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داود احمدی بلوطکی

ســردار  شــهادت  ســالگرد  اولیــن  مناســبت  بــه  هنــر  فرهنگســتان 
»در  عنــوان  بــا  نقاشــی ای  کارگاه  قاســم ســلیمانی،  شــهید، حــاج 

کــرد. رثــای ســیمرغ تجلــی« برپــا 

ــگاه نقــاش آن، حبیــب اهلل صادقــی،  کارگاه از ن هــدف برپایــی ایــن 
بــه  شــد:  داده  شــرح  این گونــه  هنــر،  فرهنگســتان  پیوســته  عضــو 
مناســبت نخســتین ســالگرد شــهادت شــهید ســلیمانی، ســردار 
دلیــر اســالم، در نظــر داشــتم تــا مفاهیــم و مضامیــن مختلــف برآمــده 
کنــم.  روایــت  را  بزرگمــرد  ایــن  و شــهادت  رشــادت ها  و  زندگــی  از 
ــد  ــه می کنن ــرا توج ــر آرمان گ ــه هن ــه ب ک ــانی  کس ــد و  ــر متعه ــه هن وظیف
کــه ســند سرشــتی و اندیشــه ای ایــن شــهید بزرگــوار را  ایــن اســت 

کننــد. تعبیــر و تفســیر 

 به مناسبت اولین سالگرد شهادت حاج قاسم سلیمانی 

در رثای سیمرغ تجلی

شــهید  ســردار  کم نظیــر  و  ویــژه  نقــش  و  جایــگاه  بــه   اثــر  ایــن  در 
گفتمــان مقاومــت و پایــداری، بازگویــی ارزش هــای  ســلیمانی در 
مختلــف،  زمینه هــای  در  ایــران  مــردم  پیــروزی  انقالبــی،  و  دینــی 
ایــران  یــخ  تار پدیدارشناســانه  منزلــت  و  مقــام  بــر  اهمیت نهــادن 
اندیشــه  ایــران،  مــردم  توحیــدی  اندیشــه  و  عزت خواهــی  بــزرگ، 
ک، و دیگــر مفاهیــم هنــر انقــالب اســالمی پرداختــه شــد. ضدضحــا

بــا احتــرام بــه روان ایــن شــهید  کار  کارگاه،  در نخســتین روز ایــن 
نامــدار و بــا صــدای قــرآن و پیام هــای حضــرت امــام خمینــی راجــع 
بــه شــهدای بزرگــوار، و گفتارهــای مقــام معظــم رهبــری، درباره شــهید 
ســلیمانی آغــاز شــد و بــا پخــش صــدای ســردار شــهید ادامــه یافــت. 

شــدند  اجرایــی  )ِاتودهــا(  مقدماتــی  طراحی هــای  دوم،  روز  در 
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و  هویت یافتــه  تصویــری  بیــان  از  کارگاه،  ایــن  روز  ســومین  در  و 
بــود،  شــده  گذاشــته  رنــگ  الیه الیــه  آن  ی  رو کــه  تجلی یافتــه ای 

شــد. رونمایــی 

ســناریوی مکتــوب ایــن اثــر حبیــب اهلل صادقــی از ایــن قــرار اســت: 
یخــی بــه دو نقــاش بــزرگ دنیــا،  ایــن تابلــو در ابتــدا بــا ارجاعــی تار
یکــرد اساطیری شــان بــه انســان اســت، آغــاز می شــود. بعــد  کــه رو
بــه مصائــب سیاه پوســتان و سرخ پوســتان آمریــکا اشــاره می شــود. 
ــر  ــه تصوی ــوع جنــگ تحمیلــی ب ــران و وق ــه ای ســپس حملــه صــدام ب
درمی آیــد و بــه دنبــال آن، بــه روایــت درهم تنیــده ای از پهلوانــان و 
کــه دوشــادوش هــم بــه  قهرمانــان ملــی و آیینــی، چــون آرش و رســتم 
ــده  ــه ش ــته اند، پرداخت ــان برخاس ــن عزیزم ــت از میه ــظ و حراس حف

اســت.

کــه بــه تابلــوی  ک مضمــون بعــدی ایــن تابلــو اســت  ســقوط ضحــا
و  فردوســی  دل  از  تابلــو  می شــود.  وصــل  دینــی  اندیشــه  و  معــراج 
مصطفــی)ص(  محمــد  معــراج  حضــرت  بــه  و  می گــذرد  مولــوی 
در  و  ادامــه  در  و  اســت  بعــدی  عنصــر  دشــمن  لشــکر  می رســد. 
کــه از جای جــای ایــران بــزرگ  جوابــش، اعــزام رزمنــدگان را می بینیــم 
غواص هــا،  تصویــر  بــا  نقاشــی  ایســتاده اند.  دشــمن  حملــه  جلــو 
ادامــه  ایرانــی در عــراق  اســرای  و  بچه هــای موتورســوار در جبهــه، 

می کنــد.  پیــدا 

بــا ســقوط داعــش، منافقیــن،  رثــای ســیمرغ تجلــی«  تابلــوی »در 
و نبــرد بیــن نیروهــای ایرانــی و اشــرار ادامــه می یابــد تــا بــه موضــوع 
متبرکــه  بقعه هــای  نمایــش ســیمرغ می رســد.  و  ســردار ســلیمانی 
کار بــه نمازگزارانــی  کار اســت و در انتهــای  کربــال ادامــه  یه و  در ســور
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ــده  ــه ش ــد، پرداخت ــدف می گیرن ــی ه ــای آمریکای ــا را پهپاده ــه آنه ک
اســت.

ــت و  ــه داش ــا 27 دی ادام ــد و ت ــاز ش کارگاه از 16 دی 1399 آغ ــن  ای
کردنــد.  کشــور از آن بازدیــد  بعضــی از مدیــران و مســئوالن فرهنگــی 

و  فرهنــگ  پژوهشــگاه  رئیــس  رشــاد،  کبــر  علی ا حجت االســالم 
گفــت: جاســازی  کارگاه  اندیشــه انقــالب اســالمی، در بازدیــد از ایــن 
و  حکمــی  نمادهــای  و  فرهنگــی  و  یخــی  تار گــون  گونا حــوادث 
گســتره بــزرگ و چشــمگیر، ثمــره تبدیــل واقعیــت  معرفتــی در ایــن 
کــه حکمــت هنــر اســالمی  بــه امــری واال و متعالــی اســت؛ همچنــان 
ــلی از  ــن تسلس ــت. چنی ــد و معناس ــن مقص ــق همی ــی تحق ــز در پ نی
یــخ و حماســه در روایتــی بصــری و خالقــه، جلــوه ای از عشــق  تار
یــخ ایــران و انقــالب، یکــی از  کــه وجــود ســردار بــزرگ و عزیــز تار اســت 

ــت.  ــوی اس ــق معن ــه عمی ــق و عاطف ــن عش ــر ای مظاه

او ارائــه چنیــن آثــار پرمحتوایــی را پاســخ پرطنیــن و جهانــِی فرهنــگ 
و هنــر پویــا و پرتــوان انقــالب و مقاومــت اســالمی بــه آمریــکا و جبهــه 
کار عیــن عبــادت و نمــاز و نوافــل  گفــت: ایــن  مســتکبران دانســت و 

و ثمــره ســلوکی معرفتــی و معنــوی اســت.

ســید محمدمجتبــی حســینی، معــاون امــور هنــری وزارت فرهنــگ 
کارگاه  کــه ایــن  و ارشــاد اســالمی، نیــز یکــی از بازدیدکننــگان بــود 
کــه  کــرد: یکــی از وجــوه هنــر آیینگــی اســت  را چینیــن توصیــف 

ــگاری و  یخ ن یــخ در تار ــه یــک آیینــه عمــل می کنــد. شــاید تار به مثاب
ــه دچــار حشــو و زوایــدی بشــود و قصه هایــی  یخ نگاران در روایــت تار
بــه آن افــزوده و یــا قســمت هایی از آن برســاخته شــود. امــا بازتــاب 
کــه هنــر  یــخ در آیینــه هنــر همیشــه بــی دروغ اســت. تصویــری  تار
و  تمــام  تصویــری  می دهــد،  ارائــه  یخــی  تار دوره ای  و  جامعــه  از 
کــه می شــود بــه او پرداخــت و از آن طریــق، متوجــه  کمــال اســت 
یخــی شــد. اینکــه اســتادی نامدار، نقاشــی  راســتی های یــک دوره تار
بــا  و  متفــاوت  ابعــادی  در  یک دفعــه  چیره دســت،  و  صاحب نــام 
ــری متفــاوت را آغــاز می کنــد، نشــان دهنده  نگاهــی دیگــر، خلــق اث
ــه  ــران، چقــدر ب ــواده هنرمنــدان ای اهمیــت ماجراســت و اینکــه خان
کشورشــان و عــزت وطنشــان پایبنــدی دارنــد. آنچــه اســتاد  مســائل 
إن شــاءاهلل در  و  بــه تصویــر درآورده انــد  روز  ایــن چنــد  صادقــی در 
آینــده ادامــه خواهــد داشــت، مــروری اســت بــر آنچــه ایرانــی امــروز 
گذشــته های  از  مــا  داشــته های  بــر  مــروری  می گــذرد؛  ذهنــش  در 
کــه داشــتیم و دالوری ای  یخــی دور و میــراث معنــوی سرشــاری  تار
کــه برآمــده از معنویــت و میهن دوســتی توأمــان اســت و تجلــی آن در 
روزگار مــا، به عنــوان میراثــی ارزشــمند، در دســت و وجــود قهرمانــی 

چــون ســردار ســلیمانی قــرار می گیــرد.

در  نیــز  فرهنگــی،  مفاخــر  و  آثــار  انجمــن  رئیــس  بلخــاری،  حســن 
جمــع بازدیدکننــدگان حضــور داشــت و ایــن اثــر را این گونــه توصیــف 
ــران  ــت ای ــوری مل ــخ سلحش ی ــاله تار ــر روح سه هزارس ــن اث ــرد: در ای ک
کنــون را، به ویــژه در دوره معاصــر و قهرمانانــی چــون ســردار  تــا بــه ا
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ســلیمانی، می شــود دیــد. از ایــن لحــاظ واقعــًا اثــری بی نظیــر اســت. 
جــای ایــن آثــار در مــوزه قلــِب ملــت ایــران اســت. مــن جــای ایــن 
ــران  ــگ ای ــب فرهن ــران و قل ــت ای ــب مل ــار را در قل ــه آث گون ــن  ــر و ای اث
کــه بخواهــد فرمــی را بــه رخ  می دانــم. ایــن اثــر صرفــًا فرمالیتــه نیســت 

یــخ سلحشــوری ماســت. یــخ هویــت مــا و تار بکشــد. ایــن تار

بهمــن نامورمطلــق، رئیــس دانشــگاه هنرهــای اســالمی ایرانی اســتاد 
کــرد: شــاید بشــود  کارگاه عنــوان  فرشــچیان، نیــز در بازدیــد از ایــن 
گفــت مــا چنیــن کاری را بــا ایــن ابعــاد وســیع و بــا ایــن همــه مضامین 
تــا  در یــک جــا، از جملــه مضامیــن حماســی و درام و مقاومــت، 
از  کلکســیونی  نــوع  یــک  اینجــا  واقــع  مــا در  بــه حــال نداشــته ایم. 
کلکســیونی بــا محــور  یــم؛  تــا بــه االن دار حــوادث بعــد از انقــالب 
کــه  ــر به خوبــی معلــوم می کنــد  مقاومــت و شــهید ســلیمانی. ایــن اث
کرده ایــم و توانســته ایم  کشــیده ایم و هــم مقاومــت  مــا چقــدر هــم زجــر 
ــا در مقابــل  شــخصیت های بزرگــواری در ایــن دوره پــرورش دهیــم ت
مســتکبران و وابستگانشــان در منطقــه، ازجملــه داعــش، ایســتادگی 

کنیــم.

عالــی  شــورای  هنــر  شــورای  دبیــر  ایمانی خوشــخو،  محمدحســین 
پیوســته  عضــو  رحماندوســت،  مجتبــی  و  فرهنگــی؛  انقــالب 
کردنــد و پــس از اینکــه  کارگاه بازدیــد  فرهنگســتان هنــر؛ نیــز از از 
کار به حبیب اهلل  رحماندوســت پیشــنهادهایی بــرای مضامیــن ایــن 
گفــت: ذهــن  کارگاه  صادقــی ارائــه داد، ایمانی خوشــخو در توصیــف 

کاری بســیار ســخت و  هنرمنــد بایــد همــواره خالــق باشــد و ایــن 
کــه همیشــه در  حرفــه ای اســت. اســتاد صادقــی هنرمنــدی اســت 
حــال خطرکــردن اســت؛ زیــرا آثــارش از نــگاه هنرمنــدان نیــز تعبیــر 
کار حرفــه ای  کــس از لحــاظ  کنــون هیــچ  و تفســیر می شــود. امــا تا
نتوانســته از او ایــراد و اشــکالی بگیــرد. اســتاد صادقــی از هنرمنــدان 
ــه  کــه ایشــان از ایــن حرکــت ب ــزرگ نســل انقــالب اســت و توفیقــی  ب
ــده و  کار بســیار ارزن دســت آورده، جهــاد یــک هنرمنــد اســت. ایــن 
فاخــر اســت و خــود می توانــد پــروژه ای آموزشــی بــرای نســل جدیــد و 

جــوان هنرمنــد محســوب شــود.

حجت االســالم والمســلمین محمــود دعایــی، مدیرمســئول روزنامــه 
رثــای ســیمرغ تجلــی« عنــوان  کارگاه »در  از  اطالعــات، در دیــدار 
ــارز ایــن مجموعــه  تابلوهــا جامعیــت آن اســت. ســیر  کــرد: ویژگــی ب
ــه ســرانجامی نیکــو  کــه در ایــن نقاشــی روایــت شــده، ب یخــی ای  تار
یــخ مقاومت هــای جهــان، از قــاره آمریــکا  رســیده اســت. نمایــش تار
و  مناطــق  دیگــر  مقاومت هــای  تــا  سرخ پوســتانش،  مظلومیــت  و 
کشــورها در ایــن اثــر ترســیم شــده و در نهایــت بــه منطقــه مــا و نمایــش 
یــخ  تار مهاجمــان  بی رحم تریــن  و  خشــن ترین  نمــاد  کــه  داعــش 
یــخ  جهــان اســت، رســیده اســت. تمــام ایــن روایــت بی نقــِص تار
مغلــوب  را  وحشــیان  ایــن  صورتــی  چــه  بــه  مــا  اینکــه  و  مقاومــت 
کردیــم، در ایــن تابلوهــا دیــده می شــود. مــا در ایــن سلســله  نقاشــی ها 
کنــار شــخصیت  تجلی هــای عرفانــی و معنــوی ســردار ســلیمانی را 
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گــر آن خمیرمایــه و زیربنــای  نظامــی ایشــان مشــاهده می کنیــم و ا
معنــوی و عرفانــی نبــود، ایــن دســتاوردها از ایشــان حاصل نمی شــد. 
کــه قهرمانــان  برپایــی چنیــن نمایشــگاه هایی در انعــکاس خدماتــی 
انعــکاس  در  نیــز  ماندنــد  گمنــام  ولــی  داده انــد  انجــام  مقاومــت 
در  کارگاه هــا  نمونــه  ایــن  اســت.  مؤثــر  بســیار  آنهــا  دســتاوردهای 
آمــوزش و پندگیــری و الهــام از نتایــج مقاومت هــای منطقــه، به ویــژه 
کــه اســتاد  یــم قــدم اولــی  ایــران عزیــز، بســیار مؤثــر اســت و امیدوار
صادقــی بــا زیبایــی و هوشــمندی و نهایــت هنرمنــدی برداشــتند 
آغــازی باشــد بــر انعــکاس بیشــتر ایــن مقاومت هــا و جاودانه مانــدن 

این چنیــن آثــار هنــری.

کــه در مراســم  علیرضــا اســماعیلی، سرپرســت فرهنگســتان هنــر، 
کــرد، دربــاره  افتتاحیــه و بازدیــد مدیــران، اســتاد صادقــی را همراهــی 
گفــت: بایــد دســت مریزاد و خداقــوت بگوییــم بــه اســتاد  ایــن اثــر 
کــه چنیــن اثــر هنــری بــزرگ و ارزشــمندی بــه مناســبت  صادقــی 
اســتاد  کردنــد.  خلــق  عزیــز  ســلیمانی  ســردار  شــهادت  ســالگرد 
صادقــی بــا انتخــاب عنــوان »در رثــای ســیمرغ تجلــی« بــرای ایــن 

اثــر به درســتی بــه جایــگاه نمادیــن و اســطوره ای ســردار ســلیمانی 
کرده انــد.  گفتمــان انقــالب و پایــداری اشــاره  در بیــن ملــت مــا و در 
کــه مقــام معظــم رهبــری فرمودنــد، هــم  ســردار ســلیمانی، همان طــور 

ــود و هــم قهرمــان امــت اســالمی. ــا ب قهرمــان ملــت م

ــج آرمان هــا و اندیشــه های  ی ــرای اشــاعه و ترو هنــر مؤثرتریــن رســانه ب
ســردار ســلیمانی اســت. در بخشــی از ایــن تابلوهــا خــوی و سرشــت 
در  انصــارش  و  اعــوان  و  آمریــکا  دولــت  یســتی  ترور و  اســتکباری 
منطقــه، همچــون داعــش و منافقیــن، به خوبــی ترســیم شــده اســت. 
در بخــش دیگــری از ایــن اثــر، بــا اســتفاده از نمادهــا و نشــانه های 
ایرانــی و اســالمی، رشــادت ها و جان فشــانی های رزمنــدگان اســالم 
در هشــت ســال دفــاع مقــدس و ازخودگذشــتگی مدافعــان حــرم در 

جبهــه مقاومــت بــه تصویــر درآمــده اســت.

بــه  دی  1399،   16 از  تجلــی«  ســیمرغ  رثــای  »در  نقاشــی  کارگاه 
کار  مناســبت یکمیــن ســالگرد شــهادت ســردار ســلیمانی، آغــاز بــه 

کــرد و تــا 27 دی 1399 ادامــه داشــت.


