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ﺑﺨﺸﯽ از ﯾﺎدداﺷﺖ ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺑﻘﺮاﻃﯽ درﺑﺎره اردﺷﯿﺮ ﻣﺤﺼﺺ را ﺑﻪ ﺑﻬﺎﻧﻪ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ از آﺛﺎر اﯾﻦ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ در ﮔﺎﻟﺮی آرﺗﯿﺒﯿﺸﻦ،
ﻣﯽﺧﻮاﻧﯿﻢ.

اردﺷﯿﺮ ﻣﺤﺼﺺ ،ﮐﺎرﺗﻮﻧﯿﺴﺖ ﻣﺒﺘﺪی و ﺧﻮدآﻣﻮﺧﺘﺔ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت دﻫﺔ  ،۱۳۳۰در ﻓﺎﺻﻠﺔ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﺑﻪ ﻣﺮﺗﺒﺔ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪی ﻣﻤﺘﺎز و ﭘﺮﺗﻮان
رﺳﯿﺪ .در روﻧﺪ اﯾﻦ ﺷﮑﻔﺘﻦ ،اﮔﺮ از اﺳﺘﻌﺪاد ﻫﻨﺮی ،ﺣﺴﺎﺳﯿﺖﻫﺎی ذﻫﻨﯽ و ﭘﺮﮐﺎری ﺷﮕﻔﺖآور او ﺑﮕﺬرﯾﻢ .ﻋﻮاﻣﻞ ،ﺷﺮاﯾﻂ و
آﻣﻮزهﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ ﺑﺮ او ﺗﺄﺛﯿﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ و ﺑﻪ ﻧﮕﺎه و ﺑﯿﺎن او ﺷﮑﻞ و ﺟﻬﺖ دادﻧﺪ .ﮐﺎر ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺗﯽ ﺳﺒﺐ ﺷﺪ ﮐﻪ از اﺑﺘﺪای ﮐﺎر ﺑﺎ
ﻧﺨﺒﮕﺎن آن زﻣﺎن ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺷﻮد .ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻓﻀﺎی ﻓﮑﺮی و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﭘﯿﺮاﻣﻮﻧﺶ و ﻃﺒﻌﺎ آﮔﺎﻫﯽ از ﮔﻔﺘﻤﺎنﻫﺎی زﻣﺎﻧﻪ ﺧﻮدش در اﯾﺮان و
ﺟﻬﺎن در ﭘﺨﺘﮕﯽ ذﻫﻨﯽ و ﻏﻨﺎی ﻣﻀﻤﻮﻧﯽ او ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻋﻤﯿﻖ ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ .ﻧﮕﺎه ﻣﺤﺼﺺ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻏﺮﯾﺒﯽ از واﻗﻊﻧﮕﺮی و ﺗﺨﯿﻞ ﺗﺼﻮﯾﺮی در
ﻗﺎﻟﺐ ﻃﻨﺰ ﺑﻮد.
او از ﻣﯿﺎن واﻗﻌﯿﺖﻫﺎی ﺑﯽﺷﻤﺎری ﮐﻪ ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﺧﻮد ﻣﯽدﯾﺪ .ﺑﻪ اﻧﺴﺎنﻫﺎ ،ﺑﻪ ﮐﺮدار و رواﺑﻂﺷﺎن ،ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ و ﺳﺎزوﮐﺎر ﻓﺎﺳﺪی ﮐﻪ
رواﺑﻂ ﻧﺎﺳﺎﻟﻢ ﻣﯿﺎن اﻧﺴﺎنﻫﺎ را ﺷﮑﻞ ﻣﯽدﻫﻨﺪ ،ﺣﺴﺎسﺗﺮ ﺑﻮد .ﻣﻀﻤﻮن ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﺔ او اﻓﺸﺎی ﺗﻨﺎﻗﻀﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ در رﻓﺘﺎر ،ﺷﺨﺼﯿﺖ
و ﻇﺎﻫﺮ و ﺑﺎﻃﻦ دوﮔﺎﻧﺔ اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﻣﯽدﯾﺪ .ﯾﺎ ﻋﺮﯾﺎنﮐﺮدن واﻗﻌﯿﺎﺗﯽ ﮐﻪ از دﯾﺪ او زﺷﺖ و ﻧﺎاﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﻮدﻧﺪ .ﻗﺎﻟﺐ ﮐﺎر اردﺷﯿﺮ ﻣﺤﺼﺺ
ﻃﻨﺰ ﺑﻮد .ﻃﻨﺰ ﺗﺼﻮﯾﺮی ﺑﺮای ﺑﯿﺎن دروﻧﻤﺎﯾﻪﻫﺎی ﮐﻨﺎﯾﯽ و ﺳﺨﺮهآﻣﯿﺰ او ،ﺑﻪ اﻏﺮاق و دﺳﺘﮑﺎری در ﺷﮑﻞ واﻗﻌﯽ ﻧﯿﺎز داﺷﺖ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ
ﺿﺮورت ﺗﺠﺮﺑﻪﮔﺮی در ﺷﯿﻮهﻫﺎی ﺑﯿﺎن ،ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺤﺼﺺ را ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﺼﻮﯾﺮی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ ﺟﻠﺐ ﮐﺮد.

اردﺷﯿﺮ ﻣﺤﺼﺺ ،ﻫﻨﺮﻣﻨﺪی اﺻﯿﻞ ﺑﻮد و ﺑﯿﺎﻧﯽ ﺗﻮاﻧﺎ داﺷﺖ .ﻧﮕﺎه واﻗﻌﮕﺮا ،ﺗﺨﯿﻞ ﺗﺼﻮﯾﺮی و ﺗﻤﻬﯿﺪ ﻃﻨﺰ و ﺷﻮخﻃﺒﻌﯽ در ﻫﻨﺮ او در
ﻫﻢ ﺗﻨﯿﺪه ﺑﻮدﻧﺪ .او ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی واﻗﻌﯽ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪی ﭘﯿﺸﺮو ﺑﻮد ،ﻫﻢ ﺑﺮای ﻧﮕﺎه دﻗﯿﻖ و ﻣﻨﺘﻘﺪش ﺑﻪ ﺧﺼﻠﺖﻫﺎی اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﻓﺎﺳﺪ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻫﻢ ﺑﺮای ﺷﻬﺎﻣﺖ و ﻧﻮﻣﺎﯾﮕﯽاش در ﺑﯿﺎن اﯾﻦ ﻣﺤﺘﻮا .اﻫﻤﯿﺖ دﯾﮕﺮ او ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎری اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻢ در زﻣﺎن
ﺧﻮدش و ﻫﻢ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﮐﻪ در اﯾﺮان ﻧﺒﻮد ،ﺑﺮ ﺷﺄن و ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻃﻨﺰﻧﮕﺎری ﻣﻌﺎﺻﺮ اﯾﺮان ﮔﺬاﺷﺖ.

