ــه اعتق ــردی کــه کار محیطــی انجــام می  دهــد، ب ف

مــن خیلــی نخ  نمــا شــده کــه مــا چنــد ســنگ را مثــل 

ــا آن پــل  ــا ب ــا منــاره بچینیــم ی ــره ی ــا دای اســپیرال ی

بســازیم، اینهــا زمانــی کــه مــا کارگا  ه  هــا یــا رویدادهای 

ــه عنــوان  هنــری در شهرســتان  ها برگــزار می  کنیــم، ب

ــان  ــت بی  ج ــه طبیع ــته  ای ک ــر رش ــل ه ــن مث تمری

ــم  ــذت ببری ــه ل ــرای اینک دارد، کار از مجســمه دارد، ب

و آزمــون و خطــا کنیــم، یــک طیــف رنگــی بســازیم، 

ــم،  ــازی کنی ــاش ب ــت باه ــری را در طبیع ــک عناص ی

الزم هســت ولــی کافــی نیســت. بــه اعتقــاد مــن، یــک 

شــناخت عمیقــی از هســتی و طبیعت در ابعاد فلســفی، 

ــراد  ــن اف اجتماعــی و بحران  هــای زیســت  محیطی را ای

ــن  ــر ای ــن هن ــۀ ای ــر، الزم ــرف دیگ ــد و از ط الزم دارن
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اســت کــه بــا هنرهــای دیگــر، از هنــر چیدمــان گرفتــه 

ــنا  ــانه  ای آش ــد رس ــرا، چن ــدا، اج ــدن، ص ــر ب ــا هن ت

بشــوند و خیلــی از هنرمنــدان به  نــام از نیــم قــرن قبــل، 

ــای  ــا و الگوه ــه پیش  طرح  ه ــوده ک ــن ب ــان ای روشش

ــان  ــرای ارتزاقش ــان را ب ــی از کارش ــمت کوچک آن قس

ــن  ــه م ــه  ای ک ــن تجرب ــه ای ــد ک ــن کار را می  کردن ای

داشــتم، یعنــی عــالوه بــر اینکــه بســیاری از کارهــا را 

ــد  ــم می  گوین ــده  ای ه ــم، ع ــا می  کن ــت ره در طبیع

ــت.  ــازی هس ــدر بی  نی ــت، چق ــوب اس ــدر خ ــن چق ای

ــت، از  ــاز اس ــه بی  نی ــی ک ــن حال ــان در عی ــی انس ول

ــاد  ــرای اقتص ــات، ب ــی اوق ــت و گاه نیازمندترین  هاس

خــودم یــک تکــه ســنگ برمــی  دارم و یــک خطــی روی 

ــن کار،  ــی از ای ــوان ارجاع ــه عن آن می  کشــم و آن را ب

ــم.  ــران می  کن ــوش دیگ ــزۀ گ آوی



متــرو کــه در همــه جــا هســت و بــا کمتریــن هزینــه 

می  تــوان بیش تریــن کار را انجــام بدهیــم، ناگزیــر 

اســت کــه خــودش را بــا ایــن عقبه ای کــه دارد، توســعه 

بدهــد و از جایــگاه خوبــی برخــوردار باشــد. ایــن نکتــه 

را هــم بگویــم، در محافــل بین المللــی، اغلــب دوســتانی 

ــد  ــتند، می گوین ــنده ها هس ــا نویس ــاالن ی ــه از فع ک

ــر محیطــی را جســتجو  ــدواژۀ هن ــا کلی ــه م ــی ک زمان

ــه  ــر، ب ــر کم ت ــال اخی ــد س ــه در چن ــم، البت می کنی

دلیــل آنکــه مــن در یــک انــزوای اجتماعــی و پرداختن 

بــه هنــر اجتماعــی ام زیــاد شــده اســت، می گوینــد در 

موتورهــای جســتجو، کار ایرانی هــا خیلــی زیــاد دیــده 

می شــود. ولــی در عیــن حــال می خواهــم بگویــم کــه 

کمّیــت، همیشــه رضایت بخــش نیســت و بایــد فضــای 

ــخت گیرانه ای  ــکل س ــه ش ــم ب ــی، آن ه ــد و بررس نق

مهیــا شــود تــا کارهــا قابــل دفــاع باشــند. حداقــل برای 

جایــی، اگــر بخواهیــم رویــدادی را ترتیــب بدهیــم یــا 

در یــک عرصــۀ جهانــی حضــور پیــدا کنیــم، آن قــد و 

ــت  ــی رعای ــا اندازه هــای حداقل ــا شــاخصه ها ی ــواره ی ق

شــده  باشــد.

  6( چــه توصیه  هایــی بــرای هنرمنــدان 
ــر  ــن هن ــژه فعالی ــه وی ــوان ب ــل ج نس

ــد؟  ــی داری محیط
ــت  ــن هس ــوان دارم ای ــل ج ــه نس ــه ب ــه  ای ک توصی

کــه هنــر محیطــی، معمــوالً چنــد گرایــش را ممکــن 

ــن  ــا، ممک ــی از آنه ــرد. در بعض ــش بگی ــت در پی اس

زیبایی  شناســی  بــر  اجتماعــی  کنش گــری  اســت 

غلبــه کنــد و برعکــس. ولــی از آنجــا کــه ایــن کار در 

ــن  ــی از ای ــرای کارهای ــا رســم نیســت کــه ب کشــور م

ــه  ای  ــوالً، اوالً هزین ــود، معم ــه  ای داده بش ــت هزین دس

در شــرایط اقتصــادی کنونــی وجــود نــدارد. اگــر 

ــت  ــی هس ــرای فضاهای ــد، ب ــته باش ــود داش ــم وج ه

ــا اهــداف سیاســی  کــه مضامیــن مذهبــی و ســازگار ب

کشــورمان هزینــه می  شــود. بهتــر اســت در کنــار 

ــری  ــم فک ــاد آن ه ــرای اقتص ــری، ب ــای هن آفرینش  ه

بکننــد و ایــن مســأله چندیــن راه دارد. یــک راه حــل 

ایــن بــوده خیلــی از دوســتانی کــه در ایــن حــوزه فعال 

هســتند، فضاهــای هنرمندســرا یــا آرتیســن رزیدنســی 

یــا حتــی بومگــردی را بــه عنــوان کار مکمــل در 

ــا طبیعــی  محیط  هــای غیــر متعــارف کــه روســتایی ی

بــوده راه  انــدازی کردنــد. راه حــل دیگــر ایــن اســت کــه 

ــن کار را انجــام می  دهــد و در یکــی  آن فــردی کــه ای

از هنرهــا، حــاال مجســمه یــا نقاشــی یــا صنایع  دســتی 

کــه اقتصــادی داشــته باشــد، خــودش را توانمنــد کنــد. 

و بحــث دیگــر کــه مهم تــر از اقتصــاد هســت، آن 

ــاد  ــه اعتق ــردی کــه کار محیطــی انجــام می  دهــد، ب ف

مــن خیلــی نخ  نمــا شــده کــه مــا چنــد ســنگ را مثــل 

ــا آن پــل  ــا ب ــا منــاره بچینیــم ی ــره ی ــا دای اســپیرال ی

بســازیم، اینهــا زمانــی کــه مــا کارگا  ه  هــا یــا رویدادهای 

ــه عنــوان  هنــری در شهرســتان  ها برگــزار می  کنیــم، ب

ــان  ــت بی  ج ــه طبیع ــته  ای ک ــر رش ــل ه ــن مث تمری

ــم  ــذت ببری ــه ل ــرای اینک دارد، کار از مجســمه دارد، ب

و آزمــون و خطــا کنیــم، یــک طیــف رنگــی بســازیم، 

ــم،  ــازی کنی ــاش ب ــت باه ــری را در طبیع ــک عناص ی

الزم هســت ولــی کافــی نیســت. بــه اعتقــاد مــن، یــک 

شــناخت عمیقــی از هســتی و طبیعت در ابعاد فلســفی، 

ــراد  ــن اف اجتماعــی و بحران  هــای زیســت  محیطی را ای

ــن  ــر ای ــن هن ــۀ ای ــر، الزم ــرف دیگ ــد و از ط الزم دارن
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اســت کــه بــا هنرهــای دیگــر، از هنــر چیدمــان گرفتــه 

ــنا  ــانه  ای آش ــد رس ــرا، چن ــدا، اج ــدن، ص ــر ب ــا هن ت

بشــوند و خیلــی از هنرمنــدان به  نــام از نیــم قــرن قبــل، 

ــای  ــا و الگوه ــه پیش  طرح  ه ــوده ک ــن ب ــان ای روشش

ــان  ــرای ارتزاقش ــان را ب ــی از کارش ــمت کوچک آن قس

ــن  ــه م ــه  ای ک ــن تجرب ــه ای ــد ک ــن کار را می  کردن ای

داشــتم، یعنــی عــالوه بــر اینکــه بســیاری از کارهــا را 

ــد  ــم می  گوین ــده  ای ه ــم، ع ــا می  کن ــت ره در طبیع

ــت.  ــازی هس ــدر بی  نی ــت، چق ــوب اس ــدر خ ــن چق ای

ــت، از  ــاز اس ــه بی  نی ــی ک ــن حال ــان در عی ــی انس ول

ــاد  ــرای اقتص ــات، ب ــی اوق ــت و گاه نیازمندترین  هاس

خــودم یــک تکــه ســنگ برمــی  دارم و یــک خطــی روی 

ــن کار،  ــی از ای ــوان ارجاع ــه عن آن می  کشــم و آن را ب

ــم.  ــران می  کن ــوش دیگ ــزۀ گ آوی




