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ﻣﺴﻌﻮد ﻓﺮﻫﺎدی ﻃﺮاح ،ﻧﻘﺎش ،ﻣﺠﺴﻤﻪﺳﺎز و ﺷﺎﻋﺮ ﻣﺘﻮﻟﺪ  ۱۳۲۷در ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان اﺳﺖ و از زﻣﺎن ﻧﻮﺟﻮاﻧﯽ در زﻣﯿﻨۀ ﻃﺮاﺣﯽ و
ﻧﻘﺎﺷﯽ و ﻣﺠﺴﻤﻪﺳﺎزی ﮐﺎر ﺧﻮد را آﻏﺎز و در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﯽﭘﺮداﺧﺖ.

ﻣﺴﻌﻮد ﻓﺮﻫﺎدی ﻃﺮاح ،ﻧﻘﺎش ،ﻣﺠﺴﻤﻪﺳﺎز و ﺷﺎﻋﺮ ﻣﺘﻮﻟﺪ  ۱۳۲۷در ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان اﺳﺖ و از زﻣﺎن ﻧﻮﺟﻮاﻧﯽ در زﻣﯿﻨۀ ﻃﺮاﺣﯽ و
ﻧﻘﺎﺷﯽ و ﻣﺠﺴﻤﻪﺳﺎزی ﮐﺎر ﺧﻮد را آﻏﺎز و در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﯽﭘﺮداﺧﺖ .در ﻫﻤﺎن دوران ﻧﻮﺟﻮاﻧﯽ در
ﻓﺴﺘﯿﻮالﻫﺎ و ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺑﺮﻧﺪه ﺟﻮاﯾﺰ ﺑﺴﯿﺎری ﺷﺪه ﺑﻮد و اﺳﺘﻌﺪاد اﯾﻦ ﻧﻮﺟﻮان ﻫﻤﻮاره ﻣﻮرد ﺗﺤﺴﯿﻦ ﮔﺮوهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﺑﻮد .ﭘﺲ از آن وارد داﻧﺸﮕﺎه ﻫﻨﺮ و در رﺷﺘﻪ ﻃﺮاﺣﯽ و ﻣﺠﺴﻤﻪﺳﺎزی ﻓﺎرغاﻟﺘﺤﺼﯿﻞ ﺷﺪ و ﺳﭙﺲ در رﺷﺘﻪ ﺣﻘﻮق ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
و ﭘﮋوﻫﺶ ﭘﺮداﺧﺖ .اﯾﺸﺎن ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﻨﺮی ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺣﺮﻓﻪای در ﺳﺎل  ۱۳۴۷آﻏﺎز و در زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی ﻃﺮاﺣﯽ ،ﻧﻘﺎﺷﯽ،
ﻣﺠﺴﻤﻪﺳﺎزی و ﻃﺮاﺣﯽ ﻟﺒﺎس اداﻣﻪ داد و ﮐﺎرﮔﺎه ﺻﻨﺎﯾﻊدﺳﺘﯽ را در ﺗﻬﺮان راه اﻧﺪازی ﻧﻤﻮد و آﺛﺎری ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺒﺎ و ﻧﻔﯿﺲ و
ﻣﺎﻧﺪﮔﺎری را ﺗﻮﻟﯿﺪ و در ﮔﺴﺘﺮش ﻃﺮحﻫﺎی اﺻﯿﻞ و ﺻﻨﺎﯾﻊدﺳﺘﯽ اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺗﻼش ﮐﺮد ،ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺳﺎزﻣﺎن ﺻﻨﺎﯾﻊدﺳﺘﯽ ﮐﻪ ﮐﺎر
اﺣﯿﺎ ﻓﺮآوردهﻫﺎی ﺻﻨﺎﯾﻊ دﺳﺘﯽ اﯾﺮان ﺑﻮد ﻫﻤﮑﺎری ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ و اﺟﺮاﯾﯽ داﺷﺖ .اﯾﺸﺎن ﺑﺎزﺳﺎزی ﻣﻮﺗﯿﻒﻫﺎی اﺻﯿﻞ اﯾﺮاﻧﯽ را ﮐﻪ از ﯾﺎد
رﻓﺘﻪ ﺑﻮد ،اﺣﯿﺎ ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﭘﺪﯾﺪآوردن آﺛﺎری ﺷﺪ ﮐﻪ در ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎهﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ از ﻗﺒﯿﻞ ﺗﻮﮐﯿﻮ ،ازﻣﯿﺮ ﺗﺮﮐﯿﻪ ،ﻣﻮﻧﺘﺮال ﮐﺎﻧﺎدا و
ﭘﺎرﯾﺲ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ درآﻣﺪ .اوﻟﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه اﯾﺸﺎن ﻧﯿﺰ در ﺑﯿﻨﺎل ﭘﺎرﯾﺲ ﺑﺮﮔﺰار ﮐﺮد .او در ﺳﺎل  ۱۳۶۷در ﺷﻬﺮ ﮐﺮج آﻣﻮزﺷﮕﺎه
ﻫﻨﺮﻫﺎی ﺗﺠﺴﻤﯽ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻧﺎم ﻫﻨﺮی "اﺑﺮوﮐﻤﻮن" )ﺑﺎ ﻟﻮﮔﻮی ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﺧﺎﻧﻢ( ﺗﺄﺳﯿﺲ ﻧﻤﻮد و در زﻣﯿﻨﻪ ﻃﺮاﺣﯽ و ﻧﻘﺎﺷﯽ و
ﻣﺠﺴﻤﻪﺳﺎزی ﺑﻪ آﻣﻮزش ﻋﻼﻗﻤﻨﺪان و ﻫﻨﺮﺟﻮﯾﺎن ﭘﺮداﺧﺖ .او در ﺑﺨﺸﯽ از ﺻﺤﺒﺖﻫﺎی ﺧﻮد در ﻣﻮرد ﻫﻨﺮﻫﺎی ﺗﺠﺴﻤﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
ﻗﺼﻪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻔﻬﻮم ﻫﻨﺮﻫﺎی ﺗﺠﺴﻤﯽ را روﺷﻦ ﮐﻨﯿﻢ .ﻫﺮﮔﺎه ﻣﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ اﻧﺪﯾﺸﻪﻫﺎی ﺧﻮب و ﺟﻼ ﯾﺎﻓﺘﻪی ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻫﺮ ﺻﻮرﺗﯽ
ﺑﯿﺎن و ﯾﺎ ﻋﺮﺿﻪ ﻧﻤﺎﺋﯿﻢ ﻣﯽﺷﻮد وارد ﻋﺮﺻﻪ ﻫﻨﺮ ﺷﻮﯾﻢ .ﻧﻤﯽﺷﻮد ﻧﻪ اﻧﺪﯾﺸﻪای داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ و ﻧﻪ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ اﻧﺪﯾﺸﻪای را ﺑﯿﺎن ﮐﻨﯿﻢ و
ﻧﺎم ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ ﺑﺮ روی ﺧﻮد ﺑﮕﺬارﯾﻢ .ﻧﻪ اﻗﺘﺒﺎس ﻧﻪ ﺗﮑﺮار ﻧﻪ ﺗﻘﻠﯿﺪ و ﻧﻪ اﻧﺘﺨﺎب و اﻋﻤﺎل ﺳﻠﯿﻘﻪ در ﺟﻬﺎن ﻫﻨﺮ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻧﻤﯽآﯾﺪ .ﺣﺘﻤﺎ ً ﺑﺎﯾﺪ
ﻋﻠﻢ و اﻧﺪﯾﺸﻪای ﻻﯾﻖ ﻋﺮﺿﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ و داﻧﺶ ﻃﺮاﺣﯽ را ﺑﯿﺎﻣﻮزﯾﻢ ،در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻫﯿﭻ اﺗﻔﺎﻗﯽ ﻧﻤﯽاﻓﺘﺪ.

ﺑﺮﮔﺰاری ورﮐﺸﺎپﻫﺎی ﻫﻔﺘﮕﯽ و ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﻫﻨﺮﺟﻮﯾﺎن و ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪان از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺛﺎﺑﺖ اﯾﺸﺎن ﺑﻮد .ﻓﺮﻫﺎدی در ﺑﺨﺸﯽ از ﮔﻔﺘﻪﻫﺎی

ﺧﻮد در ﻣﻮرد ﻃﺮاﺣﯽ و ﮐﺎر ﻫﻨﺮی ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻃﺮاﺣﯽ ،دﺳﺘﻮر زﺑﺎن و ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ ﺑﺮای ﮐﻠﯿﻪ ﻫﻨﺮﻫﺎﺳﺖ ﻧﻪ ﺧﻮد ﻫﻨﺮ.
ﻣﺤﺼﻮل ﻫﻨﺮی ﺑﺎﯾﺪ در ﺗﻤﺎم اﻣﻮر زﻧﺪﮔﯽ دﺧﺎﻟﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،از ﺟﻤﻠﻪ اﺣﯿﺎ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ،ﺗﻤﺪنﺳﺎزی ،آراﻣﺶﺑﺨﺸﯿﺪن اﻓﮑﺎر ﭘﺮﯾﺸﺎن
و ﺗﺸﻮﯾﻖ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ ﭘﻮﯾﺎﯾﯽ .ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺎ ﺣﺪ اﻣﮑﺎن ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺋﻞ روز آﺷﻨﺎ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺣﺮف و ﭘﯿﺎم ﺟﺪﯾﺪ ﻋﺮﺿﻪ ﮐﻨﺪ .ﭼﺮا ﮐﻪ
ﺣﺮف ﺗﮑﺮاری و آﺛﺎر ﺗﻘﻠﯿﺪی ﺷﺎﯾﺪ زﯾﺒﺎ ﺷﻮد وﻟﯽ ﻫﻨﺮ ﻧﯿﺴﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻣﻮرد ﺷﯿﻮه ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :روشﻫﺎی ﮐﻬﻨﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﮐﭙﯽﮐﺎری از روی ﮐﺎﺳﻪ و ﮐﻮزه و ﺗﻘﻠﯿﺪ و ﺑﺎزﺳﺎزی آﺛﺎر دﯾﮕﺮان ،ﮐﭙﯽ از روی ﻋﮑﺲﻫﺎ و ﺗﺼﺎوﯾﺮ و ﯾﺎ ﺗﻘﻠﯿﺪ از روی ﻣﺪل زﻧﺪه و
ﻃﺒﯿﻌﺖ ﺑﯿﺠﺎن و اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ ﺣﺮﮐﺎت ﺳﺮﮔﺮﻣﯽ و ﺑﺪآﻣﻮزی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﺮاﺣﯽ رﺑﻄﯽ ﻧﺪارد .ﻃﺮاﺣﯽ را ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﻠﻤﯽ و
ﻋﻤﻠﯽ آﻣﻮﺧﺖ ﭼﺮا ﮐﻪ رﯾﺸﻪ و ﭘﺎﯾﻪ ﺗﻤﺎم ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﻫﻨﺮی اﺳﺖ .ﻣﺎ ﺑﻪ آﻣﻮزش ﻧﯿﺎز دارﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ ﺗﮑﻨﯿﮏﻫﺎ و ﻓﻨﻮﻧﯽ ﮐﻪ
ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﺑﺎ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﺪرن اﻣﺮوزی اﺳﺖ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻫﻨﺮی ﺧﻮد را ﺑﺎﻻ ﺑﺒﺮﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ اﻧﺪﯾﺸﻪ و ﺗﻔﮑﺮاﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺤﺼﻮل روﺣﯿﻪ و
ﺗﺮاوﺷﺎت ذﻫﻦ ﺧﻮد ﻣﺎ را ﻣﻄﺮح ﮐﻨﯿﻢ و ﻧﻪ ﺗﮑﺮار ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻗﺪﯾﻤﯽ .اﯾﺸﺎن در ﺟﻤﻊ ﻫﻨﺮﺟﻮﯾﺎن و ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪان ورﮐﺸﺎپ ﻧﯿﺰ ﺑﺮ اﻫﻤﯿﺖ
ﮐﺎر ﻫﻨﺮی ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮدﻧﺪ و ﮔﻔﺘﻨﺪ :در آﺗﻠﯿﻪ ﻃﺮاﺣﯽ ﻫﻨﺮ ﺟﻮﯾﺎن ﻣﯽآﻣﻮزﻧﺪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎ ﻓﺮاﮔﯿﺮی ﺗﮑﻨﯿﮏﻫﺎ و ﻓﻨﻮن اﻣﺮوزی و ﺑﻪﮐﺎرﮔﯿﺮی
ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﺗﻤﺮﯾﻦﻫﺎی ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ،ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ از اﻓﮑﺎر و اﻧﺪﯾﺸﻪ ﺧﻮد در ﻃﺮاﺣﯽ و ﺗﺼﻮﯾﺮﺳﺎزی ﻣﻘﺒﻮل اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﭼﻪﺑﺴﺎ اﯾﺪهﻫﺎی
ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺎده و اﺑﺘﮑﺎرات اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﮐﻪ از ﺗﺮاوشﻫﺎی ذﻫﻨﯽ ﻣﺎ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽﺷﻮد ،ﮐﻪ اﮔﺮ ﺳﺒﺰ ﺷﻮد و ﺑﻪ ﯾﺎدﻣﺎن ﺑﻤﺎﻧﺪ در ﻣﺮﺣﻠۀ ﻋﻤﻠﯽ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ راﻫﻨﻤﺎی ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﻫﻨﺮی ﻣﺎ ﺷﻮد .در اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ ﭘﯽ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﺮد ﻣﺎ ﻫﻢ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﺎ راﻫﮕﺸﺎﯾﺎن ﺑﺰرگ ﺗﻤﺪن ﺑﺸﺮی
ﻫﻤﮕﺎم ﺷﻮﯾﻢ .از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻣﻔﻬﻮم ﻃﺮاﺣﯽ و ﺑﻪﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﻫﻨﺮ ﺑﺴﯿﺎر وﺳﯿﻊ ،ﺟﺬاب و ﺳﺮﺷﺎر از ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽﻫﺎﺳﺖ ،ﻣﻮﺟﺐ ﻣﯽﺷﻮد،
ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ و ﯾﺎ ﺣﺘﯽ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ در زﻣﯿﻨۀ ﮐﺎرﻫﺎی ﻫﻨﺮی ﻧﺪارﻧﺪ و ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﻣﺨﺘﺼﺎت ﯾﮏ ﻣﺤﺼﻮل ﻫﻨﺮی ﭘﯽ ﺑﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ،
ﺧﻮد را در ﺳﻠﮏ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﻗﺮار دﻫﻨﺪ .ﻣﻦ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻢ دوﺳﺘﺪار ﻫﻨﺮ و ﯾﺎ ﺧﺮﯾﺪار اﺛﺮ ﻫﻨﺮی ﺑﻮدن اﻣﺮﯾﺴﺖ ﻃﺒﯿﻌﯽ ،زﯾﺮا اﺷﺮاف
داﺷﺘﻦ ﺑﻪ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ و ﻟﻄﺎﻓﺖ و زﯾﺒﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ذات ﻫﻨﺮ اﺳﺖ ،ﻣﺎ را ﺷﯿﻔﺘﻪ آن ﻣﯽﮐﻨﺪ.

آﯾﺎ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﮔﺮوﻫﯽ ﮐﻪ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ را ﺑﻪﻃﻮر ﻣﻄﻠﻖ ،ﻧﺎﺑﻐﻪ و ﯾﺎ ﺷﺨﺼﯽ ﻣﻤﺘﺎز ﮐﻪ ﻫﻨﺮ را ﺑﻪ ارث ﺑﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﺼﻮر ﮐﻨﯿﻢ؟ اﻣﺎ
ﻫﻨﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻤﺎم ﻋﻠﻮم ﺑﺸﺮی آﻣﻮﺧﺘﻨﯽ و اﮐﺘﺴﺎﺑﯽ اﺳﺖ و اﺣﺘﯿﺎج ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ و زﻣﯿﻨۀ ﺗﮑﺎﻣﻞ و ﻇﻬﻮر و ﺑﺮوز دارد .در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺗﺎﺑﻊ
ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻋﻠﻤﯽ اﺳﺖ و ﺑﺮآﯾﻨﺪ ﻓﺮﻣﻮلﻫﺎی دﻗﯿﻖ و ﺣﺴﺎب ﺷﺪه اﺳﺖ ،در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻫﻨﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﯾﮏ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﯽ روح و رخ در
ﻣﯽآﯾﺪ و ﭘﺪﯾﺪهای اﺳﺘﺎﺗﯿﮏ و ﻣﺘﺮوک ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻫﻨﺮ ﺑﻮده و ﻫﺴﺖ ،ﮐﻪ در ﻃﻮل ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﻪ آﺳﺎﯾﺶ و آراﻣﺶ
ﺑﺸﺮ ﭘﺮداﺧﺘﻪ و ﺗﻤﺪنﺳﺎز و ﭼﺎرهاﻧﺪﯾﺶ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺑﯿﺎﯾﯿﺪ ﻫﻨﺮ را ﮐﻠﯿﺸﻪای ،ﺑﺎﺳﻤﻪای ،ﺗﮑﺮاری و ﺑﯽروح ﻧﺴﺎزﯾﻢ و اﮔﺮ ﺗﺤﻮﻻﺗﯽ
ﺣﺲ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺘﺤﻮل ﺷﻮﯾﻢ .دﯾﮕﺮ ﻣﻮردی ﻧﺪارد ﻫﻨﺮ و ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ را ﺣﻘﯿﺮ ﺷﻤﺎرﯾﻢ .ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﯽﻣﺤﺘﻮا و ﺧﻨﺜﯽ را ﺑﺎ
ﻟﻌﺎﺑﯽ از ﻫﻨﺮ ﺗﺰﯾﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ و ﺑﯿﻬﻮده ﺑﻪ اﺗﻔﺎﻗﺎت ﺗﮑﺮاری و ﺑﯽارزش اﻋﺘﺒﺎر ﻫﻨﺮی ﻣﯽدﻫﯿﻢ ،ﻏﺎﻓﻠﯿﻢ از اﯾﻨﮑﻪ اﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪان و آﻧﺎن ﮐﻪ
ﻟﻄﯿﻒ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﺎ ﯾﮏ ﻧﮕﺎه ﺣﺘﻤﺎ ً ﺑﻪ ﮐﻢ و ﮐﯿﻒ ﮐﺎر ﭘﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﺮد .ﺑﻪ اﺳﺘﻘﺒﺎل زﯾﺒﺎﯾﯽ ﺑﺮوﯾﻢ ،ﻧﻬﺎد ﻫﻨﺮ در ﻓﻄﺮت ﻫﻤﻪ ﻫﺴﺖ.
ﻫﻨﺮ درﺧﺖ ﺑﺎور و ﺳﺮﺷﺎری اﺳﺖ ﭘﺮﻧﺸﺎط ﮐﻪ رﯾﺸﻪ دارد ،ﻓﺼﻮل را ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﺪ و ﻃﺒﯿﻌﺖ را درک ﻣﯽﮐﻨﺪ .زﻧﺪﮔﯽﺳﺎز اﺳﺖ و
ﻫﻤﻪ ﺟﺎ را آﺑﺎد و ﺑﺮﻗﺮار ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ و زﺑﺎن ﻫﻨﺮ ﺑﻪ دل ﻣﯽﻧﺸﯿﻨﺪ .ﭼﺸﻢ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ زﯾﺒﺎ ﺑﺒﯿﻨﺪ ،زﺑﺎن ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﺧﻮب و ﺑﺪ را روان
ﺑﯿﺎن ﮐﻨﺪ ،ﮔﻮش ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻧﻐﻤﻪﻫﺎی روحاﻓﺰا و ﮔﻔﺘﺎر ﻧﯿﮏ اﺳﺖ .ﻣﻦ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﮐﺎر ﻫﻨﺮی اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻊ دلﻧﮕﺮاﻧﯽ،
دﻟﻮاﭘﺴﯽ ،دﻟﮕﯿﺮی و از اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ ﻋﺎرﺿﻪﻫﺎ ﺷﻮد .اﺳﺘﺎد ﺑﺎ ﺗﺴﻠﻂ ﺑﺮ داﻧﺶ ﻃﺮاﺣﯽ و ﭼﯿﺮﮔﯽ ﺑﺮ اﺻﻮل ﻓﻀﺎﺳﺎزی و ﺷﻨﺎﺧﺖ
رﻧﮓﻫﺎ ،در زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎری ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و آﺛﺎر ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺑﺎ ﻣﺘﺮﯾﺎلﻫﺎی ﭼﻮب ،ﭘﺎرﭼﻪ ،ﻓﻠﺰ و ﮔﭻ را ﺑﺎ ﺷﻨﺎﺧﺖ دﻗﯿﻖ
ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت و ﻣﺘﺪﻫﺎی آن اﻧﺠﺎم ﻣﯽدادﻧﺪ .اﯾﺸﺎن در ﺳﺎﺧﺖ ﺑﺮﺧﯽ ﺑﻨﺎﻫﺎی اﯾﺮاﻧﯽ ﻃﺮاح و ﯾﺎ ﻣﺸﺎور ﺑﻮدﻧﺪ .اﯾﺸﺎن در ﻣﻌﻤﺎری،
دﮐﻮراﺳﯿﻮن و ﻓﻀﺎﺳﺎزی ﻧﯿﺰ ﻣﺘﺒﺤﺮ ﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﺎ ﯾﮏ ﺗﻔﮑﺮ اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ و زﻣﺎن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﻼﺳﯿﮏ و ﻣﺪرن آﺛﺎر ﺧﻮد را در
ﻫﻤۀ زﻣﯿﻨﻪﻫﺎ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽآوردﻧﺪ .ﻧﻘﻮش ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ،ﻓﺮﺳﮏ دﯾﻮاری ،ﻣﺠﺴﻤﻪﻫﺎﯾﯽ از ﺳﻨﮓ ،ﮔﭻ ،ﺑﺮﻧﺰ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺸﺎوره و
ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ آﺛﺎر ﻗﺪﯾﻤﯽ و اﺣﯿﺎی آن از ﺟﻤﻠﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﻓﺮﻫﺎدی ﺑﻮد .ﻓﺮﻫﺎدی در ﺑﻬﻤﻦ  ۹۸در ﻣﻨﺰل ﺷﺨﺼﯽ ﺧﻮد در ﮐﺮج ﭼﺸﻢ
از ﺟﻬﺎن ﻓﺮوﺑﺴﺘﻨﺪ و روز ﺷﻨﺒﻪ  ۲۶ﺑﻬﻤﻦ در ﻗﻄﻌﻪ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﺑﻬﺸﺖ ﺳﮑﯿﻨﻪ اﺳﺘﺎن اﻟﺒﺮز ﺑﺮای ﻫﻤﯿﺸﻪ آرام ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ.

