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ﻫﻨﺮ ﻫﺎﻧﯿﺒﺎل اﻟﺨﺎص در ﺧﻼل ﺳﺎل ﻫﺎی زﻧﺪﮔﯽ او
 17ﻣﻬﺮ 1397
ﻫﺎﻧﯿﺒﺎل اﻟﺨﺎص ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻣﻌﻠﻢ ﻃﺮاﺣﯽ در اﯾﺮان ﺗﺎﮐﻨﻮن  5اﺛﺮ در  9دورۀ ﺣﺮاج ﺗﻬﺮان ﺷﺮﮐﺖ داده اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﺧﻮد
اﻟﺨﺎص و آﺛﺎرش ﮐﻤﺘﺮ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه و ﻓﺮوش آﺛﺎر اﻟﺨﺎص در ﺣﺮاج ﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﺎ اﻗﺒﺎل ﺧﻮﺑﯽ ﻣﻮاﺟﻪ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ.

زﻧﺪﮔﯽ ﻫﺎﻧﯿﺒﺎل اﻟﺨﺎص داﺳﺘﺎن زﻧﺪﮔﯽ ﻣﻬﺎﺟﺮاﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﻨﮓ و ﺧﻮدﺧﻮاﻫﯽ آﻧﻬﺎ را آواره ﺷﻬﺮﻫﺎ و ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻫﻤﺠﻮار ﮐﺮده
اﺳﺖ ،او ﻣﺘﻮﻟﺪ ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻮادۀ آﺷﻮری اﺳﺖ و ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺷﻐﻞ ﭘﺪر از ﺷﻬﺮی ﺑﻪ ﺷﻬﺮ دﯾﮕﺮ در ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻮد .او در ﺳﺎل  1309در
ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه ﻣﺘﻮﻟﺪ ﻣﯽﺷﻮد و در روزﻫﺎی ﻧﻮﺟﻮاﻧﯽ در ﺷﻬﺮ اراک ﺳﺮﻧﻮﺷﺘﺶ ﺑﻪ ﺳﻤﺖوﺳﻮی ﻧﻘﺎﺷﯽ ﮐﺸﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ
ﭘﺪر آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ ﻣﯽﮐﺸﺎﻧﺪ و در ﺗﻬﺮان ﻫﻤۀ ﺑﭽﻪﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ ﮐﻼس ﺑﺮادران ﭘﺘﮕﺮ ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﺪ.
ﻫﻤﯿﻦ ﺳﺎلﻫﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺐ ﻧﻘﺎﺷﯽ ﻗﻬﻮهﺧﺎﻧﻪ ﻫﻤﻪﮔﯿﺮ ﻣﯽﺷﻮد ،اﻟﺨﺎص ﮐﻪ ﻟﺮزش دﺳﺖ دارد و از ﺟﺎﻧﺐ ﺟﻌﻔﺮ ﭘﺘﮕﺮ ﺑﺮای ﺧﻂﻫﺎی
ﮐﺞ ﺳﺮزﻧﺶ ﻣﯽﺷﻮد ﺷﯿﻔﺘۀ اﯾﻦ ﻧﻮع ﻧﻘﺎﺷﯽ در ﻗﻬﻮهﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ﻣﯽﮔﺮدد ﺑﻌﺪﺗﺮ درﮐﺎرﻫﺎی ﭼﻨﺪ ﻟﺘﯽ ﻫﻤﺎن ﺷﯿﻮۀ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺪﺑﺮ را در
ﺗﺎﺑﻠﻮی ﮐﺮﺑﻼ ﺗﮑﺮار ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻣﯽآﻣﻮزد ﮐﻪ ﯾﮏ ﺑﻮم ﻟﺰوﻣﺎ ﻣﺨﺼﻮص ﯾﮏ ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺮد ﯾﺎ ﯾﮏ ﻣﻮﺿﻮع ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﻫﻤﭽﻮن ﺻﺤﻨﻪای از
ﯾﮏ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺑﭙﺮدازد.
اﻟﺨﺎص در ﺗﻤﺎم ﻧﯿﻢﻗﺮﻧﯽ ﮐﻪ ﻧﻘﺎﺷﯽ ﻣﯽﮐﺮد دﭼﺎر ﯾﮏ ﺳﺎﺧﺘﺎر رواﯾﺘﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ وﺟﻮه ﻧﻘﺎﺷﯽ ﻗﻬﻮهﺧﺎﻧﻪ ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽﺷﺪ .از ﮐﻼسﻫﺎی
ﭘﺘﮕﺮ ﮐﻪ درآﻣﺪ دﭼﺎر ﻧﮕﺎه ﻋﻮامﮔﺮاﯾﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻫﺴﺘﯽ ﺑﻮد و ﻋﻮام اﯾﺪﺋﻮﻟﻮگ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ ﻣﯽاﻧﺪﯾﺸﺪ .ﻫﺮﺟﺎ و ﻫﺮﮐﺠﺎ ﮐﻪ
دﯾﻮاری ﺳﻔﯿﺪ ﺑﻮد ﺳﯿﺎه ﻣﯽﺷﺪ.

ﭘﺮﮐﺎری از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﺗﻮﺻﯿﻪﻫﺎی او ﺑﻮد و ﭼﻮن ﻫﺮﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﮐﺎر زﯾﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﻧﺎﭘﺨﺘﻪﻫﺎی زﯾﺎدی ﻫﻢ داﺷﺖ ﺗﺎﮐﯿﺪ را ﺑﺮ ﺗﺴﻠﻂ ﺗﺮﺟﯿﺢ
ﻣﯽداد ﺗﺎﮐﯿﺪ را ﺗﮑﺮار ﻣﯽﮐﺮد و از ﺗﮑﺮار ،ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ ﻣﯽﺳﺎﺧﺖ ﻣﮑﺮر.
ﭘﺲ از ﭘﻨﺠﺎه ﺳﺎل آﻣﻮزش ﻃﺮاﺣﯽ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻟﺮزش دﺳﺖ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ اﻧﮕﺸﺘﺎن ﯾﮏ دﺳﺖ را ﺗﺮﺳﯿﻢ ﮐﻨﺪ و ﺧﻂ را ﮐﺞ ﻣﯽﮐﺸﯿﺪ،
اﮔﺮ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﺳﻤﺎﺟﺖ و ﺷﻬﺎﻣﺖ در او ﻧﺒﻮد آن دﺳﺖﻫﺎی ﻟﺮزان ﻫﯿﭻ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻧﻘﺎﺷﯽ ﮐﻨﺪ .در ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ ﻋﻤﺮ اﯾﻦ ﻟﺮزش

دﺳﺖ را ﺷﺎﮔﺮدان او ﺗﮑﻨﯿﮑﯽ از او داﻧﺴﺘﻨﺪ.
ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺑﻪﺟﺰ ﺳﺎلﻫﺎی ﺳﻔﺮ ﻫﺮ ﺳﺎﻟﻪ در اﯾﺮان ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﮐﺮد اﻣﺎ ﻫﯿﭻ ﮐﺘﺎﺑﯽ ﮐﺎﺗﺎﻟﻮﮔﯽ از آﺛﺎر او ﺗﺎﻫﻨﻮز در دﺳﺘﺮس
ﻧﯿﺴﺖ ،اواﯾﻞ دﻫۀ  ،30در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ  21ﺳﺎل دارد ﺑﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻣﯽرود و در ﻧﯿﻮﯾﻮرک در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺟﮑﺴﻮن
ﭘﻮﻻک ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد ،ﺷﯿﻔﺘۀ رﯾﻮرا ﺷﺪ و ﻫﺸﺖ ﺳﺎل ﺑﻌﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﺮان ﺑﺎزﮔﺸﺖ دﯾﮕﺮ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﻣﺪرن او را ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ در ﯾﮏ ﺑﻦﺑﺴﺖ
ﻧﻤﯽدﯾﺪﻧﺪ ﻣﻨﺎره ﺑﻮد ،ﻣﺴﺠﺪ ﺑﻮد ،راه ﺑﻮد ،ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺷﺪه ﺑﻮد.
ﺳﭙﺲ ﻫﺎﻧﯿﺒﺎل ﺑﻪ ﻫﻨﺮﺳﺘﺎن ﺗﺠﺴﻤﯽ ﭘﺴﺮان ﻣﯽرود و ﺗﻌﻠﯿﻢ ﻣﯽدﻫﺪ و ﺣﯿﻦ ﺗﻌﻠﯿﻢ ﺟﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﻋﺮﺿۀ آﺛﺎرش ﻧﯿﺴﺖ ﮔﺎﻟﺮی ﮔﯿﻠﮕﻤﺶ
را در ﺳﺎل  1340ﺑﻪ ﻗﺼﺪ ﻧﻤﺎﯾﺶ آﺛﺎر ﺧﻮد و دوﺳﺘﺎن ﺟﻮان ﺗﺎﺳﯿﺲ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺳﻔﺮ ﻣﺠﺪد ﺑﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎ در ﺳﺎل  1342ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ
ﺗﻌﻄﯿﻠﯽ اﯾﻦ ﮔﺎﻟﺮی ﻣﯽﺷﻮد ﺷﺶ ﺳﺎل زﻧﺪﮔﯽ در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر او را ﺑﻪ اﻧﺪازۀ ﮐﺎﻓﯽ از ﻓﻀﺎی ﺗﻬﺮان و ﻫﻨﺮ ﺟﺪﯾﺪ اﯾﺮان دور ﮐﺮده
اﺳﺖ.
در ﺳﺎل  1348ﺑﻪ ﺳﻔﺎرش ﻣﯿﺮﻓﻨﺪرﺳﮑﯽ ﺑﻪ داﻧﺸﮑﺪۀ ﻫﻨﺮﻫﺎی زﯾﺒﺎی داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان دﻋﻮت ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﺎ ﻫﻤﺴﺮ آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﺧﻮد ﺑﻪ
اﯾﺮان ﻣﯽآﯾﺪ از ﻫﻤﯿﻦ ﺳﺎل وﺟﻬۀ ﻣﻌﻠﻤﯽ او ﺑﺮ وﺟﻮه ﻧﻘﺎﺷﯽ و ﻃﺮاﺣﯽ ﻏﻠﺒﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ آن ﻓﻀﺎﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺟﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ ﭼﻬﺮۀ
ﺷﺎﻋﺮان در ﺑﻮمﻫﺎ داده اﺳﺖ.

ﭼﻨﺪﻣﺎه ﭘﺲ از ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﺎ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﯾﮏ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه در ﮔﺎﻟﺮی ﺳﯿﺤﻮن در ﺳﺎل  1349ﻫﺎﻧﯿﺒﺎل اﻟﺨﺎص ﺟﺪﯾﺪ را ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ اﯾﻦ
ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮﺳﺎزی از ﺟﮏﻫﺎی زﺷﺖ ﺑﻮد .ﭘﺲ از اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه او ﺑﻪ ﮐﻠﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺮد .ﺣﺮفﻫﺎﯾﺶ ﺻﺮﯾﺢ و ﺑﯽﭘﺮوا و
ﻧﻘﺪﻫﺎﯾﺶ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ﺑﺪون ﻣﻼﺣﻈﻪ ﺑﻮد .اوج اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ زﻣﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در روزﻧﺎﻣۀ ﮐﯿﻬﺎن ﻧﻘﺪ ﻣﯽﻧﻮﺷﺖ و ﺷﺨﺼﯿﺖ
او ﺑﺮای ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺟﻼلآلاﺣﻤﺪ را دﯾﺪهاﻧﺪ ﻫﺎﻧﯿﺒﺎل ﯾﺎدآور ﺟﻼل ﺑﻮده اﺳﺖ .ﻫﺎﻧﯿﺒﺎل ﻫﻤﭽﻮن ﺟﻼلآل اﺣﻤﺪ ﺗﻌﻬﺪ را واﮐﺎوی در
ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ ﻣﯽداﻧﺴﺖ .در دﻫۀ  50اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﮑﻨﯿﮏ او ﮔﺮوﻫﯽ را رواﻧۀ راه او ﮐﺮد .اﮐﺴﭙﺮﺳﯿﻮﻧﯿﺴﻢ را ﺑﺎ ﺳﻮررﺋﺎﻟﯿﺴﻢ و ﮐﻮﺑﯿﺴﻢ
ﻗﺎﻃﯽ ﻣﯽﮐﺮد و اﯾﻦ ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺷﺎﮔﺎل را ﺑﻪ ﯾﺎد ﻣﯽآورد اﻣﺎ ﺳﺒﮏ ﺧﺎص اﻟﺨﺎﺻﯿﺴﻢ ﻧﯿﺰ ﺑﻮد.
ﺗﻤﺎم ﺷﺎﮔﺮدان او در دﻫۀ  50ﻧﻘﺎﺷﺎن ﻣﺘﻌﻬﺪ دﻫۀ  60ﺷﺪهاﻧﺪ اﻣﺎ اﯾﻦ دﻫﻪ دﯾﮕﺮ ﺧﻮد او در اﯾﺮان ﻧﺒﻮد وﻟﯽ ﻫﻨﻮز ﺗﺎﺛﯿﺮ او در اﯾﺮان
ﺑﻪ ﺟﺎی ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻮد.
ﺑﻌﺪ از اﻧﻘﻼب ﻣﻬﺪی ﭼﻤﺮان ﺑﻪﻋﻨﻮان رﺋﯿﺲ داﻧﺸﮑﺪۀ ﻫﻨﺮ ﺗﻬﺮان ،ﮐﻪ او را در ﻓﻀﺎی ﺣﮑﻮﻣﺖ ﭘﯿﺸﯿﻦ ﻣﯽدﯾﺪ وی را از آﻣﻮزشﮔﺮی
ﺑﺮﮐﻨﺎر ﮐﺮد .ﻫﺎﻧﯿﺒﺎل در ﺳﺎل  59ﺑﻪ ﻗﺼﺪ ﯾﮏ ﺳﻔﺮ ﻫﻤﯿﺸﮕﯽ اﯾﺮان را ﺗﺮک ﮐﺮد ،اﻣﺎ ﺻﺪای او در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﻮد و در آﻧﺠﺎ ﺻﺪاﯾﯽ ﻧﺒﻮد ﯾﺎ
اﮔﺮ ﺑﻮد ﮐﻮﭼﮏ ﺑﻮد ،دوازده ﺳﺎل در آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻣﺎﻧﺪ و در ﺳﺎل  1371ﮐﻪ ﺷﺎﮔﺮداﻧﯽ از او در ﺳﻤﺖﻫﺎﯾﯽ در دوﻟﺖ و ﻣﮑﻨﺖ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ
او را ﺑﻪ ﺗﻬﺮان دﻋﻮت ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎه آزاد ﻫﻨﺮ ﺑﺮای ﺗﺪرﯾﺲ دﻋﻮت ﻣﯽﺷﻮد ،ﮐﺎرﮔﺎه ﺷﺨﺼﯽ داﯾﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ و از ﻧﻈﺮ ﺧﻮد
ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ ﺷﺎﮔﺮدان دوران زﻧﺪﮔﯽاش را ﭘﺮورش ﻣﯽدﻫﺪ ﯾﻌﻨﯽ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ او ﺷﺎﮔﺮدی ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ اﻣﺎ ﭘﯿﺸۀ او را اداﻣﻪ ﻧﻤﯽدﻫﻨﺪ.
او ﺣﺎﻻ ﭘﺨﺘﻪﺗﺮﯾﻦ ﻣﻌﻠﻢ ﻃﺮاﺣﯽ اﯾﺮان اﺳﺖ.
از ﺳﺎل  1370ﺗﺎ ﭼﻬﺎرﺳﺎل ﺑﻌﺪ اﺳﺘﺎد ﻫﻨﺮﻫﺎی ﺗﺠﺴﻤﯽ در داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ ﺗﻬﺮان اﺳﺖ .اﻣﺎ در ﺳﺎل  1375ﺑﺎزﻫﻢ ﺑﺎر ﺳﻔﺮ
ﻣﯽﺑﻨﺪد و ﺑﻪ وﻃﻦ دوم ﺧﻮد ﻣﯽرود از اﯾﻦ ﺳﺎل ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﺑﻪﻃﻮر ﻧﺎﻣﻨﻈﻢ در اﯾﺮان و آﻣﺮﯾﮑﺎ اﺳﺖ ﻟﺤﻦ او در ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت ﺑﻪ آراﻣﺶ
رﺳﯿﺪه اﻣﺎ در ﻣﯿﺎن ﺷﺎﮔﺮدان ﻫﻤﺎن ﻣﻨﺘﻘﺪ ﻫﻤﯿﺸﮕﯽ اﺳﺖ .او ﺳﯽ و ﭘﻨﺞ ﺳﺎل ﺗﺪرﯾﺲ ﮐﺮد و ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﮐﻼس ﻃﺮاﺣﯽ ﺑﻪ ﻣﻔﻬﻮم
ﻣﺪرن را در اﯾﺮان او ﺑﻪوﺟﻮد آورد.

ﻫﺎﻧﯿﺒﺎل اﻟﺨﺎص در ﺗﺎرﯾﺦ ﻫﻨﺮ اﯾﺮان ﮔﻮﯾﯽ اﺛﺮی ﻧﺪارد اﻣﺎ اﺛﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ اﻏﺮاقﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ او ﺑﻌﺪﺗﺮ ﻧﺰد ﺷﺎﮔﺮداﻧﯽ ﺑﻪ ﭼﺎﭘﻠﻮﺳﯽ
و ﺗﻤﻠﻖ ﺧﺘﻢ ﺷﺪ ﮐﻪ اﺳﻄﻮرهﻫﺎ را ﻧﺎﻗﺺاﻟﺨﻠﻘﻪ ﮐﺮد اﻣﺎ ﻃﺮاﺣﯽ او ﯾﮏ ﻧﻮع ﻋﻤﻞ ﻧﻘﺎﺷﺎﻧﻪ را ﺑﻪوﺟﻮد آورد ﮐﻪ ﻧﻤﻮﻧۀ اﻋﻼی آن
ﮐﺎرﻫﺎی رﺣﯿﻢ ﻧﺎژﻓﺮ و ﯾﻌﻘﻮب ﻋﻤﺎﻣﻪﭘﯿﭻ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻟﺮزش دﺳﺖ ﻃﺮح را ﺗﻨﺪ و ﺗﯿﺰ و ﻣﺨﺘﺼﺮ ﻣﯽزد اﯾﻦ ﻋﻤﻞ در ﻣﺴﻌﻮد
ﺳﻌﺪاﻟﺪﯾﻦ ارﺗﻘﺎ ﯾﺎﻓﺖ اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎی درﺧﺸﺎﻧﯽ ﭼﻮن واﻫﯿﮏ ﻫﺎرﻃﻮﻧﯿﺎن ﮐﺸﻒ ﮐﺮد.
ﻫﺎﻧﯿﺒﺎل اﻟﺨﺎص ﻣﺘﻨﺎﻗﺾﺗﺮﯾﻦ ﺷﺎﮔﺮدان را در ﻧﻘﺎﺷﯽ اﯾﺮان ﭘﺮورش داد ،ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﭼﻮن ﮐﺎﻇﻢ ﭼﻠﯿﭙﺎ ،ﺣﺴﯿﻦ ﺧﺴﺮوﺟﺮدی،
ﺣﺒﯿﺐ ﺻﺎدﻗﯽ ﻧﯿﺰ ﻃﯿﻔﯽ از ﺷﺎﮔﺮدان او ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﺷﺎﮔﺮداﻧﯽ ﻧﯿﺰ زﯾﺮ ﻋﻠﻢ او ﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﺎ او ﻧﺒﻮدﻧﺪ ﻣﻨﻮﭼﻬﺮ ﺻﻔﺮزاده ،ﺑﻬﺮام
دﺑﯿﺮی و ﺣﺴﯿﻦ رﺳﺎﺋﻞ .او ﭼﻨﺪ روز ﭘﺲ از ﻫﺸﺘﺎدﺳﺎﻟﮕﯽ در ﻫﻤﺎن ﮐﺸﻮری ﮐﻪ روی دﯾﻮار ﺳﻔﺎرﺗﺶ در ﺗﻬﺮان ﺷﻌﺎر ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻮد ﺑﻪ
درد ﺳﺮﻃﺎن درﮔﺬﺷﺖ.
ﻫﺎﻧﯿﺒﺎل در ﺗﻤﺎم ﻃﻮل ﻋﻤﺮش ﺑﻪ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ اﻧﺴﺎنﻫﺎ اﻫﻤﯿﺖ وﯾﮋهای ﻣﯽداد ،ﺣﻀﻮر اﻧﺴﺎن در آﺛﺎر او ﻧﯿﺰ و رﻧﮓﻫﺎی ﺷﻔﺎف و ﻧﺎب

ﻫﻤﮕﯽ ﻧﻤﺎﯾﺎﻧﮕﺮ ﻋﺸﻖ او ﺑﻪ اﻧﺴﺎنﻫﺎ و دل ﻧﮕﺮاﻧﯿﺶ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺑﺸﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و درﻣﻮرد آن در ﮐﺘﺎﺑﺶ ﺑﻪ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﺗﻮﺿﯿﺢ
داده اﺳﺖ.
ﻫﺎﻧﯿﺒﺎل اﻟﺨﺎص ﺟﺰو اﻓﺮادی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺑﺴﯿﺎری ﺑﺮ ﻫﻨﺮ ﻧﻘﺎﺷﯽ اﯾﺮان و ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر ﻫﻨﺮ اﻧﻘﻼب اﯾﺮان ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﺴﯿﺎری از
اﺳﺘﺎدان ﻧﻘﺎش اﻣﺮوزی ﺷﺎﮔﺮدان ﺑﯽواﺳﻄﻪ ﯾﺎ ﺑﺎ واﺳﻄۀ او ﻫﺴﺘﻨﺪ .او ﺑﺎ ادﺑﯿﺎت و ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺑﻮﻣﯽ ﺧﻮد آﺷﻨﺎ ﺑﻮد و آﺛﺎرش ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ
از اﯾﻦ ﺑﻬﺮهﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﺑﻮﻣﯽ ﺑﻮد.

اﺛﺮ ﻫﺎﻧﯿﺒﺎل اﻟﺨﺎص در ﭼﻬﺎرﻣﯿﻦ ﺣﺮاج ﺗﻬﺮان در ﺧﺮداد  94ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ  95ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن
ﻫﻨﺮ دوران ﻣﻌﺎﺻﺮ و ﭘﺲ از اﻧﻘﻼب ﻧﯿﺰ ﺑﻬﺮۀ زﯾﺎدی از او و ﺷﺎﮔﺮداﻧﺶ ﺑﺮده اﺳﺖ .ﭼﺮا ﮐﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻧﻮع ﻧﮕﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻫﺎﻧﯿﺒﺎل
اﻟﺨﺎص در ﻧﻘﺎﺷﯽ ﺑﺴﯿﺎری از ﻧﻘﺎﺷﺎن اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻣﺎ ﻧﯿﺰ ﮐﻪ از ﺷﺎﮔﺮدان او ﺑﻮدهاﻧﺪ ﻣﺘﺎﺛﺮ از او ﮐﺎر ﮐﺮدهاﻧﺪ ،از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﺳﻬﻢ ﻫﺎﻧﯿﺒﺎل
در ﻫﻨﺮ اﯾﺮان ﺧﺼﻮﺻﺎ در دﻫۀ  60ﺑﺴﯿﺎر ﭘﺮرﻧﮓ اﺳﺖ.
اﻟﺨﺎص ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ ﻧﻘﺎش ﺑﻠﮑﻪ ﯾﮏ ﻧﻈﺮﯾﻪﭘﺮداز در زﻣﯿﻨۀ ﻧﻘﺎﺷﯽ و ﺷﺎرح ﺗﺌﻮرﯾﮏ آﺛﺎر ﺧﻮﯾﺶ اﺳﺖ ﮐﺎری ﮐﻪ ﮐﻤﺘﺮ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان
ﻓﺮﻣﺎﻟﯿﺴﻢ درﺑﺎرۀ ﺗﻮﺿﯿﺢ و ﺗﻔﺴﯿﺮ آﺛﺎر ﺧﻮد اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﻨﺪ .اﻟﺨﺎص ﭼﻬﺮۀ ﭘﺮﻇﺮﻓﯿﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در زﻣﯿﻨۀ ادﺑﯿﺎت ﻫﻢ ﻓﻌﺎل ﺑﻮده،
ﮔﺬﺷﺘۀ او ﭘﯿﺸﯿﻨﻪای ﭘﺮﻣﺎﯾﻪ از آﻣﻮزش و آﻣﻮزﮔﺎری ﻫﻨﺮ دارد .ﺗﻌﺪاد ﺑﺴﯿﺎری از ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﻣﻌﺎﺻﺮ ،دورهﻫﺎی ﮐﻮﺗﺎه و ﺑﻠﻨﺪی را ﺑﻪ
ﺷﺎﮔﺮدی او ﮔﺬراﻧﺪهاﻧﺪ و از او ﺗﺎﺛﯿﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ ﮔﺮﭼﻪ ﺗﻌﺪادی از آﻧﻬﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﻣﺴﯿﺮی ﻣﺘﻔﺎوت را در ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ.
او ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎ را ﺑﺮای ﺗﺰﺋﯿﻦ دﯾﻮار ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ﺧﻠﻖ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ و ﺳﻌﯽ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺮﻗﺮارﮐﺮدن ﺑﺎ ﻣﺨﺎﻃﺐ را ﮐﻪ از اﻫﺪاف ﻫﻨﺮ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
اﺳﺖ ،دارد.
او ﻫﻨﺮ را ﺑﺮای ﻣﺮدم ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ .از اﯾﻦ رو ﻫﻤﻮاره از ﻫﻨﺮ ﻓﯿﮕﻮراﺗﯿﻮ و ﻣﺤﺘﻮا دور ﻧﻤﯽﺷﻮد و ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎﯾﺶ ﺑﺪون ﻋﻨﻮان ﯾﺎ ﺑﺪون
ﻣﻮﺿﻮع ﻧﯿﺴﺖ .ازاﯾﻦ رو ﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﻣﺪرن اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻦ اﻧﺪﯾﺸﻪ)ﻣﻮﺿﻮع( اﻧﺘﻘﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ .او ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﻧﺒﺎﯾﺪ
اﻧﺪﯾﺸﻪ و ﻫﻨﺮ را از ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺟﺪا ﮐﺮد و اﯾﻦ ﺑﺎور را ﻧﺎدرﺳﺖ ﻣﯽداﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ ﻧﻮع ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ اﻧﺪﯾﺸﻪ ،ﺧﯿﺎﻧﺖ ﺑﻪ ﻓﺮم و ﻫﻨﺮ اﺳﺖ.
ﭼﺮاﮐﻪ ﻫﺮﮔﺰ ﻫﻨﺮ و ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﺟﺪا از ﻫﻢ ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﺪ.
اﻟﺨﺎص ﺳﺒﮏﻫﺎی اﻣﭙﺮﺳﯿﻮﻧﯿﺴﻢ ،ﮐﻼﺳﯿﺴﻢ و رﻣﺎﻧﺘﯿﺴﻢ را ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ زﯾﺒﺎﯾﯽ و ﻓﺮم اﻫﻤﯿﺖ ﻣﯽدﻫﻨﺪ و ﻣﺤﺘﻮا در اﯾﻦ ﺳﺒﮏﻫﺎ را
ﮐﻪ ﮐﻢرﻧﮓﺗﺮ و ﮐﻢاﻫﻤﯿﺖﺗﺮ اﺳﺖ ،از ﻟﺤﺎﻇﯽ ﻧﺎﻗﺺ ﻣﯽداﻧﺪ .از اﯾﻦرو ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ آﻧﻬﺎ ﻓﻘﻂ ﺳﻬﻤﯽ از ﻫﻨﺮ را ﺑﯿﺎن ﮐﺮدهاﻧﺪ.
او ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ در ﻃﻮل ﺗﺎرﯾﺦ ﮔﺎﻫﯽ ﻓﺮم ﺑﺮ ﻣﺤﺘﻮا و ﮔﺎه ﻣﺤﺘﻮا ﺑﺮ ﻓﺮم ﻣﯽﭼﺮﺑﺪ ،ﺑﺮای ﻣﺜﺎل اﻣﭙﺮﺳﯿﻮﻧﯿﺴﻢ و ﮐﻮﺑﯿﺴﻢ ﮔﺮاﯾﺶ ﺑﻪ
ﻓﺮم دارد و اﮐﺴﭙﺮﺳﯿﻮﻧﯿﺴﻢ و ﺳﻮررﺋﺎﻟﯿﺴﻢ ﮔﺮاﯾﺶ ﺑﻪ ﻣﺤﺘﻮا و ﺑﺎور دارد ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﺪام از آﻧﻬﺎ در ﻣﻮرد ﻓﺮم و ﻣﺤﺘﻮا ﺑﻪ اﻓﺮاط
ﮐﺸﯿﺪه ﺷﺪهاﻧﺪ ،او آرزو ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺸﺮ آﻧﻘﺪر ﻋﺎﻗﻞ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ اﺻﻞ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﭙﺮدازﻧﺪ و ﺗﻌﺎدل اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ و ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﻮد ﻓﺮم و
ﻣﺤﺘﻮا دﺷﻤﻦ ﻫﻢ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﻫﺮ ﮐﺪام ﺳﻬﻤﯽ از زﻧﺪﮔﯽ ﻫﻨﺮی را دارﻧﺪ.

اﺛﺮ ﻫﺎﻧﯿﺒﺎل اﻟﺨﺎص در ﭘﻨﺠﻤﯿﻦ ﺣﺮاج ﺗﻬﺮان در ﺧﺮداد  95ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﭼﮑﺶ ﺧﻮردۀ  120ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن
او ﺑﻪ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺑﯿﻦ ﺷﻌﺮ و ﻫﻨﺮﻫﺎی دﯾﮕﺮ اﯾﻤﺎن دارد .ﺑﻪﺧﺼﻮص در ﻓﺮﻫﻨﮓ اﯾﺮاﻧﯿﺎن آن را ﺑﯿﺶ از ﻫﺮ ﺟﺎی دﯾﮕﺮ ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ .از ﻃﺮﻓﯽ از
ﻧﻈﺮ او ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ در ﺟﺮﯾﺎﻧﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ روز ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد و آن را در ﻫﻨﺮش ﻧﻤﺎﯾﺎن ﺳﺎزد .ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻣﻦ ﺑﺎرﻫﺎ
ﮔﻔﺘﻪام ﮐﻪ ﯾﮏ ﻧﻘﺎش ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻣﻮرخ زﻣﺎن ﺧﻮد ﺑﺎﺷﺪ .ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺴﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺧﯿﻠﯽ ﭼﯿﺰﻫﺎ را ﺑﺒﯿﻨﺪ و ﺑﺸﻨﺎﺳﺪ.
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺘﻮا ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﮐﻪ اﻟﺨﺎص ﻫﻤﻮاره ﻣﻮرد اﻧﺘﻘﺎد ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد و او را دور از ﻧﮕﺮشﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺪاﻧﻨﺪ .او در ﻣﻘﺎﺑﻞ ادﻋﺎ
ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ از اﯾﺴﻢﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﻮﺑﯿﺴﻢ و ﺣﺘﯽ ﻓﺮمﻫﺎی اﻧﺘﺰاﻋﯽ ﺑﺮای ﺑﯿﺎن ﻣﺤﺘﻮای ﺧﻮد ﺑﻬﺮه ﻣﯽﮔﯿﺮد .اﻣﺎ ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ در
ﺧﺪﻣﺖ ﻣﺤﺘﻮا ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ﻓﺮم را ﺑﺮای ﻓﺮم ﻧﻤﯽﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﻓﺮم را ﺑﺮای ﺑﯿﺎن ﺑﻬﺘﺮ ﯾﮏ ﻣﺤﺘﻮی ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽﮔﯿﺮد.
اﻟﺨﺎص ﻣﺤﺘﻮازداﯾﯽ را از ﻫﻨﺮﻣﻌﺎﺻﺮ اﯾﺮان ﻧﻤﯽﭘﺴﻨﺪد .او ﻓﺮمﮔﺮاﯾﯽ را ﻧﺘﯿﺠۀ ﺗﺪرﯾﺲ اﺳﺎﺗﯿﺪ اﻣﺮوز در داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ ﻣﯽداﻧﺪ و آن را
ﻧﮕﺮانﮐﻨﻨﺪه ﻣﯽداﻧﺪ.
او ﺛﺎﺑﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ ﻧﻘﺎﺷﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﮐﺎرﺑﺮدی و ﺳﻼح ﮐﺎرآﻣﺪی ﺑﺎﺷﺪ .او ﺑﺎ ﻧﻘﺎﺷﯽ ﺧﻮد روی دﯾﻮار ﺳﻔﺎرت آﻣﺮﯾﮑﺎ در اواﯾﻞ اﻧﻘﻼب
ﺣﺮﻣﺖ ﺗﺎزهای ﺑﺮای اﯾﻦ ﻫﻨﺮ اﯾﺠﺎد ﮐﺮد .اﮔﺮ ﻧﻪ ﺷﺎﯾﺪ ﻧﻘﺎﺷﯽ ﻫﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﻄﺮﻧﺞ ﺑﺮای ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻟﯽ ﻣﻤﻨﻮع ﻣﯽﺷﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر
ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ اﻣﯿﺮ ﺿﺮﻏﺎم اﻧﺠﺎم داد ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﻧﻘﺎﺷﯽ را از اﻧﺤﺼﺎر ﮔﺎﻟﺮیﻫﺎ ﺧﺎرج ﮐﻨﺪ و از ﻃﺮﯾﻖ ﺧﻠﻖ آﺛﺎر روی دﯾﻮارﻫﺎی اﻣﺎﮐﻦ

ﻋﻤﻮﻣﯽ و دوﻟﺘﯽ ،آن را ﺑﻪ ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم ﺑﯿﺎورد .از اﯾﻦ رو ﺑﺮای ﻧﻘﺎﺷﯽ دﯾﻮاری ارزش ﺧﺎﺻﯽ ﻗﺎﺋﻞ ﺑﻮد.
او ﺑﻪ ﻃﻮر ﺷﻔﺎف ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی ﮐﻠﯽاش را ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻫﻨﺮ ﺧﻮب اراﺋﻪ ﻣﯽدﻫﺪ .اول از ﻫﻤﻪ اﺛﺮی ﮐﻪ در آن ﻣﻬﺎرت ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ ﯾﻌﻨﯽ ﮐﻪ ﮐﺴﯽ ﻧﺘﻮاﻧﺪ از آن ﺗﻘﻠﯿﺪ ﮐﻨﺪ.
دوم اﮔﺮ ﭼﯿﺰی از آن ﮐﻢ ﺷﻮد ﯾﺎ ﺑﻪ آن اﺿﺎﻓﻪ ﺷﻮد ،آن اﺛﺮ ﻟﻄﻤﻪ ﺑﺒﯿﻨﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ از ﻧﻘﺎﺷﯽﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺗﻘﻠﯿﺪ ﺳﻄﺤﯽ از
آﺛﺎر ﻣﯿﻨﯿﻤﺎل و ﯾﺎ آﺑﺴﺘﺮهﻫﺎی ﻏﺮﺑﯽ ﺑﺮﺧﯽ از ﻫﻨﺮﺟﻮﯾﺎن را ﻣﻮرد اﻧﺘﻘﺎد ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ.
ﻣﻌﯿﺎر ﺳﻮم را در ﺳﻮدﻣﻨﺪی اﺛﺮ ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ .ﻣﺴﺎﻟﻪای ﮐﻪ ﻫﻤﻮاره در ﺣﺮف و ﻋﻤﻞ ﺑﻪ آن اﺷﺎره دارد .او ﻣﻌﺘﻘﺪﺳﺖ اﺛﺮ آﻧﻘﺪر ﺑﺎﯾﺪ
ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬاری ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﻨﻨﺪه ﺑﻪ وﺟﺪ ﺑﯿﺎﯾﺪ و در ﺿﻤﻦ ﺑﺎ اﻓﮑﺎر اﻧﺴﺎنﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﺳﻨﺨﯿﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

اوﻟﯿﻦ اﺛﺮ ﺣﻀﻮر ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎﻧﯿﺒﺎل اﻟﺨﺎص در اوﻟﯿﻦ ﺣﺮاج ﺗﻬﺮان ﭼﮑﺶ ﺧﻮرده ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ  46ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن
در دوران اﻧﻘﻼب اﻟﺨﺎص ﯾﮑﯽ از ﺷﺎﺧﺺﺗﺮﯾﻦ اﺳﺘﺎدان ﻧﻘﺎﺷﯽ در اﯾﺮان ﺑﻮده ﮐﻪ ﺑﺮﺧﻼف ﻧﻘﺎﺷﺎن ﻣﻌﺎﺻﺮش ﮐﻪ اﮐﺜﺮا رو ﺑﻪ
ﻓﺮﻣﺎﻟﯿﺴﻢ آورده و ﻣﺠﺬوب ﻧﻮآوری در ﻧﻘﺎﺷﯽ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،او ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ رﺋﺎﻟﯿﺴﻢ و ﻧﻘﺎﺷﯽ ﻓﯿﮕﻮراﺗﯿﻮ داﺷﺖ .در آن دوران ﺗﺎرﯾﺦﺳﺎز
رﺋﺎﻟﯿﺴﻢ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺟﻮاﺑﮕﻮی ﻧﯿﺎز ﺟﺎﻣﻌۀ اﻧﻘﻼﺑﯽ اﯾﺮان ﺑﺎﺷﺪ و او ﺑﺎ ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﺧﻮد ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻧﺴﻞ ﺟﺪﯾﺪ اﻧﻘﻼﺑﯽ را ﺑﺮای ﺧﻠﻖ آﺛﺎری
ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﻤۀ ﻣﺮدم ﺑﺘﻮاﻧﺪ ارﺗﺒﺎط ﺑﺮﻗﺮار ﮐﻨﺪ ،ﺗﺮﺑﯿﺖ ﮐﻨﺪ.
او در زﻣﯿﻨۀ ﺗﺪرﯾﺲ اﻋﺘﻘﺎداﺗﯽ دارد ﮐﻪ ﻫﻤﻮاره ﺑﺮ آﻧﻬﺎ ﭘﺎﯾﺒﻨﺪ اﺳﺖ .از ﺟﻤﻠﻪ رﯾﺸﻪداﺷﺘﻦ در ﺳﻨﺖﻫﺎ ﯾﻌﻨﯽ آﻣﻮﺧﺘﻦ ﻃﺮاﺣﯽ و
ﻧﻘﺎﺷﯽ آﮐﺎدﻣﯿﮏ ﮐﻪ آن را ﭘﺎﯾﻪ و اﺳﺎس ﻣﺤﮑﻤﯽ ﻣﯽداﻧﺪ و ﻫﺮ ﻫﻨﺮﺟﻮﯾﯽ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺘﯽ اﺑﺘﺪا ﺑﺎ آن آﺷﻨﺎ ﺷﻮد.
او ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ" :ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﮔﻔﺘﻢ ﮐﺎرﻫﺎی آﮐﺎدﻣﯿﮏ را ﺗﺎ اﻧﺪازۀ ﻻزم ﯾﺎد ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ .ﺑﻪ ﺗﮑﻨﯿﮏ ﻧﺎﺗﻮراﻟﯿﺴﺘﯽ ﺑﺮﺳﯿﺪ ،وﻗﺘﯽ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽﻫﺎی ﺗﮑﻨﯿﮑﯽ و
ﺳﻨﺘﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺑﻪ ﺷﺨﺼﯿﺖ واﻗﻌﯽ ﺧﻮد ﻣﯽرﺳﯿﺪ ،آﻧﮕﺎه ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ ﻫﺮ اﯾﺴﻤﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺑﺮﺳﯿﺪ".
او ﻣﻄﺮحﮐﺮدن آﺧﺮﯾﻦ اﯾﺴﻢﻫﺎ در اﺑﺘﺪای ﺗﺪرﯾﺲ را ﺧﻄﺎ ﻣﯽداﻧﺪ و اﻋﺘﻘﺎد دارد ﻫﻨﺮﺟﻮ ﭘﺲ از ﭘﺮﮐﺎری ﺧﻮدش ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ.
ﺷﻨﺎﺧﺖ ﮔﺬﺷﺘﻪ را واﺟﺐ ﻣﯽداﻧﺪ و آن را وﺳﯿﻠﻪای ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ ﺗﺎ اﻧﺴﺎن اﻣﺮوز ﺧﻮدش را ﺑﺸﻨﺎﺳﺪ.
از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ اﻟﺨﺎص ﺑﻪ ﭘﺮﮐﺎری اﻋﺘﻘﺎد دارد ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺎﮔﺮداﻧﺶ ﺑﻪ اﯾﻦ واﺳﻄﻪ ﺷﺒﯿﻪ او ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ و ﻫﻤﺎنﻃﻮرﮐﻪ اﺷﺎره
ﺷﺪ ﺑﻪ ﺷﯿﻮۀ ﺷﺨﺼﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ رﺳﯿﺪ.
ﺑﺸﯿﺮ ﻧﻈﺮی از ﺷﺎﮔﺮان اﻟﺨﺎص درﺑﺎرۀ آﻣﻮزش او ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
ﻣﺒﻨﺎی ﮐﻼس ﺑﺮ ﭘﺮﮐﺎری اﺳﺖ ،آﻗﺎی اﻟﺨﺎص ﺑﻪ ﻫﻨﺮﺟﻮﯾﺎن ﯾﺎدآوری ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ ﯾﮏ ﻧﻘﺎش ﺣﺮﻓﻪای ﺑﺎﺷﯿﺪ ﻫﯿﭻ راﻫﯽ
ﻧﯿﺴﺖ ﺟﺰ اﯾﻨﮑﻪ ﭘﺮﮐﺎر ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﻫﻤﯿﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﭘﺮﮐﺎری ﻣﯽدﻫﻨﺪ اﺳﻢ ﮔﺮوه ﮐﻼس را ﮔﺮوه ﮐﺎر ،ﮐﺎر و ﮐﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻪاﻧﺪ.
از راﻫﻨﻤﺎﯾﯽﻫﺎ و ﻧﺼﺎﯾﺤﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﻮاﻧﺎن ﻫﻨﺮﺟﻮ ﻣﯽدﻫﺪ ﻃﺮاﺣﯽ از دﺳﺖ اﺳﺖ .ﻫﻤﻮاره اﯾﻦ ﺟﻤﻼت را در ﮐﻼسﻫﺎﯾﺶ ﺗﮑﺮار
ﻣﯽﮐﻨﺪ» :ﺗﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ دﺳﺖ ﺑﮑﺸﯿﺪ .ﯾﺎ از دﺳﺖ ﮐﺸﯿﺪن دﺳﺖ ﻧﮑﺸﯿﺪ .آن را ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺑﺮای ﻫﻨﺮآﻣﻮزان ﻣﯽداﻧﺪ .در ﻣﻮرد ﻧﺤﻮۀ
ﮐﺸﯿﺪن دﺳﺖ و اﯾﻨﮑﻪ ﻫﺮ اﻧﮕﺸﺖ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و اﯾﻨﮑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮐﻒ دﺳﺖ ﭼﻪ ﺣﺎﻟﺘﯽ دارد و ...ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯽدﻫﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در
ﻣﻮرد ﻓﯿﮕﻮر اﻏﺮاقﻫﺎﯾﯽ را ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان در آن اﻧﺠﺎم داد اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ اﻟﺨﺎص ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﻼﺳﯿﮏ را ﺑﺴﯿﺎر
ﻣﻬﻢ ﻣﯽداﻧﺪ.
ﻫﺎﻧﯿﺒﺎل اﻟﺨﺎص ﺗﺎﮐﻨﻮن  5اﺛﺮ در  9دورۀ ﺣﺮاج ﺗﻬﺮان ﺷﺮﮐﺖ داده اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺧﻮد اﻟﺨﺎص و آﺛﺎرش ﮐﻤﺘﺮ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه و
ﻓﺮوش آﺛﺎرش در ﻋﺮﺻۀ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﺎ اﻗﺒﺎل ﺧﻮﺑﯽ ﻣﻮاﺟﻪ ﻧﺒﻮده و ﺗﻨﻬﺎ در ﺣﺮاجﻫﺎی داﺧﻞ اﯾﺮان ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﺣﻀﻮر ﯾﺎﺑﺪ.

ﮔﺮاﻧﺘﺮﯾﻦ اﺛﺮ او در دی ﻣﺎه ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ در ﻫﺸﺘﻤﯿﻦ دورۀ ﺣﺮاج ﺗﻬﺮان ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺘﯽ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  140ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻪ ﻓﺮوش رﺳﯿﺪ،
ﺗـﺎﺑﻠﻮﯾﯽ ﮐـﻪ ﺗﻤـﺎم ﺧﺼﯿﺼـﻪﻫﺎی آﺛـﺎر ﻫﺎﻧﯿﺒـﺎل را در ﺧـﻮد داﺷـﺖ ،ﻫﻨﺮﻣﻨـﺪ در آن ﺗﻼش داﺷﺘـﻪ رواﯾـﺖ ﻣﺬﻫـﺒﯽ زﻧـﺪﮔﯽ ﻣﺴـﯿﺢ و
ﻣﺼﻠﻮبﺷﺪن او را در ﻗﺎﻟﺒﯽ ﻧﻮ ﻣﺠﺴﻢ ﮐﻨﺪ .ﺗﺎﺑﻠﻮی او ﺑﻪ دو ﺑﺨﺶ ﻣﺴﺎوی ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﺪه در ﺑﺎﻻی ﺗﺎﺑﻠﻮ ﯾﮏ زن و ﻣﺮد ،درﺧﺘﯽ را ﺑﻪ
ﺻﻮرت ﻧﻤﺎدﯾﻦ در دﺳﺖ دارﻧﺪ ﮐﻪ زن ﺑﺎ اﻃﻤﯿﻨﺎن درﺧﺖ را ﻣﺤﮑﻢ در دﺳﺘﺶ ﻓﺸﺮده و ﻣﺮد ﺑﺎ ﺷﮏ ﻫﻨﻮز ﻣﺮدد اﺳﺖ ﮐﻪ درﺧﺖ را
در دﺳﺖ ﺑﮕﯿﺮد ﯾﺎ ﺧﯿﺮ! ﮐﻪ ﻧﻤﺎدی از وﺳﻮﺳۀ آﻏﺎزﯾﻦ در دل ﺣﻮا و ﻓﺮﯾﻔﺘﻦ آدم اﺳﺖ ﮐﻪ در اﻧﺠﯿﻞ ﻧﯿﺰ آﻣﺪه اﺳﺖ؛ او ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ
ﮔﻨﺎه ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ آدم و ﺣﻮا را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺎﻣﻼ ﻧﻤﺎدﯾﻦ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ درﻣﯽآورد .در ﻧﯿﻤۀ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﺎﺑﻠﻮ ﻧﯿﺰ ﻣﺴﯿﺢ در ﻣﯿﺎن ﻣﺮدﻣﯽ اﻧﺪوﻫﮕﯿﻦ

از دردی ﮐﻪ ﻧﺎﺷﯽ از ﮔﻨﺎه ﻧﺨﺴﯿﻦ آﻧﻬﺎ و ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ آﻧﻬﺎ را ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ .در ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﺎﻻ ﭼﻬﺮهﻫﺎی ﻫﻤﮕﺮا ﻧﺸﺎن از
ﻋﺸﻘﯽ ﺧﻮدﻣﺤﻮر دارﻧﺪ و در ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺻﻮرتﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻧﮕﺎه را ﺑﻪ ﺑﯿﺮون از ﮐﺎدر ﻣﯽﮐﺸﺎﻧﻨﺪ ﺗﻤﺜﯿﻠﯽ از ﻋﺸﻖ ﺑﻪ دﯾﮕﺮی و اوج اﻧﺴﺎﻧﯿﺖ
دارد.
ﺗﺎﺑﻠﻮی ﻓﻮق ﺑﺎ ﺑﺮآورد اوﻟﯿۀ  60ﺗﺎ  80ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن ،ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ  140ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن و ﺑﺎ رﺷﺪی ﺑﺮاﺑﺮ  133درﺻﺪی ﺑﻪ ﻓﺮوش
رﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﮔﺮانﺗﺮﯾﻦ اﺛﺮ ﻫﺎﻧﯿﺒﺎل در ﺣﺮاج ﺗﻬﺮان رﻗﻢ ﺧﻮرده اﺳﺖ .دو اﺛﺮ دﯾﮕﺮ او ﺑﺎ ﻧﺮخ رﺷﺪی ﺑﯿﺶ از  100درﺻﺪ ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖﻫﺎی
 120ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن در ﺣﺮاج ﭘﻨﺠﻢ و در ﺧﺮداد  95ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ 46ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن در اوﻟﯿﻦ ﺣﺮاج ﺗﻬﺮان در ﺧﺮداد  92ﭼﮑﺶ
ﺧﻮرد .دوﻣﯿﻦ اﺛﺮ او ﺑﺎ رﺷﺪ  130درﺻﺪی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺣﺮاج اول و ﺑﺮآورد اوﻟﯿﻪای ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ  22ﻣﯿﻠﯿﻮن ،ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ  46ﻣﯿﻠﯿﻮن ﭼﮑﺶ
ﺧﻮرد.

رﯾﺰ ﻗﯿﻤﺖﻫﺎی ﮐﻤﯿﻨﻪ و ﺑﯿﺸﯿﻨﻪ و ﭼﮑﺶ ﺧﻮردۀ او را در ﻧﻤﻮدار زﯾﺮ ﺻﻮرت ﻣﺠﺰا ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﺪ:

در آﺧﺮﯾﻦ اﺛﺮ اراﺋﻪ ﺷﺪۀ ﻫﺎﻧﯿﺒﺎل اﻟﺨﺎص در ﻧﻬﻤﯿﻦ دورۀ ﺣﺮاج ﺗﻬﺮان ﮐﻪ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽرﻓﺖ رﺷﺪ ﺑﺎﻻﯾﯽ را ﭼﻮن دورهﻫﺎی ﭘﯿﺸﯿﻦ
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ وﺟﻮد ﺳﻮراخﻫﺎﯾﯽ در ﭼﻨﺪ ﻧﻘﻄﻪ از ﺗﺎﺑﻠﻮ ﮐﻪ از ﻃﺮف ﺣﺮاج ﺗﻬﺮان از ﭘﯿﺴﺶ اﻋﻼم ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﻓﺮوش ﻣﻮﻓﻘﯽ
ﭼﻮن ﺳﺎلﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ در ﭘﯽ ﻧﺪاﺷﺖ ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ اﻧﺘﻈﺎر اﯾﻦ اﻓﺖ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ آﺳﯿﺐﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺎﺑﻠﻮ وارد ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﻣﯽرﻓﺖ .اﮔﺮ از
ﻓﺮوش اﯾﻦ اﺛﺮ در ﻧﻬﻤﯿﻦ دورۀ ﺣﺮاج ﭼﺸﻢﭘﻮﺷﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﻫﻤۀ آﺛﺎر ﻫﺎﻧﯿﺒﺎل ﺑﺎ رﺷﺪی ﺑﯿﺶ از  90درﺻﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﭘﺎﯾﻪ ﭼﮑﺶ
ﺧﻮردهاﻧﺪ و ﻧﺸﺎن از ﻣﺨﺎﻃﺒﯿﻦ ﺑﺎﻻی ﻫﻨﺮ او و اﺷﺘﯿﺎق ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاران ﻫﻨﺮ ﻫﺎﻧﯿﺒﺎل ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪ آﺛﺎر اوﺳﺖ.

اﺛﺮ ﻫﺎﻧﯿﺒﺎل اﻟﺨﺎص در ﻧﻬﻤﯿﻦ دورۀ ﺣﺮاج ﺗﻬﺮان
ﮔﺎهﺷﻤﺎر زﻧﺪﮔﯽ ﻫﻨﺮی ﻫﺎﻧﯿﺒﺎل اﻟﺨﺎص:
ﺗﺎﻟﯿﻒ ،ﺗﺮﺟﻤﻪ ،ﺗﺼﻮﯾﺮﺳﺎزی و ﻧﻮار ﺷﻌﺮ ﻓﺎرﺳﯽ:
 10داﺳﺘﺎن ﮐﻮﺗﺎه)ﻣﻨﺘﺸﺮﺷﺪه در روزﻧﺎﻣﻪﻫﺎ و ﻣﺠﻼت(
ﻣﺠﻤﻮﻋۀ  5ﺟﻠﺪی ﺑﺮای ﻣﺪارس ﺗﮑﻨﯿﮑﯽ اﯾﺮان ﺷﺎﻣﻞ ﻃﺮاﺣﯽ ﻧﻘﺎﺷﯽ ،ﺗﺎرﯾﺦ ،ﻫﻨﺮ و ﻣﺠﺴﻤﻪﺳﺎزی
ﺗﺮﺟﻤۀ ﺑﯿﻮﮔﺮاﻓﯽ آﻟﻔﺎرو ﺳﯿﮑﺮوس )ﻧﻘﺎﺷﯽ ﻣﮑﺰﯾﮑﯽ(
ﺗﺮﺟﻤۀ  100ﺷﻌﺮ از ﮐﺎرل ﺳﻨﺪﺑﺮگ
ﻧﻮار اﺷﻌﺎر اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه از ﻧﯿﻤﺎﯾﻮﺷﯿﺞ
ﺗﺮﺟﻤۀ اﺷﻌﺎر ﻗﻮﻣﯽ آﺷﻮری
ﺗﺎﻟﯿﻒ اﺷﻌﺎر ﻗﻮﻣﯽ آﺷﻮری
ﺗﺮﺟﻤﻪﻫﺎی اﺷﻌﺎر ﻓﺎرﺳﯽ ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺮاﯾﺎن ﺑﺮﮔﻼﻧﻪ
ﺗﺼﻮﯾﺮﺳﺎزی ﺑﯿﺶ از  20ﺟﻠﺪ ﺑﺮای ﻣﺠﻤﻮﻋﻪﻫﺎی ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه
ﺗﺼﻮﯾﺮﺳﺎزی ﺑﯽﭘﺮده ﺑﺎ آﻓﺘﺎب
 -1327ﺷﺮﮐﺖ در ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺧﺎﻧۀ ووﮐﺲ -ﺗﻬﺮان
 -1332-1337ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ ﺑﺎ ﺷﺎﮔﺮداﻧﺶ در اﻧﺴﺘﯿﺘﻮی ﻫﻨﺮ ﺷﯿﮑﺎﮔﻮ
 -1335ﻟﯿﺴﺎﻧﺲ ﻫﻨﺮﻫﺎی ﺗﺠﺴﻤﯽ از اﻧﺴﺘﯿﺘﻮی ﻫﻨﺮ ﺷﯿﮑﺎﮔﻮ -اﯾﻠﯽﻧﻮی

 -1337ﻓﻮقﻟﯿﺴﺎﻧﺲ ﻫﻨﺮﻫﺎی ﺗﺠﺴﻤﯽ از اﻧﺴﺘﯿﺘﻮی ﻫﻨﺮ ﺷﯿﮑﺎﮔﻮ -اﯾﻠﯽﻧﻮی
 -1337ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺷﯿﮑﺎﮔﻮ -ﺷﯿﮑﺎﮔﻮ ،اﯾﻠﯽﻧﻮی
 -1338ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه اﻧﻔﺮادی در اﻧﺠﻤﻦ اﯾﺮان و آﻣﺮﯾﮑﺎ
 -1338ﺗﺎﺳﯿﺲ ﮔﺎﻟﺮی ﮔﯿﻞﮔﻤﺶ ،اوﻟﯿﻦ ﮔﺎﻟﺮی ﻫﻨﺮ ﻣﺪرن در ﺗﻬﺮان
 -1339ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه اﻧﻔﺮادی در ﮔﺎﻟﺮی رﺿﺎ ﻋﺒﺎﺳﯽ -ﺗﻬﺮان
 -1339ﺷﺮﮐﺖ در ﺑﯿﯿﻨﺎل ﺗﻬﺮان
 -1340-1341ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎهﻫﺎی اﻧﻔﺮادی در ﮔﺎﻟﺮی ﮔﯿﻞﮔﻤﺶ -ﺗﻬﺮان
 -1338-1342ﻣﻌﻠﻢ ﻫﻨﺮﺳﺘﺎن ﻋﺎﻟﯽ ﭘﺴﺮان
 -1341ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه اﻧﻔﺮادی در ﮔﺎﻟﺮی ژازه -ﺗﻬﺮان
 -1341ﺷﺮﮐﺖ در ﺑﯿﯿﻨﺎل ﺗﻬﺮان
 -1342ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه اﻧﻔﺮادی در ﮐﺎﻟﺞ وﺑﺴﺘﺮ -ﺳﻨﺖ ﻟﻮﺋﯿﺲ -ﻣﯿﺴﻮری
 -1342-1348ﭘﺮوﻓﺴﻮر دﭘﺎرﺗﻤﺎن ﻫﻨﺮﻫﺎی ﺗﺠﺴﻤﯽ ﮐﺎﻟﺞ ﻣﻮﻧﺘﺴﻠﻮ -آﻟﺘﻮن ،اﯾﻠﯽﻧﻮی
 -1343ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه اﻧﻔﺮادی در دوﺳﺘﺎﻧﯽ از ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ -واﺷﻨﮕﺘﻦ دی ﺳﯽ
 -1343-1347ﺷﺮﮐﺖ در ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﮐﺎﻟﺞ ﻣﻮﻧﺘﺴﻠﻮ -آﻟﺘﻮن ،اﯾﻠﯽﻧﻮی
 -1347-1348رﺋﯿﺲ دﭘﺎرﺗﻤﺎن ﻫﻨﺮﻫﺎی ﺗﺠﺴﻤﯽ ﮐﺎﻟﺞ ﻣﻮﻧﺘﺴﻠﻮ -آﻟﺘﻮن ،اﯾﻠﯽﻧﻮی
 -1348-1359اﺳﺘﺎد داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان ،داﻧﺸﮑﺪۀ ﻫﻨﺮﻫﺎی زﯾﺒﺎ -ﺗﻬﺮان
 -1349ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه اﻧﻔﺮادی در ﮔﺎﻟﺮی ﺳﯿﺤﻮن -ﺗﻬﺮان
 -1350-1351ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎهﻫﺎی اﻧﻔﺮادی در ﮔﺎﻟﺮی ﻫﻨﺮ ﺗﻬﺮان -اﯾﺮان
 -1352ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه اﻧﻔﺮادی در ﮔﺎﻟﺮی ﻗﻨﺪرﯾﺰ -ﮔﺎﻟﺮی ﺗﻬﺮان
 -1352-1354ﻧﻘﺪ ﻫﻨﺮی در روزﻧﺎﻣۀ ﮐﯿﻬﺎن -ﺗﻬﺮان
 -1353-1354ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه اﻧﻔﺮادی در ﮔﺎﻟﺮی ﺷﯿﺦ -ﺗﻬﺮان
 -1353-1354ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه اﻧﻔﺮادی در ﮔﺎﻟﺮی ﺷﯿﺦ)ﻃﺮاﺣﯽ و ﻧﻘﺎﺷﯿﺪر ﺣﻀﻮر ﺗﻤﺎﺷﺎﭼﯿﺎن( -ﺗﻬﺮان
 -1358ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﮔﺮوﻫﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان -ﺗﻬﺮان
 -1358ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﮔﺮوﻫﯽ ﺣﺴﯿﻨﯿۀ ارﺷﺎد -ﺗﻬﺮان
 -1358ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه اﻧﻔﺮادی اﻧﺠﻤﻦ آﺷﻮریﻫﺎی ﺗﻬﺮان
 -1359ﺷﺮﮐﺖ در ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﻣﻮزل ﻫﻨﺮﻫﺎی ﻣﻌﺎﺻﺮ -ﺗﻬﺮان
 -1359-1361ﺗﺪرﯾﺲ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻫﻨﺮ و ﻣﮑﺘﺐﺷﻨﺎﺳﯽ ﻫﻨﺮ درﺗﻬﺮان و داﻧﺸﮕﺎه ﺑﺮﮐﻠﯽ ،داﻧﺸﮕﺎه ﯾﻮ-ﺳﯽ-ال-ای)ﮐﺎﻟﯿﻔﺮﻧﯿﺎ(
 -1359-1364ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎهﻫﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ -ﺗﻬﺮان

 -1364ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺘﻢ 15 ،ﻗﻄﻌﻪ ﺗﺎﺑﻠﻮ  29*3ﻣﺘﺮ ﺗﺎرﯾﺦ ﻗﻮم آﺷﻮر -ﺗﻬﺮان
 -1365ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه اﻧﻔﺮادی اﻧﺠﻤﻦ آﺷﻮریﻫﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎ -ﺑﺮﮐﻠﯽ ،ﮐﺎﻟﯿﻔﺮﻧﯿﺎ
 -1366ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه اﻧﻔﺮادی در ﮔﺎﻟﺮی ﺣﻮرﯾﺎن -اوﮐﻠﻨﺪ ،ﮐﺎﻟﯿﻔﺮﻧﯿﺎ
 -1367ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه اﻧﻔﺮادی در ﮔﺎﻟﺮی ﺣﻮرﯾﺎن -ﺳﺎﻧﻔﺮاﻧﺴﯿﺴﮑﻮ ،ﮐﺎﻟﯿﻔﺮﻧﯿﺎ
 -1369ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه اﻧﻔﺮادی در ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧۀ آﺷﻮر ﺑﺎﻧﯽﭘﺎل -ﺷﯿﮑﺎﮔﻮ ،اﯾﻠﯽﻧﻮی
 -1370ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه اﻧﻔﺮادی در داﻧﺸﮕﺎه ﻻﯾﻮﻻ -ﺷﯿﮑﺎﮔﻮ ،اﯾﻠﯽﻧﻮی
 -1371ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه اﻧﻔﺮادی در ﮔﺎﻟﺮی ﺳﯿﺤﻮن -ﺗﻬﺮان
 -1372ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه دوﻧﻔﺮه ﺑﺎ ﻧﯿﻠﻮﻓﺮ ﻗﺎدری ﻧﮋاد در ﮔﺎﻟﺮی اﻓﺮﻧﺪ -ﺗﻬﺮان
 -1374ﺷﺮﮐﺖ در ﺑﯿﯿﻨﺎل ﻣﻮزه ﻫﻨﺮﻫﺎی ﻣﻌﺎﺻﺮ -ﺗﻬﺮان
 -1375ﺷﺮﮐﺖ در ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﮔﺎﻟﺮی آرﯾﺎ -ﺗﻬﺮان
 -1371-1378اﺳﺘﺎد ﻫﻨﺮﻫﺎی ﺗﺠﺴﻤﯽ در داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ -ﺗﻬﺮان
 -1372ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه اﻧﻔﺮادی در ﮔﺎﻟﺮی اﻓﺮﻧﺪ -ﺗﻬﺮان
 -1373ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه اﻧﻔﺮادی درﮔﺎﻟﺮی اﻓﺮﻧﺪ -ﺗﻬﺮان
 -1373ﻧﻘﺪ ﻫﻨﺮی در روزﻧﺎﻣۀ ﻫﻤﺸﻬﺮی و ﻏﯿﺮه
 -1374ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه اﻧﻔﺮادی در ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ  100ﻋﺪد آﺑﺮﻧﮓ )ﺗﻘﺪﯾﻢ ﺑﻪ ﺣﻘﻮق زﻧﺎن(
 -1375ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه اﻧﻔﺮادی در ﮐﺎﻟﺞ ﭘﺎﻣﻮﻧﺎ -ﻟﻮس آﻧﺠﻠﺲ ،ﮐﺎﻟﯿﻔﺮﻧﯿﺎ
 -1375ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه اﻧﻔﺮادی زﯾﮕﻮراتﻫﺎی ﻋﺸﻖ -ﺳﻦﺧﻮزه ،ﮐﺎﻟﯿﻔﺮﻧﯿﺎ
 -1375ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه اﻧﻔﺮادی اﻧﺠﻤﻦ آﺷﻮریﻫﺎی ﻟﻮساﻧﺠﻤﻦ )ﺑﺰرﮔﺪاﺷﺖ  50ﺳﺎل ﻧﻘﺎﺷﯽ( -ﻟﻮﺳﺂﻧﺠﻠﺲ
 -1376ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه اﻧﻔﺮادی ﻣﻮزه آزادی ﺗﻬﺮان )ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ  50ﺳﺎل ﻧﻘﺎﺷﯽ( -ﺗﻬﺮان
 -1376ﻋﻀﻮﯾﺖ در ﻫﯿﺌﺖ ژوری ﺑﯿﯿﻨﺎل ﻧﻘﺎﺷﯽ ﻣﻮزۀ ﻫﻨﺮﻫﺎی ﻣﻌﺎﺻﺮ ﺗﻬﺮان
 -1377ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه اﻧﻔﺮادی در ﮐﻠﻮب ادﺑﯽ ﺑﯿﺖ ﻧﺎﻫﺮﯾﻦ -ﻣﻠﺒﻮرن ،اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ
 -1377ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه اﻧﻔﺮادی درﮐﻠﻮب ادﺑﯽ ﮔﯿﻞﮐﻤﺶ -ﺳﯿﺪﻧﯽ ،اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ
 -1377ﺷﺮﮐﺖ در ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﮔﺎﻟﺮی اﻓﺮﻧﺪ) ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺷﺎﮔﺮداﻧﺶ( -ﺗﻬﺮان
 -1378ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه اﻧﻔﺮادی ﮔﺎﻟﺮی اﻟﻬﻪ) 50ﺳﺎل ﻧﻘﺎﺷﯽ از ﻧﯿﻤﺎ ﭘﺪر ﺷﻌﺮ ﻧﻮ اﯾﺮان( -ﺗﻬﺮان
 -1378ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه اﻧﻔﺮادی ﮔﺎﻟﺮی ﺑﺎﻣﺪاد) 50ﺳﺎل ﻧﻘﺎﺷﯽ( -ﺗﻬﺮان
 -1378ﺷﺮﮐﺖ در ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﮔﺎﻟﺮی اﻟﻬﻪ)ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺷﺎﮔﺮداﻧﺶ( -ﺗﻬﺮان
 -1378ﻋﻀﻮﯾﺖ در ﻫﯿﺌﺖ ژوری ﺑﯿﯿﻨﺎل ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﻮزه ﻫﻨﺮﻫﺎی ﻣﻌﺎﺻﺮ ﺗﻬﺮان
 -1379ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه اﻧﻔﺮادی ﮔﺎﻟﺮی اﻟﻬﻪ ) 50ﺳﺎل ﻧﻘﺎﺷﯽ از ﻧﯿﻤﺎ ﭘﺪر ﺷﻌﺮ ﻧﻮ اﯾﺮان( -ﺗﻬﺮان

 -1379ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه اﻧﻔﺮادی در ﻣﻮزه ﺟﺎﻧﯿﮏ -اﯾﻨﭽﺖ ،ﻫﻠﻨﺪ
 -1379ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه اﻧﻔﺮادی درﮐﺎﻟﺞ وﻟﮑﺲ ﻫﺎﺷﮑﻮل -آﻟﻤﺎن
 -1379ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ در ﻣﻮزۀ ﻫﻨﺮ ،داﻧﺸﮕﺎه ﮐﻠﻦ -آﻟﻤﺎن
 -1379ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه اﻧﻔﺮادی در ﻫﺎﻧﻮور -آﻟﻤﺎن
 -1379ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه اﻧﻔﺮادی در وﯾﺰﺑﺎدن -آﻟﻤﺎن
 -1379ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه اﻧﻔﺮادی زﯾﮕﻮراتﻫﺎی ﻋﺸﻖ)ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ(
 -1380ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه اﻧﻔﺮادی ﺗﻘﺪﯾﻢ ﺑﻪ ﭘﺪر ﺷﻌﺮ ﻣﻌﺎﺻﺮ اﯾﺮان)ﻧﯿﻤﺎ( ،ﺷﻌﺮ
 -1381ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه اﻧﻔﺮادی ﮔﺎﻟﺮی اﻟﻬﻪ )ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﻓﺮوغ ،ﺷﺎﻋﺮ( -ﺗﻬﺮان
 -1381ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه اﻧﻔﺮادی ﮔﺎﻟﺮی اﻟﻬﻪ )ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺷﺎﻣﻠﻮ ،ﺷﺎﻋﺮ( -ﺗﻬﺮان
 -1382ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه اﻧﻔﺮادی ﮔﺎﻟﺮی اﻟﻬﻪ )ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﻣﺠﺴﻤﻪ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻖاﻟﺼﯿﺮ ﻋﻄﺎر( -ﺗﻬﺮان
 -1383ﻣﺼﻮر ﮐﺮدن ﺗﺮﺟﻤۀ ﻏﺰﻟﯿﺎت ﺣﺎﻓﻆ
 -1390ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه اﻧﻔﺮادی ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه اﻧﻔﺮادی ﺧﺎﻧۀ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان)ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﻫﺸﺘﺎدﻣﯿﻦ ﺳﺎل ﺗﻮﻟﺪ( -ﺗﻬﺮان

