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چون جمع شد معانی گوی بیان توان زد 
کــه رهــزِن ســامِت ســده معاصــر، ولولــه در جســم و جــان بشــریت درانداختــه و آدمــی  اینــک 
کــه »بربندیــد محمل هــا!« پــس برون رفــت از ایــن تنگنــا  گــوش بــه جرســی درنشــانده  را هــر دم 
کــه بــه  گریزناپذیــری دیگــری بایســته اســت  را همــگام بــا ضــرورت ماقــات طبیــِب جســم، 
ــِی مســیحایی اش، روح و جــاِن خســتگانی چنــد را بــه بیانــی برخاســته از  مــدِد طــب روحان
کیمیــای هســتی بخش و آزادگــر، خــوان  یابــد. بی تردیــد هنــر، ایــن  معانــی متعالــی بشــری در
ــه  ــِت آزادی )ب ــن دخ ــن ای کابی ــه  ــا ب ــم ت ــک مایی ــت. این ــته اس ــترده داش گس ــواره  ــود را هم خ
گام نهیــم، قدمــش را بــر دیــده  کــه هنــر را دختــر آزادی می دانســت(  یــش شــیلر  قــول فردر
گوییــم. جویبــاِر روان هنــر در همــه آنــات و لحظــات جاری ســت؛  نهیــم و بــه نکاحــش آری 
ــه  ــی دارد و ب ــته م ــان را انباش ــزی اش تهی جای ــه لبری ک ــان،  ــری و فیض ــار از پ ــاری سرش جویب
دشــِت ســامِت دانندگــی روان می گردانــد؛ دانــه فســرده دل را ســیراب می گردانــد و نهالــش 
کــه در فرودســتش،  ِگلــش نکنیــم  کــه  بــر ماســت  پرثمــر.  کهن درختــی شــود  تــا  مــی دارد 
ِک نغمه خــوان در حــال نوشــیدن آب انــد. هنــر، چونــان زبــاِن ناطقیــت  کبوتــران عطشــنا
یخ منــدی و فرهنگ مــداری انســانی  آدمــی، آشــکارگر مجموعــه ای بی کــران از انباشــت تار
ی بی قــراِر جهــاِن معنــا، تــاب  ی بنهفتــه دارنــد، پــری رو کتابــت رو ــان و  کــه زب اســت. آنجــا 
مســتوری نمــی آرد، لبــاس هنــر بــه تــن می کنــد و بــه نطــق درمی آیــد. ملبس شــدن بــه صــوت، 
رنــگ، حجــم، خــط و... بــر ســبیل تناســب شــکل و محتــوا امــکان برســاخِت بنــای عظیــم 
ــی چــون نقاشــی،  هنرهــا را مهیــا می ســازد. اینــک رســتاخیز الحــاِن متشــکل از نوادهندگان
ــد و  ــرا می رس ــینما و... ف ــش و س ــیقی، نمای ــی، موس ــاری، خوش نویس ــازی، معم مجسمه س
فضــای ســپهر آدمــی را انباشــه مــی دارد. فــرِم هنــری ســاخته می شــود و خــود را بــر مخاطــب 
ارائــه می گردانــد. حــال، زمانــه مواجهــه بــا فرم هــای ساخته شــده اســت بــا اغــراض مختلــف؛ 
و  تحلیــل  و  تفســیر  گاه  و  یافتــش  اندر گاه  گاه چگونگــی اش،  گذرگــه چرایــی اش،  از  گاه 
قس علی هــذا. در دومیــن آســتان و پلــه ماقــات بــا هنــر، پرســماِن ســواد هنــری و امــکان 
ســازمان های  و  نهادهــا  هنــری،  دبســتان های  کــه  آســتانه ای  می رســد؛  فــرا  آن  شــناخت 
دســت اندرکار را بــه نــدای »هــل مــن ناصــر« فرامی خوانــد. آری! هنــر نیــز همچــون زبــان، 
بــاالی  تــا ســطوح  انتفــاع  و  پاییــن لذت بــری  از ســطوح  اهــداف بی شــماری  و  کارکردهــا 
یارویــی  ــرز رو ــه از آن را خواســتار باشــیم، م کدامیــن مرحل شــناختی را دربرمی گیــرد. اینکــه 
ــان  کــه نهــادی چــون فرهنگســتان هنــر، چون ــا هنــر روشــن می ســازد. امیــد  و مواجهــه مــا را ب
گردانــد، مأمــن و  دژی مســتحکم، بســتر راحــِت هنرمنــدان را در چنیــن زمانــه ای نــاآرام مهیــا 
یــدن  ملجــأ پژوهنــدگان باشــد، تعالــی هنرهــا را البشــرط در نظــر بــدارد و امــکان بالیــدن و ناز

ــاد! ــدون ب ــدار را فراهــم ســازد؛ ای ایــن نازنین پدی
کاوه خورابه
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یــخ و به ویــژه در دوران معاصــر، هنــر در حوزه هــای فرهنگــی، اجتماعــی، سیاســی و اقتصــادی نقــش و جایگاهــی ویــژه داشــته  گســتره تار در 
اســت. هنــر، به عنــوان زبانــی بین المللــی و درك شــدنی بــرای همــه جوامــع، بهتریــن راه دیپلماســی فرهنگــی و تقویــت ارتبــاط بــا ملــل دیگــر 
کارآمــد و منعطــف در سیاســت خارجــی، زمینه ســاز ارتقــای ســطح روابــط دولت هــا  اســت و دیپلماســی فرهنگــی و هنــری، به عنــوان ابــزاری 

و به تبــِع آن، افزایــش تفاهــم میــان ملت هــا و ایجــاد صلــح و ثبــات بین المللــی اســت.

گنجینه هــای هنــری ایــران و جهــان خــود  ــار هنــری در موزه هــا و  ــه غنــای هنــر ایــران در ادوار مختلــف )کــه نمونه هــای موجــود آث ــا توجــه ب ب
کــه فرهنگســتان هنــر بــا حــدود دو دهــه فعالیــت خــود در جریان شناســی، معرفــی شــخصیت ها و مکاتــب  گــواه ایــن مدعاســت( و نقشــی 
کارگــروه دیپلماســی هنــر را اداره کل امــور بین الملــل فرهنگســتان هنــر و بــا  هنــری و همچنیــن پژوهــش و نشــر در ایــن حوزه هــا داشــته اســت، 
کمیســیون  گردشــگری و صنایــع دســتی؛ و  مشــارکت وزارت امــور خارجــه؛ ســازمان فرهنــگ و ارتباطــات اســامی؛ وزارت میــراث فرهنگــی، 

ملــی یونســکو در ایــران، تشــکیل داد.

گســترش و تقویــت دیپلماســی  کارگــروه، هم گرایــی و هم افزایــی دســتگاه های مرتبــط در حــوزه دیپلماســی هنــر؛  اهــداف تشــکیل ایــن 
ــات  ــر در تعام ــگ و هن ــاب فرهن ــت اصح ــری از ظرفی ــرای بهره گی ــب ب ــای مناس ــن برنامه ه ــی؛ تدوی ــه بین الملل ــری در عرص ــی و هن فرهنگ
کان فرهنگــی و هنــری در مقیــاس جهانــی؛ همــکاری در اجــرای پژوهش هــای فرهنگــی و  ایــران بــا جهــان؛ تعریــف و تبییــن طرح هــای 

هنــری در حــوزه بین المللــی )به ویــژه ایــراِن فرهنگــی و جهــان اســام( اســت.

گــروه برگزیــده شــدند.  کارگــروه، آیین نامــه ای در چهــار مــاده تدویــن شــد و در مــاده یــک آن، اعضــای  در پــی تشــکیل دومیــن جلســه 
کارگــروه(؛ مدیــرکل امــور بین الملــل  کارگــروه(؛ معــاون پژوهشــی و هنــری فرهنگســتان هنــر )نایب رئیــس  رئیــس فرهنگســتان هنــر )رئیــس 
کارگــروه(؛ رئیــس مؤسســه فرهنگــی و هنــری صبــا؛ نماینــده ســازمان فرهنــگ و ارتباطــات اســامی؛ نماینــده وزارت  فرهنگســتان هنــر )دبیــر 
کارشــناس هنــری  گردشــگری و صنایــع دســتی؛ نماینــده ســازمان یونســکو در ایــران؛ و  امــور خارجــه؛ نماینــده وزارت میــراث فرهنگــی، 

گــروه را تشــکیل می دهنــد.  منتخــب فرهنگســتان هنــر؛ اعضــای ایــن 

ــزاری هفته هــای فرهنگــی و هنــری، جشــنواره ها، نمایشــگاه ها، همایش هــا  ــر اســت اطاع رســانی، مشــارکت و همــکاری در برگ شــایان ذک
ــامی  ــر اس ــی هن ــرای معرف ــم ب ــار مه ــع و آث ــن مناب ــی و تأمی ــکاری در معرف ــامی؛ هم ــی و اس ــر ایران ــوع هن ــی در موض ــت های تخصص و نشس
ــر  ــاط مؤث ــه ارتب ــم آوردن زمین ــام؛ فراه ــان اس ــی و جه ــران فرهنگ ــدان ای ــر و هنرمن ــات هن ــک اطاع ــکیل بان ــور؛ تش کش ــارج از  ــی در خ و ایران
کشــورها و تســهیل حضــور آنــان در مجامــع علمــی و هنــری و شــرکت  کادمیــک هنــری دیگــر  کــز علمــی و آ کشــور بــا مرا اســتادان و هنرمنــدان 
کشــور در دیپلماســی فرهنگــی و هنــری؛ از جملــه وظایــف  در جشــنواره های بین المللــی؛ اســتفاده از ظرفیــت ایرانیــان مقیــم خــارج از 
کارگــروه در  کارگــروه هــر دو مــاه یــک بــار تشــکیل و مصوبــات و اقدامــات مؤثــر  کارگــروه محســوب می شــود. جلســات  و برنامه هــای ایــن 

کارگــروه منعکــس می شــود.   وب گاه هــای دســتگاه های عضــو 

به منظــور اجرایی شــدن اهــداف فرهنگســتان هنــر در حــوزه امــور  بین الملــل، تفاهم نامــه ای بیــن فرهنگســتان هنــر جمهــوری اســامی ایــران 
و ســازمان فرهنــگ و ارتباطــات اســامی منعقــد شــد.

تفاهم نامه همکاری فرهنگستان هنر و سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی  
تفاهم نامــه همــکاری بیــن فرهنگســتان هنــر جمهــوری اســامی ایــران و ســازمان فرهنــگ و ارتباطــات اســامی در زمینــه همــکاری مشــترک و 

 

دیپلماسی فرهنگی هنری و  رویدادهای بین المللی 
فرهنگستان هنر جمهوری اسامی ایران
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گردشــگری هنــری امضــا شــد. یکردهــای دیپلماســی هنــر، اقتصــاد هنــر و  هم افزایــی بــرای توســعه و تعامــل فرهنگــی و هنــری بــا رو

کیــوان رحیمــی، دبیــر ایــن فرهنگســتان؛ و ســازمان فرهنــگ و ارتباطــات اســامی بــه  ایــن تفاهم نامــه میــان فرهنگســتان هنــر بــه نمایندگــی 
نمایندگــی حجت االســام مهــدی ایمانی پــور، معــاون همکاری هــای علمــی و فرهنگــی ســازمان؛ در محــل ایــن ســازمان بــه امضــا رســید.

کان فرهنگــی و هنــری در ســطح جهانــی اعــم از تقویــت حــوزه بــزرگ  بــر اســاس ایــن تفاهم نامــه  همــکاری »مشــارکت در تبییــن طرح هــای 
تمــدن ایرانــی، توجــه ویــژه بــه هنــر قدســی، هنــر اســامی و هنــر مشــرق زمیــن، تقویــت ارتباطــات هنرمنــدان جوامــع اســامی«، »مشــارکت و 
کشــور«، »همــکاری در انجــام  همــکاری در برگــزاری هفته هــای فرهنگــی، جشــنواره ها و نمایشــگاه های تخصصــی ســازمان در خــارج از 
پژوهش هــای فرهنگــی و هنــری در حــوزه بین المللــی، به ویــژه جهــان اســام«، »حمایــت علمــی و فنــی از انتشــارات ســازمان بــا معرفــی 
ــار هنــری و تأمیــن محتــوای مــورد نیــاز نمایندگی هــای فرهنگــی در حوزه هــای هنــری  مشــاوران و ناظــران متخصــص در امــور طبــع و نشــر آث
گــون هنــری،  گونا بــه زبان هــای مــورد نیــاز و بروشــورهای مربــوط بــه زبان هــای خــاص«، »تأمیــن نیازهــای علمــی رایزنی هــا در رشــته های 
ــت ها  ــزاری نشس ــکاری در برگ ــمینارها«، »هم ــزاری س ــری و برگ ــی و هن ــخنرانی های تخصص ــرای س ــرایط ب ــراد واجد الش ــزام اف ــژه در اع به وی
کشــور« و »همــکاری در معرفــی  گفت وگوهــای نخبگانــی در موضــوع هنــر اســامی و ایرانــی در داخــل و خــارج  و همایش هــای تخصصــی و 
ــر در ایــن  کشــور«، از جملــه تعهــدات فرهنگســتان هن ــی در خــارج از  ــر اســامی و ایران ــرای معرفــی هن ــار فاخــر و مفیــد ب ــع و آث و تأمیــن مناب

ــه شــمار مــی رود.  تفاهم نامــه ب

ــع،  ــه از رایزنی هــا و اطاعــات الزم از وقای ــژه واصل گزارش هــای فرهنگــی و هنــری وی ــار و  ــن تفاهم نامــه »ارســال اخب ــر اســاس ای همچنیــن ب
یدادهــا، ســمینارها و جشــنواره های معتبــر هنــری جهــان بــر اســاس محورهــای مــورد درخواســت بــرای فرهنگســتان«، »اختصــاص بخشــی  رو
ــه فرهنگســتان«، »پیشــنهاد  ــار هنــری ب ــه آث ــرای ارائ کشــور ب از فضــای نمایشــگاهی نمایشــگاه های فرهنگــی و هنــری ســازمان در خــارج از 
یخــی ایــران بــا ســایر  طرح هــا و برنامه هــای مطالعاتــی در زمینــه هنــر ملــل بــه فرهنگســتان بــا توجــه بــه مشــترکات فرهنگــی، دینــی و تار
کشــورهای اســامی در  کشــورها«، »همــکاری در تشــکیل بانــک اطاعــات هنــر و هنرمنــدان جهــان اســام و عضویــت هنرمنــدان برجســته 
ــی و  ــز علم ک ــا مرا ــور ب کش ــدان  ــتان و هنرمن ــی فرهنگس ــته و هیئت علم ــته، وابس ــای پیوس ــاط اعض ــه ارتب ــم آوردن زمین ــتان«، »فراه فرهنگس
کـــشورها و حضـــور آنـــان در مجامــع علمــی و هنــری و شــرکت در جشــنواره های بین المللــی« و »همــکاری در انجــام  کادمیــک هنــری ســایر  آ
پروژه هــای فرهنگــی و هنــری در چهارچــوب وظایــف محولــه و برگــزاری نمایشــگاه های مشــترک تخصصــی و بین المللــی درکشــورهای 

ــود. دارای نمایندگــی فرهنگــی« از جملــه تعهــدات ســازمان فرهنــگ و ارتباطــات خواهــد ب

چاپ نسخه خطی موجود در بخارست
در پــی نشســت مشــترک محبوبــه پلنگــی، مدیــرکل امــور بین الملــل فرهنگســتان هنــر، بــا پرویــن نگیــن راز، نماینــده فرهنگــی ســفارت 
جمهــوری اســامی ایــران در بخارســت، مقــرر شــد تــا آثــار هنــری و نســخ خطــی ایــران در آن کشــور شناســایی شــود. بــه همیــن منظــور ســفارت 
کنــد. همچنیــن از ایرانیــان مقیــم آن  ــا در ایــن امــر همــکاری  کــرد ت کشــور درخواســت  کادمــی ایــن  جمهــوری اســامی ایــران در رومانــی از آ

کننــد.  کشــور خواســته شــد تــا از ایــن پــروژه حمایــت 

گرفــت تــا نســبت  در نهایــت ســی قطعــه عکــس از نســخ خطــی ایرانــی موجــود در مــوزه »قلعــه پلــش« رومانــی در اختیــار فرهنگســتان هنــر قــرار 
بــه چــاپ و انتشــار آن اقــدام شــود. 



4

13
99

یز 
 پای

،3
ه 5

مار
، ش

جم
ل پن

سا
ر، 

هن
یر 

سف
ی 

خبر
یه 

شر
ن

انتشار تصاویر آثار هنری و نسخ خطی در موزه ارمیتاژ 
قهرمــان  بــا  هنــر،  فرهنگســتان  بین الملــل  امــور  مدیــرکل  پلنگــی،  محبوبــه  گفت  وگــوی  پــی  در 
ســلیمانی، رایــزن فرهنگــی ایــران در مســکو، فرهنگســتان هنــر عاقه منــدی و آمادگــی خــود بــه 
گنجینــه مــوزه  یــخ هنــر ایــران، محفــوظ در  ــار برجســته تار کتابــی نفیــس از نســخ خطــی و آث چــاپ 
ــزن فرهنگــی مســکو ایــن  ــا از طریــق رای ــرد و خواســت ت ک ــاژ و مؤسســه شرق شناســی را اعــام  ارمیت

گیــرد.  ارتبــاط صــورت 

در پــی ایــن طــرح نیــز پیش نویــس تفاهم نامــه  همــکاری فرهنگســتان هنــر و مــوزه ارمیتــاژ ترجمــه و 
ارســال و مقــرر شــد تــا ایــن ارتبــاط از ســوی رایزنــی فرهنگــی ایــران در مســکو پیگیــری شــود. 

ــی،  ــور خط ــخه های مص ــانی، نس ــای ساس ــی، نقره ه ــای هخامنش ینه ه ــه زر ــت مجموع ــی اس گفتن
کرمــان، زربافت هــای  کــی، نقاشــی های روغنــی، ترمه هــای  قطعــات خوش نویســی، جلدهــای ال
و  مختلــف  ادوار  مســکوکات  جهــان(،  و  ایــران  قالی هــای  )سرسلســله  پازیریــک  کاشــان، 

آثــار هنــری موجــود در مــوزه ارمیتــاژ اســت.  ســفالینه های نیشــابوری، از جملــه 

همچنیــن در پــی فعالیت هــای مشــترک فرهنگســتان هنر و رایزنی فرهنگی در مســکو، فرهنگســتان 
کــوف در بهار 1400 برگزار شــود.  هنــر پیشــنهاد داد ســه وبینــار بــا حضــور مســئوالن مــوزه تریتیا

گالــری، و رئیــس بخــش هنــر  کــوف، مشــاور هنــری  ســخنرانان ایــن ســه وبینــار رئیــس مــوزه تریتیا
ــود.  ــد ب ــوزه، خواهن ــن م ــر ای معاص

کادمی هنری ارمنستان  پیشنهاد انعقاد تفاهم نامه همکاری فرهنگستان هنر با آ
ــتان،  ــر ارمنس ــی هن کادم ــران و آ ــر ای ــتان هن ــان فرهنگس ــکاری می ــه هم ــس تفاهم نام ــه پیش نوی تهی
کــه در بخــش روابــط بین الملــل فرهنگســتان هنــر بــا همــکاری معاونــت  کارهایــی بــود  از جملــه 
گســترش همــکاری در  پژوهشــی ایــن فرهنگســتان صــورت پذیرفــت. ایــن پیش نویــس به منظــور 
کتــاب  حوزه هــای متنــوع هنــر، شناســایی آثــار فاخــر هنــری ایــران در ارمنســتان، و چــاپ و نشــر 

ــار هنــری و نیــز نســخ خطــی، تهیــه شــد. نفیــس ایــن آث

فرهنگســتان هنــر در ایــن تفاهم نامــه، مشــارکت و همــکاری خــود بــرای انجــام طرح های پژوهشــی در 
زمینه هــای فرهنگــی و هنــری مشــترک، و نیــز همــکاری هنرمنــدان بــرای هم افزایــی و دســتاوردهای 
کــرد. برگــزاری دوره هــای آموزشــی و پژوهشــی بــرای هنرجویــان و هنرپژوهــان  علمــی و هنــری را اعــام 
کارگاه هــا در موضوعــات مــورد  کوتاه مــدت و  در قالــب فرصت هــای مطالعاتــی و دوره هــای آموزشــی 
عاقــه دو طــرف، از دیگــر ُمفــاد اعام شــده بــرای انعقــاد ایــن تفاهم نامــه بــه شــمار مــی رود. مشــارکت 
کشــور، و  یدادهــای هنــری مشــترک از آثــار هنرمنــدان دو  در طراحــی و برگــزاری نمایشــگاه ها و رو
کتابخانه هــا و منابــع علمــی و  تبــادل دســتاوردهای علمــی و پژوهشــی بــا تســهیل دسترســی بــه 
بانک هــای اطاعاتــی هنــرِی مــورد نظــر نیــز از دیگــر مفــاد پیشــنهادی در ایــن تفاهم نامــه همــکاری 

بــود. 
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چاپ نسخه نفیس بوستان سعدی در کتابخانه ملی قاهره
کــه بیــن مدیــرکل امــور بین الملــل فرهنگســتان هنــر بــا عبدالرضــا بنی علــی، رایــزن  در ماقاتــی 
کــرد تــا نســخ نفیــس  گرفــت فرهنگســتان هنــر اعــام آمادگــی  فرهنگــی ایــران در قاهــره، صــورت 
کتابخانــه ملــی قاهــره بــه خــط نســتعلیق  هنــری، از جملــه نســخه بوســتان ســعدی موجــود در 
ایــن  در  بهــزاد،  کمال الدیــن  امضــای  بــه  نقاشــی  مجلــس   6 ی  حــاو و  مشــهدی  ســلطان علی 

شــود.  منتشــر  فرهنگســتان 

همچنیــن مقــرر شــد تــا از طریــق رایــزن فرهنگــی جمهــوری اســامی ایــران در قاهــره ایــن مســئله 
مطــرح و پیگیــری شــود. 

رایزنی با کاردار فرهنگی ایران در تاجیکستان 
ــراِن  ــی ای ــوزه تمدن ــه در ح ک ــت  ــورهایی اس کش ــه  ــتان، از جمل ــایه، تاجیکس ــت و همس ــور دوس کش
شــد،  برقــرار  تاجیکســتان  بــا  ارتبــاط  بــرای  کــه  رایزنی هایــی  طــی  در  دارد.  قــرار  فرهنگــی  بــزرِگ 
گســترش  ــا فرهنگســتان هنــر و ضــرورت  ــرای همــکاری ب وزارت فرهنــگ جمهــوری تاجیکســتان ب
کــرد. فرهنگســتان هنــر  ــان اعــام آمادگــی  کشــوِر هم فرهنــگ و هم زب مناســبات فرهنگــی میــان دو 
کشــور  کــرد تــا هنرمنــدان تــراز اول ایــن  جمهــوری اســامی ایــران نیــز بــرای تقویــت ایــن روابــط دعــوت 
کشــور نیــز چنــد نفــر از هنرمنــدان حــوزه  را بــه عضویــت افتخــاری خــود بپذیــرد و وزارت فرهنــگ ایــن 
کــه ایــن موضــوع در حــال بررســی اســت.  موســیقی و ســینمای خــود را بــرای عضویــت پیشــنهاد داد 

چاپ و نشر شاهکارهای هنری ایران در موزه پرگامون در برلین
کــه بخــش بین الملــل فرهنگســتان هنــر پیگیــر آن اســت شناســایی آثــار و  یکــی دیگــر از امــوری 
کشورهاســت. مــوزه پرگامــون از جملــه موزه هایــی  شــاهکارهای هنــری ایــران در موزه هــای دیگــر 
طــی  در  هنــر  فرهنگســتان  اســت.  محفــوظ  آن  در  ایرانــی  هنرهــای  از  بســیاری  آثــار  کــه  اســت 
کتــاب و  کــه بــه انجــام رســانده، خواهــان چــاپ ایــن مجموعــه نفیــس در قالــب  پیگیری هایــی 

معرفــی آن بــه جامعــه هنــری ایــران اســت. 

دیدارهایی به منظور تحقق اهداف بین المللی 
کتچــی، ســفیر و نماینــده  به منظــور تحقــق اهــداف بین المللــی، دیدارهــا و رایزنی هایــی بــا احمــد پا
دائــم جمهــوری اســامی ایــران در ســازمان آموزشــی، علمــی و فرهنگــی ملــل متحــد )یونســکو(؛ 
ایــران در یونــان؛ حمیدرضــا عصمتــی، رایــزن فرهنگــی  مهــدی نیکخواه قمــی، رایــزن فرهنگــی 
یه؛ جعفــر رونــاس، وابســته فرهنگــی ایــران در الهــور؛ بهــادر امینیــان، ســفیر جمهــوری  ایــران در ســور
وابســته فرهنگــی و مســئول خانــه فرهنــگ  ربیعــی،  ابوالفضــل  و  افغانســتان؛  ایــران در  اســامی 
گســترش تبــادالت فرهنگــی و هنــری صــورت  جمهــوری اســامی ایــران در نخجــوان؛ در جهــت 

ــت.  گرف
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داود احمدی بلوطکی

هم زمــان بــا هفتــه ملــی خوش نویســی، آییــن مجــازی رونمایــی و 
ــی  کوف ــی  ــخ و سبک شناس ی ــتور؛ تار ــطر مس ــاب س کت ــی  ــد و بررس نق
ــا مشــارکت بنیــاد بین المللــی امــام  شــرقی، بــی حضــور مخاطــب ب

ــد. ــزار ش ــر برگ ــتان هن ــا)ع( در فرهنگس رض

کــه دوشــنبه 28 مهــر 1399 در فرهنگســتان هنــر  ایــن مراســم  در 
کریمی نیــا، قرآن پــژوه و عضــو هیئت علمــی  برگــزار شــد، مرتضــی 
و  نســخه پژوه  قلیچ خانــی،  حمیدرضــا  اســام؛  جهــان  دانشــنامه 
گــروه تخصصــی  پژوهشــگر خوش نویســی؛ مهــدی مکی نــژاد، عضــو 
مهــدی  و  هنــر؛  فرهنگســتان  دســتی  صنایــع  و  ســنتی  هنرهــای 
کتــاب و پژوهشــگر خوش نویســی، ســخنرانی  گــرد، مؤلــف  صحرا

کردنــد.

بــه  َمقــدم  خیــر  بــا  مکی نــژاد  مهــدی  نشســت،  ایــن  ابتــدای  در 
ملــی  هفتــه  مجــازی،  فضــای  در  هنــر  فرهنگســتان  مخاطبــان 
گرامــی داشــت و ضمــن تبریــک بــه هنرمنــدان ایــن  خوش نویســی را 
ارکان  از  یکــی  خوش نویســی  گفــت:  و  کــرد  ســخن  آغــاز  عرصــه، 
کریــم،  قــرآن  کتابــت و خوش نویســی  هنــر جهــان اســام اســت و 
بــدان  کــه هنرمنــدان خوش نویــس  بــوده  یکــی از مســائل اساســی 
ــاظ  ــه لح ــرد از هم گ ــای صحرا ــتور آق ــطر مس ــاب س کت ــد.  پرداخته ان

 

رونمایی و نقد و بررسی کتاب سطر مستور 
قابــل اعتناســت. ایــن کتــاب، کتابــی جامــع، بانظــم و مرجع اســت. 
کــه در  از طرفــی هــم سبک شناســی بــرای مــا پدیــده ای جدیــد اســت 
ــورد  ــا آن برخ ــدی ب ــورت ج ــوزه، به ص ــن ح ــا در ای ــی م ــخ پژوهش ی تار

نشــده اســت.

ادامــه داد: خوش نویســی هنــری چندوجهــی  زمینــه  او در همیــن 
ایــن  می شــود،  اســتفاده  کریــم  قــرآن  در  کــه  زمانــی  و  اســت 
تحلیــل،  و  تجزیــه  می گیــرد.  خــود  بــه  ویــژه  شــکلی  خصوصیــت 
کتابــت، قرآن نگاره هــا و مصحــف کاری، بســیار ســخت اســت و 
کاری بســیار ارزشــمند انجــام  گــرد از ایــن جهــت هــم،  آقــای صحرا

اســت. داده 

گفــت: ایشــان  ــرد و  ک ــده اشــاره  ــه ســبک و ســیاق نگارن ــژاد ب مکی ن
ــی  کوف ــی  ــخ خوش نویس ی ــم از تار ــیار مه ــه دوره ای بس ــر اینک ــاوه ب ع
کــرده  یخ نــگاری و سبک شناســی  تار و تحلیــل،  را تجزیــه  شــرقی 
کــه  کســانی  ی  اســت، راه و روش نــگارش و آمــوزش هــم پیــش رو
کتابــت و خوش نویســی تحقیــق  می خواهنــد در حــوزه نســخه آرایی، 
کــه  کتــاب می توانــد بــرای پژوهشــگرانی  گذاشــته اســت. ایــن  کننــد، 
قصــد ادامــه ایــن راه را دارنــد، الگویــی بســیار خــوب باشــد. مــا امــروز 
همچــون  پژوهشــگرانی  زحمــات  مــدد  بــه  بگوییــم  کــه  مفتخریــم 
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حــوزه  در  محققــان  دیگــر  و  قلیچ خانــی  آقــای  گــرد،  صحرا آقــای 
مــا  تکیــه  یــم.  دار خوبــی  بســیار  بومــی  تحقیقــات  خوش نویســی، 
امــروز بــه داخــل اســت. ایــن نویــدی اســت بــرای آینــده خوش نویســی 
کــه ایــن هنــر همچنان کــه در حــوزه تولیــد هنــری، راه خــودش را  مــا 

ــت. ــوان اس ــم پرت ــش ه ــوزه پژوه ــد، در ح ــه می ده ادام

حمیدرضــا قلیچ خانــی ســخنران بعــدی ایــن برنامــه بــود. او در آغــاز 
گــرد قدردانــی  آقــای صحرا ارزشــمند  تــاش  از  گفــت:  ســخنانش 
می کنــم و نتیجــه زحمــات و تــاش ایشــان را می توانیــم در دقــت و 

کتــاب ببینیــم. ارزش همیــن 

ــع  ــده مناب ــه دربرگیرن ک ــا را  کتابخانه ه ــا و  ــت موزه ه ــی هم قلیچ خان
کیــد بر  اصلــی این گونــه پژوهش هــا هســتند، الزم دانســت و ضمــن تأ
گفــت: تــا دهه هــای  در اختیــار قــراردادن منابــع الزم بــرای محققــان، 
کــم بودنــد و پژوهشــی بــدان  کوفــی بســیار  اخیــر، منابــع دربــاره خــط 
نداشــت.  وجــود  سبک شناســی  اصــًا  و  نداشــت  وجــود  معنــی 
بعضــی از آنهــا تألیفــی و بعضــی نیــز ترجمــه بودنــد. مــا هــر چقــدر 
کوفــی و پیدایــش  یــم و بــه خــط  یــخ خطــوط عقب تــر می رو در تار
کار ســخت تر می شــود  کوفی هــای بی نقطــه و بی اعــراب می رســیم، 
کتــاب        ارزش هــای  از  یکــی  نیســتند.  دســترس  در  هــم  منابــع  و 

کــرده تــا اطاعــات مربــوط  کــه مؤلــف تــاش  ســطر مســتور ایــن اســت 
کنــد. ایــن پژوهــش می توانــد  بــه نســخه ها را به صــورت دقیــق عنــوان 
بــرای پژوهشــگران دیگــر حوزه هــا هــم مفیــد باشــد. بــه نظــر مــن ایــن 
کــه  کــه ِمن بعــد، هــر محققــی  کتــاب بــه اســتانداردی رســیده اســت 
کوفــی  کوفــی و  در پژوهــش و پایان نامــه و مقالــه ای در حــوزه خــط 
کتــاب مراجعــه  کنــد، ناچــار اســت بــه ایــن  ایرانــی بخواهــد تحقیــق 
کنــد و قطعــًا بی نیــاز از ایــن اثــر نخواهــد بــود. بــه همیــن ســبب ایــن 
ــای  ــی، هنره کتاب آرای ــی،  ــوزه خوش نویس ــرای ح ــی ب ــاب مرجع کت
اســامی و خطــوط ایرانــی و شــرقی محســوب می شــود. بــه متولیــان 
کــه از ایشــان  کتــاب تبریــک می گویــم و امیــدوارم  چــاپ و نشــر ایــن 
کــه در ایــن حــوزه فعالیــت می کننــد،  و تمامــی پژوهشــگران جوانــی 

حمایــت بشــود.

ســخن  این گونــه  کــه  بــود  بعــدی  ســخنران  کریمی نیــا  مرتضــی 
یــخ خوش نویســی.  کــرد: مــن نــه خوش نویســم و نــه مــورخ تار آغــاز 
کتــاب و ایــن حــوزه پیونــد می زنــد، عاقــه  کــه مــرا بــا ایــن  چیــزی 
تمــدن  و  فرهنــگ  یــخ،  تار گذشــته  الیه هــای  بــه  مــن  بی انــدازه 
کهــن  نســخه های  از  مکتــوب  نمونه هــای  اســت.  ایــران  و  اســام 
کوفــی مشــرقی، از جملــه اســناد مهم انــد.  کوفــی و  قرآنــی بــه خــط 
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کهــن ایــران در  یــخ  ــرای شــناخت تار کــه مــا ب قدیمی تریــن اســنادی 
کــه واجــد  کمتــر اثــری هســت  یــم نســخه های قرآنی انــد و  اختیــار دار
کــه مــا را  کار ایشــان از ایــن لحــاظ  اطاعاتــی این گونــه جامــع باشــد. 
کوفــی درآورده اســت، بســیار حائــز  از ســردرگمی بیــن انــواع خطــوط 
کوفــی مشــرقی  اهمیــت اســت. ایشــان بــرای اینکــه مــا بهتــر بتوانیــم 
خــارج  هــم  خــط  از  خــود  نمونه هــای  از  بعضــی  در  بشناســیم،  را 
ــه  ــن توج ــا ای ــک می شــود. ب ــه خط نقاشــی نزدی می شــود و به نوعــی ب
کتــی وجــود نداشــته  کار ارزشــمند هیــچ نقشــه راه و ما کــه بــرای ایــن 
کرده انــد، می تــوان مطمئــن  کار را از اول شــروع  اســت و ایشــان همــه 
کتــاب در درازمــدت اهمیــت خــود را نشــان می دهــد.  کــه ایــن  بــود 
کتــاب ســطر مســتور، بــر اســاس ایــن ســه عنصــر یعنــی:  تقســیم بندی 
شناســایی و تحلیــل خــط، تذهیــب، و احیانــًا مراجعــه بــه مــکان 
کــه از ایــن تقســیم بندی در آثــار دیگــری  جغرافیایــی خــط اســت، 
اســت.  نشــده  اســتفاده  غالبــًا  دیده ایــم،  ترجمــه  به صــورت  کــه 
تحلیل هــای  بعضــی  منشــأ  کتــاب،  ایــن  در  ایشــان  تحقیقــات 
کمکــی می دهــد تــا بتوانیــم  کــه بــه مــا ابزارهایــی  یخــی اســت  تار
کتــاب بیشــتر از  در تقســیم بندی ها دقیق تــر شــویم. نــکات ارزنــده 
ــه  کنــم. ب ــم اینجــا و به صــورت خاصــه عــرض  کــه بتوان ایــن اســت 
ــیار  ــم و بس ــک می گوی ــرد تبری گ ــای صحرا ــت آق ــی و هم سخت کوش
کار مهمــی انجــام داده  کــه فرهنگســتان هنــر مــا، چنیــن  خوشــحالم 
ــار بومــی مــا  کــه جایــش در میــان آث کــرده  ــری را حمایــت  اســت و اث
ــی در  گل ــن  ــاهد چنی ــروزه ش ــا ام ــا م ــده ت ــث ش ــن باع ــود. ای ــی ب خال

گلســتان خوش نویســی مان در حــوزه پژوهــش باشــیم. بوســتان و 

وجــه  شــمردن  بــارز  ضمــن  مکی نــژاد  مهــدی  برنامــه،  ادامــه  در 
در  خوش نویســی  گفــت:  مســتور  ســطر  کتــاب  زیبایی شناســی 
فرهنــگ مــا و در فرهنــگ جهــان اســام، بــه چشــمه می مانــد و ایــن 
کتــاب مــا را بــه ســمت سرچشــمه هدایــت می کنــد. مــن توصیــه 

کتــاب را به عنــوان الگویــی بســیار خــوب بخوانیــد. می کنــم ایــن 

به عنــوان  کتــاب،  مؤلــف  گــرد،  مهــدی صحرا برنامــه،  انتهــای  در 
کــرد: مــن بــرای تألیــف ایــن  آخریــن ســخنران این گونــه آغــاز ســخن 
کــردم.  کــه در دسترســم بــود اســتفاده  کوفــی  کتــاب، از همــه آثــار 
گرفتــم، روشــی  کتــاب در نظــر  کــه در ابتــدا بــرای تألیــف  روشــی را 
از  روش  ایــن  در  بــود.  جغرافیایــی  طبقه بنــدی  مبنایــش  کــه  بــود 
کــه آن خــود  کــردم  یخــی و خوش نویســی ایــران اســتفاده  متــون تار
عنــوان  بــا  غربــی  و  »خراســانی«  عنــوان  بــا  شــرقی  بخــِش  دو  بــه 
کنــم،  »عراقــی« تقســیم می شــود. می خواســتم ایــن الگــو را پیــاده 
کتابتشــان  محــل  کــه  نمونه هایــی  تعــداد  کــه  دلیــل  ایــن  بــه  امــا 
یــخ   کــردم. در تار مشــخص نبــود بســیار فــراوان بــود، مســیر را عــوض 
کــه اطاعاتــی از نحــوه  هنــر وقتــی بــا آثــاری هنــری مواجــه می شــویم 
آنهــا  بــا  برخــورد  بــرای  روش  بهتریــن  نیســت،  تولیدشــان  زمــان  و 
کنــد. در  کمــک  کــه بســیار می توانــد بــه مــا  سبک شناســی اســت 
قــرن نوزدهــم، غربی هــا سبک شناســی را بســیار توســعه دادنــد و از 
کار را نکردیــم و در مســیر تحقیقــات  گرفتنــد. امــا مــا ایــن  آن بهــره 
در  می شــود.  بی توجهــی  به نوعــی  سبک شناســی،  بــه  هنری مــان 
ــه  ــه مــا ارائ یخ نــگاری ب ــازه از تار کــه سبک شناســی، روشــی ت حالــی 
می دهــد و باب هایــی جدیــد برایمــان در طــول مســیر تحقیــق بــاز 

می کنــد.

تألیــف  کار در مســیر  گــرد مهم تریــن و ســخت ترین بخــش  صحرا
کتابــش را دسترســی بــه منابــع دانســت و در انتهــا گفــت: ایــن کتــاب 
گام هــای اولیــه دانســت و بــا توجــه بــه اینکــه مخاطــب  را می تــوان از 
به کاربــردن  از  اســت،  خــاص  مخاطــب  مشــخصًا  کتــاب  ایــن 

کــرده ام. عناویــن ابتدایــی  خوش نویســی در آن پرهیــز 

کتاب سطر مستور  رونمایی شد. در انتهای این برنامه از 
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نمایشگاه خوش نویسی به مناسبت هفته وحدت 

ارادت خوش نویسان ایرانی به 
ساحت حضرت محمد)ص(

گروهــی خوش نویســی بــا  بــه مناســبت هفتــه وحــدت، نمایشــگاه 
کارگاه خوش نویســی، در مؤسســه  عنــوان »پیامبــر اعظــم)ص(« و نیــز 

فرهنگی هنــری صبــا برگــزار شــد.

شــیوه نامه های  رعایــت  دلیــل  بــه  خوش نویســی  کارگاه  ایــن 
 ،1399 آبــان   12 دوشــنبه  روز  مخاطــب،  حضــور  بــی  بهداشــتی 
»اســتاد  نگارخانــه  در  ایــران  خوش نویســان  انجمــن  همــت  بــه 
مــوزه هنرهــای معاصــر  بــا همــکاری  و  فرشــچیان« مؤسســه صبــا 
فلســطین برگــزار شــد و »غامرضــا ســپهری«، »محســن میرحســینی« 
بــا خطــی  را  نــام مبــارک حضــرت محمــد)ص(،  و »ازهــار شــرکا« 

درآوردنــد. تحریــر  رشــته  بــه  خــوش 

نمایشــگاهی  خوش نویســی،  کارگاه  ایــن  برگــزاری  بــا  هم زمــان 
کــه ایــن هنرمنــدان همــه  ــر از بیــش از ســی هنرمنــد  شــامل چهــل اث
از اســتادان شــاخص و شناخته شــده خوش نویســی ایــران بــه شــمار 
گالــری اســتاد فرشــچیان مؤسســه فرهنگی هنــری صبــا  می رونــد، در 

برپــا شــد.

والدت  و  وحــدت،  هفتــه  مناســبت  بــه  کــه  نمایشــگاه  ایــن  در 
ــزار  ُپرســعادت حضــرت محمــد)ص( و امــام جعفــر صــادق)ع( برگ
شــد، آثــاری از انــواع قالب هــای نســتعلیق، شکســته، نســخ، ثلــث، 

و نقاشــی خط بــه نمایــش  درآمــد.

کــه در ایــن نمایشــگاه رونمایــی شــد، شــامل آثــاری  مجموعــه ای 
انجمــن  فراخــوان  دنبــال  بــه  و  روز  ســه  طــی  در  فقــط  کــه  اســت 
خوش نویســان ایــران خلــق و اجــرا شــده و بــا همــکاری ایــن انجمــن 

گرفتــه اســت. و فرهنگســتان هنــر شــکل 

آبــان   20 تــا  بهداشــتی  شــیوه نامه های  رعایــت  بــا  نمایشــگاه  ایــن 
1399 در مؤسســه فرهنگی هنــری صبــا میزبــان عاقه منــدان بــود.
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همایش هنر  و بیماری های فراگیر؛ هنر/کرونا

ســال  زمســتان  از   »19 »ُکویــد  همه گیــر  بیمــاری  شــیوع  پــی  در 
گذشــته، پژوهشــکده هنــِر فرهنگســتان هنــر جمهــوری اســامی ایران 
به منظــور تحلیــل و بررســی تأثیــر ایــن همه گیــری جهانــی در هنــر و 
گیــر؛ هنر/کرونــا«  جامعــه هنــری، همایــش »هنــر و بیماری هــای فرا
کار خــود قــرار داد. فراخــوان ایــن همایــش بهــار ســال  را در دســتور 
یافــت و بررســی مقــاالت  جــاری )1399( منتشــر شــد و پــس از در
رســیده بــه دبیرخانــه ایــن همایــش، برگــزاری نشســت های پژوهشــی 
آن در پاییــز 1399، برنامه ریــزی شــد. ایــن نشســت ها، بــه دلیــل لــزوم 
ــا،  کرون ــروس  ــا شــیوع وی ــه ب ــت شــیوه نامه های بهداشــتی مقابل رعای
ضبــط شــد و فایــل ســخنرانی پژوهشــگران در وب گاه فرهنگســتان 

گرفــت.  هنــر در دســترس عاقه منــدان قــرار 

ــه یــک  ــا موضــوع »ماســک به مثاب در ایــن همایــش نــدا اخوان اقــدم ب
بــا  بــا صنعــت مــد«؛ نعمــت اهلل افضلــی  ســاح اهورایــی همــگام 
گفتمان هــای میــراث فرهنگــی و هنــری در  موضــوع »بازاندیشــی در 
کرونایــی«؛ شــهاب پازوکــی بــا موضــوع  ایــران معاصــر در موقعیــت 
ُکویــد 19«؛ رضــا  »پرفورمنس هــای فرهنگــی در مقایســه بــا ویــروس 
از  جمعــی  گاهی بخشــی  آ در  پژوهــش  »نقــش  موضــوع  بــا  افهمــی 
موضــوع  بــا  علیخانــی  پریســا  و  نامور مطلــق  بهمــن  هنــر«؛  طریــق 
گــذار از ابرقهرمــان خیالــی بــه قهرمانــان واقعــی؛ مطالعــه  »کرونــا و 
ترامتنــی پــاره ای از آیکون هــای دیــداری«؛ مهــدی محمــدی زاده و 
کرونا«؛  مائــده حســینی کومله بــا موضــوع »گسســت در تبلیغــات پســا
»مجموعــه  موضــوع  بــا  مهدی پــور  زهــرا  و  نامور مطلــق  بهمــن  
ــت   ــرد  بینامتنی یک ــا  رو ــه ب ــه؛  مطالع ــد  بوک ــه” از دیوی ــدن در خان “مان
گودرزپــروری و مه بانــو فاحــی بــا موضــوع  یفاتــر«؛ پرنــاز  میکائیــل  ر
ــا«؛  کرون ــری  ــا در دوران همه گی ــرفت موزه ه ــول و پیش ــر تح ــروری ب »م
از  حمایــت  نقــش  بــر  »تحلیلــی  موضــوع  بــا  حســینیان  حســانه  و 
ــزوم تأمیــن  کوچــک و متوســط در بخــش فرهنــگ ل کســب وکارهای 

مالــی و تخصصــی«؛ بــه ارائــه مقالــه پرداختنــد.

بیماری هــای  و  هنــر  همایــش  نشســت  نخســتین  گــزارش 
هنر/کرونــا گیــر؛  فرا

محبوبه حاجی پروانه

یاشا سالمی میالنی

ماسک به مثابه یک سالح اهورایی همگام با صنعت مد
در ایــن همایــش ابتــدا، نــدا اخوان اقــدم بــه ارائــه مقالــه ای بــا عنــوان 
بــا صنعــت مــد«  »ماســک به مثابــه یــک ســاح اهورایــی همــگام 
پرداخــت. او بــا اشــاره بــه لــزوم اســتفاده از ماســک برای پیشــگیری از 
ُکویــد 19 )کرونــا( و تبدیــل ماســک بــه یکــی از اجــزای اصلــی  ویــروس 
از  پیشــگیری  راه هــای  معــدود  از  یکــی  گفــت:  انســان ها  پوشــش 
کرونــا اســتفاده از ماســک صــورت اســت؛ بنابرایــن ماســک  بیمــاری 
ــردن  ــس از فروکش ک یکــی از اجــزای پوشــش انســان شــده اســت و پ
انســان،  زیباجــوی  طبــع  بیمــاری،  ایــن  هجــوم  از  آغازیــن  شــوک 
ک  کــه ماننــد دیگــر اجــزای پوشــا کــرده  گونــه ای تبدیــل  ماســک را بــه 

ی پیــام اســت.  حــاو

نــدا اخوان اقــدم بــا اســتفاده از متــون اوســتایی و فارســی میانــه بــه 
گذشــتگان دربــاره بیماری هــا پرداخــت  دیــدگاه و باورهــا و عقایــد 
و راه هــای درمــان مــورد اســتفاده در علــم پزشــکی اهورایــی را تشــریح 
تقســیم می شــدند؛  روش  بــه چنــد  درمــان  راه هــای  گفــت:  و  کــرد 
زهددرمانــی )کــه مشــابه قرنطینگــی امــروز ماســت(، آتش درمانــی، 
کام مقدس درمانــی  و  نیشــتردرمانی  کادردرمانــی،  گیاه درمانــی، 

)کــه معــادل دعاخوانــی امــروزی اســت(.

گذشــته نیــز از ماســک بــا نــام  کــه در  کــرد  او بــه ایــن مطلــب اذعــان 
یشــه در زبــان اوســتایی  کلمــه ر کــه ایــن  »پنــام« اســتفاده می شــد 
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دارد و بــه معنایــی نگه دارنــده در برابــر چیزهــا و یــا پوشــش و حفــاِظ 
و  واژه  ایــن  یشــه یابی  ر بــه  ســپس  پژوهشــگر  ایــن  اســت.  رویــی 
ــتفاده  ــرد: اس ک ــوان  ــت و عن ــام پرداخ ــروزی و پن ــک ام ــه ماس مقایس
کــه مراســم آیینــی برگــزار می کردنــد و بــه  از پنــام بــرای معبدهایــی 
آتــش نزدیــک می شــدند ضــروری بــوده تــا عنصــر مقــدس از بــازدم 
آنهــا آلــوده نشــود؛ حتــی بــرای حضــور در مقابــل پادشــاه بــرای احتــرام 
پنــام می بســتند؛ بنابرایــن تفــاوت پنــام دیــروز و ماســک امــروز در 
ــان  ــا در ام ــی درون م ــدس را از آلودگ ــر مق ــام عنص ــه پن ک ــت  ــن اس ای
از ویــروس بیمــازی زای  را  مــا  امــا ماســک، درون  نگــه می داشــت 

بیرونــی حفــظ می کنــد. 

پیام هــای  بــه  توجــه  بــدون  ماســک ها،  همــه  گفــت:  پایــان  در  او 
کارکــرد اصلــِی خــود، مــا را  متفــاوت خودشــان، قــرار اســت بنــا بــه 
از تــازش بیمــاری اهریمنــی در امــان نگــه دارنــد؛ در نتیجــه ماســک 
ســاح اهورایــی محســوب می شــود و عــاوه بــر ایــن تمــام پیام هــای 
ســتودنی  ارزش هــای  زمــره  در  ماســک ها  ایــن  ی  رو نقش بســته 
کــه عــاوه بــر  گونــه ای طراحــی شــده  اهواریی انــد. ایــن ســاح بــه 
گفتمانــی روز دنیــا، هرچه بیشــتر مزّیــن  همگام بــودن بــا موضوعــات 
بــه ویژگی هــای اهورایــی نیــز باشــد؛ بنابرایــن انتخاب ماســک توســط 
افــراد عــاوه بــر اینکــه نشــان از اهمیــت آن بــرای حفــظ ســامتی خــود 

و دیگــران اســت، بیانگــر هویــت شــخصی آنهاســت.

گفتمان هــای میــراث فرهنگــی و هنــری در ایــران معاصــر  بازاندیشــی در 
کرونایــی در موقعیــت 

در  بازاندیشــی  بــه  فاضلــی  نعمــت اهلل  همایــش،  ایــن  ادامــه  در 
در  معاصــر  ایــران  در  هنــری  و  فرهنگــی  میــراث  گفتمان هــای 
کــه در دو دهــه  کلیــدی پرداخــت  کرونایــی و مفاهیمــی  موقعیــت 
ــی مطــرح شــده  گفتمــان علــوم اجتماعــی در ســطح جهان ــر در  اخی

اســت.

ایــن پژوهشــگر بــا اشــاره بــه اینکــه ســه معنــا دربــاره مفهــوم بازاندیشــی 
کــه آنتونــی گیدنز،1  وجــود دارد گفــت: معنــای نخســت چیزی اســت 
گیدنــز  کــرده اســت.  را مطــرح  آن  نظریه پــرداز اجتماعــی مشــهور، 
ــه وضعیــت جهــان دانش محــور  ــًا ناظــر ب مفهــوم بازاندیشــی را عمدت
گیدنــز در جهــان امــروز  کنونــی می دانــد. از دیــدگاه  و جهانی شــده 
و  ارتباطــی  یســتن در موقعیــت رســانه ای،  نتیجــه  ز شــهروندان در 
گزیــر رفتارهــا و عملکردهــا و نقش هــا  گســترده  اطاعــات، نا تبــادل 
می کننــد.  دســتکاری  و  می دهنــد  تغییــر  دائمــًا  را  هویتشــان  و 
ــو،2 جامعه شــناس و  ــر بوردی دومیــن تلقــی از مفهــوم بازاندیشــی را پی
کــرده اســت. از دیــدگاه او بازاندیشــی  نظریه پــرداز فرانســوی، مطــرح 
عوامــل  بوردیــو  نظــر  از  دارد.  معرفت شناســانه  معنــای  به نوعــی 
گونــی می تواننــد جهت گیــری علمــی، اعتبــار، معرفت شناســی  گونا
کار پژوهشــی و فکــری محققــان را تحــت تأثیــر قــرار  و هستی شناســی 

کننــد.  دهنــد و ایــن فعالیــت فکــری را از مســیر علمــی منحــرف 

بــه  اســتناد  بــا  را  بازاندیشــی  معنــای  ســومین  پژوهشــگر  ایــن 
گفــت بــه  کــرد و  اولریش بــک،3 جامعه شــناس فقیــد آلمانــی، مطــرح 
اعتقــاد اولریش بــک جامعــه  معاصــر و امــروز، جامعــه مخاطره آمیــز 
ــده  ــیار پیچی ــکال بس ــد َاش ــان جدی ــاوری در جه ــم و فن ــت و عل اس
یســت و زندگــی انســان  ــرای محیط ز ــزرگ ب ــی از خطرهــای ب و مخرب
کــه بایــد اثرهــا و پیامدهــای آن مــورد  کــرده اســت  و طبیعــت ایجــاد 

گیرنــد. یابــی قــرار  بازاندیشــی، نقــادی و ارز

اینجــا  در  مــن  کــه  اســتداللی  گفــت:  ادامــه  در  پژوهشــگر  ایــن 
کرونایــی  کــه مــا در پرتــو موقعیــت  کنــم ایــن اســت  می خواهــم مطــرح 
گیدنــز، بوردیــو و  کــه  کــه ایجــاد شــده اســت، بایــد در هــر ســه معنایــی 
کرده انــد، تمامی ســاختارها،  اولریش بــک از مفهــوم بازاندیشــی بیــان 
سیاســت ها و حکمرانی هــا را مــورد تجدیــد نظــر و بازبینــی انتقــادی 

1. Anthony Giddens
2. Pierre Bourdieu
3. Ulrich Beck
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کــه ایــن بازبینــی انتقــادی شــامل میــراث فرهنگــی و  قــرار دهیــم 
هنــری نیــز می شــود. 

گفتمان هــای سیاســی و  گرفــت:  ــان ســخنان خــود نتیجــه  او در پای
ــه بازاندیشــی  ــد ب ــر میــراث فرهنگــی و هنــری بای کــم ب اقتصــادی حا
ــد و هنرمنــدان و  انتقــادی عملکــرد خــود در جامعــه انســانی بپردازن
کارگــزاران حــوزه  فعالیت هــای میراثــی  کــه به عنــوان  کســانی  همــه  
و هنــری هســتند، ارزش هــای سیاســی و اقتصــادی را ارزش هــای 
هنــری  و  زیبایی شناســانه  فعالیت هــای  و  سیاســت ها  کانونــی 
فعالیت هــا،  همــه   هدایت کننــده   کــه  چیــزی  ندهنــد.  قــرار  خــود 
باشــد  بایــد  فرهنگــی  و  هنــری  حکمرانی هــای  و  سیاســت ها 

طبیعــت، زندگــی و انســان اســت.

ُکوید 19 پرفورمنس های فرهنگی در مقایسه با ویروس 
شــهاب پازوکــی، دیگــر شــرکت کننده در ایــن همایــش، ســخنرانی 
خــود را بــا موضــوع »پرفورمنس هــای فرهنگــی در مقایســه بــا ویــروس 

کــرد.  ُکویــد 19« ارائــه 

ُکویــد 19 بــر حــوزه  ــا توضیــح اینکــه در ایــن مقالــه تأثیــرات  پازوکــی ب
مطالعــات پرفورمنــس، به ویــژه پرفورمنس هــای فرهنگــی، بررســی 
کــه  کنش هــای مختلفــی  گفــت: در ایــن پژوهــش وا شــده اســت، 
 19 ُکویــد  پدیــده  بــا  مواجهــه  در  فرهنگــی  زنــده  پرفورمنس هــای 
صورت بنــدی  بــه  تــا  می شــوند  تحلیــل  دادنــد،  بــروز  خودشــان  از 
بنابرایــن  کنیــم؛  پیــدا  دســت  فرهنگــی  نمودهــای  از  جدیــدی 
 .1 اســت:  شــده  مطــرح  مقالــه  ایــن  در  اساســی  پرســش  ســه 
گســترده  پرفورمنس هــای زنــده فرهنگــی در مواجهــه بــا همه گیــری 
 .2 دادنــد؟  نشــان  خــود  از  رفتارهایــی  و  کنش هــا  وا چــه   19 ُکویــد 
آیــا بــا بررســی مشــخصه های رفتــاری ایــن پرفورمنس هــا در قبــال 
ُکویــد 19 می توانیــم بــه صورت بنــدی جدیــدی در مطالعــات  پدیــده 
کنیــم یــا خیــر؟ و 3. حیــات  فرهنگــی آن پرفورمنــس دســت پیــدا 
کــدام  گیــر بــر اســاس  ایــن پرفورمنس هــا در مواجهــه بــا پدیده هــای فرا

اســت؟ یابی پذیــر  ارز مؤلفه هــا 

او در ادامــه بــه تعریــف مفاهیمــی چــون پرفورمنــس فرهنگــی، ارزش 
کــه در ایــن  آیینــی و ارزش نمایشــی، آســتانگی و دیگــر مفاهیمــی 
پژوهــش مــورد اســتفاده قــرار گرفتــه، پرداخــت و بــه ویژگــی اجتماعــی 
پرفورمنــس  کــه می توانــد در حــوزه مطالعــات  ُکویــد 19،  ارتباطــی 
کــرد و در ادامــه مطالعــه پرفورمنس هــا  مــورد توجــه قــرار بگیــرد، اشــاره 
کــرد و بــه تشــریح هــر یــک از آنهــا  کان تقســیم  گــروه  را بــه چهــار 
گــروه اول و دوم بیشــتر شــامل پرفورمنس هــای  گفــت:  پرداخــت و 
دو  و  آیینی انــد  ارزش هــای  ی  حــاو اغلــب  کــه  فرهنگی انــد  زنــده 
گــروِه ســوم و چهــارم پرفورمنس هــای هنــری و زیبایی شــناختی را 

می شــوند.  شــامل 

کــرد و توضیــح  گروه بنــدی خــود اشــاره  ــه دقیق نبــودن مــرز  پازوکــی ب
دقیــق  مرزهایــی  بــا  قطعــی  گروه بنــدی  یــک  گروه بنــدی  ایــن  داد: 
و مشــخص نیســت. ممکــن اســت مــا در ســیر مطالعاتــی خــود بــا 
داده انــد  نشــان  را  رفتارهایــی  کــه  شــویم  مواجــه  پرفورمنس هایــی 
گروه هاســت؛ بنابرایــن ایــن  ــا ســه مشــخصه ایــن  کــه ترکیبــی از دو ی

طبقه بنــدی اساســًا به منزلــه تصمیــم نظامــی و مرزبندی هــای قاطــع 
و خلل ناپذیــر نیســت؛ بلکــه مرزهــای ســیار و شــکننده و منعطــف 

دارد. 

کــرد:  ایــن پژوهشــگر در پایــان، نتایــج ســخنان خــود را چنیــن بیــان 
ارتبــاط  آن،  از  پــس  و   19 ُکویــد  دوران  در  پرفورمنس هــا  حیــات 
یــا  آیینــی  ارزش هــای  از  آنهــا  بهره منــدی  میــزان  بــا  مســتقیمی 
ــوان و ظرفیتشــان در خلــق فضاهــای آســتانگی جدیــد،  نمایشــی، ت
در  قابلیتشــان  و  اجرایــی،  پیشــیِن  بافتارهــای  از  قلمروزدایــی 
کــه  اســتفاده از رســانه های زنــده دارد. هرکــدام از پرفورمنس هایــی 
بتواننــد مفهــوم ســنتِی حضــور را تغییــر دهنــد و بــه مفهــوم جدیــدی 
بیشــتری  حیــات  امــکان  اساســًا  برســند،  مواجهــه  و  حضــور  از 
ــا  کــه م ــد  کرده ان ــد. ایــن نمودهــای فرهنگــی زمینــه ای را فراهــم  دارن
گذشــته و  کــه از تعریــف  ــا پرفورمنس هــای جدیــدی مواجــه شــویم  ب
ــدی  ــای جدی ــد روش ه ــًا بای ــد و طبیعت گرفته ان ــه  ــود فاصل ــنتِی خ س
و  مشارکت زدایی شــده  پرفورمنس هــای  نــوع  ایــن  مطالعــه  بــرای 

کنیــم.  پیــدا  احساس زدایی شــده   و  جسمانی زدایی شــده 

گاهی بخشی جمعی از طریق هنر نقش پژوهش در آ
معمــاری  و  هنــر  دانشــکده  هیئت علمــی  عضــو  افهمــی،  رضــا 
کــه  بــود  ایــن همایــش  مــدرس، دیگــر ســخنران  تربیــت  دانشــگاه 
گاهی بخشــی  آ در  پژوهــش  »نقــش  موضــوع  بــا  را  خــود  ســخنرانی 

کــرد. ارائــه  از طریــق هنــر«  جمعــی 

تأثیــر  میــزان  ی  کاو وا را  پژوهــش  ایــن  انجــام  از  هــدف  افهمــی 
ادبیــات و آثــار هنــری مــورد اســتفاده و به وجودآمــده در دوران شــیوع 
کــرد.  ک و رفتــار مــردم در جامعــه عنــوان  ُکویــد 19 در ادرا ویــروس 
او در ابتــدا بــه تعریــف مفهــوم فاصله گــذاری اجتماعــی پرداخــت 
در  را  جامعه شناســان  و  جهانــی  بهداشــت  ســازمان  دیــدگاه  و 
ارتبــاط بــا ایــن واژه شــرح داد. ســپس بــه تفصیــل شــیوه پژوهــش 
کــه  داد  توضیــح  را  )آنایــن(  برخــط  پرســش نامه  طریــق  از  خــود 
مفهــوم فاصله گــذاری اجتماعــی و فاصله گــذاری فیزیکــی را در آن 

کــرده اســت. یابــی  ســنجش و ارز

کــه تداعــی  او در پرســش های خــود بــه ایــن نتیجــه دســت یافــت 
وجــود فیزیکــی فــرد خارجــی در جامعــه به عنــوان یــک عامــِل بالقــوه 
خطــر بــرای بســیاری شــناخته شــده اســت. ولــی جالــب اینجاســت 
ــا ایــن فــرد داشــتند.  ــه رابطــه ب کــه آنهــا تمایــل اجتماعــی بیشــتری ب
کــه مــردم پــی می گیرنــد بــا رفتــار  کــه آن رفتــاِر فیزیکــی ای  ایــن یعنــی 

اجتماعــِی مــورد انتظارشــان خیلــی فــرق دارد. 

ایــن پژوهشــگر در خصــوص نتیجــه نهایــی برآمــده از پرســش نامه ها 
کــه  کــه رابطــه بیــن متغیرهــا را ســنجیدیم، دیدیــم  گفــت: موقعــی 
فاصلــه  ولــی  مقیدنــد،  فیزیکــی  فاصلــه  حفــظ  بــه  بیشــتر  بانــوان 
افــراد  همچنیــن  نمی کننــد.  درک  فــرد  ایــن  دربــاره  را  اجتماعــی 
فاصلــه  هــم  می کننــد  حفــظ  را  فیزیکــی  فاصلــه  هــم  متدیــن، 
دینــی  آموزه هــای  از  ناشــی  بیشــتر  احتمــااًل  ایــن  و  را؛  اجتماعــی 
کــه ارتبــاط بــا دیــِن متفــاوت را محدودتــر می کنــد. افــرادی  اســت 
کــه از لحــاظ سیاســی محافظه کارترنــد، فاصلــه اجتماعــی را خیلــی 
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بیشــتر رعایــت می کننــد امــا بــرای فاصلــه فیزیکــی چنــدان حســاس 
کــه احســاس خطــر بیشــتری می کننــد،  نیســتند. فقــط آدم هایــی 
کننــد. اینهــا بــه  ســعی می کننــد تــا فاصلــه فیزیکی شــان را حفــظ 
افــراد  فاصلــه اجتماعــی در ذهــن  کــه مفهــوم  نشــان می دهــد  مــا 
کــه در حالــت غیــر همه گیــری  بــا همــان متغیرهایــی درگیــر اســت 
هــم درگیــر خواهــد بــود؛ یعنــی اساســًا تغییــر شــرایط و بــروز شــرایط 
قرنطینــه، هیــچ تأثیــری در تغییــر رفتــار آنهــا نمی گــذارد؛ بنابرایــن 
کــه در دنیــا  کلمــه فاصلــه اجتماعــی همان طــور  کــه  متوجــه شــدیم 
کارایــی اش را نشــان داده، همان طــور هــم در  کارایــی اش یــا نا هــم 
کلمــه  ایــران توانایــِی اغنــای مــردم را نداشــته اســت. پــس اساســًا 
کلمــه »حساســیت  کاربــرد  مناســبی بــرای ایــن شــرایط نبــوده و شــاید 
فیزیکــی« یــا »فاصلــه فیزیکــی« خیلــی بیشــتر می توانســت مــردم را 

ــد.  کن گاه  ــر آ ــن ام ــه ای ــبت ب نس

گفــت: مــا هــم مثــل همه جــای دنیــا بــا مجموعــه ای از  او در ادامــه 
کــه بایــد در مواقــع اضطــراری و مشــکل مــورد اســتفاده قــرار  ادبیــات 
ــم. نتیجــه  ی ــر ندار ــرای ایــن ام ــزی هــم ب ــم و برنامه ری ــد، درگیری بگیرن
کار  کــه واقعــًا نیازمنــد  ــان و ادبیــات وجــود دارد  اینکــه بخشــی از زب
کلمــات، جمله هــا  بین رشــته ای اســت تــا مــا بتوانیــم مجموعــه ای از 
کنیــم. کــه در ایــن مواقــع، از آنهــا اســتفاده  یم  یــا اصطاحــات را بســاز

افهمــی در ادامــه بــه پژوهــش دیگــری در ایــن زمینه و نتیجه آن اشــاره 
گفــت: از ســوی دیگــر مــا آمدیــم و در قالــب یــک پژوهــش دیگــر  کــرد و 
ی پلتفرم هــای اجتماعــی قــرار دادیــم و  مجموعــه ای از تصاویــر را رو
ــار شــامل  کامنــت بنویســند. ایــن آث کــه برایشــان  ــراد خواســتیم  از اف
ــه  ک ــود  ــی ب ــد ایران ــک هنرمن ــر ی ــی و اث ــهور خارج ــدان مش ــار هنرمن آث
ــب  ــیار جال ــه اش بس ــد. نتیج ــده بودن ــیده ش کش ــه  در دوران قرنطین
مثــل  بودنــد،  شــده  تکــرار  خیلــی  دوران  ایــن  در  کــه  آثــاری  بــود؛ 
ماســک زدن، بــرای مــردم به نوعــی تفســیری بینامتنــی بــر آثــار مهــم 
هنــری تلقــی می شــد و بــه نظرشــان یــک نفــر بــا حالــت طنــز، یــک 
مجموعــه از آثــار هنــری را تغییــر داده بــود تــا آنهــا را مطابق بــا موقعیت 
گاهی بخشــی بــرای مــردم نداشــت. بعضــی  کنــد و چنــدان حالــت آ
کنش هــای عاطفــی برمی انگیخــت. بعضــی از آثــار شــرایط  از آثــار وا
کــم بــر آن را نشــان مــی داد، ولــی همــه  قرنطینــه و شــرایط روانــی حا
ایــن  شــدند.  یابــی  ارز شــرایط،  بــه  هنرمندانــه  کنش هایــی  وا آنهــا 
اجتماعــی  نمادیــن  تفســیرهای  حــال  در  مــا  کــه  می دهــد  نشــان 
یــج و تعلیــم یــک  کــه مــا را از هــدِف اصلــِی اثــر، یعنــی ترو هســتیم 

رفتــار، دور می کنــد.

ایــن پژوهشــگر در پایــان ســخنان خــود بــه بیــان نتایــج حاصل شــده 
گفــت: نتایــج ایــن پژوهــش بیانگــر  از ایــن پژوهش هــا پرداخــت و 
کــه مــا بــرای ایــن موقعیت هــا، پژوهش هــای مناســب  ایــن اســت 
کــه بتواننــد مجموعــه ای  ــرادی دور هــم جمــع نشــدند  نداشــتیم. اف
کــه در قالــب آن افــکار و ایده هــا  کننــد  از فکرهــا و ایده هــا را بیــان 
بتوانیــم نوعــی از ارتبــاط دقیــق اجتماعــی را بــرای شــرایط اضطــراری 
کشــور مــا  کنیــم؛ بنابرایــن جــای ایــن نــوع پژوهش هــا در  برنامه ریــزی 
خالــی اســت و ایــن پژوهــش اولیــه، صرفــًا نوعــی آسیب شناســی 
کــه نشــان می دهــد ایــن آســیب وجــود دارد. حــاال مــا بایــد در  اســت 
ــم  ــم و بتوانی کنی ــران  ــیب ها را جب ــن آس ــم ای ــه بتوانی ک ــم  ــدد برآیی ص
ــرایط  ــا در ش ــویم ت ــل ش ــان قائ ــات و هنرم ــرای ادبی ــدی ب ــش جدی نق

ــه آنچــه نیــاز جامعــه اســت، پاســخ دهــد. اضطــراری بتوانــد ب

گیــر؛  گــزارش دومیــن نشســت همایــش هنــر و بیماری هــای فرا
هنر/کرونــا

داود احمدی بلوطکی

حسین مهدلو

َبرقهرمــان خیالــی بــه قهرمانــان واقعــی؛ مطالعــه ترامتنــی 
َ
کرونــا و گــذار از ا

پــاره ای از آیکون هــای دیــداری
پریســا علیخانــی، دیگــر پژوهشــگر شــرکت کننده در ایــن همایــش، 
ــه  ــی ب ــان خیال ــذار از َاَبرقهرم گ ــا و  ــوان »کرون ــا عن ــه ای ب ــه مقال ــه ارائ ب
قهرمانــان واقعــی؛ مطالعــه ترامتنــی پــاره ای از آیکون هــای دیــداری« 
کــه بــا همــکاری بهمــن نامورمطلــق نگاشــته شــده اســت. پرداخــت 

یخچــه َاَبرقهرمــان  او ســخنانش را بــا توضیحاتــی در خصــوص تار
کــرد و ســپس بــه اسطوره ســازی از نــگاه  در آثــار ادبــی و هنــری آغــاز 
گفــت: ملــل مختلــف همــواره درگیــر َجنگ هــا  یخــی پرداخــت و  تار
کــه غــرور و افتخــارات آنهــا  و نامایمــات زندگــی بوده انــد و آن چیــزی 
ــده نگــه می داشــته، ســاخت اســطوره های  ــرای ادامــه حیــات زن را ب
کــه بــا شــجاعت و دالوری در مقابــل ایــن نامایمــات  نمادینــی بــوده 
ُکویــد 19 و تبدیل شــدن آن بــه یــک  ایســتاده اند. بــا انتشــار بیمــاری 
ک نیــز نــگاه بــه َاَبرقهرمانــان در آثــار هنــری و ادبــی  همه گیــری خطرنــا

دچــار دگرگونــی شــد. 

یکــرد،  گفــت: بینامتنیــت به عنــوان یــک رو ایــن پژوهشــگر در ادامــه 
بــا ایجــاد زمینــه ای نظــری ایــن امــکان را در پژوهــش فراهــم مــی آورد تــا 
کنــد؛ بنابرایــن  ی  کاو بــا اتــکا بــه آن، مســائل را بــه شــکل عمیق تــر وا
»اثــر« هــم در جریــان تولیــد و هــم در جریــان خوانــش، تحــت تأثیــر 
اثــر هنــری تنهــا  کــه یــک  ســوژه بینامتنــی قــرار دارد. بایــد بدانیــم 
کــه مــا بدانیــم چگونــه بایــد  هنگامــی شــروع بــه ســخن گفتن می کنــد 

ــم. ــم و بخوانی کنی ــایی  آن را رمزگش

کــه  کــرد  عنــوان  مهمــی  مفاهیــم  از  یکــی  را  »نشــانه«  علیخانــی 
کــرد.  می تــوان در زمینــه قرائــت اثــر هنــری در مقــام متــن بــه آن توجــه 
کنــون تصاویــر و نشــانه های تصویــری به طــور  ــا  ــاز ت گفــت: از دیرب او 

خــاص به عنــوان متــن مطــرح بوده انــد. 

کــه هنرمنــدان پــس از انتشــار ویــروس  ــه تصاویــری  ــا ارائ او ســپس ب
ــا  کرده انــد، ب ُکویــد 19، از پرســتاران و پزشــکان در ایــن زمینــه خلــق 
کــه در ادبیــات حماســی ایرانیــان یــا  توجــه بــه اســطوره های پیشــین 
ــه تفســیر نمادهــا و  ــد، ب کــه در جهــان وجــود دارن ــی  ســایر َاَبرقهرمانان

نشــانه های هــر یــک از آنهــا پرداخــت.

ایــن پژوهشــگر در پایــان ســخنانتش بــه ارائــه نتایــج ایــن پژوهــش 
مخاطبــان  بــه  تــا  تاش انــد  در  َاَبرقهرمانــان  گفــت:  و  پرداخــت 
خــود بیاموزنــد چگونــه از میــان مشــکات، آســیب های روانــی، و 
گــوار بــه قدرت هــای درون خــود پــی ببرنــد و راه درســت  اتفاقــات نا
یکاتورهــای منتشرشــده پــس  کار کارتون هــا و  را در زندگــی بیابنــد. 
کنــون، به منزلــه متنــی شــکل یافته از  ــا  ُکویــد 19 ت از انتشــار بیمــاری 
متــون مختلــف پیشــین و هم زمــان بــا خــود هســتند. ایــن متــون هــر 
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کــه از تاقــی  گفتمان هــای خــاص خودنــد  یــک دارای روایت هــا و 
کــه بــا افــق معنایــی امــروزی و وقایع  آنهــا کان روایتــی شــکل می گیــرد 
تــا  ایــن متــون در تاش انــد  پیش آمــده تأویــل خواهــد شــد. همــه 
قهرمانــان واقعــی را در متــن زندگــی واقعــی و بــا شــرایط واقعــی نشــان 
دهنــد. ایــن قهرمانــان واقعــی بــدون داشــتن امکانــات و نیروهــای 
کــه بــه آنهــا  ماورایــی در تاش انــد تــا مشــکات دیگــر انســان هایی را 
ــور  ــر مذک ــده در تصاوی ــن عم ــه مت ــد. س کنن ــرف  ــد برط ــاج دارن احتی
ارزشــمندی  تخصــص؛  اهمیــت  اســاطیر؛  بــه  توجــه  دارد:  وجــود 
اندیشــه خیرخواهانــه. ایــن ســه مکالمــه بــه شــکل برابــر و متأثــر از 
گفتمانــی بــر  اندیشــه بینامتنیــت در ایــن آثــار وجــود دارد و هیــچ 
گفتمــان  گفتمــان در ادامــه  دیگــری تســلط بیشــتری نــدارد. ایــن ســه 
کــم بــر َاَبرقهرمانانــی ماننــد ســوپرمن در تاش انــد تــا بــه مخاطــب  حا
ی برتــری بــرای نجــات بشــریت وجــود نــدارد و  خــود بگوینــد نیــرو
بــه  اتــکا  بــا  کــه  انســان های عــادی در پیرامــون خودمــان هســتند 
ــا بشــریت را از همه گیری هــا  ــد ت تخصــص و خیرخواهــی در تاش ان

و مشــکات و مراحــل بغرنــج نجــات دهنــد.

کرونا پیوست و گسست در تبلیغات پسا
ــا عنــوان  ــه ای ب ــه مقال ــه ارائ ــده حســینی کومله در ایــن همایــش ب مائ
بــا  کــه  پرداخــت  کرونا«  پســا تبلیغــات  در  گسســت  و  »پیوســت 

اســت.  نگاشــته شــده  همــکاری مهــدی محمــدزاده 

کرونــا و همه گیــری آن  ویــروس  بــا ورود  گفــت:  ابتــدا  حســینی در 
گفتمــان  گفتمانــی در جوامــع بــه راه افتــاد و ایــن  در ســطح دنیــا، 
کار  توســط اعضــای فعــال و زنــده جامعــه یعنــی برندهــای تجــاری بــه 
گرفتــه و در تبلیغــات از آنهــا اســتفاده شــد. هــدف از ایــن پژوهــش 
کرونایی برندهــای  گفتمــان آرم در تبلیغــات پســا خوانــش و تحلیــل 
یکــرد نشانه معناشــناختی  کــوال«4 و »آئــودی«5 بــا اســتفاده از رو »کوکا

گسســت و پیوســت اســت. ــر دیالکتیــک  ــا تکیــه ب و ب

او ســپس بــا اســتفاده از نمایــش تصاویــر نمونه هایــی از برندهــای 
مختلــف تجــاری، بــه توضیــح و ارائــه مقالــه خــود پرداخــت و اظهــار 
کرونــا را در تبلیغــات  گفتمان هــای متفاوتــی از  کــرد: ایــن برندهــا 
کار برده انــد، بعضــی برندهــا مشــخصًا تبلیغــات خــود  خودشــان بــه 
کرده انــد.  را در حــوزه خــرد و مفهــوم فاصله گــذاری اجتماعــی منتشــر 

گفــت: لوگــوی آئــودی  او ســپس بــه تحلیــل برنــد آئــودی پرداخــت و 
کــدام  کــه هــر  از چهــار حلقــه پیوســته به هم گره خــورده تشــکیل شــده 
کــه در ســال 1932م  از آنهــا نشــانگر یــک شــرکت خودروســازی اســت 
آئــودی شــکل  کمپانــی  بــا ادغــام ایــن چهــار شــرکت خودروســاز، 
کــرد،  کــه منتشــر  کرونــا ایــن شــرکت در لوگوموشــنی6  گرفــت. پــس از 
ایــن چهــار حلقــه را بــه نشــانه فاصله گــذاری اجتماعــی از هــم جــدا 
گــره می زنــد و دائمــًا ایــن چرخــه پیوســت/ می کنــد و مجــددًا بــه هــم 

گسســت تکــرار می شــود.

کــوال پرداخــت و ادامــه داد: شــرکت  کوکا او ســپس بــه تحلیــل برنــد 

4. Coca-Cola
5. Audi
6. Logo Motion

کرونــا تبلیغــی در میــداِن تایمــز نیویــورک بــه  کــوال نیــز پــس از  کوکا
کــوال را به صورت  کــه در ایــن تبلیــغ آرم اصلــی کوکا نمایــش گذاشــت 
ازهم گسســته در بــاالی تبلیــغ، و در پاییــن نیــز شــعار »جدامانــدن از 
هــم، بهتریــن راه بــرای متحدمانــدن و باهم مانــدن اســت« را درج 

کــرده بــود؛ پیامــی مشــابه لوگوموشــن شــرکت آئــودی.

کــرد  نتیجه گیــری  این طــور  ســخنانش  پایــان  در  حســینی کومله 
بــرای  مناســب  زمینــه ای  می توانــد  برندینــگ  و  تبلیغــات  کــه 
گسســت  گرفتــه شــود.  یدادهــا در نظــر  گفتمان ســازی جریان هــا و رو
گفتمــان برندهــا اتفــاق می افتــد و  یدادهــا در  گفتمانــی بــا بــروز رو
گفتمانــی، معناهــای نــو خلــق می شــوند  گسســت  به واســطه ایــن 
و برندهــا بــه تعهــدات اجتماعــی و انســانی خــود توجــه ویــژه پیــدا 
نظــام  به عنــوان  آن  از  کــه  اســت  چیــزی  همــان  ایــن  و  می کننــد 

ِاتیــک7 نــام بــرده شــده اســت.

رویکــرد  بــا  مطالعــه  بوکــه؛  دیویــد  از  خانــه«  در  »مانــدن  مجموعــه 
ریفاتــر میکائیــل  بینامتنیــت 

در ادامــه زهــرا مهدی پورمقــدم، از دیگــر ســخنرانان ایــن همایــش، 
مقالــه خــود را بــا عنــوان »مجموعــه ‘مانــدن در خانــه’ از دیویــد بوکه؛8 
ــا همــکاری  کــه ب ــر9«  یفات یکــرد بینامتنیــت میکائیــل ر ــا رو مطالعــه ب

کــرد. بهمــن نامورمطلــق نوشــته بــود، ارائــه 

کشــف داللــِت نهفتــه  او در ابتــدا هــدف از انجــام ایــن پژوهــش را 
گفــت: ایــن  کــرد و  کمــک متــن و ارجاعــات عنــوان  در ورای آثــار، بــه 
کــه چگونــه در ارجاعــات بینامتنــی، یــک  پژوهــش بیــان می کنــد 
متــن، توســط یــک مخاطــب و به واســطه روابــط بینامتنیــت خوانــش 
انجــام شــده  یکــرد  رو ایــن  بــا  کــه  پژوهش هایــی  می شــود. عمــده 
یــاد  اســت بــر پایــه شــعر و آثــار ادبــی بــوده اســت. بــا توجــه بــه حجــم ز
آثــار، ســعی شــده تــا به صــورت هدفمنــد، آثــاری به عنــوان پیکــره 
کــه بیشــتر بیانگــر  مطالعاتــی انتخــاب، تحلیــل و خوانــش شــوند 
کســب وکار،  زندگــی روزمــره افرادنــد؛ ایــن آثــار بــا مضامیــن مدرســه، 
آشــنا  مخاطــب  بــرای  یــا  و  مشــابه اند  مــوارد  و  ســرگرمی  و  تفریــح 

هســتند. 

بــه  ارجــاع  بــا  یفاتــری،  ر بینامتنیــت  گفــت:  زهــرا مهدی پورمقــدم 
انجــام  مخاطــب  ذهــن  در  پیشــین،  متن هــای  و  دیگــر  متن هــای 
و  باشــد  بینامتنــی  هــم  می توانــد  ارجــاع  ایــن  بنابرایــن،  می شــود؛ 
بینامتنیــت حتمــی مواجهیــم؛  بــا  اول  فرامتنــی. در خوانــش  هــم 
چــون نمی توانیــم وجــود پیش متــن را در متــن دوم انــکار و یــا حــذف 
کــه بــه  کنیــم. در خوانــش دوم بــا بینامتنیــت احتمالــی مواجهیــم 
یفاتــر ویژگــی اش بیرونی بــودن از متــن و وابســته بودنش  اعتقــاد خــود ر
بــه شــرایط خــاص مخاطــب اســت؛ یعنــی متــن بــا توجــه بــه شــرایط 
ــادآور واقعیتــی بیرونــی و  زمانــی و مکانــی می توانــد بــرای مخاطــب ی

ــد.  ــن باش ــع فرامت در واق

کامــی در خوانــش و انتقــال  او ســپس بــه نشــانه های تصویــری و 

7. Ethique
8. David Bokeh
9. Michael Riffaterre
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کامــی، وجــود  گفــت: نشــانه های تصویــری و  ــر پرداخــت و  پیــام اث
کــه همــه ایــن تغییــرات، حــول  یــک دال مرکــزی را اثبــات می کنــد 
کرونــا، انجــام شــده اســت  محــور ایــن دال، یعنــی شــیوع ویــروس 
و  دال  ایــن  اســت.  شــده  ایجــاد  دال  ایــن  بــرای  مدلول هایــی  و 
ــه  ــار مجموعــه، زنــگ خطــری را ب مدلول هــای مشــترک بیــن تمــام آث
القــا می کنــد، آن هــم به واســطه پیش متــن و بیش متــن  مخاطــب 
کــه در مجموعــه »مانــدن در خانــه« متــن اولیــه و متــن ثانویــه، بــرای 
اینجــا  یعنــی در  گرفته انــد؛  قــرار  کنــار هــم  پیــام، در  بهتــر  انتقــال 
به عبارتــی  اســت.  شــده  ایجــاد  مخاطــب  و  متــن  بیــن  ارتباطــی 
ــدی،  کلی ــم  ــمت مفاهی ــه س ــت ب ــطح دوم و حرک ــش س ــر، خوان دیگ
یفاتــر شــناخت هســته معنایــی متــن اســت، و بــه آن  بــه اعتقــاد ر
گفتــه می شــود. ایــن هیپوگــرام می توانــد بخشــی از یــک اثــر  هیپوگــرام 
ــا در متــن دیگــری  کــه مخاطــب در هــر جایــی دیــده و ی آشــنا باشــد 

آن را خوانــده اســت. 

گرفــت: بیــاِن بوکــه بــرای دعــوت  مهدی پورمقــدم در پایــان نتیجــه 
کاهــش  تمــام جهــان بــه اجــرای پیــاِم »مانــدن در خانــه« بــا پاالیــش و 
ــه  ــی را در هم ــی و تقلیل کاهش ــان  ــن بی ــا ای ــه م ک ــت  ــوده اس ــراه ب هم

ببینیــم.   می توانیــم  بیش متن هــا 

کرونا مروری بر تحول و پیشرفت موزه ها در دوران همه گیری 
کــه مقالــه  گودرزپــروری ســخنران بعــدی ایــن همایــش بــود  پرنــاز 
خــود را بــا عنــوان »مــروری بــر تحــول و پیشــرفت موزه هــا در دوران 
ــو فاحــی نگاشــته بــود، در  ــا همــکاری مه بان کــه ب ــا«  کرون همه گیــری 

ــرد.  ک ــه  ــش ارائ ایــن همای

ُکویــد 19،  گفــت: همه گیــری غیرمنتظــره  گودرزپــروری در ابتــدا  پرنــاز 

کامــل  ــه اجــرای طرح هــای غیرفعال ســازی  کشــورها را ب بســیاری از 
ــور  ــا، مجب ــه موزه ه ــروری، از جمل ــای غیرض ــاختارها و فعالیت ه س
ی بازدیدکننــدگان  کــه نمی تواننــد درهــای خــود را رو کــرد، موزه هایــی 
ــرای  ــط ب ــاوریِ  برخ ــیرهای فن ــق مس ــا از طری ــد ت ــد و مجبورن کنن ــاز  ب

کننــد.  گســترش فرهنــگ و دانــش تــاش 

کرونــا،  بیمــاری  همه گیــری  و  کنونــی  شــرایط  در  داد:  ادامــه  او 
بحــران هویــت در بســیاری از موزه هــای بــزرگ جهــان وجــود دارد و 
کرده انــد. در  کمتــری نســبت بــه قبــل پیــدا  حقایــق علمــی ارزش 
کــه »مخاطبانشــان  ایــن زمــان، موزه هــا بــا ایــن پرســش ها مواجه انــد 
کــدام جوامــع،  کســانی اند؟ چــه انتظاراتــی دارنــد؟ و بایــد بــه  چــه 

خدمــات ارائــه  دهنــد؟«

گفــت:  ــد مجــازی از مــوزه پرداخــت و  ــه مزیــت بازدی گودرزپــروری ب
موزه هــا ابــزاری قدرتمنــد بــرای مطالعــه مقایســه ای و تحقیــق دربــاره 
دقیقــی  اطاعــات  کــه  هســتند  خــاص  محلــی  یــا  و  موضوعــات 
و  موزه هــا  از  بازدیــد  می دهنــد.  قــرار  بازدیدکننــدگان  اختیــار  در 
در  نبــود،  ممکــن  کرونــا  از  قبــل  دوران  در  کــه  جهــان  گالری هــای 
کوچــک  چنیــن شــرایطی ممکــن شــده اســت و معرفــی موزه هــای 
و ناشــناس بــرای بازدیــد عمــوم، یکــی از فوایــد موزه هــای مجــازی 

می شــود.  محســوب 

گفــت: رســیدن بــه موفقیــت در چالش هــای  او در پایــان ســخنانش 
موجــود در توســعه مــوزه دیجیتــال، نه تنهــا می توانــد رشــد مــوزه را در 
ــت  ــث تقوی ــه باع ــد، بلک کن ــت  ــرفته تقوی ــاوری پیش ــا فن ــن دوره ب ای
کاربــران  ارزش اجتماعــی میــراث فرهنگــی هــم خواهــد شــد. تجربــه 
بــه متصدیــان و محققــان در  کمــک  بــرای  را  ایده هایــی  می توانــد 

ســاختن یــک چارچــوب علمــی پایــدار ارائــه دهــد.

دیوید بوکه،خودنگاره اثر ونگوگ، از مجموعه ماندن در خانه
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کوچــک و متوســط در  کســب وکارهای  تحلیلــی بــر نقــش حمایــت از 
بخــش فرهنــگ

حســانه حســینیان، شــرکت کننده بعــدی ایــن نشســت، بــا موضــوع 
کوچــک و متوســط  کســب وکارهای  ــر نقــش حمایــت از  »تحلیلــی ب
کــرد. در بخــش فرهنــگ: لــزوم تأمیــن مالــی و تخصصــی« ســخنرانی 

کــرد: در ایــن مقاله ســعی شــده اســت  ایــن پژوهشــگر در ابتــدا عنــوان 
کوچــک فعــال  بــر اهمیــت تدویــن ســاختار مالــی، بــرای بنگاه هــای 
کــه ایــن روزهــا بــا  کیــد شــود. آســیب هایی  در بخــش فرهنــگ، تأ
کســب وکارها  کرونــا و شــکل گیری دوران قرنطینــه بــر  شــیوع بیمــاری 
ــه  ــت ب ــاس نخس ــن اس ــر ای ــت. ب ــیده نیس ــی پوش کس ــر  ــده، ب وارد ش
هنــری  متوســط  و  کوچــک  کســب وکارهای  ویژگی هــای  مطالعــه 
اقتصــادی پرداختــه می شــود، و در  آنهــا در بحران هــای  و شــرایط 
ــه بانک هــای ســرمایه گذار  کشــورهای دیگــر و تجرب ادامــه تجربیــات 

ــود. ــی می ش ــر، بررس ــگ و هن ــش فرهن در بخ

او در ادامــه گفــت: از ســال 1999م بانــک جهانــی، یکــی از نهادهــای 
کــه فرهنــگ، مؤلفــه  کــرد  اصلــی مالــی در عرصــه بین المللــی، اعــام 
ضــروری توســعه اقتصــادی اســت و از ایــن پــس، فرهنــگ نقشــی 
بانــک جهانــی  اقتصــادی  بــه عملیــات  در شــکل دادن  قدرتمنــد 
از  و هنــر  فرهنــگ  تــا  باعــث شــد  امــر  کــرد. همیــن  بــازی خواهــد 
حاشــیه سیاســت گذاری اقتصــادی بــه مرکــز بیایــد و از ایــن پــس بــود 
کــه مــا تغییــر مفهــوم مشــاغل فرهنگــی و هنــری را شــاهدیم. امــروزه، 
فرهنــگ و هنــر در زیرمجموعــه مفهــوم وســیع تری بــه نــام »صنایــع 

خــاق« ادغــام شــده اســت.

دســته  دو  بــه  را  هنــری  و  فرهنگــی  مؤسســات  ســپس  حســینیان 
بــرای  و  می کننــد  فعالیــت  بــازار  قوانیــن  بــا  مطابــق  کــه  »خــاق« 
ســود بیشــتر رقابــت می کننــد و دیگــری، مؤسســات و شــرکت های 
کــرد و بــه ارزش هــا و اصالــت  فرهنگــی و هنــری »غیرســودآور« تقســیم 
کــه در ایــن دو مؤسســه بــه دســت می آیــد پرداخــت  هنــری آثــاری 
و وضعیــت حمایــت دولتــی را در شــرایط عــادی و بحــران تشــریح 

کــرد.

ــه  ــگ، ب ــش فرهن ــت از بخ ــج حمای ــیوه های رای ــته بندی ش ــا دس او ب
ــگ،  ــش فرهن ــت از بخ ــه دول ــت همه جانب ــدل حمای ــش »م ــه بخ س
معــروف بــه مــدل پدرســاالری«، »مــدل ســرمایه گذاری«، و »مــدل 
ــوم،  ــدل س ــت: در م گف ــر«  ــگ و هن ــش فرهن ــت از بخ ــویق حمای تش
کلیــدی در  نهادهــای مالــی تخصصــی و وام  هــای بانکــی، نقشــی 
ــوع  نظــام مالــی ایــن بخــش ایفــا می کننــد. در نتیجــه، هــدف ایــن ن
از حمایــت از فرهنــگ و هنــر، نه تنهــا بهبــود موقعیــت مالــی ایــن 
بــا  ســازگاری  ارتقــای  بلکــه  اســت،  هنــری  و  فرهنگــی  نهادهــای 

محیــط بــازار نیــز مدنظــر قــرار دارد.

گفــت: بــا اینکــه نهادهــای مالــی در  او در نتیجه گیــری ســخنانش 
کشــورهای  عرصــه هنــر ایــران ســابقه ای چنــدان طوالنــی نســبت بــه 
کوتــاه توانســته اند تأثیــر مثبــت  توســعه یافته ندارنــد، در همیــن مــدت 
ــه  کــه توجــه ب و معنــی داری بگذارنــد و نویــد ایــن موضــوع را بدهنــد 
ــا  ــِی هماهنــگ ب ــی و شــکل گیری ســاختار یکپارچــه مال توســعه مال
کمــک مؤثــری در توســعه  کســب وکارهای هنــری، می توانــد  ویژگــی 

ــد.  ــری باش ــب وکارهای هن کس ــگ و  فرهن

دیوید بوکه،سرگردان بر فراز دریای مه اثر دیوید فردریش، از مجموعه ماندن در خانه



مـعرفی 
گنجینه آثار 

تـجسمی 
فرهنگستان 

هـنر
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استاد جواد حمیدی،
 هنرمندی جهانی با اصالت ایرانی

حبیب اهلل آیت الهی، عضو پیوسته فرهنگستان هنر
کار چنــدان آســانی نیســت؛ به  ویــژه  ســخن گفتن از هنــر و هنرمنــدان 
کــه در مســیر زندگانــی ُپربــارش همــه جریان  هــای هنــری و  هنرمنــدی 
شــیوه  ها و ســبک  ها را شــناخته و آزمــوده اســت و بــا ایــن حــال هیــچ 
کارش بــه نمایــش  تأثیــری نگرفتــه و همیشــه هویــت ذاتــی خــود را در 
گذاشــته اســت. ایــن داســتان اســتاد مرحــوم جــواد حمیــدی اســت؛ 
شــخصیتی عــارف، عامــل بــه احــکام شــریعت، شــاعر، نقــاش و 
طراحــی  به آســانی  می  ســرود،  شــعر  به آســانی  او  توانــا.  هنرمنــدی 
و نقاشــی می  کــرد و به آســانی درون همــگان نفــوذ معنــوی خــود را 

گســترش مــی  داد.

حمیــدی )1297ـــــ1380ش( نقــاش و هنرمنــد اســت؛ بــه آن معنایی 
کــه هــر  کســی اســت  کــه از پابلــو پیکاســو1 نقــل شــده اســت: »نقــاش 
ــی هنرمنــد هــر چــه بســازد، مــردم  چــه مــردم بخواهنــد می  ســازد، ول
هنرمنــدی  حمیــدی  ســیاق،  و  ســبک  دیــدگاه  از  می  خواهنــد«. 
ــان  مســتقل و دارای ســبک و شــیوه شــخصی اســت و از هیــچ جری
کــه  هرچنــد  نمی  کنــد؛  ی  پیــرو هنــر  یــخ  تار شناخته شــده  هنــری 
کثــر  در مســیر تحــول هنــری خــود، بــرای شــناخت بیشــتر از هنــر، ا
کیفیــت به  خوبــی  جریان  هــا و ســبک  ها را آزمــوده و در آثــارش ایــن 

آشــکار اســت. 

بــه  نگریســتن  می  کنــد،  متمایــز  دیگــران  از  را  حمیــدی  آنچــه 
گاهــی  اســت.  آن  از  خــود  احســاس  اســاس  بــر  الگــو،  »فراســوی« 
کــه او یــک اثــر را چندیــن بــار دگردیــس می  کنــد و حتــی  می  شــود 
اثــر  یــک  ی  رو آن قــدر  گاهــی  و  دوبــاره می  آغــازد.  و  ک می  کنــد  پــا
می  شــود  دگردیــس  آن  ماهیــت  کــه  می  دهــد  تغییــر  و  می کنــد  کار 
ایــن  آفرینشــگر آن می  گــردد.  اندیشــه  فراســوی  کاری  و حاصلــش 
کار را نــزد اســتادان بزرگــی چــون  کارکــردن و پژوهیــدن در اثنــای  طــرز 
ــه هنــگام  ــوان یافــت. اندیشــه خــاق ب ماتیــس2 و پیکاســو هــم می  ت
پژوهــش پیوســته متحــول می  شــود و در نتیجــه حاصــل نهایــی غیــر 

کــه در آغــاز اندیشــیده شــده اســت. از آن اســت 

1. Pablo Picasso
2. Henri Matisse

شــیوه و ســبک هنــری اســتاد حمیــدی را بایــد بــه دو دوره تأثیرپذیری 
کــرد و در هــر  ــا ظهــور شــخصیت هنــری  اش تقســیم  و تأثیرگــذاری ی
یــان  کمال  الملــک و ســپس حیدر تأثیرپذیــری، آموزش  هــای  دوره 
حمیــدی  نقاشــی  های  از  دوره  ایــن  آثــار  اســت.  آشــکار  به خوبــی 
کوچــک اســت و تفکــر تصویــری بــر آنهــا ســایه  بیشــتر در اندازه  هــای 
کمــی خنثــی  گاهــی  افکنــده اســت. رنگ  هــا در یــک هماهنگــی و 
کــه حمیــدی بــا یــک  یــا چرکیــن بــه نظــر می  رســند. علــت آن اســت 
مانــده  مایه  رنگ  هــای  تداخــل  کار  همیــن  و  می  کنــد  کار  قلم  مــو 
کمــی توجیه  گــرا  در قلم مــو را ایجــاب می  کنــد. در نتیجــه رنگ  هــا 
کسپرسیونیســت3( و چرکیــن آشــکار می  شــوند. در مرحلــه متأثــر  )ا
چشــم  بــه  طراحی شــده  دقیقــًا  جانــدار  تصاویــر  کمال  الملــک  از 
کارهــای  کثــر  یــان در ا می خــورد، ولــی در مرحلــه تأثیرپذیــری از حیدر
می  شــود،  آشــکار  به نــدرت  جانــداران  و  انســانی  تصویرهــای  او 

ولیکــن از جنبه  هــای نگــره  ای و آموزشــی بســیار غنی انــد.

نرســاند  فرجــام  بــه  را  آن  تــا  آغــازد،  کاری  بــه  وقتــی  حمیــدی 
قلم مویــش را بــر زمیــن نمی  گــذارد. او بــه نگره  هــای زیبایی شناســانه 
بــه هیچ  وجــه اهمیــت نمی  دهــد و عاقــه  ای هــم بــه دانســتن آنهــا 
کار می  کنــد و  ابــراز نمی  کنــد. او بیشــتر بــر اســاس احســاس خــود 
کــه حاصــل ســده  های متمــادی  فــن و اصــول تثبیت  شــده هنــر را 
نــدارد. حمیــدی معتقــد اســت نبایــد  بــاور  کار هنرمنــدان اســت 
کــه  اســت  تنهــا احســاس  و  کــرد  ی  پیــرو و خــرد  از عقــل  در هنــر 
هماهنگــی  بــه  حــال  عیــن  در  ولــی  اســت.  هنرمنــد  راهنمــای 
رنگ هــا و تباین هــای آنهــا اهمیــت می  دهــد. مرحلــه دوم از ایــن 
کسپرسیونیســم4  ا یــا  توجیه  گرایــی  بــه  او  شــدید  گرایــش  دوره، 
اســت و آن هــم بــه شــیوه شــخصی خــودش. حمیــدی بــه ســه چیــز 
بــاور دارد: هماهنگــی رنگ هــا )هارمونــی5(، تبایــن یــا تضــاد آنهــا 
گذرهــای رنگــی )پاســاژ7(؛ و  ــا  )کنتراســت6(، و رنگ  هــای واســطه ی

3. Expressionist
4. Expressionism
5. Harmony
6. Contrast
7. Passage
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کارگاه  کار در  یــس و  پار از ســفر  پــس  او  بــاور در آموزش  هــای  ایــن 
آشــکار می شــود. لــوت8  آنــدره  اســتاد 

دوره دوم از تحــول هنــری او، دوره آفرینش  هــای شــخصی اوســت 
و  شــده  اند  پالــوده  یــان  حیدر و  کمال  الملــک  تأثیــرات  از  کــه 
کــه  آثــار اســت  ایــن  آنهــا هویداســت. در  شــخصیت هنرمنــد در 
کارهــای او اندیشــید و از  می  تــوان حمیــدی را یافــت و شــناخت و بــر 
آنهــا درس آموخــت. در ایــن دوره، حمیــدی بــه ترکیب بندی هــای 
از  بیشــتر  و  می  دهــد  نشــان  بســیاری  عاقــه  انــگاره  ای  و  تزیینــی 
بــا  بــوم  کــه در فضــای  هــر چیــز شــکل  هایی )فرم  هایــی( هســتند 
تصویری بــودن  میــان  فرقــی  دوره  ایــن  در  می  شــوند.  ترکیــب  هــم 
کــه  کارهایــش  دیگــر  خــاف  بــر  و  نــدارد  وجــود  تجریدی بــودن  بــا 
»فرم«هــا  حرکــت  و  رنگ  هــا  می  دهــد،  اهمیــت  تصویــر  ظاهــر  بــه 
ــه مجــردی  ــد. در عیــن حــال ب ی ان ــار او گوهــر اصلــی آث کــه  هســتند 
کــه تجلــی  کــه بــه احساســش تکیــه می  کنــد، توجیه  گرایــی اســت 
می نمایــد و او را بــه هنرمنــدان غربــی، به ویــژه فرانســویان، نزدیــک 
از دهــه  او  آثــار  به ویــژه  توجیه  گرایــی پیکاســو،  آثــار دوره  می  کنــد. 
چهــل تــا پنجــاه و ماتیــس از دهــه پنجــاه تــا شــصت بســیار مــورد 
قــرار  رنــگ  و  ی شــکل  قلمــرو بررســی  های حمیــدی در  و  مطالعــه 
می  گیــرد، ولیکــن به زحمــت می  تــوان تأثیــر ایــن اســتادان را در آثــار 

داد. تشــخیص  دوره  اش  ایــن 

حمیــدی میــان موضــوع و محتــوا فرقــی قائــل نیســت. در حقیقــت، 
ــار  ــدن آث ــه آفری ی را ب ــی او و ــاز درون ــدارد. نی ــوع ن ــدی موض ــار حمی آث
گاهــی نیــز رهــاورد تردیــد  کــه  وا  مــی  دارد و بــا دگردیســی  های فراوانــی 
گزینــش آرایه  هاســت، همــراه اســت و باالخــره  و شــک در اجــرا یــا در 
کلیــِد  کــه موضــوع،  در حالــی  آشــکار شــود می  شــود؛  بایــد  آنچــه 
داخل شــدن  بــرای  اســت  دری  یــا  و  محتواســت  دروازه  بازکــردن 
بــه محتــوا. و در آثــار حمیــدی ایــن در، یافــت نمی  شــود. آثــار او، 
تصویــری یــا تجریــدی، فقــط محتواســت و بنابرایــن، همیشــه بی نــام 
کــه بخواهــد بــه آنهــا اطــاق  اســت و بیننــده می  توانــد هــر نامــی را 
کنــد. از دیــدگاه بهره  گیــری از دانش هــای پیرامونــی هنرهــا ماننــد 

8. Andre Lhote

ــه  ــط ب ــدی فق ــگ و...، حمی ــی رن ــی، مبان ــبات، زیبایی  شناس تناس
هماهنگــی می  اندیشــد و در مــوارد نــادری از تبایــن و تضــاد تنــد و 
شــدید هــم بهــره می  گیــرد، ولــی بــه دانــش تناســبات و اصــول علمــی 

ترکیب  بنــدی پابنــد نیســت.

کهــن اســتاد حمیــدی بیشــتر »رنگ  گــرا« هســتند؛ یعنــی اســتاد  آثــار 
کیفیــت رنگــی عناصــر ترکیــب و نقش  هــا توجــه دارد،  در آنهــا بــه 
کارهــای ســال  های آخــر عمــر ُپربرکتشــان بیشــتر آثــار  کــه  در حالــی 
کــه ارزش  هــای رنگــی و درجــات  »ارزش  گــرا« می  شــود؛ بدیــن معنــی 
تیرگــی ذاتــی رنگ  هــا اهمیــت پیــدا می  کنــد. اســتاد بیــش از پنجــاه 
هنرمنــد  یــک  کــه  اســت  ســاخته  ُکنتــه  مــداد  بــا  سیاه ســفید  اثــر 
می دهــد  اهمیــت  رنگ  هــا  واقعــی  درجــات  بــه  کــه  رنگ شناســی 
کــه  کنــد. ایــن شــیوه  ای اســت  می  توانــد به آســانی آنهــا را رنگیــن 
هنرمنــدان  کــه  بــود  یافتــه  رواج  ایتالیــا  هنــری  باززایــش  دوران  در 
کار را سیاه ســفید می  ســاختند و ســپس آن را بــا رنگ  هــا  نخســت 
می پوشــاندند و یــا نخســت اثــری سیاه ســفید یــا ســیاه از رنگ  هایــی 
یکــو9 بــرای پــرده »قایــق  بــا همــان درجــه تیرگــی نقاشــی می  کردنــد. ژر
مــدوز« بیــش از پنــج ترکیب  بنــدی سیاه ســفید متفــاوت یعنــی فقــط 
ــورد  ــه م ک ــا، آن را  ــان آنه ــت و از می ــاخته اس ــی س ــای رنگ ــا ارزش  ه ب
کــرده اســت. البتــه ایــن  کــروا10، بــوده نقاشــی  گردش، دوال پســند شــا
کــه اســتاد حمیــدی بــه شــیوه اســتادان غربــی  بــدان معنــی نیســت 

توجــه داشــته اســت.

ــر دو پایــه اســتوار اســت: 1. احســاس اســتاد؛  ــار اســتاد حمیــدی ب آث
ــراز یــک  کــه او را در ت 2. تجربه  هــای شــخصی او. همیــن امــر اســت 

ــرار می  دهــد. ــی ق هنرمنــد نقــاش جهان

منبع
آیت  الهــی، حبیــب  اهلل، )1396(، یادگارنامــه اســتاد جــواد حمیــدی، 
ـــ 89. کوشــش ناهیــد عبــدی، تهــران: فرهنگســتان هنــر، صــص 83ـ بــه 

9. Théodore Géricault
10. Eugène Delacroix
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کنته روی مقوا، 95×75 سانتی متر، 1382 جواد حمیدی، طراحی با زغال و 

کنته روی مقوا، 75×50 سانتی متر جواد حمیدی، طراحی با زغال و 

کنته روی مقوا، 103×75 سانتی متر جواد حمیدی، طراحی با زغال و 

کنته روی مقوا، 70×5 سانتی متر جواد حمیدی، طراحی با زغال و 
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کنته روی مقوا، 95×80 سانتی متر، 1382 جواد حمیدی، طراحی با زغال و 

کنته روی مقوا، 76×56 سانتی متر جواد حمیدی، طراحی با زغال و 

کنته روی مقوا، 102×75 سانتی متر جواد حمیدی، طراحی با زغال و 

کنته روی مقوا، 95×70 سانتی متر، 1382 جواد حمیدی، طراحی با زغال و 
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کنته روی مقوا، 40×30 سانتی متر، 1365 جواد حمیدی، طراحی با زغال و 

کنته روی مقوا، 100×70 سانتی متر جواد حمیدی، طراحی با زغال و 

جواد حمیدی، کمال الدین بهزاد، رنگ روغن، 120×80 سانتی متر
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جواد حمیدی، رنگ روغن، 70×50 سانتی متر

جواد حمیدی، رنگ روغن، 150×100 سانتی متر

جواد حمیدی، رنگ روغن، 60×50 سانتی متر

جواد حمیدی، رنگ روغن، 100×70 سانتی متر
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جواد حمیدی، رنگ روغن، 100×70 سانتی متر

جواد حمیدی، رنگ روغن، 250×150 سانتی متر
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جواد حمیدی، رنگ روغن، 320×121 سانتی متر

جواد حمیدی، رنگ روغن، 320×121 سانتی متر

جواد حمیدی، رنگ روغن، 70×50 سانتی متر
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منصوره حسینی؛ نقاش نوگرای معاصر

هنــر،  منتقــد  نویســنده،  )1305ـــــ1391ش(،  حســینی  منصــوره 
کلمــه و تصویــر  ســفالگر و نقــاش، نظریه هایــی قابل توجــه در پیونــد 
کام و تصویــر  کــرده اســت و در زمینــه خاســتگاه اجتماعــی  مطــرح 
چــون ارتباط شناســی و لــزوم نقــد ادیبانــه هنــر نیــز تأمل هایــی دارد. 
حلقــه ای  نقاشــی،  بــا  ملت هــا  فولکلــور  و  اســطوره ها  شــناخت 
مکتــب   1337 ســال  در  او  اوســت.  جــاری  اندیشــه های  از 
نشانه شناســی و مبحــث زیبایی شناســی خــط در نقاشــی معاصــر را 
پایه ریــزی و بــا شــرکت در جنبــش غیرفرمالیســم در نقاشــی معاصــر 

کــرد. ایــران، حضــوری جــدی و نقشــی مهــم ایفــا 

دوره  کــه  منظره پردازی هــا  از  چگونــه  حســینی  منصــوره  اینکــه 
نیمه انتزاعــِی  بــه فضــای  را تشــکیل می دهــد،  کارهایــش  آغازیــن 
نوشــتاری می رســد، حکایتــی  یتــم شــکل های  ر و  رنــگ  حرکــت، 
لیونللــو  بــا  ماقاتــش  از  پــس  او  گفته هــای  اســاس  بــر  کــه  اســت 
برایــش پیــش می آیــد.  ایتالیایــی،  و منتقــد  ونتــوری1، هنرشــناس 
ایــن ســرآغاز بــا توصیه هــای اســتاد پیــر دانشــگاه رم شــروع می شــود و 
کــه تــا آن روز همچنــان تحــت تأثیــر برنامه هــای  منصــوره حســینی را 
بــود، از جهــان آموخته هــای پیشــینش جــدا می کنــد و  دانشــکده 
چــون طوفانــی بــه دنیــای هنــر ایرانــی بازمی گردانــد. ونتــوری رنگ هــا 
یتــم خطــوط آثــار حســینی را یــادآور نگاره هــای ایرانــی می دانــد  و ر
کــه روح آن را در خطــوط  کوفــی  کــه از خــط  ــه او توصیــه می کنــد  و ب
ــه  ــا ایــن ســخن آنچــه را ب ــرد. ب ــود، الهــام بگی ــده ب نقاشــی های او دی
تجربــه  دانشــکده  آموزه هــای  در  خــود  نقاشــی  جان مایــه  عنــوان 
کــرده بــود، فــرو می گــذارد و بــه جهــان خــط و خوش نویســی قــدم 
ــم  ــوار اتاق ــه دی ــه ب ک کارت پســتالی  ی  می گــذارد؛ »همــان شــب از رو
گرفتــم.« کار  بــود و نــام پنــج تــن بــر آن چــاپ شــده ]بــود[، خــط را بــه 

1. Lionello Venturi

در  ایرانــی  هنــر  از  کــه  را  خفتــه ای  حــس  ونتــوری  ســخن  واقــع  در 
متوجــه  خــود  اصــل  بــه  را  او  و  بیــدار  بــود  نهفتــه  هنرمنــد  درون 
تلقــی  او  کار  به عنــوان عنصــر اصلــی  پــس  ایــن  از  می کنــد. خــط 
بــا  ارتبــاط بســیار دوری  امــا خطــوط منصــوره حســینی  می شــود، 
کــه او نــه به عنــوان خوش نویــس  خوش نویســی دارنــد. بــه ایــن دلیــل 
بلکــه به عنــوان نقــاش بــا شــکل حــروف رابطــه برقــرار می کنــد و در 
کــه پیامــی نوشــتاری در خــود دارنــد، بلکــه  نــه شــکل هایی  آنهــا 
شــکل های  او  نظــر  از  می یابــد.  را  طبیعــت  شــکل  های  جوهــره 
برگرفتــه از خطــوط خوش نویســی می تواننــد پیامــی بصــری از جنــس 
کــه نــه  حرکــت، تکــرار، آرامــش یــا ســکوت برســانند؛ شــکل هایی 
یشــه آنهــا در  کــه پیامــی نمادیــن دارنــد و ر پیامــی روشــن یــا مکتــوب، 
کــه شــاعر قامــت  کهــن جــای دارد؛ همچنــان  ذهنیــت و احساســی 
رعنــای یــار را بــه الــف و قــد خمیــده خــود را بــه دال تشــبیه می کنــد 
ــا اشــیا را  ــرم حــروف، شــکل های نمادیــن ذهنیــت او از پیکــره ی و ف
کــه  تداعــی می کنــد. حســینی در دفتــرک )بروشــور( نمایشــگاه خــود 
کــرده بــود، نوشــته اســت: »در  ســال 1341 در تــاالر فرهنــگ برگــزار 
کتیبه هــای مســاجد و در بشــقاب های ســفالی  کاشــی های معــرق 
یتــم خــاص خطــوط تزیینــی، طنیــن یــک ملــودی زیبــا را  قدیــم، ر
گوشــم صــدا می کــرد و مــن جوهــر انکار ناپذیــر  کــه همــواره در  داشــت 

ــیدم.« ــم بخش ــردم و تجس ک ــش  ــکل نق ــن ش ــه ای ــا را ب آنه

کــه شــاعر بــا تلمیحــی  البتــه شــاید حســینی نتوانســته باشــد آن گونــه 
یشــه در شــاعرانگی و خیال پــردازی شــاعرانه دارد زبــان  کــه ر ملیــح 
مشــترکی بــرای شــکل و معنــا در ســاختاری تجســمی بیافرینــد، امــا 
ــر  ــان هن ــه جه ــت ب ــرای بازگش کار او ب ــدان از ارزش  ــئله چن ــن مس ای
کوفــی  کــه اصــواًل خــط  ــه ایــن دلیــل  ایرانــی نمی کاهــد. شــاید هــم ب
توانســته اســت بدرخشــد  کمتــر  ایرانــی  در فضــای نقاشــی و هنــر 
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منحنــی  حرکت هــای  و  شــکل ها  بــا  بیشــتر  ایرانــی  هنرمنــدان  و 
بــه همیــن دلیــل هــم  یــه دار.  بــا راســت خط های زاو تــا  مأنوس انــد 
کــه پاســخی مناســب تر بــه ابداعــات  ایــن خــط نســتعلیق اســت 
داده  تجســمی  و  تصویــری  هنرهــای  حــوزه  در  ایرانی هــا  هنــری 
اســت. در ســال های بعــد از نمایشــگاه تــاالر فرهنــگ، آثــار منصــوره 
و  هندســی  راســت خطی های  از  اســتفاده  جــای  بــه  حســینی 
کمابیــش تحــت تأثیــر هنــر ســال های پــس از جنــگ  کــه  کسپرســیو2  ا
گرایــش نشــان داد.  ــه اســتفاده از خطــوط منحنــی  ــود، ب ــا ب در ایتالی
کارهــای هنرمنــد ادامــه داشــت،  ــان عمــر در  ــا پای کــه ت گرایــش  ایــن 
در  رنگ هــا  دارد؛  ایرانــی  هنــر  فضــای  بــا  متناســب تر  ســاختاری 
یتــم و حرکــت پرشــور خطــوط منحنــی در  مجمــوع روشــن تاب تر، و ر
یــای مــواج و حســی  کــه فضاهایــی از طبیعــت و در قالبــی تمثیلــی 
از فضــای انســانی را نمایــش می دهنــد، ظاهــر می شــوند. خــود او 
در مصاحبــه ای بــا روزنامــه رســتاخیز در ســال 1355 در ایــن بــاره 
ــرده ام...  ــاب نک ــدی انتخ ــم را عم ــی تابلوهای ــن منحن ــد: »م می گوی
در مقــام هنــر هفــت ــــ هشــت هزارســاله مــا ایــن قوس هــا و منحنی هــا 
نمی توانــم  منحنی هــا  ایــن  دســت  از  ظاهــرًا  کرده انــد...  زندگــی 
پشــت بام های  شبســتان ها،  گنبدهــا،  کنــم.  حاصــل  رهایــی 
گــرد و منحنــی وار بوده انــد و ایــن هنــوز در هنــر  قدیمــی همــه و همــه 

ــد... .« کن ــی  ــی م ــا زندگ م

یــج نظریه هــای ادیبانــه در نقاشــی ایــران،  او معتقــد بــود زمینــه ترو
می توانــد پایــه و مبنــای زبــان تــازه ای در خلــق آثــار نقاشــی بــه وجــود 
آورد؛ هرچنــد ارائــه ایــن شــیوه بســیار دشــوار و فنــی بــه حســاب آیــد. 
ــا اســتفاده از  ــران را ب ــار نقاشــی معاصــر ای ــوان آث کــه می ت ــد  او می گوی
کــرد و بــر ایــن بــاور  متــن نوشــتاری و موســیقایی خــط در آن خلــق 

2. Expersive

تــازه در نیمــه دوم  کــه ایــن نظریــه می توانــد آغازگــر اتفاقــی  اســت 
ــران باشــد. او همچنیــن  ــخ معاصــر نقاشــی ای ی حیــات 25ســاله تار
زبان شناســی  زیرســاختی  را  ادیبانــه  بیان هــای  و  ارتبــاط  نظریــه 
متعالــی  حیــات  و  عشــق  معنــای  فهــم  لــزوم  و  دانســت  رنــگ  در 
کــرد. هنــر  را موضوعــی قابــل توجــه بــرای نقاشــی معاصــر قلمــداد 
نگاه هــا؛  زیباتریــِن  و  اطاق هاســت  بدتریــِن  حســینی  منصــوره 
کلمــه  نگاهــی بــه همه ســو و فراســوی معنــای پســِت دنیاخواهی هــا؛ 
یتــم می بخشــد و حرکــت را بــا نــور می آمیــزد تــا رنگ مایه هــای  را ر
گویــش اســت، بــا تصویــر و  کــه زبــان و  کلمــه  »آن«هــای انســانی را در 
کنــد. هنــر او نگاهــی اســت بــه همه ســو و در عیــن  تفســیر رنــگ بیــان 
گــر جوششــی دارد، نــه اتفــاق اســت و نــه انفعــال؛  حــال بی ســو. ا
در  اســت  حرکتــی  او؛  نظــر  در  هدفــی  از  اســت  مصداقــی  بلکــه 
کــه مضطــرب اوســت و »ترســا«یی  جســت وجوی »اناالحــق« و حــق 
ــارش رســانده اســت و  ــه اثبــات آث کــه جنــون آفریدنــش او را ب اســت 
کــه همــه دنیــا و آفــاق و هســتی  ایــن، نــگاه متضــاد بــا نگاهــی اســت 
گــذارده اســت و ایــن نــه هنــری اســت  را پــوج انگاشــته و در پوچــی 

کــه هنــری اســت در اوج. در »ابتــذال«، 

منابع

- حســینی راد، عبدالمجیــد، )1392(، نوگرایــی و هنــر ایرانــی در آثــار 
جوادی پــور، اســفندیاری و منصــوره حســینی )ویژه نامــه بزرگداشــت 

پیشکســوتان نقاشــی ایــران(، تهــران: فرهنگســتان هنــر، ص 75.

طــرح  معنــای  و  رنــگ  زبــان  تحلیــل   ،)1392( ســهراب،  هــادی،   -
تهــران:  ایــران(،  نقاشــی  پیشکســوتان  بزرگداشــت  )ویژه نامــه 

.56 ص  هنــر،  فرهنگســتان 
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منصوره حسینی، رنگ روغن، 120×70 سانتی متر

منصوره حسینی، ترکیب مواد، 150×100 سانتی متر

منصوره حسینی، رنگ روغن، 110×70 سانتی متر

منصوره حسینی، ارکیده سبز، آبرنگ، 110×70 سانتی متر
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منصوره حسینی، رنگ روغن، 70×50  سانتی متر

منصوره حسینی، رنگ روغن، 75×55  سانتی متر

منصوره حسینی، دریاچه، آبرنگ، 67×48 سانتی متر، 1371
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منصوره حسینی، رنگ روغن، 140×120  سانتی متر

منصوره حسینی، رنگ روغن، 117×70  سانتی متر منصوره حسینی، خروش،  رنگ روغن، 120×70  سانتی متر
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گفت وگو با تورج ژوله؛ دبیر علمی همایش فرش، سّنت، هنر

هویت فرش ایرانی باید بازنمایی شود

داود احمدی بلوطکی

بــه رســالت  بــا توجــه  ایــران  فرهنگســتان هنــر جمهــوری اســامی 
یــدادی مهــم  و اهــداف فرهنگی هنــری خــود اقــدام بــه برگــزاری رو
در  ایــن  از  پیــش  اســت.  کــرده  هنــر«  ســّنت،  »فــرش،  عنــوان  بــا 
ــه، دبیــر علمــی ایــن همایــش، در  ــورج ژول شــماره 33 ایــن نشــریه، ت
کلیــات برگــزاری همایــش را بــرای خواننــدگان  کوتــاه  گفت وگویــی 
آخریــن  دیگــر  گفت وگویــی  در  نیــز  شــماره  ایــن  در  کــرد.  تشــریح 
ایشــان جویــا  از  را  ایــن همایــش  بــا  مرتبــط  و جزئیــات  اطاعــات 

می خوانیــد. ادامــه  در  کــه  شــدیم 

دســتی  صنایــع  و  ســنتی  هنرهــای  گــروه  عضــو  ژولــه،  تــورج 
فرهنگســتان هنــر، در زمینــه ارســال مقــاالِت رســیده بــه دبیرخانــه 
ــه  ــدی مواج ــی ج ــا چالش ــا ب ــاالت، م ــش مق ــت: در بخ گف ــش  همای
هــدف  تــا  کوشــیدیم  کردیــم،  منتشــر  کــه  فراخوانــی  در  بودیــم. 
اصلــی همایــش، منطبــق بــا عنــوان آن باشــد، امــا بــرای بســیاری 
کــه البتــه اغلــب از جامعــه دانشــگاهی اند، موضــوع  از مخاطبــان 
قــدری شــفاف نبــود و بعضــی بــا ابهــام مواجــه شــدند و پرســش هایی 

کردنــد. در ایــن بــاره مطــرح و بــه دبیرخانــه همایــش ارســال 

و  علمــی  گــروه  توجــه  همایــش،  عنــوان  انتخــاب  در  گفــت:  ژولــه 
اجرایــی بــه ضرورت هــا و ُمعضــل امــروز فــرش ایــران بــود. در ایــن بــاره 
کیــدی ویــژه بــر موضــوع ســّنت و وجــه هنــری فــرش ایــران داشــتیم؛  تأ
یکــرد بــه »ســّنت و  اینکــه هویــت فــرش ایرانــی در ایــن همایــش بــا رو
گیــرد؛  هنــر«، مــورد توجــه و بازنمایــی خانــواده بــزرگ فــرش ایــران قــرار 
کثــر قریــب  زیــرا موضــوع هویــت در فــرش ایــران زمینــه اصلــی در ا
کمیتــه علمــی  بــه اتفــاق مشــکات امــروزی آن اســت. ســرانجام 

کــرد. همایــش، عنــوان »فــرش، ســّنت، هنــر« را تأییــد 

فــرش  یخــی  تار ســّنت های  دربــاره  همایــش  ایــن  علمــی  دبیــر 
ــّنت های  ــر از س ــران متأث ــتباف ای ــرش دس ــح داد: ف ــتباف توضی دس

یخــی اســت و در طــی صدهــا، بلکــه هــزاران ســال بــه زمــان مــا  تار
بــاور  بایــد  بــه ویژگی هــای نهفتــه در آن  بــا توجــه  و  رســیده اســت 
کل بافندگــی در زندگــی ایرانیــان،  کــه فرش بافــی و به طــور  داشــت 
کان ماســت. ایــن ســّنت در  کهــن و رســیده از نیــا به مثابــه ســّنتی 
طــول زمــان و همــراه بــا عامــل خاقیــت، بــه حــوزه هنــر وارد شــده 
یــخ هنــر  ــه همیــن دلیــل فرش بافــی جایگاهــی ویــژه در تار اســت و ب
ایــران دارد. بــا چنیــن نگاهــی، از پژوهشــگران و نویســندگان دعــوت 
شــده اســت تــا فــرش ایــران را از زوایــای مختلــف نظیــر طــرح، رنــگ، 
یــخ و مباحثــی از ایــن دســت مــورد توجــه قــرار دهنــد  مــواد اولیــه، تار
کننــد؛ بنابرایــن  ــه همایــش ارســال  ــرای دبیرخان و مقــاالت خــود را ب
گســترده امــکان ارســال مقالــه بــرای  در هــر زمینــه ای و به صــورت 
گرایش هــای مختلــف مهیاســت. در ایــن  همــه عاقه منــدان و بــا 
کــه در  یفــی ســاده و مشــخص نیــز از ســّنت و هنــر ارائــه شــد  بــاره تعار

وب گاه همایــش درج شــده اســت.

کنــون در زمینــه فــرش برگــزار شــده  کــه تا تــورج ژولــه بــه همایش هایــی 
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ــران  ــم عــادت جامعــه علمــی فــرش ای گمان ــه  گفــت: ب کــرد و  اشــاره 
گذشــته شــاهد آنهــا  کــه در دو دهــه  ــــ بــا توجــه بــه همایش هایــی 
بوده ایم ــــ همــان شــیوه های متــداول در طبقه بنــدی موضوعــی فــرش 
ــرح  ــرزی، ط ــه و رنگ ــواد اولی ــخ، م ی ــای تار ــه در آن، بخش ه ک ــت  اس
ــت.  ــوده اس ــان ب ــه مجری ــورد توج ــی و... م ــائل اجتماع ــه، مس و نقش
یکــرد ایــن همایــش نیــز جــدای از ایــن نیســت. خوشــبختانه پــس  رو
از توضیحــات تکمیلــی و تشــریح موضــوع بــرای مخاطبــان، جریــان 

ارســال مقــاالت علمــی بــه آغــاز شــد.

کــه بــازه زمانــی بــرای موضوعــات مقــاالت  ژولــه بــا بیــان ایــن مطلــب 
گفــت: موضوعــات نه فقــط می تواننــد متنــوع باشــند،  وجــود نــدارد، 
ــازه زمانــی می توانــد مــورد توجــه  ــا چنــد ب بلکــه هــر موضــوع در یــک ی
گســتره بــزرگ  گیــرد. در واقــع جریــان ســّنت و هنــر در  نویســنده قــرار 
یــخ فرش بافــی ایــران، از ســده های پیــش از میــاد تــا دوره معاصر،  تار
می توانــد دســتمایه پژوهشــی و نگارشــِی نویســندگان مقــاالت باشــد. 
ــه  ک ــه را  ــی، آنچ یخ ــع تار ــر مقط ــد از ه ــاالت می توانن ــندگان مق نویس
در حــوزه فــرش دســتباف و ترجیحــًا بــا مقولــه ســّنت و هنــر آمیختــه 
یافــت  باشــد، موضــوع مقالــه خــود قــرار دهنــد. خوشــبختانه چــرخ در
کنــون حــدود ســی چکیــده و اصــل  مقــاالت بــه حرکــت درآمــده و تا
کــه داوران در حــال بررســی  مقالــه بــه دبیرخانــه همایــش ارســال شــده 

ــد. ایــن مقاالت ان

ــه توضیــح بخــش نمایشــگاهی ایــن همایــش پرداخــت و ادامــه  او ب
عنــوان  بــه  نزدیــک  یکــردی  رو نیــز  نمایشــگاهی  بخــش  در  داد: 
همایــش در پیــش گرفته ایــم و موضــوع نمایشــگاه، بــا توجــه بــه عنــوان 
کنــون  و اهــداف همایــش در وب گاه همایــش اعــام شــده اســت و ا
یافــت تصاویــر قالی هــا و معرفــی نمونه هــای مختلفــی  در حــال در
هســتیم.  قالی هایــی  چنیــن  مالــکان  و  مجموعــه داران  ســوی  از 
یخــِی تصویــری«  عنــوان ایــن بخــش از همایــش را »گره بافته هــای تار
ــه  ــران ب ــی ای ــی در فرش باف ــّنت تصویرباف ــینه س ــرا پیش ــم؛ زی برگزیدی
ــدد و عاقه منــدان و متخصصــان فــرش،  ــخ می پیون ی هزاره هــای تار
کــرده  گذشــته را پیگیــری  یخــی در دهــه  گــر یافته هــای جدیــد تار ا

ــا مســتندات ایــن مدعــا آشــنایند. باشــند، ب

دبیــر علمــی همایــش دربــاره اهــداف اصلــی ایــن نمایشــگاه توضیــح 
گفــت: هــدف اصلــی مــا در ایــن نمایشــگاه، توجــه بــه  بیشــتری داد و 
یخــِی تصویربافــی اســت و اینکــه در دوره معاصــر، به ویــژه  جریــان تار
در دهه هــای اخیــر، چگونــه ســّنت تصویربافــی در مســیری متفــاوت 
نمایشــگاه  ایــن  در  اســت.  گرفتــه  قــرار  خــود  یخــی  تار جریــان  بــا 
کــه  کــه هم زمــان منتشــر خواهــد شــد، نشــان می دهیــم  کتابــی  و 
چگونــه  روســتایی،  و  شــهری  عشــایری،  مناطــق  در  بافنــدگان 
آثــاری  و  کرده انــد  فرش بافــی  ســّنت  چاشــنی  را  هنــر  و  خاقیــت 
نمایشــگاهی،  بخــش  در  خوشــبختانه  آفریده انــد.  مســحورکننده 
نمونه هــای مختلفــی معرفــی شــده اســت، امــا بــا توجــه بــه اهــداف و 
کــه بــرای ایــن بخــش در وب گاه فرهنگســتان هنــر  ضابطــه خاصــی 
اعــام شــده و البتــه بعضــی محدودیت هــا، از پذیــرش همــه آثــار 

یــم. معذور معرفی شــده 

ــه  گــروه هنرهــای ســّنتی و صنایــع دســتی فرهنگســتان هنــر ب عضــو 
گلســتان اســت،  کاخ  گنجینــه  کــه در  یکــی از فرش هــای نفیســی 
کــه بــرای بخــش نمایشــگاه  گفــت: یکــی از فرش هایــی  کــرد و  اشــاره 

و کتــاِب آن انتخــاب کرده ایــم، در گنجینــه کاخ گلســتان نگهداری 
ــر  ــم امامــی، مدی ــا هماهنگــی و همــکاری ســرکار خان کــه ب می شــود 
آن  گلســتان، عکاســی   کاخ  یخــی  تار فرهنگــی  محتــرم مجموعــه 
بــه نحــو مطلــوب انجــام یافتــه و تصاویــر بســیار خوبــی از آن منتشــر 

خواهــد شــد.

ــار  ــن ب ــرای اولی ــی ب ــن قال ــر ای ــرد: تصوی ک ــان  ــاره خاطرنش ــن ب او در ای
کــه منتشــر می شــود. ایــن فــرش بــا مســاحتی در حــدود 28  اســت 
یخــِی تصویــری اســت.  بــزرگ تار گره بافته هــای  مترمربــع، یکــی از 
بــه دلیــل بعضــی قوانیــن و محدودیت هــا امــکان حضــور قالی هــای 
گنجینــه مــوزه فــرش ایــران میســر نیســت، امــا بــا رایزنــی  تصویــری، از 
کــرات انجام شــده بــا ســرکار خانــم بیضایــی، مدیــر محتــرم  و مذا
مــوزه فــرش ایــران، تصاویــر حداقــل دو نمونــه از قالی هــای تصویــری 
کنــار دیگــر  آن مــوزه نیــز در ابعــادی تقریبــًا مشــابه بــا ابعــاد اصلــی، در 
قالی هــا در یکــی از تاالرهــای ســاختمان مرکــزی فرهنگســتان هنــر، 

گذاشــته خواهــد شــد. بــه نمایــش 

کــه در دســت تألیــف و تدویــن  کتاب هایــی  تــورج ژولــه در ادامــه بــه 
کــرد و ادامــه داد: ایــن همایــش  نهایــی بــرای انتشــار اســت اشــاره 
کتــاب  کــرد؛  کتــاب را به عنــوان دســتاورد خــود ارائــه خواهــد  ســه 
گره بافته هــای  نمایشــگاه  کتــاب  منتخــب،  مقــاالت  مجموعــه 
کتــاب فیلم شــناخت فــرش ایــران. البتــه بــه  یخــی، و  تصویــرِی تار
ُکویــد19، شــاید  دلیــل شــرایط غیرقابــل پیش بینــِی بیمــاری همه گیــر 
امــا در هــر صــورت،  برگــزار نشــود،  بــه شــکل متعــارف  نمایشــگاه 
کتــاب نمایشــگاه را منتشــر و آثــار منتخــب را به صــورت مجــازی در 

گذاشــت. وب گاه فرهنگســتان هنــر بــه نمایــش خواهیــم 

نگــره  در  »فــرش  عنــوان  بــا  همایــش  ایــن  ســوم  بخــش  دربــاره  او 
ــت  ــرار اس ــه ق ک ــوم  ــش س ــح داد: در بخ ــه توضی ــازان« این گون فیلم س
یخچــه حضــور فــرش ایرانی در ســینمای ایران از نگاه فیلم ســازان  تار
بررســی شــود، تمرکــز دبیــر ایــن بخــش، آقــای علیرضــا قاســم خان، 
کــه فیلم ســازان، نگاهــی ماهیت شناســانه  بیشــتر بــر آثــاری اســت 
صرفــًا  نگاهــی  نــه  انداخته انــد،  ایــران  فــرش  بــه  مفهومی تــر  و 
تبلیغاتــی و ســاده؛ وگرنــه تعــداد آثــار در ایــن زمینــه بســیار اســت. 
بــه همیــن منظــور تعــدادی از آثــار منتخــب بــه نمایــش در خواهــد 
کارشناســان فــرش، بــه  آمــد و بــا حضــور تعــدادی از فیلم ســازان و 
کــه در ایــن  نقــد و بررســی آنهــا پرداختــه خواهــد شــد. اتفــاق خوبــی 
ــام  ــا ن ــز ب ــی نی کتاب ــش،  ــن بخ ــر ای ــه دبی ک ــت  ــن اس ــاده ای ــش افت بخ
کــه مراحــل  اولیــه فیلم شــناخت فــرش ایــران در دســت نــگارش دارد 
ــر  گفتــه علیرضــا قاســم خان و ب ــی اش را ســپری می کنــد. طبــق  پایان
ــه 1320،  ــر ده ــران از اواخ ــرش ای ــا، ف ــتندات و پژوهش ه ــاس مس اس

گرفتــه اســت. یــج مــورد توجــه فیلم ســازان ایرانــی قــرار  به تدر

تــورج ژولــه، دبیــر علمــی همایــش »فــرش، ســّنت، هنــر« در پایــان 
ــا توجــه بــه وضعیــت  کــرد: ســامت جامعــه ب گفت وگــو اضافــه  ایــن 
یــخ  کرونــا، اولویــت فرهنگســتان هنــر اســت و لــذا تار فعلــی بیمــاری 
گــروه علمــی تغییــر  یــداد ســه گانه در آخریــن جلســه  برگــزاری ایــن رو
کــه اطاعــات آن در وب گاه فرهنگســتان قابل مشــاهده اســت  یافتــه 
بــر اســاس آخریــن تصمیمــات اتخاذشــده، بیســتم دی 1399،  و 
یافــت چکیــده مقــاالت در بخــش مقــاالت علمــی  آخریــن مهلــت در

ایــن همایــش تعییــن شــده اســت.
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مکتب عاشورا به روایت هنرمندان

ایــام  بــه روایــت هنرمنــدان در آســتانه  نمایشــگاه مکتــب عاشــورا 
شــد. برگــزار  صبــا  فرهنگی هنــری  مؤسســه  در  اربعیــن 

ایــن نمایشــگاه ســیری از چنــد دهــه هنرهــای عاشــورایی، از نقاشــی 
بــود  نوگــرای،  نقاشــی  تــا  شــبیه خوانی  و  پرده خوانــی  و  قهوه خانــه 
و  اربعیــِن ســاالر شــهیدان  بــه مناســبت  کــه شــنبه 12 مهــر 1399 
و  هنرمنــدان  از  معــدودی  حضــور  بــا  عاشــورایی اش،  شــاهدان 
اســتادان و مرشــدان پیش کســوت شــبیه خوانی و پرده خوانــی، در 
فرهنگی هنــری  مؤسســه  »فرشــچیان«  و  »لــرزاده«  نگارخانه هــای 

گشــایش یافــت. صبــا 
در ایــن نمایشــگاه مجموعــه آثــاری از اســتادان طــراز اول نقاشــی 
فراهانــی،  محمــد  لرنــی،  کبــر  علی ا )خیالی نــگاری(،  قهوه خانــه 
از  آثــاری  همچنیــن  و  وفایــی،  منصــور  اســماعیل زاده،  حســن 
دیگــر نقاشــان ایــن مکتــب، از جملــه شــش پــرده بــزرگ از مهــدی 
محمدرضــا  تکلــو،  عفــت  فتاحــی،  مــراد  از  آثــاری  و  طالعی نیــا 
یکردهــا  فرزانــه، و شــش اثــر از شــش هنرمنــد نوگــرای معاصــر در رو
ترکیب بنــد مشــهور محتشــم  از  الهــام  بــا  گرایش هــای مختلــف  و 

گذاشــته شــد. بــه نمایــش  کربــا  کاشــانی در رثــای شــهیدان 
بازدیــد از نمایشــگاه مکتــب عاشــورا بــه روایــت هنرمنــدان بــه دلیــل 
کــز هنــری از ســوی اســتانداری تهــران و وزارت  اطاعیــه تعطیلــی مرا
ــگاه  ــن نمایش ــزاری ای ــا برگ ــان ب ــه هم زم ک ــامی  ــاد اس ــگ و ارش فرهن
اعــام شــد، متوقــف شــد و بخشــی از آثــار ایــن نمایشــگاه بــا عنــوان 
فضــای  در  ایــران«  معاصــر  نقاشــی  روایــت  و  یــت  رؤ در  »عاشــورا 

گذاشــته شــد. ــه نمایــش  ــرای عمــوم ب مجــازی ب
قــرار اســت نمایشــگاه »مکتــب عاشــورا بــه روایــت هنرمنــدان« بــه 
کــز هنــری، در آینــده  مجــددًا برگــزار شــود. دلیــل اطاعیــه  تعطیلــی مرا
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نگاره های خمسه نظامی گنجه ای؛ 
قاسم علی  سلطان

مولود زندی نژاد

کتــاب نقــد و بررســی نگاره هــای خمســه نظامــی  وبینــار رونمایــی از 
گنجــه ای؛ قاســم علی ســلطان )�968.ق( بــا توجــه بــه لــزوم رعایــت 

شــیوه نامه های بهداشــتی به صــورت مجــازی برگــزار شــد.

امــور  مدیــرکل  ناصــری،  مســعود  برخــط،  علمــی  نشســت  ایــن  در 
کبــر ایرانــی، مدیرعامــل مؤسســه پژوهشــی  هنــری فرهنگســتان هنــر؛ ا
فرهنگســتان  پیوســته  عضــو  حســینی،  مهــدی  مکتــوب؛  میــراث 
خمســه نگاری  علمــی  همایــش  دبیــر  نامورمطلــق،  بهمــن  هنــر؛ 
و مؤلــف  فرهنگســتان هنــر؛ و علی اصغــر میرزایی مهــر، پژوهشــگر 

کردنــد. کتــاب؛ ســخنرانی 

در ابتــدای نشســت مســعود ناصــری، مدیــر ایــن نشســت پژوهشــی، 
کلیــد در  بــا بیتــی از نظامــی )بســم اهلل الرحمــن الرحیــم / هســت 
بــه  کــرد و ضمــن معرفــی ســخنرانان،  گنــج حکیــم( ســخن آغــاز 
گفــت:  و  پرداخــت  کتــاب مذکــور  توضیحــی دربــاره ویژگی هــای 
کتــاب بــه آن پرداختــه شــده، بــه ســال 968ق  کــه در ایــن  نســخه ای 
کتابــت و مصــور شــده  و در دوره صفــوی و در عهــد شاه طهماســب 
کــه امــروز رونمایــی و نقــد و بررســی  کتابــی  اســت. عنــوان دقیــق 
گنجــه ای؛  نظامــی  خمســه  نگاره هــای  بررســی  و  نقــد  می شــود، 

اســت. �.ق(   968( ســلطان  قاســم علی 

گفــت: محقــق و مؤلــف  کتــاب پرداخــت و  او بــه معرفــی بیشــتر ایــن 
کتــاب، علی اصغــر میرزایــی مهــر اســت. کتــاب در قطــع رحلــی بزرگ 
گاســه در 170 صفحــه و بــا تیــراژ محــدود به تازگــی چــاپ  کاغــذ  و بــا 
کتــاب، مؤسســه پژوهشــی  و منتشــر شــده اســت. متولــی و ناشــر 
بــا مشــارکت مؤسســه فرهنگی هنــری  کــه  میــراث مکتــوب اســت 

کرده انــد. حکیــم نظامــی تبریــز اقــدام بــه چــاپ و انتشــار آن 

نشســت  ایــن  برگــزاری  چگونگــی  خصــوص  در  ناصــری  مســعود 
توضیــح داد: ایــن جلســه را به صــورت مشــترک فرهنگســتان هنــر، 
گــروه وبینــار دانشــگاه شــهید  مؤسســه پژوهشــی میــراث مکتــوب، و 

بهشــتی برگــزار می کننــد.

کــه اصــل آن در بخــش شــرقی  ــاره نســخه ای اســت  کتــاب درب ایــن 
یــس بــه شــماره 1956 نگهــداری می شــود. خمســه  کتابخانــه ملــی پار
تعــداد  نقــاش و  نــگاره و تصویــر اســت. دربــاره  مذکــور دارای 63 
گمانه هــای مختلفــی وجــود دارد؛ ولــی نــام آقابهــرام  نقاشــان نســخه، 
ــام  ــده شــده و ن ــگاره آن خوان افشــار و بهرام قلــی افشــار در ذیــل دو ن
کــم وقــت شوشــتر، قاســم علی  بانــی و ســفارش دهنده آن نیــز، حا

ســلطان، در نســخه آمــده اســت.
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در ادامــه ســید مهــدی حســینی، عضــو پیوســته فرهنگســتان هنــر، 
کوتــاه دربــاره اصــل نســخه بــه تشــریح ادوار نگارگــری  بــا اشــاره ای 
ــار ارزشــمند  گنجــوی یکــی از آث گفــت: خمســه نظامــی  پرداخــت و 
کــه بــر پایــه آن، آثــار ادبــی و هنــری بســیاری  ادب فارســی اســت 
کــه بــه  خلــق شــده اند. بعــد از شــاهنامه فردوســی، مهم تریــن متنــی 
بیشــترین دفعــات خوش نویســی و نگارگــری شــده اســت، خمســه 
گنجــوی از شــعرای نامــدار قــرن ششــم  نظامــی اثــر حکیــم نظامــی 

ــت. ــری اس ــری قم هج

کــه نگاره هــا را در نســخ  او در همیــن زمینــه ادامــه داد: هنگامــی 
کــه بعضــی از نگاره هــا  مختلــف بررســی می کنیــم، متوجــه می شــویم 
معــراج  نــگاره  مثــال  به عنــوان  شــده اند؛  تکــرار  مختلــف  ادوار  در 
کــرم)ص(، در دوره ایلخانــی در معراج نامــه احمــد  حضــرت رســول ا
یــخ خواجــه رشــیدالدین )بخــش مربــوط بــه  موســی یــا جامع التوار
قصص االنبیــاء(؛ در دوره مکتــب شــیراز 2 در خاوران نامــه؛ در دوره 
فالنامــه  و در دوره صفــوی در  تیمــوری در معراج نامــه  شــاهرخی؛ 
شاه طهماســبی، بــا نگاه هــای مخصــوص بــه هــر دوره تکــرار شــده 

اســت.

گــروه تخصصــی هنرهــای تجســمی فرهنگســتان هنــر، دربــاره  عضــو 
گنجــه ای؛ قاســم علی ســلطان )968 �.ق(  نســخه خمســه نظامــی 
کتــاب صحبتــی بــه میــان نیامــده  گفــت: دربــاره خوش نویســی ایــن 
امــا در بعضــی از نگاره هــا نام هایــی از نگارگــران بــه چشــم می خــورد. 
ــل قیــاس  ــا دیگــر نســخ قاب گرچــه ایــن نســخه از لحــاظ نگارگــری ب ا

یــخ نگارگــری مــا نقــش بســیار مؤثــر داشــته اســت. نیســت، در تار

و  پرداخــت  واژه هــا  از  بعضــی  نقــد  بــه  پایــان ســخنان خــود  در  او 
کتــاب نقــد و بررســی  کــه در  کــرد: بعضــی از واژه هایــی  خاطرنشــان 
بــه  �.ق(   968( ســلطان  قاســم علی  گنجــه ای؛  نظامــی  خمســه 
واژه هــای  از  اســت  کــه ضــروری  بایــد اصــاح شــود؛ چرا رفتــه  کار 
بــه جــای  تخصصــی در هــر زبــان اســتفاده شــود؛ به عنــوان مثــال 
واژه »کادر« از »جــدول«، بــه جــای واژه »پــان« از »طــرح بنیادیــن«، 
بــه جــای واژه »بالکــن« از »اشــکوب« یــا »باالخانــه«، بــه جــای واژه 

»عمامــه« از »دســتار«، بــه جــای واژه »ســمبلیک« از »نمادیــن« بایــد 
کــه  اســتفاده شــود؛ یــا اینکــه بــه جــای »تنبــور« نوشــته شــده »طنبــور« 

گیــرد. ــرار  ــد نظــر ق ــد مــورد تجدی ــز بای ایــن نی

خارجــی  منابــع  از  اســتفاده نکردن  وارد،  ایــرادات  از  دیگــر  یکــی 
جاهــا  از  بعضــی  در  کــه  تایپــی  اشــتباهات  همچنیــن  اســت. 
مشــاهده می شــود و بایــد در چاپ هــای بعــدی اصــاح شــود. امــا 
اطاعاتــی  دارای  کتــاب  ایــن  مذکــور،  اصاحــات  از  صرف نظــر 
و  هنرجویــان  بــرای  غنــی  منبعــی  می توانــد  کــه  اســت  ارزشــمند 

باشــد. پژوهشــگران 

کبــر ایرانــی، مدیرعامــل مؤسســه پژوهشــی  در ادامــه ایــن نشســت، ا
میــراث مکتــوب، دربــاره فعالیت هــای مؤسســه میــراث مکتــوب 
مؤسســه  فعالیت هــای  بیشــتر  گفــت:  نظامی شناســی،  حــوزه  در 
و  متن پژوهــی  متن شناســی،  حــوزه  در  مکتــوب  میــراث  پژوهشــی 
نظامــی  خمســه  چهارجلــدی  مجموعــه  اســت.  متــون  تصحیــح 
مؤسســه  نفیــس  کارهــای  اولیــن  جــزو  کردیــم،  منتشــر  اخیــرًا  کــه 
ــوری  کار آن ط ــرد و  ک ــورد  ــا برخ کرون ــاع  ــه اوض ــفانه ب ــه متأس ک ــت  اس
کــه شایســته بــود و مــا می خواســتیم، بــه انجــام نرســید؛ ولــی تجربــه 
خمســه  از  اثــر  بیســت  حــدود  برنامــه ای،  طبــق  مــا  بــود.  جالبــی 
ی  کــه دنبالــه رو کســانی را  نظامــی، نظامی شناســی و آثــار مربــوط بــه 
نظامــی بودنــد در دســتورکار مؤسســه قــرار دادیــم؛ حتــی فهرســت 
کتاب شناســی بعضــی از ایــن خمســه ها هــم، در داخــل و شــبه قاره 
کشــورهای آســیای مرکــزی انجــام شــده و یــا در  و ماوراءالنهــر و حــوزه 

حــال انجــام اســت.

ایــن پژوهشــگر فلســفه و فرهنــگ اســامی، در ادامــه ســخنان خــود 
کــه در راه چــاپ و انتشــار آن  تی  کتــاب مذکــور و مشــکا بــه معرفــی 
کار نظامی شناســی پــروژه ای  گفــت: ایــن  بــه وجــود آمــد پرداخــت و 
کــه بــا همــکاری مؤسســه فرهنگــی حکیــم نظامــی تبریــز شــروع  اســت 
شــد. در ایــن پــروژه قــرار بــود بــا تیــراژ دوهــزار و بــا همــکاری دو ناشــر 
کنیــم، ولــی بــه دلیــل  دیگــر، چهــار اثــر را به صــورت افســت چــاپ 
گرانــی ارز و مســائل دیگــر ناچــار شــدیم بــرای انجــام  مشــکات و 
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کنیــم. کتــاب را به صــورت دیجیتــال منتشــر  تعهــد خــود، 

ایرانــی بــه تشــریح بعضــی از نســخه های خمســه نظامــی چاپ شــده 
در میــراث مکتــوب پرداخــت و ادامــه داد: اولیــن نســخه منتشرشــده 
یــس  کتابخانــه ملــی پار از میــراث مکتــوب، مربــوط بــه نســخه 985 
بــا مقدمــه ای شــصت تــا هفتــاد صفحــه ای از علــی صفری آق قلعــه، 
کــه ایــن اثــر ســه نــگاره و پنــج  نسخه شــناس و پژوهشــگر، اســت 
قطعــه دارد و در دســتگاه ســلطان حســین انجــام شــد. نســخه دیگــر 
ــه خــط ازهــر  کــه ایــن نســخه مصــور ب خسرووشــیرین نظامــی اســت 
کتابخانــه منچســتر انگلســتان  تبریــزی در ســده نهــم اســت و در 
نگهــداری می شــود و جــزو آثــار مکتــب هنــری تبریــز اســت. ســومین 
میرزایی مهــر  آقــای  کــه  اســت  کاری  همیــن  منتشرشــده،  نســخه 
کتــاب، از نظــر  کــه حــدود هفتــاد نــگاره دارد و ایــن  انجــام دادنــد 

کیفیت تــر و قابل قبول تــر و قابــل اســتفاده تر اســت. توصیــف بــا 

کتــاب نقــد و بررســی  او در پایــان ســخنان خــود بــه توضیــح دربــاره 
نگاره هــای خمســه نظامی گنجــه ای؛ قاســم علی ســلطان )968 �.ق( 
و توضیحــات  گفــت: نسخه شناســی و خط شناســی  و  پرداخــت 
و  اســت  میزایی مهــر  کار  ویژگی هــای  جــزو  نــگاره  هــر  دربــاره 
یــم  امیدوار و  شــده  چــاپ  شایســته ای  به طــور  کار  خوشــبختانه 
کتاب هــا را به صــورت افســت چــاپ  بتوانیــم در شــرایط بهتــری ایــن 
جــزو  خمســه  آثــار  اســت.  ارزشــمند  مجموعــه ای  کــه  زیرا کنیــم؛ 
ــته  ــق داش ــم توفی ی ــت و امیدوار ــران اس ــر ای ــگ و هن ــارات فرهن افتخ
کــه بــه ایــن صــورت شناســایی  باشــیم تــا حــدود بیســت اثــری را 

کنیــم. منتشــر  آینــده،  در  مشــارکت ها  مجموعــه  در  شــده اند، 

در ادامــه ایــن نشســت مجــازی، بهمــن نامورمطلــق، دبیــر همایــش 
علمــی خمســه نگاری فرهنگســتان هنــر، از دیگــر ســخنرانان ایــن 
کتــاب  ــه تقدیــر و سپاســگزاری از عوامــل انتشــار  کــه ب ــود  نشســت ب
کتــاب صحبــت  گفــت: نخســت دربــاره خــود  مذکــور پرداخــت و 
بررســی  و  نقــد  عنــوان  بــا  کتابــی  چــاپ  بــه  راجــع  گــر  ا می کنــم؛ 
گنجــه ای؛ قاســم علی ســلطان صحبــت  نگاره هــای خمســه نظامــی 
کــه در شــکل دادن بــه  کســانی  کنیــم از همــه  کنیــم، اول بایــد تشــکر 
کتــاب و چــاپ و نقــد کتــاب زحمــت کشــیدند و ایــن موقعیــت را بــه 
گم شــده های فرهنــگ خودمــان را پیــدا  کــه مــا یکــی از  وجــود آوردنــد 
کنیــم و در اختیــار عاقه منــدان قــرار دهیــم و دوبــاره ایــن فرهنــگ 
کم کــم  گــر  کــه ایــن آثــار ا یــم و چه بســا  ازدســت رفته را بــه دســت بیاور

چــاپ شــوند، هویــت مســتقل مــا را شــکل می دهنــد.

گفــت:  کتــاب پرداخــت و  او در ادامــه ســخنان خــود بــه شــرح ایــن 
کنیــم. اول  ــر را بررســی  ــه مختلــف ایــن اث مــا می توانیــم در چهــار الی

الیــه شــعری آن اســت. دوم الیــه نــگاره و خوش نویســی اســت؛ یعنــی 
کــه حــدود چهارصــد ســال بعــد نوشــته شــده اســت. الیــه  چیــزی 
کــه امــروز رونمایــی  شــد. و الیــه چهــارم  کتابــی اســت  ســوم، همیــن 
ســعی  مــن  و  اســت  میرزایی مهــر  آقــای  نقدهــای  و  توضیحــات 

ــم. کن ــدا  ــم ج ــه را از ه ــار الی ــن چه ــم ای می کن

دبیــر علمــی همایــش »خمســه نگاری؛ بازنمــود خمســه نظامــی در 
کنــون مــورد پژوهــش  کــه تا هنــر« بــه شــرح نگاره هــای خمســه نظامــی 
ــگاره،  ــرار داده اســت، پرداخــت و ادامــه داد: مخزن االســرار پنــج ن ق
خسرووشــیرین دوازده نــگاره، لیلی ومجنــون ده نــگاره، هفت پیکــر 
دارد.  نــگاره  پنــج  اقبال نامــه  و  نــگاره، شــرف نامه چهــارده  هفــده 
بســامد ایــن نگاره هــا را از نظــر موضوعــی، داســتانی و روایــی بررســی 
کــردم. نــوزده نــگاره بــه داســتان اســکندر، هجــده نــگاره بــه داســتان 
گــور، دوازده نــگاره بــه داســتان خسرووشــیرین، و ده نــگاره بــه  بهــرام 
یــک  هــم  مخزن االســرار  می شــود.  مربــوط  لیلی ومجنــون  داســتان 
نــگاره ســلیمان، یــک نــگاره انوشــیروان و یــک نــگاره فریــدون دارد.

فرشــچیان  اســتاد  ایرانــی  ــــ  اســامی  هنرهــای  دانشــگاه  رئیــس 
بســامد موضوعــی نگاره هــای خمســه نظامــی  بــه شــرح  ادامــه  در 
کــه بگویــم  گفــت: قصــدم از ایــن تقســیم بندی ایــن بــود  پرداخــت و 
بســامد  اســت.  اســکندر  داســتان  بــه  متعلــق  نگاره هــا  بیشــترین 
داســتان  انــدازه  بــه  داســتان ها  بقیــه  از  کــدام  هیــچ  نگاره هــای 
کــه در جاهایــی، بیــن  اســکندر نیســت. نکتــه دیگــر ایــن اســت 
ارتباطــی  تصویــری،  نشــانه ای  نظــام  و  کامــی  نشــانه ای  نظــام 
کاخ  نمی بینیــم؛ ازجملــه وقتــی در هفت پیکــر راجــع بــه بهــرام در 
کامــی  کــه تصویــر و نظــام  خورنــق صحبــت می شــود، می بینیــم 
ــط  ــم توس ــدن جام ج ــاره دی ــت درب ــه صحب ک ــی  ــا وقت ــد و ی ــرق دارن ف
اســکندر اســت، بــاز نقــاش مــا را ناامیــد می کنــد. بعضــی جاهــا نیــز 
نظــام نوشــتاری و خوش نویســی بــر خــوِد اصــل نــگاره می چربــد و 

گاهــی نظــام تصویــری غلبــه دارد. و  غلبــه می کنــد 

آخریــن  کتــاب،  مؤلــف  و  پژوهشــگر  میرزایی مهــر،  علی اصغــر 
کــه ســخنان خــود را بــا ابیاتــی از  ســخنران ایــن نشســت علمــی بــود 
کتــاب منبعــی بــرای دانشــجویان و  گفــت: ایــن  کــرد و  نظامــی آغــاز 
کــه بتواننــد در شــاخه های مختلــف، بررســی و  پژوهشــگران اســت 
ــای  گران به ــه  گنجین ــه  ــخه ای ب ــر نس ــال حاض ــد. در ح کنن ــق  تحقی
کان تــر  نســخه های مــا اضافــه شــد؛ پــس مــا می توانیــم بــه مباحــث 
بــه  مربــوط  نگاره هــای  تعــداد  بایــد  چــرا  اینکــه  مثــل  و  فرهنگــی 

یــم. اســکندر بیشــتر باشــد، بپرداز

دربــاره  بیشــتری  توضیــح  در  فرهنــگ  و  علــم  دانشــگاه  دانشــیار 



13
99

یز 
 پای

،3
ه 5

مار
، ش

جم
ل پن

سا
ر، 

هن
یر 

سف
ی 

خبر
یه 

شر
ن

41

مقدمــه  خــود  در  کــه  همچنــان  نســخه  ایــن  شــد:  یــادآور  کتــاب 
مبســوطش آمــده، شــاهانه و ســلطنتی نیســت و اصــًا زمانــی تولیــد 
ــود؛ یعنــی  کــه شاه طهماســب از هنــر و هنرمنــدان دل بریــده ب شــده 
نقاشــی  یــخ  تار نظــر  یخــی  از  تار مقطــع  ایــن  البتــه  968ق.  ســال 
کــز  بایــد بررســی شــود؛ یعنــی ایــن دوره از لحــاظ شــرایط عمومــی مرا
چــه  کتاب آرایــی  ســابقه  بــا  شــهرهایی  و  هنــر،  حامیــان  هنــری، 

داشــت؟ موقعیتــی 

بــه روزگار خــودش نســخه ای فوق العــاده اســت.  اثــر نســبت  ایــن 
آن  امتیــاز  از  نه فقــط  نیســت،  ســلطنتی  نســخه  ایــن  اینکــه 
کتاب آرایــی  کــز درجــه دو  نمی کاهــد، بلکــه آن را بــرای مطالعــه مرا
کــه  کتابــی هم طــراز ایــن اثــر  کامــًا شــاخص می کنــد. بایــد بگویــم  مــا 

می شناســم. به نــدرت  باشــد،  محلــی  تولیــدات  بــه  مربــوط 

کــز محلــی  کتــاب ســپس دربــاره ارزش مرا مؤلــف و پژوهشــگر ایــن 
توبــه  از  بعــد  می گوییــم  مــا  گفــت:  و  داد  توضیــح  کتاب آرایــی 
رفــت.  حاشــیه  بــه  کم کــم  کتاب آرایــی  دیگــر  شاه طهماســب، 

این گونــه  کــه  می دهــد  نشــان  ارزشــمندی،  نســخه  چنیــن  وجــود 
هــم نیســت. بــا به حاشــیه رفتِن شــاه، بــاز ایــن هنــر ادامــه داشــته 
گذشــته،  کــه در ســه ســده  اســت. ایــن هنــر بــه همــت آن بزرگانــی 
ــات  ــاِن والی ــال، والی ــتان، ُعم ــناختند، هنردوس ــینه آن را می ش پیش
کثــرت  کــز محلــی اتفاقــًا  کــه توبــه نکــرده بودنــد، در مرا و شــاهزادگانی 

می کنــد. پیــدا 

توبــه  بــا  می کنــم  گمــان  کــرد:  اضافــه  خــود  ســخنان  پایــان  در  او 
کتاب آرایــی همچــون الماســی ُخــرد و پخــش  شاه طهماســب، هنــر 
کــش در شــهرهای مختلــف می درخشــد.  می شــود و ذره هــای تابنا
کتــاب خمســه مــورد نظــر  یکــی از آن شــراره های درخشــان همیــن 
کــه خوشــبختانه بــه همــت مؤسســه میــراث مکتــوب چــاپ  اســت 
ــه دســت مخاطبــان عاقه منــد  کــه ب و منتشــر شــده و آرزو می کنیــم 
کیفیــت در مقایســه  کیفیــت نگاره هــا را ببیننــد. ایــن  برســد و آنهــا 
بــا خمســه شاه طهماســبی چنــدان شــاخص نیســت، امــا یادمــان 
فــرد  اثــر، دیگــر از حمایت هــای  ایــن  کــه هنرمنــدان خالــق  باشــد 
امکانــات  تنهــا  و  نبودنــد  برخــوردار  خاصــی مثــل شاه طهماســب 

کــم محلــی را در اختیــار داشــتند. یــک حا

کتابخانه ملی پاریس
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در دومین پیش همایش »بازخوانی آرای فارابی در باب موسیقی« مطرح شد:

بررسی آرای حکمی و فلسفی فارابی درباره موسیقی

مولود زندی نژاد
فرهنگســتان  هنــر  پژوهشــی  معاونــت  پژوهــش،  روز  بــا  هم زمــان 
مفاخــر  و  آثــار  انجمــن  همــکاری  بــا  ایــران  اســامی  جمهــوری 
آرای  »بازخوانــی  پیش همایــش  دومیــن  مجــازی  آییــن  فرهنگــی، 

کــرد. برگــزار  را  موســیقی«  بــاب  در  فارابــی 

آذر 1399،  کــه سه شــنبه، 25  نشســت مجــازی  ایــن  ابتــدای  در 
گرامی داشــت یــاد  کاوه خورابــه دبیــر علمــی همایــش، بــا  برگــزار شــد،  
و نــام زنده یــاد اســتاد علــی بیانــی، دبیــر علمــی پیشــین همایــش، 
کــرد. او ســپس بــه هــدف برگــزاری ایــن همایــش اشــاره و  ســخن آغــاز 
گردهمایــی بــا محــور اندیشــه های حکمــی، فکــری  کــرد: ایــن  اظهــار 
و فلســفی در نســبت با آرای موســیقایی فارابی تعریف شــده اســت. 
ــته ای  ــی میان رش ــس دانش ــگام و مؤس ــد پیش ــی را بای ــد فاراب بی تردی
کــه امــروز از آن تحــت عنــوان فلســفه موســیقی، و ذیــل  دانســت 

ــاد می کننــد.  ــر فلســفه هنــر، ی مفهــوم عام ت

او پژوهــش در آرا و افــکار فارابــی را الزمــه پیشــینه فلســفه موســیقی 
کــرد: مباحــث مطرح شــده در  دانســت و در ایــن زمینــه خاطرنشــان 
کنونــی، شــاخصه ها و مراتــب مخصوصــی  ایــن شــاخه در عصــر 
در  متفکــری  اندیشــه های  بــا  آن  نعل به نعــل  تطبیــق  در  کــه  دارد 
بیــش از هــزار ســال پیــش ممکــن اســت از وزانــت علمــی و پژوهشــی 
گزیــر در شــناخت خاســتگاه چنیــن دانشــی بــا ایــن  بکاهــد، امــا بــه نا
کــه ابونصــر فارابــی را چونــان مؤســس و  واقعیــت روبــه رو می شــویم 

یــم.  بنیان گــذاری جــدی در فلســفه موســیقی بیانگار

در  کــه  شــمرد  بــزرگ  متفکــری  را  فارابــی  همایــش،  علمــی  دبیــر 
بــا  و  داشــته  تســلط  موســیقی  بــاب  در  و عملــی  نظــری  مباحــث 
اســت.  پرداختــه  مباحــث  ایــن  بــه  و عقانــی  تجربــی  یکــردی  رو
او دربــاره ایــن اندیشــمند چنیــن ادامــه داد: فارابــی اندیشــمندی 
و  نظــر  ســاِح  دو  بــه  کــه  اســت  بــزرگ  موســیقی دانی  و  هنــرورز 
علــوم  بــر  بــود.  تجهیــز  فلســفه دانی  و  موســیقی،  عرصــه  در  عمــل 
کــه ایــن امــر از او متفکــری خــاق و زایــا  زمانــه اش تســلط داشــت 

یکــرد تجربــی ــــ عقانــی داشــت و بــا بهره گیــری از روشــی  ســاخت. رو
مشــاهده ای و مبتنــی بــر داده هــای عینــی، اندیشــه های فیثاغــوری، 
ایــراِن  در  موجــود  اندیشــه های  و همچنیــن  ارســطویی  افاطونــی، 
ــه  ــگ زمان ــن فرهن ــود در بط ــنت های موج ــا س ــان را ب ــی آن زم فرهنگ
کنــون  کــه همچنــان تا خــود در هــم تنیــد و نتیجــه ای بــه دســت داد 

قابلیــت تعمــق و پژوهــش دارد.

گــروه تخصصــی موســیقی فرهنگســتان هنــر بــا ابــراز تأســف از  عضــو 
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نادیده انگاشــتن فلســفه موســیقی فارابــی در رســاله های بعــد از او 
یــادآور شــد: وجــوه متنــوع اندیشــه های حکمــی و فلســفی و حتــی 
حــوزه تخصصــی مباحــث صــرف موســیقایی فارابــی در جریانــی 
بــا عنــوان »مکتــب منتظمیــه« توســط بزرگانــی چــون صفی الدیــن 
موالنــا  و  مراغــی  عبدالقــادر  شــیرازی،  قطب الدیــن  ارمــوی، 
ــا آنچــه در  ــد، ام مبارک شــاه بخــاری، بنایــی و دیگــران ادامــه می یاب
حــوزه فلســفه موســیقی او شــکل می گیــرد، متأســفانه مــورد غفلــت 
گــر از آرا و نظرهــای بزرگانــی چــون ابن ســینا  واقــع شــده اســت؛ البتــه ا
ســّنت  کنیــم،  نظــر  صــرف  اخوان الصفــا  بــه  منســوب  رســاالت  و 
موســیقایی مــا بــه محــاق فراموشــی رفتــه و ایــن خســران پابرجاســت.  

ــود  ــیقی وج ــفه موس ــوزه فلس ــه در ح ک ــش هایی  ــه پرس ــه ب کاوه خوراب
آثــار فارابــی و باألخــص موســیقی  دارد و ردپــای آن را می تــوان در 
کــرد: مباحثــی چــون پرســش  کبیــر او پی گرفــت، اشــاره و تصریــح 
چونــان  موســیقی  موســیقی،  هستی شناســی  موســیقی،  ذات  از 
و  بیانــی  ویژگی هــای  اصالت منــدی  معرفت شناســی،  شــاخه ای 
عواطــف موســیقی، بازنمایــی و مســئله فهــم موســیقی، از جملــه 

مباحــث بااهمیــت در زمینــه فلســفه موســیقی اســت.

مقــوالت  بــا  فارابــی  مواجهــه  بــه  موســیقی  حــوزه  پژوهشــگر  ایــن 
موســیقی پرداخــت و چنیــن ادامــه داد: هــرگاه ســخن از چیســتی 
متفکــر  کروچــه،1  بندیتــو  از  ی  پیــرو بــه  بیایــد  میــان  بــه  موســیقی 
کــه موســیقی همــان چیــزی اســت  ایتالیایــی، می تــوان پاســخ داد 
ــه چیســتی موســیقی  ــی نیــز در پاســخ ب کــه همــگان می داننــد. فاراب

اســت. الحــان  موســیقی،  لفــظ  معنــای  می گویــد 

کــه از دوران  کتفــا بــه ایــن تعریــف را از جمله مباحثی شــمرد  خورابــه ا
کــرد: آیــا  کهــن تــا بــه امــروز پابرجاســت و ســپس ایــن پرســش را مطــرح 
کــه توانایــی ابــراز و  موســیقی را می تــوان به تنهایــی ابــزاری انگاشــت 
بازنمایــی معنــا بــر بیــان و مفهــوم را داشــته باشــد، بی آنکــه خواســتار 

1. Benedetto Croce

ــوان  ــا می ت ــر آی ــارت دیگ ــه عب ــد؟ ب ــات باش کلم کام و  ــری از  بهره گی
بــه آشکارســاختنش  قــادر  کــه  زبانــی  دانســت،  زبــان  نوعــی  را  آن 

نیســت؟ 

او در پاســخ بــه مباحــث زبانــی در فلســفه موســیقی فارابــی گفــت: آیا 
ک مفهومــی و پذیرنــده از ســوی  موســیقی بــرای اینکــه در حیطــه ادرا
کام  ــا  ــگ ب ــاط تنگاتن ــل و ارتب ــر از تعام گزی ــرد، نا گی ــرار  ــب ق مخاط
و واژگان اســت؟ ایــن پرســش، پرسشــی اساســی اســت. فارابــی در 
ــه  ــد. ب ــکار می کن ــی را آش ــای زبان ــیقی، جنبه ه ــتی موس ــه چیس ادام
کــه از آهنــگ یــا لحــن ســخن بــه میــان می آیــد،  نظــر فارابــی هنگامــی 
کــرد؛ یکــی اینکــه آهنــگ یــا لحــن  از دو جنبــه می تــوان آن را بررســی 
کــه بــر ترتیبــی ُمعّیــن  را مجموعــه ای از نغمــات مختلــف دانســت 
مرتــب شــده اند و دیگــر اینکــه منظــور از لحــن و آهنــگ را چنیــن در 
کــه بــه وجهــی ُمعّیــن تألیــف شــده  کــه گروهــی از نغمه هــا  نظــر گرفــت 
کــه از ترکیــب آنهــا الفاظــی  باشــند و حروفــی بــه آن مترتــب باشــد 
کــه ایــن الفــاظ، بنــا بــر معمــول بــر فکــر  معنــادار ســاخته شــده باشــد 
موســیقی  آیــا  ســاده تر  زبــان  بــه  باشــد.  داشــته  داللــت  معنایــی  و 
عبــارت اســت از الحــان، نغمــات و آهنگ هایــی محــض بی آنکــه 
همــراه بــا کام باشــد یــا خیــر. در حالــت دوم موســیقی عبارت اســت 
خــود  فارابــی  البتــه  می شــود.  همــراه  کام  بــا  کــه  آهنگ هایــی  از 
ــر طریــق  کــه تعریــف لحــن و آهنــگ بــه طریــق اول ب اذعــان می کنــد 
گــروه  کــه در معنــای نخســت ایــن  ــه ایــن صــورت  دوم تقــدم دارد؛ ب
ــه منبــع صوتــی خاصــی اختصــاص نــدارد و  نغمــات مرتب شــده، ب
آالت موســیقی و حتــی آواز برخاســته از حلــق و حنجــره انســان را نیــز 

شــامل می شــوند. 

را در  آوازی  بایــد موســیقی  اینکــه  بیــان  بــا  دبیــر علمــی همایــش، 
نــزد فارابــی دارای تقــدم و ارزش بیشــتری برشــمرد و دلیلــی بــرای 
پرداختــن فارابــی بــه مســئله ناطقیــت، نطــق و عامــل انســانی در 
کــرد: فارابــی هنــر را به طــور عــام، و  حــوزه موســیقی دانســت، اضافــه 
صناعــت موســیقی را به طــور خــاص، ذوق و اســتعدادی می دانــد 
کــه  کــه مملــو از نطــق و عامــل عقانــی اســت و تصریــح می کنــد 
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منظــورش از نطــق، همــان عقــل خــاص انســانی اســت و نغمــات 
کــه بــه حــس،  و قطعــات موســیقی را می تــوان چیزهایــی دانســت 

تخیــل و تعقــل درمی آینــد.

کاوه خورابــه ســپس بــه مســئله بیــان عواطــف انســانی در مواجهــه بــا 
موســیقی از منظــر فارابــی پرداخــت و ادامــه داد: فارابــی لــذت و رنــج 
کمــال آن می دانــد؛ از ایــن رو مســئله انســان  ک یــا ال کمــال ادرا را تابــع 
و تعقــل انســانی در بحــث موســیقی در مرکــز توجــه او قــرار می گیــرد. 
را  لحــن  و  صــوت  و  نغمــه  می تــوان  کــه  می شــود  متذکــر  فارابــی 
یابــی و نظــر قــرار  بی توجــه بــه آنکــه امــر محســوس واقــع شــود، مــورد ارز
کــه او بــه موســیقی دارد ایــن  کیــد می کنــد در رهیافتــی  داد، امــا او تأ
مبحــث تنهــا از گذرگــِه بــه حــس انســانی درآمــدن مــورد توجــه اســت. 

در  فارابــی  تقســیم بندی  بــا  را  خــود  ســخنرانی  نهایــت  در  خورابــه 
بــا  و  بــرد  پیــش  غیرطبیعــی  و  طبیعــی  بــه  انســانی  محسوســات 
توضیحــات مبســوطی دربــاره تأثیــرات انفعالــی الحــان موســیقی در 
ک موســیقایی، ســخنان  ــج و لــذت در ادرا انســان، و نیــز مســئله رن
خــود را این گونــه بــه پایــان رســاند: از دیــدگاه فارابــی، محسوســات 
کنــد، در حــس،  کــه چــون انســان آن را حــس  طبیعــی آن اســت 
لــذت حاصــل شــود.  کمــال خــاص آن ایجــاد شــود و در پــی آن 
کــه چــون انســان آن را حــس  محسوســات غیرطبیعــی نیــز آن اســت 
ــم و درد و 

َ
کنــد، نقیصــه ای در حــس بــه وجــود آیــد و در پــی آن، َال

رنــج حاصــل شــود.

کبیــر فارابــی یکــی از آثــار برجســته و مؤثــر در تمــدن  کتــاب موســیقی 
اســالمی اســت

ایــن نشســت مجــازی بــا ســخنرانی حســن بلخــاری، رئیــس انجمــن 
آثــار و مفاخــر فرهنگــی، ادامــه یافــت. او بــا اشــاره بــه کتــاب موســیقی 
موســیقی دانان  از  یکــی  فارابــی  گفــت:  و  کــرد  آغــاز  ســخن  کبیــر 
کتــاب موســیقی  برجســته دوره اســامی اســت. 
آثــار  از  یکــی  او  کبیــر 
برجســته و مؤثر در موســیقی 
در تمــدن اســامی بــوده، اما 
دوم  بخــش  متأســفانه 
کتــاب در فــراز  ایــن 
نشــیب های  و 
گــم  یخــی  تار

اســت. شــده 

گردش »سرخســی«، قبــل از  کــه »کنــدی« و شــا کتاب هایــی  او بــه 
کــه پــس  کتاب هایــی  کرده انــد یــا  فارابــی، در بــاب موســیقی تألیــف 
کــرد: اغــراق  از فارابــی بــه رشــته تحریــر درآمــده اشــاره و خاطرنشــان 
کبیــر آغازگــر پژوهــش در ایــن  کتــاب موســیقی  گــر بگوییــم  نیســت ا
ــه تألیــف عظیــم موســیقی  ــد؛ حتــی نســبت ب ــه شــمار می آی حــوزه ب
کســانی ماننــد  کــه بعدهــا  ــار دیگــری  ــا آث کتــاب شــفا ی ابن ســینا در 
صفی الدیــن ارمــوی، عبدالقــادر مراغــی، قطب الدیــن شــیرازی، و 

ــته اند. ــرو نگاش ــن قلم ــران در ای دیگ

کتــاب احصاءالعلــوم اشــاره  حســن بلخــاری بــه دیــدگاه فارابــی در 
بررســی  اجمالــی  به صــورت  را  موســیقی  و  فلســفه  نســبت  و  کــرد 
کتــاب احصاءالعلــوم  فارابــی در فصــل ســوم  یــادآور شــد:  و  کــرد 
کــه بــه دلیــل نــگارش آن بــه »معلــم ثانــی« شــهرت یافــت، دســت 
را  علــم  هفــت  بخــش  ایــن  در  او  می زنــد.  علــوم  طبقه بنــدی  بــه 
کــه موســیقی پنجمیــن آنهاســت. موســیقی از دیــدگاه  نــام می بــرد 
یاضیــات اســت. او بــه شــرح موســیقی عملــی  فارابــی یکــی از انــواع ر
کبیــر  کتــاب موســیقی  کامــل آن در  کــه شــرح  و نظــری می پــردازد 

موجــود اســت. 

دانســت  یونانــی  اندیشــه  از  متأثــر  را  فارابــی  اندیشــه  ادامــه  در  او 
ایــن  گفــت:  و  پرداخــت  بیشــتر  توضیــح  بــه  زمینــه  همیــن  در  و 
یونانی هــا  کــه  اســت  نگاهــی  نــوع  از  متأثــر  فارابــی  تقســیم بندی 
کتــاب جمهــوری خــود و هــم  از علــوم داشــتند. هــم افاطــون در 
یاضیــات  ارســطو در آثــار متعــددش، موســیقی را یکــی از اقســام ر
کــه ارســطو در سیاســت و  می شــمردند؛ به عنــوان مثــال هنگامــی 
همچنیــن در اخــاق نیکوماخــوس در بــاب موســیقی و نقش تربیتی 
آن حــرف می زنــد، وقتــی بــه بیــان اقســام موســیقی می پــردازد، بــه دو 
نــوع موســیقی اشــاره می کنــد. او موســیقی »فروگیایــی« را مختــص 
یســی« را مخصــوص انســان های  افــراد سبک ســر و موســیقی »دور
کــه اندیشــه پردازی می کننــد و در ایــن  ــد  فرهیختــه و متفکــر می دان
کمــک می کننــد. در  اندیشــه پردازی، بــه تعالــی فکــری و فلســفی 
ــت  ــای معرف ــی و ارتق ــرای ترق ــی ب ــیقی را عامل ــطو موس ــت ارس حقیق
می دانــد و از دیــدگاه فاســفه هنــر، همــان دیدگاهــی را بــه موســیقی 

کتــاب بوطیقــا بــه تــراژدی و حماســه دارد.  کــه در  دارد 

کــرد: ارســطو در بوطیقــا  کتــاب بوطیقــا عنــوان  او در توضیــح بیشــتر 
تــراژدی و حماســه  نــکات بســیار مهمــی در بــاب نقــش معرفتــی 
ذکــر می کنــد و اینکــه شــأن شــعر و نمایــش را در حــوزه هنــر، افضــل 
کامــًا  یــخ می دانــد و بــه عبارتــی شــعر و نمایــش را نگــره ای  بــر تار
کــه از آن صحبــت  فلســفی می دانــد؛ به ویــژه بــا آن وجــه امکانــی 
گونــه ای  بــه  بایــد  توســط شــاعر  وقایــع  کــه  دارد  اذعــان  و  می کنــد 
کــه بــر بــاب احتمــال، امــکان وقــوع آن هــر زمــان می توانــد  بیــان شــود 
کارتاســیس یــا پیراســتگی در ذهــن و جــان  کــه  وجــود داشــته باشــد 
کارتاســیس در حقیقــت  مخاطــب ایجــاد  شــود، وگرنــه بــا فقــدان 
هویــت هنــری و شــعری و در اصــل سرشــت فلســفی از بیــن مــی رود. 

حســن بلخــاری بــه نقــش تربیتــی موســیقی در آرای ارســطو پرداخــت 
و توجــه بــه موســیقی از ســوی معلــم اول را به عنــوان ســرآغاز و نقطــه 
تحولــی بــرای پیروانــش، از جملــه فارابــی، دانســت و در ایــن زمینــه 
توضیــح داد: ارســطو در کتــاب هشــتم سیاســت بحثــی دربــاره نقــش 
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تربیتــی موســیقی دارد. ارســطو می   گویــد: موســیقی را نه تنهــا بــرای 
ــد از:  کــه عبارت ان ــد آموخــت  ــرای چنــد ســود بای یــک ســود، بلکــه ب
»تربیــت، پیراســتگی )کاتارســیس2(، لــذت ذهنــی و تفریــح پــس از 
کار«. تربیــت در موســیقی نیــز بایــد بــر پایــه ســه اصــل اســتوار باشــد: 

ی، شایســتگی«.  »امــکان، میانــه رو

و  فلســفه  نســبت  بــاب  در  آنچــه  داد:  ادامــه  زمینــه  همیــن  در  او 
اندیشــه های  در  کــه  اســت  درســت  یــم،  دار ذهــن  در  موســیقی 
ــبت  ــا نس ــت، ام ــار نشس ــه  ب ــطو ب ــا ارس ــرد و ب ک ــدا  ــور پی ــون ظه افاط
عــددی  وجــه  بــا  آن  نســبت  یــا  فلســفه  یاضیــات  ر وجــه  بــا  آن 
ــان  ی ــر افاطــون و ارســطو یعنــی فیثاغور ــه فاســفه متقــدم ب فلســفه ب
آنهــا  شــد.  آغــاز  یــان  فیثاغور بــا  نت   نویســی  می دانیــم  برمی گــردد. 
کردنــد. در نــگاه آنهــا  موســیقی را به عنــوان یــک تأمــل فلســفی بــاب 
ــر تفکــر در بــاب  عوامــل به آرامش رســیدن، از طریــق مراقبــه، عــاوه  ب

هندســه، یکــی ســکوت و دیگــری موســیقی اســت.  

ــی از  ــش ابیات ــا خوان ــپس ب ــی س ــر فرهنگ ــار و مفاخ ــن آث ــس انجم رئی
کــه بــه نظریــات یونانــی و اخوان الصفــا اشــاره دارد، افــزود:  موالنــا 
نظــر  ایــن  اســت.  ک  افــا بانــگ  موســیقی  معتقدنــد  یــان  فیثاغور
بــا دیــدگاه موالنــا در ایــن ابیــات تجلــی یافتــه اســت: »نالــه ســرنا و 
کل // پــس حکیمــان  تهدیــد دهــل / چیزکــی مانــد بــدان ناقــور 
فارابــی  امــا  مــا«؛  بگرفتیــم  چــرخ  دوار  از   / لحن هــا  ایــن  گفته انــد 
کبیــر،  ک نمی دانــد و در مقدمــه موســیقی  موســیقی را بانــگ افــا
و  تجربیــات  و  علمــی  ســیره  بــر  و  می کنــد  رد  را  پیشــینیان  اقــوال 
کــه مفقــود شــده،  کتــاب دوم  کیــد دارد؛ البتــه در  مفاهیــم عملــی تأ
کــرده اســت و ابن ســینا ایــن  ــه  نفــی خــود را به صــورت تفصیلــی ارائ

را صحــه می گــذارد.  فارابــی  رد 
از  موالنــا  کــه  ابیاتــی  بــا  توضیحاتــش  ادامــه  در  بلخــاری  حســن 
دیــدگاه دیگــری بــه موســیقی پرداختــه ســخنان خــود را بــه پایــان بــرد 
یکــرد دیگــری را  گفــت: موالنــا در جایــی دیگــر بــا ایــن اشــعار رو و 
ــار بهشــت  کآث گوینــد  ــه موســیقی بیــان می کنــد: »مؤمنــان  نســبت ب
ــم / در  ــا همــه اجــزای آدم بوده ای گردانیــد هــر آواز زشــت // م / نغــز 
گل  یخــت آب و  گرچــه بــر مــا ر بهشــت آن لحن هــا بشــنوده ایم // 
شــکی / یادمــان آمــد از آنهــا چیزکــی«. یعنــی بعــد از نظــر حکیمــان، 
ــرا  ــدگاه، ذکــر اســت؛ زی نظــر مؤمنــان را مــی آورد. موســیقی از ایــن دی
کــه در روز الســت، خداونــد در جــان  عامــل به یــادآوردن ایــن اســت 
کــی  ــا ایــن جســم خا ــا آمیخته شــدن روحمــان ب کــرد و مــا ب مــا نجــوا 
ــا ذکــر می کنــد(، دچــار نســیان شــدیم.  کــه موالن گلــی  )همــان آب و 
کــه باعــث می شــود  حکیمــان می   گوینــد موســیقی عاملــی اســت 
ی  ک را در قلمــرو ــم. یونانیــان افــا ی ــاد آور ــه  ی ک را ب ــا حرکــت افــا م
مجــردات قبــول داشــتند.  موالنــا در نظــر مؤمنانــه موســیقی، بــه جــای 
ک مجــرد یونانــی، جنــت رحمانــی و بهشــت را قــرار می دهــد. بــه  افــا
کات ســرور جنــت اســت؛ تقلیــد آن  عبارتــی موســیقی مؤمنانــه، محــا

کــه در بهشــت خــدا جــاری اســت.  اقــوال و ادعیــه ای اســت 

موسیقی و نقش الگوی تبیینی شنوایی از دیدگاه فلسفی

پیوســته  عضــو  بهشــتی،  محمدرضــا  نشســت  ایــن  ادامــه  در 

2. Catharsis 

و  »موســیقی  عنــوان  بــا  مقالــه اش  ارائــه  بــه  هنــر،  فرهنگســتان 
نقــش الگــوی تبیینــی شــنوایی در اندیشــه فلســفی« پرداخــت. او 
کــرد: در  ســخنان خــود را بــا نقــش حــواس پنج گانــه آغــاز و عنــوان 
کــه از دیربــاز در عهــد باســتان بــرای بشــر  میــان حــواس پنج گانــه ای 
شناخته شــده بودنــد، بی تردیــد حــس بینایــی نقشــی مهــم در تبییــن 
کــه ایــن حــس دیگــر حــواس  و شــناخت داشــته اســت؛ به طــوری 
در شــکل گیری  پررنــگ  نقشــی  و  داده  قــرار  را تحت الشــعاع خــود 
شناخت شناســی،  هستی شناســی،  بــاب  در  فلســفی  اندیشــه 
انسان شناســی، خداشناســی، زیبایی شناســی و حوزه هــای دیگــر 

کــرده اســت.  فلســفه ایفــا 

گفــت:  او در همیــن زمینــه بــه تکمیــل ســخنان خــود پرداخــت و 
موضوعــات مرتبــط بــا حــس بینایــی و ویژگی هــا و مســائل مرتبــط 
بــا آن، حضــوری چشــمگیر در اندیشــه فاســفه دارد؛ ماننــد خــود 
چشــم، چشــم خیــال، چشــم عقــل، چشــم دل، دیــدگاه، ظهــور، 
غیــب،  افــق،  منظــر،  نظــرگاه،  یک اندیشــی،  تار روشن اندیشــی، 
کــدام در جریــان شــناخت  کــه هــر  شــهادت و مــوارد متعــدد دیگــری 

می گیــرد.  صــورت 

گــروه فلســفه هنــِر فرهنگســتان هنــر، بــه ارتبــاط دیگــر حــواس  عضــو 
کــرد: اینکــه  پنج گانــه بــا مســئله »شــناخت« پرداخــت و خاطرنشــان 
بینایــی دیگــر حــواس را تحت الشــعاع قــرار داده و تبدیــل بــه الگــوی 
کــه دیگــر حــواس بــه کل از ایــن  تبیینــی شــده، بــه ایــن معنــا نیســت 
کــه آنهــا در شــناخت ایفــا  عرصــه بیــرون رانــده شــده اند؛ بلکــه نقشــی 

می کننــد، متفــاوت اســت. 

کــرد و یــادآور  یــان اشــاره  او بــه نقــش شــنوایی در اندیشــه فیثاغور
داشــته  یــان  فیثاغور اندیشــه  در  بــزرگ  نقشــی  شــنوایی  شــد: 
موســیقی،  گام هــای  و  موســیقی  اســاس  بــر  یــان  فیثاغور اســت. 
»کیهان پیدایــی«  جهــان،  و  عالــم  ملــودی  و  تناســب  و  نســبت 
موســیقی  تأثیــرات  حقیقــت  در  آنهــا  دارنــد.  »کیهان شناســی«  و 
تشــریح  را  آن  برانگیختــن  و  به نظــم آوردن  نفــس،  آرام ســاختن  در 
چــون  کســانی  اندیشــه  نیــز،  جدیــد  عصــر  در  حتــی  می  کننــد. 
ــا الگــوی  کــه ب گــره خــورده اســت  ــا عناصــری  کپلــر4، ب کوپرنیــک3 و 

دارد.   ارتبــاط  شــنوایی  تبیینــی 

محمدرضــا بهشــتی در ادامــه بــه اندیشــه هایدگــر5 پرداخــت و در 
حضــور  بــا  جدیــد،  اندیشــمندان  میــان  در  داد:  توضیــح  این بــاره 
الگــوی فهــم موســیقایی روبه روییــم؛ بــه عنــوان مثــال هایدگــر وقتــی 
)وجــود  »دازایــن«7  بــا  را  )هســتی(  »زایــن«6  نســبت  می خواهــد 
از  کنــد،  بررســی  وجــود،  منظــر  از  نــه  هســتی،  منظــر  از  حاضــر(، 
را  »فــوگ«8  مســئله  و  می کنــد  اســتفاده  موســیقایی  الگــوی  یــک 
کــه  کــه در آن مــا بــا یــک ملــودی واحــد روبه روییــم  مطــرح می کنــد 
ــت.  کل اس ــده  ــزء آن، نماین ــر ج ــود و ه ــه می ش ــرده نواخت ــد پ در چن

3. Nicolaus Copernicus
4. Johannes Kepler
5. Martin Heidegger
6. Sein
7. Dasein
8. Fugue
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او  اســت.  تبییــن موســیقایی  الگــوی  و  از موســیقی  برگرفتــه  فــوگ 
بــه معنــای رخــداد هســتی در دازایــن و همچنیــن  را  فــوگ  شــش 
ازآن خودســاختن از ناحیــه هســتی و جایگزیــن نظــام الگــوی تبیینــی 
کــرد. هایدگــر ســکوت را یکــی از عوامــل شــناخت  یاضــی مطــرح  ر
در  کلیــدی  نقشــی  ســخن گفتن  کــه  بــود  معتقــد  و  می  انگاشــت 
نشــان دادن هســتی ایفــا می کنــد. او الگــوی شــنیدن و صــدا را در 

می دانســت.  اساســی  نقــش  دارای  فلســفی  اندیشــه  یــخ  تار

این گونــه  را  خــود  ســخنان  هنــر  فرهنگســتان  پیوســته  عضــو 
ــا یــک حــوزه پژوهشــی بســیار وســیع  گفــت: مــا ب کــرد و  جمع بنــدی 
روبه روییــم. چگونگــی عرضــه ظرایــف ســمع در حــوزه موســیقی، 
بــه الگویــی راهبــردی تبدیــل شــود؛  کــه می توانــد  نشــان می دهــد 
معرفتــی  نســبت گرفتن  و  شــناخت  مســئله  فهــم  بــرای  الگویــی 
کــه ایــن نکتــه نگاهــی تــازه بــه مــا بــرای درک موســیقی  بــا جهــان، 

می دهــد.

تقدم صناعت عملی بر نظری در موسیقی از دیدگاه فارابی

گــروه تخصصــی فلســفه هنــر،  ســید محمدتقــی طباطبایــی، عضــو 
آخریــن ســخنران ایــن پیش همایــش بــود. او ســخنرانی خــود را در 
کــرد  ــاره موســیقی بیــان  راســتای بازخوانــی آرای فلســفی فارابــی درب
ــاب موســیقی، نه تنهــا فهــم مــا  ــی در ب ــی آرای فاراب گفــت: بازخوان و 
را از فارابــی و موســیقی تعییــن می کنــد، بلکــه تعیین کننــده نســبت 
ایرانــی  دســتگاهی  موســیقی  از  امــروز  بــه  تــا  کــه  اســت  فهمــی  و 
داشــته ایم. بــا توجــه فلســفی بــه تمــام جوانــب آرای فارابــی در حــوزه 
ــام پویایــی  ــه ن ــا مفهومــی ب کــه ب ــد  ــد می آی موســیقی ایــن امــکان پدی
کــه فارابــی طبــق آن، موســیقی را  موســیقی مواجــه شــویم؛ مفهومــی 
کــه البتــه ایــن فهــِم نادرســتی نیســت،  یاضیــات می فهمــد  در ذیــل ر

کامــل هــم نیســت. امــا 

کــه فارابــی احصاءالعلــوم  او در همیــن زمینــه توضیــح داد: هنگامــی 
را دربــاره تقســیم بندی علــوم  نوشــت، جــزو نخســتین فیلســوفانی بــود 
کــرد. او تعریــف مشــخصی  کــه بــه وحــدت و پیوســتگی علــوم اشــاره 
اینکــه  می کنــد.  مطــرح  را  آنهــا  فضیلــت  و  فایــده  و  دارد  علــوم  از 
یاضیــات می فهمــد، درســت اســت، امــا  فارابــی موســیقی را ذیــل ر
کــه  فارابــی آن را تنهــا راه درک موســیقی نمی دانــد و این گونــه اســت 
پویایــی بــه بخشــی از موســیقی وارد می شــود. فارابــی همیشــه نظــر را 

بــر عمــل مقــدم داشــته امــا دربــاره موســیقی نظــر دیگــری دارد.

گــروه فلســفه هنــِر فرهنگســتان هنــر، بــه تشــریح وجــه تمایــز  عضــو 
یاضیات به صورت مبســوط پرداخت  میــان دو موضــوع موســیقی و ر
ــز میــان صناعــت نظــری و  ــه تمای ــل ب ــی قائ کــرد: فاراب و خاطرنشــان 
عملــی در موســیقی اســت. او کیفیــت پدیدآمــدن موســیقی را مطرح 
و نحــوه پدیدآمــدن آن می پــردازد و  بــه منشــأ موســیقی  و  می کنــد 
ــر صناعــت نظــری  ــت از تقــدم صناعــت عملــی موســیقی ب در نهای
کــه همه جــا او نظــر را بــر عمــل مقــدم  ســخن می گویــد؛ در صورتــی 
گونــه ای دیگــر اســت.  یاضیــات بــه  می دانــد. امــا مواجهــه فارابــی بــا ر

یاضیــات از دیــدگاه او امــری انتزاعــی اســت و ایــن مثــال را مــی آورد  ر
یاضیــات بــا اعــداد مواجــه نیســتیم، بلکــه با نســبت هایی  کــه مــا در ر

کــه ایــن اعــداد را تعریــف می کننــد.  روبه روییــم 

و  موســیقی  در  فواصــل  و  نســبت ها  بــه  دانشــگاه  اســتادیار  ایــن 
یاضــی پرداخــت و یــادآور شــد: از دیــدگاه فارابــی موســیقی علــم  ر
ترتیــب  بــا  کــه  نغمات انــد  از  تألیفاتــی  الحــان،  و  اســت  الحــان 
کــه موســیقی را تعریــف  خاصــی پدیــد آمده انــد و فواصــل هســتند 
کــه مــا امــروزه در درک  کــه موجــب شــده  می کننــد. امــا نکتــه  مهمــی 
گمــان می کنیــم  کــه  موســیقایی دچــار خســران شــویم، همیــن اســت 
گفتــه شــده صــورت  گــر نســبت ها و فواصــل موســیقی مطابــق آنچــه  ا
ــرا مــا هویتــی ثابــت و  ــه موســیقی خدشــه  وارد می شــود؛ زی نگیــرد، ب
ــث  ــئله باع ــن مس ــم و ای کرده ای ــف  ــیقی تعری ــرای موس ــر ب تغییرناپذی
کــه موســیقی مــا در مواجهــه بــا دیگــر موســیقی ها نتوانــد  می شــود 

گفت وگــو شــود.  وارد 

گفــت:  ســید محمدتقــی طباطبایــی در توضیــح بیشــتر ایــن مســئله 
فارابــی عنــوان مبــادی تجربــی برهــان در موســیقی را مطــرح می کنــد 
کــه موســیقی بایــد بــا اصولــی آغــاز شــود. او اســتنتاج  و معتقــد اســت 
کــه مــا در راه رســیدن بــه ایــن اصــول بــه مبــادی تجربــی در  می کنــد 
کــه تقــدم دانــش  یــم و ایــن همــان امــری اســت  موســیقی نیــاز دار

ــر دانــش نظــری نشــان می دهــد. عملــی موســیقی را ب

طبیعــت  را  موســیقی  سرچشــمه  فارابــی  کــرد:  اظهــار  طباطبایــی 
گــر ایــن مســئله در سرشــت  و فطــرت انســان می دانــد و می گویــد ا
مــا نبــود اصــًا موســیقی پدیــد نمی آمــد؛ البتــه او ایــن طبیعــت را 
ایــن  را دارای  کســی  هــر  و  افــرادی خــاص می شــمارد  مخصــوص 

نمی دانــد. طبیعــت  و  سرشــت 

موســیقی  فواصــل  بازتعریــف  در  فلســفه  حــوزه  پژوهشــگر  ایــن 
کــه بایــد  ــواز فاصلــه ای اســت  گوش ن کــرد: فاصلــه مطبــوع و  اضافــه 
ی ســاز  گــوش شــنونده آن را تشــخیص دهــد. ایــن فواصــل وقتــی رو
گــر بگوییــم ایــن  می آینــد، قابــل اندازه گیــری می شــوند، امــا حتــی ا
یاضــی  دور  قواعــد فیزیکال انــد، جنبــه تجربــی آن مشــخص و از ر
کیفیــت موســیقی نخســت شــنیداری  کــه  می شــود؛ بــه ایــن معنــا 

یاضــی می شــود.  اســت و ســپس ر

کــرد: موســیقی  طباطبایــی ســخنان خــود را این گونــه جمع بنــدی 
گــوش شــنونده ای  یســته افــراد و  یاضیــات، بــه تجربــه ز افــزون بــر ر
گــر  ــرای او نواختــه می شــود نیــز، مرتبــط اســت. ا کــه ایــن موســیقی ب
گــوش شــنونده  یاضیــات موســیقی و  میــان فواصــل و تناســبات ر
گــوش شــنونده ارضــا نشــود، معضلــی پیــش  عــدم تطابــق پدیــد آیــد و 
یاضیــاِت  ر تناســبات  و  فواصــل  کــه  هــم  هرچقــدر  آمــد؛  خواهــد 

موســیقی زیبــا و رعایت شــده باشــد. 

در بخش هــای ابتدایــی و انتهایــی ایــن همایــش مجــازی نیــز، ســید 
تیمــور مهرابــی بــه نواختــن تنبــور، و مــراد آقایــی بــه نواختــن ســاز قوپــوز 

پرداختند.
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گردهمایی مجازی پژوهشگران هنر  ایران
بــه همــت  ایــران  هنــر  پژوهشــگران  گردهمایــی  از  نشســت  اولیــن 
از  تعــدادی  حضــور  بــا  و  هنــر  فرهنگســتان  هنــِر  پژوهشــکده 
ــه  ــول س ــط ح ــورت برخ ــر به ص ــف هن ــای مختل ــگران حوزه ه پژوهش
کشــور«؛ »ترجمــه و  محــور »بررســی جایــگاه پژوهــش در نظــام هنــری 
پژوهــش هنــر در ایــران«؛ »شناســایی راهکارهــای تقویــت جایــگاه 

پژوهــش هنــر در چرخــه تولیــد دانــش در ایــران« برگــزار شــد. 

شــد،  برگــزار   1399 آذر   26 چهار شــنبه  کــه  نشســت  ایــن  در 
عبدالحســین اللــه، فریــدون رحیــم زاده، نّیــر طهــوری، رضــا افهمــی، 
مجیــد  خورابــه،  کاوه  لطیف پــور،  صبــا  شــیخ انصاری،  مجیــد 
گیاهچــی، مرتضــی رضوانفــر، بابــک خضرائــی، مهــدی مکی نــژاد، 
علــی عباســی، و شــهاب پازوکــی بــه طــرح دیدگاه هــای خــود دربــاره 

پرداختنــد. مذکــور  محورهــای 

ضمــن  هنــر،  پژوهشــکده  رئیــس  اللــه،  عبدالحســین  ابتــدا 
خوشــامدگویی و تبریــک هفتــه پژوهــش، دربــاره اهــداف برگــزاری 
گفــت. او یــادآور شــد هــدف از برگــزاری ایــن  ایــن نشســت ســخن 
هنــر،  پژوهشــگران عرصه هــای مختلــف  از  و دعــوت  گردهمایــی 
کشــور و ارتبــاط آن بــا دیگــر  بررســی جایــگاه پژوهــش در نظــام هنــری 
حوزه هــای هنــر ازجملــه نظــام آفرینــش هنــری اســت. اللــه همچنیــن 
از شناســایی راهکارهــای تقویــت جایــگاه پژوهــش هنــر در چرخــه 
کــرد. تولیــد دانــش در ایــران به عنــوان محــور دیگــر ایــن نشســت یــاد 

پژوهشــی  معــاون  و  هیئت علمــی  عضــو  افهمــی،  رضــا  ســپس 
بــه  مــدرس،  تربیــت  دانشــگاه  معمــارِی  و  هنــر  دانشــکده 
محــور  ســه  ذیــل  ایــران  در  هنــری  پژوهش هــای  آسیب شناســی 
»دورافتادگــی از جریــان اصلــی علــم روز دنیــا و عــدم بهره گیــری از 
در  تولیدشــده  پژوهش هــای  بیشــتر  در  جدیــد  و  بــه روز  روش هــای 
ایــران«، »مشــکات و معضــات حــوزه سیاســت گذاری هنــر و تلقــی 
هنــر به عنــوان عنصــری تزیینــی و امــری جنبــی توســط نهادهــای 
تصمیم گیرنــده و سیاســت گذار« و »بحــران حــوزه آمــوزش و به ویــژه 
در  کارشناســی  مقطــع  در  هنــر  آمــوزش  شــیوه های  کارآیــی  عــدم 

پرداخــت. کارآفریــن«  و  خــاق  هنرمنــدان  تربیــت  و  تعلیــم 

کــه پژوهش هــای هنــری در  بــه نقشــی  ادامــه ســخنان خــود  او در 
دارنــد،  جهــان  در  علمــی  رشــته های  دیگــر  در  پژوهــش  توســعه 
کمــک بــه دیگــر  کــرد: ظرفیت هــای پژوهــش هنــر در  اشــاره و بیــان 
کــه در ایــران تصــور  شــاخه های دانــش در جهــان فراتــر از آن اســت 

می شــود و بایــد بــه ایــن پیوندهــا و مناســبات بــا دقــت و حساســیت 
کــرد. بیشــتری توجــه 

و  علــوم  دانشــگاه  هیئت علمــی  عضــو  طهــوری،  نیــر  ادامــه  در 
پژوهش هــای هنــری در  تحقیقــات، در آسیب شناســی وضعیــت 
کــرد. او ضمــن اشــاره  کاســتی های نظــام آموزشــی اشــاره  ایــران بــه 
بــه اهمیــت و ضــرورت ارتقــای آمــوزش هنــر و تقویــت بنیــه هنــری 
دروس  بــر  صــرف  تمرکــز  پایــه،  تحصیلــی  دوران  در  دانش آمــوزان 
بــه  بی توجهــی  هنــر،  آمــوزش  از  سیاســت گذاران  غفلــت  علمــی، 
آمــوزش روش تحقیــق، و مســئله پردازی در نظــام آموزشــی را از جملــه 
کارشناســی در رشــته های  کیفــی دانشــجویان مقطــع  دالیــل افــت 

مختلــف هنــری در مقایســه بــا دیگــر رشــته ها دانســت.

طهــوری همچنیــن نبــوِد آشــنایی کافــی بــا نثــر و نــگارش زبان فارســی 
و ضعــف در تســلط بــر زبــان خارجــی را مشــکات دیگــر پژوهــش در 

کــرد. حــوزه هنــر عنــوان 

کارگــردان، مــدرس و پژوهشــگر حــوزه  گیاهچــی، نویســنده،  مجیــد 
کــه موضــوع پژوهــش در  بــود  ایــن نشســت  تئاتــر، دیگــر ســخنران 
کــرد؛ او نخســت بــه بیــان ضعف هــای  هنــر را از دو منظــر بررســی 
ظرفیت هــای  از  بهره گیــری  و  ســامان دهی  بحــث  در  ســاختاری 
موجــود در حــوزه پژوهش هــای هنــری و ضــرورت انجــام نیازســنجی 
در زمینــه نیازهــای پژوهشــی پرداخــت و در ادامــه دربــاره هدایــِت 
بررســی  بــه  هنــر  حــوزه  مطالعاتــی  و  پژوهشــی  ظرفیــت  از  بخشــی 
مــرور  و  کشــورها  دیگــر  در  هنــر  پژوهــش  تشــکیات  ســاختارها، 

گفــت. کشــورها ســخن  تجربیــات ایــن 

گفــت: بررســی و مقایســه می توانــد فراینــد آزمــون و خطــا  گیاهچــی 
و  اطاعــات  بومی ســازی  در  و  دهــد  کاهــش  را  پژوهــش  حــوزه  در 

باشــد. تأثیرگــذار  هنــری  پژوهش هــای 

در ادامــه مرتضــی رضوانفــر، عضــو هیئت علمــی پژوهشــگاه میــراث 
موضــوع  بــه  اشــاره  بــا  گردشــگری،  و  دســتی  صنایــع  فرهنگــی، 
نــگاه  نهادهــای تصمیم گیرنــده در بحــث تخصیــص اعتبــارات، 
از  را  لوکــس  کاالیــی  به عنــوان  هنــر  بــه  نهادهــا  ایــن  ســلیقه ای 

ایــن حــوزه دانســت. در  مهــم موجــود  معضــات 

به ویــژه  میدانــی  پژوهش هــای  بــه  جــدی  توجــه  نبــوِد  رضوانفــر 
پژوهــش  از  نــوع  ایــن  قلمدادشــدن  تفننــی  و  کشــور  از  خــارج  در 
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بــا وجــود  گفــت:  و  کــرد  ایــن حــوزه معرفــی  از دیگــر مشــکات  را 
ــی  یاب ــه ارز ــی، در مرحل َمشــقات و ســختی های پژوهش هــای میدان
کتابخانــه ای و میدانــی مــد نظــر متولیــان  تفاوت هــای میــان پژوهــش 

نمی گیــرد. قــرار  امــر 

امــر  در  به ویــژه  مختلــف  دســتگاه های  مــوازی کاری  ادامــه،  در  او 
ــود  ــکات موج ــر مش ــی را از دیگ ــران فرهنگ ــار ای ــتی از آث ــه فهرس تهی
و  اصــاح  ضــرورت  و  دانســت  فرهنگــی  میــراث  پژوهش هــای  در 
یــادآور شــد. ایــن  بازنگــری در مقــررات و بخشــنامه های فعلــی را 
کم توجهــی نهادهــای تأثیرگــذار  پژوهشــگر بــا اشــاره بــه بی توجهــی یــا 
فرهنگــی و پژوهشــی بــه موضــوع ترجمــه آثــار فاخــر پژوهشــی ایرانــی، 
گاهی جوامع و کشــورهای  موضــوع مذکــور را راهــکاری بــرای ارتقای آ
کــرد  ــه فرهنــگ و هنــر ایــران دانســت و پیشــنهاد  همســایه نســبت ب
ــار  نهادهایــی ماننــد فرهنگســتان هنــر و پژوهشــکده هنــر، ترجمــه آث
فاخــر و برجســته فرهنگــی و هنــری ایرانــی بــه دیگــر زبان هــا، ازجملــه 
زبان هــای ترکــی، عربــی و انگلیســی، را به عنــوان فعالیتــی تأثیرگــذار 

کلیــدی مــد نظــر قــرار دهنــد. و 

ســپس مهــدی مکی نــژاد، عضــو هیئت علمــی فرهنگســتان هنــر، 
بــا اشــاره بــه عــدم طبقه بنــدی پژوهش هــای انجام شــده در ایــران 
ایــن  گفــت:  دانشــجویی،  پایان نامه هــای  عظیــم  حجــم  به ویــژه 
توســعه  در  آنهــا  نقــش  و  مانــده  بااســتفاده  عمــل  در  پژوهش هــا 
گرفتــه اســت. او همچنیــن بــر  کشــور مــورد غفلــت قــرار  دانــش در 
برنامه ریــزی  پژوهش هــا،  ایــن  از  بهره گیــری  و  اســتفاده  ضــرورت 

کــرد. کیــد  منســجم، تدویــن و طراحــی بــرای اســتفاده بهینــه تأ

گفــت:  کــرد و  کــم بــر پژوهش هــای هنــری را نقــد  مکی نــژاد فضــای حا
ــه تضعیــف  ــر پژوهش هــای هنــری ب کــم ب ــد و ســاختار فعلــی حا رون
و  شــد  خواهــد  منجــر  فــردی  نثــر  و  شــخصی  قلــم  ازبین رفتــن  و 
یکسان ســازی متن هــا و طراوت زدایــی ادبــی از متــون پژوهشــی را 

در پــی خواهــد داشــت.

دانشــگاه ها  توســط  خــاق  و  حرفــه ای  پژوهشــگر  تربیت نکــردن 
عضــو  کــه  بــود  مــواردی  دیگــر  از  پژوهشــی  نهادهــای  دیگــر  و 

کــرد. اشــاره  آن  بــه  هنــر  فرهنگســتان  هیئت علمــی 

فریــدون رحیــم زاده، عضــو هیئت علمــی وزارت علــوم، تحقیقــات و 
کــه بــه تببیــن ویژگــی نگاه  فنــاوری، دیگــر ســخنران ایــن نشســت بــود 
کــم بــر هنــر در حوزه هــای سیاســت گذاری و مقایســه آن بــا دیگــر  حا

شــاخه های علمــی پرداخــت. 

او ِاعمــال ســایق و اتخــاذ سیاســت های تبعیض آمیــز در برخــورد 
بــا حــوزه هنــر و به طــور خــاص پژوهــش هنــر را از مســائل و معضــات 
شــکل گیری  ضــرورت  و  برشــمرد  کشــور  در  هنــر  پژوهــش  مهــم 

گفتمانــی ســازنده و تعاملــی را میــان متولیــان امــور پژوهــش هنــر و 
شــد. متذکــر  سیاســت گذار  دســتگاه های 

مجیــد شــیخ انصاری، عضــو هیئت علمــی دانشــکده ســینما تئاتــر 
دانشــگاه هنــر، نیــز در ایــن نشســت بــه توجــه بیــش از حــد بــه آداب 
گفــت:  کــرد و  پژوهــش و غفلــت از اهــداف و نتایــج پژوهــش اشــاره 
کــه پژوهش هــای تخصصــی هنــر در حــال تفکیــک اســت،  از آنجــا 
توجــه بــه روش شناســی های مختلــف، و متناســب بــا حوزه هــای 
گذشــته احســاس می شــود؛  متفــاوت  پژوهش هــای هنــر، بیشــتر از 
تلفیقــی  روش هــای  بــر  پژوهشــگران  تمرکــز  ایــران  در  آنکــه  به ویــژه 
گرایــش بــه سمت وســوی پژوهش هــای تخصصــی  اســت و حرکــت و 

ضــرورت دارد. 

کلــی  گفــت: حــوزه پژوهــش هنــر بایــد مــورد بازنگــری  شــیخ انصاری 
یابــی و نســبت  گیــرد و بــار دیگــر اهــداف و انتظــارات از آن، ارز قــرار 

ــا دیگــر حوزه هــا بازتنظیــم شــود. آن ب

علــی عباســی، عضــو هیئت علمــی دانشــگاه شــهید بهشــتی، بــه 
بــا  بررســی ماهیــت و سرشــت هنــر پرداخــت و تفاوت هــای آن را 
کــه در نتیجــه ایــن  دیگــر فعالیت هــای انســانی برشــمرد و متذکــر شــد 
تفاوت   هــا، پژوهــش هنــر نیــز متمایــز از پژوهــش در دیگــر شــاخه های 

علــوم اســت. 

علــوم  دیگــر  بــا  هنــر  پیونــد  اهمیــت  و  ضــرورت  بــر  ادامــه  در  او 
در  مهــم   دانشــی  به عنــوان  نشانه شناســی،  ازجملــه  بینارشــته ای 

کــرد. کیــد  تأ هنــری،  متــون  علمــی  خوانــش 

کاوه خورابــه، معــاون پژوهشــی انجمــن آثــار و مفاخــر فرهنگــی، از 
دیگــران مدعویــن جلســه بــود و بــه مســیر پژوهــش هنــر در ایــران اشــاره 
کــرد و لــزوم توجــه بــه پژوهش هــای مســتقل )غیردولتــی( را در توســعه 

پژوهــش هنــر در ایــران ضــروری دانســت. 

سفارشــی/ پژوهش هــای  گفــت:  موســیقی  حــوزه  پژوهشــگر  ایــن 
کارآیــی و اثرگــذاری  فرمایشــی در مقایســه بــا پژوهش هــای مســتقل، 
خــود  بــه  را  اعتبــارات  اعظــم  بخــش  کــه  حالــی  در  دارد؛  کمتــری 
بــا هدایــت صحیــح ظرفیت هــا،  اختصــاص می دهــد. بی شــک 
از جملــه منابــع مالــی، می تــوان بــه ارتقــای پژوهش هــای هنــری و 

کــرد. کمــک  اثرگــذاری آن در ســطح جامعــه 

صبــا لطیف پــور، عضــو هیئت علمــی پژوهشــکده هنــِر فرهنگســتان 
هنــر، نیــز در ادامــه ایــن جلســه، دورافتادگــی جامعــه پژوهشــی هنــر 
و  معضــات  از  یکــی  را  دنیــا  در  پژوهــش  اصلــی  جریــان  از  ایــران 
همچنیــن  او  دانســت.  هنــر  در  پژوهــش   حــوزه  مهــم  چالش هــای 
کارآمــد  کلــی در حــوزه پژوهش هــای هنــر را نا سیاســت گذاری های 

و فاقــد تأثیرگــذاری الزم دانســت.



13
99

یز 
 پای

،3
ه 5

مار
، ش

جم
ل پن

سا
ر، 

هن
یر 

سف
ی 

خبر
یه 

شر
ن

49

ســردبیران  نشســت  میزبــان  هنــر  فرهنگســتان  هنــِر  پژوهشــکده 
کشــور شــد. ایــن نشســت بــه  مجله هــای علمــِی هنــر و معمــاری 
مناســبت هفتــه پژوهــش و بــا هــدف مطالعــه راهکارهــای هم افزایــی 
و همــکاری مجله هــای علمــِی حــوزه هنــر و معمــاری، و شناســایی 

آســیب های موجــود در نشــریات علمــی ایــن حــوزه برگــزار شــد.

نشســت فــوق بــا حضــور عبدالحســین اللــه، رئیــس پژوهشــکده هنــِر 
فرهنگســتان هنــر؛ حســن بلخــاری، ســردبیر فصلنامــه کیمیــای هنــر؛ 
ــی،  ــهاب پازوک ــر؛ ش ــتان هن ــی فرهنگس ــاون پژوهش ــوی، مع ــی تق عل
معــاون پژوهشــی پژوهشــکده هنــِر فرهنگســتان هنر؛ عفت الســادات 
افضل طوســی، ســردبیر دوفصلنامــه جلــوه هنــر و دوفصلنامــه مبانــی 
ــی، ســردبیر فصلنامــه  ــر قهرمان نظــری هنرهــای تجســمی؛ محمدباق
هنرهــای زیبــا ـــــ هنرهــای نمایشــی و موســیقی؛ علی اصغــر شــیرازی، 
ســردبیر فصلنامــه نگــره؛ احمــد صالحی کاخکــی ســردبیر فصلنامــه 
فصلنامــه  نماینــده  عادل ونــد،  پدیــده  ایــران؛  معمــاری  و  مرمــت 
مطالعــات شــهر ایرانــی اســامی و مجلــه علمــی بــاغ نظــر؛ مهــدی 
مکی نــژاد، ســردبیر فصلنامــه گلســتان هنــر؛ فاطمــه مهدی زاده ســراج 
گــودرزی،  از فصلنامــه پژوهش هــای معمــاری اســامی؛ مصطفــی 
ســردبیر فصلنامــه مطالعــات عالــی هنــر؛ بهمــن نامورمطلــق، ســردبیر 
پژوهشــنامه فرهنگســتان هنــر؛ هومــن عظیمــی، نماینــده هیئــت 
ــین  ــامی؛ و نوش ــاد اس ــگ و ارش ــات وزارت فرهن ــر مطبوع ــارت ب نظ
امــور  برنامه ریــزی  و  سیاســت گذاری  دفتــر  نماینــده  ایل بیگــی، 

نشست سردبیران 
مجله های علمِی هنر  و معماری
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پژوهشــی وزارت علــوم؛ روز شــنبه 29 آذر 1399 به صــورت 
برخــط برگــزار شــد.

رئیــس  اللــه،  عبدالحســین  نشســت،  ایــن  ابتــدای  در 
پژوهشــکده هنــر، ضمــن خوشــامدگویی بــه حاضــران و تبریــک 

برگــزاری  دالیــل  دربــاره  مختصــر  توضیحاتــی  پژوهــش،  هفتــه 
ایــن جلســه ارائــه داد. او ضــرورت افزایــش تعامــل و همــکاری میــان 
مجــات علمــی حــوزه هنــر و معمــاری و همچنیــن بحــث و تبــادل 
نظــر دربــاره آســیب ها و چالش هــای مشــترک و هم فکــری بــرای رفــع 
ایــن چالش هــا را اصلی تریــن اهــداف برگــزاری ایــن نشســت عنــوان 

کــرد.

کــه نســبت ایــن  در ادامــه حســن بلخــاری بــه طــرح ایــن پرســش 
آیــا  و  چیســت؟  علــوم  وزارت  نشــریات  کمیســیون  و  نشســت 
اجرایــی  ضمانــت  گردهمایــی  ایــن  در  اتخاذشــده  تصمیم هــای 
موضــوع  ایــن  پیرامــون  توضیحاتــی  بــه  خیــر،  یــا  داشــت  خواهــد 

پرداخــت.

ســپس عفت الســادات افضل طوســی بــا اشــاره بــه فراینــد طوالنــی 
امــری  را  فراینــد  ایــن  تســهیل  لــزوم  نشــریات،  ســالیانه  ارزشــیابی 
ضعف هــای  و  کاســتی ها  از  بعضــی  بــه  او  دانســت.  ضــروری 
ســاختاری در زمینــه ویراســتاری مقــاالت در مجــات پرداخــت 
گاهــی  شــده  باعــث  کاســتی ها  و  ضعف هــا  ایــن  کــرد  عنــوان  و 
شــماره های متوالــی یــک نشــریه از ایــن حیــث بــا هــم تفــاوت داشــته 

باشــند.

ــد، دیگــر شــرکت کننده در ایــن نشســت، در بحــث  ــده عادل ون پدی
آسیب شناســی وضعیــت نشــریات بــه طــرح دو پرســش در زمینــه 
یابــی  تعریــف آفت هــای ایــن حــوزه پرداخــت: 1. آیــا ایــراد در رونــد ارز
اســت؟ 2. آیــا ایــراد، محتوایــی و پژوهشــی اســت؟ او تأســیس بانک 
جامــع نشــریات هنــر و معمــاری را بــرای جلوگیــری از مــوازی کاری 
و رفــع مشــکات موجــود، ضــروری دانســت و بــا اشــاره بــه ایــرادات 
پژوهشــی  علمی ــــ  مقالــه  اســتخراج  لــزوم  موجــود،  آیین نامه هــای 
ــر  ــن ام ــد ای ــادآور ش ــت و ی ــروری دانس ــجویی را ض ــاالت دانش از رس
موجــب ســوق دادن عمــده مقــاالت نشــریات بــه ســمت مقــاالت 
و  اســتادان  از  بســیاری  آنکــه  حــال  اســت؛  شــده  دانشــجویی 
اعضــای هیئت علمــی دانشــگاه ها بــرای چــاپ مقــاالت خــود بــا 

مواجه انــد. مشــکل 

بــه پیشــرفت های خوبــی  بــا اشــاره  در ادامــه محمدباقــر قهرمانــی 
کــه در ســال های اخیــر در حــوزه نشــریات علمــی ــــ پژوهشــی هنــر بــه 
گفــت: در ایــن ســال ها تعــداد مقــاالت علمــی، چــه از  وجــود آمــده 

کیفــی، افزایــش داشــته اســت. کّمــی و چــه از لحــاظ  لحــاظ 

قهرمانــی در ادامــه ســخنان خــود بــه موضــوع ضــرورت تغییــر فراینــد 
اخــذ مجــوز نشــریه پرداخــت و بــر لــزوم ارائــه تســهیات خــاص بــرای 
نشــریات حــوزه هنــر و معمــاری توســط وزارت علــوم، تحقیقــات و 

کــرد. کیــد  فنــاوری و وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســامی تأ

کــه موجــب   او ســپس ارســال یــک مقالــه بــه چنــد نشــریه علمــی را 
مــوازی کاری و صــرف هزینه هــای بســیاری می شــود، معضلــی مهــم 
ــوم،  ــای وزارت عل ــود در آیین نامه ه ــرادات موج ــاره ای ــت و درب دانس
اعضــای  تقســیم بندی  نحــوه  فنــاوری در خصــوص  و  تحقیقــات 

کــرد. هیئت تحریریــه نشــریات علمــی صحبــت 

نــگاه  بــه  خــود  ســخنان  در  صالحی کاخکــی  احمــد  آن  از  پــس 
حاشــیه ای وزارت علــوم، تحقیقــات و فنــاوری بــه نشــریات حــوزه 
کــرد و جزیــره ای عمل کــردن و نبــوِد تعامــات  هنــر و معمــاری اشــاره 
ســازنده بیــن نشــریات ایــن حــوزه را از معضــات مهــم موجــود در 
ایــن حــوزه دانســت. او همچنیــن عــدم تعییــن جامعــه هــدف در 
در  اســتاندارد  و  جامــع  آیین نامــه ای  نبــوِد  و  نشــریات  رتبه بنــدی 
کــه می تــوان  زمینــه تخلفــات پژوهشــی را از دیگــر مباحثــی دانســت 

کــرد. بــه عنــوان چالش هــای ایــن حــوزه بــه آن توجــه 

پیــش  چالش هــای  بررســی  در  گــودرزی  مصطفــی  ادامــه  در 
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موضــوع  بــه  معمــاری  و  هنــر  حــوزه  علمــی  مجــات  ی  رو
ــه  ک ــرد  ک ــاره  ــود اش گیر موج ــت و پا ــای دس ــیوه نامه ها و آیین نامه ه ش
در عمــل باعــث شــده اســت طــراوت و پویایــی در نــگارش مقــاالت 

شــود. ســلب  نویســندگان  از 

او مشــکات ســاختاری در بــاب نحــوه نــگارش مقــاالت علمــی، 
عــدم  به ویــژه  و  صــوری  و  محتوایــی  فاحــش  اشــتباهات  وجــود 
مهــم  کاســتی های  و  مســائل  از  را  تحقیــق  روش هــای  به کارگیــری 

ایــران دانســت.  مقــاالت علمــی در 

ــه ایــرادات اساســی در فراینــد داوری و پذیــرش  گــودرزی در ادامــه ب
که  کــرد و گفــت: یکــی از ایرادهایــی  مقــاالت توســط نشــریات اشــاره 
کــه  کــه مقالــه ای را  کــه بســیار دیــده می شــود  وجــود دارد ایــن اســت 
ــه چــاپ  کــرده اســت، نشــریه ای دیگــر ب از نظــر علمــی نشــریه ای رد 

می رســاند. 

او همچنیــن عــدم تمایــل مقــاالت حــوزه هنــر و معمــاری بــه ســمت 
کاربردی شــدن را از دیگــر آفت هــای ایــن حــوزه دانســت. 

گــودرزی همچنیــن وجــود یــک بانــک اطاعاتــی یــا نرم افــزار حرفــه ای 
ــرای راســتی آزمایی و جلوگیــری از  ــور جســت وجوگر قدرتمنــد ب و موت

ســرقت ادبــی و پژوهشــی در مقــاالت را ضــروری دانســت.

فاطمــه مهدی زاده ســراج، دیگــر ســخنران ایــن نشســت، بــه معضــل 
علمــی  نشــریه  چنــد  بــرای  مقالــه  یــک  هم زمــان  ارســال  شــایع 
پرداخــت و عــدم امــکان رهگیــری مقــاالت توســط نشــریات علمــی 
را از چالش هــای مهــم در ایــن عرصــه دانســت و بــر لــزوم و ضــرورت 

Editorial Manager بــرای  اســتقرار  و  طراحــی 
ایــن  در  نشــریات  میــان  هم افزایــی  و  هماهنگــی 

کــرد.  کیــد  زمینــه تأ

و  اولویت ســنجی  نبــوِد  مهدی زاده ســراج 
از چالش هــای  را  شناســایی مســائل جامعــه 
مهــم موجــود به ویــژه در بحــث پایان نامه هــا 
و  کــرد  ذکــر  دانشــجویی  رســاالت  و 
زمینــه  در  ســخت گیرانه  فیلترینگ هــای 
در  داخلــی  نشــریات  در  مقــاالت  چــاپ 
نقــد  مــورد  را  نشــریات خارجــی  بــا  مقایســه 

داد. قــرار 

از مشــکات  یکــی  ادامــه مهــدی مکی نــژاد  در 
را  مقــاالت  محتوایــی  بحــث  در  موجــود  بــزرگ 
ــگارش  ــای ن ــیوه نامه ها و آیین نامه ه ــیار ش ــر بس تأثی
صــوری  یکسان ســازی  بــه  کــه  دانســت  مقــاالت 
منجــر  فــردی  ســبک های  و  ادبیــات  کم رنگ ترشــدن  و  مقــاالت 
ــه نثــر فارســی و قلــم شــخصی  گفــت: ایــن فراینــد ب شــده اســت. او 

اســت. کــرده  وارد  بســیاری  لطمــات  و  آســیب  نویســندگان 

فعلــی  ارزشــیابی های  و  امتیازدهــی  نظــام  بــه  اشــاره  بــا  مکی نــژاد 
گفــت: ایــن نظــام امتیازدهــی باعــث شــده دانشــجویان و اســتادان 
امتیــاز       دارای  نشــریات  در  خــود  مقــاالت  چــاپ  پــی  در  صرفــًا 
علمی ــــ پژوهشــی باشــند و در نتیجــه اقبــال عمومــی بــه نشــریات 

کمتــر شــده اســت. مســتقل و فاقــد امتیــاز علمی ــــ  پژوهشــی 

جایــگاه  بــه  ابتــدا  خــود  ســخنان  در  نیــز  شــیرازی  علی اصغــر 
مســائل  بــه  نهــاد  ایــن  ورود  شــأنیت  و  هنــر  فرهنگســتان 
ــه مجــات  ــوط ب ــه مســائل مرب ــر از جمل سیاســت گذاری عرصــه هن
کــرد و ســپس بــه مســائلی از  علمــی حــوزه هنــر و معمــاری اشــاره 
در  هیئت علمــی  اعضــای  ارتقــای  موانــع  و  محدودیت هــا  جملــه 
دانشــکده های هنــری پرداخــت و گفــت: فراینــد بســیار ســخت ارتقا 
تی از  باعــث شــده راه انــدازی مجــات عملــی جدیــد نیــز بــا مشــکا
جملــه انتخــاب ســردبیر و چینــش ترکیــب اعضــای هیئت تحریریــه 

مواجــه شــود. 

گرایش هــا و جریان هــای جدیــد هنــری،  ــه شــکل گیری  ــا توجــه ب او ب
تخصصــی  انتشــار  بــرای  جدیــد  مجــات  راه انــدازی  ضــرورت 
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موجــود  محدودیت هــای  و  موانــع  و  برشــمرد  ضــروری  را  مقــاالت 
گرایــش  عــدم  در  مهــم  عاملــی  را  علمــی  نشــریات  راه انــدازی  در 

دانســت.  علمــی  نشــریات  تخصصی تــر 

حضــور  بــا  مشــترکی  جلســات  کــرد  پیشــنهاد  ادامــه  در  شــیرازی 
کارشناســان وزارت علــوم، تحقیقــات و فنــاوری و نیــز نماینــدگان 
مجــات برگــزار شــود و آیین نامــه ارتقــای مجــات مــورد بررســی و 
گیــرد و همچنیــن زمینه هــای رشــد مجــات از نظــر  اصــاح قــرار 

کیفــی فراهــم شــود. کّمــی و 

بــر مطبوعــات  نظــارت  نماینــده هیئــت  ســپس هومــن عظیمــی، 
هیئــت  اجمالــی  معرفــی  بــه  اســامی،  ارشــاد  و  فرهنــگ  وزارت 
بــر  بــه مصوبــه اخیــر آن مبنــی  و  بــر مطبوعــات پرداخــت  نظــارت 
مشروط شــدن فعالیــت نشــریات تخصصــی بــه اخــذ مجــوز از ســوی 
ــر و  ــث هن ــت بح ــل اهمی ــه دلی ــت: ب گف ــرد و  ک ــاره  ــت، اش ــن هیئ ای
ضــرورت تقویــت جریان هــای علمــی در ایــن حــوزه، فراینــد صــدور 
در  او  می شــود.  انجــام  زمــان  کوتاه تریــن  در  هنــر  نشــریات  مجــوز 
کــه  گفــت  کــرد و  کشــور« را معرفــی  پایــان »ســامانه جامــع رســانه های 
کــرده و تســریع  راه انــدازی ایــن ســامانه فراینــد اخــذ مجــوز را تســهیل 

بخشــیده اســت.

و  سیاســت گذاری  دفتــر  نماینــده  ایل بیگــی،  ادامــه نوشــین  در 
ــز  ــاوری نی ــوم، تحقیقــات و فن ــور پژوهشــی وزارت عل ــزی ام برنامه ری
ضمــن تشــکر از برگــزاری ایــن نشســت، انعــکاس مجموعــه نظرهــای 
ســردبیران  نشســت های  دیگــر  و  نشســت  ایــن  در  مطرح شــده 
نشــریات علمــی حــوزه هنــر و معمــاری، توســط پژوهشــکده هنــر بــه 
دفتــر سیاســت گذاری و برنامه ریــزی امــور پژوهشــی وزارت علــوم، 
گفــت انعــکاس ایــن  تحقیقــات و فنــاوری را ضــروری دانســت و 
مســائل باعــث می شــود دربــاره رفــع دغدغه هــا و چالش هــای موجــود 
گام هایــی برداشــته شــود. او در پایــان  بــا همــکاری دیگــر نشــریات 
یابــی نشــریات و علــل زمان َبربــودن ایــن  ســخنانش، دربــاره نحــوه ارز

فراینــد نیــز توضیحاتــی ارائــه داد.

ســردبیران  جلســات  سلســله  شــد  مقــرر  نشســت  ایــن  پایــان  در 
ــر اســاس اهــداف و دســتور  نشــریات علمــی حــوزه هنــر و معمــاری ب
مشــخص ادامــه یابــد و مجموعــه نظرهــا و پیشــنهادهای ارائه شــده 
امــور  برنامه ریــزی  و  سیاســت گذاری  دفتــر  بــه  جلســات،  ایــن  در 
پژوهشــی وزارت علــوم، تحقیقــات و فنــاوری و همچنیــن هیئــت 
نظــارت بــر مطبوعــات وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســامی منعکــس 

ــود. ش



13
99

یز 
 پای

،3
ه 5

مار
، ش

جم
ل پن

سا
ر، 

هن
یر 

سف
ی 

خبر
یه 

شر
ن

53

 بازخوانی انتقادی پژوهش های هنری
حسین مهدلو

بــا  هنــری«  پژوهش هــای  انتقــادی  »بازخوانــی  پژوهشــی  نشســت 
ــن از  ــد ت ــازی چن ــور مج ــا حض ــ ایرانی ب ــامی ـ  ــات اس ــرد مطالع یک رو
اســتادان و صاحب نظــران داخلــی و خارجــی بــا همــکاری معاونــت 
ــ ایرانی  اســامی ـ  هنرهــای  دانشــگاه  و  هنــر  فرهنگســتان  پژوهشــی 

ــد. ــزار ش ــچیان برگ ــتاد فرش اس

کــه عصــر روز پنج شــنبه 27 آذر 1399،  در ایــن نشســت پژوهشــی 
به صــورت مجــازی و برخــط برگــزار شــد، در ابتــدا بهمــن نامورمطلــق، 
بــه  فرشــچیان،  اســتاد  ــ ایرانی  اســامی ـ  هنرهــای  دانشــگاه  رئیــس 
گفــت: عالــم خلــق  تشــریح دو ســاحت خلــق و نقــد هنــر پرداخــت و 
آثــار هنــری عالمــی عجیــب، شــگفت انگیز و پــر رمــز و راز اســت، 
کــه ســاحت نقــد مــا خیلــی رشــد  ولــی متأســفانه بــه ایــن خاطــر 
کنیــم و چــه بســا دیگــران خیلــی  کشــف  نکــرده، نمی توانیــم خــوب 

ــد. کنن ــف  کش ــم را  ــن عال ــز و راز ای ــد رم ــا می توانن ــر از م بهت

ــه اینکــه مــا ایرانی هــا در فضــای هنــری تنفــس  ــا اشــاره ب او ســپس ب
گــر  کــرد: ا و در البــه الی آثــار هنــری زندگــی می کنیــم، خاطرنشــان 
کنیــم،  کار  نقــد هــم به صــورت جــدی  و  بتوانیــم در حــوزه نظریــه 
مطمئنــًا بهتــر از دیگــران می توانیــم ایــن آثــار را نقــد، و رمــز و رازشــان 

کنیــم. کشــف  را 

بــا  فرشــچیان  اســتاد  ــ ایرانی  ــ  ـ  اســامی ـ  هنرهــای  دانشــگاه  رئیــس 
بــه  بتوانــد  نشســت ها  ایــن  برگــزاری  اینکــه  از  امیــدواری  اظهــار 
گــر در ایــن حــوزه فعــال  گفــت: ا کنــد،  فعال ترشــدن عالــم نقــد کمــک 
بــه عالــم خلــق  ندهیــم، مطمئنــًا  ارتقــا  را  نظریه هایمــان  و  نشــویم 
ی خواهــد آورد و  لطمــه خواهــد خــورد و َخلقمــان هــم بــه تقلیــد رو

شــد. خواهیــم  بســیاری  نارســایی های  دچــار 

شــاهنامه  ارزشــمند  کتاب هــای  فاخــر  چــاپ  بــه  اشــاره  بــا  او 
شاه طهماســبی و خمســه شاه طهماســبی توســط فرهنگســتان هنــر، 
موزه هــای  در  و  نبــوده  مــا  دســترس  در  کــه  را  کتاب هایــی  چــاپ 
کشــور نگهــداری می شــده، از اتفاقــات خــوب حــوزه نقــد  خــارج از 

کتاب هــا در واقــع تکثیــر  کــرد: چــاپ ایــن  دانســت و خاطرنشــان 
گســترش حــوزه  کار بــه تقویــت و  دوبــاره هویــت هنــری ماســت و ایــن 

کــرد. کمــک شــایانی خواهــد  نقــد پژوهش هــای هنــری 

خوشــبختانه  گفــت:  خــود  صحبت هــای  انتهــای  در  نامورمطلــق 
کرســی های نظریه پــردازی هنــر بــه دانشــگاه اســتاد  امــکان برگــزاری 
فرشــچیان محــول شــده و از تمــام اســتادان و دانشــجویان و تمــام 
کــه حرفــی تــازه در حــوزه نظریــه و نقــد هنــر دارنــد دعــوت  کســانی 
کــه از ایــن فرصــت اســتفاده و از ایــن طریــق بــه رمزگشــایی  می شــود 

کننــد. کمــک  ــ  ایرانی  آثــار اســامی ـ 

در ادامــه جلســه میثــم یــزدی، معــاون علمــی و هنــری دانشــگاه 
ایــن  مدیریــت  کــه  فرشــچیان  اســتاد  ــ  ایرانی  اســامی ـ  هنرهــای 
نشســت پژوهشــی را بــر عهــده داشــت، بــه ایــده اصلــی شــکل گیری 
گفت وگوهــای بیــن فرهنگســتان هنــر و دانشــگاه  ایــن نشســت در 
ــی  ــد و بررس ــل و نق ــی، تحلی ــرد و بازخوان ک ــاره  ــچیان اش ــتاد فرش اس
نقــد  جریــان  بــر  آغــازی  را  کشــور  داخــل  در  هنــری  پژوهش هــای 
را  نشســت ها  سلســله  ایــن  آینــده  برنامه هــای  و  کــرد  قلمــداد 
موضوعــات هنــر معاصــر، مطالعــات مــوزه، هنرهــای ســنتی و دیگــر 

مباحــث ایــن حــوزه برشــمرد.

هیئت علمــی  عضــو  داداشــی،  ایــرج  نشســت،  ایــن  ادامــه  در 
گفــت:  هنــر«  از  »پرســش  حــوزه  دشــواری  دربــاره  هنــر،  دانشــگاه 
از هنــر  روبــه رو می شــویم، پرســش  آن  بــا  کــه  دشــوارترین پرسشــی 
ــا و  یکرده ــگران، رو ــوران و پژوهش ــتره، دانش گس ــن  ــرا در ای ــت؛ زی اس
گونــی دارنــد  گونا روش هــا و فرجام هــا و پیش پنداره هــا و زبان هــای 
گفته انــد و خواهنــد  گونــه ای از هنــر ســخن می گوینــد و  و هــر یــک بــه 
یکــرد، روش،  کــه دســتاورد فرجامیــن و درخــور پرســش، رو گفــت 

اســت. ایشــان  زبان هــای  و  پیش پنداره هــا 

او در همیــن زمینــه ادامــه داد: پرســش از هنــر اســامی، چندیــن بــار 
ــر نگرش هــا و رأی هــا  ــزون ب ــرا اف دشــوارتر از پرســش از هنــر اســت؛ زی
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دربــاره هنــر، بــا انبوهــی از نگرش هــا و آرا دربــاره اســام نیــز روبــه رو 
خواهیــم بــود.

در  پژوهشــی  هــر  کــرد:  اظهــار  هنــر  دانشــگاه  هیئت علمــی  عضــو 
کنونــی، از ســویی می توانــد نخســتین پژوهــش باشــد، امــا  جهــان 
از ســویی دیگــر بــر ُبــن و پایــه  پژوهش هــای پیشــین خــود ایســتاده 
ی نادیــده انگاشــت یــا  اســت. پیش پنداره هــا را نبایــد بــه هیــچ رو
بــر فرجــام و دســتاورد هــر پژوهشــی ســایه  زیــرا  گرفــت؛  دســت کم 

می افکنــد.

گاهی هــا  آ ســاخت  را  پژوهش هــا  پیشــینه  کارکــرد  داداشــی  ایــرج 
بــر  پژوهشــگران  و  اندیشــه وران  گردهم آمــدن  گفــت:  و  کــرد  بیــان 
ی از یــک  یکــرد و روشــی هماننــد، و پیــرو نگرشــی ویــژه  و برگزیــدن رو
گفتمــان1  گفتــار یــا  دســتگاه اندیشــگی و بینشــی و زبانــی ویــژه، یــک 
یــم؛ زیــرا  گفتمان هــا را نبایــد از دیــد خــود دور بدار را می ســازد و ایــن 
کــه بســیاری از آرا و نظریه هــای دربــاره هنــر و  در چارچــوب آنهاســت 

به خصــوص هنــر اســامی، مطــرح شــده اســت.

اســاس  بــر  هنــر  از  پرســش  داد:  ادامــه  زمینــه  همیــن  در  او 
یخــی،  تار حکمــی،  و  فلســفی  پرســش های  می توانــد  گفتمان هــا 
ادبــی،  روان شــناختی،  انسان شــناختی،  جامعه شــناختی، 
باشــد. هنــر  از  آن  ماننــد  و  یشه شــناختی3  ر و  لغت شــناختی2 

راه بندهــای  و  »دشــواری ها  کــه  پرســش ها  ایــن  طــرح  بــا  داداشــی 
مــا در پژوهش هــای هنــر اســامی چیســت؟« و »بایــد نگــران چــه 
چیزهایــی باشــیم؟« بــر لــزوم توجــه بــه تعریفــات، تعصبــات، تحکــم، 
تعمیــم، تقلیــل، تمســخر، تمایــات و تضــاد در مباحــث مربــوط 
گفــت: در بحــث از هــر موضوعــی،  کــرد و  کیــد  بــه هــر موضــوع تأ
ــا  به طــور طبیعــی اختــاف نظرهــا و تشــتت آرای بســیاری هســت ی
کــه پیــش از هــر چیــزی بــا توجــه بــه ایــن نــکات اســت  پدیــد می آیــد 
کــه می تــوان علــت اختافــات و تنــوع آرا و نظرهــا را شــناخت و از 
گــوِن یــک موضــوع بهــره  گونا ــه وجــوه  آنهــا به عنــوان امــکان نگــرش ب

گرفــت.

ســخنران بعــدی ایــن نشســت نّیــر طهــوری، عضــو هیئت علمــی 
کــه بــا موضــوع  دانشــگاه آزاد اســامی واحــد علــوم و تحقیقــات، بــود 
یکــرد پدیدارشناســی و مطالعــات تطبیقــی« بــه  کربــن4 و رو »هانــری 
کربــن بــا مطالعــات خــود  گفــت: هانــری  ایــراد ســخنرانی پرداخــت و 

1. Discourse
2. Philology
3. Etymology
4. Henry Corbin

راهــی نشــان داد تــا محققــان هنــر به ویــژه هنرهــای اســامی و ایرانــی 
بتواننــد بــا روش هــای تحقیــق، موضوعــات مــد نظــر خــود را بازخوانــی 

کننــد. ی  کاو و وا

کــه کند فهــم زبان سوســن؟«  کــو  کــه »عارفــی  او بــا ایــن مصــرع حافــظ 
کربــن بــه هنــر اســامی را این گونــه  کــرد و علــت اهمیــت نگــرش  آغــاز 
کــه از طریــق عرفــان بتوانیــم بــه  کــرد: مــا در دوره ای نیســتیم  بیــان 
یــم و ناچــار بــه اســتفاده از روش هایــی هســتیم  درک مســائل بپرداز
بــه  نزدیــک  شــناخِت  بــه  نظام منــد  به صــورت  آنهــا،  بــا  بشــود  کــه 

کــرد و بــه نقــد اثــر هنــری رســید. واقعیــت دســت پیــدا 

ی  و فیلســوف بودن  را  کربــن  هانــری  ویژگــی  مهم تریــن  طهــوری 
کــرد: اسام  شــناس، ایران شــناس و شرق شــناس  کیــد  دانســت و تأ
ی دیــد.  یکــرد و موضــع فلســفی و کربــن را بایــد ذیــل مشــی و رو بــودن 
کربــن از دیگــر پژوهشــگران حــوزه شرق شناســی  علــت اســتثنابودن 

و اسام  شناســی همیــن مســئله اســت.

عضــو هیئت علمــی دانشــگاه آزاد اســامی واحــد علــوم و تحقیقــات 
کربــن  کــه هانــری  کــرد: یکــی دیگــر از ویژگی هایــی  در ادامــه بیــان 
بــا  ی  و گفت وگــوی  می کنــد،  متمایــز  مستشــرقان  ســایر  از  را 
کــوژو5، آنــدره  اندیشــمندانی همچــون عامــه طباطبایــی، الکســاندر 
کارل بــارت9 و... بــود  کارل پاســپرس8،  کاســیرر7،  مالــرو6، ارنســت 
و  پدیدارشناســی  یکــرد  رو بــه  را  ی  و مباحثــات،  ایــن  نتیجــه  کــه 

کربــن اســت. کــه روش خــاص  هرمنوتیــک رســاند 

پدیدارشناســی  از  کربــن  تأثیرپذیــری  بــه  اشــاره  بــا  پژوهشــگر  ایــن 
پدیدارشناســی  از  آلمــان  در  کربــن  گفــت:  هایدگــر11  و  هوســرل10 
ــه  ــان فرانس ــه زب ــر ب ــار هایدگ ــم آث ــن مترج ــت و اولی گرف ــره  ــرل به هوس
منحصربه فــردی  پدیدارشناســی  بــه  را  او  موضــوع،  ایــن  کــه  بــود 
در مطالعــات تطبیقــی حــوزه ادیــان و هنرهــا رســاند. او از طریــق 
»تأویــل« بــه معنــای راِه رســیدن بــه رازهــای مکتــوم در متــن مکتــوب 
و  فلســفی  تفکــر  بــه معنــای  و »کشــف المحجوب«  اثــر هنــری،  یــا 
کربــن همچنیــن  راِه رســیدن بــه تأویــل، بــه پدیدارشناســی رســید. 
معتقــد بــود کشــف اســرار، طریقــی اســت برای تحــول نفِس فیلســوِف 

کمــال قــدم برمــی دارد. کــه در مســیر  حقیقت جــو 

5. Alexandre Kojève
6. André Malraux
7. Ernst Cassirer
8. Karl Jaspers
9. Karl Barth
10. Edmund Husserl
11. Martin Heidegger
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و  کات  اشــترا آشــکارکردن  را  کربــن  هرمنوتیــک  روش  طهــوری 
کــه در متــن وجــود دارد. او  تــی دانســت  پیوندهــای رمزهــا و تمثیا
همچنیــن عــدم تأثــر از تقــدم و تأخــر زمانــی و خطــی را از ویژگی هــای 
ــخ  ی ــن، تار کرب کارهــای آغازیــن  ــه اســتناد  گفــت: ب ــن برشــمرد و  کرب
یــخ قدســی در آثــار  کارهــای بعــدی آن، تار اســاطیری و بــه اســتناد 

ایشــان دیــده می شــود.

گونزالــس12، پژوهشــگر    آخریــن ســخنران ایــن نشســت علمــی، والــری 
مطالعــات  ی  رو سال هاســت  کــه  بــود  لنــدن،  دانشــگاه   SOAS
هنــر اســامی تمرکــز داشــته اســت و مقــاالت و تألیفــات بســیاری 
ــر اســامی  ــه وضعیــت حــوزه مطالعــات هن در ایــن زمینــه دارد. او ب
کــرد:  کنونــی پرداخــت و اظهــار  و طبقه بنــدی آن در پژوهش هــای 
گرفتــه  در حــال حاضــر طبقه بنــدی هنــر اســامی مــورد پرســش قــرار 
آورده  بــه وجــود  ایــن حــوزه مطالعاتــی  در  متفاوتــی  و نگرش هــای 
اســت؛ ازجملــه اینکــه چــرا بعضــی از هنرهــا را در طبقه بنــدی هنــر 

اســامی قــرار می  دهیــم؟

او این گونــه پرســش ها را ناشــی از ســه دلیــل عمــده دانســت و در 
کــه مفهــوم  ایــن بــاره توضیــح داد: دســته ای از پژوهشــگران معتقدنــد 
گســترده اســت و ممکــن  اســام و اســامی بودن، مفهومــی متکثــر و 
کنــد و  را دچــار اخــال  اســت مطالعــات هنــر اســامی در غــرب 
ــه  ک ــی  ــن چالش ــد. دومی ــت بدانن ــدی را نادرس ــن طبقه بن ــی ای بعض
کــه  بــر ســر پژوهش هــای هنرهــای اســامی وجــود دارد، ایــن اســت 
بعضــی معتقدنــد عنــوان هنــر اســامی بــه آفرینش هــای هنــری ای 
کــه  گرفــت؛ در حالــی  کــه در جهــان اســام صــورت  اطــاق شــد 
کــه بــر پایــه  نــگاه ســکوالر در مقابــل نــگاه دینــی، آفرینــش دوگانــه ای را 
ــرح  ــش را مط ــن پرس ــد و ای ــت می دان ــت، نادرس ــگ اس ــن و فرهن دی
کــه آیــا هــر آنچــه را در غیــر از آن تولیــد و خلــق شــود بایــد هنــر  می کنــد 

کــرد؟ غیردینــی اطــاق 

کــه هنرهــای اســامی را  گونزالــس بــه شــرح ســومین دلیلــی  والــری 
در مطالعــات و روش شناســی دچــار چالــش می کنــد، پرداخــت و 
کــه ایــن دســته از پژوهشــگران بــه آن معتقدند  گفــت: ســومین دلیلــی 
کــه آفریننــدگان و مصرف کنندگان  کــه این گونــه القا شــده  ایــن اســت 
ــار خلق شــده  کــه بســیاری از آث ــی  ــد؛ در صورت همــه مســلمان بوده ان
و مصرف شــده ممکــن اســت از ســوی غیرمســلمان ها باشــد. ایــن 
ــا آن  کــه مطالعــات هنــر اســامی ب هــم یکــی از چالش هایــی اســت 

مواجــه اســت.

در  کــه  دوگانــه ای  فضــای  بــه  لنــدن  دانشــگاه   SOAS پژوهشــگر 

12. Valerie Gonzalez

در  فکــری  جریــان  دو  کــرد:  تصریــح  و  اشــاره  شــده  ایجــاد  غــرب 
ی داده اســت؛ بعضــی  حــوزه مطالعــات هنــر اســامی در غــرب رو
ماننــد  کســانی  از  ی  پیــرو بــا  و  هســتند  ســنت گرا  پژوهشــگران  از 
کــه حتــی تغییــر دیــن دادنــد و  کربــن  لویــی ماســینیون13 و هانــری 
مســلمان شــدند، دســت بــه مطالعــات هنرهــای اســامی می زننــد؛ 
کــه در جهــان اســام  بــه هنرهایــی  دســته دیگــر نگاهــی ســکوالر 
خلــق می شــوند، دارنــد و ســنت گرایان را متهــم بــه نــگاه ذهنــی14 

. می کننــد

ســنت گرا  پژوهشــگران  ی  رو پیــش  کــه  بزرگــی  چالش هــای  بــه  او 
از تفکــرات و  گرفــت پرداخــت و ادامــه داد: متأســفانه یکــی  قــرار 
کــه در غــرب بــه هنجــار تبدیــل شــد، تفکــر همیــن  اندیشــه های رایــج 
ــری  ــوزه نظ ــدی در ح ــی ج گفتمان ــه  ــل ب ــه تبدی ک ــود  ــکوالر ب ــراد س اف
و مطالعاتــی شــد. آنهــا ســنت گرایان را متهــم بــه ذهنیت گرایــی15 
کــه در فضــای دانشــگاهی بــه  کردنــد و هیــچ چیــز بدتــر از آن نیســت 

ــود. ــام زده ش ــری اته قش

کــش  مرا از  اســامی،  کشــورهای  در  گفــت:  دانشــگاه  اســتاد  ایــن 
و تونــس تــا شــرق جهــان اســام و ایــران، جریانــی در حــال اتفــاق 
افتــادن اســت؛ اینکــه پژوهشــگران هنرهــای جهــان اســام در حــال 
یابــی و مدعی شــدن در حــوزه ایــن هنرهــا هســتند. امــا آنچه غرب  باز
کــه ســنت گرایان از  کــه روشــی  ادعــای مقابلــه بــا آن را دارد ایــن اســت 
آن اســتفاده می کننــد بــر پایــه نــگاه معنــوی و روحانــی اســت و علمــی 

نیســت.

در  سنت گراســت،  پژوهشــگران  از  نیــز  خــود  کــه  گونزالــس  والــری 
کــه اعتقــاد  کســی  کــرد: مــن به عنــوان  کیــد  پایــان ســخنان خــود تأ
ــرد،  ــأت می گی ــوم نش ــا و مفه ــامی از معن ــر اس ــت هن ــه حقیق ک دارد 
یکــردم در ایــن حــوزه تغییــر نکــرده اســت و ایــن هنرهــا را  همچنــان رو
متمایــز از منابــع غیراســامی می دانــم. در غــرب تــاش می کننــد تــا 
حــوزه هستی شناســی هنــر اســامی را نفــی و بــا ابزارهــای پژوهشــی ای 

کــه در غــرب تولیــد و قابــل اســتفاده می شــوند. کننــد  بررســی 

ایــن نشســت بــا پرســش های بســیاری از ســوی مخاطبــان مواجــه 
کــه میثــم یــزدی، مدیــر نشســت، آنهــا را بســیار حائــز اهمیــت  بــود 
گونزالــس خواســت تــا بــه دلیــل برخط بــودن و  دانســت و از والــری 
زمــان محــدود و مشــخص برنامــه، در زمــان دیگــری بــه ایــن ســؤاالت 

و مباحــث بپــردازد.

13. Louis Massignon
14. Subjective
15. Subjectivism
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نقش راستان 
به روایت حسن روح االمین

نمایشــگاهی از آثــار حســن روح االمیــن بــا عنــوان »نقــش راســتان« بــا 
موضــوع  عاشــورانگاری در هنــر ایــران، در نگارخانــه خیــال مؤسســه 

گذاشــته شــد. فرهنگی هنــری صبــا بــه نمایــش 

کــه در آســتانه اربعیــن حســینی از 14 مهــر 1399  ایــن نمایشــگاه 
به صــورت مجــازی برگــزار شــد، ســیر عاشــورانگاری را در هنــر ایــران، 
گرایش هــای ایــن هنــر، بــه  کتیبه هــای قاجــاری تــا جدیدتریــن  از 

گذاشــت. نمایــش 

کتیبــه در ابعــاد  در نمایشــگاه نقــش راســتان، بــرای نخســتین بــار دو 
کتیبه نویــس مشــهور دوره قاجــار،  بــزرگ از »میــرزا ابراهیــم تهرانــی« 
از  حســینی«  »حســین  از  پــرده  چهــار  همچنیــن  شــد.  رونمایــی 
ــرده عاشــورایی  ــر«، و یــک پ گردان اســتاد فقیــد »عبــاس بلوکی ف شــا

از »مهــدی شــمس« بــه نمایــش درآمــد.

امــا بخــش اصلــی ایــن نمایشــگاه، ارائــه مجموعــه ای شــامل 19 تابلــو 
نام آشــنای  و  جــوان  هنرمنــد  روح االمیــن«  »حســن  نقاشــی های  از 
یکــرد متفــاوت و نــگاه نــو  کــه در ایــن ســال ها بــه دلیــل رو ایرانــی، بــود 
و خــاق خــود بــه عاشــورانگاری، شــهرت یافتــه و آثــارش مــورد توجــه 

گرفتــه اســت. و اســتقبالی وســیع قــرار 

کرونایــی و اطاعیــه صادرشــده از ســوی  بــه دلیــل محدودیت هــای 
اســتانداری تهــران و همچنیــن اطاعیــه وزارت  فرهنــگ و ارشــاد 
امــکان  تهــران،  فرهنگی هنــری  کــز  مرا تعطیلــی  بــر  مبنــی  اســامی 
برگــزاری ایــن نمایشــگاه بــا همــکاری مؤسســه هنــر هاتــف ســحر، 

به صــورت مجــازی در وب گاه فرهنگســتان هنــر فراهــم شــد.
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کتــاب خیــال و ذوق و زیبایــی در آرای امــام محمــد غزالــی، نوشــته 
حســن بلخاری قهــی را مؤسســه تألیــف، ترجمــه و نشــر آثــار هنــری 

کــرد. )متــن( منتشــر 

کتــاب خیــال و ذوق و زیبایــی در آرای امــام محمــد غزالــی در دو 
کتــاب در احــوال  بخــش بــه نــگارش درآمــده اســت. بخــش نخســت 
کــه چهــار فصــل را شــامل می شــود. در  ــی اســت  ــار محمــد غزال و آث
کتــاب بــه »غزالــی و آثــارش« پرداختــه شــده اســت.  فصــل نخســت 
در فصــل دوم بــه »حقیقــت غزالــی بــه روایــت خویــش در المنقــذ 
مــن الضــال )از شــک تــا یقیــن(« پرداختــه شــده اســت. فصــل ســوم 
کتــاب احیاءالعلــوم و کیمیــای ســعادت«  کتــاب »آشــنایی بــا دو 
بــه »امــام محمــد غزالــی  اســت و آخریــن فصــِل بخــش نخســت 
حکمــت  تکویــن  و  )پیدایــش  ســهروردی  شــهاب الدین  شــیخ  و 

مبتنــی بــر نــور(« اختصــاص دارد.

کــه مشــتمل بــر یــک مقدمــه و پنــج  کتــاب نیــز  در بخــش دوم ایــن 
ــاره حکمــت هنــر و زیبایــی در آرای امــام محمــد  فصــل اســت، درب
غزالــی می خوانیــد. »غزالــی، خیــال و تخیــل«؛ »جمــال و زیبایــی 
از منظــر غزالــی«؛ »قــوه ذوق در آرای امــام محمــد غزالــی و ایمانوئــل 
کانــت«؛ »غزالــی، ســماع و موســیقی«؛ و »غزالــی و تمثیــل معمــاری 
کــه در پنــج فصــل  در تبییــن آفرینــش عالــم«؛ به ترتیــب مباحثی انــد 

ــده اند. ــی ش ــش بررس ــن بخ ای

کتاب آمده است: در معرفی این 

امــام محمــد غزالــی بی تردیــد یکــی از متفکــران بــزرگ جهــان اســام 
ــِت فاســفه،  ــه فلسفه ســتیزی و تهاف ــه به رغــم اشــتهارش ب ک اســت 
در احیــای راســتین اندیشــه های اســامی و نیــز انــس عقــل و دل 
یــا شــریعت و تصــوف، نقشــی بی نظیــر و بی بدیــل دارد. از جملــه 
کارکردهــای فلســفه هنــری  و  و نظرهــای غزالــی  آرا  اختصاصــات 
آثــار او نگاشــتن بابــی مســتقل و وســیع در بــاب موســیقی، هــم در 
احیاء العلــوم و هــم در کیمیــای ســعادت؛ ارائــه تأمــات بســیار غنــی 
ــاره جمــال و زیبایــی در احیاء العلــوم؛ تبییــن لطایفــی  و عمیــق درب
کارکردهــای عظیــم هنــری آن؛ ارائــه تحلیــل  کارکــرد قــوه خیــال و  در 
کانــت  کــه چنــد قــرن بعــد مشــابه آن را ایمانوئــل  َقــَدری از قــوه ذوق 
نقاشــی  چــون  هنــری  مثال هــای  بــه  اســتناد  مهم تــر  و  کــرد؛  بیــان 

ــت. ــان اس ــان و رومی چینی

امــام محمــد  آرای  و زیبایــی در  قصــد نگارنــده در خیــال و ذوق 

خیال و ذوق و زیبایی در آرای امام محمد غزالی
احیاءالعلــوم،  در  او  تأثیرگــذار  و  عمیــق  آرای  بــر  تأمــل  غزالــی، 
کیمیــای ســعادت، مشــکوة االنوار و بعضــی دیگــر از آثــار او چــون 
)فــن(،  هنــر  دربــاره  اسماءالحســنی  شــرح  فــی  مقصداالســنی 
کــه همــه از بنیادهــای اصلــی  زیبایــی، خیــال و به ویــژه ذوق اســت 

می شــوند. محســوب  زیبایی شناســی  و  هنــر  فلســفه 

کتــاب را در   مؤسســه تألیــف، ترجمــه و نشــر آثــار هنــری )متــن( ایــن 
250 صفحــه، و بــا شــمارگان 500 نســخه و بهــای 45500 تومــان، بــه 

کــرده اســت. بــازار عرضــه 

نشــانی  بــه  می تواننــد  کتــاب  ایــن  تهیــه  بــرای  عاقه منــدان 
بــه چهــارراه طالقانــی، شــماره 1550،  نرســیده  ولیعصــر،  خیابــان 

کننــد. مراجعــه  هنــر  فرهنگســتان  کتاب فروشــی 
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کتــاب آســمان نگاره ها، شــامل مجموعــه آثــار نگارگــری بــا مضامیــن 
انقــاب اســامی بــه چــاپ رســید.

ســال  در  هنــر  فرهنگســتان  در  کــه  سلسله نشســت هایی  پــی  در 
برگــزار  اســامی  انقــاب  ســالگرد  چهلمیــن  مناســبت  بــه   ،1398
شــده بــود، نمایشــگاه نگارگــری »آســمان نگاره ها« بــا هــدف نمایــش 
ــق  ــر خل ــال اخی ــی در 40 س ــن انقاب ــا مضامی ــه ب ک ــری ای  ــار نگارگ آث
تازه تأســیس  نگاه خانــه  و  عالــی  ابوالفضــل  گالــری  در  شــده اند، 

خانــه عکاســان حــوزه هنــری برپــا شــد.

ــری  ــوزه هن ــمی ح ــای تجس ــز هنر ه ــمان نگاره ها را مرک ــگاه آس نمایش
ــ ایرانی  ــا همــکاری فرهنگســتان هنــر؛ دانشــگاه هنر هــای اســامی ـ  ب
اســتاد محمــود فرشــچیان؛ پژوهشــگاه فرهنــگ، هنــر، ارتباطــات 
کمال الدیــن  )وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســامی(؛ مکتــب نگارگــری 
بهــزاد؛ اداره موزه هــای شــاهد )مــوزه شــهدا(؛ پژوهشــکده هنر هــای 
گردشــگری(؛ انجمــن آثــار  ســنتی )پژوهشــگاه میــراث فرهنگــی و 
اســامی  انقــاب  انجمــن هنر هــای تجســمی  فرهنگــی؛  و مفاخــر 
کریــم  ایــران؛ مــوزه ملــی قــرآن  و دفــاع مقــّدس؛ انجمــن نگارگــری 
مــوزه  دســتی(؛  صنایــع  و  گردشــگری  فرهنگــی،  میــراث  )وزارت 
هنر هــای معاصــر تهــران؛ معاونــت فرهنگــی و هنــری مؤسســه تنظیــم 
و نشــر آثــار امــام خمینــی)ره(؛ مدرســه اســامی هنــر؛ و مجموعه هــای 

کــرد. شــخصی برگــزار 

کــه  کتابــی بــا عنــوان آسمان نگاره هاســت  نتیجــه ایــن نمایشــگاه 
کتــاب را  ــار نگارگــری 29 هنرمنــد نامــی را دربرگرفتــه اســت. ایــن  آث
کــرده و در  مؤسســه تألیــف، ترجمــه و نشــر آثــار هنــری )متــن( منتشــر 

دســترس عاقه منــدان قــرار داده اســت.

مضامیــن  بــا  نگارگــری  آثــار  )مجموعــه  آســمان نگاره ها  کتــاب 

انقــاب اســامی(، در 128 صفحــه مصــور رنگــی، بــا شــمارگان هــزار آسمان نگاره ها 
نســخه و در بهــای 120هــزار تومــان منتشــر شــده اســت.

کتــاب ارزشــمند بــه نشــانی  عاقه منــدان می تواننــد بــرای تهیــه ایــن 
بــه چهــارراه طالقانــی، شــماره 1550،  نرســیده  ولیعصــر،  خیابــان 

کننــد. کتاب فروشــی فرهنگســتان هنــر، مراجعــه 
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A
فراخوان مقاله همایش  ملی »تبارشناسی و سیر تحول 
نقد هنر در ایران« 
همایش ملی »تبارشناســی و ســیر تحول نقد هنر در ایران« به همت 
پژوهشــکده هنــر و بــا هــدف بررســی زمینه هــای ظهــور جریان هــا و 
روش هــای جدیــد نقــد و ســیر پیدایــش و تحــول حلقه هــای نقــد 
اســتنادی  پایــگاه  برگزیــده در  مقــاالت  و  برگــزار خواهــد شــد  هنــر 
کتــاب مجموعه مقــاالت ایــن  علــوم جهــان اســام )ISC( ثبــت و در 

همایــش منتشــر خواهــد شــد.

پژوهشــگران می تواننــد یافته هــای پژوهشــی خــود را حــول محورهــای 
کهــن  مطالعاتــی چــون »ســابقه نقدنــگاری هنــر و ادبیــات در متــون 
ایرانــی )متن پژوهشــی(«، »خاســتگاه ها و زمینه هــای شــکل گیری 
نقــد هنــر در ایــران معاصــر«، »گفتمان هــای مســلط در حــوزه نقــد 
یخ نــگاری هنــر و نقــد هنــر در ایــران«،  هنــر در ایــران«، »نســبت تار
ایــران«،  در  هنــر  جدیــد  نقــد  یکردهــای  رو و  جریان هــا  »شــناخت 
یخــی  »ســیر تحــول روش هــای نقــد هنــر در ایــران«، »تأثیــر تحــوالت تار
ــر نقــد هنــر در ایــران«، »آسیب شناســی ترجمــه متــون  و اجتماعــی ب
غربــی در حــوزه نقــد هنــر«، »مناســبات نقــد هنــری و ادبیــات در 
ــر در نشــریات تخصصــی هنــر«،  ــگاه نقــد هن ــران«، »اهمیــت جای ای
»آسیب شناســی  ایــران«،  ادبیــات  و  هنــر  در  طنــز  و  نقــد  »نســبت 
آمــوزش نقــد هنــر در دانشــگاه ها و مؤسســات پژوهشــی«، »نســبت 
نقــد هنــر بــا تفســیر و تأویــل در هنرهــای ســنتی ایــران« بــه دبیرخانــه 

کننــد. علمــی ایــن همایــش ارســال 

چکیــده  می تواننــد  همایــش  ایــن  در  شــرکت  بــرای  عاقه منــدان 
کثــر تــا 15 اســفند 1399، بــه نشــانی رایانامــه   مقــاالت خــود را حدا
اصــل  ارســال  مهلــت  کننــد.  ارســال   genealogy@aria.ac.ir
داوری  از  پــس  همچنیــن  بــود.  خواهــد   1400 خــرداد   15 مقــاالت 
نهایــی، عناویــن مقــاالت برگزیــده تــا 31 تیــر 1400 اعــام خواهــد 
یــخ برگــزاری ایــن همایــش ملــی، روزهــای 26 و 27 مهــر 1400  شــد. تار

خواهــد بــود. 

یافــت اطاعــات بیشــتر بــه دبیرخانــه  ــرای در مخاطبــان می تواننــد ب
ایــن همایــش بــه نشــانی خیابــان ولیعصــر، باالتــر از خیابــان امــام 
کوچــه شــهید حســن ســخنور، شــماره 29، مراجعــه  خمینــی، نبــش 
ایــن  بگیرنــد.  تمــاس  2ـــــ66956190  شــماره های  بــا  یــا  و  کننــد 
کیفــی اطاع رســانی،  دبیرخانــه همچنیــن به منظــور باالبــردن ســطح 
اختیــار  نشــانی genealogy.honar.ac.ir در  بــه  را  وب گاهــی 

قــرار خواهــد داد. پژوهشــگران 

A
استاد علی نصیریان عضو پیوسته فرهنگستان هنر شد
گــروه تخصصــی نمایــش و ادبیــات نمایشــی و تصویــب   بــا پیشــنهاد 
مجمــع عمومــی فرهنگســتان هنــر جمهــوری اســامی ایــران، اســتاد 

علــی نصیریــان بــه عضویــت پیوســته فرهنگســتان هنــر درآمــد.

اســماعیلی،  علیرضــا  توســط  کــه  ایشــان  حکــم  از  بخشــی  در 
سرپرســت فرهنگســتان هنــر بــه ایشــان  ابــاغ شــد، آمــده اســت:

عمومــی  مجمــع  جلســه  پانزدهمیــن  مصوبــه  بــه  عنایــت  بــا 
فرهنگســتان هنــر جمهــوری اســامی ایــران، و نظــر بــه شایســتگی ها 
ســتودنی  همــت  و  تــاش  ســال  ســالیان  و  ارزشــمند  تجــارب  و 
هنرهــای  عرصــه  مانــدگار  و  فاخــر  آثــار  خلــق  در  جناب عالــی 
منصــوب  فرهنگســتان  ایــن  پیوســته  عضویــت  بــه  نمایشــی، 

. ید می شــو

یــخ  کــه نقش هایــی منحصربه فــرد و مانــدگار در تار اســتاد نصیریــان 
گــروه تخصصــی نمایــش  کــرده اســت، عضــو  هنرهــای نمایشــی ایفــا 
و ادبیــات نمایشــی فرهنگســتان هنــر بــوده و در ســال 1380 به عنــوان 
یگــری تئاتــر و ســینما شــناخته  چهــره مانــدگار ایرانــی در رشــته باز

کــرد. یافــت  شــد و نشــان درجــه یــک هنــری را نیــز در

A
چهارمین شماره فصلنامه پژوهشنامه فرهنگستان هنر 
منتشر شد
چهارمیــن شــماره فصلنامــه پژوهشــنامه فرهنگســتان هنــر در حــوزه 
بــه   ،1398 زمســتان  ویــژه  هنــر،  نقــد  و  میان رشــته ای  مطالعــات 

ســردبیری بهمــن نامورمطلــق منتشــر شــد.

از:  عبارت انــد  شــماره  ایــن  در  منتشرشــده  مقــاالت  عناویــن 
در  لفــور  هنــری  یســت محیطی’  ‘ز ی  ضرباهنــگ کاو »ســازوکار 
و  بی جــان’  ‘طبیعــت  فیلــم  دو  بــه  نگاهــی  بــا  ســینمایی  بیــان 
‘بــاد مــا را خواهــد بــرد’«؛ »طبیعــت پیــدا و ناپیــدا در رمــان بزرگــراه 
‘زیبایی شناســی  مســائل  و  مؤلفه هــا  »تحلیــل  بــن«؛  فرانســوا  اثــر 
بوم فمینیســم  »فلســفه  کلــود«؛  کریســتو  آثــار  در  یســت محیطی’  ز
ســه گانه  بازخوانــی  هنــری:  آفرینــش  در  ذات گرایــی  پارادوکــس  و 
فرهنــگ / طبیعــت / جنســیت در هنرهــای تجســمی معاصــر«؛ 
کودیزاینینــگ«؛ »نقــد  کولیبلینــگ تــا ا کوبرندینــگ: از ا »ســیر تحــول ا



13
99

یز 
 پای

،3
ه 5

مار
، ش

جم
ل پن

سا
ر، 

هن
یر 

سف
ی 

خبر
یه 

شر
ن

63

یســت محیطی داســتان های بیــژن نجــدی )مطالعــه مــوردی ســه  ز
داســتان(«.

کتاب فروشــی  از  را  فصلنامــه  ایــن  می تواننــد  عاقه منــدان 
فرهنگســتان هنــر بــه نشــانی خیابــان ولیعصــر، قبل از تقاطــع خیابان 
کننــد یــا بــه وب گاه تخصصــی ایــن  ک 1550، تهیــه  طالقانــی، پــا
نشــریه بــه نشــانی اینترنتــی http://pazhouheshnameh.ir مراجعــه 

کننــد. 

A
انتشار فصلنامه علمی کیمیای هنر
 ســه شــماره از فصلنامــه کیمــای هنــر ویــژه زمســتان 1398، بهــار 
هنــِر  پژوهشــکده  صاحب امتیــازی  بــا   1399 تابســتان  و   ،1399
فرهنگســتان هنــر و بــه ســردبیری حســن بلخاری قهــی منتشــر شــد.

)ویــژه  هنــر،  کیمیــای  علمــی   فصلنامــه  شــماره  سی وســومین  در 
زمســتان 1398(، »تقابــل روابــط محورهــای هم نشــینی و جانشــینی 
شــاهنامه نگاری  رســانه اِی  نقــش  بــا  نســبت  در  آن  دگرگونــی  و 
مکتــب نگارگــری شــیراز« از ســتاره احســنت و امیررضــا اســتخریان 
گروتســک’ در چهــار نقــاش  حقیقــی؛ »بررســی ویژگی هــای ‘بــدن 
کامرانــی؛ »نظــام تفکــر عالمــان  معاصــر ایــران« از مونــا امامــی و بهنــام 
ــه  ــا دوره معاصــر در نگــرش ب مســلمان ایرانــی ســده هفتــم هجــری ت
ایقــاع« از پژمــان رادمهــر؛ »مطالعــه تطبیقــی پدیدارشناســی معمــاری 
محمدامیــن  از  هــال«  اســتیون  و  پاالســما  یوهانــی  نظریــات  در 
شــریفیان، نّیــر طهــوری، ایــرج اعتصــام و حســین ذبیحــی؛ »بررســی 
زمینــه معرفــی ‘زیبایی شناســی’ در تأمــات دربــاره شــعر الکســاندر 
گوتلیــب باومگارتــن« از صبــا غــروری؛ و »شناســایی وجــه شــمایلی 
رســتم در نگاره هــای رزم رســتم و ســهراب« از امیــن مجلســی و نادیــا 

ــت. ــده اس ــر ش ــاالت منتش ــن مق ــی؛ عناوی معقول

 )1399 بهــار  )ویــژه  فصلنامــه  ایــن  شــماره  ســی وچهارمین  در 
تصویــری  الگوهــای  آیکونوگرافیــِک  اســتحاله  »مطالعــه  مقــاالت 
نگاره هــای مریخ/بهــرام در دوره اســامی« از عاطفــه امیــری و ناهیــد 
ینــب صابــر؛ »کاربــرد باغــت دیــداری بــرای رمزگــذاری  عبــدی و ز
کروگــر« از صدرالدیــن طاهــری؛  ــارا  کاژهــای بارب پیــام نشــانه ای در 
ایــراِن  در  هنــر  میان متنــی  خوانــش  بــاب  در  انتقــادی  یکــرد  »رو
ــا  ــی و هم ــالی امین ــد ش ــدی و وحی ــژاد مجی ــحر علی ن ــر« از س معاص
یابــِی مجســمه  ایرانی بهبهانــی و محمــد ضیمــران؛ »هــردر و بازارز

همچــون هنــِر لمســی« از بردیــا حیــدری؛ »نســبت ویژگی هــای فرمــی 
ی« از ســیده ملیکا  یتگنشــتاین و فلســفه ورزی و و ســبکی نگارش و
مکان نــگاری  عکاســی  در  مــکان  »پدیدارشناســی  ســفیداری؛ 
نویــن« از عفت الســادات افضل طوســی و فاطمــه یوســفی؛ عناویــن 
کیمیــای هنــر منتشــر شــده  کــه در ایــن شــماره از  مقاالتــی اســت 

اســت.

بازی هــای  تعاملــی  تخیلــی  جهــان  در  آواتــار  نقــش  ی  کاو »وا
ــه رفیــع زاده  یحان ــه« از ر ــه بینــش دوگان ــا اســتفاده از نظری یدئویــی ب و
کارکردهــای ارتباطــی  ی  کاو و میتــرا معنــوی راد و نیــکا لیبراتــی؛ »وا
یکــرد  بــا رو ایــران(  در تایپوگرافــی )اعان هــای اسماءالحســنی در 
پورمنــد؛  حســنعلی  و  عســگری  فاطمــه  از  کوبســن«  یا نظــری 
ایلخانــی  دوره  نگاره هــای  در  پیامبــر)ص(  پیکرنــگاری  »مطالعــه 
کبــر  علی ا و  رفیعــی  مریــم  از  پانوفســکی«  آیکونوگرافــی  بــه  اتــکا  بــا 
نقــِش  بــا  ــ مغولــی’  ترکی ـــ ‘اســاطیر  ارتبــاط  »مطالعــه  جهانگــرد؛ 
یکــرد  یــخ )بــا رو ‘درخــِت’ نگاره هــای شــاهنامه دمــوت و جامع التوار
مهــدی  و  حســین پورمیزاب  منصــور  از  فرهنگــی(«  نشانه شناســی 
محمــدزاده و اهلل شــکر اســداللهی تجرق؛ »نظــام تناســبات بــدن نــزد 
آلبرتــی: حــد وســط امــر طبیعــی و امــر متعــال« از مهرانگیــز بصیــری؛ 
»بازخوانــی روایــت در نگاره هــای شــاهنامه ابراهیم ســلطان )مکتــب 
یکــور«  شــیراز تیمــوری( بــا اســتناد بــه نظریــه هرمنوتیــک فلســفی پل ر
کــه در  از نوشــین نوحــی و فرزانــه فرخ فــر؛ نیــز عناویــن مقاالتــی اســت 
پنجمین شــماره ایــن فصلنامــه )ویــژه تابســتان 1399( درج  ســی و

ــت.  ــده اس ش

مقــاالت منتشرشــده در فصلنامــه کیمــای هنــر از طریــق وب گاه ایــن 
نشــریه، بــه نشــانی www.kimiahonar.ir، در دســترس عاقه منــدان 

است.

A
سومین شماره فصلنامه مطالعات عالی هنر منتشر شد

ــژه  ــر، وی ــی هن  ســومین شــماره فصلنامــه تخصصــی مطالعــات عال
ــردبیری  ــه س ــر و ب ــتان هن ــازی فرهنگس ــا صاحب امتی ــار 1399، ب به

گــودرزی منتشــر شــد. مصطفــی 

کــه بــه انتشــار پژوهش هــا و  مطالعــات عالــی هنــر نشــریه ای اســت 
مقــاالت علمــی، تألیفــی و تصنیفــی پژوهشــگران و صاحب نظــران 
مطالعــات  و  دیــداری  هنرهــای  و  تجســمی  هنرهــای  قلمــرو  در 
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میان رشــته ای آنهــا بــا دیگــر حوزه هــای هنــر و ســایر علــوم می پــردازد.

ُکپــی، بدل ســازی و جعــل در اصالــت نقاشــی« از  »بررســی نقــِش 
از  هنــر«  در  پیشــرفت  »مفهــوم  یوســفیانی؛  آذیــن  و  ادهــم ضرغــام 
گروتســک؛  محمدرضــا ابوالقاســمی و ناصــر مقــدم؛ »نقاشــی و امــر 
ــروگل پــدر« از آبتیــن رادمنــش؛  گروتســک پیتــر ب پژوهشــی در جهــان 
ی و تجلی آن در پوسترســازی«  »درآمدی بر تبلیغات سیاســی شــورو
از مینــو ندافیــان؛ »مربــِع هنرمنــد، اثــر هنــری، مخاطــب و محیــط در 
گــودرزی؛ »گفتمان هــای  هنــر امــروز« از محمــد شــمخانی، مصطفــی 
بــر  کیــد  تأ بــا  قاســم حاجــی زاده  یــاد ســبز  یادرفتــه در مجموعــه  از
یکــرد تحلیلــی فــرکاف« از محبوبــه پهلوان نــوده و ترنــم تقــوی؛  رو
و »مقایســه مبانــی آفرینــش هنــری در سوررئالیســم و مبانــی خلــق 
عناویــن  امینــی؛  محمدصــدرا  از  متعالــی«  حکمــت  در  هنــری 
مقــاالت منتشرشــده در ایــن شــماره از نشــریه مطالعــات عالــی هنــر 

ــت. اس

عاقه منــدان بــرای تهیــه ایــن نشــریه می تواننــد بــه نشــانی تهــران، 
تقاطــع خیابــان طالقانــی، شــماره  بــه  نرســیده  ولیعصــر،  خیابــان 
کتاب فروشــی فرهنگســتان هنــر، و یــا بــه نشــانی اینترنتــی   ،1550

کننــد. مراجعــه   http://artstudies.honar.ac.ir 

A
هجدهمین شماره فصلنامه گلستان هنر منتشر شد
هجدهمیــن شــماره فصلنامــه گلســتان هنــر، ویــژه زمســتان 1398، 
بــا صاحب امتیــازی فرهنگســتان هنــر و ســردبیری مهــدی مکی نــژاد 

منتشــر شــد.

ــر  ــخ هن ی ــر نخســتین فصلنامــه تخصصــی در زمینــه تار گلســتان هن
یخــی هنــر و معمــاری حــوزه تمدنــی ایــران اســت.  و مطالعــات تار
ــر و  ــخ هن ی ــه مباحــث نظــری تار ــن نشــریه در دو بخــش ب مقــاالت ای

یخــی هنرهــای ایرانــی اختصــاص دارد. مطالعــات تار

یاســپ دادبــه؛ »بــاغ ایرانــی در  »مفهمــوم زمــان در بــاغ ایرانــی« از آر
گلــزار  و  بــاغ  »تجلــی  حســینی؛  مهــدی  از  جامــی«  هفت اورنــگ 
بــر پارچــه در دوران اســامی« از زهــره روح فــر؛ »بــاغ دلگشــای یــزد« 
از  کرمــان«  در  سروشــیان  فریــدون  »خانه بــاغ  مزداپــور؛  کتایــون  از 
منطقــه  شــکل گیری  در  آب  »نقــش  ســلیمانی روزبهانی؛  پیمــان 
طراحــی  تــا  منطقــه ای  برنامه ریــزی  از  آن:  یخــی  تار بــاغ  و  فیــن 

مریــم رضایی پــور؛ »خطــاط  و  از حمیدرضــا جیحانــی  معمــاری« 
از  قرآنــی  یابــی  ارز و  ی  هــرو طبــاخ  عبــداهلل  احــوال  آشــوب:  دوره 
گــرد؛  صحرا مهــدی  از  رضــوی«  قــدس  آســتان  کتابخانــه  در  او 
کاخ هــای ســلطنتی« از  »صورت مجلــس هزینــه تعمیــرات تابلوهــای 
محمدصــادق میرزاابوالقاســمی؛ »گنج الصنایــع مظفریــه« از ســعید 
کــه در ایــن شــماره از  خودداری نایینــی؛ عناویــن مقاالتــی اســت 

گلســتان هنــر منتشــر شــده اســت.

عاقه منــدان بــرای تهیــه ایــن نشــریه می تواننــد بــه نشــانی تهــران، 
تقاطــع خیابــان طالقانــی، شــماره  بــه  نرســیده  ولیعصــر،  خیابــان 

کننــد. مراجعــه  هنــر  فرهنگســتان  کتاب فروشــی   ،1550

A
نمایش آثار »شمس فرهنگستان هنر« در فضای مجازی
گنجینــه هنــری   مجموعــه آثــار »شــمس فرهنگســتان هنــر« از آثــار 

ایــن فرهنگســتان، بــه نمایــش درآمــد. 

شــمس  و  مولــوی  محمــد  جال الدیــن  بزرگداشــت  بــا  هم زمــان 
تبریــزی، در هفتــم و هشــتم مهرمــاه، آثــار »شــمس فرهنگســتان هنــر« 
بــا یادداشــتی از ســیدمهدی حســینی، عضــو پیوســته فرهنگســتان 

ــه نمایــش درآمــد. ــر، در فضــای مجــازی ب هن

محمــد  از  می تــوان  مجموعــه  ایــن  در  اثــر  صاحــب  هنرمنــدان  از 
احصایــی، ســیدمهدی حســینی، حبیــب اهلل صادقــی، مصطفــی 

کــرد. کــوروش شیشــه گران یــاد  کاظــم چلیپــا و  گــودرزی، 

 A
نمایش »جنایت آمریکا علیه بشریت« در رواق هنر

در آســتانه فرارســیدن یــوم اهلل 13 آبــان، روز ملــی مبــارزه بــا اســتکبار 
هنــِر  رواق  در  بشــریت«  علیــه  آمریــکا  »جنایــت  نقاشــی  جهانــی، 

فرهنگســتان هنــر بــه نمایــش درآمــد.

ایــن اثــر متعلــق بــه حبیــب اهلل صادقــی، عضــو پیوســته فرهنگســتان 
بــا  و  دارد  نــام  بشــریت«  علیــه  آمریــکا  »جنایــت  کــه  اســت  هنــر، 
کشــیده شــده اســت. ایــن اثــر بــا  تکنیــک ترکیــب مــواد بــه تصویــر 
معاصــر  هنرهــای  مــوزه  صبــا،  فرهنگی هنــری  مؤسســه  همــکاری 
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فلســطین، بنیــاد فرهنگــی روایــت فتــح، و انجمــن تجســمی انقــاب 
و دفــاع مقــدس، در رواق هنــر فرهنگســتان هنــر نصــب شــد و از 12 

ــد. ــته ش گذاش ــش  ــه نمای ــان 1399 ب ــا 25 آب ت

 A
نماهنگ محمد رسول اهلل)ص( منتشر شد

ــا موضــوع طراحــی نشانه نوشــته محمــد رســول اهلل)ص(  نماهنگــی ب
بــه نمایــش درآمــد.

کــرم)ص(« بــا موضــوع  آثــار منتخــب نخســتین جشــنواره »پیامبــر ا
ــف،  ــه تألی ــه مؤسس ک ــول اهلل)ص(  ــد رس ــته محم ــی نشانه نوش طراح
شــهرداری  همــکاری  بــا  را  آن  )متــن(  هنــری  آثــار  نشــر  و  ترجمــه 
کــرده بــود، بــه همــت مــوزه هنرهــای معاصــر فلســطین  تهــران منتشــر 
فرهنگســتان هنــر در قالــب نماهنگــی زیبــا، در وب گاه فرهنگســتان 

ــه نمایــش درآمــد. هنــر ب

رکهــا  »اهلل  ســاخته  نماهنــگ  ایــن  موســیقی  اســت  ذکــر  شــایان 
مجیــد  اثــر  رســول اهلل)ص(«  »محمــد  فیلــم  از  و  اســت  رحمــان« 
گرفتــه شــده اســت. مجیــدی، عضــو پیوســته فرهنگســتان هنــر، وام 

A
تسهیالت انتشارات فرهنگستان هنر 

برای خرید کتاب های هنری
مؤسســه تألیــف، ترجمــه و نشــر آثــار هنــری )متــن(، بــه مناســبت 
کتاب خوانــی، همــگام بــا معاونــت فرهنگــی  کتــاب و  آغــاز هفتــه 
ــرای عاقه منــدان  تی را ب وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســامی، تســهیا

کــرد. کتاب هــای هنــری فراهــم  بــه 

ــا ســقف  کتــاب ت ایــن تســهیات شــامل 20درصــد تخفیــف خریــد 
کتــاب و ادبیــات ایــران، و عــاوه بــر آن،  200هــزار تومــان، ســهم خانــه 
کتاب هــای انتشــارات فرهنگســتان  تخفیــف 20درصــد بــرای خریــد 
اســتقبال  بــا  کــه  بــود  خریــد  ســقف  محدودیــت  بــدون  هنــر، 

روبــه رو شــد. عاقه منــدان 

A
 گنج سلطان با تخفیف

گرفت   در اختیار عالقه مندان قرار 
گنــج ســلطان  کتاب خوانــی، کتــاب  کتــاب و  بــه مناســبت هفتــه 
ســلطان محمد  اســتاد  آثــار  کرمــان،  گنجعلی خــان  )مجموعــه 
عاقه منــدان  دســترس  در  ویــژه  تخفیــف  بــا  معماریــزدی( 
آثــار  معرفــی  بــا  ارتبــاط  در  کــه  فیلمــی  همچنیــن  گرفــت.  قــرار 
ســلطان محمد اســت در فضــای مجــازی فرهنگســتان هنــر منتشــر 

شــد.

مجموعــه مقــاالت همایــش »کنکاشــی در آثــار و احــوال معمــاران 
ایران زمیــن« را مؤسســه تألیــف، ترجمــه و نشــر آثــار هنــری )متــن(، 
کوشــش مهــدی  کتابــی بــا نــام گنــج ســلطان بــه  چنــدی پیــش در 
کتــاب بــا تخفیــف ویــژه در دســترس  کــه ایــن  کــرد  مکی نــژاد، منتشــر 

گرفــت. عاقه منــدان قــرار 

ی ســیزده مقالــه بــا عنوان هایــی چــون »جســتار  کتــاب حــاو ایــن 
کرمــان«،  گنجعلی خــان  کاروانســرا )مدرســه( و میــدان  پیمــون در 
»ربــاط زین الدیــن، شــاهکار اســتاد ســلطان محمد معماریــزدی«، 
»تأملــی در رقــم و امضــای ســلطان محمد«، »طبقه بنــدی بــر مبنــای 
عناصــر فضایــی معمــاری در حمام هــای بومــی ایــران بــا تعقیــب 
کرمــان«،  ردپــای ســلطان محمد معماریــزدی در حمام هــای شــهر 
گنجعلی خــان  کتیبه هــای مســجد  »بررســی جایــگاه، تزیینــات و 
زمینه هــای  »شــناخت  شــیعی«،  و  اســامی  مبنــای  بــر  مبتنــی 
کاشــی ها در آثــار  کرمــان بــر نقــوش  تأثیرگــذار هنرهــای بومــی منطقــه 
کرمــان(«،  گنجعلی خــان  ســلطان محمد معماریــزدی )مجموعــه 
»هم نشــینی شــیوه های آرایه پــردازی مکاتــب هــرات و اصفهــان در 
کرمــان )میــدان اصلــی،  گنجعلی خــان  برخــی بناهــای مجموعــه 
گــذار  کاروانســرا، حمــام و آب انبــار(«، »تأثیــر ســلطان محمد طــراح 
گنجعلی خــان بــر حمام هــای پــس از خــود  کاربنــدی حمــام  آموزشــی 
کرمــان«  گنجعلی خــان  کرمــان«، »رّدپــای چــوگان در مجموعــه  در 
تمام نمــای  آیینــه  یــزدی،  معمــار  ســلطان محمد  اســتاد  »اثــر  و 

اســت. گنجعلی خــان«  شــخصیت 

ــار هنــری  کتــاب گنــج ســلطان را مؤسســه تألیــف، ترجمــه و نشــر آث
 262 در  و  نســخه  هــزار  شــمارگان  در  رنگــی،  به صــورت  )متــن( 

کــرده اســت.  صفحــه و بــا بهــای 80هــزار تومــان منتشــر 
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A
تمدید رایگان عضویت اعضای کتابخانه فرهنگستان هنر
کتــاب  کتابخانــه تخصصــی فرهنگســتان هنــر، بــه مناســبت هفتــه 
کتابخانــه را بــه مــدت یــک  کاربــران ایــن  کتاب خوانــی، عضویــت  و 

کــرد. ســال تمدیــد 

عــدم  و  گذشــته  مــاه  چنــد  در  کرونــا  ویــروس  شــیوع  دلیــل  بــه 
کتابخانــه  بــه اعضــای خــود،  کتابخانه هــا  امــکان خدمات دهــی 
کتاب خوانــی  کیــد بــر اهمیــت  تخصصــی فرهنگســتان هنــر بــا تأ
کتــاب، عضویــت اعضــای خــود  و نیــز بزرگداشــت و تکریــم هفتــه 
کــرد. همچنیــن  را بــه مــدت یــک ســال به صــورت رایــگان تمدیــد 
شــد. تمدیــد  اعضــا  بــرای  خــودکار  به صــورت  امانــی  کتاب هــای 

کتابخانــه تخصصی فرهنگســتان  اعضــا می تواننــد از طریــق وب گاه 
آخریــن  از   ،http://speciallibrary.honar.ac.ir نشــانی بــه  هنــر، 
اطاعــات  یافــت  در بــرای  یــا  و  گاه شــوند  آ کتابخانــه  ایــن  اخبــار 

ــد. ــا شــماره تلفــن 4ـــــ66974793 تمــاس بگیرن بیشــتر ب

A
قلبی به نام قدس
هم زمــان بــا »روز جهانــی همبســتگی بــا مــردم فلســطین« نمایشــگاه 
مجــازی »قلبــی بــه نــام قــدس« بــه همــت مــوزه هنرهــای معاصــر 

ــد. ــش درآم ــه نمای ــر ب ــتان هن ــطیِن فرهنگس فلس

کــه بــه مناســبت  »قلبــی بــه نــام قــدس« عنــوان نمایشــگاهی اســت 
29 نوامبــر، روز جهانــی همبســتگی بــا مــردم فلســطین، بــا همــکاری 
هنــری  و  فرهنگــی  ســازمان  و  فلســطین  معاصــر  هنرهــای  مــوزه 

شــهرداری تهــران، به صــورت مجــازی برپــا شــد.

گرافیــک  ایــن نمایشــگاه منتخبــی از آثــار دوســاالنه های عکــس و 
بــا موضــوع فلســطین، از  جهــان اســام و همچنیــن نقاشــی هایی 
کــه در  گنجینــه فرهنگســتان هنــر اســت  مجموعــه آثــار موجــود در 

گذاشــته شــده اســت.  وب گاه فرهنگســتان هنــر بــه نمایــش 

ــا  ــه همیــن مناســبت مــوزه هنرهــای معاصــر فلســطین ب همچنیــن ب
همــکاری دفتــر ادبیــات بیــداری حــوزه هنــرِی ســازمان تبلیغــات 
اســامی، محفــل شــعر مجــازی ای، بــا عنــوان »قلبــی بــه نــام قــدس«، 

کــرد. برگــزار 

در ایــن برنامــه حســین اســرافیلی و علــی داودی، شــاعران ایرانــی، بــه 
همــراه مصطفــی غافلــی و حمیــد حلمــی زاده، شــاعران عراقــی، بــه 

شــعرخوانی بــا موضــوع فلســطین و مقاومــت پرداختنــد.

A
دومین جشنواره آثار هنرمندان توان خواه برگزار شد
بــه مناســبت روز جهانــی معلولیــن، دومیــن جشــنواره هنرمنــدان 
بــا حضــور محمــد شــریعتمداری، وزیــر تعــاون،  دارای معلولیــت 
کار و رفــاه اجتماعــی؛ وحیــد قبادی دانــا، رئیــس ســازمان بهزیســتی 
ــران ایــن ســازمان و نیــز سرپرســت مؤسســه  ــان و مدی کشــور؛ و معاون
فرهنگی هنــری صبــای فرهنگســتان هنــر در نگارخانه هــای آینــه و 

گشــایش یافــت. خیــال شــرقی صبــا 

از  اثــر   850 شــامل  مجموعــه ای  جشــنواره  ایــن  دوره  دومیــن  در 
نقاشــی  قالب هــای  در  معلولیــت،  دارای  هنرمنــد  هــزار  از  بیــش 
ایــن  در  شــد.  گذاشــته  نمایــش  بــه  نگارگــری  و  تصویرســازی  و 
گــروه حرفــه ای، و  ــار هنرمنــدان دارای معلولیــت در دو  نمایشــگاه آث

بــه نمایــش درآمــد. نوآمــوز و هنرجــو 

حضــور  بــا  تفاهم نامــه ای  جشــنواره  ایــن  برگــزاری  طــی  در 
صبــا،  فرهنگی هنــری  مؤسســه  سرپرســت  یــارزاده،  ســجادمحمد 
و وحیــد قبادی دانــا، معــاون امــور توان بخشــی ســازمان بهزیســتی 
اقتصــاد  و  هنردرمانــی  دبیرخانــه  راه انــدازی  یــت  محور بــا  کشــور، 
بیشــتر  همکاری هــای  و  معلــول  هنرمنــدان  کارآفرینــی  و  هنــری 

شــد. منعقــد  فی مابیــن 

A
احکام
اســماعیلی،  علیرضــا  ســوی  از  حکمــی  طــی  اربابــی  محمــود 
گــروه  سرپرســت فرهنگســتان هنــر، بــه مــدت دو ســال بــه عضویــت 

شــد. منصــوب  هنــر  فرهنگســتان  ســینمای  تخصصــی 

یــارزاده طــی احکامــی از  محمدمهــدی مظاهــری و ســجادمحمد 
ســوی علیرضــا اســماعیلی، سرپرســت فرهنگســتان هنــر، بــه مــدت 
گــروه تخصصــی معمــاری و شهرســازی  دو ســال بــه عضویــت در 

ــد. ــر درآمدن ــتان هن فرهنگس

احمــد رجبــی طــی حکمــی از ســوی علــی تقــوی، معــاون پژوهشــی 
گــروه علمــی همایــش بازخوانــی  فرهنگســتان هنــر، بــه عضویــت در 

آرای فارابــی در بــاب موســیقی درآمــد.

معــاون  تقــوی،  علــی  ســوی  از  حکمــی  طــی  فتح اللهــی  محمــود 
گــروه نمایــش و ادبیــات  پژوهشــی فرهنگســتان هنــر، بــه ســمت دبیــر 

نمایشــی فرهنگســتان هنــر منصــوب شــد.
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