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گفت وگو با
استاد هادي ضیاءالدیني
طراح، نقاش و مجسمه ساز

اشاره
شنیدن نام استاد هادي ضیاءالدیني براي اهالي هنرهاي تجسمي و 

مجسمه سازي تداعي نیم قرن تالش و پشتکار براي هنرآفریني است. اینکه 
استمرار در كار هنري با هنرمند همزاد شده باشد، اتفاق نادر و بسیار مهمي 

است. استاد ضیاءالدیني در سال 1398 نمایشگاهي از آثار نقاشي، 
طراحي و مجسمه و تندیس خود را در فرهنگستان 
هنر )مؤسسه صبا( برگزار كرد. وسعت 
زیاد و خیره كنندة نمایشگاه حاكي 

از آن بود كه این استاد هنرمند 
لحظه اي از عمر گرانقدر خود را 

بي حاصل سپري نکرده است. 
نمایش بیش از 400 اثر هنري 
بزرگ و متوسط و كوچك 
پیامي مستقیم و غیرمستقیم 

براي اهل هنر و به ویژه 
دبیران هنر داشت و آن كار 

و كار و كار بود.
در سفر به سنندج دیدار 

كوتاهي با این 
استاد گرامي دست 
داد كه حاصل آن 

گفت وگوي كوتاهي 
با ایشان بود كه شما 
را به مطالعة متن آن 

دعوت مي كنیم.

استادازخودتانبگویید؟
 من متولد یازدهم آبان 1335 در سنندج هستم. از بین سه فرزند خانواده فرزند 

دوم بودم. متولد و بزرگ شدة محله »جورآباد« سنندج هستم. در آن زمان بچه هاي 
فقیر، غني و متوسط از لحاظ مالي با هم درس مي خواندند. این موضوع نقطه قوت 

آموزش وپرورش زمان ما بود. اتفاق دیگري هم كه مي افتاد این بود كه مدرسه به بچه هاي 
قشر فقیر، هر سال یك دست كت و شلوار مي داد. این كار خوبي بود؛ اما نكته منفي آن 

یك رنگ بودن همه كت و شلوارها بود. بنابراین در همه جاي شهر آن بچه شناسایي 
مي شدند و مردم مي فهمیدند كه فالن بچه از قشر فقیر است. 

گفتوگو:سردبیر

تجسم سخت کوشی در هنر!
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با اینكه آن زمان زنان باسواد كم 
بودند اما مادر من تحصیل كرده بود؛ 
هرچند تا مقاطع پایین. با این حال با 

زبان فرانسه حدوداً آشنایي داشت. پدرم 
جمیل ضیاءالدیني در آموزش وپرورش 
بودند و فرهنگي به حساب مي آمدند. 

خودشان و چندین نسل قبلشان 
از شعراي كرد بودند. پدرم انسان 

عارف مسلك و متواضعي بود.
شاعرمسلکيپدروسطح

سوادمادردرشماچهاثري
گذاشت؟

 قطعاً چنین انسان هایي نظیر مادر 
و پدر من، مي دانند چگونه بچه شان را 

تربیت كنند تا آینده خوبي داشته باشد.
استاد،دربارهاهمیتطراحي

بگویید.
 اول بگویم كه تأكید اهمیت 

طراحي، به خاطر خوب كشیدن محیط 
و یا سوژه نیست. طراحي دو حسن دارد. 
یكي اینكه انجام دادن آن زمان بر نیست. 

دوم اینكه فاصله بین خود طراحي و 
موضوع طراحي شده از هم خیلي كم 

است. بنابراین تمرینات زیاد و مكرر 
چشم انسان را تربیت مي كند. در كل 

چشم طراح هنرهاي تجسمي به لحاظ 
نگاه و زاویه دید باید چشم متفاوتي 

باشد. طراحي و تمرین هرچه بیشتر آن 
باعث این تفاوت مي شود.

مزیّت زیبایي شناختي اجزاي 
مجسمه سازي، قدرت، حس كار، 

شناخت آناتومي و ... است. اگر هنرجو 
قبل از ورود به مجسمه سازي بر 

هنر طراحي تسلط داشته باشد، در 
مجسمه سازي پیشرفت شگرفي خواهد 
كرد. مثالً اگر كسي طراحي و نقاشي را 
كار كند و بعد وارد هنر مجسمه سازي 
شود گویي 50 درصد آن مسیر را طي 

كرده است.
25 سال پیش یكي از شاگردان 

من در فرانسه در رشتة انیمیشن جایزه 
 گرفت. مي گفت دلیل موفقیت او این بود 

كه طراحي اش خیلي خوب بود.
برايموفقیتدرطراحيچه

بایدكرد؟
 باید آن قدر كار كنید تا خسته 

شوید؛ حتي براي اینكه خستگي تان در 
بیاید هم دوباره كار كنید.

توصیهشمابهدبیرانهنر
چیست؟

 مهم ترین ویژگي داشتن تعهد 
است. اگر افرادي پیدا شوند كه داراي 

تعهد و وطن پرستي باشند به آن ها 
توصیه مي كنم كه برنامه ریزي كنند 

و برنامه هاي شخصي شان را نسبت به 
تدریس هنر داشته باشند. با این كار 
نوآوري و پیشرفت حاصل مي شود. 

معلمان باید تفاوت هر شاگرد با شاگرد 
دیگر را در آموزش در نظر بگیرند. درك 
و فهم دبیر هنر نسبت به مسئولیتي كه 

دارد و تأثیري كه روي دیگر انسان ها 
مي گذارد، بسیار مهم است.

دورههايهنريايكهخودتان
گذراندهایدراچگونهتوصیف

ميكنید؟
 ویژگي هاي خاصي در دورة كاري 

من نبود. ولي من یك فرقي با خیلي 
از عزیزان همكارم دارم. تغییر در كار 

براي من از روي تصمیم گیري نیست. 
به صورت طبیعي و ذاتي جلو مي روم. 

مود زمان براي من اهمیتي ندارد. 
روال هنر من آن بوده كه خودم زیاد 

كار مي كردم و اگر قسمت بوده كه به 
خدمت كسي برسم سعي كردم از او یاد 

بگیرم.
منابعالهامشماچهبودهاست؟
 من از بچگي به صورت ناخودآگاه 

نسبت به محیط خود و اتفاقاتي كه 
مي افتاد واكنش نشان مي دادم. من در 
بچگي، در محلة خودمان، دوستانم و 

اتفاقاتي را كه مي افتاد یا مي شنیدم به 
تصویر در مي آوردم. این نوع نگاه من 

االن هم ادامه دارد. به خاطر كار هنري 
هیچ تفاوتي بین خودم و دیگران حس 
نمي كنم. نه برتري و نه تكبر. در نتیجه 

كنار مردم هستم. یكي از منابع الهام من 
همزیستي با مردم و شرایط اجتماعي و 

سیاسي كشور و ... است. 
ماآثاروتندیسهايبسیار
زیبایيازشماميبینیم.مراحل

طراحيایدهتابهنتیجهرسیدنآن
چیست؟

 ابتدا به واسطة اتفاقات اطراف 
محتوا و موضوع مشخصي به ذهن خطور 

مي كند. البته این را هركسي مي تواند 
بگوید. اما وظیفه هنرمند آن است كه 

موضوع را تجسم و تبدیل به یك فضاي 
زیبایي شناختي بكند. این سخت ترین 
مرحلة كار هنري است كه به آن ایماژ 

مي گویند.
كیفیت این مرحله است كه درجه و 

ارزش هنري و استعداد هنرمند را تعیین 
مي كند.

هرچندزمانگفتوگوبه
خاطركمبودوقتشمامحدودبود
اماامیدوارمدرفرصتهايآتي

گفتوگويمفصلتريداشتهباشیم.


