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  ويژه نامهء اردشير محصص

  

  
صحبت از اردشير محصص شد و اين که االن در گوشه اي از شهر نيويورک زمين گير شده [...]  

    فواد خاک نژاد.                           است و هيچ کس حالش را نمي پرسد 

  
 

با سفحه 
 

  بندی دوباره و تعويض قلم ها
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  ر محصصي وآثار اردشي بر زندگيمرور
     استكاني  ته  ، عينك  بزرگ بيني

  امير سقراطی
١٦-١٢-١٣٨٤  

 ]ايل بيگی . ، که من آنها را تغيير داده ام ) دليلی دارد ؟ ( آمده است " محصا " ، " محصص " در اين نوشته ، در همه جا ، به جای [ 

 

  ها، دو چهره  گيالني ه آ  نوشتم ) عزيز  آقاي گل(    صابري  آقاي  فوت نامه  ويژه  براي  در مطلبي  بود آه  پيش  سال  همين  آه  است دقيقا يادم-١
 .  و اردشير محصص آاريكاتوريست  طنزنويس  فومني  صابري آيومرث: آنند  ياد مي  نيكي  دارند و از آنها به  را بسيار دوست  فرهنگ نامدار عرصه

 .د هستن  و محجوب  محبوب  همچنان  از هموطنان  بسياري  طنز و آاريكاتور براي  عرصه  دو گيالني از قضا اين

   به محصص چند آاريكاتور از اردشيرخان   با رسيدن  ظاهر ساده  به  اتفاق  اين  آه آردم  فكر نمي  شد و هيچ  شروع  ساده  اتفاق  چيز از يك همه-٢
 ... برسد سرانجام

   يك معرفي»:   با عنوان اي ، مقاله  تحقيقي  آارهاي  به ام  عالقه  دليل  به  آار بودم  به آقا مشغول  گل  ماهنامه  در تحريريه  آه  زماني٨٢  پائيز سال
   و مادر اردشير محصص پرداخته  اعتصامي  پروين ، دوست )محصص(    سرور مهكامه  زندگي  به  در آن  آه نوشتم« سرور محصص:  معاصر شاعره
 . بودم

   ديگر چاپ  آنرا در جايي  آه  گرفتم  تصميم بنابراين. شد« رد » در ماهنامه،   نداشت آقا همخواني  گل  ماهنامه  با فضاي  اينكه  دليل  به  مقاله اين
   هنري اي  نشريه  زيرا هم- آار بود   اين  براي  مناسبي ، جاي  بودم  آن  سالها عضو تحريريه آه«   آادوس سبزينه »  و هنري  فرهنگي ماهنامه.  آنم

 شد و با   چاپ  نشريه  در اين  مقاله  آن-شد   منتشر مي سرور محصص  زادگاه  در گيالن  هم و ختپردا  مي  و هنري  فرهنگي  مسائل  به بود آه
 . شد  نيز مواجه استقبال

 درآمريكا  اردشير محصص  را براي  مقاله  آه بود پيشنهاد آرد  را خوانده   مقاله  آرده  لطف  آه  معروف  شاعر و طنزنويس  صالحي  عمران آقاي
 را  اردشير محصص  پستي  نشاني  آه اه چند م  و بعد از گذشت  آار را آردم  نيز همين من.  خواهد شد  حتما خوشحال  آه  توضيح  با اين بفرستم
 .  آردم  پست  ايشان  براي اي  نامه  همراه  را به  آادوس  سبزينه  مجله پيدا آردم

  با ديدن. آرد  مي  خودنمايي  آن  آشنا بر روي  دستخطي  رسيد آه  دستم  آمريكا به با مهر پستي   قرمز رنگ  پاآتي  ناباوري  بعد در عين  ماه يازده
   همراه  به  آه اي در نامه...   را نداشتم نامه   پاآت  بازآردن  توان  تا لحظاتي  شيرين اي  دلهره  و همچنين ، بر اثر شور و شعفص  اردشير محص نام

زندگينامه

http://www.haditoons.com/
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   چاپ  به  و تهران  رشت  بفرستد تا در نشريات  من  را براي  از آاريكاتورهايش  تعدادي  آه  آردم ، خواهش  بودم ستاده فر  ايشان ، براي مجله
 . برسانم

   دستم به انتظار   ماه١١ بعد از   بود آه  پاآتي  محتويات) بينيد  مي  صفحه  را در اين  از آن  تعدادي  آه آنچه(   طرح  و تعدادي  آوتاه  دستخط يك
 .رسيد

*** 

   دارم  دوست هميشه« :   گفته اي او در مصاحبه. ا آمد دني  به  قاضي  شاعر و پدري  از مادري  در رشت١٣١٧ شهريور ١٨ در صاردشير محص-٣
 ». باشد  آرده  صدق  در اينجا هم  موضوع  و شايد اين  بگويم  ديگران  به  هستم  آمتر از آنچه  را دو سال سنم

 و از   ايران  نامي  از شاعران)محصص (  مادر او سرور مهكامه . بود  شان  آوچكترين ) دختر  پسر و يك سه(    فرزند خانواده٤  شير در بينارد
   به  شروع  سالگي١٠   در سن  خانواده  بودن  فرهنگي  دليل  دنيا آمد و به  به  بعد از پروين  سال او شش.  بود  اعتصامي  پروين  صميمي دوستان
   ساره اش   مادري  و مادربزرگ  گيالن  معروف  از فضاليص محص  مستوفي  ميرزا احمدخان  اردشير يعني  مادري پدربزرگ.  شعر نمود سرايش
   و هنر بيگانه ت بود با ادبيا  رشد آرده  فضايي  در چنين  آهسرور محصص.  بسيار نامور بود قاشي و ن  در خط  هنرمند بود آه اي ، فاضله سلطان
 .نبود

   عهده  را به  رشت  اآابر نسوان  سازمان  آمد و رياست  رشت  به  با خانواده١٣٠٦   بود در سال  دنيا آمده  به  در الهيجان١٢٩١   در سال سرور آه
 ٢٦   و سرور آه  درگذشت  قلبي عارضه   علت  بعد پدر اردشير به  سال ده.  آرد  ازدواجص محص  عباسقلي  با پسرعمويش١٣٠٧   و در سال گرفت
 . آرد  مهاجرت  تهران  به  خانواده  همراه  برادر، به  تحصيل  علت  به  بود آه  ساله١٢اردشير .  شد  خانواده دار سرپرستي  عهده  بيشتر نداشت سال

   را نيز در دبيرستان  دوم سيكل. ها بود گذراند   زرتشتي  مخصوص  آه  فيروز بهرام  را در دبيرستان  اول  نبود اما سيكل  زرتشتي  با اينكهمحصص
 بگيرد هرچند   ادبي  ديپلم  برد و توانست  پايان  به  تهران  دانشگاه  را در دبيرستان  آخر تحصيل ، سال  ديپلم  گرفتن  براي  آرد و سپس  سپري هدف
 »  نداشت  تعريفي  من  و انشاي  دستور زبان هاي  و درس  را از بر آنم عري ش  در دبيرستان  نتوانستم وقت هيچ«    معتقد بود آه  خودش آه

  وقت  هيچ بود، چون« انگيز بسيار شگفت«    خودش  قول  و به  و مغتنم  جالب  برايش ] تهران ؟  [  تمدن  دانشگاه  او در دبيرستان حضور يكساله
 فيروز   يا آافه  نادري  يا آافه  شيرواني  را از سر آوچه آموزان  مجبور بود دانش  مدرسه آمدند و ناظم  نمي آموز سر آالس  دانش٦ يا ٥ از  بيش
:  آرد  شرآت  در آنكور چهار دانشكده  ادبي  ديپلم  از گرفتن پس.  آشنا شد اي  تازه  با دنياي اردشير ناگهان. »  بياورد  سر آالس  آند و به جمع

اردشير .  آرد  را انتخاب  حقوق  رشته درنگ  او بي.  شد  قبول  رشته  در هر سه  جز آخري  به  آه  و منقول عقول و م ، فلسفه  زيبا، حقوق هنرهاي
 ١٣٤١   در سالصمحص.  آند  استفاده  از آن  داشت  دوست  در آودآي داند آه  مي  پدرش  قضاوت  نوار طاليي  آار را آاله  اين  براي  دليل مهمترين

  .  گرفت  ليسانس  تهران  دانشگاه قوق ح از دانشكده

 

 در   از سينما برگشت  آه  بود، زماني  رفته »ها  نازي  جان  مشهور بالي سريال «    تماشاي  به  برادر بزرگترش  همراه  به  بود آه  ساله٣اردشير 
 . آرد  آاغذ طراحي  بود بر روي  را ديده  دهد آنچه  را شرح فيلم   ماجراي توانست  او نمي  آردند و چون  سواالتي  فيلم  داستان  از او درباره منزل

   به  از آودآي  با اينكهصمحص.   ساخت  مبدل  و جهان  ايران  طراحان  مشهورترين  بعدها او را به  آه  بود و آغاز راهيص محص  طراحي  اولين اين
 در   تحصيالت او بعد از اتمام.  درآمد اش  آار زندگي  و مهمترين  حرفه  عنوان او به   براي ، طراحي  آخر دانشكده  اما در سال پرداخت  مي طراحي
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 آنجا را خواند و  هاي  آتاب  تمام  يكسال  آار شد و در عرض  به  آورد و مشغول  دست  به ها شغلي  از وزارتخانه  يكي  در آتابخانه  حقوق رشته
 . آرد  طراحي ف خود را وق  هميشه  استعفا داد و براي سپس

   هفته  آتاب بعد از تعطيلي.   پذيرفت  چاپ  براي  مقدار زيادي  اردشير را به هاي  رسيد و طرح  هفته  آتاب  سردبيري  احمد شاملو به  زمان در همين
   سمسار سردبير وقت  مهدي خورد ولي ي نم  خبري  درد نشريه  به  اآثر آثارش  آار شد و با اينكه  به  و در آنجا مشغول  رفت  آيهان  روزنامه به

   ناشري  هيچ  انجاميد چون  طول  به  سال  اردشير شش هاي  طراحي  مجموعه  اولين چاپ. پذيرا شد  چاپ  از آثار او را براي  تعداد زيادي روزنامه
   چاپ  به  زمانه  دفترهاي  در سري  آاآتوس  را با نام هايش  طرح  مجموعه  اولين١٣٥٠   طاهباز در سال  سيروس  نبود تا اينكه  آن  چاپ حاضر به
 » .بود[ آاريكاتور ] آثار   قبيل  از اين  مجموعه  اولين آاآتوس«   محصض  گفته به.  بود  دو ماه فقط   اول  با آتاب  آتاب  دومين  چاپ فاصله. رساند
 :  است  شرح  اين  او به هاي  از آتاب برخي

 و   ديباچه-   آافرنامه- آزاد  هاي  طرح-   اتفاقيه  وقايع-ها   لحظه-   شناسنامه-   تشريفات-   توفاني  اردشير و هواي-  هايش با اردشير و صورتك
  تبريكات

   و همچنين  آهنه هاي  بر اينها عكس  و عالوه  داشت  عاميانه هاي  و نقاشي  قديمي  و گرآورهاي  ايراني  مينياتورهاي  به  فراواني  عالقهمحصص
 .  عصر قاجار است هاي  و عكس  قديمي هاي  آتاب هاي  از طرح  در بيشتر موارد ترآيبي آرد و آثارش  مي آوري ها را نيز جمع  روزنامه هاي عكس

   را آشف  رنگ او در پاريس.   رفت  پاريس  بار به اولين.  آرد  مسافرت  از ايران  خارج  بار به ، چندين  نيويورك  به  هميشگي  از عزيمت  پيشمحصص
 ». برم  آار مي  به  را در آارهايم  رنگ  تاريخ از آن.  را پيدا آرد  رنگ  دوازده  حداقل توان  مي در هر پاريسي« :   است  مورد گفته در اين. آرد

.  بار در آثار او ظاهر شد  اولين  براي  بود آه  هندسي ايه ها و شكل  خط  بر آثار او گذاشت  نيويورك  آه تاثيري.  بود  نيويورك  او به  مسافرت دومين
 در  ) بود  آرده  در ايتاليا تحصيل  آه االصل  مصري طراح(    آلود سوارس ژان. تايمز آشيد  نيويورك  روزنامه  براي  طرح  تعدادي اردشير در نيويورك

.  بود  گذاشته  بنيان  روزنامه  در اين  قبل  سردبير را از دو سال  مقابل  صفحه  يعني » د ا-  اپ«    نام  به اي  تايمز صفحه  نيويورك  مدير هنري مقام
 ميهائسكو، برادهلند، جيمز گراشو و   اوژن  چون  مطرحي  از هنرمندان  انتشار، شاهد آؤاري هاي  سال  اد در طي-   اپ  در صفحه  نيويورك مردم

 و   عادي هايي ، طرح  آمريكايي  ديگر نشريات شد برخالف  مي  چاپ  درآن  آه  آاريكاتورهايي  رو بود آه اد از آن -   اپ اهميت. اند  ديگر بوده بسياري
 . شد  آثار وي  اد پذيراي-   اپ  صحفه  ترتيب  اين  آرد و به  فراواني  استقبال از آثار محصص سوآرس.  نبودند ادهس

 را   و فليني ، يونسكو، بكت ، انسور، پيكاسو، شاگال ، گويا، دوميه ، بروگل  و طنز در آثار بوش اشت د  خاصي  عالقه  آثار استاينبرگ  بهصمحص
 .ستود مي

،   جمعيت ، استعمار، تراآم  گرسنگي  همچون  سوم  جهان  آشورهاي  به  مربوط  مسائلي  پنجاه  در دهه  در اآثر آثارش  آه او معتقد است
 .خورد  مي  چشم به... ها و  سالح  و افزايش عدالتي بي

   لحاظ  به  آه  نوشت  نمايشگاه  در آاتالوگ اي او مقدمه.  برگزار آرد  نيويورك  گراهام  را در گالري  از آؤارش  نمايشگاهي١٣٥٤   در سالصمحص
   عنوان تواند به  مي  آه  است  آرده  اشاره اي  بر مساله  مقدمه  آخر اين اردشير در پاراگراف.   است  او حائز اهميت  و عاليق  تفكرات بررسي
ها، دردها و   عقده  هنر آينه  تاريخ در طول.  دارند  زيادي  از هنرمند انتظارات  مردم در آشور من« :  قرار گيرد  مورد توجه  هنر ايران  از تاريخ بخشي
اند   زده اند و چنگ  داده  دشنام با مينياتور ايراني. آند  مي  حفظ ا از دشمنش ر  مردم  آه  درآمده  سنگري  عنوان شعر به.   است  بوده  مردم آرزوهاي
. اند  آرده  را ثابت اند و موجوديتشان  رسيده  راحتي  احساس اند و به  برده اند، پناه  آرده اند، حمله  گرفته  ديگر انتقام  و هنرهاي  و معماري و با زبان

  ».   است  داده  را از دست  خودش  بلكه  تنها مردمش  نگيرد نه  را جدي  هنرش  شخصي  محيطي اگر در چنين

در . اند  نبوده  هم  زدن  ورق  قابل  حتي  ايران  فكاهي  نشريات  اما معتقد بود آه  است  آاريكاتور آشيده  در توفيق اي  در دوره  با اينكهصمحص
]  روز امروز   به  فكاهي نشريات.  آرد  زد و نگاه شد ورق  مي  را حداقل  فكاهي  نشريات١٣٣٠  هاي  در آخر سال در قديم« :  بود  گفته اي مصاحبه
ها   خاك  در بين ديدم  را مي  فكاهي  نشريات  وقتي  زمان در آن.  نباشند آردن  نگاه  قابل  حتي  و خنكي  ابتذال  از شدت  بودند آه نيفتاده[ ١٣٥٢
  ».  گذاشت  در آارم  و طنز او تاثير عميقي  بيشتر با خودش  و بعد آشنايي- از پرويز شاپور بود  آه -  آردم  طال را پيدا مي ذرات

   زير آشف  جمالت  بودند را از خالل  و فكاهي  رايج  آاريكاتورهاي  برخالف  آه  روشنفكري  اصطالح  و به  خاص  آاريكاتورهاي  او به  عالقه شايد بتوان
   آاريكاتورها اسناد يك  نظر من به.  آشم  مي بينم  را مي  آنچه من.   نگاري  وقايع ، يك  هنر رپرتاژ است آاريكاتور يك« :   گفته ين چن آرد او در جايي

  ».اند  نيز چنين  پارلماني هاي  و گزارش  دولتي هاي ، اعالميه  رسمي  مدارك  آه همچنان. عصرند

  م آرا  با نگاهي  همراه  آم  با موهاي  بلند و سري ، پيشاني  پهن  ريش ، خط  برآمده اي ، چانه  و آائوچويي ني استكا  تقريبا ته ، عينك  بزرگ بيني-٤
.  قرارش  بي  خطوط  او و بين  ناآرام ، در روح  او جست  او را بايد در قلب چهره.   او نيست  چهره  اين  ولي  است محصص  صورت  طرح و متفكرأ اين
ها،   سرخ  گل  تصوير آشيدن  آليسا، به  يك ، برپا آردن  جمله  يك نوشتن« :   است  نوشته  در آتابي  نامدار فرانسوي  نويسنده وبن ب آريستيني
 چيز  تابي  و بي قراري  بي  جز اين  هنرمند چيزي  آه  راستي  به»آيد  مي  دست  به  آه  است تابي  با بي ها، همه  از پيوند نت  نغمه  يك ساختن
   آتاب آاراآترهاي(  هستند  وآمد و دويدن  رفت  در حال  را در خود دارند و هميشه قراري  بي  اين آثار محصص اآثر آاراآترهاي.  يست ن ديگري
   وقايع  آتاب هاي  طرحمانند ( اند   ايستاده  و رق  و شق ، خشك  در برابر عكاس  مانند مدلي  آنها آه  حتي ) هستند  دست  آزاد از اين هاي طرح

  .قرار  بي هاي  آدم اين.  برخوردارند واري  ديوانه  دروني  نيز از انرژي )  اتفاقيه
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 دو و   حالت  آشيدن  قادر به  پيش  تا چند سال  هستند من  دويدن  در حال  آثار من  آاراآترهاي اغلب( :   است  گفته اردشير در مورد آاراآترهايش
 شد و حاال فكر   حل  سرانجام  مشكل اين.   هستم  هر آاري  پيدا شود قادر به  در من  توانايي  اگر اين  آه آردم  فكر مي ميشه و ه  نبودم حرآت
 و  ، لباس  و سكنات  حرآات  تمام ، من  ناخودآگاه  آه آنم فكر مي.  دوم  مي خواهم  مي  آنچه  سوي  به  دارم  آه  هستم  من  اين  آه آنم مي
  » دارد  من  غذايي  رژيم  به ستگي آامال واب ها هم  شيطانك  اين  و الغري چاقي.  آشم  مي  خودم  را از روي  پرسوناژهايم هاي شآف

. 

  هاي قيافه« : دهد  مي  توضيح  چنين  است  آرده  زندگي  در رشت  آه هايي  و سال  آاراآترهايش  ديگر، در توصيف  در جاييمحصص
  ، شايد اين  دارم  را دوست  باراني  هواي  و ابهام آلودگي  مه  من  آه شايد بايد بگويم.   داشته  بر آثارم ترديد تاثير زيادي  بي هايم همشهري

 » باشد  داشته  بازتابي  من  آارهاي  در فضاي  و ابهام آلودگي مه

   را عيان  و ويژه  خاص  نگاه  ديگر اين او باز در جايي.   او در آاريكاتور است  ويژه  نگاه  همان  آنها، ادامه  و پيرامون  مسائل  به محصص  خاص نگاه
   به  اين  بدهم  را از دست  خودم  بدن  از اعضاي يك  هيچ  اما حاضر نيستم آنم  مي  را قطع  آاراآترهايم  سر يا دم  من  آه  است درست« : آند مي

   او نيز چون گرچه.   نيست  با روبسپير عادالنه  من مقايسه.  آنم  مي  را قطع  از آاراآترهايم  بعضي  آله  من  آه  است  و ترحم  دلسوزي خاطر نوعي
 ازحد   بيش  خاطر سنگيني  به  آه برم   را مي  سرهايي من. آرد  مي  بود قطع  اساسا تهي  را آه روبسپير سرهايي.  بود  شمال  اهل من
  .»ت داش  نگاهشان  راست توان نمي



 

 

 
   محصص   "اردشير "ويژه نامهء             

اند   آنها آرده  در نامگذاري  آه  اصراري  او برخالف هاي طرح« :  باشد  گفته  سخن آثار اردشير محصص  درباره  ديگري شايد شاملو بهتر از هر آس
   خاطر آن  به اند نه  اردشير مسخره هاي اگر آدمك.   است  بر آاغذ نيامده  طنزآلود يا هوچي آند و با ديدي  ريشخند نمي ، چراآه آاريكاتور نيست

   انسان  شرف آند و به  نمي  او لودگي-!  و راستگو نبوده  جدي  پايه  تا بدين  هرگز مردي-   است  بوده  آنها مسخرگي  منظور از نمايش  آه است
 . آند  بگذراند يا هنرنمايي  وقت  انسان  انداختن  دست  به  آه  است  معتقدتر از آن بودن

 آندوآاو  ايستد و به  مي  انسان  بر سرنوشت شدگان آاود و در برابر تحميل ها را مي  شوربختي  آه  است  و اندوهگين دي ج اي پژوهنده
   اين  بيشتر به  اما هر چه ام  نوشته  آارهايش  و چند بار درباره ام  آرده  آثار او را بررسي  بارها و بارها مجموعه من... پردازد  مي شان شخصيت

 .» است  تاريخ آننده ، تشريح  نيست اردشير آاريكاتوريست« :   آه ام  معتقد شده تحقيق

  

PERSIAN CARTOON 

 

Ardeshir Mohasses 
 
He was born on the ninth of September, 1938, in Rasht, a city in the north of Iran located on the Caspian Sea. 
His mother was a poetess and his father a judge. 
He was one of the few Iranians who does not write poetry. 
He began drawing when he was a child. 
His first work came about after he went to the well-known film serial, “Enemies of the Nazis” when he returned home and was questioned about the 
film, he couldn’t explain, so he drew what he had seen. 

 

  

 

  

     

    
 

     

  ]ايل بيگی . م  htm.ArdeshirMohases/Aks/com.xalvat://http : برای بزرگ ديدن اين طرح ها ، برويد به [ 

 

http://www.haditoons.com/photo.show.php?artist_uid=20&photo_uid=222�
http://www.haditoons.com/photo.show.php?artist_uid=20&photo_uid=221�
http://www.haditoons.com/photo.show.php?artist_uid=20&photo_uid=220�
http://www.haditoons.com/photo.show.php?artist_uid=20&photo_uid=219�
http://www.haditoons.com/photo.show.php?artist_uid=20&photo_uid=218�
http://www.haditoons.com/photo.show.php?artist_uid=20&photo_uid=217�
http://www.haditoons.com/photo.show.php?artist_uid=20&photo_uid=216�
http://www.haditoons.com/photo.show.php?artist_uid=20&photo_uid=215�
http://www.haditoons.com/photo.show.php?artist_uid=20&photo_uid=214�
http://www.haditoons.com/photo.show.php?artist_uid=20&photo_uid=213�
http://xalvat.com/Aks/ArdeshirMohases.htm
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    org.wikipedia.fa://http  

 اردشير محصص
  .پديا، دانشنامٔه آزاد از ويکي

  ]١[. از مادري شاعر و پدري قاضي به دنيا آمدرشت در ١٣١٧ ور شهري١٨ طراح ،کاريکاتوريست و نقاش ايراني در اردشير محصص

  تحصيل و کار

) ١٣۴١به سال ( را برگزيد ، بعد از اتمام تحصيالت در رشته حقوق حقوقبه طور همزمان در دو دانشکده حقوق و هنرهاي زيبا پذيرفته شد و 
هاي آنجا را خواند و سپس استعفا  ا شغلي به دست آورد و مشغول به کار شد و در عرض يکسال تمام کتابه در کتابخانه يکي از وزارتخانه

  ]٢[.داد و براي هميشه خود را وقف طراحي کرد

ها براي   به طور منظم کار کرد و ساله کيهانروزنامبسياري از آثارش داراي تم سياسي و اجتماعي است ، در همکاري با نشريات تنها با 
  ]٣[.صفحه هنر و انديشه اين روزنامه قلم زد

  پانويس

 ↑ 1286=uid_snew?php.news/com.haditoons.www://http  ١.
 ↑ 1286=uid_news?php.news/com.haditoons.www://http  ٢.

٣. ↑ 15=uid_analyse?php.analyse/com.persiancartoon.www://http  

  

  org.wikipedia.en://http  

Ardeshir Mohassess 
From Wikipedia, the free encyclopediaArdeshir Mohassess (also spelt or Ardashir Mohases, Persian:  اردشير
 born on 9 September 1938 in Rasht) is an illustrator and cartoonist for Iranian periodicals. He , محصص
graduated from Tehran University in 1962 with a degree in political science. Since becoming an illustrator 
and cartoonist for Kayhan and other local periodicals in 1963, he has held several one-man exhibitions in 
Tehran. 

http://fa.wikipedia.org/
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B8_%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C%D9%88%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%B4%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DB%8C%D8%B1_%D9%85%D8%AD%D8%B5%D8%B5#_note-0#_note-0
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DB%8C%D8%B1_%D9%85%D8%AD%D8%B5%D8%B5#_note-0#_note-0
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DB%8C%D8%B1_%D9%85%D8%AD%D8%B5%D8%B5#_note-1#_note-1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DB%8C%D8%B1_%D9%85%D8%AD%D8%B5%D8%B5#_note-1#_note-1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87_%DA%A9%DB%8C%D9%87%D8%A7%D9%86&action=edit
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DB%8C%D8%B1_%D9%85%D8%AD%D8%B5%D8%B5#_note-2#_note-2
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DB%8C%D8%B1_%D9%85%D8%AD%D8%B5%D8%B5#_note-2#_note-2
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DB%8C%D8%B1_%D9%85%D8%AD%D8%B5%D8%B5#_ref-0#_ref-0
http://www.haditoons.com/news.php?news_uid=1286
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DB%8C%D8%B1_%D9%85%D8%AD%D8%B5%D8%B5#_ref-1#_ref-1
http://www.haditoons.com/news.php?news_uid=1286
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DB%8C%D8%B1_%D9%85%D8%AD%D8%B5%D8%B5#_ref-2#_ref-2
http://www.persiancartoon.com/analyse.php?analyse_uid=15
http://en.wikipedia.org/
http://en.wikipedia.org/wiki/Persian_language
http://en.wikipedia.org/wiki/September_9
http://en.wikipedia.org/wiki/1938
http://en.wikipedia.org/wiki/Rasht
http://en.wikipedia.org/wiki/Illustrator
http://en.wikipedia.org/wiki/Cartoonist
http://en.wikipedia.org/wiki/Iran
http://en.wikipedia.org/wiki/Tehran_University
http://en.wikipedia.org/wiki/1962
http://en.wikipedia.org/wiki/Illustrator
http://en.wikipedia.org/wiki/Cartoonist
http://en.wikipedia.org/wiki/1963
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Publications 

 Cactus, a special issue of Daftarha-ye Zamaneh, with an introduction by Karim Emami, including 
drawings from 1961 to 1966, Tehran 1971. 

 With Ardeshir Mohassess and his Puppets, with an introduction by Ali Asghar Haj-Seyed-Javadi, in-
cluding drawings from 1967 to 1971, Tous Publications, Tehran, 1971. 

 Current Events, with an introduction by Ahmad Shamlou, a selection of drawings from 1971, Amir 
Kabir Publications, Tehran, 1973. 

 Momenten, a selection of drawings from 1968-1972, edited by K. Farrokhi, Sun Publications, 
Haarlem, Holland, 1973. 

 Identity Card, a selection of drawings done in 1972, Tahouri Publications, Tehran, 1973. 
 Ceremonies, an Introduction by Aydin Aghdashloo, a selection of drawings from 1972, Fine Arts 

Publications (under the auspices of Gallery Ayeh), Tehran, 1973. 
 Jahan-e No, a special issue of drawings, including drawings done in 1972, Tehran, 1973. 
 Ardeshir and Stormy Winds, with an introduction by Ali Asghar Haj-Seyed-Javadi, including 

drawings from 1967 to 1973, Tous Publications, Tehran, 1973. 

External links 

 http://www.iranian.com/Sep96/Arts/Mohassess/Mohassess.html 
 http://www.iran-bulletin.org/art/Mohassess.html 
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Ardeshir Mohassess 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Karim_Emami
http://en.wikipedia.org/wiki/Tehran
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Ali_Asghar_Haj-Seyed-Javadi&action=edit
http://en.wikipedia.org/wiki/Tous
http://en.wikipedia.org/wiki/Tehran
http://en.wikipedia.org/wiki/Ahmad_Shamlou
http://en.wikipedia.org/wiki/Amirkabir_%28publisher%29
http://en.wikipedia.org/wiki/Amirkabir_%28publisher%29
http://en.wikipedia.org/wiki/Tehran
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Sun_Publications&action=edit
http://en.wikipedia.org/wiki/Haarlem
http://en.wikipedia.org/wiki/Holland
http://en.wikipedia.org/wiki/Tehran
http://en.wikipedia.org/wiki/Aydin_Aghdashloo
http://en.wikipedia.org/wiki/Fine_Arts
http://en.wikipedia.org/wiki/Tehran
http://en.wikipedia.org/wiki/Tehran
http://en.wikipedia.org/wiki/Tehran
http://www.iranian.com/Sep96/Arts/Mohassess/Mohassess.html
http://www.iran-bulletin.org/art/Mohassess.html
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Born in Rasht on 9 September, 1938 Ardeshir Mohassess graduated from Tehran University in 1962 with a degree in 
political science. Since becoming an illustrator and cartoonist for Kayhan and other local periodicals in 1963, he has 
held several one-man exhibitions in Tehran.PUBLISHED 
 
�Cactus. special issue of Daftarhay Zamaneh on Ardeshir Mohassess, with an introduction by Karim Emami, including 
drawings from 1961 to 1966, Tehran 1971. 

�With Ardeshir Mohassess and his Puppets, with an introduction by All Asghar Haj-Seyed-Javadi, including drawings 
from 1967 to 1971, Tus Publications, Tehrau, 1971. 

�Current Events, with an introduction by Ahmad Shamlu, a selection of drawings from 1971, Amir Kabir Publications, 
Tehran, 1973. 

�Momenten, a selection of drawings from 1968-1972, edited by K. Farrokhi, Sun Publications, Haarlem, Holland, 
1973. 

�Identity Card, a selection of drawings done in 1972, Tahouri Publications, Tehran, 1973. 

 

�Ceremonies, an Introduction by Aydin Aghdashlu, a selection of drawings from 1972, Fine Arts Publications (under the 
auspices of Gallery Aye), Tehran, 1973. 

�Jahtne Now, a special issue of drawings by Ardeshir Mohassess, including drawings done in 1972, Tehran, 1973. 

�Ardeshir and Stormy Winds, the present book, with an introduction by Mi Asghar Haj-Seyed-
Javadi, including drawings from 1967 to 1973, Tus Publications, Tehran, 1973. 
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PERSIAN CARTOON 

http://www.haditoons.com 

  اگر جرات داري حرکت کن

  درمورد اردشير محصص يحيي تدينيادداشت

١٧-١٢-١٣٨٤ 

از حرف هاي ...     چيزهايي آه خوانده ام يا شنيده ام در دست هايم قرار مي گيرد وقتي آه طرح مي زنم همه آن
 اردشير محصص

 

  

http://www.haditoons.com/
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اردشير طرح هاي اوليه اش را بر اساس قصه هايي آه مادرش براي او تعريف مي آرد از  همان سنين طوليت به روي آاغذ آورد و از همان 
 گذرد هنوز طرح مي زند و ادامه مي دهد،  بدون وقفه و اآنون بايد گفت  هنر  او ته تنها  سال مي٦٠زمان نيز  تا آنون آه چيزي بيش  از 

براي ايرانيان بلكه براي  همه جهانيان  صاحب ذوق  و آشنا با هنر هاي تجسمي نيز قابل احترام است و يه طر ح هاي او به عنوان سبكي 
 .ران هنوز عطر وبوي ايراني خود را حفظ آرده است مي نگرندمنحصر به فرد آه  پس از گذشت اين همه سال دوري از اي

اردشير فارغ التحصيل رشته حقوق از دانشكده علوم سياسي دانشگاه نهران  در ادامه راه  دانشگاه ، راهي را انتخاب مي آند  آه از بنيان 
 . سياه، تلخ و آوبندهچيز ديگري است، خلق طرح هاي طنز آلوده آه بي شباهت به آابوس هاي شبانه اش نيست

آثار محصص ابتدا در نشريات ايراني مثل آيهان، آيندگان و  فردوسي  به چاپ مي رسد  نشرياتي آه در شرايط و جو آن زمان تا حدودي نو گرا 
و تعلق داشت به آه به شامل"  خوشه"را  براي اولين بار در " تيمارستان"باعث شد مجموعه  " احمد شاملو"بودند ضمن آنكه دوستي اش با 

 ,The New York Times, Harpersنيويورك تايمز ، پلي بوي ، جيون آفريك ، نايشن :  چاپ رساند، پس از آن بعضي از نشريات معتبر جهان مثل
Playboy, Jeune Afrique,   Nationنيز اقدام به چاپ آثار او  مي آنند            . 

ه از طريق مطبوعات امريكايي مطرح مي شود جاييكه  حتي بسياري از هنرمندان اروپايي آرزوي  اردشير تنها هنرمند طراح ايراني است آ
 رسيدن به آن جايگاه  را دارند، 

به موازات آن  طرح هاي اردشير به مجالت تخصصي گرافيك امريكا  نيز راه مي يابد   نشرياتي چون هنرگرافيك ، گرافيك ديزاين ،  هنر گرافيك  
    اردشير تنها ايراني است آه Art graphics, Graphic Design, Graphic & Communication Art                                          و ارتباطات

در زمينه طرح هاي داراي طنز بيشترين محبوبيت و  شهرت را در جهان از آن خود آرده است و بايد اشاره آنم به تازگي  مجموعه اي از  آثار 
  خريداري شده است تا براي تماشاي عموم عالقمندان Library of the U.S. Congressاردشير  توسط  آتابخانه ملي امريكا  موسوم به  

 .عرضه شود

 او آنهايي آه از نزديك با اردشير آشنايي دارند به خوبي مي دانند آه او به هر آجا آه قدم مي گزارد قلم و آاغذش را به همراه دارد، براي
فرقي نمي آند در آافه باشد يا در سينما و تياتر يا سيرك و حتي آلوپ هاي شبانه ، براي اردشير فرقي نمي آند  به آجا پا مي گذارد، او 
مردي است با قلم و آاغذ، اردشير بدون طراحي معني ندارد هنرمندي آه با دست هايش همه لحظه هاي زندگي مردم عادي و لحظاتي آه 

 ..... مي گذرد را با ايده هايي آه در سر مي پروراند آشتي مي دهد  و به روي آاغذ مي آورد در اطرافش

قبل از انقالب بر مي گردد فردوسي مجله اي فرهنگي و روشنفكري " آيهان"و " فردوسي"سابقه آشنايي من با طرح هاي اردشير به مجله 
ردشير در آنجا براي مقاالت فرهنگي و اجتماعي طرح مي زد و شايداز زيبا ترين ا. بود و آيهان نيز در ميان دانشجويان طرفداراني داشت

سيد جوادي در مقاالت . به چاپ رسيده است نام برد" دآتر علي اصغر حاج سيد جوادي" آارهاي او بايد از طرح هايي آه در آنار مقاالت آقاي 
 مثل  ماشينيزم و تاثير آن بر جوامع مختلف آه مد مقاله نويسي آن خود  به مسائل و موضوعات جامعه شناسانه مي پرداخت ،چيزهايي 

" ايلوستراسيون"دوران بود و يا مباحثي مربوط به سنت و مدرنسيم  و  محصص جوان هم او را  با طرح هايش همراهي مي آرد،يعني نوعي 
  اين آار را مي آرد و از پس انتقال مفاهيم مقاالت او به تا به اين وسيله موضوعات ومطالب آن بهتر پرورانده شود،  اردشير با مهارت تمام

مورد توجه قرار مي "  سيدجوادي" بيشتر   از مقاالت "  محصص"خوبي بر مي آمد، پيشروي او در اين آار تا جايي بود  آه گاهي طرح هاي 
 . گرفت 

 او داشته است از شخصيت محصص مي پرسم با آمي  آه سابقه دوستي با٥٠ و٤٠منتقد صاحب نام دهه هاي " آلبرت آوچوئي"وقتي از 
بايد بگويم براي من محصص يعني سكوت و آار ، او به ندرت حرف مي زد، طوري آه وقتي زبان مي گشود انگار انقالبي " مكث مي گويد 

آه نمي پسنديد صورت گرفته است، محصص حتي وقتي توي اتوبوس يا تاآسي هم سوار مي شد  طراحي مي آرد، اردشير هر چه را 
بالفاصله پاره مي آرد ودور مي ريخت سطل آشغالش هميشه پر  از آاغذ پاره هايي بود آه اگر آنها راجمع مي آردم االن مي توانستم 

  ..."جندين آتاب از طرح هاي او داشته باشيم 
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دشير سپري نكرده است  براي  توصيف شخصيت خواهر مهرباني آه لحظه اي از زندگاني پر بارش را بدون حضور نام ار" ايراندخت محصص"

 ...  "براي اردشير چيزي باالتر از طراحي معني ندارد او همه جيز را به خاطر طراحي از ياد مي برد :  " اردشير ، اين گونه برايم مي گويد 

ستاد آه آار خودش بود يك آاآا سياه آه سكوت محصص را حتي در مكاتبات او هم مي توانيد دنبال آنيد چند سال قبل آارت تبريكي برايم فر
، بدون آنكه اسمي از من بياورد و يا  اسمي از خودش،    شايد براي او نوشتن نام چيزي " عيدت مبارك"دايره مي زد، با اين جمله در زير طرح 

 برايم فرستاد بدون آنكه ياد خارج از مقوله طراحي است پس مي شود  به آساني فراموشش آرد يك بار هم مجله اي از طرح هايش را 
 .داشت يا آلمه اي در داخل پاآت قرار دهد در حاليكه روي بعضي از طرح ها را مثل نقاشي آودآان رنگ آميزي آرده بود 

محصص  جزو اولين هنرمنداني بودند آه به آثار محصص توجه ويژه اي نشان دادند، براي پيكاسو ٢"پيكاسو"  و ١"توپور"در ميان اروپايي ها 
دالوري است آه بي مهابا به قلب  دشمن مي زند  و براي توپور  محصص شخصيتي است آه بايد از او بخواهيم  تا بي نهايت برايمان 

 .آه در زير طرحي به احترام محصص حك آرده است...."   اردشير ياز هم ادامه بده "طراحي آند با اين جمله معروفش

 به سراغش مي رود، آاريكاتوريست ونقاش معروف امريكايي آه به رسم اظهار دوستي و صميميت ٣"واينديويد لي"در امريكا اولين بار  
آاريكاتوري از اردشير خلق مي آند ،     ليواين در اين طرح  سر اورا به تقليد بعضي از آاراآتر هاي آثارش چون بادآنكي به هوا مي فرستد 

 ...رده است سري  آه با نخ بادآنك به بدن محصص گره خو

متاسفانه در اين فضا مقدور نيست تا مطالبي بيشتر در باره آثار و شخصيت هنري او گفته شود،  اما چيزي آه الزم است به  آن اشاره آرد 
 .....اصالت خط و تنها خط بدون هرگونه حاشيه پردازي  : همان سبك منحصر بفرد اوست آه در آثار آمتر هنرمندي ديده  شده است 

اگر ...هر وقت در گير طرحي هستم آه به سوي چيزي آه مي خواهم حرآت نمي آند قلم را زمين مي گذارم و به آرامي به او مي گويم ..". 
 .."جرئت داري حرآت آن 

  از حرف هاي اردشير محصص -

 :پي نوشت

١-       Ronald Topor آارتونيست  تلخ نگار    

٢-      Pablo Picassoاران مكتب آوبيسم     از بنيان گذ 

        آاريكاتوريست معروف امريكايي آه شخصيت هاي تاريخي را  به صورت        آاريكاتور چهره نگاري مي آند-٣
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  ...اردشير محصص کتابي فرستاده است

٢٤-٠٢-١٣٨٦ 

   امير سقراطييادداشتي از 

 اردشير محصص کتابي فرستاده است ، فقط همين

  به کتاب موش و گربه با تصويرسازي اردشير محصصنگاهي

بيست و هشت دي ، از آن )) . اردشير خان محصص باز هم نامه فرستاده است : ((  روز بزرگي براي من بود ١٣٨٥بيست و هشتم دي ماه 
محصص در يک حرکت .  است روزهايي بود که در زندگي کمتر اتفاق مي افتد و وقتي هم که اتفاق مي افتد فراموش نشدني و ماندگار 

 در آمريکا ٢٠٠٤نام کتاب موش و گربه  عبيد زاکاني است که توسط بنياد اسماعيل خويي در سال . غافلگير کننده کتابي هم  فرستاده است 
به غير از  . اثر است اردشير محصص انجام داده است١٣ترجمه اشعار کار اسماعيل خويي و تصويرسازي هاي اين کتاب را که . منتشر شده 

مقدمه اي که خويي در ابتداي کتاب نوشته  و در آن اشاره اي به شهرت و اعتبار جهاني اردشير کرده ، در انتهاي کتاب نيز به طور مفصل و 
  . جداگانه به زندگي و آثار محصص پرداخته شده است 
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 مقاله و بيش ٥از کردم تا همين امروز ، براي معرفي اين کتاب بيش از از آن تاريخ که با دستهاي لرزان پاکت قرمز رنگ با مهر پستي آمريکا را ب
از سي صفحه مطلب نوشته ام و بارها در ذهنم و در روي کاغذ تمام اين مطالب را زير و رو کردم ، به اين اميد که جمالت ناقص من شان و 

و عرض تاريخ هنر و فرهنگ کشورمان محفوظ است و او نيازي به اما دريافتم که جايگاه او در تمام طول . جايگاه اردشير را مخدوش نکند 
:  جمالت الکن و ناقص من ندارد ، پس به شوق ديدن آثار اين کتاب با يکديگر، روده درازي را کنار گذاشتم و مقاله ام شد همين يک جمله 

  )) .اردشير محصص کتابي فرستاده است ، فقط همين (( 

   

. مي کنم ))  زندگي ((  سال است با آن ٥م عالقه ام را به اين مطلب عباس کيارستمي پنهان کنم ؛ مطلبي که از سوي ديگر نمي توان
ميالن کوندرا نقل مي کند که چگونه تعداد واژگان مورد استفاده پدرش همراه : (( کيارستمي از قول يکي از داستانهاي ميالن کوندرا مي گويد 

. عجيب است ، عجيب است : و حتي دراواخر زندگي اش به دو کلمه کاهش يافته بود  و آن دو کلمه اين بود با افزايش سن او تقليل يافته 
که البته به اين معني نبود که او ديگر چيزبيشتري براي گفتن نداشته باشد ، بلکه در حقيقت تمام تجربه هاي زندگي اش در همان دو کلمه 

 )) .خالصه شده بود 

 که وقتي مي تواني کارهاي اردشير را ببيني ، حرف و کالم اضافه و عبث را کنار بگذار و به موسيقي مستور در جان واين براي من يعني
، در حقيقت تمام  يا بخشي از تجربه هاي ) ٢٠٠٤منتشر شده در ( رنگهايش گوش بسپار و از سوي ديگر شايد اين آخرين کتاب محصص 

سکوت ، در تنهايي و در بيماري سخت و العالج  در حالي که در آپارتمانش در نيويورک نشسته و قلم زندگي و طراحي اردشير باشد که او در 
  . و دنيايي مي سازد پر از شور، شيدايي و مستي ) و يا قلم ، او را راه مي برد ( را راه مي برد 
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برخوردم که شرح ديدارش با چند پيش )) کاش در ميان ما بودند (( به مطلبي از پرويز ملکي با عنوان ) ٩١شماره ( روز بعد در نشريه تنديس  
به کتاب موش و گربه نيز " ي در اين مقاله به شرح ديدارش با اردشير محصص پرداخته و اتفاقاملک. کسوت ايراني مقيم خارج از کشور است 

عازم مالقات با اردشير : (( ... او در بخشي ازاين مطلب در مورد اردشير نوشته است . اشاره کرده است که خواندنش خالي از لطف نيست 
بنابراين پياده به راه افتاديم ، همان نزديکي ها آپارتماني . ادي طي مي کرديم براي رسيدن به خانه او نبايد مسافت زي. محصص شديم 

پيش از اين سفر به نيويورک آشنايي من با محصص تنها از طريق آثار محدودي بود که گاهي به .  طبقه داشت ٦کوچک در يک ساختمان 
 اما بعد از برگزاري نمايشگاهش در گالري هما و ارسال يک مي شنيدم! نمايش در مي آمدند يا مختصر خاطراتي بود که راست و دروغ 

مصمم بودم تا هرچه زودتر ببينمش ، آن قدر درباره اش ) که به اهتمام اسماعيل خويي در آمريکا منتشر شده ( نسخه از کتاب موش و گربه 
ز هر چيز به چشم مي آمد هيبت درشت و کم تحرکش شنيده بودم که ديدارش هيجان زده ام مي کرد ؛ در بدو ورود به آپارتمان آن چه بيش ا

دو کتاب از خودش را نشانم داد ، اولي کتاب . بود ، روي ميزو قفسه ها مملو از نشريات مختلف و طراحي هايش بود) پشت ميز بزرگ تحرير ( 
 به نام زندگي در ايران که هر دو توسط قطوري بود با شمايلي از دوران جواني محصص به اسم تاريخ محصور و ديگري کتاب کوچک تر" نسبتا

به جز اين کتاب ها ، نشرياتي از قبيل نيورکر و نيويورک تايمز  و مجالتي که روزگاري . دپارتمان اسناد کتابخانه کنگره آمريکا منتشر شده بودند 
نديس درباره اردشير قرار داشت که با زير دستش شماره اختصاصي ت. اردشير با آنها همکاري مي کرده است در همه جا پراکنده بودند 

 .اشتياقي کودکانه ايي نشانم  مي داد

پيش از معرفي  به محصص ، نيکزاد نجومي  تذکر داد که محصص حال مساعدي ندارد با اين حال ديدارش در چنين وضعيتي باز هم بسيار 
مشکل و مبهم به نظر مي رسيد و اگر وجود نيکزاد نبود حتي صحبت کردنش هم . وضعيت جسماني خوشايندي نداشت " متاثرم کرد ، واقعا

درهمان تماس هاي اوليه به تقاضاي من جهت دريافت تعدادي از آثارش براي .درتماس هاي اوليه امکان گفت و گو برايم فراهم نمي شد
در . وم قبراق تر بود و راحت تر صحبت مي کرد در ديدار د. نمايشگاه بعدي اش جواب مثبت  داد که در ديدار چند روز بعدم آنها را دريافت کردم

از من و ساير دوستانش مي خواست . آخر با خوشحالي فراوان از بهبود نسبي اش و تاسف زياد براي وداع زود هنگام از او خداحافظي کردم 
  ١٣٨٦ فروردين ٢١ . ))که او را در جريان تحوالت هنري ايران بگذاريم ، امري که يکي از وظايف آينده ما خواهد بود 
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 ها از اردشير محصص تجليل نيويورآي
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  آيند دوستداران اردشير محصص با تاخيري چندماهه گردهم مي

 

 ساله آه ٦٩محصص . ها به غول طراحي ايران دوخته شود تا يك بار ديگر نگاهرود  شهر نيويورك خرداد سال بعد به پيشواز اردشير محصص مي
آيد تا ضمن شرآت در   به انجمن آسيايي نيويورك مي٢٠٠٨ ماه مي سال ٢٢آند، در تاريخ  وپنجه نرم مي اينك در آمريكا با پارآينسون دست هم

 برپا ٢٠٠٧اين مراسم پيش از اين قرار بود در ماه سپتامبر . م باشدمراسم بزرگداشت خود، شاهد افتتاح نمايشگاهي از آاريكاتورهايش ه
 .شود، با اين حال بنا به تصميم مسووالن انجمن آسيايي، برپايي آن به ماه مي سال بعد موآول شد

اند و همزمان با مراسم  اين مراسم را به افتخار اردشير محصص تدارك ديده) هنرمند صاحب نام ايراني(و شيرين نشاط ) نقاش(نيكزاد نجومي 
همزمان با نمايشگاه محصص در نيويورك، سومين » هما«همچنين گالري . شود  اثر از محصص برپا مي١٠٠تجليل، نمايشگاهي از حدود 

زگشته، درباره اين آه اخيرا از نيويورك به تهران با) مدير گالري هما(پرويز ملكي . آند نمايشگاه اين آاريكاتوريست ايراني را در تهران برگزار مي
. هاي اخير مراسم مفصلي در نيويورك برپا شد و رسما روز برپايي بزرگداشت محصص اعالم شد طي هفته«: بزرگداشت به اعتماد ملي گفت

به گفته ملكي، آثار محصص به مدت سه ماه در نمايشگاه سال بعد روي » .در اين مراسم رئيس موزه آسيا سوسايتي هم سخنراني آرد
اند   اثر از آتابخانه آنگره آمريكا امانت گرفته شده؛ آثاري آه تا به حال ديده نشده٤٠ويژگي مهم اين نمايشگاه در آن است آه . مانند ر ميديوا

شوند  هاي شخصي نگهداري مي همچنين شماري از آثار محصص آه در مجموعه. گيرند و براي اولين بار است آه در معرض ديد عموم قرار مي
در عين حال بخش ديگري از آثار اين آاريكاتوريست در . ست به همت شيرين نشاط و نيكزاد نجومي به نمايشگاه مزبور منتقل شوندقرار ا

مدير گالري هما معتقد است . شود شود آه از آنها هم در اين نمايشگاه استفاده مي تايمز و نيويورآر نگهداري مي هاي نيويورك آرشيو روزنامه
او البته با ابراز تاسف از وضعيت . طور آه اليق آن است در سراسر دنيا پخش شود شود نام اردشير محصص آن راسم سبب ميبرپايي اين م

متاسفانه وضعيتش خوب نيست و . من اردشير را در نيويورك مالقات آردم«: گويد سالمتي اين هنرمند، در مورد آخرين ديدارش با وي مي
شود تا  گفته مي» .مشكل سخن گفتن دارد و تنها با نيكزاد نجومي قادر به برقراري ارتباط است. آند بت مي ساعته از او مراق٢٤پرستاري 

اش   سالگي٧اولين اثري آه از او به نمايش درآمد، مربوط به . ، در جهان سوم هيچ طراحي به پاي اردشير محصص نرسيده است١٩٧٣سال 
 .به چاپ رسيد» دفترهاي زمانه« در مجموعه ١٣٥٠در سال » آاآتوس«نوان هاي محصص با ع بود و اولين مجموعه جدي طرح

http://stuffisee.com/
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او پيش از عزيمت . هاي آزاد، اردشير و هواي توفاني، تشريفات و وقايع اتفاقيه هاي اين طراح عبارتند از شناسنامه، طرح برخي آتاب
آه آخرين بار در ) خواهر اردشير(ايراندخت محصص . ه بوداش به نيويورك، چند بار به خارج از ايران و از جمله پاريس سفر آرد هميشگي

ما همديگر را در پاريس مالقات آرديم، بعد «:  برادرش را در پاريس مالقات آرده، درباره اين ديدار به اعتماد ملي گفته بود١٣٥٣-٥٤هاي  سال
ن اردشير را نه به عنوان برادر آه به عنوان يك طراح توصيف م. اردشير به نيويورك رفت و من هم مدتي در پاريس ماندم و بعد به تهران برگشتم

  ».آنم؛ او هنرمندي استثنايي است مي

  

   ir.presstv.www://http  

Iranian artist to be honored in NY  
Mon, 20 Aug 2007 14:30:08  

 

 
A work by Ardeshir Mohases 

New York's Asian-American Federation will commemorate the acclaimed Iranian artist Ardeshir Mohasses by 
exhibiting his work in a ceremony.  
 
A tribute ceremony in New York City has been organized by Nikzad Nojoumi and artist Shirin Neshat, both close friends of 
Mohasses, to display his artwork.  
 
Mohasses was born in the northwest of Iran in the city of Rasht in 1938. His mother was a poet and his father a judge. After 
receiving degrees in political science and law from the University of Tehran, he began working with Iranian and international 
newspapers and magazines, such as Keyhan, Ettelaat, The New York Times, Harpers, Jeune Afrique, and Nation.  
 
His work has been featured in highly esteemed art magazines, such as Agraphis, Graphic Design, Graphic & Communication 
Arts.  
 
Mohasses has also had numerous exclusive art shows in Iran, Europe, and the United States.  
 
He notes people and daily events to be a powerful source of inspiration for his artwork, reflecting his vision of caricatures as 
reportages on modern life, recording real events the way official documents record history.  
 
ME/SG/BGH  

 

PERSIAN CARTOON  
٢٧-٠٣-١٣٨٥ 

 ديداري با محصص پس از سي سال

   ازنمايشگاه اردشير محصص امير سقراطيروايت

 )گزارشي از نمايشگاه اردشير محصص در گالري هما ( 

http://www.presstv.ir/
http://www.presstv.ir/
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 يك خبر غير منتظره*

 – خيابان چهرازي – ولي عصرباالتر از نيايش – ٨٥ خرداد ١٩ جمعه -ري هماگال

  نمايشگاه اردشير محصص پس از سي سال در ايران– ٢٧پالك 

 وقتي صبح پنج شنبه مجله تنديس را خريدم وخبر نمايشگاه اردشيرمحصص را خواندم

دين   حسن آريمزاده   رسول آذرگون   علي هاشمي شهرآي   چند نفر دوستاني مثل يحيي ت.    آردم SMS نفر ٢٠متن باال را براي بيش از 
وجالب اينكه به جزء آقاي بني اسدي هيچ آس از آاريكاتوريست ها از برپايي نمايشگاه اردشير . از بچه هاي گل آقا وخيلي هاي ديگر

 .محصص مشهورترين آاريكاتوريست ايراني اطالعي نداشت

* يازده اثر بعد از سي سال

¬ )وشهر زادگاه محصص (مسيرنسبتا طوالني منزل تا محل نمايشگاه به ياد روزهايي افتادم آه در آودآي ونوجواني در شهر زادگاهم در
آوچه به آوچه وخيابان به خيابان به دنبال آتابها وطراحي هاي اردشير محصص گشته بودم وهمچنين به ياد  نامه نگاري ام با اردشير محصص 

 .ل اين نامه نگاري آاريكاتور وطراحي هايي بود آه برايم فرستادافتادم آه ماحص

اما بعد از . محصص از معروف ترين و مطرح ترين آاريكاتوريستهاي جهان است آه بسياري  هنر آاريكاتور ايران را تا مدتها با نام او مي شناختند
آه بسياري به ( محصص با تكيه بر طراحي . رون آشور راه يافته  است آمتر اثري از او به د) نيويورك(سه دهه حضور اردشير در خارج ازآشور 

وهمچنين تاآيد بر سوژه هايي آه اغلب با حال وهواي تصاوير قديمي ايران همراه بود تعريف تازه ) غلط آن را براي آاريكاتور الزم نمي دانستند
 .اي از آاريكاتور را در ايران ارايه داد
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. پيش از ورود  آقاي بني اسدي را بيرون نمايشگاه ديدم آه منتظر آقاي آريم نصر بود. ودم آه به نمايشگاه رسيدم با همين فكرها وخاطرات ب

ايشان در جواب سئوال من آه .  دقيقه به افتتاح نمايشگاه را نشان مي داد و با اين حال آقاي بني اسدي آارها را زودتر ديده بود٢٠ساعت 
 . آردند آه آارها را ببينم تا بعد با يكديگر گفت وگو آنيم آارها چگونه بودند پيشنهاد

پيش از ورود به اين مي انديشيدم آه طراحي ها وآاريكاتورهاي محصص آه بيشتر در قالب روشنفكري جاي مي گيرند بين هنرمندان خارج از 
 روز افتتاح نمايشگاه او پس از سه دهه غيبت با حضور پس بيراه نخواهد بود آه در. دايره آاريكاتور نيز طرفداران بي شماري داشته ودارد 

 .پرتعداد اهالي مختلف هنر روبرو شويم 

 اثر اورجينال از محصص را به نمايش گذاشته آه طبق ١٤گالري هما آه با همكاري دوهفته نامه تنديس  اقدام به برگزاري اين نمايشگاه آرده 
 .يد محصص هستند اثر از آارهاي جد١١اعالم قبلي نشريه تنديس 

 اثر اصلي نمايشگاه به فروش رفته است ١١ اثر از ٦ دقيقه به افتتاح رسمي نمايشگاه مانده ولي ١٥در بدو ورود متوجه شدم آه بااينكه 
 )قيمت آارها از هشتصد وپنجاه هزار تا ششصد هزار تومان تعيين شده بود ( 

  آه متعلق به ١٣ و ١١ – ٦تابلوهاي شماره  . به چشم مي خورد) فروشي هم نبودندآه ( اثر به نمايش درآمده سه اثر ديگر ١١به غير از 
.  مينا ابراهيمي و پوران طاهباز بودند با قابهايي متفاوت از قابهاي يكدست نمايشگاه عرضه شده بودند–مجموعه شخصي آيدين عزيز زاده 

ردشير محصص بود وهمچنين تابلويي رنگي آه درون اثر نوشته شده بود اجراي پرحوصله يكي از اين سه اثر آه جزء آارهاي تيپ قاجاري ا
 .امكان مقايسه آارهاي جديد با طراحي هاي قبل از انقالب را به وجود آورده بود)) به شيوه صنيع الملك ((

بني اسدي با اشاره به . دندجزء اولين نفرات سرشناسي بودند آه از نمايشگاه ديدن آر) نقاش وتصويرگر(محمد علي بني اسدي وآريم نصر 
آه من از دقت نظر ونكته سنجي آقاي بني اسدي متحير مي )) هر سه همشهري هستيد (( محل زادگاه محصص  من  و نصر مي گويد 

خيلي دوست داشتم آه از نظرات هنرمندان مختلف . بعد از ديدن آارها فرصت خوبي براي گفت وگو پيش آمد. شوم وسه نفري مي خنديم 
 سالگي با ١٥ – ١٤من در (( ايشان مي گويد :  همين سئوال را از آريم نصر پرسيدم.  مورد مقايسه آثار جديد وقديم محصص آگاه شوم در

با اينكه سالهاي سال است آه ما در ايران آثاري از . آثار محصص آشنا شدم وبا اينكه هيچ وقت آاريكاتور آار نكردم اما شيفته آثار او شدم 
 )) . نديده ايم و مي گفتند آه آار را رها آرده اما با ديدن اين آثار متوجه شدم آه او در اين سالها آار آرده وبه پيش رفته است اردشير 

نصر در ادامه گفت . صحبتهاي آريم نصر درباره طراحي در آاريكاتور ونقاشي پيش از انقالب وپس از انقالب  بسيار جالب وشنيدني بود 
جواب من طراحي بود  ولي آريم نصر معتقد بود آه آثار او )) به نظر تو آارهاي اخير محصص طراحي است يا آاريكاتور((ن پرسيد وگويمان ا ز م

 آارها آرتيستيك بود ٦آاريكاتور است  ودرآثارش همچنان پيام ويا طنز به چشم مي خورد با اين تفاوت آه در اثار قديم او مانند اثر شماره 
اما در آارهاي متاخر اين خط است آه حرف اول را مي زند و آنچه در .  قدرت سوژه قرار مي گرفت وحرف اول با سوژه بودوطراحي در زير

 .طراحي اين آاريكاتور ها مشهود است قدرت خط است 

درباره آاريكاتوريست محمدعلي بني اسدي در ادامه اين گفت وگو درمورد آاريكاتور ويا طراحي بودن آارهاي محصص به مقاله اخير خودش 
ميشل راگون در بررسي آثار هنرمندي مانند استاينبرگ در مورد طراحي يا (( هاي فرانسه در آيهان آاريكاتور اشاره مي آند ومي گويد 

تصويري به نظرم در مورد آثار محصص هم آلمه طنز ((بني اسدي اضافه مي آند )) آاريكاتور بودن آثارش طنز تصويري را پيشنهاد مي آند 
 )).مصداق دارد 

 آتاب اردشير محصص را به نمايش گذاشته اند آه آقاي بني اسدي اشاره مي آند آه آتاب ١٠در گوشه اي از سالن نمايشگاه تعداد 
 .آاآتوس آه اولين آتاب  محصص است در اين مجموعه نيست 

)) پيكاسو  ((است آه تصوير چهره اردشير محصص با امضاي )) شناختنامه (( طرح پوستر ودعوتنامه نمايشگاه همان طرح روي جلد آتاب 
 .است 

از نمايشگاه آه خارج مي شويم با آمدن امير فرهاد و شهروز نظري  گفت وگو ادامه پيدا مي آند تا اينكه از يكديگر جدا مي شويم ومن 
 روزي نمايشگاهي از آثارش با حضور خودش در ايران همانطور آه در آخرين نامه ام به اردشيرمحصص به آن اشاره آرده ام آرزو مي آنم آه

 .برگزار شود 

 

 يك طراح خوب با رگه هاي ازطنز*

در راه برگشت به خانه من با آقاي بني اسدي همسفر مي شوم وفرصت خوبي است آه با استادم در مورد آاريكاتورهاي اردشيرمحصص 
 .وجايگاه او در هنر ايران گفت وگويي انجام دهم 

 . محصص جزء اولين نفراتي است آه به آاريكاتور به شكل ديگري نگاه آرد((بني اسدي مي گويد آقاي 
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ولي در حقيقت محصص به آن آاريكاتوري آه ما مي شناسيم يعني تعريف آاريكاتور به معناي اينكه چيزي را به شكل خنده دار روايت آند 
بنابراين آنگونه آه خط در اختيار روايت مي . براين روايت مشخصي از آن معلوم نيست بنا. ودرقالب روزنامه به شيوه اي متفاوت نگاه مي آند

  .آيد وشكل آامال آاربردي پيدا مي آند در آارهاي محصص تبديل به خط هايي مي شود آه زيبايي شناسي  در آن مهم تر است 

 

شي را داشته باشد يعني فقط  از اين جنبه هم مي توان نگاه پس بنابراين آسي آه به آارهاي محصص نگاه مي آند بايد توانايي درك نقا
 . آمپوزسيون  و زيبايي شناسي –يعني خط وربط .  آرد

پس اينها دو راه آامال مستقل مي شوند آاريكاتورهاي محصص اساسا نخبه گرا .  ولي درآارهاي ديگران شايد اول به مضمون توجه آنيد 
محصص .  ز آارهاي اولش آه خط وربط آاريكاتور معمولي دارد ودوره آوتاهي از آثار او را شامل مي شود البته به غير ا.  وروشنفكري هستند

  ))بيشتر يك طراح خوبي است آه رگه هايي از طنز هم در آارهايش هست 

  

PERSIAN CARTOON  
٢٠-٠٣-١٣٨٥ 

گزارش تصويري وتحريري هاديتونز از افتتاحيه نمايشگاه کاريکاتورهاي اردشير 
 محصص درتهران

 کيوان زرگري
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 گزارشي کوتاه ازآخرين  نمايشگاه اردشير محصص در ايران

 مردي براي تمام فصول

 

  سرويس ايران– کيوان زرگري -هاديتونز

رسه پس از سي سال ديواره هاي گالري هما در خيابان وليعصرتهران  ميزبان آثار هنرمندي بود که د.  است ١٣٨٥امروز جمعه نوزدهم خرداد
گرچه پس از مهاجرت اردشير از ايران آثار او ديگر در مطبوعات کشور انتشار نيافت ولي آثار . دهه قبل يکي از پرکارترين طراحان وقت ايران بود

  .و کتب مکتوب اين هنرمند در کتابخانه ها به يادگار خاطرات او و آثارش را همواره براي دوست دارانش زنده نگه داشت

 

به اين بهانه با مدير گالري هما . از اين دوره طوالني دوست داران اين هنرمند مي توانند تازه ترين آثار اين هنرمند را از نزديک ببينندامروز پس 
 :ايشان در ارتباط با اين نمايشگاه چنين گفت. خانم هنگامه محمدي  در روز افتتاحيه گپي کوتاه داشتم 
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اين . ولي ارتباط با اردشير محصص بسيار مشکل و تقريبا دست نيافتني بود. چنين نمايشگاهي بوديم ما از خيلي قبل تر در فکر برگزاري 
بخاطر اينکه ايشان براي برگزاري اين . واقعا براي گالري هما يک اتفاق مهم بود که بسيار مديون نشريه تنديس و آقاي حسن حامدي است 

من احساسم در ارتباط با اين نمايشگاه اينگونه است . دند و باالخره اين اتفاق به سرانجام رسيدنمايشگاه و انتقال اين آثار به ايران تالش کر
و . قبل تر هم در نمايشگاهي ديگر نمايشگاهي از طراحي هاي توکا نيستاني را ارائه کرده ايم . که يک نمايشگاه طراحي را برگزار کرده ايم 

  .اين دومين نمايشگاه از اين دست است

  

  

 

االن با پيري و ضعف و , اردشير محصص پس از سالها هنوز هم فعال و پرکار است کسي که در دهه پنجاه واقعا هنر ايران را متحول کرده 
بيماري همچنان کار مي کند و زماني که اين آثار به اينجا رسيد من کامال احساس کردم که چقدراردشير وجود دارد و چقدر محکم و قلدر کار 

  .مي کند
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Mohasses sketches on display at Homa Gallery 
 

Source: ISNA 

 

 
TEHRAN – An exhibition of sketches and cartoons by Ardeshir mohasses is currently underway at Tehran’s Homa Art Gallery, 
the Iranian Students News Agency (ISNA) reported on Friday.  
The 68-year-old artist, who resides in New York, is holding the exhibit in collaboration with the Tandis Art Magazine.  
mohasses was born in 1938 in Rasht and graduated from the Law College of Tehran University in 1962.  
He drew his first sketch at the age of three after returning home from the cinema. He was asked what the story was about and 
he explained the film on paper.  
That was how he began, and he continued until the last year of college, when he seriously took up drawing.  
His sketches and cartoons were published in Keyhan newspaper for a time.  
mohasses says most of the characters in his works are in motion.  
“I really wanted to draw my characters in the running position but could not. I finally overcame this, and now I believe the 
characters are all me, running and going where they want. I think that, unconsciously, all the movements, clothes, shoes, and 
even the size of the characters are me myself in various situations,” he once said.  
The exhibit will continue until June 20 at the gallery, which is located at No. 27 Chehrazi St., near the intersection of the 
Niayesh Highway and Vali-e Asr Ave.  

 
 

Ardeshir and Direction of Modern Caricature 
an article on Ardeshir Mohasses on the occasion of his exhibition on Homa gallery 

by:Dr.Javad Mojabi 

http://www.tavoosmag.com/
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Modern Persian caricaturing begins with Ardeshir Mohasses; exactly like modern Persian poetry that starts 
with Nima Yushij and our modern literature that starts with Sadeq Hedayat, not forgetting the share that 
Jamalzadeh has here, no matter how small it might be.  

Surely, caricaturing existed before Ardeshir, and a good deal of it existed, but it was outdated both from 
the point of view of form that was under the influence of printed works in the Mullah Naser-al-din 
magazine and some Ottoman newspapers and also of content that dealt with subjects such as family, blue 
colored workers or exhausted stereotypes of the fight between the government and people that even 
when they did carry a hilarious content, but due to repeated use of familiar methods, were devoid of their 
comical air.  

With his knowledge of modern art of caricature in the contemporary world, Ardeshir was aware of newly 
emerged contexts, atmosphere and forms, he selected those caricaturists that he appreciated most, like 
Steinberg, Topor, Cine and a few others and in order to find his own way, he tested theirs. And from the 
time that he got familiar with the Qajar photography and lithographic paintings, his style assumed an 
increasingly Persian coloring. In this way he dug a channel from this vestibule to the contemporary world 
of graphic arts.  

Persian traditional caricaturists were enraged and tried to suppress this animating voice, but Ardeshir’s 
burning passion and his faith in his path and international prospect of his work ignored the cacophonous 
clamors of his narrow-minded colleagues and simultaneously compelled ignorant editors imprisoned in 
their habitual way of thinking to change their old fashioned visual views and understanding of the art of 
caricaturing and accept it not as a secondary comical side-activity, but as a necessary contextual avante 
garde art and regard the value of this satirical drawing as authentic as sociological and cultural articles. It 
was Ardeshir that added the notion of caricature as an impressive intensive elevated art to the domain of 
Persian animation and shifted the position of caricaturists from that of a secondary amusing hilarious 
element to their proper position of satirist observers and imprudent explorers reflecting anomalies of 
existence.  

I said Ardeshir took the same path as the initiators of our modern literature, Nima and Hedayat, but he is 
closer to Hedayat in his cultural and behavioral approach.  

Like Hedayat, he sincerely and courageously became the surgeon of old wounds of a society that the long 
sweet sleep of centuries had sucked out agility and alertness from all its organ and perhaps the sharp 
blade of satire could awaken it, even if for a short ephemeral moment to look around and see that it has 
the ability to change its surrounding unfavorable conditions. This imprudent explorer of repressions of the 
old society did not wish to advise, admonish, entertain or become the source of laughter, he only showed: 
Ecce Homo, look you sons of humans, what you have done to yourself and others!  

In his fiery stormy drawings he had no consideration for anything and/or anybody, and was insightful, 
wise, able and brave enough to candidly express his thoughts. The depths of our society and a good part 
of the contemporary world was torn open with Ardeshir’s frightening satiric dart for us to look into this 
human catastrophic abyss, facing ourselves once more in a space filled with tragedy and tragic comedies, 
where the victim is sometimes his own executioner and man ashamed of his ignorantly written history.  

Ardeshir looks at us, his subject, not with contempt or indifference, but with sympathy and compassion 
and does not see himself separate or different from us and in these past forty and so years, he has made 
the whole world the open space of the raid of his imprudent brave devastating pen. Ardeshir now belongs 
to the world, because the world is the subject of his inexhaustible daring way of thinking.  
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If when away from us, he finds separation from his fatherland agonizing, but no matter where he is, he 
reflects the worldview of a Persian humanist wise-man challenging the contemporary history.  

His all-embracing daring approach that in his innovative artistic experiences is acceptable to the whole 
world has helped the army of our young caricaturists to move from their secure stagnation to accomplish 
honorable achievements in the art of caricature and look for their proper share in the international culture 
of satire.  

   

PERSIAN CARTOON  

 بيانيه اي با امضاي محصص و گلسرخي
 هادي حيدري

 !بله: بيانيه اي با امضاي محصص و گلسرخي! نه: نقدي بر آثار اردشير محصص

 

ه شد و از ميان اين دو رشته تحصيلي، حقوق را اردشير محصص در کنکور دانشگاه تهران براي دو دانشکده هنرهاي زيبا و حقوق پذيرفت
او از پشت عينک تيره و ذره بيني خود تصويرگر . انتخاب کرد، چرا که هنر را در دانشکده وجود خويش آموخته و درکارگاه جامعه دنبال مي کرد

بسياري از طرح . ين جهان را نابرابر يافتدر حصار ايران باقي نماند و طراحي جهاني شد، چرا که از پشت همين عينک ريز ب. عصر خويش شد
هاي او در معتبرترين نشريات جهان، مانند لوموند و گاردين درکنار طرح ها و کاريکاتورهاي بزرگترين طراحان و کاريکاتوريست هاي هم عصراو 

 .١٩٦٠دهه : منتشر شد

پنجشنبه شب . ما نه براي همه صفحات و همه مقاالت اين روزنامهبود، ا" کيهان"در ايران، با يگانه روزنامه اي که بصورت منظم همکاري کرد 
بندهائي از مقاالت پيچيده . ، ويژه هنر و انديشه کيهان برسند٦ها، بسياري از اهل هنر ايران کيهان را بسرعت ورق مي زدند تا به صفحه 

 .شير محصص معناي خود را مي يافتعلي اصغرحاج سيدجوادي در ستايش از سوسيال دمکراسي دراين صفحه با طرح هاي ارد

خسروگلسرخي کوچکترين قرابتي با سلوک نرم و گفتارآرام و زمزمه گونه اردشير محصص نداشت، اما خود را در طرح هاي پرخاشجو و 
 .شايد يک انديشه بودند، اما در دو قالب. سلطان ستيز محصص يافته بود

گان و کيهان نقد هنري مي نوشت، برکارهاي اردشير محصص نقدي نوشت که يکسال در همان دهه، خسروگلسرخي که در دو روزنامه آيند
آنچه را مي خوانيد، برگرفته شده از آن نقد ستايش آميز گلسرخي از طرح هاي . پيش از دستگيري و اعدام او در کيهان سال منتشر شد

آنچه او مي نويسد، فراتر از نقد . ا درآنها يافته استچنان ستايش آميز که گوئي گلسرخي روان پرخاشجوي خود ر. اردشير محصص است
 .است؛ بيانيه ايست مشترک با امضاي محصص و گلسرخي عليه روابط اجتماعي آن دوران

 :گلسرخي

اردشير عوامل جهت دهنده زندگي انسان را در موقع تاريخي خاص باز مي شناسد و آن را در خود انسان پياده مي کند، و اين است که 
 .ن هاي او تاريخچه غمبار و پرعقوبت دنياي بورژوازي اندانسا

اردشير محصص به شکفتگي و دانائي در کار خويش رسيده است و همين است که انسان را در اينگونه جوامع غولي نمي بيند که مسلط به 
 چهار چوب يک نظام مي فرسايد، تهي مي او را حشره اي مي بيند، که در. شرايط زيستي خويش است، بلکه او را زبون و درمانده مي بيند

اين انسان به هرز رفته، بي چهره مي شود و تن به هر راهي . شود، تقال مي کند، راه رهائي را گم مي کند و از اصل خويش مهجور مي ماند
" خودي"خنجر به روي چقدر مضحک است که اين انسان سربدنبال افتخارات نيز هست، و همين انسان . که برايش پيش مي کشند مي دهد

منافع تنها و تنها فردي مي شود، براي آنکه افتخارات . منافع انگيزه ادامه و مبارزه است. مي کشد، چرا که در تاالب هاي عفن، مطرح نيست
 نمايانده که رستگاري اردشير گاه انسان را چنان درمانده. به انسان رو آورد، بايد انسان بي مفهوم باشد، بايد تن به هر حقارت و تملقي بدهد

 .را با پرچم ساختن از دستمال اشتباه گرفته است، در پاره اي از کارها اردشير وقايع نگار عصر تملق است

مي دانيد؟ اردشير با آن لبخند بودائي که هرگز از مهرباني و نوازش بوئي نبرده است، تنها کاريکاتوريست نيست و يا مشتي خط و ! آقايان
او طراح سران است، ما را به اصل خويش رجعت مي دهد، تاريخ را متوقف مي کند، تا امروز را در آينه ديروز . رنگ سياه مرکباحيانا فکر و 
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فرصت انطباق را . قرار گرفته اند، اردشير عالمتگزاري و نقطه گذاري نمي کند" ورود ممنوع"در هنگامي که کلمات در برابر تابلو هاي . بنگري
 .شمايل قاجاري براي او تمثيلي بيش نيست. به ما مي سپارد

او شواليه خشمگين هم نيست در پشت . نيست با شمشير و سپر کاغذي و فاتح سرزمين هاي موهوم" دن کيشوت"در اين راه " اردشير"
او . زمره اشتباه گرفته ايمدر ميان ما تيغ مي کشد، تيغ در چشم من و تو که حقيقت را همواره با واقعيت رو. او دهان اعتراض است. ميز گرد

مي خواهد روزگاري را بازگويد که در آن حقوق بشر، نوعدوستي روابط متعالي انساني، احساسات واالي بشر شوخي شيريني بيش 
 .نيست

 بريده شده از گرسنگي با حنجره اي دريده فرياد مي کند، انسان ها از سگ ها دم تکان دادن را آموخته اند، سرها قبل از مبارزه" سياه"
اعطاء مي کند، چه فرقي مي کند که صد نفر يک سر داشته باشند؟ " افتخار"زبان با چرخش در دهان . بي چهرگي حاکم است. است

 !معصوميت بره وار و دست به سينه ماندن رسالت تاريخي بشريت نيست

 ا در قابي اسير آمده بر ديوار؟دختري لبش را گم کرده و راستي چه فرقي مي کند که سرانسان بر تن او باشد و ي

هاي بريده فاتح مطلق است، براي جنگيدن به انديشه و سر نيازي نيست، ديگران مي توانند بجاي ما " سر"شمشير زن در سرزمين 
 .چه مي شود کرد؟ اردشير اين ها را مي گويد! بنويسند، ديگران مي توانند به جاي ما زندگي کنند، خوب

 .بشري برده است تا آقايان نقاب دار مضحک تر باشند" نوعدوستانه"و " مهربانانه"هاي اردشير هجوم به کادر

از قوه محرکه کافي . پاره اي از کارهاي اين مرد زياده از حد فروتن، اين کافکاي کاريکاتوريست، شانه به شانه هنر انگيزه اي مي سازد
سودگي در سالن هاي دربسته، به سونات هاي ماليم گوش فرادهي و در برخوردار است، به تو هشدار مي دهد که نمي تواني از سر آ

 .فاصله سونات ها سيگاري دود کني

اگر يک کلمه مي تواند بزرگترين مفاهيم را بيان کند، او با خط به . اردشير توانسته کلمه را که مهم ترين عامل ارتباط است، به خط نزديک کند
  !مرثيه اي براي بره هاي معصوم است" اردشير "کارهاي. بيان اين مفاهيم نشسته است
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Criticism of Mohasses's cartoons 

Hadi Heidari 

 

“Approach to the Mohasses world very slowly” Akigo Hiuga said.  

The new Drama that Mohasses wants to show us is a contrast in a modernization process, between self-awareness 
and traditions that rooted in the past. 

Mohasses’ weird cartoons are surely a result of his resistance in front of period’s wildness, brucracy, positional 
differences, and the contracts that all are the blocks to our humanity: A person who has a very nice cloth but his 
head is far from his body. 

The designs like this are repeated in his work many times. Even his jocular picture that must be bringing smile to 
your lips, are the sneers for the social systems and this ethods could be the remembrance of “Otto Ungehler”’s 
works. Although the Iranian cartoonist has his own style and his work so differs with works that are called “Sadism”. 
His cartoons attached some frightening stories to the Iranian atmosphere. The frightening stories that children only 
heard from their mothers. We can add that his cartoon world is so pessimistic. There is no hope in it. In it is very 
invader. In his works, you can find the unrecognizable Iranian clothing and traditions in the bold view but you can 
find yourself by zooming in it. 

The spell of his work for us is not here that Ardeshir Mohasses is a cartoonist from far away land but is on that deep 
sense between him and us and the resistance in front of social Degeneracy. 

Ardeshir Mohasses by the entrance exam of Tehran University accepted in two Faculties the fine arts and the law 
and between them he choose law because he learned arts in his own body and pursue it in the society. He is being 
the painter of his own period from behind his glasses. He is not stayed inside the Iran hedge but he golobalized 
because he find the world so cruel from behind his glasses. In 1960s, his cartoons published in famous newspapers 
like Lemonde and Gaurdian besides the world most important cartoonists. 

In Iran, he only works for Keyhan but not regularly and for each article. In Thursday nights, many art eagers of Iran 
look up Keyhan for page 6 the Culture & Idea section. Some sections of complicated articles of Ali Asghar Haj Seyed 
Javadi about social democracy have a meaning with the Mohasses’ cartoons.  

Khosro Golsorkhy has no similarity to the Mohasses’ soft behavior; calm voice but he fined himself in the furious and 
against ruler image of Mohasses. Maybe one thought by two methods. 

In that period, Golsorkhy wrote in art Keyhan and Ayandegan newspapers. One year before his arrest and his 
execution, he wrote a criticism to the Mohasses’ work. The thing he wrote is not a criticism; it is protocol by 
Mohasses and Golsorkhy. 

Golsorkhy: 

Ardeshir recognizes the directorial efforts of human being in a special historical point and use it on humans and that 
why his people are in the borjovazi sorrow world. 

Ardeshir Mohasses reach the top point of his work and therefore he does not see human in such kind of worlds that 
those world are Dominant to their livings but also he sees them very miserables. He see him as a insect which 
grows in a system, empties himself, struggles, losing the freedom way and at last being far away from himself. This 
unworthy man became rootless and does what ever they want. It is very jocular that this man wants glories too and 
this human draw a gun to a friend that is why he stayed in bad situation. The profits are the Motivations of 
continuing and resistance. The profits are only personal and personal, and here if this kind of man wants glory must 
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be a puppet and do what other tell him. Some times Ardeshir shows humans so miserable that finds salvation in 
making a flag by a paper and sometimes is a event writer of toadyism period.  

You know. Sirs! Ardeshir with that Buddhism smile that is not see any kindness and happiness is not only a 
cartoonist or a line and maybe a thought and ink. He is a leader designer. He brings us to our roots; stop the history, 
for you to see today from yesterday. 

Ardeshir is not a “Don Quixote” with sword and the paper buckler and the conqueror of the chimerical world. He is 
not a knight around the round table. He is a mouth of objection. Between us, he brings out the sword, this sword in 
our eyes that always make mistake between the truth and the existence. He wants tell a story about a period, which 
in it the human rights, wanting each other and the human morale are a sweet joke. 

“Black” yells from his torn throat from hunger, humans learned from dogs shaking tail, the heads cut before fight. 
Rootless is a ruler. Tong in a mouth gives glory what a different that a hundred men have only one head. 

A girl looses her lips and really, what is a difference that the man’s head is on his own body or in frame imprisoned 
on the wall. 

Ardeshir can near the word, which is most important means for connection to the line. Can tell the great concept, he 
describes it by lines. The Ardeshir’s work is a sorrow for lambs. 

 به دنياي محصص  ، پاورچين، پاورچين بايد نزديک شد

" *"آکيکوهيوگا

ما نشان دهد، تضادي است که در جريان مدرنيزه، ميان آگاهي فردي و رسومي که از ديرباز درامي که اردشير محصص مي خواهد آن را به 
کاريکاتورهاي عجيب او همانا ثمره ايستادگي او در برابر توحش زمانه، بوروکراسي، اختالف طبقاتي و . استوار شده اند درکار است

 ! خصي که لباسي فاخر برتن دارد اما سر او از گردنش جدا مانده استش: قراردادهائي است که همگي مانع مي شوند تا ما انسان باشيم

طرح هائي از اين دست درکارهاي او بارها تکرار شده است؛ حتي تصاوير طنزآلود او که بايد لبخند را برچهره آورد، ريشخند کننده سيستم 
آورد، گرچه اين کاريکاتوريست ايراني سبک خاص خود را دارد و را به ياد مي » اوتواونگه لر«اجتماعي است و اين طرح ها، برخي از کارهاي 

کاريکاتورهاي او فضاي ايراني را با آميزه اي از داستانها و . ناميده مي شود بکلي متفاوت است" ساديسم"کارهاي او با آنچه که در اصطالح 
مي توان گفت، جهان . کان از مادران خويش شنيده اندداستان هائي تخيل گونه و ترسناک که کود. حکايت هاي ترسناکي همراه کرده است

درطرح ها و کاريکاتورهاي او لباس ها و . اميدي در آنها يافت نمي شود، درعين حال که مهاجم است. کاريکاتورهاي او بسيار بدبينانه است
 .ثار او مي توانيم خود را در آنها بيآبيمرسوم ناآشناي ايراني اغلب در شکل هاي تجريدي نمايانده مي شوند، گرچه با عميق شدن روي آ

جذابيت طرح هاي او براي ما، در اينجا نيست که اردشير محصص هنرمندي است از کشوري دور دست و خيال انگيز، بلکه در آن احساس 
 .عميقي است که ميان ما و مبارزه با فساد و تباهي اجتماعي ايجاد مي کند

  اژترين روزنامه جهان که درژاپن منتشر مي شودپرتير" آساهي"منتقد ادبي روزنامه.  

  com.blogfa.sainttouka://http   توکاي مقدس

  آن وقت ها که اردشير فقط يکي بود

 

http://sainttouka.blogfa.com/
http://sainttouka.blogfa.com/
http://sainttouka.blogfa.com/
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حيله اي براي فرار از نقد شدن است؛ نقد را در هر شکل و با هر انگيزه اي خوب " مخرب"و " سازنده"با اين اعتقاد که تقسيم بندي انتقاد به  

 تواند نشاني از حضور مي دانم حتي وقتي که منتقد به خطا مي رود به ما يادآوري مي کند که ديده مي شويم و هر نقد مخالفي مي
خوانندگان اين متن قبًال مي دانند که من به نوشته هاي بي سر و تهي که امضا ندارند و فقط کچلي يا . سليقه اي متفاوت در جامعه باشد

 .بي استعدادي کسي را يادآوري مي کنند نقد نمي گويم

 مي نويسد اين بار به عنوان بازخواني يک پرونده ي هنري يکي از ستايشگران اردشير محصص که مدتي است مقاله هايي در عظمت او
مطلبي نوشته که در آن به همه چيز از ناديده گرفته شدن اردشير طي سه دهه گذشته تا قيمت گذاري پايين آثار او در نمايشگاه آخر و حتي 

ردشير را دوست ندارم چون بيشتر از آن که حاوي در دفاع از ا" يحيي تدين"مطلب . بر آن نمايشگاه اعتراض کرده است" شهروز نظري"نقد 
حقيقتي باشد تالشي است براي قدسي کردن مقام اردشير تا ديگر دست کسي به دامان او نرسد و از گزند منتقد و معاند در امان بماند و 

 :دفاع او چه لحن آشنايي پيدا مي کند آن جا که مي گويد

اند به خود ايشان مربوط است ولي با آمي ظرافت  جناب نظري اين يكي را انتخاب آرده" اردشير"ن آثار آه چرا در ميان اين همه نقادا البته اين
يا طراحي " ت مربوط به هنر ايلوستراسيون توانستند براي دنبال آردن چنين هدفي از ديگراني بهره جويند آه نسبت به مقوال به خوبي مي

آه بيشتر اشتهارش در اوائل مربوط به نقد ) ٢"(پرويز دوايي"باشند، به ياري گرفتن فردي مثل حداقل داراي اعتبار و مهارتي درخور اعتنا 
 ...ها بود هاي سينمايي آن سال فيلم

آن وقت ها که اردشير فقط يکي بود و آن يکي هم محصص بود برخالف نظر آقاي تدين همه بدون آن که نيازي به اثبات توانايي هاي خود در 
اعتبار ! يون يا طراحي داشته باشند درباره او قضاوت کردند و اردشير از اين موضوع نه تنها ضرر نکرد بلکه بسيار منتفع شدهنر ايلوستراس

 !دادن به چنين پيش شرطي براي قضاوت حتي از خود آقاي تدين هم سلب صالحيت مي کند

تعداد، هوش و ذکاوت، پشتکار، شناخت دنياي معاصر، آينده اردشير محصص مثل هر هنرمند بزرگي در هرجاي دنيا، با پشتوانه اي از اس
نگري، روابط عمومي عالي و تبليغاتي بي عيب و نقص پا به عرصه ي هنر و جامعه ي روشنفکري دهه ي چهل ايران گذاشت و موفق شد تا 

عليرغم بي اعتنايي همکاران کاريکاتوريست، با حمايت هاي معنوي لشکري از روشنفکران و نويسندگان و شاعران و روزنامه نگاران به نام و 
 و در دوراني که کاريکاتور روشنفکرانه خريداري ١٣۵٧اردشير تا قبل از سال . خود را به حق به عنوان پيشروترين طراح ايراني مطرح کند

 توانسته باشد به اين رکورد -اي ما حتي از پرکارترين کاريکاتوريست ه-نداشت بيش از ده جلد کتاب منتشر کرد و گمان ندارم که هنوز کسي
احمد شاملو، جواد مجابي، آيدين آغداشلو، : در ميان کساني که درباره او نقد و مقاله نوشته اند اين اسامي شاخص هستند. نزديک شود

چويي، منوچهر نيکزاد نجومي، عمران صالحي، علي اصغر حاج سيد جوادي، شائول بخاش، کريم امامي، علي رضا نوري زاده، آلبرت کو
اگر از اين لطيفه که جواد مجابي و عمران صالحي دستي در کشيدن ... آتشي، ايراندخت محصص، عباس پهلوان، بهروز صوراسرافيل و 

دين کاريکاتور داشتند بگذريم، تنها آيدين آغداشلو و نيکزاد نجومي در آن ميان مهارتي درخور اعتنا در هنر ايلوستراسيون و طراحي داشتند؛ آي
شايد بيشترين سهم در حمايت از . نوشت که بعدها اعتقاد خود به آن را از دست داد و انکارش کرد" تشريفات"مقدمه ستايش آميزي بر کتاب 

به او اهدا شده است و يکي از معدود کساني که مجموعه اي غني و بي " کافرنامه"اردشير مربوط به جواد مجابي است، کسي که کتاب 
 .  ر اردشير را در اختيار داردنظير از آثا

اردشير به زيبايي کاالي خود را عرضه مي کند؛ کتاب هايي نفيس که گاهي با بيش از يک مقدمه و اکثرًا به دو زبان منتشر شدند نشان از 
، اين ظن را قوت مي "شيرشناختنامه ارد"چاپ يکي از طرح هاي پيکاسو بر روي جلد . توجه هنرمند به بازارهاي کار در خارج از ايران دارد

بخشد که پيکاسو براي اردشير طرحي کشيده است؛ اردشير در هيچ جاي کتاب تکليف اين طرح را روشن نمي کند و اجازه مي دهد تا 
با منطق هم . درباره اين طرح و احتمال اردشير بودن آن با جواد مجابي صحبت کرده ام و او قويًا اين احتمال را تکذيب مي کند. شايعه پا بگيرد

با پيکاسو معاصر بوده اند و او طرحي از هيچ کدام ... جور نمي آيد، وقتي صدها هنرمند و نقاش و کاريکاتوريست مهم مثل استاين برگ، توپر و
ندارد و مي دانيم نساخته به کدام دليل بايد اردشير را در اولويت قرار داده باشد؟ آن هم وقتي که هيچ سندي از مکاتبه يا ديدار آن ها وجود 

 .که اردشير چه دقتي در حفظ و نگهداري از اين قبيل اسناد دارد

اين شايعه که اردشير طراحي تراز اول و شهره ي آفاق است تا آنجا صحت دارد که تراز او را نعيين مي کند وگرنه هنوز در نيويورک به شهرت 
  طراح و تصويرساز امريکايي و برنده ي جايزه ي -"آرت اسپيگلمن"فاقي با در يک مالقات ات. و موفقيتي درخور نبوغش دست نيافته است

 و شخص -است" نيويورکر"پوليتزر، کسي که به طور مستمر براي نيويورک تايمز طراحي مي کند و خالق بيشترين روي جلدهاي مجله ي 
ديدم که او را نمي شناسند، توضيح دادم که اردشير مقيم ديگري که مدير هنري مجله نيويورکر بود، درباره اردشير صحبت کردم و با تعجب 

نيويورک است و براي نيويورک تايمز تصويرسازي مي کند و جواب شنيدم که نيويورک تايمز با بيشتر از سيصد طراح و تصويرساز تراز اول 
ام طراح به ياد کسي بماند مگر آن که ستون همکاري دارد که سهم هرکدام چاپ دو يا سه طرح در سال است و امکان ندارد در اين شرايط ن

 .ثابت و روزانه داشته باشد که اردشير، متاسفانه، ندارد

ي که چندان "روشنفکران متبختر"اردشير هنرمند بزرگي است که براي رسيدن به موفقيت هم از استعداد و نبوغ برخوردار بود و هم از اجماع 
 .  اشتندمنزوي نبودند و به تمامي رسانه ها راه د

در زمانه اي که نقد هنري رونقي ندارد و چند منتقدي که باقي مانده اند به کاريکاتور به عنوان شاخه اي از هنرهاي تجسمي روي خوش 
محصص بزرگ است و ديني بزرگتر بر . نشان نمي دهند، خوب است به امثال شهروز نظري که نگاهي هم به کاريکاتور دارد بيشتر بها بدهيم

 .ما دارد، در برابر او با خضوع خواهيم ايستاد اما بدعت بدي است اگر بخواهيم همه همان چيزي را در او ببينند که ما مي پسنديمگردن 

  .هنر اردشير در انتقاد تند و تيز او است، ايمان دارم که او منتقدين را دوست تر دارد تا مداحاني که هنرشان ساختن بت است از يک انسان
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   تهران-آثار اردشير محصص در گالري هما 
  

 
 

   1  2  3   4   5   6   7   8   9  10   11   12    

  ]ايل بيگي . م        htm.ArdeshirMohases/Aks/org.zaneharou://http:  ، برويد  به  طرح ديگر١١براي ديدن 

 ]ايل بيگي . م      .آمده اند  " رصاهدايت" طرح ديگر در ١١تعدادي از  [ 

  com.blogfa.rezahedayat.www://httpرضا هدايت   

ر رشت است واز دانشکده حقوق دانشگاه تهران فارغ التحصيل شد اما عشق به طراحي در طول  در شه١٣١۴اردشير محصص متولد سال 
اين ساليان از او هنرمندي شايسته ودرخور شان هنر ساخت که آثارش پهلو به پهلوي طراحان بزرگ مي زند محصص داراي روحي روان 

است وهرگاه وسيله اي اثر گذار به دستش مي افتد نا خوداگاه وذهني زالل است وميل به طراحي همانند نفس کشيدن براي او ضرورت 
شروع به کشيدن مي کند واين عمل تا آنجا ادامه مي يابد که قلمش خود به خود از حرکت باز مي ماند بي آنکه به قواعد آکادميک انديشيده 

ن موضوعيت خاص دارد ودر اين گير ودار خاطرات او با باشد بلکه شيدايي درون اوست که او را اينگونه به عمل وامي دارد براي محصص انسا
آميزه اي از طنز ترکيب مي شود بي آنکه به کاريکاتور مبدل شود ويژگي طراحانه بودنش محفوظ مي ماند محصص با دستاني که لرزه نگار 

ميمانه آکنده مي کند از شور ذهن اوست سياليت کودکانه شعرش را به تصوير مي کشد وصداقت رفتارش در اين فراکنش مخاطب را ص
وشوق واحساسي گاه تلخ که هماننديش با سرشت آدمي عجين مي شود والجرم بر دل مي نشيند وبه راستي محصص معجزه گري است 
که بدون هچ ترفندي در تسخير ذهن بيننده توانمند است وحس يگانگي و هم حسي را به شگفت انگيز ترين گونه به بيننده منتقل مي 

   .دنماي
  

  
  

javascript:void(0)�
javascript:void(0)�
http://www.bbc.co.uk/persian
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
http://rouzaneha.org/Aks/ArdeshirMohases.htm
http://www.rezahedayat.blogfa.com/
http://www.rezahedayat.blogfa.com/


 

 

 
   محصص   "اردشير "ويژه نامهء             

  

  
  
  
  

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  



 

 

 
   محصص   "اردشير "ويژه نامهء             

  ir.golagha.www://http  

  

   com.shahrgone://http  
    سال در تهران٣٠آاريكاتورهاي اردشير محصص پس از 

 
 . يابد  خرداد در تهران گشايش مي١٩ و آاريكاتوريست ايراني مقيم آمريكا، روز جمعه  هنرمند طراح-نمايشگاه آثار اردشير محصص 

http://www.golagha.ir/
http://shahrgone.com/
http://shahrgone.com/
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هاست در نيويورك اقامت دارد، در  ، آثار اين هنرمند طراح آه سال)ايسنا(به گزارش بخش هنرهاي تجسمي خبرگزاري دانشجويان ايران
   .شود نمايش گذاشته مي ما بهي هنري تنديس، در گالري ه آاري نشريه  سالگي با هم۶٨ي  آستانه

  
  

  com.shahrvand://http  
  

  net.tebyan.old://http/  
 

 تجليل از اردشير محصص در آمريکا
  

٢٠٠٧-٠٨-٢٢  
 
 
   

 . کند جاري در آمريکا برگزار مي حصص را شهريورماه سالانجمن آسيايي نيويورک، بزرگداشت اردشير م: ايسنا
 

 . اند ريزي کرده همراه شيرين نشاط ـ ديگر هنرمند ايراني ـ اين مراسم را برنامه نيکزاد نجومي ـ هنرمند نقاش و دوست نزديک محصص ـ به
 

 . شود نمايش گذاشته مي شود، به  ي ملي نيويورک نگهداري مي همچنين در اين مراسم آثار اين هنرمند که در کتابخانه
 

 سال تا برگزاري اين مراسم، با اضافه کردن مطالبي تازه ٣٠ي اردشير محصص، پس  جواد مجابي، درباره" هاي ناگزير شباهت"قرار است کتاب 
 . تجديد چاپ شود

 
خاطر بيماري پارکينسون، قادر به   زندگي، بهي ي هفتمين دهه محصص که جايگاه روشني در تصويرسازي و کاريکاتور ايران دارد، در آستانه

 . فعاليت جدي و بيشتري نيست
 

 . برد سر مي  و تحت نظر يک پرستار خصوصي به بخشي ندارد و در حال حاضر در خانه گويند، وضعيت جسماني رضايت دوستانش مي
 

 . اند نمايش درآمده نيز به) MOMA(ي هنرهاي مدرن نيويورک  ي آثار اردشير محصص در موزه سال گذشته مجموعه
 

نمايش درآمدند که از   در ايران برپا شد، آثاري از محصص به ١٣٨۶ سال و در پي آن ٣٠ پس از ١٣٨۵در نمايشگاهي که خرداد ماه 
 . داران جمع آوري شده بودند هاي شخصي مجموعه مجموعه

 
 توسط ١٩٩۴که آثاري از اين هنرمند در آن گنجانده شده در سال " زندگي در ايران"و کتاب " اردشير محصص ـ تاريخي کوتاه"هاي  کتاب

ي اين هنرمند منتشر  در گذشته درباره" اردشير محصص"و " ديباچه"هاي  همچنين کتاب. اند در آمريکا به چاپ رسيده) MAGE(انتشارات ميج 
  .اند شده
[...]  

  
  

   com.blogfa.limerikhia://http  
  

 اردشير محصص ، آاريكاتوريست سقاخانه اي
 

 علي مريخي
 

دمق شدم زياد با . با کارهاي اردشير محصص سالها پيش آشنا شدم، بعدها براي پروژه پايان نامه ام ، مرتضي مميز آن را به من پيشنهاد داد 
بارها از خواهرش آه استاد ما . ه ام بخش اردشير ش بسيار پر بار شد ولي بعدها شيفته آارهايش شدم رسال. آارهايش حال نمي آردم 

 . آدرسي داشتم و به او آه ساآن نيويورك بود صورت مسئله رساله ام را نوشتم ولي پاسخي نداد . بود آمك گرفتم 
 

رهايش را بررسي آردم به تاثير مهمي اوايل از آارهاي آج و معوج آارهايش خنده ام مي گرفت ولي بعدها آه عميق تر آارهايش و مقطع آا
آه اين آارها بر بخشي از هنر آاريكاتور روشنفكري و حتي موج مكتب سقا  خانه اي گذشت ايمان آوردم و خوشحالم آه نخستين آسي 

 .هستم آه رساله دانشگاهيش را بررسي آارهاي او انتخاب نمود 
 

http://shahrvand.com/
http://old.tebyan.net/
http://alimerikhi.blogfa.com/
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هنوز پرتوان و پر قدرت و پر معنا و ايراني آار مي آند حتي حاال . ديدم ) گل آقا ( ث صابري سالها بعد چند آار جديدترش را بر ديوار اطاق آيومر
 .آه سالهاست از ايران دور است 

 
در آارهايش ، سرهاي کوچک روي تنه هاي بزرگ و مفاهيم عميقي که به سادگي با خط هاي ريسمان مانند ترسيم شده اند، آثاري  

 . کارهايي که انسان را به تفکر واميدارد، عميق است وهرگز کهنه نميشودمحکم، استوار وثاثير گذار،
هيوالي قدرت . محصص تاريخ را دستمايه قرار داده و با خطوط ساده وطراحي هاي جسورانه آثاري بزرگ وجهانشمول خلق کرده است

  .ا جاودان ميسازدوتنگناهاي سنت در طرح هاي ماندگار اردشير محصص زمان را درمينوردند وکارهاي او ر
  
  

   com.ifvc.www://comhttp.ifvc.www://http  
  

    

Ardeshir Mohasses' Accolades 
   
" Iran has a serious cartoonist, whose talent and originality are beyond question." 
-Stanley Mason, Graphis  
 
" The drama which Ardeshir has in his mind is also the conflict between individual consciousness in the 
modernized world and long-established customs. We do not find any differences between him and 
ourselves. His grotesque caricatures are the very fruits of his resistance against authority, bureaucratism, 
class system and conventionalism, all of which pervert our humanity and deprive us of freedom." 
-Akiko Hiuga, Idea 
 
"…We are misled too often into prejudices against other countries and other nations on account of lacking 
necessary information. I prefer to believe in the heart of an artist rather than the one-sided information 
supplied by the international mass media." 
 
-Katzumie Massura, Graphic Design 
 
" Ardeshir Mohasses displays in his style and spirit a vigorous and compelling personality…The gratuitous 
image of simple, unexpected virtue, absurd and disconcerting; fantasies of horror and fascination with 
death; eroticism and cruelty; the whole sado-masochist arsenal, have now become linked in a social satire 
whose violence is felt as in a malaise. 
 
It is a world placed in the dock; a world where injustice reigns; a world of predators and victims, of 
masters and serfs, where subjection is symbolized by intertwined spirals, a world of alienation, where 
papers and employees are speared by the same paper holder, where love is but derision, and hanging but 
a masquerade; a world torn apart, dismembered, where the frontiers between man and beast have been 
abolished, and in which man is soldered to the bars of his prison and the links of his chains." 
-Jeune Afrique 
 
" Ardeshir Mohasses comes as quite a surprise. His targets are different. A recurring theme in his drawings 
is that of domination and subjection. Although his depictions of decapitated creatures, beast-like men, 
men-like beasts are weird, they are not without humor." 
-Jean Coyne, Communication Arts 
 
  
 

http://www.ifvc.comhttp//www.ifvc.com
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   http://www.tandismag.ir   
     

In praise of Mohases 

 
 
Ardeshir Mohases is one of the reputable artists of Iran who has been living in New York for many 
years .What follows has been written on the pretext of his latest exhibition in Iran . 
Some time ago there was this opportunity to see some of the latest and original works of Ardeshir 
Mohases.It was a great chance for me as to see the works which I had always seen in the books and 
publications and that those works were the latest ones by him which added to its significance . 
Before immigration, he has had a thick record and documents of his works; but after the immigration the 
trace of his works seems so difficult and at times quite impossible.  
Now after the lapse of 30 years less news or no news of him , he has stayed loyal to what he  insists 
on .Probably the attrition of 7 decades of living and being in nostalgia half of his life ,doesn't let him have 
a strong prejudice and brisk mentality. but Ardeshir has proved what he had to many years ago and I am 
glad seeing him at 68 strolling around the same path as he was in his 30s and I am pleased to see that 
unlike many who immigrated, he didn't move his brush to please anyone ,but himself and still he regards 
the registry ,explanation and interpretation of the history ,a message in his lines and I enjoy knowing that 
with all hardship of immigrating years , he still paints on white papers and not on ties, bowls, plates and 
advertising on TV shows.   
 
 
 

   http://www.mahmag.org    
 

 

Ardeshir Mohases - Caricature Artiste iranien 
 
 
Ardeshir Mohases is one of Iran's most prolific modern artists and caricaturists. Ardeshir Mohases est l'un 
des plus prolifiques de l'Iran moderne, les artistes et les caricaturistes. He started drawing when only a 
child; drawing the characters of his mother's bedtime stories. Il commence à dessiner quand seul un 
enfant, les personnages de dessin de sa mère coucher histoires. After recieving his degress in Law and 
Political Science from the University of Tehran, he continuted his interest in art and would later contribute 
to such publications as The New York Times, Harpers, Playboy, Jeune Afrique, Nation, Keyhan, Ettelaat, 
Ayandegan, Ferdousi. Après avoir obtenu son collections en droit et en sciences politiques de l'Université 

http://www.tandismag.ir/
http://www.mahmag.org/


 
   محصص   "اردشير "ويژه نامهء             

 

 
de Téhéran, il a continuted son intérêt pour l'art et allait contribuer à des publications telles que The New 
York Times, Harpers, Playboy, Jeune Afrique, Nation, Keyhan, Ettelaat, Ayandegan, Ferdousi .  
 
 
 
Ardeshir says: Ardeshir dit:  
 
"I begin the morning looking at and making sketches from old pictures and photos, Persian miniatures, 
and old Iranian religious paintings that are full of scenes of beheadings, spears, and scimitars that drip 
blood on the flowers and grass on the hills in the background. I end the day drawing people in cafes, 
cabarets, and music halls, dancers and acrobats leaping and jumping. "Je commence le matin à la 
recherche et en faisant des croquis de vieilles images et des photos, des miniatures perses, et les vieux 
religieux iranien peintures qui sont pleins de scènes de décapitations, de lances, de cimeterres et que 
goutte à goutte de sang sur les fleurs et l'herbe sur les collines à l'arrière-plan . Je fin de la journée de 
dessin gens dans les cafés, les cabarets et les music-halls, danseurs et acrobates bondissant et en sautant. 
 
I arrange my characters in the manner of the colored lights strung above the shops and streets of Iran 
during the festivals and religious celebrations. Je organiser mes personnages à la manière des lumières 
colorées enfilées au-dessus des magasins et des rues de l'Iran durant les festivals et célébrations 
religieuses. If a work requires color, I use the same colors that once decorated the handles of the old 
meat cleavers and carcasses of lambs in butcher shops. Si un travail nécessite des couleurs, j'utilise les 
mêmes couleurs qui ornaient jadis les poignées de l'ancien couperets viande et des carcasses d'agneaux 
dans les boucheries.  
 
While I'm drawing, everything I've read or heard goes around in my head. Alors que je suis le dessin, tout 
ce que j'ai lu ou entendu fait le tour dans ma tête. Sometimes I recall an anecdote of the famous poet of 
Iran, Ahmad Shamlou, related to me. Parfois, je me rappelle une anecdote du fameux poète de l'Iran, 
Ahmad Shamlou, lié à moi. It seems an Arab general, noted for his incredible strength in wielding a sword, 
could strike with such speed that his victims continued to fight without realizing that they were sliced in 
half. Il semble un Arabe général, connu pour son incroyable force en brandissant une épée, pourrait 
frapper avec telle vitesse que ses victimes ont continué de se battre sans se rendre compte qu'ils ont été 
tranchés en deux. The general would call out to them, "If you're a man, move!" Le général remettrait à 
leur tendre la main, "Si vous êtes un homme, déplacer!" When they did, they fell into two pieces. Quand 
ils ont fait, ils sont tombés en deux morceaux. Whenever I am involved with a drawing that isn't going the 
way it should and one of the characters isn't doing what I want him to, I lift my pen from the paper and 
say softly, 'If you’re a man, move.'" Chaque fois que je participe à un concours de dessin qui ne va pas 
comme il le devrait et un des personnages ne fait pas ce que je veux lui, je lève ma plume, dans le 
document, et lui dire doucement: "Si vous êtes un homme, Déplacer "."  
 
Ardeshir lives in self-exile in New York City since 1979. Ardeshir vit en état de légitime exil à New York 
depuis 1979.  
 
Reference:www.ifvc.com  

  


	PERSIAN CARTOON
	http://www.haditoons.com
	مروري بر زندگي وآثار اردشير محصصبيني بزرگ ، عينك ته استكاني امير سقراطی1384-12-16
	[ در اين نوشته ، در همه جا ، به جای " محصص " ، " محصا " آمده است ( دليلی دارد ؟ ) ، که من آنها را تغيير داده ام . ايل بيگی ]
	1-دقيقا يادم است كه همين سال پيش بود كه در مطلبي براي ويژهنامه فوت آقاي صابري ( گل آقاي عزيز ) نوشتم كه گيلانيها، دو چهره نامدار عرصه فرهنگ را بسيار دوست دارند و از آنها به نيكي ياد ميكنند: كيومرث صابري فومني طنزنويس و اردشير محصص كاريكاتوريست.
	از قضا اين دو گيلاني عرصه طنز و كاريكاتور براي بسياري از هموطنان همچنان محبوب و محجوب هستند.
	2-همه چيز از يك اتفاق ساده شروع شد و هيچ فكر نميكردم كه اين اتفاق به ظاهر ساده با رسيدن چند كاريكاتور از اردشيرخان محصص به سرانجام برسد...
	پائيز سال 82 زماني كه در تحريريه ماهنامه گلآقا مشغول به كار بودم به دليل علاقهام به كارهاي تحقيقي، مقالهاي با عنوان: »معرفي يك شاعره معاصر: سرور محصص« نوشتم كه در آن به زندگي سرور مهكامه ( محصص )، دوست پروين اعتصامي و مادر اردشير محصص پرداخته بودم.
	اين مقاله به دليل اينكه با فضاي ماهنامه گلآقا همخواني نداشت، در ماهنامه »رد« شد. بنابراين تصميم گرفتم كه آنرا در جايي ديگر چاپ كنم. ماهنامه فرهنگي و هنري »سبزينه كادوس« كه سالها عضو تحريريه آن بودم، جاي مناسبي براي اين كار بود - زيرا هم نشريهاي هنري بود كه به مسائل فرهنگي و هنري ميپرداخت و هم در گيلان زادگاه سرور محصص منتشر ميشد - آن مقاله در اين نشريه چاپ شد و با استقبال نيز مواجه شد.
	آقاي عمران صلاحي شاعر و طنزنويس معروف كه لطف كرده  مقاله را خوانده بود پيشنهاد كرد كه مقاله را براي اردشير محصص درآمريكا بفرستم با اين توضيح كه حتما خوشحال خواهد شد. من نيز همين كار را كردم و بعد از گذشت چند ماه كه نشاني پستي اردشير محصص را پيدا كردم مجله سبزينه كادوس را به همراه نامهاي براي ايشان پست كردم.
	يازده ماه بعد در عين ناباوري پاكتي قرمز رنگ با مهر پستي آمريكا به دستم رسيد كه دستخطي آشنا بر روي آن خودنمايي ميكرد. با ديدن نام اردشير محصص ، بر اثر شور و شعف و همچنين دلهرهاي شيرين تا لحظاتي توان بازكردن پاكت نامه را نداشتم... در نامهاي كه به همراه مجله، براي ايشان فرستاده بودم، خواهش كردم كه تعدادي از كاريكاتورهايش را براي من بفرستد تا در نشريات رشت و تهران به چاپ برسانم.
	يك دستخط كوتاه و تعدادي طرح (آنچه كه تعدادي از آن را در اين صفحه ميبينيد)  محتويات پاكتي بود كه بعد از 11 ماه انتظار به دستم رسيد.
	***
	3-اردشير محصص در 18 شهريور 1317 در رشت از مادري شاعر و پدري قاضي به دنيا آمد. او در مصاحبهاي گفته: « هميشه دوست دارم سنم را دو سال كمتر از آنچه هستم به ديگران بگويم و شايد اين موضوع در اينجا هم صدق كرده باشد.»
	اردشير در بين 4 فرزند خانواده ( سه پسر و يك دختر ) كوچكترينشان بود. مادر او سرور مهكامه ( محصص ) از شاعران نامي ايران و از دوستان صميمي پروين اعتصامي بود. او شش سال بعد از پروين به دنيا آمد و به دليل فرهنگي بودن خانواده در سن 10 سالگي شروع به سرايش شعر نمود. پدربزرگ مادري اردشير يعني ميرزا احمدخان مستوفي محصص از فضلاي معروف گيلان و مادربزرگ مادري اش ساره سلطان، فاضلهاي هنرمند بود كه در خط و نقاشي بسيار نامور بود. سرور محصص كه در چنين فضايي رشد كرده بود با ادبيات و هنر بيگانه نبود.
	سرور كه در سال 1291 در لاهيجان به دنيا آمده بود در سال 1306 با خانواده به رشت آمد و رياست سازمان اكابر نسوان رشت را به عهده گرفت و در سال 1307 با پسرعمويش عباسقلي محصص ازدواج كرد. ده سال بعد پدر اردشير به علت عارضه قلبي درگذشت و سرور كه 26 سال بيشتر نداشت عهدهدار سرپرستي خانواده شد. اردشير 12 ساله بود كه به علت تحصيل برادر، به همراه خانواده به تهران مهاجرت كرد.
	محصص با اينكه زرتشتي نبود اما سيكل اول را در دبيرستان فيروز بهرام كه مخصوص زرتشتي ها بود گذراند. سيكل دوم را نيز در دبيرستان هدف سپري كرد و سپس براي گرفتن ديپلم، سال آخر تحصيل را در دبيرستان دانشگاه تهران به پايان برد و توانست ديپلم ادبي بگيرد هرچند كه خودش معتقد بود كه « هيچوقت نتوانستم در دبيرستان شعري را از بر كنم و درسهاي دستور زبان و انشاي من تعريفي نداشت»
	حضور يكساله او در دبيرستان دانشگاه تمدن [ تهران ؟ ]  برايش جالب و مغتنم و به قول خودش « بسيار شگفتانگيز« بود، چون هيچوقت بيش از 5 يا 6 دانشآموز سر كلاس نميآمدند و ناظم مدرسه مجبور بود دانشآموزان را از سر كوچه شيرواني يا كافه نادري يا كافه فيروز جمع كند و به سر كلاس بياورد» . اردشير ناگهان با دنياي تازهاي آشنا شد. پس از گرفتن ديپلم ادبي در كنكور چهار دانشكده شركت كرد: هنرهاي زيبا، حقوق، فلسفه و معقول و منقول كه به جز آخري در هر سه رشته قبول شد. او بي درنگ رشته حقوق را انتخاب كرد. اردشير مهمترين دليل براي اين كار را كلاه نوار طلايي قضاوت پدرش ميداند كه در كودكي دوست داشت از آن استفاده كند. محصص در سال 1341 از دانشكده حقوق دانشگاه تهران ليسانس گرفت.
	اردشير 3 ساله بود كه به همراه برادر بزرگترش به تماشاي  « سريال مشهور بلاي جان نازيها » رفته بود، زماني كه از سينما برگشت در منزل از او درباره داستان فيلم سوالاتي كردند و چون او نميتوانست ماجراي فيلم را شرح دهد آنچه را ديده بود بر روي كاغذ طراحي كرد.
	اين اولين طراحي محصص بود و آغاز راهي كه بعدها او را به مشهورترين طراحان ايران و جهان مبدل ساخت. محصص با اينكه از كودكي به طراحي ميپرداخت اما در سال آخر دانشكده، طراحي براي او به عنوان حرفه و مهمترين كار زندگياش درآمد. او بعد از اتمام تحصيلات در رشته حقوق در كتابخانه يكي از وزارتخانهها شغلي به دست آورد و مشغول به كار شد و در عرض يكسال تمام كتابهاي آنجا را خواند و سپس استعفا داد و براي هميشه خود را وقف طراحي كرد.
	در همين زمان احمد شاملو به سردبيري كتاب هفته رسيد و طرحهاي اردشير را به مقدار زيادي براي چاپ پذيرفت. بعد از تعطيلي كتاب هفته به روزنامه كيهان رفت و در آنجا مشغول به كار شد و با اينكه اكثر آثارش به درد نشريه خبري نميخورد ولي مهدي سمسار سردبير وقت روزنامه تعداد زيادي از آثار او را براي چاپ پذيرا شد.چاپ اولين مجموعه طراحيهاي اردشير شش سال به طول انجاميد چون هيچ ناشري حاضر به چاپ آن نبود تا اينكه سيروس طاهباز در سال 1350 اولين مجموعه طرحهايش را با نام كاكتوس در سري دفترهاي زمانه به چاپ رساند. فاصله چاپ دومين كتاب با كتاب اول فقط دو ماه بود. به گفته محصض « كاكتوس اولين مجموعه از اين قبيل آثار ]كاريكاتور [ بود.»  برخي از كتابهاي او به اين شرح است:
	با اردشير و صورتكهايش - اردشير و هواي توفاني - تشريفات - شناسنامه - لحظهها - وقايع اتفاقيه - طرحهاي آزاد - كافرنامه - ديباچه و تبريكات
	محصص علاقه فراواني به مينياتورهاي ايراني و گرآورهاي قديمي و نقاشيهاي عاميانه داشت و علاوه بر اينها عكسهاي كهنه و همچنين عكسهاي روزنامهها را نيز جمعآوري ميكرد و آثارش در بيشتر موارد تركيبي از طرحهاي كتابهاي قديمي و عكسهاي عصر قاجار است.
	محصص پيش از عزيمت هميشگي به نيويورك، چندين بار به خارج از ايران مسافرت كرد. اولين بار به پاريس رفت. او در پاريس رنگ را كشف كرد. در اين مورد گفته است: « در هر پاريسي ميتوان حداقل دوازده رنگ را پيدا كرد. از آن تاريخ رنگ را در كارهايم به كار ميبرم.»
	دومين مسافرت او به نيويورك بود. تاثيري كه نيويورك بر آثار او گذاشت خطها و شكلهاي هندسي بود كه براي اولين بار در آثار او ظاهر شد. اردشير در نيويورك تعدادي طرح براي روزنامه نيويوركتايمز كشيد. ژان كلود سوارس ( طراح مصريالاصل كه در ايتاليا تحصيل كرده بود ) در مقام مدير هنري نيويورك تايمز صفحهاي به نام « اپ - اد »  يعني صفحه مقابل سردبير را از دو سال قبل در اين روزنامه بنيان گذاشته بود. مردم نيويورك در صفحه اپ - اد در طي سالهاي انتشار، شاهد آؤاري از هنرمندان مطرحي چون اوژن ميهائسكو، برادهلند، جيمز گراشو و بسياري ديگر بودهاند. اهميت اپ - اد از آن رو بود كه كاريكاتورهايي كه درآن چاپ ميشد برخلاف ديگر نشريات آمريكايي، طرحهايي عادي و ساده نبودند. سوآرس از آثار محصص استقبال فراواني كرد و به اين ترتيب صحفه اپ - اد پذيراي آثار وي شد.
	محصص به آثار استاينبرگ علاقه خاصي داشت و طنز در آثار بوش، بروگل، گويا، دوميه، انسور، پيكاسو، شاگال، يونسكو، بكت و فليني را ميستود.
	او معتقد است كه در اكثر آثارش در دهه پنجاه مسائلي مربوط به كشورهاي جهان سوم همچون گرسنگي، استعمار، تراكم جمعيت، بيعدالتي و افزايش سلاحها و... به چشم ميخورد.
	محصص در سال 1354 نمايشگاهي از آؤارش را در گالري گراهام نيويورك برگزار كرد. او مقدمهاي در كاتالوگ نمايشگاه نوشت كه به لحاظ بررسي تفكرات و علايق او حائز اهميت است. اردشير در پاراگراف آخر اين مقدمه بر مسالهاي اشاره كرده است كه ميتواند به عنوان بخشي از تاريخ هنر ايران مورد توجه قرار گيرد: « در كشور من مردم از هنرمند انتظارات زيادي دارند. در طول تاريخ هنر آينه عقدهها، دردها و آرزوهاي مردم بوده است. شعر به عنوان سنگري درآمده كه مردم را از دشمنش حفظ ميكند. با مينياتور ايراني دشنام دادهاند و چنگ زدهاند و با زبان و معماري و هنرهاي ديگر انتقام گرفتهاند، حمله كردهاند، پناه بردهاند و به احساس راحتي رسيدهاند و موجوديتشان را ثابت كردهاند. اگر در چنين محيطي شخصي هنرش را جدي نگيرد نه تنها مردمش بلكه خودش را از دست داده است. »
	محصص با اينكه در دورهاي در توفيق كاريكاتور كشيده است اما معتقد بود كه نشريات فكاهي ايران حتي قابل ورق زدن هم نبودهاند. در مصاحبهاي گفته بود: « در قديم در آخر سالهاي 1330 نشريات فكاهي را حداقل ميشد ورق زد و نگاه كرد. نشريات فكاهي به روز امروز ] 1352[ نيفتاده بودند كه از شدت ابتذال و خنكي حتي قابل نگاهكردن نباشند. در آن زمان وقتي نشريات فكاهي را ميديدم در بين خاكها ذرات طلا را پيدا ميكردم - كه از پرويز شاپور بود - و بعد آشنايي بيشتر با خودش و طنز او تاثير عميقي در كارم گذاشت.»
	شايد بتوان علاقه او به كاريكاتورهاي خاص و به اصطلاح روشنفكري كه برخلاف كاريكاتورهاي رايج و فكاهي بودند را از خلال جملات زير كشف كرد او در جايي چنين گفته: « كاريكاتور يك هنر رپرتاژ است، يك وقايع نگاري. من آنچه را ميبينم ميكشم. به نظر من كاريكاتورها اسناد يك عصرند. همچنان كه مدارك رسمي، اعلاميههاي دولتي و گزارشهاي پارلماني نيز چنيناند.»
	4-بيني بزرگ، عينك تقريبا ته استكاني و كائوچويي، چانهاي برآمده، خط ريش پهن، پيشاني بلند و سري با موهاي كم همراه با نگاهي آرام و متفكرأ اين طرح صورت محصص است ولي اين چهره او نيست. چهره او را بايد در قلب او جست، در روح ناآرام او و بين خطوط بيقرارش. كريستيني بوبن نويسنده نامدار فرانسوي در كتابي نوشته است: « نوشتن يك جمله، برپا كردن يك كليسا، به تصوير كشيدن گل سرخها، ساختن يك نغمه از پيوند نتها، همه با بيتابي است كه به دست ميآيد» به راستي كه هنرمند چيزي جز اين بيقراري و بيتابي چيز ديگري نيست. اكثر كاراكترهاي آثار محصص اين بيقراري را در خود دارند و هميشه در حال رفتوآمد و دويدن هستند ( كاراكترهاي كتاب طرحهاي آزاد از اين دست هستند ) حتي آنها كه مانند مدلي در برابر عكاس، خشك و شق و رق ايستادهاند  ( مانند طرحهاي كتاب وقايع اتفاقيه )  نيز از انرژي دروني ديوانهواري برخوردارند. اين آدمهاي بيقرار.
	اردشير در مورد كاراكترهايش گفته است: ( اغلب كاراكترهاي آثار من در حال دويدن هستند من تا چند سال پيش قادر به كشيدن حالت دو و حركت نبودم و هميشه فكر ميكردم كه اگر اين توانايي در من پيدا شود قادر به هر كاري هستم. اين مشكل سرانجام حل شد و حالا فكر ميكنم كه اين من هستم كه دارم به سوي آنچه ميخواهم ميدوم. فكر ميكنم كه ناخودآگاه، من تمام حركات و سكنات، لباس و كفشهاي پرسوناژهايم را از روي خودم ميكشم. چاقي و لاغري اين شيطانكها هم كاملا وابستگي به رژيم غذايي من دارد»
	.
	محصص در جايي ديگر، در توصيف كاراكترهايش و سالهايي كه در رشت زندگي كرده است چنين توضيح ميدهد: « قيافههاي همشهريهايم بيترديد تاثير زيادي بر آثارم داشته. شايد بايد بگويم كه من مهآلودگي و ابهام هواي باراني را دوست دارم، شايد اين مهآلودگي و ابهام در فضاي كارهاي من بازتابي داشته باشد»
	نگاه خاص محصص به مسائل و پيرامون آنها، ادامه همان نگاه ويژه او در كاريكاتور است. او باز در جايي ديگر اين نگاه خاص و ويژه را عيان ميكند: « درست است كه من سر يا دم كاراكترهايم را قطع ميكنم اما حاضر نيستم هيچيك از اعضاي بدن خودم را از دست بدهم اين به خاطر نوعي دلسوزي و ترحم است كه من كله بعضي از كاراكترهايم را قطع ميكنم. مقايسه من با روبسپير عادلانه نيست. گرچه او نيز چون من اهل شمال بود. روبسپير سرهايي را كه اساسا تهي بود قطع ميكرد. من سرهايي را مي برم كه به خاطر سنگيني بيش ازحد نميتوان راست نگاهشان داشت».
	شايد شاملو بهتر از هر كس ديگري درباره آثار اردشير محصص سخن گفته باشد: « طرحهاي او برخلاف اصراري كه در نامگذاري آنها كردهاند كاريكاتور نيست، چراكه ريشخند نميكند و با ديدي طنزآلود يا هوچي بر كاغذ نيامده است. اگر آدمكهاي اردشير مسخرهاند نه به خاطر آن است كه منظور از نمايش آنها مسخرگي بوده است - هرگز مردي تا بدين پايه جدي و راستگو نبوده!- او لودگي نميكند و به شرف انسان بودن معتقدتر از آن است كه به دست انداختن انسان وقت بگذراند يا هنرنمايي كند.
	پژوهندهاي جدي و اندوهگين است كه شوربختيها را ميكاود و در برابر تحميلشدگان بر سرنوشت انسان ميايستد و به كندوكاو شخصيتشان ميپردازد... من بارها و بارها مجموعه آثار او را بررسي كردهام و چند بار درباره كارهايش نوشتهام اما هر چه بيشتر به اين حقيقت معتقد شدهام كه: « اردشير كاريكاتوريست نيست، تشريحكننده تاريخ است».
	PERSIAN CARTOON
	[ برای بزرگ ديدن اين طرح ها ، برويد به  : http://xalvat.com/Aks/ArdeshirMohases.htm  م. ايل بيگی ]
	    http://fa.wikipedia.org
	اردشير محصص
	از ويکيپديا، دانشنامهٔ آزاد.

	  http://en.wikipedia.org
	Ardeshir Mohassess
	From Wikipedia, the free encyclopediaArdeshir Mohassess (also spelt or Ardashir Mohases, Persian: اردشير محصص , born on 9 September 1938 in Rasht) is an illustrator and cartoonist for Iranian periodicals. He graduated from Tehran University in 1962 with a degree in political science. Since becoming an illustrator and cartoonist for Kayhan and other local periodicals in 1963, he has held several one-man exhibitions in Tehran.

	PERSIAN CARTOON
	http://www.haditoons.com
	اگر جرات داري حرکت کن
	يادداشت يحيي تدين درمورد اردشير محصص
	1384-12-17
	وقتي كه طرح مي زنم همه آن چيزهايي كه خوانده ام يا شنيده ام در دست هايم قرار مي گيرد ...    از حرف هاي اردشير محصص
	اردشير طرح هاي اوليه اش را بر اساس قصه هايي كه مادرش براي او تعريف مي كرد از  همان سنين طوليت به روي كاغذ آورد و از همان زمان نيز  تا كنون كه چيزي بيش  از 60 سال مي گذرد هنوز طرح مي زند و ادامه مي دهد،  بدون وقفه و اكنون بايد گفت  هنر  او ته تنها براي ايرانيان بلكه براي  همه جهانيان  صاحب ذوق  و آشنا با هنر هاي تجسمي نيز قابل احترام است و يه طر ح هاي او به عنوان سبكي منحصر به فرد كه  پس از گذشت اين همه سال دوري از ايران هنوز عطر وبوي ايراني خود را حفظ كرده است مي نگرند.
	اردشير فارغ التحصيل رشته حقوق از دانشكده علوم سياسي دانشگاه نهران  در ادامه راه  دانشگاه ، راهي را انتخاب مي كند  كه از بنيان چيز ديگري است، خلق طرح هاي طنز آلوده كه بي شباهت به كابوس هاي شبانه اش نيست سياه، تلخ و كوبنده.
	آثار محصص ابتدا در نشريات ايراني مثل كيهان، آيندگان و  فردوسي  به چاپ مي رسد  نشرياتي كه در شرايط و جو آن زمان تا حدودي نو گرا بودند ضمن آنكه دوستي اش با "احمد شاملو" باعث شد مجموعه  "تيمارستان" را  براي اولين بار در "خوشه"  كه به شاملو تعلق داشت به چاپ رساند، پس از آن بعضي از نشريات معتبر جهان مثل:  نيويورك تايمز ، پلي بوي ، جيون آفريك ، نايشن The New York Times, Harpers, Playboy, Jeune Afrique,   Nation نيز اقدام به چاپ آثار او  مي كنند.           
	اردشير تنها هنرمند طراح ايراني است كه از طريق مطبوعات امريكايي مطرح مي شود جاييكه  حتي بسياري از هنرمندان اروپايي آرزوي  رسيدن به آن جايگاه  را دارند، 
	 به موازات آن  طرح هاي اردشير به مجلات تخصصي گرافيك امريكا  نيز راه مي يابد   نشرياتي چون هنرگرافيك ، گرافيك ديزاين ،  هنر گرافيك و ارتباطات                                          Art graphics, Graphic Design, Graphic & Communication Art    اردشير تنها ايراني است كه در زمينه طرح هاي داراي طنز بيشترين محبوبيت و  شهرت را در جهان از آن خود كرده است و بايد اشاره كنم به تازگي  مجموعه اي از  آثار اردشير  توسط  كتابخانه ملي امريكا  موسوم به  Library of the U.S. Congress  خريداري شده است تا براي تماشاي عموم علاقمندان عرضه شود.
	آنهايي كه از نزديك با اردشير آشنايي دارند به خوبي مي دانند كه او به هر كجا كه قدم مي گزارد قلم و كاغذش را به همراه دارد، براي او فرقي نمي كند در كافه باشد يا در سينما و تياتر يا سيرك و حتي كلوپ هاي شبانه ، براي اردشير فرقي نمي كند  به كجا پا مي گذارد، او مردي است با قلم و كاغذ، اردشير بدون طراحي معني ندارد هنرمندي كه با دست هايش همه لحظه هاي زندگي مردم عادي و لحظاتي كه در اطرافش مي گذرد را با ايده هايي كه در سر مي پروراند آشتي مي دهد  و به روي كاغذ مي آورد .....
	سابقه آشنايي من با طرح هاي اردشير به مجله "فردوسي" و "كيهان" قبل از انقلاب بر مي گردد فردوسي مجله اي فرهنگي و روشنفكري بود و كيهان نيز در ميان دانشجويان طرفداراني داشت. اردشير در آنجا براي مقالات فرهنگي و اجتماعي طرح مي زد و شايداز زيبا ترين كارهاي او بايد از طرح هايي كه در كنار مقالات آقاي " دكتر علي اصغر حاج سيد جوادي" به چاپ رسيده است نام برد. سيد جوادي در مقالات خود  به مسائل و موضوعات جامعه شناسانه مي پرداخت ،چيزهايي  مثل  ماشينيزم و تاثير آن بر جوامع مختلف كه مد مقاله نويسي آن دوران بود و يا مباحثي مربوط به سنت و مدرنسيم  و  محصص جوان هم او را  با طرح هايش همراهي مي كرد،يعني نوعي "ايلوستراسيون" تا به اين وسيله موضوعات ومطالب آن بهتر پرورانده شود،  اردشير با مهارت تمام  اين كار را مي كرد و از پس انتقال مفاهيم مقالات او به خوبي بر مي آمد، پيشروي او در اين كار تا جايي بود  كه گاهي طرح هاي "محصص"  بيشتر   از مقالات " سيدجوادي"  مورد توجه قرار مي گرفت . 
	وقتي از "آلبرت كوچوئي" منتقد صاحب نام دهه هاي 40 و50 كه سابقه دوستي با او داشته است از شخصيت محصص مي پرسم با كمي مكث مي گويد " بايد بگويم براي من محصص يعني سكوت و كار ، او به ندرت حرف مي زد، طوري كه وقتي زبان مي گشود انگار انقلابي صورت گرفته است، محصص حتي وقتي توي اتوبوس يا تاكسي هم سوار مي شد  طراحي مي كرد، اردشير هر چه را كه نمي پسنديد بلافاصله پاره مي كرد ودور مي ريخت سطل آشغالش هميشه پر  از كاغذ پاره هايي بود كه اگر آنها راجمع مي كردم الان مي توانستم جندين كتاب از طرح هاي او داشته باشيم ..."
	"ايراندخت محصص" خواهر مهرباني كه لحظه اي از زندگاني پر بارش را بدون حضور نام اردشير سپري نكرده است  براي  توصيف شخصيت اردشير ، اين گونه برايم مي گويد :  " براي اردشير چيزي بالاتر از طراحي معني ندارد او همه جيز را به خاطر طراحي از ياد مي برد ...  "
	سكوت محصص را حتي در مكاتبات او هم مي توانيد دنبال كنيد چند سال قبل كارت تبريكي برايم فرستاد كه كار خودش بود يك كاكا سياه كه دايره مي زد، با اين جمله در زير طرح "عيدت مبارك" ، بدون آنكه اسمي از من بياورد و يا  اسمي از خودش،    شايد براي او نوشتن نام چيزي خارج از مقوله طراحي است پس مي شود  به آساني فراموشش كرد يك بار هم مجله اي از طرح هايش را  برايم فرستاد بدون آنكه ياد داشت يا كلمه اي در داخل پاكت قرار دهد در حاليكه روي بعضي از طرح ها را مثل نقاشي كودكان رنگ آميزي كرده بود .
	در ميان اروپايي ها "توپور"1  و "پيكاسو"2 جزو اولين هنرمنداني بودند كه به آثار محصص توجه ويژه اي نشان دادند، براي پيكاسو محصص دلاوري است كه بي مهابا به قلب  دشمن مي زند  و براي توپور  محصص شخصيتي است كه بايد از او بخواهيم  تا بي نهايت برايمان طراحي كند با اين جمله معروفش"اردشير ياز هم ادامه بده ...."   كه در زير طرحي به احترام محصص حك كرده است.
	 در امريكا اولين بار "ديويد ليواين"3 به سراغش مي رود، كاريكاتوريست ونقاش معروف امريكايي كه به رسم اظهار دوستي و صميميت كاريكاتوري از اردشير خلق مي كند ،     ليواين در اين طرح  سر اورا به تقليد بعضي از كاراكتر هاي آثارش چون بادكنكي به هوا مي فرستد سري  كه با نخ بادكنك به بدن محصص گره خورده است ...
	متاسفانه در اين فضا مقدور نيست تا مطالبي بيشتر در باره آثار و شخصيت هنري او گفته شود،  اما چيزي كه لازم است به  آن اشاره كرد همان سبك منحصر بفرد اوست كه در آثار كمتر هنرمندي ديده  شده است : اصالت خط و تنها خط بدون هرگونه حاشيه پردازي  .....
	 "...هر وقت در گير طرحي هستم كه به سوي چيزي كه مي خواهم حركت نمي كند قلم را زمين مي گذارم و به آرامي به او مي گويم ...اگر جرئت داري حركت كن .."
	- از حرف هاي اردشير محصص 
	پي نوشت:
	1-       Ronald Topor   كارتونيست  تلخ نگار 
	2-      Pablo Picasso   از بنيان گذاران مكتب كوبيسم  
	3-      كاريكاتوريست معروف امريكايي كه شخصيت هاي تاريخي را  به صورت        كاريكاتور چهره نگاري مي كند
	PERSIAN CARTOON
	اردشير محصص کتابي فرستاده است...
	1386-02-24
	 يادداشتي از امير سقراطي
	اردشير محصص کتابي فرستاده است ، فقط همين
	نگاهي به کتاب موش و گربه با تصويرسازي اردشير محصص
	بيست و هشتم دي ماه 1385 روز بزرگي براي من بود : (( اردشير خان محصص باز هم نامه فرستاده است )) . بيست و هشت دي ، از آن روزهايي بود که در زندگي کمتر اتفاق مي افتد و وقتي هم که اتفاق مي افتد فراموش نشدني و ماندگار است .  محصص در يک حرکت غافلگير کننده کتابي هم  فرستاده است . نام کتاب موش و گربه  عبيد زاکاني است که توسط بنياد اسماعيل خويي در سال 2004 در آمريکا منتشر شده . ترجمه اشعار کار اسماعيل خويي و تصويرسازي هاي اين کتاب را که 13 اثر است اردشير محصص انجام داده است .به غير از مقدمه اي که خويي در ابتداي کتاب نوشته  و در آن اشاره اي به شهرت و اعتبار جهاني اردشير کرده ، در انتهاي کتاب نيز به طور مفصل و جداگانه به زندگي و آثار محصص پرداخته شده است . 
	از آن تاريخ که با دستهاي لرزان پاکت قرمز رنگ با مهر پستي آمريکا را باز کردم تا همين امروز ، براي معرفي اين کتاب بيش از 5 مقاله و بيش از سي صفحه مطلب نوشته ام و بارها در ذهنم و در روي کاغذ تمام اين مطالب را زير و رو کردم ، به اين اميد که جملات ناقص من شان و جايگاه اردشير را مخدوش نکند . اما دريافتم که جايگاه او در تمام طول و عرض تاريخ هنر و فرهنگ کشورمان محفوظ است و او نيازي به جملات الکن و ناقص من ندارد ، پس به شوق ديدن آثار اين کتاب با يکديگر، روده درازي را کنار گذاشتم و مقاله ام شد همين يک جمله :  (( اردشير محصص کتابي فرستاده است ، فقط همين )) .
	از سوي ديگر نمي توانم علاقه ام را به اين مطلب عباس کيارستمي پنهان کنم ؛ مطلبي که 5 سال است با آن (( زندگي ))  مي کنم . کيارستمي از قول يکي از داستانهاي ميلان کوندرا مي گويد : (( ميلان کوندرا نقل مي کند که چگونه تعداد واژگان مورد استفاده پدرش همراه با افزايش سن او تقليل يافته و حتي دراواخر زندگي اش به دو کلمه کاهش يافته بود  و آن دو کلمه اين بود : عجيب است ، عجيب است . که البته به اين معني نبود که او ديگر چيزبيشتري براي گفتن نداشته باشد ، بلکه در حقيقت تمام تجربه هاي زندگي اش در همان دو کلمه خلاصه شده بود )) .
	واين براي من يعني که وقتي مي تواني کارهاي اردشير را ببيني ، حرف و کلام اضافه و عبث را کنار بگذار و به موسيقي مستور در جان رنگهايش گوش بسپار و از سوي ديگر شايد اين آخرين کتاب محصص ( منتشر شده در 2004) ، در حقيقت تمام  يا بخشي از تجربه هاي زندگي و طراحي اردشير باشد که او در سکوت ، در تنهايي و در بيماري سخت و لاعلاج  در حالي که در آپارتمانش در نيويورک نشسته و قلم را راه مي برد ( و يا قلم ، او را راه مي برد ) و دنيايي مي سازد پر از شور، شيدايي و مستي . 
	[ برای بزرگ ديدن اين طرح ها ، برويد به  : http://xalvat.com/Aks/ArdeshirMohases.htm  م. ايل بيگی ]
	روز بعد در نشريه تنديس  ( شماره 91) به مطلبي از پرويز ملکي با عنوان (( کاش در ميان ما بودند )) برخوردم که شرح ديدارش با چند پيش کسوت ايراني مقيم خارج از کشور است . ملکي در اين مقاله به شرح ديدارش با اردشير محصص پرداخته و اتفاقا" به کتاب موش و گربه نيز اشاره کرده است که خواندنش خالي از لطف نيست . او در بخشي ازاين مطلب در مورد اردشير نوشته است : (( ... عازم ملاقات با اردشير محصص شديم . براي رسيدن به خانه او نبايد مسافت زيادي طي مي کرديم . بنابراين پياده به راه افتاديم ، همان نزديکي ها آپارتماني کوچک در يک ساختمان 6 طبقه داشت . پيش از اين سفر به نيويورک آشنايي من با محصص تنها از طريق آثار محدودي بود که گاهي به نمايش در مي آمدند يا مختصر خاطراتي بود که راست و دروغ ! مي شنيدم اما بعد از برگزاري نمايشگاهش در گالري هما و ارسال يک نسخه از کتاب موش و گربه ( که به اهتمام اسماعيل خويي در آمريکا منتشر شده ) مصمم بودم تا هرچه زودتر ببينمش ، آن قدر درباره اش شنيده بودم که ديدارش هيجان زده ام مي کرد ؛ در بدو ورود به آپارتمان آن چه بيش از هر چيز به چشم مي آمد هيبت درشت و کم تحرکش ( پشت ميز بزرگ تحرير ) بود ، روي ميزو قفسه ها مملو از نشريات مختلف و طراحي هايش بود. دو کتاب از خودش را نشانم داد ، اولي کتاب نسبتا" قطوري بود با شمايلي از دوران جواني محصص به اسم تاريخ محصور و ديگري کتاب کوچک تر به نام زندگي در ايران که هر دو توسط دپارتمان اسناد کتابخانه کنگره آمريکا منتشر شده بودند . به جز اين کتاب ها ، نشرياتي از قبيل نيورکر و نيويورک تايمز  و مجلاتي که روزگاري اردشير با آنها همکاري مي کرده است در همه جا پراکنده بودند . زير دستش شماره اختصاصي تنديس درباره اردشير قرار داشت که با اشتياقي کودکانه ايي نشانم  مي داد.
	پيش از معرفي  به محصص ، نيکزاد نجومي  تذکر داد که محصص حال مساعدي ندارد با اين حال ديدارش در چنين وضعيتي باز هم بسيار متاثرم کرد ، واقعا" وضعيت جسماني خوشايندي نداشت . حتي صحبت کردنش هم مشکل و مبهم به نظر مي رسيد و اگر وجود نيکزاد نبود درتماس هاي اوليه امکان گفت و گو برايم فراهم نمي شد.درهمان تماس هاي اوليه به تقاضاي من جهت دريافت تعدادي از آثارش براي نمايشگاه بعدي اش جواب مثبت  داد که در ديدار چند روز بعدم آنها را دريافت کردم. در ديدار دوم قبراق تر بود و راحت تر صحبت مي کرد . در آخر با خوشحالي فراوان از بهبود نسبي اش و تاسف زياد براي وداع زود هنگام از او خداحافظي کردم . از من و ساير دوستانش مي خواست که او را در جريان تحولات هنري ايران بگذاريم ، امري که يکي از وظايف آينده ما خواهد بود . )) 21 فروردين 1386
	PERSIAN CARTOON
	1386-08-06
	تجليل نيويوركيها از اردشير محصص
	 http://stuffisee.com
	دوستداران اردشير محصص با تاخيري چندماهه گردهم ميآيند
	شهر نيويورك خرداد سال بعد به پيشواز اردشير محصص ميرود تا يك بار ديگر نگاهها به غول طراحي ايران دوخته شود. محصص 69 ساله كه هماينك در آمريكا با پاركينسون دستوپنجه نرم ميكند، در تاريخ 22 ماه مي سال 2008 به انجمن آسيايي نيويورك ميآيد تا ضمن شركت در مراسم بزرگداشت خود، شاهد افتتاح نمايشگاهي از كاريكاتورهايش هم باشد. اين مراسم پيش از اين قرار بود در ماه سپتامبر 2007 برپا شود، با اين حال بنا به تصميم مسوولان انجمن آسيايي، برپايي آن به ماه مي سال بعد موكول شد.
	نيكزاد نجومي (نقاش) و شيرين نشاط (هنرمند صاحب نام ايراني) اين مراسم را به افتخار اردشير محصص تدارك ديدهاند و همزمان با مراسم تجليل، نمايشگاهي از حدود 100 اثر از محصص برپا ميشود. همچنين گالري «هما» همزمان با نمايشگاه محصص در نيويورك، سومين نمايشگاه اين كاريكاتوريست ايراني را در تهران برگزار ميكند. پرويز ملكي (مدير گالري هما) كه اخيرا از نيويورك به تهران بازگشته، درباره اين بزرگداشت به اعتماد ملي گفت: «طي هفتههاي اخير مراسم مفصلي در نيويورك برپا شد و رسما روز برپايي بزرگداشت محصص اعلام شد. در اين مراسم رئيس موزه آسيا سوسايتي هم سخنراني كرد.» به گفته ملكي، آثار محصص به مدت سه ماه در نمايشگاه سال بعد روي ديوار ميمانند. ويژگي مهم اين نمايشگاه در آن است كه 40 اثر از كتابخانه كنگره آمريكا امانت گرفته شده؛ آثاري كه تا به حال ديده نشدهاند و براي اولين بار است كه در معرض ديد عموم قرار ميگيرند. همچنين شماري از آثار محصص كه در مجموعههاي شخصي نگهداري ميشوند قرار است به همت شيرين نشاط و نيكزاد نجومي به نمايشگاه مزبور منتقل شوند. در عين حال بخش ديگري از آثار اين كاريكاتوريست در آرشيو روزنامههاي نيويوركتايمز و نيويوركر نگهداري ميشود كه از آنها هم در اين نمايشگاه استفاده ميشود. مدير گالري هما معتقد است برپايي اين مراسم سبب ميشود نام اردشير محصص آنطور كه لايق آن است در سراسر دنيا پخش شود. او البته با ابراز تاسف از وضعيت سلامتي اين هنرمند، در مورد آخرين ديدارش با وي ميگويد: «من اردشير را در نيويورك ملاقات كردم. متاسفانه وضعيتش خوب نيست و پرستاري 24 ساعته از او مراقبت ميكند. مشكل سخن گفتن دارد و تنها با نيكزاد نجومي قادر به برقراري ارتباط است.» گفته ميشود تا سال 1973، در جهان سوم هيچ طراحي به پاي اردشير محصص نرسيده است. اولين اثري كه از او به نمايش درآمد، مربوط به 7 سالگياش بود و اولين مجموعه جدي طرحهاي محصص با عنوان «كاكتوس» در سال 1350 در مجموعه «دفترهاي زمانه» به چاپ رسيد.
	برخي كتابهاي اين طراح عبارتند از شناسنامه، طرحهاي آزاد، اردشير و هواي توفاني، تشريفات و وقايع اتفاقيه. او پيش از عزيمت هميشگياش به نيويورك، چند بار به خارج از ايران و از جمله پاريس سفر كرده بود. ايراندخت محصص (خواهر اردشير) كه آخرين بار در سالهاي 54-1353 برادرش را در پاريس ملاقات كرده، درباره اين ديدار به اعتماد ملي گفته بود: «ما همديگر را در پاريس ملاقات كرديم، بعد اردشير به نيويورك رفت و من هم مدتي در پاريس ماندم و بعد به تهران برگشتم. من اردشير را نه به عنوان برادر كه به عنوان يك طراح توصيف ميكنم؛ او هنرمندي استثنايي است.»
	   http://www.presstv.ir
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	ديداري با محصص پس از سي سال
	روايت امير سقراطي ازنمايشگاه اردشير محصص
	 (گزارشي از نمايشگاه اردشير محصص در گالري هما )
	*يك خبر غير منتظره
	گالري هما- جمعه 19 خرداد 85 – ولي عصربالاتر از نيايش – خيابان چهرازي –
	پلاك 27 – نمايشگاه اردشير محصص پس از سي سال در ايران
	وقتي صبح پنج شنبه مجله تنديس را خريدم وخبر نمايشگاه اردشيرمحصص را خواندم
	متن بالا را براي بيش از 20 نفر SMS  كردم .  دوستاني مثل يحيي تدين   حسن كريمزاده   رسول آذرگون   علي هاشمي شهركي   چند نفر از بچه هاي گل آقا وخيلي هاي ديگر. وجالب اينكه به جزء آقاي بني اسدي هيچ كس از كاريكاتوريست ها از برپايي نمايشگاه اردشير محصص مشهورترين كاريكاتوريست ايراني اطلاعي نداشت.
	*يازده اثر بعد از سي سال
	درمسيرنسبتا طولاني منزل تا محل نمايشگاه به ياد روزهايي افتادم كه در كودكي ونوجواني در شهر زادگاهم (وشهر زادگاه محصص )¬ كوچه به كوچه وخيابان به خيابان به دنبال كتابها وطراحي هاي اردشير محصص گشته بودم وهمچنين به ياد  نامه نگاري ام با اردشير محصص افتادم كه ماحصل اين نامه نگاري كاريكاتور وطراحي هايي بود كه برايم فرستاد.
	محصص از معروف ترين و مطرح ترين كاريكاتوريستهاي جهان است كه بسياري  هنر كاريكاتور ايران را تا مدتها با نام او مي شناختند. اما بعد از سه دهه حضور اردشير در خارج ازكشور (نيويورك) كمتر اثري از او به درون كشور راه يافته  است . محصص با تكيه بر طراحي ( كه بسياري به غلط آن را براي كاريكاتور لازم نمي دانستند) وهمچنين تاكيد بر سوژه هايي كه اغلب با حال وهواي تصاوير قديمي ايران همراه بود تعريف تازه اي از كاريكاتور را در ايران ارايه داد.
	با همين فكرها وخاطرات بودم كه به نمايشگاه رسيدم . پيش از ورود  آقاي بني اسدي را بيرون نمايشگاه ديدم كه منتظر آقاي كريم نصر بود. ساعت 20 دقيقه به افتتاح نمايشگاه را نشان مي داد و با اين حال آقاي بني اسدي كارها را زودتر ديده بود. ايشان در جواب سئوال من كه كارها چگونه بودند پيشنهاد كردند كه كارها را ببينم تا بعد با يكديگر گفت وگو كنيم .
	پيش از ورود به اين مي انديشيدم كه طراحي ها وكاريكاتورهاي محصص كه بيشتر در قالب روشنفكري جاي مي گيرند بين هنرمندان خارج از دايره كاريكاتور نيز طرفداران بي شماري داشته ودارد . پس بيراه نخواهد بود كه در روز افتتاح نمايشگاه او پس از سه دهه غيبت با حضور پرتعداد اهالي مختلف هنر روبرو شويم .
	گالري هما كه با همكاري دوهفته نامه تنديس  اقدام به برگزاري اين نمايشگاه كرده 14 اثر اورجينال از محصص را به نمايش گذاشته كه طبق اعلام قبلي نشريه تنديس 11 اثر از كارهاي جديد محصص هستند.
	در بدو ورود متوجه شدم كه بااينكه 15 دقيقه به افتتاح رسمي نمايشگاه مانده ولي 6 اثر از 11 اثر اصلي نمايشگاه به فروش رفته است ( قيمت كارها از هشتصد وپنجاه هزار تا ششصد هزار تومان تعيين شده بود )
	به غير از 11 اثر به نمايش درآمده سه اثر ديگر (كه فروشي هم نبودند) به چشم مي خورد. تابلوهاي شماره  6 – 11 و 13  كه متعلق به مجموعه شخصي آيدين عزيز زاده – مينا ابراهيمي و پوران طاهباز بودند با قابهايي متفاوت از قابهاي يكدست نمايشگاه عرضه شده بودند. اجراي پرحوصله يكي از اين سه اثر كه جزء كارهاي تيپ قاجاري اردشير محصص بود وهمچنين تابلويي رنگي كه درون اثر نوشته شده بود ((به شيوه صنيع الملك )) امكان مقايسه كارهاي جديد با طراحي هاي قبل از انقلاب را به وجود آورده بود.
	محمد علي بني اسدي وكريم نصر (نقاش وتصويرگر) جزء اولين نفرات سرشناسي بودند كه از نمايشگاه ديدن كردند. بني اسدي با اشاره به محل زادگاه محصص  من  و نصر مي گويد (( هر سه همشهري هستيد )) كه من از دقت نظر ونكته سنجي آقاي بني اسدي متحير مي شوم وسه نفري مي خنديم . بعد از ديدن كارها فرصت خوبي براي گفت وگو پيش آمد. خيلي دوست داشتم كه از نظرات هنرمندان مختلف در مورد مقايسه آثار جديد وقديم محصص آگاه شوم . همين سئوال را از كريم نصر پرسيدم:  ايشان مي گويد (( من در 14 – 15 سالگي با آثار محصص آشنا شدم وبا اينكه هيچ وقت كاريكاتور كار نكردم اما شيفته آثار او شدم . با اينكه سالهاي سال است كه ما در ايران آثاري از اردشير نديده ايم و مي گفتند كه كار را رها كرده اما با ديدن اين آثار متوجه شدم كه او در اين سالها كار كرده وبه پيش رفته است )) . 
	صحبتهاي كريم نصر درباره طراحي در كاريكاتور ونقاشي پيش از انقلاب وپس از انقلاب  بسيار جالب وشنيدني بود . نصر در ادامه گفت وگويمان ا ز من پرسيد ((به نظر تو كارهاي اخير محصص طراحي است يا كاريكاتور)) جواب من طراحي بود  ولي كريم نصر معتقد بود كه آثار او كاريكاتور است  ودرآثارش همچنان پيام ويا طنز به چشم مي خورد با اين تفاوت كه در اثار قديم او مانند اثر شماره 6 كارها آرتيستيك بود وطراحي در زير قدرت سوژه قرار مي گرفت وحرف اول با سوژه بود. اما در كارهاي متاخر اين خط است كه حرف اول را مي زند و آنچه در طراحي اين كاريكاتور ها مشهود است قدرت خط است .
	محمدعلي بني اسدي در ادامه اين گفت وگو درمورد كاريكاتور ويا طراحي بودن كارهاي محصص به مقاله اخير خودش درباره كاريكاتوريست هاي فرانسه در كيهان كاريكاتور اشاره مي كند ومي گويد (( ميشل راگون در بررسي آثار هنرمندي مانند استاينبرگ در مورد طراحي يا كاريكاتور بودن آثارش طنز تصويري را پيشنهاد مي كند )) بني اسدي اضافه مي كند ((به نظرم در مورد آثار محصص هم كلمه طنز تصويري مصداق دارد )).
	در گوشه اي از سالن نمايشگاه تعداد 10 كتاب اردشير محصص را به نمايش گذاشته اند كه آقاي بني اسدي اشاره مي كند كه كتاب كاكتوس كه اولين كتاب  محصص است در اين مجموعه نيست .
	طرح پوستر ودعوتنامه نمايشگاه همان طرح روي جلد كتاب (( شناختنامه )) است كه تصوير چهره اردشير محصص با امضاي ((پيكاسو)) است .
	از نمايشگاه كه خارج مي شويم با آمدن امير فرهاد و شهروز نظري  گفت وگو ادامه پيدا مي كند تا اينكه از يكديگر جدا مي شويم ومن همانطور كه در آخرين نامه ام به اردشيرمحصص به آن اشاره كرده ام آرزو مي كنم كه روزي نمايشگاهي از آثارش با حضور خودش در ايران برگزار شود .
	*يك طراح خوب با رگه هاي ازطنز
	در راه برگشت به خانه من با آقاي بني اسدي همسفر مي شوم وفرصت خوبي است كه با استادم در مورد كاريكاتورهاي اردشيرمحصص وجايگاه او در هنر ايران گفت وگويي انجام دهم .
	آقاي بني اسدي مي گويد ((محصص جزء اولين نفراتي است كه به كاريكاتور به شكل ديگري نگاه كرد. 
	ولي در حقيقت محصص به آن كاريكاتوري كه ما مي شناسيم يعني تعريف كاريكاتور به معناي اينكه چيزي را به شكل خنده دار روايت كند ودرقالب روزنامه به شيوه اي متفاوت نگاه مي كند. بنابراين روايت مشخصي از آن معلوم نيست . بنابراين آنگونه كه خط در اختيار روايت مي آيد وشكل كاملا كاربردي پيدا مي كند در كارهاي محصص تبديل به خط هايي مي شود كه زيبايي شناسي  در آن مهم تر است .
	پس بنابراين كسي كه به كارهاي محصص نگاه مي كند بايد توانايي درك نقاشي را داشته باشد يعني فقط  از اين جنبه هم مي توان نگاه كرد.  يعني خط وربط – كمپوزسيون  و زيبايي شناسي .
	ولي دركارهاي ديگران شايد اول به مضمون توجه كنيد .  پس اينها دو راه كاملا مستقل مي شوند كاريكاتورهاي محصص اساسا نخبه گرا وروشنفكري هستند.  البته به غير از كارهاي اولش كه خط وربط كاريكاتور معمولي دارد ودوره كوتاهي از آثار او را شامل مي شود .  محصص بيشتر يك طراح خوبي است كه رگه هايي از طنز هم در كارهايش هست ))
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	گزارش تصويري وتحريري هاديتونز از افتتاحيه نمايشگاه کاريکاتورهاي اردشير محصص درتهران
	کيوان زرگري
	گزارشي کوتاه ازآخرين  نمايشگاه اردشير محصص در ايران
	مردي براي تمام فصول
	هاديتونز- کيوان زرگري – سرويس ايران
	امروز جمعه نوزدهم خرداد1385 است . پس از سي سال ديواره هاي گالري هما در خيابان وليعصرتهران  ميزبان آثار هنرمندي بود که درسه دهه قبل يکي از پرکارترين طراحان وقت ايران بود. گرچه پس از مهاجرت اردشير از ايران آثار او ديگر در مطبوعات کشور انتشار نيافت ولي آثار و کتب مکتوب اين هنرمند در کتابخانه ها به يادگار خاطرات او و آثارش را همواره براي دوست دارانش زنده نگه داشت.
	امروز پس از اين دوره طولاني دوست داران اين هنرمند مي توانند تازه ترين آثار اين هنرمند را از نزديک ببينند. به اين بهانه با مدير گالري هما خانم هنگامه محمدي  در روز افتتاحيه گپي کوتاه داشتم . ايشان در ارتباط با اين نمايشگاه چنين گفت:
	ما از خيلي قبل تر در فکر برگزاري چنين نمايشگاهي بوديم . ولي ارتباط با اردشير محصص بسيار مشکل و تقريبا دست نيافتني بود. اين واقعا براي گالري هما يک اتفاق مهم بود که بسيار مديون نشريه تنديس و آقاي حسن حامدي است . بخاطر اينکه ايشان براي برگزاري اين نمايشگاه و انتقال اين آثار به ايران تلاش کردند و بالاخره اين اتفاق به سرانجام رسيد. من احساسم در ارتباط با اين نمايشگاه اينگونه است که يک نمايشگاه طراحي را برگزار کرده ايم . قبل تر هم در نمايشگاهي ديگر نمايشگاهي از طراحي هاي توکا نيستاني را ارائه کرده ايم . و اين دومين نمايشگاه از اين دست است.
	اردشير محصص پس از سالها هنوز هم فعال و پرکار است کسي که در دهه پنجاه واقعا هنر ايران را متحول کرده , الان با پيري و ضعف و بيماري همچنان کار مي کند و زماني که اين آثار به اينجا رسيد من کاملا احساس کردم که چقدراردشير وجود دارد و چقدر محکم و قلدر کار مي کند.
	Ardeshir and Direction of Modern Caricature
	an article on Ardeshir Mohasses on the occasion of his exhibition on Homa gallery by:Dr.Javad Mojabi
	Modern Persian caricaturing begins with Ardeshir Mohasses; exactly like modern Persian poetry that starts with Nima Yushij and our modern literature that starts with Sadeq Hedayat, not forgetting the share that Jamalzadeh has here, no matter how small it might be. 
	Surely, caricaturing existed before Ardeshir, and a good deal of it existed, but it was outdated both from the point of view of form that was under the influence of printed works in the Mullah Naser-al-din magazine and some Ottoman newspapers and also of content that dealt with subjects such as family, blue colored workers or exhausted stereotypes of the fight between the government and people that even when they did carry a hilarious content, but due to repeated use of familiar methods, were devoid of their comical air. 
	With his knowledge of modern art of caricature in the contemporary world, Ardeshir was aware of newly emerged contexts, atmosphere and forms, he selected those caricaturists that he appreciated most, like Steinberg, Topor, Cine and a few others and in order to find his own way, he tested theirs. And from the time that he got familiar with the Qajar photography and lithographic paintings, his style assumed an increasingly Persian coloring. In this way he dug a channel from this vestibule to the contemporary world of graphic arts. 
	Persian traditional caricaturists were enraged and tried to suppress this animating voice, but Ardeshir’s burning passion and his faith in his path and international prospect of his work ignored the cacophonous clamors of his narrow-minded colleagues and simultaneously compelled ignorant editors imprisoned in their habitual way of thinking to change their old fashioned visual views and understanding of the art of caricaturing and accept it not as a secondary comical side-activity, but as a necessary contextual avante garde art and regard the value of this satirical drawing as authentic as sociological and cultural articles. It was Ardeshir that added the notion of caricature as an impressive intensive elevated art to the domain of Persian animation and shifted the position of caricaturists from that of a secondary amusing hilarious element to their proper position of satirist observers and imprudent explorers reflecting anomalies of existence. 
	I said Ardeshir took the same path as the initiators of our modern literature, Nima and Hedayat, but he is closer to Hedayat in his cultural and behavioral approach. 
	Like Hedayat, he sincerely and courageously became the surgeon of old wounds of a society that the long sweet sleep of centuries had sucked out agility and alertness from all its organ and perhaps the sharp blade of satire could awaken it, even if for a short ephemeral moment to look around and see that it has the ability to change its surrounding unfavorable conditions. This imprudent explorer of repressions of the old society did not wish to advise, admonish, entertain or become the source of laughter, he only showed: Ecce Homo, look you sons of humans, what you have done to yourself and others! 
	In his fiery stormy drawings he had no consideration for anything and/or anybody, and was insightful, wise, able and brave enough to candidly express his thoughts. The depths of our society and a good part of the contemporary world was torn open with Ardeshir’s frightening satiric dart for us to look into this human catastrophic abyss, facing ourselves once more in a space filled with tragedy and tragic comedies, where the victim is sometimes his own executioner and man ashamed of his ignorantly written history. 
	Ardeshir looks at us, his subject, not with contempt or indifference, but with sympathy and compassion and does not see himself separate or different from us and in these past forty and so years, he has made the whole world the open space of the raid of his imprudent brave devastating pen. Ardeshir now belongs to the world, because the world is the subject of his inexhaustible daring way of thinking. 
	If when away from us, he finds separation from his fatherland agonizing, but no matter where he is, he reflects the worldview of a Persian humanist wise-man challenging the contemporary history. 
	His all-embracing daring approach that in his innovative artistic experiences is acceptable to the whole world has helped the army of our young caricaturists to move from their secure stagnation to accomplish honorable achievements in the art of caricature and look for their proper share in the international culture of satire. 
	PERSIAN CARTOON
	بيانيه اي با امضاي محصص و گلسرخي
	هادي حيدري
	نقدي بر آثار اردشير محصص: نه! بيانيه اي با امضاي محصص و گلسرخي: بله!
	اردشير محصص در کنکور دانشگاه تهران براي دو دانشکده هنرهاي زيبا و حقوق پذيرفته شد و از ميان اين دو رشته تحصيلي، حقوق را انتخاب کرد، چرا که هنر را در دانشکده وجود خويش آموخته و درکارگاه جامعه دنبال مي کرد. او از پشت عينک تيره و ذره بيني خود تصويرگر عصر خويش شد. در حصار ايران باقي نماند و طراحي جهاني شد، چرا که از پشت همين عينک ريز بين جهان را نابرابر يافت. بسياري از طرح هاي او در معتبرترين نشريات جهان، مانند لوموند و گاردين درکنار طرح ها و کاريکاتورهاي بزرگترين طراحان و کاريکاتوريست هاي هم عصراو منتشر شد: دهه 1960.
	در ايران، با يگانه روزنامه اي که بصورت منظم همکاري کرد "کيهان" بود، اما نه براي همه صفحات و همه مقالات اين روزنامه. پنجشنبه شب ها، بسياري از اهل هنر ايران کيهان را بسرعت ورق مي زدند تا به صفحه 6، ويژه هنر و انديشه کيهان برسند. بندهائي از مقالات پيچيده علي اصغرحاج سيدجوادي در ستايش از سوسيال دمکراسي دراين صفحه با طرح هاي اردشير محصص معناي خود را مي يافت.
	خسروگلسرخي کوچکترين قرابتي با سلوک نرم و گفتارآرام و زمزمه گونه اردشير محصص نداشت، اما خود را در طرح هاي پرخاشجو و سلطان ستيز محصص يافته بود. شايد يک انديشه بودند، اما در دو قالب.
	در همان دهه، خسروگلسرخي که در دو روزنامه آيندگان و کيهان نقد هنري مي نوشت، برکارهاي اردشير محصص نقدي نوشت که يکسال پيش از دستگيري و اعدام او در کيهان سال منتشر شد. آنچه را مي خوانيد، برگرفته شده از آن نقد ستايش آميز گلسرخي از طرح هاي اردشير محصص است. چنان ستايش آميز که گوئي گلسرخي روان پرخاشجوي خود را درآنها يافته است. آنچه او مي نويسد، فراتر از نقد است؛ بيانيه ايست مشترک با امضاي محصص و گلسرخي عليه روابط اجتماعي آن دوران.
	گلسرخي:
	اردشير عوامل جهت دهنده زندگي انسان را در موقع تاريخي خاص باز مي شناسد و آن را در خود انسان پياده مي کند، و اين است که انسان هاي او تاريخچه غمبار و پرعقوبت دنياي بورژوازي اند.
	اردشير محصص به شکفتگي و دانائي در کار خويش رسيده است و همين است که انسان را در اينگونه جوامع غولي نمي بيند که مسلط به شرايط زيستي خويش است، بلکه او را زبون و درمانده مي بيند. او را حشره اي مي بيند، که در چهار چوب يک نظام مي فرسايد، تهي مي شود، تقلا مي کند، راه رهائي را گم مي کند و از اصل خويش مهجور مي ماند. اين انسان به هرز رفته، بي چهره مي شود و تن به هر راهي که برايش پيش مي کشند مي دهد. چقدر مضحک است که اين انسان سربدنبال افتخارات نيز هست، و همين انسان خنجر به روي "خودي" مي کشد، چرا که در تالاب هاي عفن، مطرح نيست. منافع انگيزه ادامه و مبارزه است. منافع تنها و تنها فردي مي شود، براي آنکه افتخارات به انسان رو آورد، بايد انسان بي مفهوم باشد، بايد تن به هر حقارت و تملقي بدهد. اردشير گاه انسان را چنان درمانده نمايانده که رستگاري را با پرچم ساختن از دستمال اشتباه گرفته است، در پاره اي از کارها اردشير وقايع نگار عصر تملق است.
	آقايان! مي دانيد؟ اردشير با آن لبخند بودائي که هرگز از مهرباني و نوازش بوئي نبرده است، تنها کاريکاتوريست نيست و يا مشتي خط و احيانا فکر و رنگ سياه مرکب. او طراح سران است، ما را به اصل خويش رجعت مي دهد، تاريخ را متوقف مي کند، تا امروز را در آينه ديروز بنگري. در هنگامي که کلمات در برابر تابلو هاي "ورود ممنوع" قرار گرفته اند، اردشير علامتگزاري و نقطه گذاري نمي کند. فرصت انطباق را به ما مي سپارد. شمايل قاجاري براي او تمثيلي بيش نيست.
	"اردشير" در اين راه "دن کيشوت" نيست با شمشير و سپر کاغذي و فاتح سرزمين هاي موهوم. او شواليه خشمگين هم نيست در پشت ميز گرد. او دهان اعتراض است. در ميان ما تيغ مي کشد، تيغ در چشم من و تو که حقيقت را همواره با واقعيت روزمره اشتباه گرفته ايم. او مي خواهد روزگاري را بازگويد که در آن حقوق بشر، نوعدوستي روابط متعالي انساني، احساسات والاي بشر شوخي شيريني بيش نيست.
	"سياه" از گرسنگي با حنجره اي دريده فرياد مي کند، انسان ها از سگ ها دم تکان دادن را آموخته اند، سرها قبل از مبارزه بريده شده است. بي چهرگي حاکم است. زبان با چرخش در دهان "افتخار" اعطاء مي کند، چه فرقي مي کند که صد نفر يک سر داشته باشند؟ معصوميت بره وار و دست به سينه ماندن رسالت تاريخي بشريت نيست!
	دختري لبش را گم کرده و راستي چه فرقي مي کند که سرانسان بر تن او باشد و يا در قابي اسير آمده بر ديوار؟
	شمشير زن در سرزمين "سر" هاي بريده فاتح مطلق است، براي جنگيدن به انديشه و سر نيازي نيست، ديگران مي توانند بجاي ما بنويسند، ديگران مي توانند به جاي ما زندگي کنند، خوب! چه مي شود کرد؟ اردشير اين ها را مي گويد.
	اردشير هجوم به کادرهاي "مهربانانه" و "نوعدوستانه" بشري برده است تا آقايان نقاب دار مضحک تر باشند.
	پاره اي از کارهاي اين مرد زياده از حد فروتن، اين کافکاي کاريکاتوريست، شانه به شانه هنر انگيزه اي مي سازد. از قوه محرکه کافي برخوردار است، به تو هشدار مي دهد که نمي تواني از سر آسودگي در سالن هاي دربسته، به سونات هاي ملايم گوش فرادهي و در فاصله سونات ها سيگاري دود کني.
	اردشير توانسته کلمه را که مهم ترين عامل ارتباط است، به خط نزديک کند. اگر يک کلمه مي تواند بزرگترين مفاهيم را بيان کند، او با خط به بيان اين مفاهيم نشسته است. کارهاي "اردشير" مرثيه اي براي بره هاي معصوم است!
	Criticism of Mohasses's cartoons
	Hadi Heidari
	“Approach to the Mohasses world very slowly” Akigo Hiuga said. 
	The new Drama that Mohasses wants to show us is a contrast in a modernization process, between self-awareness and traditions that rooted in the past.
	Mohasses’ weird cartoons are surely a result of his resistance in front of period’s wildness, brucracy, positional differences, and the contracts that all are the blocks to our humanity: A person who has a very nice cloth but his head is far from his body.
	The designs like this are repeated in his work many times. Even his jocular picture that must be bringing smile to your lips, are the sneers for the social systems and this ethods could be the remembrance of “Otto Ungehler”’s works. Although the Iranian cartoonist has his own style and his work so differs with works that are called “Sadism”. His cartoons attached some frightening stories to the Iranian atmosphere. The frightening stories that children only heard from their mothers. We can add that his cartoon world is so pessimistic. There is no hope in it. In it is very invader. In his works, you can find the unrecognizable Iranian clothing and traditions in the bold view but you can find yourself by zooming in it.
	The spell of his work for us is not here that Ardeshir Mohasses is a cartoonist from far away land but is on that deep sense between him and us and the resistance in front of social Degeneracy.
	Ardeshir Mohasses by the entrance exam of Tehran University accepted in two Faculties the fine arts and the law and between them he choose law because he learned arts in his own body and pursue it in the society. He is being the painter of his own period from behind his glasses. He is not stayed inside the Iran hedge but he golobalized because he find the world so cruel from behind his glasses. In 1960s, his cartoons published in famous newspapers like Lemonde and Gaurdian besides the world most important cartoonists.
	In Iran, he only works for Keyhan but not regularly and for each article. In Thursday nights, many art eagers of Iran look up Keyhan for page 6 the Culture & Idea section. Some sections of complicated articles of Ali Asghar Haj Seyed Javadi about social democracy have a meaning with the Mohasses’ cartoons. 
	Khosro Golsorkhy has no similarity to the Mohasses’ soft behavior; calm voice but he fined himself in the furious and against ruler image of Mohasses. Maybe one thought by two methods.
	In that period, Golsorkhy wrote in art Keyhan and Ayandegan newspapers. One year before his arrest and his execution, he wrote a criticism to the Mohasses’ work. The thing he wrote is not a criticism; it is protocol by Mohasses and Golsorkhy.
	Golsorkhy:
	Ardeshir recognizes the directorial efforts of human being in a special historical point and use it on humans and that why his people are in the borjovazi sorrow world.
	Ardeshir Mohasses reach the top point of his work and therefore he does not see human in such kind of worlds that those world are Dominant to their livings but also he sees them very miserables. He see him as a insect which grows in a system, empties himself, struggles, losing the freedom way and at last being far away from himself. This unworthy man became rootless and does what ever they want. It is very jocular that this man wants glories too and this human draw a gun to a friend that is why he stayed in bad situation. The profits are the Motivations of continuing and resistance. The profits are only personal and personal, and here if this kind of man wants glory must be a puppet and do what other tell him. Some times Ardeshir shows humans so miserable that finds salvation in making a flag by a paper and sometimes is a event writer of toadyism period. 
	You know. Sirs! Ardeshir with that Buddhism smile that is not see any kindness and happiness is not only a cartoonist or a line and maybe a thought and ink. He is a leader designer. He brings us to our roots; stop the history, for you to see today from yesterday.
	Ardeshir is not a “Don Quixote” with sword and the paper buckler and the conqueror of the chimerical world. He is not a knight around the round table. He is a mouth of objection. Between us, he brings out the sword, this sword in our eyes that always make mistake between the truth and the existence. He wants tell a story about a period, which in it the human rights, wanting each other and the human morale are a sweet joke.
	“Black” yells from his torn throat from hunger, humans learned from dogs shaking tail, the heads cut before fight. Rootless is a ruler. Tong in a mouth gives glory what a different that a hundred men have only one head.
	A girl looses her lips and really, what is a difference that the man’s head is on his own body or in frame imprisoned on the wall.
	Ardeshir can near the word, which is most important means for connection to the line. Can tell the great concept, he describes it by lines. The Ardeshir’s work is a sorrow for lambs.
	به دنياي محصص  ، پاورچين، پاورچين بايد نزديک شد
	"آکيکوهيوگا"*
	درامي که اردشير محصص مي خواهد آن را به ما نشان دهد، تضادي است که در جريان مدرنيزه، ميان آگاهي فردي و رسومي که از ديرباز استوار شده اند درکار است. کاريکاتورهاي عجيب او همانا ثمره ايستادگي او در برابر توحش زمانه، بوروکراسي، اختلاف طبقاتي و قراردادهائي است که همگي مانع مي شوند تا ما انسان باشيم: شخصي که لباسي فاخر برتن دارد اما سر او از گردنش جدا مانده است! 
	طرح هائي از اين دست درکارهاي او بارها تکرار شده است؛ حتي تصاوير طنزآلود او که بايد لبخند را برچهره آورد، ريشخند کننده سيستم اجتماعي است و اين طرح ها، برخي از کارهاي «اوتواونگه لر» را به ياد مي آورد، گرچه اين کاريکاتوريست ايراني سبک خاص خود را دارد و کارهاي او با آنچه که در اصطلاح "ساديسم" ناميده مي شود بکلي متفاوت است. کاريکاتورهاي او فضاي ايراني را با آميزه اي از داستانها و حکايت هاي ترسناکي همراه کرده است. داستان هائي تخيل گونه و ترسناک که کودکان از مادران خويش شنيده اند. مي توان گفت، جهان کاريکاتورهاي او بسيار بدبينانه است. اميدي در آنها يافت نمي شود، درعين حال که مهاجم است. درطرح ها و کاريکاتورهاي او لباس ها و رسوم ناآشناي ايراني اغلب در شکل هاي تجريدي نمايانده مي شوند، گرچه با عميق شدن روي آثار او مي توانيم خود را در آنها بيآبيم.
	جذابيت طرح هاي او براي ما، در اينجا نيست که اردشير محصص هنرمندي است از کشوري دور دست و خيال انگيز، بلکه در آن احساس عميقي است که ميان ما و مبارزه با فساد و تباهي اجتماعي ايجاد مي کند.
	 منتقد ادبي روزنامه "آساهي" پرتيراژترين روزنامه جهان که درژاپن منتشر مي شود.
	توکاي مقدس   http://sainttouka.blogfa.com
	آن وقت ها که اردشير فقط يکي بود
	 با اين اعتقاد که تقسيم بندي انتقاد به "سازنده" و "مخرب" حيله اي براي فرار از نقد شدن است؛ نقد را در هر شکل و با هر انگيزه اي خوب مي دانم حتي وقتي که منتقد به خطا مي رود به ما يادآوري مي کند که ديده مي شويم و هر نقد مخالفي مي تواند نشاني از حضور سليقه اي متفاوت در جامعه باشد. خوانندگان اين متن قبلاً مي دانند که من به نوشته هاي بي سر و تهي که امضا ندارند و فقط کچلي يا بي استعدادي کسي را يادآوري مي کنند نقد نمي گويم.
	يکي از ستايشگران اردشير محصص که مدتي است مقاله هايي در عظمت او مي نويسد اين بار به عنوان بازخواني يک پرونده ي هنري مطلبي نوشته که در آن به همه چيز از ناديده گرفته شدن اردشير طي سه دهه گذشته تا قيمت گذاري پايين آثار او در نمايشگاه آخر و حتي نقد "شهروز نظري" بر آن نمايشگاه اعتراض کرده است. مطلب "يحيي تدين" در دفاع از اردشير را دوست ندارم چون بيشتر از آن که حاوي حقيقتي باشد تلاشي است براي قدسي کردن مقام اردشير تا ديگر دست کسي به دامان او نرسد و از گزند منتقد و معاند در امان بماند و دفاع او چه لحن آشنايي پيدا مي کند آن جا که مي گويد:
	البته اينكه چرا در ميان اين همه نقادان آثار "اردشير" جناب نظري اين يكي را انتخاب كردهاند به خود ايشان مربوط است ولي با كمي ظرافت به خوبي ميتوانستند براي دنبال كردن چنين هدفي از ديگراني بهره جويند كه نسبت به مقولات مربوط به هنر ايلوستراسيون" يا طراحي حداقل داراي اعتبار و مهارتي درخور اعتنا باشند، به ياري گرفتن فردي مثل "پرويز دوايي"(2) كه بيشتر اشتهارش در اوائل مربوط به نقد فيلمهاي سينمايي آن سالها بود...
	آن وقت ها که اردشير فقط يکي بود و آن يکي هم محصص بود برخلاف نظر آقاي تدين همه بدون آن که نيازي به اثبات توانايي هاي خود در هنر ايلوستراسيون يا طراحي داشته باشند درباره او قضاوت کردند و اردشير از اين موضوع نه تنها ضرر نکرد بلکه بسيار منتفع شد! اعتبار دادن به چنين پيش شرطي براي قضاوت حتي از خود آقاي تدين هم سلب صلاحيت مي کند!
	اردشير محصص مثل هر هنرمند بزرگي در هرجاي دنيا، با پشتوانه اي از استعداد، هوش و ذکاوت، پشتکار، شناخت دنياي معاصر، آينده نگري، روابط عمومي عالي و تبليغاتي بي عيب و نقص پا به عرصه ي هنر و جامعه ي روشنفکري دهه ي چهل ايران گذاشت و موفق شد تا با حمايت هاي معنوي لشکري از روشنفکران و نويسندگان و شاعران و روزنامه نگاران به نام و عليرغم بي اعتنايي همکاران کاريکاتوريست، خود را به حق به عنوان پيشروترين طراح ايراني مطرح کند. اردشير تا قبل از سال 1357 و در دوراني که کاريکاتور روشنفکرانه خريداري نداشت بيش از ده جلد کتاب منتشر کرد و گمان ندارم که هنوز کسي- حتي از پرکارترين کاريکاتوريست هاي ما- توانسته باشد به اين رکورد نزديک شود. در ميان کساني که درباره او نقد و مقاله نوشته اند اين اسامي شاخص هستند: احمد شاملو، جواد مجابي، آيدين آغداشلو، نيکزاد نجومي، عمران صلاحي، علي اصغر حاج سيد جوادي، شائول بخاش، کريم امامي، علي رضا نوري زاده، آلبرت کوچويي، منوچهر آتشي، ايراندخت محصص، عباس پهلوان، بهروز صوراسرافيل و ... اگر از اين لطيفه که جواد مجابي و عمران صلاحي دستي در کشيدن کاريکاتور داشتند بگذريم، تنها آيدين آغداشلو و نيکزاد نجومي در آن ميان مهارتي درخور اعتنا در هنر ايلوستراسيون و طراحي داشتند؛ آيدين مقدمه ستايش آميزي بر کتاب "تشريفات" نوشت که بعدها اعتقاد خود به آن را از دست داد و انکارش کرد. شايد بيشترين سهم در حمايت از اردشير مربوط به جواد مجابي است، کسي که کتاب "کافرنامه" به او اهدا شده است و يکي از معدود کساني که مجموعه اي غني و بي نظير از آثار اردشير را در اختيار دارد.  
	اردشير به زيبايي کالاي خود را عرضه مي کند؛ کتاب هايي نفيس که گاهي با بيش از يک مقدمه و اکثراً به دو زبان منتشر شدند نشان از توجه هنرمند به بازارهاي کار در خارج از ايران دارد. چاپ يکي از طرح هاي پيکاسو بر روي جلد "شناختنامه اردشير"، اين ظن را قوت مي بخشد که پيکاسو براي اردشير طرحي کشيده است؛ اردشير در هيچ جاي کتاب تکليف اين طرح را روشن نمي کند و اجازه مي دهد تا شايعه پا بگيرد. درباره اين طرح و احتمال اردشير بودن آن با جواد مجابي صحبت کرده ام و او قوياً اين احتمال را تکذيب مي کند. با منطق هم جور نمي آيد، وقتي صدها هنرمند و نقاش و کاريکاتوريست مهم مثل استاين برگ، توپر و... با پيکاسو معاصر بوده اند و او طرحي از هيچ کدام نساخته به کدام دليل بايد اردشير را در اولويت قرار داده باشد؟ آن هم وقتي که هيچ سندي از مکاتبه يا ديدار آن ها وجود ندارد و مي دانيم که اردشير چه دقتي در حفظ و نگهداري از اين قبيل اسناد دارد.
	اين شايعه که اردشير طراحي تراز اول و شهره ي آفاق است تا آنجا صحت دارد که تراز او را نعيين مي کند وگرنه هنوز در نيويورک به شهرت و موفقيتي درخور نبوغش دست نيافته است. در يک ملاقات اتفاقي با "آرت اسپيگلمن"-  طراح و تصويرساز امريکايي و برنده ي جايزه ي پوليتزر، کسي که به طور مستمر براي نيويورک تايمز طراحي مي کند و خالق بيشترين روي جلدهاي مجله ي "نيويورکر" است- و شخص ديگري که مدير هنري مجله نيويورکر بود، درباره اردشير صحبت کردم و با تعجب ديدم که او را نمي شناسند، توضيح دادم که اردشير مقيم نيويورک است و براي نيويورک تايمز تصويرسازي مي کند و جواب شنيدم که نيويورک تايمز با بيشتر از سيصد طراح و تصويرساز تراز اول همکاري دارد که سهم هرکدام چاپ دو يا سه طرح در سال است و امکان ندارد در اين شرايط نام طراح به ياد کسي بماند مگر آن که ستون ثابت و روزانه داشته باشد که اردشير، متاسفانه، ندارد.
	اردشير هنرمند بزرگي است که براي رسيدن به موفقيت هم از استعداد و نبوغ برخوردار بود و هم از اجماع "روشنفکران متبختر"ي که چندان منزوي نبودند و به تمامي رسانه ها راه داشتند.  
	در زمانه اي که نقد هنري رونقي ندارد و چند منتقدي که باقي مانده اند به کاريکاتور به عنوان شاخه اي از هنرهاي تجسمي روي خوش نشان نمي دهند، خوب است به امثال شهروز نظري که نگاهي هم به کاريکاتور دارد بيشتر بها بدهيم. محصص بزرگ است و ديني بزرگتر بر گردن ما دارد، در برابر او با خضوع خواهيم ايستاد اما بدعت بدي است اگر بخواهيم همه همان چيزي را در او ببينند که ما مي پسنديم.
	هنر اردشير در انتقاد تند و تيز او است، ايمان دارم که او منتقدين را دوست تر دارد تا مداحاني که هنرشان ساختن بت است از يک انسان.
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