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اﺣﻤﺪ اﺳﻔﻨﺪﯾﺎری در ﺳﺎلﻫﺎی ﺗﺠﺮﺑﻪاش ﺑﻪ ﺳﺒﮏ ﻫﺎی ﻧﻘﺎﺷﯽ ﭼﻮن ﻃﺒﯿﻌﺖ ﺳﺎزی و رﺋﺎﻟﯿﺴﻢ ،آﺑﺴﺘﺮۀ ﻓﯿﮕﻮراﺗﯿﻮ و ﭘﺲ از آن ﺑﻪ
ﺳﺒﮏ ﻫﺎی ﻧﻘﺎﺷﯽ ﻣﺪرن از ﺟﻤﻠﻪ اﻣﭙﺮﺳﯿﻮﻧﯿﺴﻢ ،ﭘﺴﺖ اﻣﭙﺮﺳﯿﻮﻧﯿﺴﻢ ،ﮐﻮﺑﯿﺴﻢ و ﻓﻮﯾﺴﻢ ﻧﯿﺰ ﻧﻘﺎﺷﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ.

اﺳﻔﻨﺪﯾﺎری ﺣﺮﻓۀ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻃﺒﯿﻌﺖ و ﻧﻘﺎﺷﯽﻫﺎی رﺋﺎل آﻏﺎز ﮐﺮد اﻣﺎ در دورۀ داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪی ﺑﻪ آﺛﺎر ﻫﻨﺮﻣﻨﺪاﻧﯽ
ﭼﻮن ﮔﻮﮔﻦ ،ﺳﺰان و راﻣﺒﺮاﻧﺖ ﺳﺒﮏ اﻣﭙﺮﺳﯿﻮﻧﯿﺴﺖ را ﺑﺮای آﺛﺎر ﺧﻮد اﻧﺘﺨﺎب و ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ آن ﭘﺮداﺧﺖ .اﻣﺎ ﭘﺲ از اﯾﻨﮑﻪ دﯾﮕﺮ
ﺳﺒﮏﻫﺎ را ﻧﯿﺰ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮد ،ﺑﻪ ﺷﯿﻮۀ آﺑﺴﺘﺮۀ ﻓﯿﮕﻮراﺗﯿﻮ رﺳﯿﺪ .اﺣﻤﺪ اﺳﻔﻨﺪﯾﺎری ﺟﺰو ﻣﻌﺪود ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان اﯾﺮاﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺎﻣﺶ در
ﻓﺮﻫﻨﮓ "ﻻروس" -داﻧﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﺰرگ ﺑﻪ زﺑﺎن ﻓﺮاﻧﺴﻪ -ﺛﺒﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ و از او ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﯿﺸﮕﺎم ﻫﻨﺮﻧﻮﮔﺮا و ﻣﺪرﻧﯿﺴﻢ اﯾﺮان ﯾﺎد
ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﻪ ﺑﺎور ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻫﻨﺮ ،اﺣﻤﺪ اﺳﻔﻨﺪﯾﺎری از ﭘﯿﺸﮑﺴﻮﺗﺎن ﻣﺪرﻧﯿﺴﻢ اﯾﺮان و از ﻧﺴﻞ ﻧﻘﺎﺷﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در دﻫۀ  ،20ﺑﺎر
ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻗﺎﻟﺐﻫﺎی ﺑﯿﺎﻧﯽ ﻓﺮﺳﻮده ﮔﺬﺷﺘﻪ را ﺑﺮ دوش داﺷﺘﻪ و ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ آن را ﺑﻪ ﻣﻘﺼﺪی اﻣﻦ و ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ.
ﻣﻮﺿﻮع آﺛﺎر اﺳﻔﻨﺪﯾﺎری اﻏﻠﺐ ﻃﺒﯿﻌﺖ ،ﻃﺒﯿﻌﺖ ﺑﯽﺟﺎن ،ﭼﻬﺮه و ﺟﻠﻮهﻫﺎﯾﯽ از زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺮدم ﺑﻮد و ﻣﻨﺘﻘﺪان ﻫﻨﺮی ،آﺛﺎر او را ﺑﻪ آﺛﺎر
ﺳﺰان ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ .اﺳﻔﻨﺪﯾﺎری ﺗﺎﮐﻨﻮن ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﻫﺸﺖ ﻫﺰار ﺗﺎﺑﻠﻮ ﺧﻠﻖ ﮐﺮده ﮐﻪ ﺑﺨﺶ زﯾﺎدی از آﺛﺎرش ﻫﻢاﮐﻨﻮن در
ﻣﻮزهﻫﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎ و اروﭘﺎ ﻧﮕﻬﺪاری ﻣﯽﺷﻮد.
در اداﻣۀ ﺑﻪ ﺑﯿﻮﮔﺮاﻓﯽ و ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ورود او ﺑﻪ ﻋﺮﺻۀ ﻫﻨﺮ و ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ رﺷﺪ ﻗﯿﻤﺖ و روﻧﺪ ﺳﯿﺮ ﻓﺮوش آﺛﺎرش در ﺣﺮاﺟﯽﻫﺎی ﻫﻨﺮی
ﻣﯽﭘﺮدازﯾﻢ:

"اﺛﺮ ﻓﺮوﺧﺘﻪ ﺷﺪۀ اﺣﻤﺪ اﺳﻔﻨﺪﯾﺎری در ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﻓﺮوش وﯾﮋه ی ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ داران آرﺗﯿﺒﯿﺸﻦ"
اﺣﻤﺪ اﺳﻔﻨﺪﯾﺎری ،ﺳﺎل  ۱۳۰۱در ﺗﻬﺮان ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪ ،ﭘﺪر او ﺑﻌﺪ از درک ﻋﻼﻗۀ ﮐﻮدﮐﺶ ﺑﻪ ﻧﻘﺎﺷﯽ او را ﺑﺮای آﻣﻮزش اﯾﻦ ﻫﻨﺮ ﻧﺰد
ﻋﻠﯽﻣﺤﻤﺪ ﺣﯿﺪرﯾﺎن -ﯾﮑﯽ از ﺷﺎﮔﺮدان ﮐﻤﺎلاﻟﻤﻠﮏ -ﺑﺮد .ﻋﻠﯽﻣﺤﻤﺪ ﺣﯿﺪرﯾﺎن ﺑﺎ دﯾﺪن اﺳﺘﻌﺪاد اﺳﻔﻨﺪﯾﺎری در ﻫﻨﺮ ﻧﻘﺎﺷﯽ او را ﺑﻪ
ﺗﺤﺼﯿﻞ در داﻧﺸﮑﺪۀ ﻫﻨﺮﻫﺎی زﯾﺒﺎ ﺗﺮﻏﯿﺐ ﮐﺮد .اﺳﻔﻨﺪﯾﺎری در ﺳﺎل  ،1324ﭘﺲ از دورۀ ﯾﺎدﮔﯿﺮیاش در اﻣﺘﺤﺎن ﻋﻤﻠﯽ داﻧﺸﮑﺪه

ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮد و ﭘﺲ از وﯾﺸﮑﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل در ﻣﺪرﺳۀ ﮐﻤﺎل اﻟﻤﻠﮏ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﺮده ﺑﻮد ،و در دوﻣﯿﻦ ﺳﺎل ﺗﺄﺳﯿﺲ داﻧﺸﮑﺪه ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﻧﻔﺮ دوم ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ و ﭘﺲ از ورود ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎه و ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪی ﺑﻪ آﺛﺎر ﻫﻨﺮﻣﻨﺪاﻧﯽ ﭼﻮن ﮔﻮﮔﻦ ،ﺳﺰان و راﻣﺒﺮاﻧﺖ
ﺳﺒﮏ اﻣﭙﺮﺳﯿﻮﻧﯿﺴﺖ را ﺑﺮای آﺛﺎر ﺧﻮد اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮد .او در اﯾﻦ ﺳﺎلﻫﺎ ﺑﺎ ﻧﻘﺎﺷﺎﻧﯽ ﭼﻮن ﺟﻠﯿﻞ ﺿﯿﺎﭘﻮر ،ﺣﺴﯿﻦ ﮐﺎﻇﻤﯽ ،ﺟﻮاد ﺣﻤﯿﺪی
و ﻣﻨﻮﭼﻬﺮ ﯾﮑﺘﺎﯾﯽ وارد داﻧﺸﮑﺪه ﻫﻨﺮﻫﺎی زﯾﺒﺎ ﺷﺪه ﺑﻮد و زﯾﺮ ﻧﻈﺮ ﻣﺪرﺳﺎن ﻓﺮاﻧﺴﻮی داﻧﺸﮑﺪه ﻧﻘﺎﺷﯽ را اداﻣﻪ داد.
اﺣﻤﺪ اﺳﻔﻨﺪﯾﺎری در ﺟﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻧﺎﻣﻪای ﮐﻪ از ﭼﻨﺪ اﺳﺘﺎد ﻓﺮاﻧﺴﻮی در اواﯾﻞ دﻫﻪ  ۳۰ﺑﻪ دﺳﺘﺶ رﺳﯿﺪه ﺑﻮد اﺷﺎره ﮐﺮده و ﮔﻔﺘﻪ
اﺳﺖ" :در ﭘﺎرﯾﺲ وﻗﺘﯽ ﮐﺎرﻫﺎی ﻣﻦ را دﯾﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﺗﻌﺠﺐ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﺮای ﻣﻦ ﻧﻮﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﮐﺎرﻫﺎﯾﻢ ﮐﻤﯽ ﺷﺒﯿﻪ ﻣﺎﺗﯿﺲ ﯾﺎ ﻣﻮﻧﺪرﯾﺎن
اﺳﺖ ﺑﺪون ﻫﯿﭻ ﺗﻘﻠﯿﺪی .آنﻫﺎ ﺑﺮای ﻣﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﺮای ﺧﻮدم ﮐﺴﯽ و آدﻣﯽ ﻫﺴﺘﻢ".
اﻣﺎ اوﻟﯿﻦ ﺣﻀﻮر ﺟﺪی او در ﯾﮏ روﯾﺪاد ﻫﻨﺮی ،ﺣﻀﻮر در ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﻫﻨﺮﻫﺎی زﯾﺒﺎی ﺗﻬﺮان در ﺳﺎل  1325ﺑﻮد .در ﺳﺎل 1326ﮐﻪ
دوران ﺗﺤﺼﯿﻠﺶ در داﻧﺸﮑﺪه ﺑﻪ اﺗﻤﺎم ﻣﯽرﺳﺪ ،ﺑﻪﻋﻨﻮان ﭘﺮوژۀ ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ،ﺗﺎﺑﻠﻮﯾﯽ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع "ﺑﺎﺷﮕﺎه اﻓﺴﺮان" را ﺗﺮﺳﯿﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
در اواﯾﻞ ﺳﺎل  1328در ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﮔﺮوﻫﯽ اﻧﺠﻤﻦ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ اﯾﺮان و ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺣﺴﯿﻦ ﮐﺎﻇﻤﯽ ،ﻣﺤﻤﻮد ﺟﻮادی ﭘﻮر و ﻣﻬﺪی
وﯾﺸﮑﺎﯾﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮده و در ﭘﺎﯾﻪﮔﺬاری ﮔﺎﻟﺮی آﭘﺎداﻧﺎ )ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﮔﺎﻟﺮی ﺧﺼﻮﺻﯽ اﯾﺮان( ﻫﻤﮑﺎری ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ دﯾﮕﺮ او در اﯾﻦ
زﻣﯿﻨﻪ ،ﺣﻀﻮر در اوﻟﯿﻦ ﺑﯽﯾﻨﺎل ﺗﻬﺮان ﺑﻮد ﮐﻪ در ﺳﺎل ۱۳۳۷ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ در اﯾﻦ ﺑﯿﯿﻨﺎل از او ﻃﺒﯿﻌﺖ ﺑﯽﺟﺎﻧﯽ دﯾﺪه ﺷﺪ ﮐﻪ در آن
اﺷﯿﺎ ،ﻓﺮمﻫﺎی ﺳﺎدهای ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﺑﺎ ﺧﻄﻮط رﻧﮕﯿﻦ دورﮔﯿﺮی ﺷﺪهاﻧﺪ .از اواﺧﺮ ﺳﺎلﻫﺎی  30در ﺑﯽﯾﻨﺎلﻫﺎی دوم و ﺳﻮم در ﺳﺎلﻫﺎی
 1339و  ،1341ﻟﮑﻪ رﻧﮓﻫﺎ ﺟﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ از ﺧﻄﻮط رﯾﺘﻤﯿﮏ ،ﻣﻮاج و ﯾﺎ ﻟﮑﻪ رﻧﮓﻫﺎﯾﯽ ﻧﺴﺒﺘﺎ ً ﺗﺨﺖ ﻣﯽدﻫﺪ و ﺣﻀﻮر اﯾﻦ
ﺧﻄﻮط در آﺛﺎرش ،ﻓﻀﺎﯾﯽ ﭘﻮﯾﺎ ﺑﻪ ﻫﻨﺮش ﻣﯽﺑﺨﺸﻨﺪ .اﻣﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ و ﺟﻬﺶ ﮐﺎرﻫﺎی اﺳﻔﻨﺪﯾﺎری را در ﺑﯽﯾﻨﺎل ﭼﻬﺎرم در ﺳﺎل
1343ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ .ﺧﻄﻮط رﯾﺘﻤﯿﮏ اﯾﻦﺑﺎر ﺳﺎﺧﺘﺎری ﻫﻨﺪﺳﻪﮔﻮن ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﺑﺎ ﻧﻈﻢ دﻗﯿﻖﺗﺮی ﮐﻨﺎر ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ .ﭘﺮﺳﭙﮑﺘﯿﻮ
ﺧﻄﯽ ﺣﺬف ﺷﺪه و اﺷﯿﺎ و آدمﻫﺎ ﺑﻪ ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺳﺎده ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﺗﺎ ﺑﻪﺻﻮرت ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از ﺧﻄﻮط و ﺳﻄﻮح رﻧﮕﯿﻦ ،ﻫﺎرﻣﻮﻧﯽ ﺑﺪﯾﻌﯽ
را ﺷﮑﻞ ﺑﺨﺸﻨﺪ.

اﺛﺮ ﻓﺮوﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺣﻤﺪ اﺳﻔﻨﺪﯾﺎری در ﻧﻬﻤﯿﻦ دوره از ﺣﺮاج ﺗﻬﺮان
آﺛﺎر او در ﺳﺎل  ،۱۳۴۵ﺑﻪﻃﺮزی ﻣﺒﻬﻢ و ﻏﯿﺮﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺗﺪاﻋﯽﮔﺮ ﻓﺮشﻫﺎ و ﮐﺎﺷﯽﮐﺎریﻫﺎ و ﻣﻌﺮقﻫﺎی اﯾﺮاﻧﯽ ﻣﯽﺷﻮد .او ﮔﺎﻫﯽ
ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ ﺑﻮم ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺧﻄﻮﻃﯽ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ﻣﻮرب ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﺑﺨﺶ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺪﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﻓﻀﺎﯾﯽ ﭼﻨﺪﺑﺨﺸﯽ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ .در
ﺑﯽﯾﻨﺎل ﭘﻨﺠﻢ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻮﺗﮏ ،رﻧﮓﻫﺎی ﺗﯿﺮهای را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﻄﻮط ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ،ﻣﻮرب و ﻣﺘﻘﺎﻃﻌﯽ روی ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎی ﺧﻮد ﻣﯽﮐﺸﯿﺪ
ﮐﻪ ﮔﺎه ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﯾﻪﻫﺎی درﻫﻤﯽ ﻣﯽﺷﺪ ﮐﻪ روی ﺗﺎﺑﻠﻮ و ﯾﺎ در آن ﮔﺴﺘﺮده ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ.
او در اﯾﻦ ﺑﺎره ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ" :ﻣﻦ و ﻫﻢدورهﻫﺎﯾﻢ ﺧﯿﻠﯽ ﮐﺎر ﮐﺮدﯾﻢ ﺑﺮای ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻫﻨﺮ و اﻟﺒﺘﻪ ﭘﯿﺶ ﻫﻢ رﻓﺘﯿﻢ ،ﺧﻮد ﻣﻦ درﺳﺖ در
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﺻﻼ ﮐﺴﯽ ﻧﻤﯽداﻧﺴﺖ ﻫﻨﺮ آﺑﺴﺘﺮه ﭼﯿﺴﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﯿﻮه ﮐﺎر ﻣﯽﮐﺮدم ،رﻧﮓ و روﻏﻦ را رﻗﯿﻖ ﻣﯽﮐﺮدم و ﺑﻌﺪ ﺑﺎ دﻫﺎن
ﻓﻮت ﻣﯽﮐﺮدم و از اﯾﻦ راه ﺑﺮای ﺧﻠﻖ ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎﯾﻢ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﺮدم .آن ﻣﻮﻗﻊ ﻧﻪ اﯾﺮﺑﺎش در ﮐﺎر ﺑﻮد و ﻧﻪ ﮐﺴﯽ از اﯾﻦ ﮐﺎرﻫﺎ
ﻣﯽﮐﺮد".
اﺳﻔﻨﺪﯾﺎری در ﺑﺨﺶ دﯾﮕﺮی از ﺗﺠﺮﺑﻪﻫﺎی ﺧﻮد ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﮑﻞﻫﺎی ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﻣﯽﭘﺮدازد ﮐﻪ از ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﻣﻘﻮا ﺑﺮ رﻧﮓﻫﺎی رﯾﺨﺘﻪ
ﺷﺪه روی ﭘﺎﻟﺖ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽآﯾﺪ .او ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﻋﻤﻞ ﺷﮑﻞﻫﺎی ﺗﺼﺎدﻓﯽ را ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ذﻫﻨﯿﺖ ﺧﻮد ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽداد.
رﻧﮓﮔﺬاریﻫﺎی اﺣﻤﺪ اﺳﻔﻨﺪﯾﺎری ﺑﻪﺻﻮرت ﭘﺮﺣﺠﻢ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﺎردک ،ﺷﯿﻮهای ﺑﻮد ﮐﻪ او در اواﺧﺮ دﻫۀ ﭼﻬﻞ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮد.
ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﮑﻨﯿﮏ از ﺧﻮد ﺑﺮﺟﺎی ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﻃﺒﯿﻌﺖ ﺑﯽﺟﺎن و ﻣﻨﻈﺮه اﺳﺖ .ﺑﺎ وﻗﻮع اﻧﻘﻼب و ﺑﻌﺪ از آن
ﺳﺎلﻫﺎی ﺟﻨﮓ ،اﺣﻤﺪ اﺳﻔﻨﺪﯾﺎری ﮐﻤﺘﺮ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽﭘﺮدازد.
در اﯾﻦ ﺑﺎره او ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ" :ﻣﻦ ﺑﻌﺪ از اﻧﻘﻼب ﻧﻤﯽداﻧﺴﺘﻢ ﮐﻪ وﺿﻊ ﻧﻘﺎﺷﯽ ﭼﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ؟ ﮔﯿﺞ و ﺧﺴﺘﻪ و دﻟﺰده ﺑﻮدم و ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ
را ﺷﺮوع ﮐﺮدم ﮐﻪ از ﻧﻮع دﯾﮕﺮ ﺑﻮد .ﻣﯽدﯾﺪم آن ﺣﺠﻢ ﮐﺎری را ﮐﻪ ﮐﺮده ﺑﻮدم ﻧﻪ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﺧﻮاص و ﻣﻨﺘﻘﺪان ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻧﻪ
ﻋﻤﻮم از آن اﺳﺘﻘﺒﺎﻟﯽ ﮐﺮدهاﻧﺪ .درﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺮای دﻟﻢ ﮐﺎر ﮐﺮدهام و ﺑﻪ ﺑﺎزار ﺑﯽﺗﻮﺟﻪ ﺑﻮدهام ،اﻣﺎ ﮔﺎﻫﯽ ﺗﺮدﯾﺪﻫﺎی
ﮐﺸﻨﺪهای ﺑﻪ ﺳﺮاغ آدم ﻣﯽآﯾﻨﺪ ،ﺑﺎ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮕﻮﯾﻢ ﮐﻪ ذﻫﻦ ﻣﻦ ﻃﻮری اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ آرام ﺑﻤﺎﻧﺪ ،داﯾﻤﺎ ً ﻓﻌﺎل اﺳﺖ .ﻣﻦ از
ﯾﮏ روش ﮐﻪ ﺧﺴﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪم ،ﻣﯽرﻓﺘﻢ ﺳﺮاغ روش دﯾﮕﺮ".
اﮔﺮﭼﻪ ﭘﺲ از اﻧﻘﻼب وﻗﻔﻪای در ﮐﺎرﻫﺎی ﻫﻨﺮی اﺳﻔﻨﺪﯾﺎری ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪ ،اﻣﺎ او روﺣﯿﻪ ﺧﻮد را ﺑﺎزﯾﺎﻓﺖ و ﺷﯿﻮهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ از
ﻫﻨﺮ ﻧﻘﺎﺷﯽ را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮد .ﻧﻘﺎﺷﯽﮐﺮدن او ﻣﺠﺪدا از ﺳﺎلﻫﺎی ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﺟﻨﮓ ،ﺷﺘﺎب ﻣﯽﮔﯿﺮد و ﺗﺎ ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﻧﯿﺰ اداﻣﻪ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ .در
اﯾﻦ ﺳﺎلﻫﺎ اﺳﻔﻨﺪﯾﺎری ﻧﻘﺒﯽ ﻣﯽزﻧﺪ ﺑﺮ ﺷﯿﻮهﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺳﺎلﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﮐﻪ در اواﺧﺮ ﺳﺎلﻫﺎی  30و در ﺳﺎلﻫﺎی  40ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮده
ﺑﻮد.

اﺛﺮ اﺣﻤﺪ اﺳﻔﻨﺪﯾﺎری در ﭘﻨﺠﻤﯿﻦ دوره ﺣﺮاج ﺗﻬﺮان
اﺳﻔﻨﺪﯾﺎری ﭘﺲ از ﻓﺮاﻏﺖ از ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺗﺪرﯾﺲ در ﻫﻨﺮﺳﺘﺎنﻫﺎ و دﺑﯿﺮﺳﺘﺎنﻫﺎی ﺗﻬﺮان را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﮔﺮﻓﺖ و ﺳﺎﻟﻬﺎ در ﻫﻨﺮﺳﺘﺎﻧﻬﺎ و
دﺑﯿﺮﺳﺘﺎﻫﺎی ﺗﻬﺮان ﺗﺪرﯾﺲ ﮐﺮد و ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘۀ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﺷﺪ .ﺳﺎلﻫﺎ ﺑﻪ آﻣﻮزش ﻫﻨﺮ ﻧﻘﺎﺷﯽ ﺑﻪ ﺟﻮاﻧﺎن ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪ ﻫﻤﺖ
ﮔﻤﺎﺷﺖ .در ﮐﻨﺎر اﯾﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎ ،ﻧﻘﺎﺷﯽ را ﺑﻪﺻﻮرت ﺟﺪی دﻧﺒﺎل و آﺛﺎر ﺑﺴﯿﺎری را در ﺳﺎلﻫﺎ و ﻣﻘﺎﻃﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﻤﺮش ﺧﻠﻖ ﮐﺮد.
از آﺛﺎر اﯾﻦ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎهﻫﺎی اﻧﻔﺮادی و ﮔﺮوﻫﯽ ﻣﺘﻌﺪدی در داﺧﻞ و ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪه اﺳﺖ.
اﺳﻔﻨﺪﯾﺎری رﻧﮓ آﺑﯽ را ﺑﺴﯿﺎر دوﺳﺖ داﺷﺖ و در ﮐﺎرﻫﺎﯾﺶ از اﯾﻦ رﻧﮓ اﺳﺘﻔﺎده زﯾﺎدی ﻣﯽﮐﺮد .ﺧﻮدش ﻣﯽﮔﻔﺖ» :آﺑﯽ را دوﺳﺖ
دارم ،رﻧﮓ آﺳﻤﺎن وﻃﻨﻢ اﺳﺖ «.ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﻮژهﻫﺎی اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﺳﻨﺖﻫﺎی راﯾﺞ در ﺑﯿﻦ ﻣﺮدم ﻋﺎﻣﻪ ،اﺳﺘﻔﺎده از رﻧﮓﻫﺎی ﻧﺎب و
درﺧﺸﺎن و ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ رﻧﮓﻫﺎی ﺳﺮد و ﺑﻪﺧﺼﻮص ﻃﯿﻒﻫﺎی ﻣﺘﻨﻮﻋﯽ از رﻧﮓ آﺑﯽ ،ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻃﺒﯿﻌﺖ و ﺳﺎدهﺳﺎزی ﻓﺮمﻫﺎی آن در
ﻧﻘﺎﺷﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ رواﺑﻂ ﻣﯿﺎن آدمﻫﺎ از وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﻫﻨﺮ اﺳﻔﻨﺪﯾﺎری اﺳﺖ .ﺿﺮﺑﻪ ﻗﻠﻢﻫﺎی آزاد ،ﺣﺬف ﺟﺰﯾﯿﺎت و ﺳﺎدهﺳﺎزی ،از
ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﮐﺎری اﯾﻦ زﻣﺎن او اﺳﺖ .ﻋﻼﻗۀ زﯾﺎد او ﺑﻪ ﻃﺒﯿﻌﺖ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﺪ روزﻫﺎی ﻣﺘﻤﺎدی اﺑﺰار ﮐﺎر ﺧﻮد را ﺑﺮدارد و ﺑﻪ دﺷﺖﻫﺎ
و ﺑﯿﺎﺑﺎنﻫﺎی اﻃﺮاف ﻣﺤﻞ زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد ﺑﺮود و از ﻣﻨﺎﻇﺮ آﻧﺠﺎ ﻧﻘﺎﺷﯽ ﮐﻨﺪ .ﺑﻪ ﮔﻔﺘۀ ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻫﻨﺮی ،اﺳﻔﻨﺪﯾﺎری ﺿﻤﻦ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻮﮔﺮاﯾﯽ و ﻣﺪرﻧﯿﺴﻢ ،ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻫﻨﺮ اﺻﯿﻞ اﯾﺮاﻧﯽ و اﻟﻤﺎنﻫﺎی آن را در ﮐﺎرﻫﺎﯾﺶ ﺣﻔﻆ ﮐﺮده ﺑﻮد.
او در ﺳﺎلﻫﺎی ﺗﺠﺮﺑﻪاش ﺑﻪ ﺷﯿﻮهﻫﺎی ،ﻃﺒﯿﻌﺖ ﺳﺎزی و رﺋﺎﻟﯿﺴﻢ ،آﺑﺴﺘﺮۀ ﻓﯿﮕﻮراﺗﯿﻮ و ﭘﺲ از آن ﺑﻪ ﺳﺒﮏﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻘﺎﺷﯽ
ﻣﺪرن از ﺟﻤﻠﻪ اﻣﭙﺮﺳﯿﻮﻧﯿﺴﻢ ،ﮐﻮﺑﯿﺴﻢ و ﻓﻮﯾﺴﻢ ﻧﯿﺰ ﻧﻘﺎﺷﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ .در ﻃﯽ ﺑﯿﺶ از ﺷﺼﺖ ﺳﺎل ﺗﺠﺮﺑۀ ﻫﻨﺮی اﺣﻤﺪ
اﺳﻔﻨﺪﯾﺎری ،و ﺑﻪ رﻏﻢ ﺗﻨﻮﻋﯽ ﮐﻪ در ﺷﯿﻮهﻫﺎی او وﺟﻮد دارد ،ﺑﻪﻃﻮرﮐﻠﯽ ﭼﻨﺪ ﻧﮑﺘﻪ ﻫﻤﻪ آنﻫﺎ را ﺑﻪ ﻫﻢ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻣﯽدﻫﺪ و ﺣﺎﮐﯽ از
ﺷﺨﺼـﯿﺖ واﺣـﺪ آﻓﺮﯾﻨﻨـﺪه آنﻫـﺎ اﺳﺖ :اﺳـﺘﻔﺎده از رﻧﮓﻫـﺎی ﻧـﺎب و درﺧﺸـﺎن و ﺣـﺎﮐﻤﯿﺖ رﻧﮓﻫـﺎی ﺳـﺮد و ﺑﻪﺧﺼـﻮص اﻧـﻮاع
آﺑﯽﻫﺎ؛ ﻋﺸﻖ ﺑﻪ ﻃﺒﯿﻌﺖ ،راﺳﺘﯽ ،ﻣﺮدم و رواﺑﻂ آنﻫﺎ و ﻓﻀﺎﻫﺎی ﺳﻨﺘﯽ؛ ﺣﺬف ﺟﺰﯾﯿﺎت و ﺳﺎدهﺳﺎزی ﻓﺮمﻫﺎ ﺑﻪﺷﮑﻠﯽ ﮐﻪ ﮔﻮﯾﯽ
آدمﻫﺎ ،ﻃﺒﯿﻌﺖ ،اﺷﯿﺎ؛ اﺳﺘﻔﺎده از ﺧﻂ ﺑﺮای دورﮔﯿﺮی و ﯾﺎ ﻧﻤﺎﯾﺶ اﺷﯿﺎ؛ در آﺛﺎر او ﻫﯿﭻ ﻧﻮع ﻗﺪرتﻧﻤﺎﯾﯽ ﺗﮑﻨﯿﮑﯽ را ﻧﻤﯽﺗﻮان
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮد.
در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﺎﯾﺪ اذﻋﺎن داﺷﺖ ﮐﻪ ﮐﺎرﻫﺎی او ﺑﺮداﺷﺘﯽ از ﭼﻨﺪ ﺳﺒﮏ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﻔﮑﺮ ﺧﺎﺻﺶ اﺳﺖ.او در اﯾﻦ ﺑﺎره
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ" :اﺑﺘﺪا ﮐﺎرم ﻃﺒﯿﻌﺖ ﺳﺎزی ﺑﻮد و ﺳﺒﮑﯽ را ﮐﻪ در زﻣﺎن داﻧﺸﺠﻮﯾﯽام ﮐﺎر ﻣﯽﮐﺮدم اﻣﭙﺮﺳﯿﻮﻧﯿﺴﻢ ﺑﻮد ﺑﺴﯿﺎری از
ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ،آﺛﺎر ﻣﺮا ﺷﺒﯿﻪ آﺛﺎر ﺳﺰان ،ﻧﻘﺎش ﻓﺮاﻧﺴﻮی ﻣﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﻌﺪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻢ ﮐﻪ ﺗﻘﻠﯿﺪ ﻧﮑﻨﻢ .ﺑﯿﺴﺖ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ
ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﺧﺎرﺟﯽ آﺛﺎر ﻣﺮا ﻣﯽدﯾﺪﻧﺪ ﻫﺮﮔﺰ ﺑﺎور ﻧﻤﯽﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ در اﯾﺮان ﻧﻘﺎﺷﺎن ﺑﺰرﮔﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﮐﺎرﻫﺎی ارزﻧﺪهای ﺑﻪ
ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺑﮕﺬارﻧﺪ ﻣﺪﺗﯽ اﻣﭙﺮﺳﯿﻮﻧﯿﺴﻢ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﺮدم ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ ﭼﯿﺰی از آﺑﺴﺘﺮه ﺑﺪاﻧﻢ ،در آن ﺳﺒﮏ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﮐﺎر ﮐﺮدم ﻣﻦ در
ﻃﻮل اﯾﻦ ﻣﺪت ،ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ اﻧﺠﺎم دادم ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﻧﮑﺮدﻧﺪ اﺑﺘﺪا رﺋﺎﻟﯿﺴﻢ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﺮدم اﻻن ﻣﻦ آﺑﺴﺘﺮه و ﺑﻪﻃﻮرﮐﻠﯽ
اﻧﺘﺰاﻋﯽ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﻢ اﯾﻦ ﮐﺎر ﻓﺮم ﺧﺎص ﺧﻮدش را دارد و ﺳﺒﮏ ﮐﺎرم درواﻗﻊ ﻣﺨﺼﻮص ﺧﻮدم اﺳﺖ .ﮐﺎرﻫﺎی ﻣﻦ ﺑﺮداﺷﺘﯽ از ﭼﻨﺪ
ﺳﺒﮏ اﺳﺖ و ﻣﯽﺗﻮاﻧﻢ ﺑﮕﻮﯾﻢ ﻧﻮع ﺗﻔﮑﺮ ﺧﺎص ﻣﻦ اﺳﺖ ﯾﮏ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ ﻧﻘﺎش ﺑﺎﯾﺪ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﮐﺎر ﺑﮑﻨﺪ ﺗﺎ ﻃﺮاﺣﯽ را ﯾﺎد ﺑﮕﯿﺮد او در
واﻗﻊ ﺑﺎ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﮐﺎر ﮐﺮدن ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻧﻘﺎش ﻣﯽ ﺷﻮد ﻣﺴﻠﻤﺎ ﮐﺎری ﮐﻪ اراﺋﻪ ﻣﯽدﻫﻢ از ﻧﻮع ﺗﻔﮑﺮ ﺧﺎص ﺧﻮدم اﺳﺖ و ﻫﯿﭻﮔﻮﻧﻪ
ﮐﭙﯽ ﺑﺮداری ﻧﻤﯽﮐﻨﻢ و ﻗﺎﻃﻌﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﭼﻨﯿﻦ روﺷﯽ ﻣﺨﺎﻟﻔﻢ"

اﻣﺎ در ﺑﺤﺚ ﺑﺎزارِ آﺛﺎر اﺣﻤﺪ اﺳﻔﻨﺪﯾﺎری ﮔﺬﺷﺘﻪ از ﺗﮑﻨﯿﮏ و ﺷﯿﻮۀ ﻫﻨﺮی ﺧﺎﺻﺶ ،ﺑﺎزار ﻣﺜﺒﺖ او و ﺳﯿﺮ ﺻﻌﻮدی ﻓﺮوش آﺛﺎرش در
اﯾﺮان ﺑﻪ وﺿﻮح از ﻧﻤﻮدارﻫﺎ و اﻃﻼﻋﺎت آﻣﺎری ﻗﺎﺑﻞ درک اﺳﺖ .آﺛﺎر او در ﭘﻨﺞ دوره از ﺣﺮاج ﺗﻬﺮان ﺷﺮﮐﺖ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ و آﺧﺮﯾﻦ
اﺛﺮش در ﺣﺮاج ﻧﻬﻢ ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ  40ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن در ﺣﺮاج ﺗﻬﺮان ﺷﺮﮐﺖ داﺷﺖ.
ﻧﻤﻮدار رﺷﺪ ﻗﯿﻤﺖ آﺛﺎر او در از ﺳﺎل  92ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﺻﻌﻮدی و ﺑﻮده و درﺻﺪی ﻣﺜﺒﺖ را ﺑﺎ ﺧﻮد ﻫﻤﺮاه داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،ﺗﻤﺎم آﺛﺎر او در
ﺣﺮاجﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺑﺮآورد اوﻟﯿﻪ ﭼﮑﺶ ﺧﻮردهاﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد زﯾﺎد ﻋﻼﻗﻤﻨﺪان ﺑﻪ ﻫﻨﺮ و ﺳﺒﮏ اﺳﻔﻨﺪﯾﺎری را
ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ.

ﮔﺮاﻧﺘﺮﯾﻦ اﺛﺮ او در ﺗﯿﺮﻣﺎه ﺳﺎل  96و ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ  100ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن ﭼﮑﺶ ﺧﻮرده اﺳﺖ .اﺳﻔﻨﺪﯾﺎری در ﻟﻮای ﺳﻄﻮح و ﺑﺎزیﻫﺎی
رﻧﮕﯽ و ﺳﺎﯾﻪروﺷﻦﻫﺎﯾﺶ در اﯾﻦ اﺛﺮ آﮔﺎﻫﯽ ﻋﻤﯿﻘﯽ از ﻧﺤﻮه ﺑﻪﮐﺎرﮔﯿﺮی ﻧﻮر و ﺳﺎﯾﻪ ﺷﮑﻞ داده و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل از واﻗﻊﮔﺮاﯾﯽ ﭘﺮﻫﯿﺰ
ﮐﺮده و ﺑﺮ ﺑﯿﺎنﻫﺎی اﻧﺪﯾﺸۀ ﻣﺪرن ﭘﺎﯾﺒﻨﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ .وی ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ در اﯾﻦ ﺗﺎﺑﻠﻮ ﻓﺮم و ﺗﺮﮐﯿﺐ را ﺳﺎﻣﺎن و ﻓﻀﺎی ﺗﺼﻮﯾﺮی
اﺳﺘﺎداﻧﻪای را ﺷﮑﻞ داده اﺳﺖ .دورﮔﯿﺮی ﺳﻄﻮح ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﻧﻘﺎﺷﯽﻫﺎی اﺳﻔﻨﺪﯾﺎری در ﮔﺮاﻧﺘﺮﯾﻦ اﺛﺮش اﺳﺖ.

در اﯾﻦ ﺗﺎﺑﻠﻮ ﺧﻄﻮط آﺑﯽ ﺗﯿﺮه ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻓﺮمﻫﺎ را ﺑﺎ آﻫﻨﮕﯽ ﻧﺮم و روان درﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ .رﻧﮓﻫﺎی ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺘﻪ در ﺗﺎﺑﻠﻮ در ﺣﺪاﻗﻞ
ﻣﻤﮑﻨﻨﺪ و ﺗﻦﻫﺎی ﻗﻬﻮهای و ﮐﺮم در ﮐﻨﺎر آﺑﯽ ﺗﯿﺮه ﺗﻤﺎﻣﯽ آن ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺑﯿﺎن ﺧﻼﻗﺎﻧﻪ ﺗﺎﺑﻠﻮ ﮐﺎﻓﯽ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ .اﺳﺘﻔﺎده از
ﺧﻄﻮط دورﮔﯿﺮی ،ﻧﻘﺎﺷﯽ را ﺑﻪ ﭼﯿﺰی از ﺟﻨﺲ ﻃﺮاﺣﯽ ﻧﺰدﯾﮏ ﮐﺮده و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﺳﻄﻮح ﻣﺘﻨﻮع اُﮐﺮ و ﮐِﺮِم در ﮐﻨﺎر ﺳﻔﯿﺪ ،ﺑﯿﺎﻧﯽ
ﻧﻘﺶﮔﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﺗﺎﺑﻠﻮی  100ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﯽ او داده اﺳﺖ .ﺳﺎدهﺳﺎزی ﺳﻄﻮح و روان ﺑﻮدن ﺧﻄﻮط ﯾﺎدآور آﺛﺎر ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ ﺷﺎﺧﺺ ﻣﺪرﻧﯿﺴﺖ
ﻫﺎﻧﺮی ﻣﺎﺗﯿﺲ اﺳﺖ ،اﻣﺎ از ﻧﻈﺮ ﺳﻮژه و ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع ،ﻓﻀﺎ ﮐﺎﻣﻼ ً ﺑﻮﻣﯽ و ﺳﻨﺘﯽ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻧﻘﺎﺷﯽﻫﺎی
اﺳﻔﻨﺪﯾﺎری ﻫﻤﭽﻮن اﯾﻦ ﮔﺮاﻧﺘﺮﯾﻦ اﺛﺮش را ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺤﻞ ﺗﻼﻗﯽ ﺳﻨﺖ و ﻣﺪرﻧﯿﺘﻪ ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﺮد.

ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﮔﻔﺘﯿﻢ ﻧﺮخ رﺷﺪ آﺛﺎر او ﺑﻪ ﻃﺮز ﺷﮕﻔﺘﯽ ﻫﻤﮕﯽ ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻮده و ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻧﺮخ رﺷﺪش اﺛﺮ اﻧﺴﺎن و ﻣﻨﺎﻇﺮ اوﺳﺖ
ﮐﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺣﺮاج ﺗﻬﺮان در ﺧﺮداد  93و ﺑﺎ درﺻﺪ رﺷﺪی ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  70درﺻﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ .اﯾﻦ اﺛﺮ اﻧﺴﺎن درﮐﻨﺎر ﻣﻨﺎﻇﺮ و ﻗﺴﻤﺘﯽ
از ﻃﺒﯿﻌﺖ و در ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺑﺎ آن دﯾﺪه ﻣﯽﺷﺪ .رﻧﮓﻫﺎی ﺑﻨﻔﺶ و آﺑﯽ و ﺳﺒﺰ و ﻓﯿﺮوزهای و ﻧﺎرﻧﺠﯽ و زرد ﻃﻼﯾﯽ ﮐﻪ از رﻧﮓﻫﺎی
ﻣﺤﺒﻮب او ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﻘﻮش ﺳﻔﺎل ،ﻫﻢ اﺷﮑﺎل را دورﮔﯿﺮی ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﻫﻢ رﻧﮓآﻣﯿﺰی آﻧﻬﺎ را ﺑﻪﻋﻬﺪه ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ.
دراﯾﻦ اﺛﺮ دورﮔﯿﺮیﻫﺎی ﺳﯿﺎهرﻧﮓ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﻔﺎﻟﯿﻨﻪﻫﺎی ﺳﻨﺘﯽ اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﻨﺪ .اﯾﻦ ﺧﻄﻮط رﻧﮓﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ را درﺑﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ و
ﺟﻠﻮهای ﭘﺮﻗﺪرت ﺑﻪ ﺷﮑﻞﻫﺎ ﺑﺨﺸﯿﺪه ﺑﻮد.

ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ آﺛﺎری از اﯾﺸﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ آرﺗﯿﺒﯿﺸﻦ در ﺗﻤﺎس ﺑﺎﺷﯿﺪ ،ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻌﺪادی از آﺛﺎر اﯾﺸﺎن ﺑﺮای ﻣﺪت ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ در آرﺗﯿﺒﯿﺸﻦ
ﺑﺎ ﺗﺨﻔﯿﻒ ﺑﺮای ﻓﺮوش اراﺋﻪ ﻣﯽﺷﻮد .اﯾﻦ ﻓﺮوش وﯾﮋۀ آﺛﺎر اﯾﺸﺎن ﺗﺎ روز ﺑﯿﺴﺘﻢ ﺗﯿﺮﻣﺎه 1397داﯾﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺮای
ﺑﺎزدﯾﺪ و ﺧﺮﯾﺪ آﺛﺎر اﺣﻤﺪ اﺳﻔﻨﺪﯾﺎری ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻮل ﻣﺎرﮐﺘﯿﻨﮓ آرﺗﯿﺒﯿﺸﻦ ﺑﺎ ﺷﻤﺎرۀ  09210209630در ﺗﻤﺎس ﺑﺎﺷﯿﺪ.

