گفتمـان صنعت و هنـر
گفتوگو :فاطمه سپهريكيان

مهندس بهرام مصلح ،متولد  1352در تهران و دانشآموخته رشته مهندسي متالورژي از دانشگاه علم و صنعت ايران
است و مبدع هنر «فرزنگاري» .او كه يكي از مهندسان ارشد و مجرب ساپكو بهشمار ميآيد ،در هنر بصري نوين،
سبكي تازه آفريده است .چيرهدستي او در نشاندن نقش ،نور و رنگ بـر سينه فلـز ،تلفيقي دلنواز و شكوهمند
ازگرافيك ،نقاشي و دانش مهندسي است .بههمين بهانه ،با او درباره تجربههاي هنرياش به گفتوگو نشستيم.

لطفا خودتان را بيشتر معرفي كنيد؟
 بهرام مصلح هستم ،كارشناس ارشد متالورژي از دانشگاه
علم و صنعت ايران .سال  1378در ساپكو استخدام شدم و
از سال  79مسئول گروه کارشناسی پروژههاي خودكفايي
قطعات سيستمهاي تعليق ،ترمز ،فرمان ،انتقال قدرت و تهويه
در امور پشتیبانی ساخت و خودکفایی هستم.
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مقاالت پژوهشي متعددي در زمينه متالورژي و صنعت خودرو
دارم و از مؤلفان كتاب «نگرشي نوين بر طراحي سيستمهاي
راهگاهي» هستم .اين كتاب حائز رتبه تشويقي كتاب سال
از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي و رتبه اول كتاب سال
دانشجويي در گروه فنيمهندسي شد.
طراحيهای گرافيک ـ بويژه لوگو ولوگوتايپ ـ متعددي را
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انجام دادهام كه يكي از شناختهشدهترين آنها ،لوگوهاي
مورد استفاده در انجمن مهندسي متالورژي ايران و انجمن
سراميک ايران است که از حدود سالهاي  75و  76تاكنون،
بهطور رسمي مورد استفاده قرارگرفتهاند .دوره آزاد گرافيك 
را در دانشكده هنرهاي زيباي دانشگاه تهران گذراندهام و در
كنار شغل اصليم ،طراحي و ساخت آثار هنري و دكوراتيو
فلزي به روش جديد فرزنگاري را پيميگيرم.
هنر فرزنگاري چيست؟
 فرزنگاري ،ايجاد طرح و نقش بر سطح فلز با استفاده
از ابزار مختلف سايشي است .در فرزنگارهها ،طرح و نقش
موردنظر با استفاده از ابزار ايجاد سايش و برادهبرداري از سطح
فلز ،ايجاد ميشود .براي ايجاد نقش و بافتهاي متفاوت بر
سطوح فلز ،از ابزار و تيغههايي گوناگون استفاده ميشود.
انتخاب نوع رنگ و شفافيت آن ،نقشي بسيار مهم در اينگونه
آثار دارد كه رنگآمیزی توسط قلممو يا بهصورت پاشش بر
روي اثر ،انجام ميشود« .ابزارزني» و رنگآميزي در اين نوع
آثار ،بهصورت اليهبهاليه و ترکيبي ،روي سطح فلز پياده
ميشود تا زيبايي و پيچيدگي خاص طرح ،بهتر نمايان شود.



چند سال است كه به اين كار مشغوليد؟
جرقه اوليه از حدود  2/5سال پيش زده شد و از حدود

 1/5سال پيش ،بهطور جدي فعاليتم را آغاز کردهام.
انگيزه اصلي و علت گرايش شما به اين هنر چه

بوده؟
 همیشه دوست داشتم که بتوانم مهندسی و هنر را با
هم تلفیق و محصولی ترکیبی خلق کنم .ايده اصلي ساخت
اين آثار ،طي مشاهده ابزار مختلف ماشینکاری و سنگزنی
در صنايع متالورژي و مکانيک و تلفيق آنها با هنرگرافيک،
در ذهنم شکل گرفت .دريافتم که ميتوان محصول هنري
جديد و زيبايي را با اين روش خلق كرد .از همان آغاز ،در پي
استفاده از ماشينآالت تراش اتوماتيك نبودم و ميخواستم
با كمك ابزار دستي ،قوه تخيل و مهارتهاي ظريف حركتي ،
آثارم را خلق كنم.



چقدر از وقتتان را صرف فرزنگاري ميكنيد؟
عموما پنجشنبهها ،جمعهها و روزهاي تعطيل

چه آثاري را تاكنون خلق كردهايد؟
 تابلوهاي هنري و دكوراتيو در انواع تخت و برجسته،
حجمها و فرمهاي دكوراتيو ،پوششهاي تزئيني ديوار ،آثار
تركيبي چوب و فلز و غيره.
چرا فرزنگاري؟ دليل اين نامگذاري چه بوده؟
 يكي از دستگاهها و ابــزار شناخته شده
سايشي صنعتي مورد استفاده در اين روش ،
دستگاه «فرز» و «سنگ فرز» است .به همين
دليل ،اين روش را «فرزنگاري» ناميدهام.
فرزنگاري چه كاربردها و
استفادههايي دارد؟
 آثار فــرزنــگــاري ،در طراحي
دکوراسيون داخلي و خارجي كاربرد دارند.
مراكز تجاري ،فرهنگي ـ هنري ،ورزشي ،هتلها و
مجتمعهاي مسكوني ،مشتريان اين آثار هستند.

از آنجا كه آلیاژهای آلومينيم و رنگهاي مورد استفاده
در اين روش ،در برابر آب ،رطوبت و نور مقاوم هستند ،از
آنها ميتوان بدون نگراني از خطر زنگزدگي اثر ،در
مكانهاي رطوبتخيز (مانند استخرها و شهرهاي
شمالي كشور) استفاده كرد.
اين آثار ،از قابليت نصب در فضاي باز برخوردارند.
طرحهاي شما چه مشخصههايي دارند؟
 بافت ايجاد شده بر روي فلز ،همراه با فرمها ،برشها
و نيز نوع رنگآميزي ،جلوه بصري زيبا و درخشش خاصي
به اين آثار ميدهد .با حرکت بيننده در برابر اثر ،تغيير زاويه
تابش نور و يا نورپردازي ،سايهروشنهايي در هر بخش از اثر
ايجاد ميشود كه در نوع خود شگفتآور است .جمع تمامي
اين ويژگيها ،موجب ميشود تا اثر ،حالت سهبعدي ،متحرک
و زنده بهخود گرفته و كاربردهايي فراوان در فضاسازي و
دكوراسيون داخلي داشته باشد.
از نقاشي چگونه در فرزنگاري استفاده
ميكنيد؟
 قب ً
ال ،کمتر کسی از ابزار صنعتي براي نقاشي با دست
استفاده كرده بود .من بهناچار ،تمام روشها را امتحان كردم
و سرانجام به مجموعهاي بسيار متنوع دست يافتم .در حال
حاضر ،براي ايجاد هر نوع بافت و طرحي بر روي فلز ،ابزار و
دستگاه مخصوصي دارم و باتوجه به طرح و تغييرات گرافيكي
مورد نظر ،مناسبترين ابزارها را انتخاب و يا از تركيب آنها
استفاده ميكنم .كارهايم را مانند تابلوي نقاشي ،رنگآميزي
ميكنم .در انتخاب رنگ و تكنيك هم از تجارب همسرم
(منصوره محمدي) كه كارشناس نقاشي است ،استفاده
ميكنم   .
از چه آلياژهايي در كارتان استفاده ميكنيد؟
 من اين روش را تا كنون بر روي آلياژهاي آلومينيم ،مس
و فوالد انجام دادهام .البته بيگمان گريد آلياژ در دستيابي به
كيفيت ايدهآل اثر اهميت دارد .البته هماکنون بیشتر کارهای
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من روی ورق گرید خاصی از آلیاژ آلومینیم انجام میشوند که
خواص ماشینکاری مناسب ،سختی و درخشندگی را با هم
دارند و این ویژگیها در ورق معمولی آلومینیم وجود ندارند.
چه اشتراكاتي بين صنعت متالورژي و هنر
فرزنگاري وجود دارد؟
 اين دو در ظاهر ،هيچ ارتباطي با هم ندارند؛ يكي در
چارچوب منطق ،قوانين مهندسي و نگاه كارشناسي ميگنجد
و ديگري نيازمند داشتن روحيهاي لطيف ،حساس و طبعي
هنري است .شايد به جرئت بتوان گفت كه تنها وجه مشترك 
آنها ،فقط خالقيت است .بشخصه ،همواره دوست داشتم كه از
ادغام و اثرگذاري اين دو مقوله بر يكديگر ،فرمي جديد خلق
كنم؛ يعني تلفيق صنعت و هنر در محصولي جديد.
لطفا از تنوع آثار و روش كارتان بگوييد.
 تابلوهايم را در انــواع تخت و برجسته ميسازم.
برجستگي ،آثار هنري را از سكوت و خلوت ميرهاند و به آن
عمق و محتوايي مضاعف ميبخشد .در آثار برجسته و حجمي،
بهدليل پيچ و خمهاي ايجاد شده بر روي اثر ،بافتهاي حاصل
از سايش فلز ،جلوه بصري متفاوتي را بهنمايش ميگذارند و
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بازي رنگ و نور ،آن را از آثار حجمي معمولي متمايز ميسازد.
روش فرزنگاري در آثار من كامال منحصر بفرد بوده و با روشهاي
سنتي و مدرن حكاكي برروي فلزات ،تفاوت دارد .اين موضوع
توسط تمام كارشناسان هنري و فني كه آثار مرا ديدهاند،
تاييد شده است .با اطمينان ميگويم تا كنون از دستگاهها و
ابزار سايشي دستي و نوع رنگ و تکنيک رنگآميزي و سبك 
ويژه من ،براي ساخت آثار هنري و دکوراتيو در ايران ،استفاده
نشده است .بههمين دليل ،از طريق اداره مالکيت صنعتي
و سازمان صنايع دستي کشور ،به ثبت اين روش با عنوان
«فرزنگاري»  بهنام خودم اقدام کردهام که در حال طي شدن
مراحل اداري است.

پيگيري کرد .سعي ميکنم از طريق اينترنت يا بازديد از
گالريها ،آثار گرافيک ،نقاشي و تزئيني بيشتري را ببينم و در
طراحي آثارم از آنها ايده بگيرم.
آيا در نمايشگاهها و گالريهاي هنري حضور
داشتهايد؟
 حدود يك ماه پيش ،آثارم را براي اولين بار در نمايشگاه
بينالمللي دکوراسيون و معماري تهران به نمايش گذاشتم
که با استقبالي بسيارخوب مواجه شد .هماکنون نيز در حال
طراحي و ساخت مجموعهاي از آثار فرزنگاري مفهومي براي
ارائه در يک گالري معتبر هستم.

چقدر از ايدههاي ديگران در كارهاي خودتان
بهره گرفتيد؟
 از ايدههاي همسرم بسيار كمك گرفتهام بويژه در زمينه
طرحها و رنگآميزي .برخي دوستانم نيز که در زمينههاي
مختلف هنرهاي تجسمي فعاليت دارند ،مشوق و راهنماي
من بودهاند.
مقصد غايي شما در اين حيطه ،كجاست؟
 قصد دارم با استفاده از اين روش ،دامنهاي وسيع از
آثار مختلف هنري و دکوراتيو را بسازم .زيرا يقين دارم كه
کاربردهايي بسيار جديد و زيبا خواهند داشت .بهعالوه ،با
توجه بهعالقهام به خط و حروف فارسي ،در زمينه طرحهاي
آثارم ميخواهم به چنان مهارتي برسم که بتوانم با ابزار
سايشي ،خوشنويسي کنم که البته بهنظر خيليها ،كاري
تقريبا غيرممکن يا بسيار دشوار است ،اما با تمرين مستمر
و حتي شايد ساخت ابزار و دستگاهي مخصوص ،در زمينه
تحقق اين هدف تالش خواهم كرد.
از آثار كدام هنرمند الهام ميگيريد؟
 چون در ايران کسي به اين سبک کار نميکند ،هنرمند
خاصي مد نظرم نيست ،اما در گستره اين هنر ،بايد با آثار
قديم و جديد هنرهاي تجسمي آشنا بود و تحوالت را با دقت
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در مجموع ،عملكرد خود را در مقايسه و رقابت
با ديگر هنرمندان ،چگونه ارزيابي ميكنيد؟
 هيچ ترديدي وجود ندارد هنرمنداني که بهطور حرفهاي
و تماموقت در زمينه هنري خود كار ميكنند ،سريعتر به
نتيجه يا کيفيت دلخواه ميرسند .من اما با توجه به زمان
محدودي که توانستم در کنار انجام وظايف سازماني خودم
در ساپکو به اين کار اختصاص دهم ،عملکردم را نسبتا خوب
ارزيابي مي كنم .البته نبايد فراموش کرد که اين کار کامال
جديد و ترکيبي است و هنوز نياز قابل توجهي به تجربهاندوزي
بيشتر دارد.
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در پايان اگر سخنيناگفته مانده ،بفرماييد.
 از زحمات و حمايتهاي بيدريغ و ارزشمند همسرم در
تمامي مراحل شروع تا به سرانجام رسيدن آن  ،خالصانه تشکر
ميکنم زيرا اين کار بدون همراهي و همدلي او ،به نتيجه
نميرسيد .هنگامي كه سرگرم فرزنگاري هستم ،بهرغم ميل
باطني زمان کمتري را در کنار همسر و دخترم ميگذرانم.
اميدوارم كه بتوانم درآينده ،برنامه زماني بهتري براي کارهايم
داشته باشم.



نظم و منطق مهندسی در هنر فرزنگاری
گفتوگو با همسر مهندس بهرام مصلح (سركار خانم محمدي)

در پيوند همسرتان با دنياي هنر،
چقدر نقش داشتيد؟
 همسرم ،پيش از ازدواجمان نيز کار طراحي
گرافيک را انجام ميداد .بعدها در زمينه طراحي
و رنگآميزي کارهاي فلزي به او کمک کردم.
فکر ميکنم تحصيالت و فعاليتهاي هنري
من ،او را در پرداختن جديتر به زمينههاي هنر
ترکيبي ،مشتاقتر کرد.

شما خودتان هنرمند هستيد ،استعداد
همسرتان را در هنر چگونه ارزيابي ميكنيد؟
 تمام انسانها در وجود خود ،بخشي پنهان از عشق به
هنر و استعداد انجام کارهاي هنري را دارند ،فقط کافي است
كه آن را از قوه به فعل درآورده و با پشتکار ادامه دهند .يكي
از خصوصيات بارز همسرم اين بود که عالقه خود را با پشتکار
بسيار به سرانجام رساند .البته بهنظر من او تازه در ابتداي راه
بوده و همين که مسير را پيدا کرده ،بسيار ارزشمند است  .
آيا ديدگاههاي هنري مشتركي داريد؟ اين
اشتراك چه نقشي در زندگي مشتركتان دارد؟
 از ابتداي آشنايي ،ديدگاهها و ساليق هنريمان بسيار به
هم نزديک بود .همين موضوع باعث شد كه بعدها همسرم در
اجراي کارهاي هنري دکوراتيو ،با من همراهي كند.
نقاشی روی چوب :اثر منصوره محمدی

لطفا در مورد خودتان ،رشته تحصيلي و
فرزندتان بگوييد.
 منصوره محمدي ،کارشناس و مدرس نقاشي هستم.
نقاشي رنگ و روغن  به سبك سوررئال كار ميكنم .تجربیات
و سوابق هنری من عبارتند از :انیمیشن ،دکوراسیون داخلی،
ساخت تابلوهای کاشی معرق و سفال نقشبرجسته و همچنین
شرکت در نمایشگاههای گروهی نقاشی .دختري
 9ساله به نام ستايش دارم كه در حال فراگيري
نواختن  «فلوت کليددار» است.

در خصوص حس هنري انتقال يافته از يك
صنعتگر ،چه ميگوييد؟
 معموال كسي که بهطور تخصصي در زمينه هنر فعاليت
ميکند ،بسيار حسي و گاهي بيهيچ منطقي از ابزار خود
استفاده ميکند ،اما در کارهاي بهرام ،نظم و منطق مهندسي
كامال مشهود است.

خانواده هنرمند مصلح ،از
اينكه وقت گرانبهاي خود را در اختيار
ما گذاشتيد ،صميمانه سپاسگزاريم.
اميد كه در سايه تاييدات هنرمند
مطلق عالم هستي ،بازتابدهنده
زيباييها باشيد .بهار زندگيتان
سرشار از موسيقي بهار باد.

