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چه حد ميتواند حساس و تعيينكننده باشد .همين مرگ در سال  1341يكبار آمد و  12روزه استاد شكوه
رياضي نوگراترين زن نقاش ايراني را با خود برد .هم او كه اگر س��رطان امانش ميداد چه كارها كه در جريان
نقاشي مدرن ايران پيش نميبرد و چه شاگرداني كه تربيت نميكرد .همان  41سال هم كافي بود البته براي او كه
زندگي پر فراز و نشيبي را در همين دوران كوتاه زندگي تجربه كرد .آنقدر خوب بود كه شاگردان و دوستدارانش
هنوز هم سالها پس از مرگ او بر نقش بيبديلش در نقاشي مدرن ايران مهر تاييد ميزنند و به درستي او را
نوگراترين زن نقاش ايراني ميدانند .اما شكوه رياضي مگر كه بود و چه كرد كه تا به اين حد مورد توجه نقاشان
و هنرمندان معاصر هم بود و هم ماند؟
شكوه رياضي در زمانهاي قدم به عرصه هنر نقاشي گذارد كه سلطهاي همهجانبه از سوي ذهنيت به اصطالح
كمالالملكي بر جريان نقاشي ايراني حاكم بود .ذهنيتي كه بيش از اندازه محافظهكارانه و سنتي بود و هيچ بدعتي
را در كار نميپذيرفت .خطوط و سازوكارها مشخص بودند و هنرجويان بايد در انقيادي كامل از آن سازوكارها
پيروي ميكردند .طبيعت و سوژههايي چون شكوه شاه و دربار ،محافظهكاريهاي افراطي و به طور كلي نقاشي
سنتي به كلي از دستور كار شكوه رياضي و ساير نقاشاني كه پس از تعطيلي مدرسه كمالالملك پا به عرصه
وجود گذاشته بودند ،خارج بود .شكوه رياضي اما به عنوان نخستين زني كه هم در مدرسه بوزار فرانسه تحصيل
كرده بود و هم ايدههاي بلند پروازانهاي را در سر داشت ،سرآمد سايرين در اين نبرد بيامان بود .سخن گفتن
از تاثيرات شكوه رياضي بر نقاشي نوگراي ايران از حوصله اين مقال خارج است اما در اهميت كار او همين بس
كه بدانيم او «بيشترين تالش را براي ساختن فضاهاي شخصي هنرجويانش در كار به كار برد ،او با رفتارها و

نارساييهاي قديمي در هنر سنتي رايج در آن سالها مقابله كرد .شكوه رياضي با شيوه كارش فضاي پويايي را
در هنر نقاشي ايران ايجاد كرد و نقاشي نو را از انزوا بيرون آورد ».و اين كاري بود كه او به واقع كرد و به خوبي
توانست جرياني پويا را در مقابل ذهنيت كمالالملكي سازماندهي نمايد .در واقع او مخالف هر آن چيزي بود كه
ميتوانيم از آن به تقليد محض ياد كنيم و همين تقليد محض هم بود كه اجازه تخيل و «جوري ديگر» ديدن را
از هنرجويان آن زمان سلب كرده بود .او اما در همين زمانه به پا خواست و شاگردان و هنرجويانش را به جسارتي
بيحد و حصر براي تجربه كردن ،تشويق كرد :خدمتي كه اگر بيش از سبك كار او اهميت نداشت ،از اهميتي
كمتر از آن برخوردار نبود .در واقع همين س��بك تدريس اس��تاد هم بود كه از او چهرهاي متمايز در برابر ساير
استادان و مدرسان نقاشي آن روز ايران ساخت و منجر به تربيت نسلي از نقاشان ايران شد كه بيش از هر چيز
«خودشان» بودند و در طول سالهاي تحصيل آنچه بيش از هر چيز آموخته بودند ،اعتماد به نفس و تجربه هر
آن چيزي بود كه نو و بديع بود و اين درس��ت برخالف رويهاي بود كه تا آن روز در مراكز آكادميك ايران رواج
داشت و اجازه ظهور و بروز نقاشان نوگرا را از جامعه ايراني سلب كرده بود .از همينرو هم هست كه بسياري از
صاحبنظران هنر معاصر ايران از او به عنوان يكي از بهترين استادان هنرستان عالي هنرستان تزييني نام ميبرند
كه توانست شاگرداني بنام را تربيت كند :شاگرداني كه امروز جزو مطرحترين هنرمندان نقاشي معاصر ايران به
شمار ميآيند .اما روزگار با او آنچنان كه شايستهاش بود ،روبهرو نشد :نه تنها تعداد افرادي كه با او ،سبكش و
خدماتي كه به نقاشي نوگراي ايران كرد آشنايند ،بسيار انگشتشمارند كه در توصيف او در دنياي مجازي هم
به همين قدر بسنده شده است كه «شكوه رياضي ( )1341 -1300دانشجوي رشته پزشكي بود كه درس را
نيمهتمام رها كرد و به دانشكده هنرهاي زيبا رفت و سال  1325شمسي فارغالتحصيل شد .براي ادامه تحصيل
به بوزار پاريس رفت (1955م) و با نشان طال دانشنامه خود را دريافت كرد .او به ايران بازگشت و به تدريس
پرداخت .طراحيها و چند تابلو و مجسمه باقيمانده از او ،نشاندهنده مهارت و ديد تعليميافته اوست .اما آنچه
او را به عنوان هنرمندي تاثيرگذار و پيشرو مشخص ميكند ،شيوه تعليم اوست كه طراحي صحيح و ديدن و
كشف دوباره جهان پيرامون را به هنرآموزان خود ميآموخت ».و اين تمام آن چيزي است كه از او به مخاطبان
ايراني معرفي شده است (اين البته به غير از كار ويژهاي است كه تنديس در يك شماره خود به شخصيت و آثار
استاد پرداخت) .داستان اين شكاف نسلي خود حديثي است مفصل كه ذكر آن در اين مقال البته نميگنجد اما
آنچه تاسفي مستمر را ميطلبد ،حكايت اين شكاف نسلي است :شكافي كه به هر دليل مانع از معرفي و شناسايي
برگزيدگان اين كشور به نسلي شده كه تمامي هدف آن نسل تاثيرگذاري بر اينان بوده است و به راستي كه چه
تناقضاندوهناكي...

گفتوگو با استاد عباس مشهديزاده درباره زندگي و جهان هنري شكوه رياضي

سخن نو آر كه نو را حالوتي است دگر
پ.م
هنر معاصر ايران با هنرمندان سرش�ناس و ناموري كه آثارش�ان امروز
زينتبخش موزههاي ايران و جهان اس�ت ،شناخته ميشود و جالب اينكه
بيشتر اين هنرمندان نيز از شاگردان مستقيم و غيرمستقيم شكوه رياضي
بودهان�د؛ اس�تادي كه ام�روزه رخ در نقاب خ�اك نهاده و سالهاس�ت كه
ش�اگردانش را گذاش�ته و ترك اين ديار كرده اس�ت .آنچه پيداست اما اين
اس�ت كه ش�كوفاييهاي هنر و فرهنگ و دانش هر سرزميني وامدار تالش
و كوششهاي بيپايان اس�تادان و آموزگاران واال و بزرگواري است كه همه
زندگيش�ان را به پاي هنرش�ان و آموزههایش�ان ريختهاند؛ آري بهراستي
استاد شكوه رياضي يكي از اين نازنينان پاكنهاد ايرانزمين است .آنچه در
ادامه ميخوانيد گفتوگوي ماست با عباس مشهديزاده از شاگردان نزدیک
شكوه رياضي و استاد تاريخ هنر دانشگاه.
 ÁÁجناب آقاي مشهديزاده ،به عنوان نخستين پرسش از فضاي دوران
كودكي شكوه رياضي برايمان بگوييد؟ اينكه ايشان در چگونه خانوادهاي
چشم به جهان گشودند و دوران كودكيشان چگونه گذشت؟

شكوهالملوك رياضي فرزند جواد رياضي و بتول دولتشاهي در سال 1300
خورش��يدي در تهران و در خانوادهاي فرهنگي -نظامي چشم به اين جهان
باز كرد و شناسنامه  1717برايش گرفته شد .شكوه در همان اوان كودكي
پدرش (جواد رياضي) را از دس��ت داد و چنان شد كه سرپرستي خانواده به
عمويش علي رياضي از افس��ران ژاندارمري و تحصيلكرده فرانسه در رشته
مهندس��ي سپرده ش��د و گويا اين عمو پيش از اين وابسته نظامي ايران در
فرانسه نيز بوده.
شكوه پيش از هفتسالگي خواندن و نوشتن را در مدرسه محمديه تهران
آموخت و در هفتسالگي بود كه علي رياضي براي سرپرستي محصالن ايران
در فرانسه گماشته شد و ناگزير شكوه و همه خانواده به پاريس رفتند.
سالهاي نوجواني ش��كوه در فرانسه گذشت (سالهاي ميانه دو جنگ
جهاني) .در درازاي اين سالها شكوه ،گذشته از فراگيري زبان و ادب فرانسه
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با موس��يقي كالسيك و نواختن پيانو و تاريخ تمدن و تاريخ هنر جهان نيز
آش��نا شد .شكوه در سال  1315با قطع روابط سياسي ميان ايران و فرانسه
به همراه خانواده به ايران بازميگردد و چندي بعد ناپدرياش علي رياضي به
رياست فرهنگ استان فارس گماشته ميشود و شكوه هم گويا در دبستان
مهرآيين زرتشتيان شيراز و دوره متوسطه را در دبيرستان انوشيروان دادگر

تهران گذراند.

 ÁÁتا چه حد فكر ميكنيد كه وجود پدر در جهتگيريهاي بعدي شكوه
رياضي و راهي را كه در زندگي و كار برگزيد ،موثر بود؟

به هر روي سرلشگر علي رياضي گرچه نظامي بود ولي مردي بود بسيار
متمدن و فرهنگي و فرهمند كه همين دارندگيها سبب دو نوبت وزارت او

