
در این شامره مى خوانید: 

یــک دوران زیبایی شــناىس  بــه  قاجــار؛ منظــری  lهــر کاشــی کاری  قاجــار  lهم اندیشــی مقرنــس عــر 

بــا  عارفانــه  lترمنــى  قلم زنــی  خودآمــوز  كتــاب  انتشــار  بهانــه  بــه  صحرانــورد  محمــد  بــا  lگفتگــو 

و  lكــودك  ایــران  در  آذربایجــان  فرهنگــی  هفتــه  از  lگزارشــی  نــگاران  بســم اللّه  گردهامیــى 

تهــران نقاشــی  مكتــب  پیشــگام  تجویــدی،  مختــار  lاكــر  زشــتی  از  معــارص  هــر  lمتجیــد  ســینام 

سـفیر هنر، ماهنامه خبری فـرهنگستان هنر
 دوره جدید/ سـال دوم/ شمـاره 15/ 

خرداد و تیر 1396



زیر نظر اداره كل روابط عمومی

صاحب امتیاز: فرهنگستان هنر جمهوری اسالمی ایران

مدیر مسئول و سردبیر: زهرا مهاجری

دبیر تحریریه:مولود زندی نژاد

هیئت تحریریه : سمیرا خوانساری، الهام طالبی،الهام الیقی، فرزاد زادمحسن، سپیده شمس

طراح گرافیك و صفحه آرا: سید احسان عمرانی

عكاس: محمد نوروزی، علی جباری

ویراستار: محبوبه حاجی پروانه

چاپ: چاپخانه دیجیتال فرهنگستان هنر

نشانی: خیابان ولی عصر)عج(، پایین تر از چهارراه طالقانی، شماره  1552 . صندوق پستی:1377 -14145

تلفن: 5 – 66954200       نمابر: 66499769

 @artacademy :كانال تلگرام   honar@honar.ac.ir :رایانامه   www.honar.ac.ir : تارنما

سفیر هنر، ماهنامه خبری فرهنگستان هنر، دوره جدید/ سال دوم/ 
شماره 15/ خرداد و تیر 1396

طرح روی جلد:

رس سنجاق از جنس عاج. رسخ دم، لرستان. حدود قرن هشتم پیش از میالد. محل نگهداری: موزه مرتوپولینت

فــهـرســت
1آغازه/ رسدبیر

2تجلیل از یک عمر فعالیت سید اکرب حىل در هم اندیشی مقرنس عرص قاجار/ مولود زندی نژاد

6هرن کاشی کاری قاجار؛ منظری به زیبایی شناىس یک دوران/ فرزاد زادمحسن

8نگاهی به منایشگاه پوسرت »نشانی از آفتاب « در موزه فلسطین/ سپیده شمس

10راهربدهای ارائه در هرن معارص ایران/ فرزاد زادمحسن

12گفتگو با محمد صحرانورد به بهانه انتشار كتاب خودآموز قلم زنی/ سمیرا خوانساری

15ترمنى عارفانه با گردهامیى بسم اللّه نگاران/ سمیرا خوانساری

18چشم اندازهاى نو در هرن و زبان هندى/ الهام الیقی

20رهیافت های پدیدارشناسانه به هرن/ فرزاد زادمحسن

22گزارشی از هفته فرهنگی آذربایجان در ایران/ مولود زندی نژاد

26كودك و سینام/ سمیرا خوانساری

28نقش »استیفاء« در تاریخ هرن و معامری اسالمی/ فرزاد زادمحسن

30نگاهی به منایشگاه نقاشی "مانی عامدی"/ فرزاد زادمحسن

32متجید هرن معارص از زشتی/ الهام طالبی

34تازه های نرش 

38اكرب مختار تجویدی، پیشگام مكتب نقاشی تهران/ الهام الیقی

40گزارش مراسم تشییع زنده یاد اكرب مختارتجویدی

42اخبار 



پیــش از ایــن روابــط میــان کشــورها اغلــب بــه روابــط سیاســی و اقتصــادی ختــم می شــد و بیشــتر، دولت هــا بــا یکدیگــر 
در ارتبــاط بودنــد تــا ملت هــا. امــا درحــال حاضــر، بســیاری از متفکــران و سیاســتمداران، محــور روابــط آینــده جهــان 
را روابــط فرهنگــی و اشــتراکات تمدنــی می داننــد و دیپلماســی فرهنگــی بــه عنــوان یــك اصــل اساســی و تأثیرگــذار در 

عرصــه روابــط بین الملــل مــورد پذیــرش قــرار گرفته اســت. 

متخصصــان روابــط بین الملــل، یکــی از مهم تریــن راه هــای رهایــی از مشــكالت بشــر را حاكمیــت فرهنــگ درمناســبات 
بین المللــی می داننــد و بــه بــاور بســیاری از آنــان دیپلماســی فرهنگــی، نمونــه بــارز و اعــالی اعمــال قــدرت نــرم اســت 
کــه بــه کشــورها ایــن تــوان را می دهــد در طــرف مقابــل نفــوذ  کننــد و بــا ایجــاد اعتمــاد متقابــل، زمینــه برقــراری روابــط 

مســتحكم و دوســتانه میــان كشــورها را فراهــم ســازند.

از ایــن رو اســت كــه در کنــار انــواع دیپلماســی سیاســی، اقتصــادی، عمومــی، آمــوزش و ... فعالیت هــای چشــمگیری 
بــرای تحقــق حاكمیــت و همكاری هــای فرهنگــی در گوشــه و كنــار جهــان صــورت می گیــرد.

برگــزاری هفته هــای فرهنگــی از جملــه فعالیت هایــی اســت کــه در آن مجــال بیشــتری بــرای ایفــای نقــش مؤثــر، توســط 
بازیگــران غیررســمی )نهادهــای مدنــی و اشــخاص حقیقــی غیردولتــی( بــرای دولت هــا مهیــا  می شــود تــا ظرفیت هــای 
فرهنگــی و هنــری مــردم خــود را بــا مــردم کشــورهای دیگــر بــه اشــتراک بگذارنــد و بــه شــناخت متقابلــی از یکدیگــر 

دســت یابنــد. 

در ایــن میــان هنــر به عنــوان یــک زبــان بین المللــی، بهتریــن ابــزار بــرای اعمــال دیپلماســی فرهنگــی اســت؛ زیــرا نســبت 
بــه دیگــر ابزارهــا از تأثیرگــذاری بیشــتری برخــوردار اســت و بــه خواســته های افــکار عمومــی در سایرکشــورها پاســخ 

می دهــد.

فرهنگســتان هنــر جمهــوری اســالمی ایــران بــه عنــوان نهــادی تأثیرگــذار در حــوزه هنــر و ارتبــاط مؤثــر بــا هنرمنــدان 
از جملــه ســازمان هایی اســت کــه می توانــد در عرصــه دیپلماســی فرهنگــی نقشــی اساســی ایفــا کنــد؛ چــرا کــه هنــر 

تجربــه منحصــر بــه فــردی اســت کــه خاطــره می ســازد و بــرای همیشــه در ذهــن حــک می شــود.

سـردبیر 

به بهانه برگزاری هفته فرهنگی جمهوری آذربایجان در ایران



جتلیل از یک عمر فعالیت سید اکرب حلى 
در هم اندیشى مقرنس عرص قاجار

مولودزندینژاد

هم اندیشــی مقرنــس عصــر قاجــار و بزرگداشــت اســتاد »ســید اكبــر حلــی« از مرمــت كاران و پژوهشــگران شــهر كاشــان، عصــر سه شــنبه دوم خــرداد بــا 
حضــور مســئوالن و متولیــان شــهر کاشــان، معمــاران، عالقه منــدان و خانــواده اســتاد حلــی در ســالن همایش هــای فرهنگســتان هنــر برگــزار شــد.

در ابتــدای ایــن برنامــه، علیرضــا اســماعیلی معــاون پژوهشــی فرهنگســتان هنــر بــه اهــداف برگــزاری ایــن هم اندیشــی اشــاره كــرد و اظهــار داشــت: توجــه 
بــه حفــظ و اشــاعه هنرهــای ســنتی بــه ویــژه ســنت معمــاری ایرانــی- اســالمی كــه متأســفانه امــروزه در معــرض خطــر فراموشــی اســت، بیشــتر از ســایر 
مباحــث حوزه هــای هنــری در اولویــت كاری فرهنگســتان قــرار گرفتــه و بــه همیــن دلیــل از ســال گذشــته، سلســله برنامه هایــی در حــوزه معمــاری ســنتی 

ایــران تــدارك دیــده شده  اســت.

وی ســپس از همایــش ملــی »آجــر و آجــركاری در هنــر و معمــاری ایــران« یــاد كــرد و افــزود: در ســال گذشــته در خصــوص تزئینــات و آرایه هــای معمــاری 
ایرانــی اســالمی، همایــش ملــی آجــر و آجــركاری را برگــزار كردیــم كــه همایــش اصلــی در شــهر تهــران و دو پیش همایــش در شــهرهای دزفــول و كرمــان بــا 
همــكاری دانشــگاه آزاد اســالمی و ســایر نهادهــای ایــن شــهرها برگــزار شــد. در ایــن همایــش آثــار ارزشــمندی چــاپ و منتشــر شــد و نمایشــگاه بزرگــی از 

عكس هــای آثــار باســتانی كــه در ایــن حــوزه وجــود داشــت، در مؤسســه فرهنگــی- هنــری صبــا بــه نمایــش درآمــد و مــورد اقبــال مخاطبــان قــرار گرفــت.

معــاون پژوهشــی فرهنگســتان هنــر ســپس بــه دیگــر برنامه هــای امســال اشــاره كــرد و ادامــه داد: همچنیــن در ســال جــاری سلســله نشســت هایی در 
حــوزه معمــاری ســنتی ایــران بــه منظــور حفــظ و اشــاعه ســنت معمــاری در دســتور كار قــرار گرفتــه اســت. یكــی از ایــن برنامه هــا، بررســی آثــار معمــار بــزرگ 
ایــران »حــاج محمدتقــی معمــار شوشــتری« اســت كــه بررســی آثــار و بزرگداشــت ایــن هنرمنــد بــزرگ در نیمــه دوم ســال جــاری در شــهر شوشــتر برگــزار 
خواهــد شــد. او از معمــاران ســنتی معاصــری اســت كــه در معمــاری، خوشنویســی، موســیقی و شــعر آثــار ارزشــمندی از خــود باقــی گذاشــته اســت. ایــن 

برنامــه قــرار اســت بــا همــكاری میــراث فرهنگــی و فرمانــداری شوشــتر برگــزار شــود.

علیرضــا اســماعیلی در همیــن زمینــه افــزود: یكــی دیگــر از برنامه هــای معاونــت پژوهشــی كــه قــرار اســت بــا  همــكاری نهادهــای شــهر كرمــان در اســفند 
مــاه 1396 برگــزار شــود؛ بررســی آثــار و احــوال »ســلطان محمد معماریــزدی« اســت كــه در دوره صفویــه آثــار ارزشــمندی از خــود باقــی گذاشــته اســت كــه 

از میــان آثــار وی می تــوان بــه مجموعــه گنجعلی خــان در كرمــان اشــاره كــرد. 

وی ســپس از آثــاری كــه اســتاد حلــی مــورد مرمــت قــرار داده یــاد كــرد و گفــت: امــروز مفتخریــم از اســتاد حلــی كــه از مرمت گــران و معمــاران ســنتی 
ایــران اســت بــا حضــور كارشناســانی كــه شــناخت بیشــتری از ایشــان دارنــد، تجلیــل كنیــم. بیــش از 70 خانــه تاریخــی توســط اســتاد حلــی مرمــت شــده 
اســت، همچنیــن از كارهــای ارزشــمندی كــه می تــوان از آن یــاد كــرد، شــاگردانی هســتند كــه توســط ایشــان تربیــت شــدند و دانــش و تجربــه خودشــان را 

در اختیــار نســل جــوان قــرار دادنــد.

اســماعیلی بــا اشــاره بــه ایــن مطلــب كــه بررســی آثــار و احــوال هنرمنــدان بــزرگ ایــران منحصــر بــه معمــاران نمی شــود، خاطــر نشــان كــرد: در دیگــر حوزه هــا 
نیــز ایــن پژوهش هــا انجــام می گیــرد، بــه عنــوان نمونــه بررســی آثــار و احــوال »خواجــه غیاث الدیــن علــی نقشــبند یــزدی« نقــاش، شــاعر، طــراح پارچــه 
و بافنــده مشــهور و صاحــب ســبک عصــر صفــوی و معاصــر بــا شــاه عبــاس كــه بــه عنــوان پــدر نســاجی ایــران از آن یــاد می شــود، از دیگــر برنامه هــای 
فرهنگســتان هنــر اســت. در حــال حاضــر، بــه بررســی و جمــع آوری برخــی از آثــاری كــه از ایــن هنرمنــد بــزرگ در موزه هــای دنیــا وجــود دارد، می پردازیــم 
و امیدواریــم بتوانیــم در آینــده نــه چنــدان دور بــا برگــزاری بزرگداشــت و نشســت پژوهشــی در ایــن حــوزه دســتاوردهای خوبــی را بــرای محققــان و 

پژوهشــگران ارائــه و منتشــر نماییــم.

مقرنستنهاعنصرمشتركمعماریجهاناسالم

در ادامــه ایــن، نشســت مهــدی مكی نــژاد دبیــر علمــی هم اندیشــی »مقرنــس در عصــر قاجــار« بــه ســخنرانی پرداخــت و اظهــار داشــت: مقرنــس تنهــا 
عنصــر مشــترك معمــاری جهــان اســالم اســت؛ در همــۀ مناطــق و قلمــرو جهــان اســالم تــا آفریقــا، هنــد و اســپانیا ایــن عنصــر مشــترك را در معمــاری 

بناهــا مشــاهده می كنیــم.

وی از اعتقــادات زنده یــاد حســین لــرزاده یــاد كــرد و افــزود: اســتاد لــرزاده قائــل بــه اصــول اربعــه در معمــاری ایــران بــود و مقرنــس را بــه عنــوان نخســتین 
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ــه شــمار  ــی ب اصــل در معمــاری ایران
مــی آورد.

دربــاره  پژوهــش  ســپس  مكی نــژاد 
از  یكــی  عنــوان  بــه  را  مقرنــس 
دغدغه هــای اصلــی فرهنگســتان هنــر 
شــمرد و ادامــه داد: موضــوع مقرنس 
بســیار مهجــور مانــده و كمتــر دربــاره 
آن پژوهش شــده و متأســفانه منابع 

محــدودی در ایــن زمینــه وجــود دارد. در 
از تاریــخ معمــاری  صورتــی كــه مقرنــس پیشــینه ای فراتــر 

از  را  مقرنــس  آثــار  مشــخص  طــور  بــه  می توانیــم  مــا  و  دارد  اســالمی 
ســده های اولیــه اســالمی پــی بگیریــم و نمونه هــای شــاخص آن را مــورد 

مطالعــه قــرار دهیــم.

وی بــه دالئلــی كــه عصــر قاجــار بــه عنــوان دوره تاریخــی ایــن پژوهــش 
برگزیــده شــده ، اشــاره و تصریــح كــرد: اینكــه دوره قاجــار را بــرای ایــن 
هم اندیشــی انتخــاب كردیــم، بــه دلیــل گونه هــای مقرنســی اســت كــه در 
ایــن دوره وجــود دارد، ایــن دوره بــه لحــاظ تنــوع، تكثــر و رنــگ، بســیار پــركار 

و ارزشــمند بــه شــمار مــی رود.

علــت دیگــر، نزدیكــی مــا بــه ایــن عصــر اســت، هویــت قاجــار شــناخته 
شــده و خــاص اســت و پژوهشــگران می تواننــد نمونه هــای زیــادی از آثــار 

ــرار دهنــد. ــن دوره را شناســایی و مــورد بررســی ق ــده ای برجامان

ایــن  فراخــوان  گفــت:  ادامــه  در  مقرنــس  هم اندیشــی  علمــی  دبیــر 
هم اندیشــی در بهمــن مــاه 1394 آمــاده شــده بــود و در ایــن مــدت حــدود 
25 مقالــه توســط فراخــوان بــه دبیرخانــه رســید، ایــن بیانگــر ایــن مطلــب 
ــرا  ــم، زی اســت كــه مــا متأســفانه در كار پژوهشــی خــود شكســت خوردی
خــاص بــودن موضــوع ایــن هم اندیشــی، موجــب شــد كــه مــورد اقبــال قــرار 
نگیــرد و بــه همیــن دلیــل 8 یــا 9 مقالــه در ایــن حــوزه ســفارش دادیــم؛ در 
صورتــی كــه یــك چنیــن پتانســیل ملــی بــه عنــوان مقرنــس داریــم، امــا كار 
پژوهشــی دربــاره اش بســیار محــدود و در حــد كمتــر از شــمارش انگشــتان 

دســت وجــود دارد.

وی در همیــن زمینــه افــزود: یكــی از دالیلــی كــه در ایــن حــوزه پژوهــش 
بســیار كــم صــورت گرفتــه، ایــن اســت كــه ایــن كار بــه دســت معمــاران 
ســنتی انجــام می شــود كــه معمــوالً دســت بــه قلــم نیســتند و بــه قــول 
اســتاد شــعرباف، اســتادكارانی كــه كـِـرد و كشــش داشــته باشــند، بســیار 
محدودنــد. البتــه مــا در حــوزه عملــی در مقرنــس دارای وضعیــت خوبــی 

ایــن چنــد  هســتیم، زیــرا در 
ســنتی  بــزرگ  معمــاران  اخیــر،  دهــه 
از نســل دانشــجویانی  را  شــاگردان خوبــی 
كــه ســر كار آمدنــد، تربیــت كردنــد و بــه ایــن 
ــس ایجــاد شــد  ــا مقرن ــی ب ــد خوب وســیله پیون
ولــی بــه جهــت پژوهــش هنــوز حفره هــای خالــی 

زیــاد اســت و در ایــن زمینــه الغریــم. 

از مقرنــس  بــه كارهــای مكتوبــی كــه  مكی نــژاد 
بــه جامانــده اشــاره كــرد و یــادآور شــد: »مفتــاح 
كاشــانی،  جمشــید  غیاث الدیــن  اثــر  الحســاب« 
بــه رشــته تحریــر  از منابــع مكتوبــی اســت كــه دربــاره مقرنــس  یكــی 
درآمده اســت. گرچــه تاریــخ مقرنــس پیــش از ایــن اســت، امــا نخســتین 
منبــع مكتــوب در ایــن حــوزه بــه شــمار مــی رود. »طومــار توپکاپــی« نیــز از 
ــات معمــاری نگاشــته شده اســت.  ــاره تزئین دیگــر منابعــی اســت كــه درب
»طومــار میــرزا اکبــر« نیــز از دیگــر منابعــی اســت كــه در ایــن حــوزه وجــود 

دارد.

ــه  ــا ب ــه ای دانســت ت ــن هم اندیشــی را بهان ــان ســخنان خــود ای وی در پای
ــی- اســالمی خــود بیشــتر آگاهــی یابیــم. ارزش هــای معمــاری ایران

بازسازیكاشانمرهونتوجهكریمخانزنداست

ســیف هللا امینیــان پژوهشــگر و معــاون ســابق میــراث فرهنگــی ســخنران 
بیــت             بــا  را  خــود  ســخنان  كــه  بــود  علمــی  هم اندیشــی  ایــن  بعــدی 
»غیــر هنــر کــه تــاج ســر آفرینــش اســت/ دوران هیــچ ســلطنتی جاودانــه 
نیســت« آغــاز كــرد و گفــت: پیــش از هــر چیــز می خواهــم از دو نفــر 
از بــزرگان معمــاری ایــران، زنده یــادان اســتاد كریــم پیرنیــا و دكتــر باقــر 
آیــت هللا زاده شــیرازی یــاد كنــم كــه نــزد آن هــا بــه شــاگردی و یادگیــری فنــون 

معمــاری پرداختــم.

وی احیــای آثــار تاریخــی و معمــاری كاشــان را مرهــون كریم خــان زنــد- 
وكیل الرعایــا- دانســت و افــزود: در ســال 1192 ه.ق زلزلــه ای رخ داد كــه 
بــه دســتور  و  ایــن شــهر شــد  بناهــای  از  موجــب تخریــب 80 درصــد 
كریم خــان زنــد و توســط عبدالرزاق خــان كاشــانی كــه حاكــم وقــت بــود، 
500 نفــر از معمــاران نخبــه از سراســر كشــور بــه ایــن شــهر گســیل شــدند 

و بــه مرمــت آثــار و ســاخت بناهــای ایــن شــهر پرداختنــد.
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امینیــان از بــاروی بــزرگ ســلجوقی یــاد كــرد كــه در حمــالت و یورش هــای بــزرگ، اهالــی كاشــان را از گزنــد دور داشــته و افــزود: بایــد از كســانی یــاد كنــم كــه 
در مرمــت و حیــات دوبــاره ایــن بنــای عظیــم مــا را یــاری كردنــد و همــت گماشــتند. ایــن بنــا در دوره مهنــدس محلوجــی و مهنــدس شــكرریز دوبــاره مــورد 

مرمــت قــرار گرفــت، چــون تــا آن زمــان توانســته بــودم بــا بودجــه ای كــه در اختیــار داشــتیم، تنهــا بخشــی از آن را مرمــت نمایــم.

وی در پایــان از خدمــات مرمتــی اســتاد ســید اكبر حلــی نــام بــرد و او را از مشــاهیر و معمــاران ســنتی زمــان خــود دانســت كــه حــدود 2000 هنرجــو را در 
زمینــه معمــاری ســنتی ایــران تربیــت كــرد. او در پایــان ســخنان خــود، مرمــت آثــار و ابنیــه تاریخــی در كاشــان را یكــی از علت هایــی شــمرد كــه گردشــگران 

و توریســت ها را از سراســر جهــان بــه ایــن شــهر تاریخــی كشانده اســت.

مافرهنگوهنرایرانزمینرادرگذشتهجاگذاشتهایم

ــا ســبقه تاریخــی  ــود كــه ســخنان خــود را ب ــن هم اندیشــی و بزرگداشــت ب ــی اســتادیار دانشــگاه تهــران ســخنران بعــدی ای ناصــر مشــهدی زاده دهاقان
معمــاری در شــهر كاشــان آغــاز كــرد و اظهــار داشــت: ایــن شــهر گرچــه در زلزلــه ای كــه روی داده، تمــام بناهــای عظیــم و پــر قدمــت خــود را از دســت داد، 
امــا معمــاران ســنتی مــا آثــاری در آنجــا بنــا كردنــد كــه زیبایــی آن هــا موجــب شــد تــا مــا گذشــته تاریخــی و معمــاری قبــل از زلزلــه را كــه از دوره ایلخانــی و 

قبــل از آن در ایــن شــهر وجــود داشــت، فرامــوش كنیــم و از یــاد ببریــم.

ایــن پژوهشــگر بــه تمــدن 7500 ســاله ایــران اشــاره كــرد و افــزود: مــا در مقابــل تمــدن عظیمــی در حــدود 7500 ســال قــرار داریــم و بایــد كســانی ماننــد 
آنــدره گـُـدار، گیرشــمن، پیرنیــا و دیگــران، عاشــق ایــران و تمــدن بــزرگ اش باشــند. اینكــه فرزنــد برومنــدی ماننــد اســتاد حلــی از دل فرهنــگ عظیــم آن 

بیــرون بیایــد، چیــز عجیبــی نیســت.

وی مرمــت آثــار تاریخــی كاشــان را انقــالب معمــاری در ایــن عرصــه دانســت و افــزود: مهنــدس محلوجــی، مهنــدس امینیــان و اســتاد حلــی ســه ضلــع 
مثلثــی را تشــكیل  دادنــد كــه موجــب انقــالب بزرگــی در كاشــان شــد و آن مرمــت ابینــه و آثــار تاریخــی كاشــان بــود كــه در معــرض ویرانــی شــدید قــرار 

گرفتــه بــود.

ایــن اســتادیار دانشــگاه تهــران بــه دیدگاهــی از منظــر شهرســازی پرداخــت و ادامــه داد: از منظــر شهرســازی، ارزش گرایــی ســه وجــه دارد؛ ارزش مــداری، 
ارزش گــذاری و ارزش آفرینــی. اســتاد حلــی دارای شــخصیتی اســت كــه بــه اصــول ارزشــی خــود پایبنــد اســت و 70 خانــه تاریخــی را صیانــت و مرمــت كــرده 
و ارزش هــای آن را احیــا كرده اســت و اگــر فرهنــگ و تمــدن ایــران پویاســت، بــه دلیــل حضــور افــرادی چــون اســتاد حلــی اســت كــه ارزش آفریــن بــوده  و بــه 
گذشــته خــود بســنده نكــرده و همیشــه رو بــه جلــو رفته اســت. اســتاد حلــی آثــار زیــادی نیــز خلــق كرده اســت. او از ســبك و طریقــت خــود صیانــت كــرده 

و در مقابــل آرائــی كــه قبــول نداشــته، ســرخم نكرده اســت.

وی در ادامــه ریشــه »مقرنــس« را عرفــان دانســت و بــه تشــریح ایــن دیــدگاه پرداخــت و گفــت: ســه اصــل مشــترك بیــن عرفــان ایرانــی و دیــن اســالم 
وجــود دارد، حقیقــت، شــریعت و طریقــت. مــن اجــازه می خواهــم كــه عرفــان ایرانــی را بــه هندســه نزدیــك كنیــم. اگــر شــریعت را دایــره و محیــط آن 
فــرض كنیــم، حقیقــت را مركــزش و طریقــت را شــعاع آن بدانیــم، بی نهایــت شــعاع می توانــد از مركــز آن رســم شــود. ولــی بایــد بدانیــد تنهــا یــك شــعاع 
می توانــد از مركــز رســم كــرد. اســتاد حلــی دارای ارزش هــای اخالقــی اســت كــه بــه محیــط ایــن دایــره نزدیــك می شــود، او همــان، تنهــا شــعاعی اســت كــه 
می شــود از مركــز دایــره رســم كــرد. زیــرا او بــه حكمــت الهــی نزدیــك شده اســت. او نــه تنهــا در حــوزه معمــاری بلكــه در تمامــی عرصه هــا ورود پیــدا كــرده 

و ماننــد ســایبانی بــرای فرهنــگ، هنــر و انســانیت اســت.

مشــهدی زاده بــا تأكیــد بــر احیــای فرهنــگ و هنــر پیشــین و گذشــته ایــران ســخنان خــود را بــه پایــان بــرد و اظهــار داشــت: مــا فرهنــگ و هنــر ایران زمیــن 
را در گذشــته جــا گذاشــتیم و ایــن عیــن آرمان خواهــی و آینــده نگــری اســت كــه بــه فرهنــگ گذشــته خــود وصــل شــویم. اگــر امــروز اســتاد حلــی پایــش 
را محكــم بــر روی زمیــن می گــذارد و قــدم بــر مــی دارد، بــرای ایــن اســت كــه او بــه گذشــته خــود توجــه داشــته و از آن بهــره بــرده و قــدم بــه ســوی آینــده 
برداشته اســت. همــان عیــاری اســت كــه در گذشــته اگــر كســی بــه ســفر می رفــت تمــام مــال و نامــوس خــود را بــه او می ســپرد؛ بــه قــول ســهراب ســپهری 
ســایه اش را بــه رایــگان می بخشــد و از كســی دریــغ نمی كنــد. كارهــای بزرگــی كــه كرده اســت باعــث شده اســت كــه او را یكــی از معمــاران بــزرگ و بی بدیــل 

عصــر خــود بدانیــم. او از جوانــی پژوهــش می كــرده و كتــاب می نوشــته و بایــد زودتــر بــه ایــن شــخصیت بــزرگ می پرداختیــم.

بخــش دوم ایــن هم اندیشــی بــه نشســت تخصصــی »مقرنــس عصــر قاجــار« اختصــاص داشــت. در ایــن بخــش ابتــدا اســتاد ســید اكبــر حلــی مقالــه اش 
را بــا عنــوان »تجلــی حكمــت در معمــاری ایــران بــه روایــت معمــاران و مقرنــس كاران كاشــانی در دوره قاجــار« ارائــه كــرد. وی ســخنان خــود را از تشــریح 
حكمــت آغــاز كــرد و اظهــار داشــت: حکمــت، علــوم حقیقــی اســت؛ یعنــی علــم بــه حقایــق اشــیا اســت؛ البتــه بــه قــدر طاقــت و تــوان بشــری. حکمــت یــک 
وصــف نفســانی و روحــی اســت. ملکــه ای علمــی، اعتقــادی، عملــی و بطــالن ناپذیراســت. لــذا می تــوان گفــت حکمــت آن دســته از علــوم عقلــی اســت کــه 

موهبــت الهــی دارد و خداونــد بــه انســان های نیکــوکار و صالــح داده اســت.

وی ســپس بــه تعریــف حكیــم از دیــدگاه حكمــی پرداخــت و افــزود: بــا توجــه بــه تعاریــف گفتــه شــده، حکیــم کســی اســت کــه کارهــا و اعمالــش از روی 
دانایــی و بینایــی باشــد. همــۀ علــوم را می دانــد و عمــل می کنــد. او فیلســوف خردمنــدی اســت کــه همــه چیــز می دانــد و عــالوه بــر اشــراف نظــری، ِخــرَد 
عملــی هــم دارد و همــواره جویــای معرفــت و بــه عبارتــی جامــع حکمــت نظــری و عملــی اســت. حکیــم صاحــب علــم و عرفــان اســت و طالــب معرفــت 
و کارهایــش بــر اســاس تدبیــر و علــم و اراده اســت و هیــچ کاری بیهــوده و عبــث انجــام نمی دهــد. کارهایــش هدفمنــد اســت. او علت هــا را می فهمــد و 

برپایــه عقالنیــت و الهامــات قلبــی تصمیم گیــری می کنــد.

ایــن مرمت گــر بناهــای تاریخــی بــه تشــریح »تجلــی حکمــت در معمــاری ایــران« پرداخــت و ادامــه داد: هنرمنــدان مســلمان بــا تکیــه بــر دو محــور عقــل 
و ایمــان، حقیقــت را جســتجو می کردنــد و حاصــل ایــن کنــکاش در آثارشــان متجلــی می شــد. لــذا هــر بیننــده ای را متحیــر می ســازد کــه چگونــه دانــش 
ــی  ــار ماندگارشــان تجل ــه و در نتیجــه آث ــه، افعــال حکیمان ــکار حکیمان ــه اف ــه اینگون ــوده ک ــن حــد کمــال ب ــه ای ــد و خداجــو ب و آگاهــی معمــاران هنرمن
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یافته اســت. بــرای پی بــردن بــه ایــن حقیقــت می بایــد نگاهــی هرچنــد مختصــر بــه آثارشــان داشــته باشــیم.

اســتاد حلــی ســپس بــه مبحــث فلســفه پیدایــش مقرنــس در معمــاری ایــران و گوشه ســازی پرداخــت و تصریــح كــرد: در زمان هــای قدیــم معمــاران ایرانــی 
بــرای پوشــش ســقف های بــزرگ در دهانه هــای عریــض چــاره ای اندیشــیدند تــا بتواننــد بــه راحتــی بــا متقاطــع کــردن آســمانِ فضــا، ســقف ها را بپوشــانند. 

در ایــن راســتا کار را از گوشه ســازی هشــت و دوازده و شــانزده آغــاز كردنــد.

ایــن معمــار بــزرگ كاشــانی بــه چگونگــی گســترش گوشه ســازی پرداخــت و یــادآور شــد:  بــا گســترش گوشه ســازی رفتــه رفتــه رســمی بندی را بــا هــدف نــوع 
کاربنــدی ســازه ای در اصــول خمســه معمــاری ابــداع كردنــد كــه می تــوان »خانــه عباســیان« را ارزشــمندترین اثــر تاریخــی مســکونی در دوران قاجــار بــه 

شــمار آورد.

وی ســپس بــه تشــریح بیشــتر مقرنــس؛ یزدی  بندی هــا، گوشــه بندی ها و چگونگــی ســاخت ها بــا نمونه هایــی كــه در ایــن ســال ها مرمت شــان كــرده بــود، 
پرداخت.

»تثلیــث هســتی در مقرنــس معمــاری« عنــوان مقالــه ای بــود كــه در ایــن هم اندیشــی توســط »حســین مفیــد« فــارغ التحصیــل معمــاری از دانشــگاه 
شــهید بهشــتی و از شــاگردان زنده یــاد حســین لــرزاده ارائــه شــد. وی در تشــریح مطالــب ایــن مقالــه اظهــار داشــت: تثلیــث یــا ســه گانۀ هســتی بــر كلیــت 
ــه وجــود آمده اســت و از ســوی دیگــر اثــر معمــاری اســت كــه از  وجــود جــاری اســت. از یــك ســو انســان اســت كــه از ســه گانۀ جســم و نفــس و روح ب

عملكرد)جســم(، فضا ســازی )نفــس( و آمیــزش ایــن دو بــا هــم و مــراودۀ آنــان و در واقــع دراماتیــزه كــردن )روح( بــه وجــود می آیــد.

وی ســپس بــه مقرنــس پرداخــت و ادامــه داد: در مقرنــس نیــز »جســم« شــامل آلت هاســت؛ »نفــس« تركیــب آلت هــا و یــا مرحلــۀ كثــرت اســت و در 
نهایــت بــه اســتقرار در قطــار بنــدی و كامــل شــدن مقرنــس یــا مرحلــه وحــدت می رســیم.

ــا  ــاس ب ــن قی ــرد و گفــت:  ای ــان ب ــه پای ــود و ســخنان خــود را ب ــرده ب ــه اش بهــره  ب ــه از دیدگاهشــان در مقال ــاد كــرد ك ــی ی ــد از صاحب نظران حســین مفی
بهره گیــری از آرای شــیخ اكبــر محی الدیــن ابــن عربــی و صدرالمتألهیــن شــیرازی انجــام پذیرفتــه اســت و تطبیــق و تأویلــی كــه فرهنــگ ایرانــی حامــل آن 

اســت و در معمــاری بومــی و ســنتی مــا جریــان یافتــه اســت.

ســپس حمید رضــا كاظم پــور اســتاد مدعــو گــروه معمــاری دانشــگاه علــم و صنعــت مقالــه اش را با عنوان »مقایســه ســاختار هندســی یکــی از پیچیده ترین 
مقرنس هــای ایــران؛ تكامــل یافتــۀ دورۀ ایلخانــی نمونــه مســجد عتیــق« ارائــه كــرد. وی بــه تعریــف و تشــریح مقرنــس پرداخــت و گفــت: مقرنــس یکــی 
از پیچیده تریــن تزئینــات معمــاری ســاخته بشــر اســت کــه در جهــان بــه عنــوان امضــای معمــاری اســالمی شــناخته می شــود. هــر چنــد در بســیاری از 
قصرهــا و کلیســاهای اروپایــی نیــز از مقرنس هــای بســیار زیبــا و پیچیــده اســتفاده شده اســت. هــزاران نمونــه مقرنــس در سرتاســر دنیــا ســاخته شــده و 
دانشــمندان زیــادی در طــول تاریــخ بــه جنبه هــای مختلــف ایــن مخلــوق زیبــا توجــه کرده انــد؛ بــا ایــن وجــود هنــوز ناشــناخته های بســیاری در رابطــه بــا 

ایــن موضــوع وجــود دارد کــه نیــاز بــه بررســی بیشــتر دارد.

وی سپس به معرفی جزئیات عنصر زینتی مقرنس در معماری پرداخت و با ارائه تصاویری به تشریح این نمونه ها سخنان خود را به پایان برد.

آخریــن مقالــه ایــن نشســت بــه مقالــه مجیــد حیدری دلگــرم -دكتــری معمــاری دانشــكده هنــر و معماری دانشــگاه تربیت مــدرس- با عنــوان »یزدی بندی: 
پژوهشــی در خاســتگاه و ویژگی هــای صــوری کاربنــدی رایــج دوره قاجــار« اختصــاص داشــت. وی ابتــدا بــه عناصــر و اجــزای یــك مقرنــس در یزدی بنــدی 
پرداخــت و گفــت: تخــت هفت لنگــه، تخــت شــش لنگه، تخــت چهارلنگــه، ترنــج، پاباریــک، ترنــج، ســینه فخری، طــاس و هفتــی یــا سوســنی از اجــزای 

یــك یــزدی بنــدی بــه شــمار می رونــد.

حیــدری دلگــرم ســپس بــه یزدی بنــدی در آثــار دو اســتادكار معمــاری ســنتی زنده یــادان حســین لــرزاده و علی اصغــر شــعرباف پرداخــت و در پایــان 
یافته هــای خــود را در زمینــه یــزدی بنــدی و كهن تریــن آثــار در ایــن زمینــه ارائــه كــرد.

این هم اندیشی با پرسش و پاسخ حاضران كار خود را به پایان برد.
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هرن کاشى کاری قاجار؛ منظری به 
زیبایى شناسى یک دوران 

فرزادزادمحسن

پژوهشــکده هنــرِ فرهنگســتان هنــر دومیــن نشســت از سلسله نشســت های »هنــر شــرق را بــه نقــد و بررســی کتــاِب هنــر کاشــی کاری قاجــار، نوشــته 
محمدرضــا ریاضــی اختصــاص داد.

در ایــن نشســت، کــه بــه همــت گــروه هنــر شــرق پژوهشــکده، عصــر یکشــنبه ســی و یکــم اردیبهشــت بــا حضــور عالقه منــدان، دانشــجویان و شــماری 
از اســتادان حوزه هــای هنرپژوهــی برگــزار شــد، محمدرضــا ریاضــی، مؤلــف کتــاب، و الهــه پنجه باشــی، عضــو هیئــت علمــی دانشــگاه الزهــرا، دربــاره ایــن 
اثــر پژوهشــی، کــه از منظــر هنــر کاشــی کاری قاجــار ـ یکــی از شــاخص ترین و پُرکاربردتریــن هنرهــای ایــن دوران ـ دریچــه ای بــه بخــش مهمــی از تاریــخ 

زیبایی شناســی ایرانــی گشــوده اســت، ســخن گفتنــد. 

نخســت، محمدرضــا ریاضــی، مؤلــف کتــاِب هنــر کاشــی کاری قاجــار کــه پیــش از ایــن ســابقه ســال ها تدریــس در دانشــگاه های تهــران، الزهــرا، علــم و 
صنعــت، آزاد و ریاســت کتابخانــه مــوزه ملــی ایــران و همچنیــن نــگارش کتاب هــا و مقــاالت متعــدد و حضــور و ســخنرانی در کنفرانس هــای علمــی معتبــر 
جهــان را در کارنامــه خــود دارد، بــا اشــاره بــه مشــکالت فــراوان و موانــع بســیاری کــه در مســیر تهیــه و تدویــنِ منابــعِ تصویــریِ ایــن کتــاب، از جمله عکاســی 
از اماکــن مذهبــی، نظامــی، دولتــی و هماهنگــی بــا مراکــز ذیربــط وجــود داشــت، ســیری از تکویــن ســنّت کاشــی کاری ایــران را از ســفال لعــاب دار تــا کاشــی 
رنگیــن دوره ســلجوقی، آجرهــا و کاشــی های لعــاب دار و جنبه هــای تزئینــی دوره ایلخانــی و تــا کاشــی های هفت رنــگ دوره قاجــار بــرای حاضــران تشــریح 
کــرد. وی بــا بیــان دو کارکــرد عمــده و اصلــی کاشــی در ایــران، یعنــی »اســتحکام« و »زیبایــی« بنــا، بــه بیــان ویژگی هــای طبیعــی کاشــی و ســازگاری اقلیمــی 
و محیطــی آن همــراه بــا نمایــش کاشــی هایی از اولیــن دوران کاربــرد ایــن عنصــر در معمــاری ایــران از بیــش از دو هــزار ســال پیــش تــا دوره قاجــار پرداخــت.

مؤلــف کتــاب، در ادامــه، بــا اشــاره بــه نقــش رنــگ و باورهــای شــیعی در گســترش، شــکوفایی و رونــق ایــن هنــر در امام زاده هــا و اماکــن مذهبی، حســینیه ها، 
تکایــا و...، غربــی شــدن نقــوش در کاشــی  های دوره قاجــار را شــاخص ترین تحــول ایــن هنــر در دوره یادشــده شــمرد. وی، آنــگاه بــا ذکــر ایــن نکتــه کــه: 
بســیاری می گوینــد هنــر قاجــار، هنــر دوران انحطــاط و شــکل نازل شــده هنــر صفــوی بوده اســت، امــا انصافــاً ایــن تحلیــلِ دقیــق، منصفانــه و جامعــی 
نیســت، خاطرنشــان کــرد: ایــن حکومت هــا بودنــد کــه تغییــر کردنــد نــه فرهنــگ و مــردم و مــا اتفاقــاً نمونه هــای درخشــانی از هنــر ایــن دوره را داریــم کــه 

گاه حتــی از هنــر دوره صفــوی نیــز شــاخص تر اســت و البتــه نمونه هــای نــازل هــم داریــم. 

وی افــزود: هنــر دوره قاجــار، از ایــن نظــر کــه حلقــه پیونــد جهــان کهــن بــا روزگار معاصــر بــود و هنــوز بســیاری از عــادات و رفتارشناســی و مظاهــر فرهنــگ 
مــا ریشــه در ایــن دوران دارد، بســیار مهــم و قابــل توجــه اســت؛ لباســی کــه مــا امــروز بــه تــن می کنیــم صــورت تغییریافتــه ای از پوشــش ایــن دوره اســت، 
خانــه ای کــه در آن ســکونت داریــم بــه دوره قاجــار شــبیه تر اســت تــا دوره صفــوی. همین طــور بســیاری از مظاهــر زندگــی مــا، همچــون روی صندلــی و 
پشــت میــز نشســتن و شــکل غــذا خــوردن و...، در همیــن دوره مــورد بحــث شــکل گرفته اســت. در همیــن دوره، بــه وضــوح می تــوان نشــانه های تغییــر 
ذائقــه فرهنگــی مــردم را دیــد. در ایــن دوره، از نظــر کیفیــت و کارکــرد، ســه ســطح و ردیــف از هنرمنــدان را در کنــار هــم داریــم: در دســته اول، هنرمنــدان 
ــرای توریســت خارجــی اســت،  ــه هنرشــان ب ــدان درجــه دو ک ــد؛ دســته دوم شــامل هنرمن ــه در اســتخدام دربارن ــد ک ــرار می گیرن ــاز ق درجــه یــک و ممت
از جملــه مینایی هــا و قلمدان هــا و...؛ دســته ســوم هــم هنرمنــدان رده پایین تــر کــه در حــوزه کاشــی کاری بــه کار مشــغول  هســتند. در میــان همیــن 
درجه ســه ها هنرمنــدان شــاخصی بــه چشــم می خــورد کــه ســطوح و مراتــب فرهنــگ مــردم ایــران را به خوبــی می شناســند و می داننــد مــردم عــادی چــه 
می خواهنــد و اشــراف  خواهــان چــه چیــزی هســتند. چــه نــوع کاشــی درخــور کاخ هاســت، اماکــن مذهبــی چــه نــوع کاشــی را می طلبــد و مــردم عــادی و 
متوســط خواهــان چــه نــوع کاشــی هایی هســتند. از ایــن رو اســت کــه عالقه منــدی بــه زندگــی مــردم و توجــه بــه تغییــر ذائقــه فرهنگــی رایــج در هنــر کاشــی 

دوره قاجــار نمــودی چشــمگیر دارد.

ریاضــی، در ادامــه، بــه پیدایــش و رواج هنــر عکاســی و تأثیــر آن در کاشــی، ســنّت منظره پــردازی، توجــه بــه تاریــخ باســتانی و نیاکانــی ایــران در پــی 
شــناخت دوران هخامنشــی و تخــت جمشــید و میــراث هنــر و فرهنــگ باســتان اشــاره کــرد و گفــت: کتــاِب هنــر کاشــی کاری قاجــار، یــک دوره صــد و 

ــد موضــوع مــورد عالقــه خــود را در آن پیــدا کنــد. بیســت ســاله را در کاشــی کاری مــا نشــان می دهــد کــه هــر کــس می توان

ــا تجلیــل از طرح هــا و  زیبایی شناســی نقــوش کاشــی های ایــن دوره، از جملــه میــوه، مناظــر و...، مبحــث بعــدی مؤلــف کتــاب بــود کــه ســخن خــود را ب
نقــوش کاشــی ها همــراه بــا نمایــش تصاویــری از بناهایــی چــون کاخ گلســتان، مدرســه ســلطانی، حمــام خــان، مســجد جامــع زنجــان، عمــارت فرمانیــه و 

غیــره بــه پایــان بــرد.

گزارشدومیننشستازسلسلهنشستهایهنرشرق
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در ادامــه، نوبــت بــه الهــه پنجه باشــی، عضــو هیئــت علمی دانشــگاه الزهرا 
ــن  ــت خــود را از ای ــه روای ــر قاجــاری رســید ک و محقــق و کارشــناس هن

هنــر بــا اشــاره بــه مهم تریــن شــاخصه های تغییــر در کاشــی کاری آغــاز 
ــی و زرد(، اســتفاده  ــه رنگ هــایِ قرمــز و صورت ــر رنــگ )ب کنــد. تغیی

از رنگ هــای تــازه و گــرم، ایجــاد تنــوع موضوعــی، رواج کاشــی های 
قاجــار،  دوره  کاشــی کاری  مجســم  نمــاد  به مثابــه  هفت رنــگ 

کاشــی معــرق، نقاشــی روی لعــاب بــه صــورت نقاشی شــده و 
ــود. ــه ایــن ویژگی هــا ب نقاشــی های زیرلعابــی از جمل

ادامــه  در  قاجــار  دوره  هنــر  پژوهشــگر  و  مــدرس  ایــن 
یــادآور  و  پرداخــت  کتــاب  ایــن  فصــول  تشــریح  بــه 

شــد: فصــل نخســت کتــاب بــه تاریــخ کاشــی کاری 
از کهن تریــن ادوار و ســیر تحــول و تکامــل ایــن 

هنــر در طــول قرن هــا و فصــل دوم بــه صنعــت 
ایــن  در  وی  دارد.  اختصــاص  کاشــی کاری 

امتیــاز  و  تفــاوت  مهم تریــن  بــه  قســمت 
کاشــی کاری دوره قاجــار از دوره هــای پیــش 
از خــود اشــاره کــرد. از جملــه ورود هنــر 

کاشــی بــه خدمــت تزئیــن اماکــن غیــر مذهبی 
کــه تــا آن زمــان ســابقه نداشــت و عبــارت از خانه هــا و 

عمارت هــای اشــراف بــود کــه نــه در شــمار کاخ هــای شــاهان محســوب 
می شــد و نــه جــزو اماکــن مذهبــی بــود. ســبک: شــامل اصفهــان، شــیراز و 

ــود. تنــوع موضوعــات، نــوع کاشــی ها: مربــع،  تهــران می شــد کــه مهم تریــن ســبک هــم ب
مســتطیل، بیضــی و بــه صــورت برجســته و قالبــی. تنــوع در طــرح و رنــگ )از دوره ناصــری( شــاملِ 

طرح هــای هندســی، گیاهــی، جانــوری، اســاطیری و روایــی، مناظــر معمــاری و اصطالحــاً کارت پســتالی. تنــوع 
در ابعــاد، رواج واقع گرایــی و طبیعت گرایــی بــا تأثیــر از کاشــی کاری های دوره ایلخانــی از دیگــر مــوارد بــه شــمار مــی رفــت.

پنجه باشــی در توضیــح فصــل ســوم کتــاب، بــه عوامــل تأثیرگــذار در تغییــر مســیر کاشــی کاری دوره قاجــار، همچــون نقاشــی های میــرزا ابوالحســن غفــاری، 
نقاشــی های قهوه خانــه ای در انتهــای ایــن دوران، تصاویــر چــاپ ســنگی و ســفرنامه ها پرداخــت و مهم تریــن ویژگــی فصــل چهــارم کتــاب را معرفــی بناهــا و 
موزه هــای حــاوی درخشــان ترین نمونه هــای هنــر کاشــی کاری قاجــار بــه شــکل تحقیــق میدانــی و پژوهــش بــه صــورت مکمــل و بــه مــوازات یکدیگــر، آوردن 
تصاویــر در کنــار متــن و نیــز معرفــی کاشــی کاران ایــن دوره عنــوان کــرد و گفــت: ایــن اتفاقــی مهــم بــه شــمار مــی رود کــه متأســفانه هیچ گونــه مســتندنگاری 

تــا پیــش از ایــن در دســترس نبوده اســت.

دومیــن ســخنران نشســت هنــر کاشــی کاری قاجــار ادامــه داد: کاشــی در ایــن دوره درســت مثــل یــک رســانه عمــل می کــرده و نقاشــی ها هــم حالتــی 
روایــی و روایت گونــه داشــته اند. کاشــی کاران زیــر نظــر و زیــر مجموعــه نقاشــان و نقاش خانــه همایونــی بودنــد و نظــام و سلســله مراتب اســتاد و شــاگردی 
حکم فرمــا بوده اســت. نکتــه بعــدی ارتبــاط زیــاد و نزدیــک میــان کاشــی کاران و خوشنویســان در ایــن دوره اســت. وی ســخن خــود را این چنیــن جمع بنــدی 

نمــوده و بــه پایــان بــرد: کاشــی های قاجــار از دوره ناصــری، تلفیقــی از هنــر ایرانــی بــا هنــر اروپایــی و هنــر باســتانی مــا را در خــود بــه نمایــش می گــذارد.

پایان بخش این نشست، طرح پرسش های حاضران بود که از سوی این دو پژوهشگر و صاحب نظر هنر قاجار، پاسخ داده شد.

سلســله نشســت های هنــر شــرق، هــر بــار بــا نــگاه بــه یکــی از حوزه هــای پژوهشــی و مطالعاتــی در هنــر ایــران و شــرق و بــا حضــور چهره هــای صاحب نــام 
علمــی و دانشــگاهی و عمــوم عالقه منــدان مباحــث نظــری هنــر در پژوهشــکده هنــر برگــزار خواهــد شــد.
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غلبه معنا و شعر بر فرم 

سپیدهشمس

پوســترها اغلــب گویاتــر از نوشــته، دربــاره موضوعــی خــاص حــرف می زننــد. 
ــار اســتفاده  ــه واســطه استفاده شــان از فرهنــگ بصــری در کن پوســترها ب
ــه جهــان برســاخته  ــگاه اول، مخاطــب را ب ــد در ن ــان می توانن از خــط و زب
خــود دعــوت کننــد و در کنــار ارتبــاط بــا فــرم، معانــی پنهــان و آشــکار را بــه 

مخاطــب منتقــل کننــد.

بــا نگاهــی بــه تاریخچــه پوســتر در جهــان، می بینیــم كــه رویکــرد تبلیغــی 
و اطــالع رســانی آن همیشــه بــر زیبایی شناســی و ارزش هنــری آن غالــب 
بوده اســت. شــاید بــه ایــن دلیــل ســاده کــه از همــان آغــاز، پوســتر بــرای 
ــه راســتی كــدام  ــا ب ــی اســتفاده شده اســت. ام اهــداف سیاســی و تبلیغات
یــك از پوســترهایی کــه مــا در کوچــه و خیابــان دیده ایــم  در ذهــن مــا 
ماندگارتــر بوده انــد؟ آیــا پوســترهایی کــه بــه لحــاظ بصــری، رنــگ و فــرم مــا 

ــر نیســتند؟ ــر و ماندگارت ــد، اثرگذارت ــا خــود همــراه می كنن را ب

شــخصیت  محوریــت  بــا  آفتــاب«،  از  »نشــانی  پوســتر  نمایشــگاه 
مــوزه  در  ایشــان،  رحلــت  ســالروز  بــا  همزمــان  کــه  خمینــی)ره(،  امــام 
هنرهــای معاصــر فلســطین فرهنگســتان هنــر برپــا شــد، از آن دســت 
نمایشــگاه هایی اســت کــه بیشــتر از آن کــه درگیــر تکنیــک، رنــگ و فــرم 
اطالع رســانی  آن كــه جنبــه  به جــای  و  اســت  پرداختــه  معنــا  بــه  باشــد 
داشــته باشــد، بــا نگاهــی نوســتالژیک و شــاعرانه همــراه اســت، آنچنان کــه 
محتــوای بســیاری ازپوســترها، مصراعــی در رثــای امــام خمینــی )ره( اســت.

ایــن نمایشــگاه در نگاهــی تاریخمنــد شــامل پوســترهایی می شــود کــه 
در 28 ســال گذشــته و بــا نگاهــی بــه شــخصیت رهبــر انقــالب و اغلــب 
در رثــای او طراحــی شــده اند. آن هــا بیشــتر جنبــه یــادواره ای دارنــد و بــا 
محوریــت معنــا و مفهــوم همــراه بــا نگاهــی ئیدولوژیــک بــه تصویــر در 
آمده انــد و کمتــر ردی از نــگاه زیبایی شناســانه بــه فــرم در آن هــا دیــده 

می شــود.

در ایــن نمایشــگاه 40 اثــر از علیرضــا پوراکبــری، مهــدی حاجی محمــدی، 
علیرضــا حصارکــی، محمــد خزایــی، محمدرضــا دوســت محمدی، یونــس 
رجبــی، ســید حمید شــریفی، محمدصابــر شــیخ رضایــی، محمــد صمــدی، 
و  نجابتــی  مســعود  مغــروری،  حامــد  قلــی زاده،  احمــد  قــادری،  مجیــد 

حســین یوزباشــی بــه نمایــش گذاشــته شده اســت.

ایــن پوســترها بیشــتر مربــوط بــه ســال های اواخــر دهــه 60 و اوایــل 70 
هســتند، یعنــی زمانی كــه هنــوز پوســتر، پیشــرفت های امــروزی در طراحــی 
کامپیوتــری را از ســر نگذرانــده بــود. بــه همیــن دلیــل در ایــن نمایشــگاه 
هنــوز پوســترهایی دیــده می شــود کــه بــه شــیوه دســتی و بــا طراحــی و 

نقــش و رنــگ، اجــرا شــده اند کــه دیدن شــان خالــی از لطــف نیســت. 

از  بیشــتر  آنهــا  در طراحــی  کــه  پوســترهایی  بــا  آثــار حمیــد شــریفی، 

نگاهیبهنمایشگاهپوستر»نشانیازآفتاب«درموزهفلسطین

ــه خــودش  ــود، بخــش بیشــتری از نمایشــگاه را ب شــعار اســتفاده شــده ب
اختصــاص داده اســت. البتــه گاهــی از شــعار، در طراحــی یــک پوســتر، 
اســتفاده می شــود. امــا در ایــن نمایشــگاه، از شــعار در طراحــی بســیاری 
از پوســترها اســتفاده شده  اســت. شــعار، در نــگاه اول خــودش را در قالــب 
کلمــات آشــكار می كنــد و لــذت کشــف فــرم و رنــگ را از مخاطــب می گیــرد. 

محمــدی،  دوســت  محمدرضــا  از  شــده  طراحــی  پوســتر  چنــد  در 
فاصله گیــری از شــعار و نزدیــک شــدن بــه خــود ســوژه بــا نــگاه عقل گرایانــه 
و کمتــر احساســی دیــده می شــود. پوســترهای دوســت محمــدی بــا تــالش 
بــرای رســیدن بــه نگاهــی تاریخمنــد بــه زندگــی امــام خمینــی )ره( ســعی 
کرده اســت از نــگاه شــعاری و صرفــاً احساســی فاصلــه بگیــرد و مخاطــب را 
بــا صورت هــای زندگــی یــک شــخصیت آشــنا کنــد. البتــه در این آثــار بازهم 
نــگاه یــادواره ای و احساســی دیــده می شــود، امــا همیــن فاصلــه گرفتــن 
ــا خــود، همــراه  ــه حســی مســتقیم، توانســته اســت مخاطــب را ب از جنب
کنــد. آثــار دوســت محمــدی بــا عکس هایــی از دوران مختلــف زندگــی امــام 
خمینــی )ره( از کودکــی، جوانــی تــا میان ســالی و روزهــای انقــالب تــا  پیــری 
طراحــی شــده بــود، کــه در کلیــت خــود یــک زندگــی را در قالــب پوســتر بــه 

مخاطــب نشــان می دهــد.

مــرغ در  و  و طراحــی گل  نقاشــی _خــط  ایرانــی،  نقاشــی  از  اســتفاده 
چندیــن پوســتر از طراحــان مختلــف ایــن نمایشــگاه بــه چشــم می  خــورد، 

کــه برخــی از ایــن پوســترها را دل پذیــر کرده اســت.

امــا آنچــه در ایــن نمایشــگاه غالــب اســت، تأکیــد بــر کلمــه بیــش از رنــگ و 
فــرم اســت. تأکیــد بیــش از حــد بــر معنــا و محتــوا بــه همــراه تمــام عناصــر 
فرمــی در رســاندن مفهومــی کــه منظــور طــراح بــوده، نکتــه برجســته ایــن 
پوسترهاســت. در بیشــتر آثــار ایــن نمایشــگاه، حضــور متــن، پررنــگ تــر از 
فــرم و رنــگ بــه چشــم می آیــد و ایــن اولیــن مســئله ای اســت کــه مخاطــب 
ــام بســیاری از پوســترها یــک مصــراع عاشــقانه  ــا آن مواجــه می شــود. ن ب
اســت و طراحــان تــالش کرده انــد کــه آن شــعر را در دل فــرم پیــاده کننــد، 
آنچنان کــه گاهــی همــان شــعر را بی واســطه بــه تصویــر كشــیده اند. کــه 
بــه لحــاظ تاریخــی گویــای ایــن نکتــه اســت کــه طراحــی پوســتر در ایــران 
در ســال های پایانــی دهــه 60 و اوایــل 70 بــه شــدت درگیــر معنــا بــوده تــا 
فــرم بصــری و هنــوز هــم نتوانســته مســیرهای تــازه در بعــد بصــری پوســتر 

را خلــق کنــد.

طراحــی پوســتر کار بســیار حساســی اســت. چــرا کــه اگرهــدف از طراحــی 
نشــده  آن  طراحــی  در  الزم  دقــت  کــه  در صورتــی  باشــد  تبلیغــی  آن، 
باشــدمی تواند مخاطــب را بیــش از پیــش از فضایــی کــه هــدف مؤلــف بــوده 
دور کنــد. امــا اگــر بــا زیرکــی  طراحــی شــود و در آن بــه هــوش مخاطــب هــم 
احتــرام گذاشــته شــود، می توانــد انســان را بــه لــذت کشــف و دوبــاره دیــدن 
و ایجــاد رابطــه دعــوت کنــد و تأثیــر درازمــدت بــر ذهــن مخاطــب بگــذارد.
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راهربدهای ارائه در هرن معارص ایران 

 كمیتــه هنــر معاصــر پژوهشــکده هنــر در ادامــه سلســله نشســت های 
بــه:  را  مجموعــه  ایــن  از  نشســت  دهمیــن  معاصــر،  هنــر  تخصصــی 

داد.  ایــران« اختصــاص  ارائــه در هنــر معاصــر  »راهبردهــای 

در این نشســت پژوهشــی که عصر روز چهارشــنبه ســوم خرداد در محل 
ــا حضــور شــماری از اســتادان، پژوهشــگران و عالقه منــدان  پژوهشــکده ب
مباحــث تخصصــی هنــر برگــزار شــد، بهرنــگ صمــدزادگان و دكتــر بهنــام 
کامرانــی بــه ارائــه دیدگاه هــا و نظــرات خــود در خصــوص راهبردهــای ارائــه 
از دهمیــن نشســت هنــر  ایــران پرداختنــد. گزارشــی  در هنــر معاصــر 

معاصــر را از نظــر مــی گذرانیــد؛

صمدزادگان:تاریخهنرشرق؛حلقهمفقودهایکهدست»دیگری«بود!

آغازگــر نشســت دهــم، بهرنــگ صمــدزادگان، مــدرس دانشــگاه های هنــر و 
ســوره تهــران و برنــده جوایــز جهانــی هنــر بــود کــه برگــزاری نمایشــگاه های 
متعــدد گروهــی و انفــرادی در ایــران و ســایر كشــورها و نیــز ارائــه مقــاالت 
زیــادی در نشــریات و ســمپوزیوم های بین المللــی را در ســوابق خــود دارد. 
وی ســخن خــود را بــه نقــد و آسیب شناســی یــک نــگاه خــاص کــه همــواره 
از ســوی محافــل و جریان هــای آکادمیــک غــرب بــه هنــر و فرهنــگ و شــیوه 
زیســتن در شــرق حاکــم بــوده و باعــث رواج شــیوه های خــاص و محــدودی 
از نــگاه بــه هنــر در ایــران نیــز شــده، اختصــاص داد. وی در ابتــدای ســخن 
گفــت: مــن همیــن اول، حــرف آخــر و اصلــی ام را می گویــم: مــا بایــد در عیــن 
ــم و  ــا تراک ــن روزهــا خوشــبختانه ب ــه ای ــری، ک ــد هن ــه تولی اهمیــت دادن ب
رشــد بی ســابقه و غیــر قابــل تصــور در حجــم و میــزان آن، چــه در تهــران 
و چــه در دیگــر شــهرهای ایــران و به تبــع آن نیــاز بــه بازارهــای داخلــی و 
بین المللــی بــرای دیــده شــدن ایــن حجــم از تولیــدات هنــری مواجهیــم، بــه 
بعــد مؤلف گــرای اثــر هنــری هــم توجــه کنیــم کــه بــار اصلــی تاریــخ هنــر بــر 
ایــن وجــه تألیــف و مؤلــف و پیشــروانی بــوده کــه بــه حوزه هــای ســاختاری 
ــک  ــی ی ــر بطــور کل ــخ هن ــد. تاری ــر، جهــت و ماهیــت داده ان ــی هن و معنای

عرصــه اســت کــه موجودیــت خــود را از مؤلــف می گیــرد. 

و  برنامه ریــزی  بــرای  راهکارهایــی  و  راه هــا  دنبــال  اگــر  مــا  افــزود:  وی 
ســاماندهی وضعیــت فعلــی هســتیم الزم اســت بــه مفهــوم تاریــخ رجــوع 
کنیــم و رویکــردی »  تاریــخ محــور« اتخــاذ کنیــم. بایــد ایــن را از خودمــان 
ــر رســیده ایم؟ امــروز  ــخ هن ــدم تاری ــه صفحــه چن ــا امــروز ب ــه م بپرســیم ک
20 هــزار ســال تاریــخ هنــر پشــت ســر ماســت و مــا االن در صفحــه آخــر 
هســتیم. پاســخی کــه مــا بــه تاریــخ هنــر و اساســاً بــه تاریــخ می دهیــم 
چیســت؟ چقــدر مــا بــه ایــن ضــرورت حیاتــی »مانــدگاری ارگانیــک تولیــد 
و جریان هنــری« توجــه داریــم؟ ایــن اصــل، اصــل تابعیــت نیســت، اصــل 
شــناخت اســت. اهمیــت ایــن جریــان هــم بــه ایــن اســت کــه غیــر از 
خالقیــت، در برابــر روابــط و ضوابــط نهــاد تاریــخ، وقــوف داریــم و از پــی ایــن 

وقــوف و خودآگاهــی، قــدرت پاســخگویی داریــم.

ایــن هنرمنــد و مــدرس هنــر آن گاه بــا نمایــش تصاویــری از میــراث هنــر 
بــه  و...  دوســت محمد  ســلطان محمد،  جملــه  از  ایــران  کهــن  نگارگــری 
حاضــران خاطرنشــان کــرد: ایــن قرائــت از تاریــخ هنــر از دوران کالســیک 
تــا امــروز همیشــه و منحصــراً توســط مــورخ غربــی روایــت، تئوریــزه و 
صورت بنــدی شــده و بــه همــان هــم اســتناد می شــود. ایــن نشــان می دهــد 
فقــدان  دلیــل  بــه  آنچــه هســت  و  نداریــم  کافــی  مــا خروجی هــای  کــه 
ایــن پرداختــن و رویکــرد بــه تاریــخ و فقــدان نــگاه تاریخــی، حاصلــش 
آن شــده کــه همیشــه »دیگــری« قرائت گــر و روایت گــر تاریــخ ماســت و 

نظریه پــردازی می کنــد و همیشــه هــم حــرف او حجــت اســت. 

وی در اینجــا بــا اشــاره بــه مغالطاتــی درمــورد عنصــر روایتگــری در نقاشــی 
ــت  ــی و روای ــی اساســاً روای ــه نقاشــی ایران ــی ک ــرد: در حال ــد ک ــی تأکی ایران
محــور اســت، مــن ایرانــی هرگــز آن اعتمــاد بــه نفــس را نداشــتم کــه در برابر 
نــگاه آکادمیــک محافــل غربــی مقاومــت کنــم و درنتیجــه همیشــه کوتــاه 
آمــده ام و حرفــی بــرای گفتــن نداشــته ام. نقاشــی تمــام مکاتــب هنــری مــا از 
تیمــوری، هــرات، تبریــز، اصفهــان و... بــر ادبیــات و بــر روایتگری پی افکنده 
ــی داشــته اند و  ــی و تعامل ــا هــم رابطــه تکمیل ــات ب شــده و نقاشــی و ادبی
ــر می کــرده  ــر و کامل ت ــی را پررنــگ ت ــار روایــی متــن ادب همیشــه نقاشــی ب
اســت. یــک بازنمایــی بینابینــی از امــر زمینــی و امــر قدســی موتیف هــای 
ایــن جهــان را شــکل می داده اســت. در همــان زمــان امــا نقــاش غربــی مثــل 
ژروم، دوالکــروا و انگــر بــه گونــه ای دیگــر بــه انســان شــرقی و بــه حریــم 
شــرقی می نگــرد. تصویــری کــه از مراکــش و عثمانــی و کشــورهای عــرب و 
مســلمان ارائــه می شــود و در برابــرش آن تصویــری کــه مــا از جهــان داریــم 
ــر  ــگاه در نهایــت می شــود تصوی ــی متفــاوت اســت، امــا همــان ن ــه به کل ک
غالــب از انســان شــرقی و حیــات خاورمیانــه ای. شرق شناســان همیشــه 
ایــن بخــش از جهــان را بــه ایــن صــورت می دیده انــد؛ مثــل همــان تابلــوی 
حــرم »انگــر« و یــا زنــان الجزایــری »دوالکــروا« و درســت بــه شــکل همــان 
ــزی  ــد. چــون از زبانشــان چی ــر« کــه رومی هــا اطــالق می كردن انســان »برب
ــن انســان را  ــه گوششــان می خــورد، اســم ای ــر ب ــد و فقــط برب نمی فهمیدن
هــم بربــر گذاشــته بودنــد! همیــن ریخت شناســی دقیقــاً در امتــداد تاریــخ 

جریــان پیــدا می کنــد.

ــن پرســش ها ادامــه داد: چــرا مــا  ــا طــرح ای ســخنران نخســت نشســت ب
قرائــت شــدیم و مــا را بــه همــان شــکل کــه می خواهنــد می خواننــد؟ و چــرا 
ایــن بخــش تحریــف شــده، اتفاقــاً تعیین کننــده و جریان ســاز می شــود؟ و 
چــرا مــن هنرمنــد معاصــر در جریانــی قــرار می گیــرم کــه تابــع همــان تصویــر 

و تصــور و تعریــف نهــاد غربــی اســت؟

صمــدزادگان ســخن خــود را اینگونــه جمــع بنــدی نمــود و بــه پایــان بــرد: مــا 
بــه هرحــال داریــم بــه دیگــری اهمیــت می دهیــم. درحالــی کــه کشــورهای 

گزارشدهمیننشستازسلسلهنشستهایتخصصیهنرمعاصر
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دیگــر دارنــد کل ایــده تاریــخ را بــه چالــش می کشــند. کشــورهایی مثــل 
می شــوند  منطقــه  هنــر  پیشــتاز  مصــر  و  امــارات  لبنــان،  عربســتان، 
و حضورشــان در بی ینــال ونیــز و دیگــر عرصه هــای جهانــی، حضــوری 
هویت یافتــه و خــودآگاه و دارای یــک تعریــف جدیــد از خــود اســت. بــرای 
ایــده و  قربانــی تاریــخ اوریانتالیســتی نبــودن، الزم اســت کــه خــود آن 
ماهیــت تعریــف شــده در دل تاریــخ را بتــوان بــه پرســش و چالــش کشــید.

بهنــامکامرانــی:تبارشناســیمــکاننمایشــگاهیهنــردرایــران؛ازگذشــتهتــا
امــروز

ایــن نشســت تخصصــی، بهنــام کامرانــی  دومیــن و آخریــن ســخنران 
مــدرس دانشــگاه هنــر و پژوهشــگر و صاحب نظــر هنــری بــود کــه بــه ارائــه 
مباحــث خــود تحــت عنــوان: »خوانــش فرهنگــی از مکان هــای نمایشــی و 
صورت بنــدی ایــن مکان هــا« پرداخــت. وی بــا گشــودن بحــث تبارشناســی 
مکان هــای نمایشــگاهی ایــران یــادآور شــد: آنچــه امــروز بــا آن ســروکار 
داریــم برآینــدی اســت از آنچــه در کلیــت تاریــخ هنــر بــه عنــوان مکان هــای 
نمایــش داشــته ایم. هرچــه ایــن مکان هــا مســتقل تر شــده اند، مخاطــب 
بیشــتری را بــه عنــوان مخاطــب بینش گــر و فرهیختــه بــه خــود جــذب 
کرده انــد و در برابــر مکان هــای رســمی، عــادت شــده و متعلــق بــه حــوزه 

ــد. ــرار گرفته ان قــدرت، تعریــف شــده و ق

ایــن هنرمنــد نــام آشــنا کــه حضــور در نمایشــگاه ها و بــی ینال هــای متعــدد 
داخلی و بین المللی را در کارنامه فعالیت های هنری خود دارد؛ در ادامه 
ــری،  ــار هن ــر ســوابقی از نخســتین گالری هــا و مکان هــای عرضــه آث ــا ذک ب
نــوع چیدمــان قرینــه وار و قاب هــای پــر طمطــراق و مجلــل اظهــار داشــت: 
نخســتین نمــای اســتقالل مکانــی بــه نــام مــوزه بــا فتوحــات ناپلئــون و اولین 
بــار در کاخ لوکزامبــورگ و ســپس بــا تأســیس مــوزه لــوور شــکل می گیــرد. 
مــا در اینجــا بــا یــک کالبــد و یــک مکان منــد شــدگی فرهنــگ مواجهیــم و 
یــک زمینــه و بســتر و جایــگاه فرهنگــی و بــرای نخســتین بــار شــاهدیم کــه 
ــن همــان شــکل  فرهنــگ، مســتقیماً در یــک مــکان ســاخته می شــود. ای
فعــال و حســی اســت کــه مشــاهده گر، درون فضــا ایفــا می کنــد. زمینــه و 

بســتر ایــن مخاطــب و مشــاهده گر هــم در نــوع ارتباطــش تأثیــر دارد. در 
اینجــا بــا یــک ژانــر فرهنگــی ســروکار داریــم کــه شــکل و محتــوا را بــا هــم 
ســاماندهی می کنــد. مشــخصه های گالری هــا و موزه هــا هــم تابــع ایــن ژانــر 

فرهنگــی اســت.

وی در ادامــه ســخن خــود در تبییــن بســتر و خاســتگاه تکویــن »معناهــای 
فرهنگــی« در نســبت میــان سیاســت فرهنگــی، تولیــد فرهنگــی و مصــرف 
فرهنگــی چنیــن گفــت: در سیاســت فرهنگــی، مبادلــه فرهنگــی از راه 
مفهــوم و معنــا مــورد مخالفــت قــرار می گیــرد و بــا مقولــه دانــش و قــدرت 
ــا تولیــد فرهنگــی ســروکار داریــم کــه  مواجــه می شــویم. در مرحلــه بعــد ب
بــا ایجــاد معناهــا و عالیــق فرهنگــی بــه ارائــه شــکل و محتــوا مــی پــردازد 
ــای فرهنگــی  ــم کــه در آن، معن ــا مصــرف فرهنگــی مواجهی و در نهایــت ب
از طریــق مصــرف، جــذب مخاطــب می شــود. ایــن آن چیــزی اســت کــه 
ــا یــک مــکان  در کل فضاهــای فرهنگــی اتفــاق می افتــد: از یــک ســایت ت
معمارانــه مــا بــا ایــن الگــوی واحــد روبــرو هســتیم و پیش زمینه هــا، تلقی هــا 
و بســترهای مــا در خوانــش و چگونــه دیــدن مــا و در نــوع رفتــار در فضــای 
ــه کالبــد فیزیکــی گالری هــا هــم  مــا تأثیــر می گــذارد. ایــن مســئله حتــی ب
تســری پیــدا می کنــد؛ اینکــه صندلــی داشــته باشــد یــا نــه، نورهــا چــه 

مشــخصاتی داشــته باشــند و جزئیــات و عناصــری از ایــن دســت.

و  بنــدی فضاهــا  تقســیم  بــا  خــود  مباحــث  دیگــر  بخــش  در  کامرانــی 
مکان هــا بــر اســاس اشــکال معاصــر گالری هــای هنــری بــه: مکان هــای 
هندســی، مکان هــای ســیال، فضاهــای تئاتــرال و فضاهــای ایتالیــك بــه 
ذکــر تاریخچــه مختصــری از گالری هــای ایــران از 1278 هجــری قمــری و 
اعــالم صنیع الملــک در روزنامــه دولــت علّیــه ایــران بــرای تماشــای آثــار وی 
ــا،  ــری آپادان ــا گال ــران ت و شــاگردانش، ســیری از مکان هــای نمایشــی در ای
جریان هــای هنــری پیشــرو از دهــه 20 بــه بعــد و ظهــور مکان هایــی چــون: 
گالــری ژازه، آتلیــه کبــود و تــاالر قندریــز و نگارخانــه شــماره 13 فریــدون آو 
پرداخــت و در پایــان بــه گالری هــای جدیــد و رونــد کار آنــان رســید. گالــری 
محســن، شــیرین، آب انبــار، ویســتا و طراحــان آزاد از جملــه مکان هایــی 
بودنــد کــه وی کار آنهــا را بــا اشــاره بــه شــاخصه هایی چــون: فضــا، چیدمــان 

و نــوآوری در نورپردازی هــای متفــاوت، ارزیابــی و تحلیــل کــرد.

پایــان ایــن نشســت بــا طــرح پرســش حاضــران از ایــن دو صاحب نظــر 
هنــری و ارائــه پاســخ های آنهــا همــراه بــود.

ــا  ــار ب ــران را هرب ــر معاصــر ای ــر، سلســله نشســت های هن پژوهشــکده هن
عنوانــی مســتقل و بــا حضــور پژوهشــگران و صاحب نظــران حوزه هــای 
هنرپژوهــی بــا هــدف تعامــل و تبــادل دیدگاه هــای اهالــی هنــر و آشــنایی بــا 
جدیدتریــن مباحــث هنــری مطــرح در جهــان و هم اندیشــی درخصــوص 

افق هــای پیــش روی هنــر معاصــر ایــران، ادامــه خواهــد داد.
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سمیرا خوانساری 

ــا دغدغه منــدی  و عالقه منــدی بســیار، 5 ســال از عمــرش را صــرف نوشــتن كتــاب » خودآمــوز فنــون  ــورد، هنرمنــد قلم زنــی اســت كــه ب محمــد صحران
قلم زنــی« كرده اســت. او می گویــد كــه بــه دلیــل فقــدان شــیوه نامه آموزشــی در قلم زنی ســنتیِ ایران، شــیوه آموزشــی ارائــه شــده در ایــن كتــاب، بــا 
ــه میرعمــاد و »رســاله صراط الســطور« نوشــته  ــر، همچــون »رســاله آداب المشــق« منســوب ب ــن هن ــزرگان ای الهام گرفتــن از رســاله های خوش نویســی ب
ســلطان علی مشــهدی و همچنیــن بــا بررســی بســیار در آخریــن شــیوه های نــگارش کتــب خودآمــوز هنــری جهــان، طراحــی شــده اســت. او در ایــن كتــاب 
ســعی بــر آن داشــته كــه آمــوزش قلم زنــی را از محــدوده تك اســتادی خــارج كنــد و بــا بهره گیــری از روش آمــوزش اســتادان ماهــر، بــه انــواع تكنیك هــای 
ــاب اش از  ــه مناســبت انتشــار كت ــی ب ــد و پژوهش گــر حــوزه قلم زن ــن هنرمن ــا ای ــا ب ــد، حاصــل گفت وگــوی م ــردازد؛ آنچــه در ادامــه می خوانی ــی بپ قلم زن

مؤسســه متــن اســت.

ابتدای كتاب گفته اید كه »قلم زنی تنها یك هنر نیست. قلم زنی، هنر، صنعت، علم و بازی است.«

در واقــع، شــعار ایــن كتــاب، ایــن جملــه اســت و خطــاب اش بــه کســانی اســت كــه یــك نــگاه صرفــاً آرتیســتی بــه قلم زنــی دارنــد. بــا یــك تفكــر هنــری صــرف 
یــا یــک تفکــر صنعتــی صــرف، نمی تــوان قلــم زن کاملــی شــد و هــردو بایــد توأمــان باشــند. بایــد هــم تفکــر هنــری داشــته باشــی و هــم تفکــر صنعتــی و بــه 

آزمایــش کــردن مــواد عالقه منــد باشــی  و در كل قــدری روحیــه كودكانــه و ماجراجویــی بــرای آزمــون و خطاكــردن و لــذت بــردن الزم اســت.

كتاب هایی که با موضوع قلم زنی، در این سال ها نوشته شده اند را چطور ارزیابی می كنید؟

چنــد ســال پیــش مقالــه ای در نقــد كتــب آموزشــی قلم زنــی نوشــتم و البتــه الزم بــه یــادآوری اســت کــه آن موقــع خــودم هنــوز كتــاب ننوشــته بــودم و 
بــا ســختی های آن آشــنا نبــودم؛ بنابرایــن در آن مقالــه خیلــی بــه نویســندگان ایــن حــوزه ســخت گرفتــه بــودم. امــا بعــد از نوشــتن كتــاب کــه مــن را بــا 
ســختی های كتاب نویســی روبــرو كــرد، کمتــر بــه ســایر نویســندگان ســخت می گیــرم. در آن مقالــه، تمــام بحــث مــن و ایــرادی كــه گرفتــه بــودم، در مــورد 
كلی گویــی دركتاب هــا بــود. کلی گویــی موجــب مــی شــود کــه نتوانیــم بــه موضوعــات بــه صــورت تخصصــی بپردازیــم. بــا یــک نــگاه بــه كتاب هایــی كــه طــی 
10- 20ســال اخیــر در قلم زنــی نوشــته شده  اســت، می تــوان آنهــا را بــه ســه بخــش تقســیم کــرد: »تاریــخ  هنــرِ فلــزكاری و قلم زنــی«، » فنــون قلمزنــی« و 
»اســاتید قلمزنــی«. بایــد بگویــم كــه كتاب نویســی در هنــر ایــران کمــی بیــش از یــک قــرن قدمــت دارد و آن هــم بــا کتاب نویســی شرق شناســانی چــون 

»گریشــمن«، »دیمانــد«، »پــوپ« و ... آغــاز شــد و آرام آرام در میانــه راه خــود پژوهشــگران ایرانــی هــم بــه ایــن موضــوع وارد شــدند.

 تمــام بحــث مــن در آن مقالــه ایــن بــود كــه دیگركلی گویــی بــس اســت و بایــد افــرادی بــه صــورت كامــالً تخصصــی درحــوزه »قلم زنــی« و »تاریــخِ  قلم  زنــی« 
متمركــز شــوند. هنــوز »تاریخچــه قلم هــا«، »تاریخچــه ابــزار« و بســیاری از نقــوش بــرای مــا مبهــم اســت و بایــد روی آنهــا تحقیــق شــود. اســتادانی بایــد 
بیاینــد و تكنیك هــا را از آن فضــای بســته ای کــه بــر قلم زنــی ایــران مســلط اســت ، خــارج كــرده و آمــوزش دهنــد. بایــد پژوهشــگرانی وارد شــوند و تاریــخ 
قلم زنــی را بــه صــورت تخصصی تــر معرفــی کننــد؛ بخــش دیگــر، معرفــی اســتادان اســت كــه خــودش نیــاز بــه همــت زیــادی دارد. البتــه در حــوزه معرفــی 
اســتادان تاكنــون تنهــا آقــای گلچین پــور، مدیــر گالــری مس نــگار، ایــن كار را انجــام داده  و دو کتــاب تخصصــی معرفــی اســتادان منتشــر کرده انــد و بــه 

ایــن بخــش هنــوز هــم بیشــتر بایــد پرداختــه شــود.

كتاب شما خالء این حوزه را تا چه اندازه پركرده است؟

ایــن کتــاب بــدون کپــی پیســت از ســایر کتاب هــا نوشــته شــده و در واقــع تولیــد علــم خالــص و صادقانــه اســت. ایــده مــن ایــن بــود كــه ایــن كتــاب بــه 
ــد. ــی بیاموزن ــا اســتفاده از ایــن كتــاب، قلم زن دوردســت ها هــم برســد و در مناطقــی كــه هیــچ اســتاد و كالســی نیســت، بتواننــد ب

آیا به همه تجهیزات، ابزار و مواد مصرفی اشاره كرده اید؟

بله؛ در فصل اول كتاب به همه تجهیزات، ابزار و مواد مورد نیاز قلم زنی اشاره شده و كامل در مورد آن ها توضیح داده شده است.

آموزشقلمزنىفراترازحمدودهتكاستادى
گفتگو با  محمد صحرانورد به بهانه انتشار کتاب خودآموز قلم زنی 
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ساختاركتابچگونهشكلگرفتهاست؟

بعــد از فصــل اول كتــاب، فصــل دوم بــه تكنیك هــا می پــردازد و بســیاری 
»انتقــال  »قیرگیــری«،  ورق«،  »بــرش  ماننــد  قلم زنــی  تكنیك هــای  از 
»پرداخــت كاری«،  »همــواركاری«،  فلــز«،  از  قیــر  »جداســازی  طــرح«، 
»رنگ آمیــزی«، »كاركــردن بــا چكــش، قلم  هــا و تثبیــت خطــوط«، »ایجــاد 
بافــت در زمینــه«، »شرفه ســازی«، »امضــا روی فلــز«، »ســایه پــردازی«، 
»جنــده كاری«، »مشــبك كاری« و »كنــده كاری« را توضیــح می دهــد. در 
فصــل ســوم، ســاخت ابزارهایــی مثــل »قلــم«، »چكــش«، »قیچــی« و ... 
را داریــم و فصــل چهــارم هــم بــا عنــوان مشــق خیالــی اســت و پــس از آن 

ــم. ــاب را داری فصــل پنجــم، پیوســت های كت

اگــركســیهمیــناالنبخواهــدقلمزنــییادبگیــرد،كتــابشــمابرایــشكفایــت
ــد؟ میكن

ــرای آمــوزش گام  ــوده كــه همــه آن چیــزی را كــه ب ــن ب تمــام ســعی مــن ای
بــه گام قلم زنــی )بــه صــورت خودآمــوز( الزم اســت، در ایــن كتــاب لحــاظ 
كنــم. مــا در ایــران، بــرای هــر آموزشــی، الزم می دانیــم كــه كالس برویــم و 
شــما كمتــر كســی می بینیــد كــه خــودش بنشــیند و بخوانــد و بــه عنــوان 
مثــال یــک زبــان بیامــوزد. ولــی در هنرمنــدان غربــی و یــا دوســتان مــن در 
كشــورهای توســعه یافتــه می بینیــم كــه این هــا بــه چنــد زبــان تســلط دارنــد 
ــد؛ در واقــع  ــی اصــالً كالســی نرفته ان ــد ول ــی از آموزش هــا را دیده ان و خیل

بــاور دارنــد كــه بــا خودآموزهــا بایــد آمــوزش دیــد. 

باتوجهبهاینكهشماخودتانمترجمهستید،درواژهنامهكتابآیاواژههایجدیدیهماضافهشدهاستبهآنچهكهازقبلدردستمانبودهاست؟

واژه هــای غیــر از حــوزه قلم زنــی در آن نیســت و هــر چــه هســت، واژه هایــی اســت كــه از قبــل در ایــن حــوزه وجــود داشــته و مــن چیــز جدیــدی اضافــه 
نكــرده ام؛  فقــط آنهــا را طبقه بنــدی، دقیق تــر و تخصصی تــر کــرده ام.

آیابههمهتكنیكهایاینحوزهپرداختهاید؟

در ایــن كتــاب، بیــش از 10 تكنیــك را كــه از ابتــدا قــرار داشــتم تــا بیــاورم، مجبــور بــه صــرف نظركــردن از پرداختــن بــه آن هــا شــدم و 5 تكنیــك را 
اســتادان دیگــر محبــت کــرده و توضیــح داده انــد. مثــل »ملغمــه كاری« كــه هیــچ اســتادی حاضــر بــه آمــوزش آن نبــود و اســتاد ســروش دوامــی بــا 
فروتنــی تهــران تشــریف آوردنــد و آمــوزش دادنــد. اســتادان دیگــری هــم زحمــت كشــیدند و تكنیك هــای دیگــری را در ســفر مــن بــه اصفهــان توضیــح 
دادنــد، »ابزارســازی« را اســتاد محمــود بخت افــروز، »قلم گیــری« را اســتاد محــراب دامــادی، »خــم کاری« را اســتاد اصغردرویشــی و در تهــران نیــز                                       

مرحــوم اســتاد فوالدگــر تكنیــك »ســفیدگری« را توضیــح دادنــد.

چهدلیلیباعثشدكهبعضیازاستادانتكنیكهایمختلفازآموزشآنهاامتناعكنند؟

یــك دلیــل اش كــه كامــالً قابــل درك اســت، ایــن اســت كــه ایــن افــراد بسیاری شــان از ایــن راه زندگی شــان را می گذراننــد و نمی خواهنــد بــرای خودشــان 
رقیــب درســت كننــد و گاهــی ایــن اســتادان از كســانی كــه بــه آنهــا آمــوزش داده انــد، آســیب دیده انــد. همچنیــن بایــد بــه ایــن موضــوع نیــز توجــه کنیــم 

کــه بســیاری از قلم زن هــا، خیلــی دغدغــه رواج هنــر خــود را نداشــته و بیشــتر بــه دنبــال گــذران زندگــی خــود از ایــن طریــق هســتند.
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پژوهش و نگارش این كتاب از چه زمانی شروع شد؟

ســال 89 شــروع شــد و تــا آخــر ســال 94 طــول كشــید. 9 – 8 مــاه اول فقــط و فقــط جســتجو می كــردم كــه چگونــه كتــاب خودآمــوز بــا اســتانداردهای روز 
دنیــا در حــوزه قلم زنــی بنویســم و از طرفــی آن كتــاب را بــه شــكل بومــی هــم بتوانــم ارائــه دهــم. پــس ایــن دغدغــه دوگانــه را داشــتم و هــم در كتاب هــای 
خودآمــوز هنــری جهانــی کنــکاش می کــردم و هــم درگنجینــه كتاب هــای هنــری ایرانــی. در حــوزه خوش نویســی چنــد رســاله آموزشــی داریــم بــا نــام »رســاله 
آداب المشــق« منســوب بــه میرعمــاد و كتــاب »صراط الســطور« نوشــته ســلطان علی مشــهدی. در ایــن کتاب هــا تأکیــد بــر آمــوزش بــر اســاس »مشــق 

عملــی«، »مشــق نظــری« و »مشــق خیالــی« اســت؛ شــیوه ای بســیار کامــل کــه ســاختار کتــاب قلم زنــی مــن نیــز بــر ایــن اســاس طراحــی شــد.

چرا این كتاب رنگی چاپ نشد؟

مؤسســه متــن حرفــی نداشــت، ولــی هزینــه اش بــرای هنرآمــوزان حــدود 200 هــزار تومــان می شــد و بــه هــدف اش کــه گســترش در شــهرها و روســتاهای 
سراســر کشــور اســت، نمی رســید. شــاید در چــاپ بعــدی نســخه ای هــم بــا تیــراژ پایین تــر بــه صــورت رنگــی چــاپ شــود.

در مورد هدفی كه به عنوان یك استاد قلم زنی در نوشتن این كتاب دنبال كرده اید، بفرمایید؟

یكــی از مشــكالتی كــه در آمــوزش قلم زنــی در ایــران داریــم، ایــن اســت كــه شــیوه هنــری شــاگردان هــر اســتاد، شــبیه شــیوه هنــری همــان اســتاد  می شــود. 
ســعی مــن در ایــن كتــاب ایــن بــوده اســت کــه فضایــی ایجــاد کنــم کــه آمــوزش قلم زنــی از محــدوده صرفــاً تك اســتادی فراتــر رفتــه و پرســپکتیو کامل تــری 
از قلم زنــی معرفــی شــده و تــا آنجــا کــه ممکــن اســت آمــوزش داده شــود. همیشــه در کالس هــای خــودم تــالش می کنــم تمــام شــیوه ها را آمــوزش دهــم و 
همیشــه بــه شــاگردان ام توصیــه می كنــم كــه از ابتــدا ســبك انتخــاب نكننــد و اجــازه بدهنــد تــا از هــر تکنیکــی حداقــل یــک اثــر خلــق کننــد و بعــد ببیننــد 
كــه عالقــه و توانایی شــان بیشــتر بــه كــدام شــیوه قلم زنــی اســت؛ البتــه بــه جــز كســانی كــه از قبــل برنامــه ای داشــته باشــند و یــا حــوزه كاری خاصــی. هــدف 
مــن، همیــن بــود کــه کتابــی بــرای قلم زنــی بنویســم کــه خودآمــوز باشــد و اینكــه عالقه منــدان آن بتواننــد بــدون کالس و اســتاد ایــن هنــر را بیاموزنــد؛ البتــه 

ایــن ایــده آل مــن بــوده ولــی در عمــل بایــد چنــد ســالی بگــذرد و مــن بازخــورد آن را ببینــم.

از چه موقع عالقه مندی به نوشتن كتاب در شما شكل گرفت؟

دقیــق نمیدانــم. شــاید در ناخــودآگاه مــن و نوجوانــی ام باشــد کــه مــن را بــه ایــن ســمت هدایــت کــرده، چــون نوجــوان کــه بــودم یکــی از ســرگرمی هایم 
ــا پــدرم بــه پاســاژی كــه در اراک، پوســتر و عكس هــای مــورد عالقــه مــن در آن  جمع کــردن عکس هــای راکــی و بروســلی و ماننــد آنهــا بــود. یك بــار کــه ب
زمــان را داشــت، رفتــه بــودم و مثــل همیشــه چنــد تــا عکــس خریــدم، پــدرم گفــت: »محمــد می دانــی كــه اگــر کســی وقــت بگــذارد و چنــد ســال عکس هــای 
حیوانــات و یــا هــر چیــز دیگــر را جمــع کنــد و در موردشــان اطالعاتــی ذخیــره كنــد و بیامــوزد، می توانــد اینهــا را یک جــا کتابــش کنــد و بــه چــاپ برســاند؟« 

یــادم اســت كــه ایشــان در آن روز برایــم اســم خــرس را بــه عنــوان نمونــه آوردنــد.

شــاید هــم دلیــل دیگــرش ایــن باشــد کــه مــن قلم زنــی را در اصفهــان یــاد نگرفتــم. درســت اســت كــه شــروع اش در اصفهــان بــود ولــی خیلــی در اصفهــان 
نبــودم کــه بتوانــم بــه همــه کارگاه هــا دسترســی داشــته باشــم. یکــی دو ســال اول را بــه شــیوه اســتادم، آقــای باباخانــی کار کــردم؛ امــا برایــم کافــی نبــود. 
مــن دائــم دوســت داشــتم شــیوه های دیگــر را یــاد بگیــرم ولــی در اراک و تهــران كــه بعــداً ســاكن شــدم،  ایــن امــکان نبــود و بــا ســختی فــراوان توانســتم 
آموزش هــای دیگــر را ببینــم. بــه عنــوان مثــال، عاشــق دواتگــری یــا همــان ســاخت ظــروف بــودم و هیــچ راهــی نبــود و راســتش چندیــن بــار هــم بــه اصفهــان 
رفتــم و از اســتادان ایــن حــوزه خواســتم  كــه بــه مــن آمــوزش دهنــد، امــا قبــول نکردنــد... باالخــره در زمانــی کــه در دانشــگاه مازنــدران تدریــس می کــردم، 
اســتاد دواتگــری ام، آقــای توکلــی قبــول زحمــت کردنــد و یــک تــرم آمدنــد دانشــگاه و بــه مــن هــم ایــن هنــر را یــاد دادنــد؛ یعنــی می خواهــم بگویــم كــه خیلــی 
اذیــت شــدم تــا هــر تکنیکــی را یــاد بگیــرم. یــا مثــال دیگــر اینكــه، »قلم ســازی« را خــوب بلــد نبــودم و آن قــدر ســاختم تــا بــه ایــن چیــزی رســیدم کــه در 
کتــاب آمــده... ســال ها بعــد هــم كــه در فرهنگســتان  هنــر شــروع بــه كار كــردم، بــاز انگیــزه نوشــتن كتــاب پررنگ تــر شــد؛ یعنــی بهتــر اســت بگویــم ایــن 
كتــاب، خروجــی محمــد صحرانــورد اســت بعــد از 10 ســال كــه در فرهنگســتان  هنــر بــوده؛ البتــه اگــر مــن در فرهنگســتان نبــودم، بــاز هــم ایــن كتــاب نوشــته 
می شــد امــا نــه بــا ایــن دقــت و وســواس 5 ســال اولــی کــه در فرهنگســتان هنــر بــودم، در بخــش پژوهشــی مشــغول بــه كار بــودم و دائمــاً در نشســت ها 
و ســخنرانی ها و کنفرانس هــای پژوهشــی حضــور داشــتم و ایــن برنامه هــا کــه هــر روز و هــر مــاه درگیرشــان بــودم، آدمــی از مــن ســاخت كــه بــا وســواس 

بیشــتری بــه حــوزه پژوهــش و بــه ویــژه كتاب نویســی نــگاه کنــد. 

ویراستاری كتاب به چه نحوی انجام شد؟

كتــاب دو ویراســتار داشــت؛ یكــی همســرم كــه تمامــی حرافــی و زیاده نویســی های مــن را از کتــاب حــذف کــرد و ماه هــا درگیــر کتــاب بــود و دیگــر آقــای 
دكتر شــاكری كــه ویراســتاری را بــا دقــت بســیار انجــام دادنــد. 

در پایان اگر صحبت دیگری دارید، بفرمایید:

از همــه کســانی کــه بــه مــن کمــک کردنــد تــا ایــن کتــاب نوشــته شــود سپاســگزاری می کنــم. چــه آن هایــی کــه بــه طــور مســتقیم در نوشــتن کتــاب دخالــت 
داشــتند و اسمشــان در صفحــه سپاســگزاری کتــاب آمــده و چــه کســانی کــه غیــر مســتقیم بودنشــان در مســیر زندگــی مــن، موجــب نــگارش ایــن کتــاب 

شــد. مثــل اســتاد قلمزنــی جنــاب آقــای باباخانــی و همچنیــن مدیــر مــن در بخــش پژوهشــی فرهنگســتان هنــر، جنــاب آقــای دکتــر یــارزاده. 
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سمیراخوانساری

هم زمــان بــا روزهــای مــاه مبــارک رمضــان و مقــارن بــا شــب معــراج رســول 
اکــرم)ص(، گردهمایــی »بســم هللا نگاری« بــا عنــوان »ترنــم عارفانــه« بــه 
دبیــری »منصــور مهرنــگار« مدیــر گــروه هنــر دانشــگاه ناصــر خســرو، روز 
دوشــنبه 22 خــرداد از ســاعت 10 تــا 17 در مؤسســه فرهنگــی- هنــری صبــا 

وابســته بــه فرهنگســتان هنــر برگــزار شــد. 

در فراخــوان ایــن گردهمایــی   آمــد ه  اســت: »بدایــع نــگاری« بــه معنــای 
اســت  اســالمی  ایرانــی-  خوش نویســی  نظــام  در  اثــر  خلــق  و  مشــق 
و در گذشــته بــه »علــم الجمــال« مشــهور بــوده و در آن حــروف قالــب 
ترکیب هــای خــالق، مبدعانــه و در ترکیــب یــا اســتحاله بــا اشــکال نمادیــن 
نگاشــته می شده اســت. بدایــع نــگاری كــه امــروزه در قالــب گردهمایی هــا 
و جشــنواره ها برگــزار می شــود تــا هنرمنــدان را بــه محــك آثــار بگذارنــد و 

موجــب رشــد و شــكوفایی در ایــن عرصــه شــوند. 

مهرنــگار دبیــر علمــی ایــن جشــنواره  بــه تشــریح ایــن گردهمایــی پرداخــت 
دوســتان  دعــوت  بــه  »بســم هللا نگاری«  گردهمایــی  داشــت:  اظهــار  و 
مؤسســه صبــا انجــام شــد و شــب معــراج پیامبــر را بــرای ایــن برنامــه 
ــه هیــچ وجــه  ــم. در ســال هایی كــه مــن فعالیــت می كنــم، ب انتخــاب كردی
بــه یــاد نمــی آورم كــه بدایع نــگاری خلــق اثــر انجــام شــده باشــد، هــر چنــد 
در قدیــم، مجالســی بــوده كــه دورهــم می نشســتند و »بســم هللا نگاری« 

ترمنى عارفانه با گردهمایى بسم الّله نگاران

را  ایــن گردهمایــی، ســاختار حركتــی- بصــری  بــرای  مــا  كار می كردنــد. 
حركــت تایپوگرافــی و حروف نگارانــه انتخــاب كردیــم كــه بیشــتر تركیــب و 
مجالســت حــروف بــا یكدیگــر انجــام گیــرد و زیرمجموعــه گرافیــك اســت و 
در دو بخــش كــه یكــی، تایپوگرافــی و حروف نــگاری آیــه شــریفه »بســم هللا 
الرحمــن الرحیــم« و دومــی، جلوه هــای بصــری و نمادیــن »مــرغ بســمل« 

انجــام شــد.

وی در خصــوص اینكــه خلــق اثــر در ایــن گردهمایــی بــا توجــه بــه چــه 
پتانســیل های هنــری در شــركت كنندگان  انجــام می شــود، عنــوان كــرد: 
ــوان تقســیم  ــه ســه دســته می ت ــی را ب ــن گردهمای ــر در ای ــق اث رویكــرد خل
ــا بــه دور از قواعــد  كــرد: اول، خوش نویســانی كــه ســعی بــر آن داشــتند ت
نوشــتاری و خطاطــی، جلوه هــای حروف نگارانــه را بــا خوش نویســی تلفیــق 
در  ســعی  رویكــرد حروف نگارانــه  بــا  كــه  گرافیســت هایی  دوم،  نماینــد. 
ایجــاد جلوه هــای گرافیــك ســنتی در گذشــته و تلفیــق بــا جلوه هــای بصــری 
ــری از حــروف  ــا بهره گی ــه ب ــی )نقاشــی خط( ك داشــتند. ســوم، خــط نگاران
ــب  ــرم در قال ــگ و ف ــر ایجــاد معاشــقه ای از رن ــالش ب ــگ، ت و كاربســت رن

ــگارش »بســم هللا« داشــتند. ن

دبیــر علمــی همایــش در خصــوص جامعــه آمــاری شــركت كننده در ایــن 
گردهمایــی گفــت: جامعــه آمــاری ایــن گردهمایــی را 56 نفــر عالقه منــد بــه 
ایــن نــوع كار از دانشــگاه های مختلــف تشــكیل دادنــد كــه بــاالی 80 درصــد 
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آن هــا دانشــجویان كارشناسی ارشــد هســتند و گرافیــك می خواننــد.

مهرنــگار بــه دانشــجویانی كــه از دانشــگاه های مختلــف شــركت كردنــد، پرداخــت و گفــت: دانشــگاه الزهــرا، دانشــگاه تهــران، دانشــگاه هنــر، دانشــگاه 
آزاد غــرب و دانشــگاه ناصرخســرو در شــهر ســاوه و دو ســه نفــر هــم كاردانــی علمــی- كاربــردی شــركت كرده انــد و چنــد نفــر هــم دانشــجوی رشــته های 

غیرمرتبــط كــه كالس آزاد می رونــد، از جملــه هنرآموزانــی هســتند كــه آمده انــد تــا خلــق اثــر كننــد.

وی بــه اهــداف برگــزاری ایــن جشــنواره اشــاره كــرد و افــزود: پیامبــر فرموده انــد: »هــر كــس "بســم هللا الرحمن الرحیــم" را بــه خــط خــوش بنویســید، بــدون 
حســاب بــه بهشــت مــی رود.« و ایــن حدیــث از روایــات معتبــر اســت. دیگــر اینكــه، توجــه جــدی بــه هنــر گرافیــك نــاب ســنتی ایرانــی- اســالمی و شــناخت 
كاربــرد مفاهیــم و محتــوای آنهــا از اهــداف ایــن گردهمایــی بــود؛ همچنیــن آشــنایی بصــری بــا هنــر غنــی گذشــته و التــزام و توجــه جــدی جوانــان بــه ایــن 
ســیر از هنــر گذشــته كــه متأســفانه امــروز در دانشــگاه ها كمتــر مــورد توجــه قــرار می گیــرد. در مجمــوع اینكــه بــه هنــر غیرغربــی هــم بپردازیــم؛ چــون 

توانایــی آفرینش هــای هنــری خوبــی وجــود دارد و مــا تاكنــون بســیار كســانی را داشــتیم كــه بــا همــان فونــت ایرانــی آثــار خوبــی خلــق كرده انــد. 

ــان  ــه باورت ــاد ك ــن طراحی هــا افت ــی در ای ــات خوب ــرد: آنقــدر اتفاق ــح ك ــق شــده، تصری ــار خل ــدی خــود از آث ــن اســتاد دانشــگاه در خصــوص رضایتمن ای
نمی شــود، بــه عنــوان مثــال بــرای نخســتین بــار بعــد از ســده  ها، از خــط كوفــی بــرای طراحــی »بســم هللا« اســتفاده شــد؛ الزم بــه ذكــر اســت كــه بگویــم در 
گذشــته »بســم هللا« را مرمــوز می نوشــتند، چــون رمــزگان خداونــد اســت و بچه هــا در ایــن گردهمایــی، خیلــی خــوب ایــن رمــوز را اجــرا كردنــد و همچنیــن 

از نمادهایــی مثــل »گــره« اســتفاده كردنــد كــه نمــاد »حبل المتیــن« اســت. 

عبدالرضــا چارئــی، عضــو هیئــت علمــی دانشــكده هنــر دانشــگاه شــاهد و از داوران ایــن گردهمایــی نیــز در خصــوص اقشــار شــركت كننده در گردهمایــی، 
اظهــار داشــت: بــا فراخوانــی كــه بــه ایــن مناســبت در رســانه ها و فضــای مجــازی منتشــر شــد، دانشــجویان، مدرســان و هنرمنــدان آزاد در ایــن گردهمایــی 

شــركت كردنــد. بســم هللا نگاری در دو بخــش، بــا دســت آزاد و بــا كمــك 
نرم افــزار انجــام می شــود. طرح هــا نیــز در دو قالــب بســم هللا نگاری ســاده 

و مــرغ بســم هللا می توانــد اجــرا و ارائــه شــود. 

صبــح  از  افــزود:   جشــنواره  ایــن  شــركت كنندگان  ســطح  مــورد  در  وی 
كارهــا چندیــن بــار توســط مــن، دكتــر مهرنــگار و اســتاد چهره پــرداز كــه از 
داوران علمــی ایــن گردهمایــی هســتیم، مــورد بازبینــی قــرار گرفتــه اســت. 
در مجمــوع می تــوان گفــت كــه ســطح كارهــا تــا اینجــا خــوب و باكیفیــت 
بوده اســت؛ امــا متأســفانه چنیــن كارهایــی بیشــتر بــه صــورت مناســبتی در 
دو مــاه مبــارك رمضــان یــا محــرم اتفــاق می افتــد، در صورتــی كــه بایــد بــه 
صــورت ســالیانه چندیــن نوبــت و بــه صــورت سراســری در كل كشــور برگــزار 
شــود. مشــخص اســت كــه وقتــی تعــداد بیشــتری از افــراد سراســر كشــور 
بتواننــد در چنیــن گردهمایی هــا شــركت نماینــد، مســلماً ســطح كار بــه 
مراتــب باالتــر مــی رود. ولــی بــه دلیــل امكانــات و شــرایط ایــن گردهمایی هــا 

معمــوالً بــه صــورت محدودتــر برگــزار می شــود. 

آثــار   داوری  بــرای  كــه  معیارهایــی  خصــوص  در  برجســته  اســتاد  ایــن 
اهمیــت دارد، خاطرنشــان كــرد: آنچــه كــه بیــش از همــه برایمــان اهمیــت 

دارد، ایده پــردازی اســت. برخــی كارشــان خــوب اســت و از تكنیــك خوبــی برخوردارنــد، امــا ایــده  و خالقیتــی در كارشــان نمایــان نیســت، قــدر مســلم آثــاری 
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كــه در آن ایــده نباشــد، مــورد اقبــال قــرار نمی گیــرد. برخــی از ورك شــاپ ها و گردهمایی هــا بیشــتر نمایــش یــك غوغاســاالری در عرصــه هنــری اســت. ولــی 
مــا هدفمــان بیشــتر توجــه بــه خالقیت هــا و نوآوری هاســت تــا شــاهد رشــد 

و توســعه بیشــتری در ایــن عرصــه باشــیم. 

وی همچنیــن در خصــوص اینكــه چــرا هنــر خوش نویســی وارد عرصــه 
آكادمیــك نمی شــود، تصریــح كــرد: در تحصیــالت تكمیلــی تكیــه بــر روی 
نگارگــری اســت، در صورتــی كــه هنــر خوش نویســی، هنــری بكــر اســت و 
می تــوان گفــت؛ تنهــا هنــری اســت كــه در طــول اعصــار بــه صــورت دســت 
نخــورده باقــی مانده اســت. در  گذشــته كــه ایــن هنــر بــه شــیوه اســتاد 
و  شــاگردی یادگرفتــه می شــد و بــا تشــكیل انجمــن خوش نویســان نیــز 
سال هاســت كــه بــه همــان شــیوه مكتبــی و دفتــری بــه آمــوزش ایــن هنــر 
ــا ســطح كاردانــی در دانشــگاه  های  می پردازنــد. البتــه چنــدی اســت كــه ت
علمــی- كاربــردی آمــوزش داده می شــود، امــا آنچــه مشــكل اصلی ماســت، 
تحقیقــات و پژوهش هایــی اســت كــه در زمینــه خوش نویســی اســت. در 
حــال حاضــر دكتــر قلیچ خانــی یــك تنــه بســیاری از پژوهش هــا را انجــام 
می دهــد و تنهــا تعــداد معــدودی بــه انــدازه انگشــتان دســت دربــاره ایــن 
هنــر بــه پژوهــش می پردازنــد و متأســفانه برخــی از تحقیقــات بــه صــورت 
ترجمــه بــه دســت مــا می رســد در صورتــی كــه مــا بایــد بــه درون مایه هــای 

ایــن هنــر توجــه كنیــم و آن را بــه عنــوان هنــری بكــر و ایرانــی مــورد توجــه بیشــتری قــرار دهیــم. 

چارئــی در خصــوص اینكــه هنــر گرافیــك در توســعه خوش نویســی چقــدر مؤثــر اســت نیــز عنــوان كــرد: بســیاری از خوش نویســان، تایپوگرافــی بــه ســبك 
رایانــه و گرافیــك ایــن هنــر را جــدای از خوش نویســی می داننــد و كاربــرد آن را در خوش نویســی قبــول ندارنــد، مــا ،برخــی از دانشــگاهیان، تــالش می كنیــم 
تــا بدعت هــا بــه روز شــود و معتقدیــم كــه ایــن هنــر از زمانــی كــه بــه عرصه هــای آكادمــی راه یافتــه توانســته پیشــرفت زیــادی در ارائــه طرح هــا و خالقیــت 

در زمینــه خوش نویســی داشــته باشــد. 

وی دربــاره خوش نویســی در دیگــر كشــورهای اســالمی و وضعیــت ایــن هنــر در كشــورمان یــادآور شــد: خــط نســتعلیق خــاص ایرانی هاســت، امــا 
كشــورهایی چــون افغانســتان، جنــوب روســیه، اعــراب و تركیــه نیــز از ایــن خــط بهــره می برنــد. ولــی آثــار  هیچكــدام بــه حــالوت خوش نویســی ایرانــی 
نیســت. امــا آنچــه رنــج آور اســت، مافیایــی  اســت كــه در ایــن حــوزه وجــود دارد و متأســفانه بــه علــت وجــود ایــن مافیــا خوش نویســان ایرانــی نمی تواننــد 

ــد برســند.  ــه آنچــه می خواهن ــی ب در عرصه هــای جهان

ایــن پژوهشــگر خوش نویســی بــه توضیــح بیشــتر در خصــوص مافیایــی كــه در ایــن حــوزه حضــور دارنــد، پرداخــت و گفــت: كســانی كــه بــا قیمــت كمــی 
آثــار را خریــداری كــرده و در خــارج از مرزهــا بــا قیمت هــای گــزاف بــه فــروش می رســانند و در واقــع دالل هایــی كــه در ایــن عرصــه حضــور دارنــد و هنرمنــد 

را بــه نوعــی مجبــور بــه فــروش آثــارش بــه بهایــی انــدك می كننــد و قیمــت واقعــی اثــر را بــه هنرمنــد نمی پردازنــد. 

وی در پایــان ســخنان خــود خطــاب بــه متولیــان هنــر اظهــار داشــت: امیدواریــم متولیــان هنــر در ســطح كشــور نســبت بــه اقتصــاد هنــر و حمایــت از 
هنرمنــدان خصوصــاً جوانانــی كــه تــازه وارد ایــن عرصــه می شوند،ســازوكار و برنامــه ای ارائــه دهنــد تــا موجــب توســعه هنــر در كشــور باشــیم. 
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چشم اندازهاى نو در هرن و زبان هندى

الهامالیقی

ــال فرهنگــی هنــری هنــدی ظهــر روز شــنبه 30  ــا حضــور »ســوراب كومــار شــاهی« فعّ ــان هنــدی« ب ــر و زب ــو در هن نشســت علمــی »چشــم اندازهای ن
ــر برگــزار شــد.  اردیبهشــت، در  فرهنگســتان هن

وی در ایــن نشســت، ضمــن معرفــی خــود، بــه ارائــه تصویــری از تغییراتــی كــه در ســپهر و در زبــان هنــر هنــد - هنــر بــه معنــای ادبیــات و ســینما 
به خصــوص ســینما- اتفــاق افتاده اســت، پرداخــت و بیــان كــرد: »قبــل از صحبــت كــردن دربــاره ســینما مــن دربــاره ادبیــات صحبــت می كنــم، بــه دلیــل 
این كــه ادبیــات و ســینما در هنــد بــا هــم ارتبــاط نزدیكــی دارنــد و تفاوت هایــی كــه در گذشــته وجــود داشــته خیلــی كــم رنگ تــر شــده و امــروز كســی كــه 

می خواهــد فیلم نامه نویــس خوبــی باشــد، حتمــاً بایــد در زمینــه ادبیــات هــم نویســنده خوبــی باشــد.«

ــا ترك هــا بــه هنــد  ــا ایرانی هــا بــه هنــد نیامــد،  بلكــه ب ایــن روزنامه نــگار افــزود: »داســتان زبــان فارســی در هنــد داســتان جذابــی اســت. زبــان فارســی ب
آمــد. در ســده ســیزده میــالدی زمانــی را در هنــد داریــم كــه طبقــه اشــراف هنــد بــه زبــان فارســی صبحــت می كننــد و می نویســند. زمانــی كــه ترك هــا 
)گورگانیــان( هنــد را فتــح كردنــد،  زبــان فارســی بــه زبــان رســمی و دربــاری و الیــت در هنــد تبدیــل شــد. در حالــی كــه زبــان تركــی  كــه ســربازان تــرك بــه آن 
ســخن می گفتنــد، تبدیــل بــه زبــان كوچه بــازاری شــد. بعدهــا بــه ایــن نتیجــه رســیدند كــه بــه دلیــل دور بــودن دســتور زبــان تركــی از زبــان بومی هــای هنــد، 
تركــی نمی توانــد بــه عنــوان زبــان كوچــه و بــازار هــم اســتفاده شــود. در نتیجــه تصمیــم گرفتنــد كــه زبــان جدیــدی ایجــاد كننــد كــه ماننــد یــك پــل بیــن زبــان 
فارســی و زبان هــای هنــدی باشــد. ایــن زبــان از گرامــر زبان هــای هنــدی بخصــوص سانســكریت اســتفاده می كنــد و واژه هــای زبــان فارســی و تركــی در آن 

بــه كار رفتــه اســت ، بــه ایــن زبــان "زبــان اردوی محلــه" می گفتنــد. اردو بــه ایــن دلیــل بــه كار رفــت كــه اردو در تركــی بــه كمــپ نظامــی گفتــه می شــد.«

وی ادامــه داد: »در ســده ســیزدهم،  امیرخســرو دهلــوی، فیلســوف و شــاعر مهــم ایرانــی از ایــران بــه هنــد مــی رود. امیرخســرو كســی اســت كــه اعتبــار 
ایجــاد زبــان اردو بــه وی بــاز می گــردد و وی را بــه عنــوان بنیان گــذار زبــان اردو می شناســند. ســپس بــا نمایــش چنــد شــعر بــه نقــاط جدایــی زبــان فارســی 
از اردو اشــاره كــرد و نشــان داد كــه بخــش اول شــعر كــه بــه زبــان فارســی اســت را مخاطــب فارســی زبــان متوجــه می شــود، ولــی بخــش دوم كــه بــه زبــان 
اردوســت، بــرای مخاطــب فارســی زبان قابــل فهــم نیســت. در ایــن زبــان، واژه هــای مربــوط بــه مفاهیمــی مثــل عشــق و خیانــت كــه در زبــان فارســی خیلــی 

خــوب بیــان شده اســت، از زبــان فارســی گرفتــه شده اســت.«

ایــن پژوهشــگر دربــاره تاریــخ ســینما در هنــد بــه دهه هــای ابتدایــی ســده نــوزده بازگشــت و گفــت: »در دهه هــای 1920 تــا 1930 كــه هندوســتان هنــوز 
مســتعمره انگلســتان بــود و نهضت هــای اســتقالل طلبانه در هنــد در حــال رشــد بــود، روزنامــه "ســوز وطــن" در هنــد منتشــر می شــد كــه معروف تریــن 
ــام "پریــم چنــدز" منتشــر می كــرد كــه از معروف تریــن نویســندگان ســده بیســتم هنــد بــود. ایــن  روزنامــه ملی گرایــان هنــد بــود و آن را یــك هنــدو بــه ن
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ــان تحصیلی شــان اردو و  ــان فارســی و اردو منتشــر می شــد. مخاطبــان ایــن روزنامــه مثــل بازیگــران، هنرمنــدان و تحصیل كــردگان، زب روزنامــه در دو زب
فارســی بــود. وقتــی تئاتــر خیلــی رایــج می شــود و مبــارزان اســتقالل تصمیــم می گیرنــد از تئاتــر بــه عنــوان رســانه اســتفاده كننــد، ایــن همــان زبانــی اســت 
كــه مــورد اســتفاده قــرار می گیــرد. در آن دوره بهتریــن تئاترهــا و ســالن های تئاتــر متعلــق بــه پارســیان و زرتشــتیان بــود. اردشــیر ایرانــی كــه پارســی بــود 
یكــی از معروف تریــن ســالن داران تئاتــر در هنــد بــود. وی بــا دیــدن ایــن كــه مخاطبــان تئاتــر محدودنــد،  تصمیــم گرفــت مضامیــن تئاترهــا را در مدیــای 
بزرگ تــری كــه مخاطبــان بیشــتری داشــته باشــد بــه كار ببــرد و ایــن تولــد ســینمای ناطــق در هنــد بــود. ایرانــی تصمیــم گرفــت تعــدادی از داســتان هایی 
را كــه در تئاترهــا اســتفاده می شــد بــه صــورت ورژن ســینمایی اجــرا كنــد. ایــن تئاترهــا در هنــد بســیار محبــوب بودنــد و وقتــی بــه صــورت فیلــم درآمدنــد 

فیلم هــا هــم بســیار محبــوب بودنــد.«

ــان  ــر شــد و اســتفاده از واژه هــا و دســتور زب ــان اردو در فیلم هــای هنــدی محدودت ــد و پاكســتان اســتفاده از زب ــی هن ــا جدای ویــس در ادامــه گفــت: »ب
سانســكریت بیشــتر شــد. همان قــدر كــه در هنــد كمتــر از زبــان اردو اســتفاده می شــد، در پاكســتان ایــن زبــان رواج بیشــتری یافــت. مثــالً ســرود ملــی 
پاكســتان در كل فارســی شده اســت . ایــن اتفاقــات باعــث شــد كــه دو طــرف زبــان اردو در شــبه جزیره هنــد و پاكســتان شــكل بگیــرد. در یــك ســو 
)پاكســتان( اردوی فارســی شــده و در ســمت دیگــر مرز)هنــد( اردوی سانســكریت شــده اســتفاده شــد. در اردوی هنــد بــا نســل جدیــدی از نویســنده ها 
مواجهیــم كــه بیشترشــان كمونیســت اند و مضامیــن عاشــقانه و اســالمی دیگــر در شعرهایشــان وجــود نــدارد و مضامیــن كارهایشــان بیشــتر انقالبــی و 
مبارزه جویانــه اســت. شــعرهای ایــن نســل دوم بیشــتر توســط فرزنــدان خانواده هــای شــیعه ســروده شده اســت. در دهــه پنجــاه بــه بعــد خانواده هــای رده 
بــاال كــه در هنــد باقــی مانده انــد، 90 درصــد شــیعه بوده انــد. و بــه همیــن خاطــر اســت كــه ایــن شــاعران بــا پس زمینــه شــیعه حتــی اگــر كمونیســت هــم 

باشــند، اكثرشــان بــرای اقنــاع مخاطــب بــه ماجــرای كربــال ارجــاع می دهنــد.«

كومارشــاهی افــزود: »از دهــه پنجــاه بــه بعــد، ســینمای هنــد بــا گــذر از ســینمای عاشــقانه وارد ســینمایی شــد كــه بــه پادشــاهانی می پرداخــت كــه بــر 
هنــد حكمرانــی می كردنــد. یكــی از فیلم هــای معــروف ایــن دوره، مغــول اعظــم اســت. در حالــی كــه در ایــن دوره نمی شــد در ســینما خیلــی از زبــان اردوی 
نزدیــك بــه فارســی یــا فارســی اســتفاده كــرد،  امــا بــه دلیــل ایــن كــه ایــن فیلم هــا روایت گــر تاریــخ هنــد هســتند بــه نویســندگان اجــازه داده می شــد از 
اردوی نزدیــك بــه فارســی یــا زبــان فارســی كــه زبــان آن زمــان كــه فیلــم اتفــاق افتــاده بوده اســت، اســتفاده كننــد. مثــالً وقتــی قــرار اســت بــرای پادشــاه اكبــر 
دیالــوگ بنویســید او كــه هنــدی بلــد نبــوده، پــس از لحــاظ تاریخــی غلــط اســت كــه بــا زبــان هنــدی برایــش دیالــوگ بنویســید. درنتیجــه دوبــاره فضــا بــاز 

می شــودكه بــه زبــان فارســی یــا اردو دیالــوگ نوشــته شــود.«

وی گفــت: »دلیــل دیگــری كــه باعــث بازگشــت دوبــاره ایــن زبــان بــوده ایــن اســت كــه در زمــان ایــن فیلم هــا پانــزده ســال از زمــان جدایــی هنــد و پاكســتان 
گذشــته و نفــرت از زبــان اردو كمتــر شــده و بــه عنــوان زبــان نوســتالوژیك شــده اســت و مــردم بــه لحــاظ نوســتالوژیك شــدن از آن لــذت می برنــد. فیلم هــای 
زیــادی بــا همیــن مضمــون و قصه هــا در دوره كوتاهــی ســاخته شــدند كــه بــه طــور موقــت جــان دوبــاره ای بــه زبــان اردو بخشــیدند. امــا در طوالنــی مــدت 
باعــث تضعیــف زبــان شــدند. زبان شناســان معتقدنــد اگــر قصــد از بیــن بــردن زبانــی را داریــد آن را در شــرایطی قــرار بدهیــد كــه بــه زبــان كالســیك تبدیــل 
شــود. در ایــن دوره زبــان اردو بــه زبــان كالســیك هنــد تبدیــل شــد و از زبــان كاربــردی روزمــره خــارج شــد و پویایــی خــود را از دســت داد. بــه همیــن علــت 
اســت كــه االن كســانی در هنــد از لغاتــی در زبــان پارســی اردو اســتفاده می كننــد كــه ایرانی هــا در در دهــه 1950 اســتفاده از آن را كنــار گذاشــتند، بــه 
همیــن علــت اســت كــه زبــان اردویــی كــه امــروز در هنــد صحبــت مــی شــود بیشــتر بــه زبــان فارســی دری كــه در افغانســتان صحبــت می شــود نزدیــك 
اســت. ایــن اتفاقــات كم كــم باعــث شــد زبــان اردو وارد حبابــی شــده و تغییــر نكنــد و این هــا باعــث مــرگ كــم كــم زبــان اردوی فارســی در ســینمای هنــد 

شد.«

وی در انتهــا تصریــح كــرد: »ایــن موضــوع باعــث شــد باعــث شــد كــه عــالوه بــر زبــان، مضامینــی هــم كــه از اتمســفر زبــان فارســی و اردو گرفتــه می شــد، 
جــای خــود را بــه مضامیــن دیگــری داده اســت. بــه خصــوص بعــد از 1990 كــه بــا انقــالب لیبرالــی مخاطبــان ســینما هــم عــوض شــدند و دیگــر فقــط قشــر 
اشــرافی نبودنــد و همــه مــردم بــه ســینما آمدنــد. در دهــه50 میــالدی بازیگرهــای مســلمان كــم داشــتیم، امــا شــخصیت های مســلمان هــم كــم بودنــد. امــا 
امــروزه بازیگرهــای مســلمان زیــادی داریــم كــه شــخصیت های مســلمان را بــازی نمی كننــد. امــروز فیلم هــای هنــدی در آمریــكا و انگلیــس بیشــتر پــول در 
می آورنــد تــا در خــود هنــد. مضامیــن ســابق بــرای مــردم خــود هنــد جــذاب بــود ولــی مضامیــن امــروز بــرای آنهــا بــه قــدر ســابق جــذاب نیســت و ســینمای 

هنــد بــرای ذهنیــت غربــی فیلــم می ســازد. امیدواریــم ســینمای هنــد بــه فیلــم ســاختن بــرای مخاطــب شــرقی بــاز گــردد.«
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رهیافت های پدیدارشنااسنه به هرن

در پنجمیــن گام از سلســله درس گفتارهــای تخصصــی نظریــه و نقــد هنــر، کــه پژوهشــکده هنــر بــا حضــور صاحب نظــران و چهره هــای صاحب نــام 
حوزه هــای هنرپژوهــی برگــزار می کنــد، رهیافت هــای پدیدارشناســانه بــه هنــر در گســتره ای از نقــد توصیفــی تــا نقــد تفســیری و بــا نگاهــی بــه بنیان هــای 

نظــری ایــن رویکــرد و ترســیم نســبت فیلســوفانِ پدیدارشــناس بــا هنــر، مــورد بحــث و بررســی قــرار گرفــت.

در ایــن نشســت کــه عصــر روز دوشــنبه اول خــرداد در محــل پژوهشــکده بــا حضــور عالقه منــدان برگــزار شــد، دكترســید مهــدی ناظمــی قره بــاغ 
)پژوهشــگر و مــدرس فلســفه هنــر( بــه تبییــن و بررســی رهیافت هــای پدیدارشــناختی بــه هنــر در افقــی از نظریــات و آراء فلســفه های پدیدارشناســی از 

ســوبژکتیو تــا هرمنوتیــک پرداخــت.

در آغــاز ایــن نشســت، اســماعیل پناهــی )سرپرســت گــروه نظریــه و نقــد هنــر پژوهشــكده هنــر( بــا بیــان اینکــه پدیدارشناســی هنــر، بررســی چگونگــی 
پدیــدار شــدن هنرهــا در طــول تاریــخ اســت، بــه تفــاوت آن بــا پدیدارشناســی هنــری پرداخــت و گفــت: هنــر در پدیدارشناســی، اصالــت و اولویــت دارد و 
می کوشــد حقیقــت هنــر را تبییــن کنــد نــه یــک رابطــه وجــودی از نــوع کشــف حقیقــت هنــر و روش هنــری هنرمنــد. پدیدارشناســان هنــر قائل انــد کــه 

تفســیر اثــر هنــری بایــد خودارجــاع و بــدون رجعــت بــه اقــوال دیگــر صــورت گیــرد. 

وی آنــگاه بــه ســه ســاحت پدیدارشناســی در قلمــرو هنــر پرداخــت: پدیدارشناســی هنرهــا؛ پدیدارشناســی هنــری و پدیدارشناســی هنــر. وی آنــگاه از دو 
جریــان عمــده در پدیدارشناســی هنــر ســخن گفــت: ســوبژکتیو: روشِ هوســرل کــه مبتنــی بــر کشــف معانــی و ذات هــا در ســاحت آگاهــی اســت در تحلیــل 
زیبایی شناســی و در تلقــی علمــی از آن  و روش غیــر ســوبژکتیو یــا هرمنوتیکــی کــه مبتنــی اســت بــر توجــه بــه ذات هنــر و ظهــور آثــار هنــری در خــالل 

خوانــش و فهــم اثــر و ســرانجام، انکشــاف حقیقــت از مواجهــه هرمنوتیکــی بــا اثــر هنــری.

پــس از آن نوبــت بــه ســید مهــدی ناظمــی قره بــاغ )پژوهشــگر و مــدرس فلســفه هنــر و صاحــب تألیفــات و مقاالتــی در ایــن حــوزه( رســید تــا رهیافت هــای 
پدیدارشناســانه بــه هنــر را بررســی و تحلیــل کنــد. وی ســخن خــود را بــا تبییــن نســبت دوگانــه »ابــژه« و »ســوبژه« و »حیــث التفاتــی« در نســبت میــان 
ــرای حاضــران پرداخــت. او پدیدارشناســی توصیفــی را  ــا پدیدارشناســی تفســیری ب ــه ســیری از پدیدارشناســی توصیفــی ت ــه ارائ ایــن دو آغــاز کــرد و ب
توصیــف درســت پدیده هــا بــه قصــد آشــکار شــدن ذات آن هــا و پدیدارشناســی تفســیری را نیــز منطبــق بــا تلقــیِ هایدگــر بــا ترســیم رابطــه فیلســوفان 
پدیدارشــناس بــا هنرهــا تعریــف کــرد و بــا ذکــر ایــن نکتــه کــه زیبایی شناســیِ پدیدارشــناختی تنهــا منحصــر بــه آراء فیلســوفان پدیدارشــناس نیســت، ایــن 
پیونــد را از خاســتگاه فلســفه زیبایی شناســیِ هــگل بررســی کــرد و گفــت: شــاید بتــوان فلســفه هنــر هــگل را نیــز کــه نســبت حرکــت تاریخــی را بــا هنــر 
روشــن می کنــد و نــگاه بیانگرانــه او بــه هنــر کــه آن را هماننــد فلســفه و دیــن، واجــد وجــه روحــی تبییــن می کنــد و نــه ماننــد کانــت کــه تنهــا در امــر زیبــا 

خالصــه کــرده، نخســتین گام در تبییــن پدیدارشــناختی هنــر بدانیــم. 

وی ســپس بــا نقــل قولــی از هایدگــر در رســاله »ســرآغاز کار هنــری« کــه »هنــر بایــد در نســبت بــا حقیقــت و وجــود ســنجیده شــود و در ایــن راســتا نوعــی 
کار اســت نــه شــیء و شــیء هنــری محصــول کار هنــری اســت و آن کاری اســت کــه حقیقــت یــک شــیء را متجســم و متبلــور ســازد و بــرای انســان ها قابــل 
مفاهمــه کنــد« خاطرنشــان کــرد: در ایــن تفکــر، هنرمنــد در مقــام یــک متفکــر اســت کــه وجــود خویــش را واســطه دریافــت حقیقــت ســاخته و هنــر نیــز 
در اینجــا نهادینــه شــدن عالــم حقیقــت در انســان ها و محــل گفتگــوی حقیقــت بــا آن هاســت. ناظمــی، در ادامــه، بــه فلســفه هنــر گادامــر پرداخــت و 
گفــت: بــرای گادامــر، بیشــتر از هنــر، زیبایی شناســی دغدغــه و مســئله بــود و برایــش دریچــه ای بــه بــازکاوی »فهــم« و نجــات آن از ســیطره سوبژکتیویســم 
بــود. او نســبت »فــرم« و »محتــوا« را راه مطمئنــی بــرای شــناخت حقیقــت هنــر نمی دانســت و معتقــد بــود بایــد بــه عالــم آن هنــر وارد شــویم و گفتگــو 

راهــی بــرای حصــول ایــن مقصــود اســت.

او بــا تبییــن ابــژه زیبایی شــناختی نــزد کانــت یــادآور شــد: تنهــا کاربــرد ابــژه زیبایی شــناختی همــان صــورت یــا فــرم زیباســت و در ادامــه بــه تفکیــک »مؤلف 
تاریخــی« و »مؤلــف پدیدارشــناختی« پرداخــت کــه از دل اثــر آشــکار می شــود و بــه مــا می گویــد خالــق ایــن ابــژه بایــد از ایــن یــا آن اثــر زیبایی شــناختی 
برخــوردار باشــد چــرا کــه جهــان اثــر هنــری قابــل تحویــل یــا فروکاســتن بــه یــک ابــژه نیســت و بــه شــکل یــک جهان بینــی دیــده می شــود تــا یــک شــیء 

در میــان اشــیاء.

ایــن مــدرس و پژوهشــگر در ادامــه گفتــار خــود افــزود: پدیدارشناســی امــروز تبدیــل بــه یــک رهیافــت عمومــی بــه کلیــت علــوم انســانی شده اســت. چیــزی 
شــبیه روش کــه در ضمــن، خــود را درگیــر پرســش های فلســفی نظیــر چیســتی ادراک جهــان می ســازد. مــا در پدیدارشناســی، یــک مــدل مشــخص و 
قطعــی بــرای رســیدن بــه جــواب نداریــم. یــک رهیافــت پیــش روی ماســت کــه می کوشــد مــا را بــه درســت اندیشــیدن متوجــه کنــد. بــا تالش هــای آلفــرد 

گزارشپنجمیننشستازسلسلهدرسگفتارهایتخصصینظریهونقدهنر
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بــه  پدیدارشناســی  کــه  بــود  شــولتز 
ــوم انســانی تســری یافــت. دغدغــه  تمامــی عل

او بــه جــای فــرم و صــورت، محتــوا و بیــان مفاهیــم بــود. پــس، 
در ایــن تلقــی، پدیدارشناســی قصــد دارد بــا بــه کارگیــری 

ــه آزمــون گــذارد. صورت هــا فهــم جدیــدی از هنــر را ب

ناظمــی قره بــاغ در ادامــه بــه موضــوع پرســش اصلــی پدیدارشناســی رســید: اثــر هنــری چیســت؟ و پاســخ 
داد: ایــن اســتدالل، معنایــی یــا معرفتــی یــا وجــودی مســتقل در اثــر هنــری را مفــروض می گیــرد. در ایــن رهیافــت، پرســش 

مــا از هــر وجهــی از وجــوه اثــر هنــری باشــد، وابســته بــه مؤلــف آن نیســت، زیــرا ایــن نوعــی روی گردانــی از خــود چیزهاســت در 
حالــی کــه پدیدارشناســی می گویــد: پیــش بــه ســوی خــود چیزهــا!

وی در اینجــا بــه تأثیــر پدیدارشناســی در تولیــد هنــری پرداخــت و گفــت: فلســفه، کمــک بــه معرفــت عقالنــی چیزهاســت نــه کمــک بــه 
تولیــد آنهــا، امــا در پدیدارشناســی تأثیرگــذاری بــر تولیــد اثــر را شــاخص تر می بینیــم نظیــرِ کریســتین نوربــرت شــولتز معمــار مشــهور کــه 

بــا رویکــردی پدیدارشناســانه بــه خلــق اثــر هنــری پرداخــت.

قســمت دوم نشســت بــه یــک تمریــن عملــی پدیدارشناســی، پدیدارشناســی ســینما، اختصــاص داشــت. گوینــده در ایــن بخــش بــا تشــریح اهمیــت 
دیدگاه هــای موریــس مرلوپونتــی کــه پدیدارشناســی در ســینما بســیار وام دار نظریــات او بــوده ایــن رشــته را مســتقل از نظام هــای فلســفی، مفهومــی 
و متافیزیکــی دانســت و گفــت: تجربــه فیلــم بــه طــور مســتقل و فــارغ از نظریه هــا و نظام هــای فکــری، مبتنــی بــر یــک روش شناســی هرمنوتیکــی 
اســت کــه در آن چیزهــا را بایــد در متــن خــود جســتجو کــرد. پرســش از نــوع فیلــم و انتخــاب فیلــم، تهیــه بلیــط و ورود بــه ســالن انتظــار، ورود جمعــی 
بــه ســالن نمایــش فیلــم کــه در آن همــه چشــم ها بــه یــک ســو خیــره می شــود، خامــوش شــدن چراغ هــا، آغــاز تبلیغــات و ســکوت نســبی، آغــاز فیلــم 
اصلــی و ســکوت مطلــق، خــروج دســته جمعــی از ســالن کــه همــه تداعــی یــک مناســک آئینــی جمعــی را می کنــد همــه در ایــن رهیافــت بررســی 
می شــوند. تکنولــوژی فیلــم و گســتره آن کــه تمــام هویت یابــی فیلــم در تمایــز از دیگــر شــاخه های هنــری بــر اســاس آن ســنجیده می شــود و زمــان، 

مــکان، افــراد و کلیــت عالــم ســینما از طریــق آن متجلــی می شــود همــه موضــوع بررســی در ایــن رهیافــت محســوب می شــوند. 

قره بــاغ در ادامــه اظهــار داشــت: هایدگــر بیــن تکنولــوژی در دســت مــا و حقیقــت یــا ذات ایــن تکنولــوژی تفکیــک قائــل می شــود. او مفهــوم 
»پوئســیس« را نــه تنهــا بــه فــرآوری عمــل هنــری یــا شــاعرانه کــه همــگام بــا مفهــوم »فوزیــس« بــه معنــای کشــف کــردن حقیقــت می دانــد. او »تخنــه« 
را هــم نوعــی فــرآوری می دیــده کــه جنبــه صنعتــی و هنــری را توأمــان داشــته و نحــوه ای از معرفــت تلقــی می شده اســت. انکشــاف در اینجــا دیگــر 
همــان پوئســیس قدیــم نیســت بلکــه نوعــی تعــرض اســت. حقیقــت ایــن انکشــاف بــه گشــل ورنــر می رســد کــه ایجادکننــده علــوم جدیــد: »ســاینس« 
اســت. او تکنولــوژی را مــادر همــه علــوم می دانــد و جوهــر آن نــگاه انضباط آورانــه بــه هســتی و خاســتگاه تکویــن علــوم دقیقــه )ریاضــی و علــوم طبیعــی( 

و علــوم جدیــد می شــمارد.

ایــن پژوهشــگر در تبییــن پدیدارشناســی تصویــر چنیــن گفــت: ایــن رخــداد بنیادیــن دنیــای مــدرن اســت کــه اجــازه می دهــد »تصویرگــری« ظهــور کند. 
انســان بــا تبدیــل شــدن بــه ســوژه و امــر بنیادینــی مســتقل از هســتی کــه هســتی بــر او عــارض می شــود موفــق بــه ســاختن تصویــر عالــم می گــردد. 
منظــور از تصویــر عــام نیــز در ایــن تلقــی مبــدل شــدن عالــم بــه تصویــر اســت. انســان تصویــری از خــود بازمی یابــد کــه بایــد »بازنمایاننــده« شــود و 

تصویــر مخلــوق انســان، بازنمایاننــده و پیــش رو آورنــده اســت.

وی بــا طــرح ایــن پرســش کــه: ســینما چــه چیــز را بــه معارضــه می خوانــد و در پــی تصــرف چیســت؟ پاســخ گفــت: تمامــی جهــان. و ایــن نــه در طبیعــت 
بیرونــی کــه در تصاویــر خیالیــن رخ می دهــد. تصرف کننــده، مایــل اســت داســتان یــا آنچــه را کــه واقعیــت می انــگارد )مســتندنگاری( شــکلی ســینمایی 

پیــدا کنــد. تکنیــک ســینمایی ایــن امــکان را می ســازد کــه از تصاویــر خیالــی و شــبه  واقعــی چنیــن هدفــی تحقــق یابــد.

ناظمــی قره بــاغ ســخن خــود را این گونــه جمع بنــدی کــرد: ســینما عالمــی اســت مشــترک میــان فیلمســاز و مخاطــب، کــه رهــاورد امکانــات تکنیــک 
ســینمایی بــرای بیــان تفصیلــی تصاویــری خیالــی یــا شــبه  واقعــی اســت کــه در عیــن ســرگرمی، گونــه ای »محــاکات انســانی« اســت.

پایان نشست با پرسش و پاسخ حاضران و سید مهدی ناظمی قره باغ همراه بود.
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هفتــه فرهنگــی جمهــوری آذربایجــان در ایــران، بــا حضــور وزیــر فرهنــگ و 
گردشــگری جمهــوری آذربایجــان، ســفیر ایــن کشــور در جمهــوری اســالمی 
ایــران بــه همــراه مقامــات فرهنگــی کشــورمان با گشــایش نمایشــگاه عکس 
»دیــروز و امــروز آذربایجــان« بــه عنــوان نخســتین حلقــه از برنامه هــای 
متنــوع ایــن هفتــه فرهنگــی، در مؤسســه فرهنگی-هنــری صبــا وابســته بــه 

فرهنگســتان هنــر آغــاز شــد.

نشســت  بــا  تیــر  ســیزدهم  سه شــنبه  روز  صبــح  کــه  برنامــه  ایــن  در 
ــه:  مشــترک شــماری از مســئوالن و مقامــات فرهنگــی کشــورمان از جمل
علــی مرادخانــی معــاون هنــری وزیــر فرهنــگ و ارشــاد اســالمی، مجیــد 
هنرهــای  مــوزه  سرپرســت  و  تجســمی  هنرهــای  مدیــر کل  مالنــوروزی 

نگاهی به »دیروز و امروز آذرباجیان« 
گزارشیازبرگزاریهفتهفرهنگیآذربایجاندرایران

معاصــر، عبــاس خامه یــار معــاون بین الملــل ســازمان فرهنــگ و ارتباطــات 
آذربایجــان،  در  اســالمی  جمهــوری  فرهنگــی  رایــزن  فارســی  اســالمی، 
مســئوالن و مدیــران فرهنگســتان هنــر جمهــوری اســالمی و مؤسســه 
فرهنگی-هنــری صبــا از جملــه: علــی معلــم دامغانــی رئیــس فرهنگســتان 
بــه همــراه معاونت هــای پژوهشــی، بین الملــل و رئیــس مؤسســه  هنــر 
صبــا، بــا ابوالفضــل قارایــف وزیــر فرهنــگ، رســانه و گردشــگری جمهــوری 
آذربایجــان و بنیــاد حســین اف ســفیر ایــن کشــور در ایــران، رئیــس آکادمــی 
نقاشــان و همراهــان ایــن هیئــت عالی رتبــه برگــزار شــد، ابتــدا اســتاد علــی 
معلــم دامغانــی رئیــس فرهنگســتان هنــر بــا اشــاره بــه مشــترکات فرهنگی، 
تاریخــی، تمدنــی و زبانــی دو کشــور تأکیــد کــرد: همــه مــا مثــل اجــزای یــک 
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پیکــره بــزرگ و واحدیــم؛ همانطــور کــه ایــران، خراســان را مرکــز ادبیــات خود 
می دانــد و پــارس را افتخــار شــعر کهــن می شناســد، یــک بخــش بزرگ تــر 
ــا  ــن آذربایجــان شــمالی اســت. وی ب ــه رقیــب خراســان بوده اســت همی ک
بیــان نکاتــی از افتخــارات موســیقی اصیــل و هنــر آذربایجــان و پیوندهــای 
آن بــا ســنت و میــراث ادب پارســی، ایــن هفتــه را بــا میزبانــی ایــران و 
دو کشــور  پیوندهــای عمیق تــر  و  دوســتی ها  زمینــه  ایرانــی،  هنرمنــدان 
شــمرد و ابــراز امیــدواری کــرد کــه افقــی از یــک رابطــه مســتحکم، مســتمر 
و مانــدگار فرهنگــی و هنــری بــرای ایــران و همســایه شــمالی اش ترســیم 
شــود و در ایــن مســیر، فرهنگســتان هنــر، ظرفیــت و آمادگــی نمایــش 

قابلیت هــای فرهنــگ و هنــر آذربایجــان را خواهــد داشــت.

از  امیــدواری  ابــراز  بــا  آذربایجــان  جمهــوری  فرهنــگ  وزیــر  ادامــه،  در 
تقویــت زمینه هــای گســترش روابــط و مناســبات دو کشــور و اســتمرار آن، 
خاطرنشــان کــرد: روابــط بیــن دو کشــور بایــد از طریــق متولیــان فرهنگــی، 
و  کنــد  پیــدا  و....توســعه  معمــاران  هنرمنــدان،  نویســندگان،  شــاعران، 
در مرحلــه بعــد، مــا تمایــل داریــم کــه بیــن آکادمــی نقاشــان جمهــوری 
آذربایجــان و فرهنگســتان هنــر، روابــط خــوب و نزدیکــی برقــرار کنیــم و بــه 
زودی، نمایشــگاه های مشــترک از هنرمنــدان دو کشــور را برگــزار کنیــم. وی 
درپایــان از فرهنگســتان هنــر بخاطــر همــکاری و مشــارکت در تحقــق ایــن 

پیونــد، تشــکر کــرد. 

فرهنــگ دو کشــور  و  ایــن نشســت صمیمانــه، ســفیران هنــر  از  پــس 
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همســایه، وارد نگارخانــه خیــال مؤسســه صبــا شــدند تــا بــا گشــایش 
نمایشــگاه عکس " دیروز و امروز آذربایجان " شــامل 250 اثر از عکاســان 
ایــن کشــور، نخســتین مرحلــه از برنامه هــای هفتــه فرهنــگ آذربایجــان 
شــروع شــود. ایــن نمایشــگاه پنجــره ای بــر تاریــخ، تمــدن، فرهنــگ، اقلیــم 
از نخســتین  کــه تصویرهایــی  ایــن کشــور اســت  و زندگــی و مــردم در 
نشــانه های تمــدن در بیــش از بیســت هــزار ســال پیــش تــا امــروز، آثــار 
و  فرهنگــی  جاذبه هــای  تاریخــی،  بناهــای  معاصــر،  و  کهــن  معمــاری 
کار،  بازی هــا، تفریحــات،  مــردم،  گردشــگری، جلوه هــای زندگــی روزمــره 
آداب و رســوم، طبیعــت و اقلیــم، موزه هــا، مســاجد و....را بــه نمایــش 

گذاشته اســت. 

ابوالفضــل قارایــف وزیــر فرهنــگ آذربایجــان اهمیــت ایــن نمایشــگاه را 
بــه  عنــوان حســن مطلــع و آغازگــر ایــن هفتــه فرهنگــی، ایجــاد فرصــت و 
فضایــی بــرای آشــنایی دو کشــور همســایه بــا یکدیگــر و تفاهــم و تعامــل 

بیشــتر عنــوان کــرد.

 آییــن گشــایش هفتــه فرهنگــی جمهــوری آذربایجــان بــا حضــور ســیدرضا 
صالحی امیــری وزیــر فرهنــگ و ارشــاد اســالمی و ابوالفضــل قارایــوف وزیــر 
فرهنــگ و گردشــگری جمهــوری آذربایجــان عصــر همیــن روز در تــاالر 

وحــدت برگــزار شــد. 

در ایــن مراســم کــه بــا همــکاری ســازمان فرهنــگ و ارتباطــات اســالمی 
برگــزار شــد، عــالوه بــر اجــرای ســرود ملــی دو کشــور و پخــش نماهنــگ 
در معرفــی جمهــوری آذربایجــان و به ویــژه دســتاوردهای فرهنگــی آن در 
ســال های اخیــر، ارکســتر ملــی آذربایجــان نیــز بــه اجــرای برنامــه هنــری 

پرداخــت.

پــس از اجــرای برنامــه روزهــای فرهنگــی آذربایجــان در ایــران در ســال 2010، 
ایــن دومیــن هفتــه فرهنگــی ایــن کشــور همســایه شــمالی در ایــران بــه 

شــمار مــی رود. 

در  آذربایجــان  فرهنگــی جمهــوری  هفتــه  ادامــه سلســله برنامه های  در 
ایران، ارکســتر ملی آذربایجان در تاالر اســتاد فرشــچیان اســتان اصفهان، 
اجــرای تئاتــر کمــدی موزیــکال »زن و شــوهر« اثــری از تئاتــر ملــی موزیــکال 
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جمهــوری آذربایجــان در روزهــای 16 و 17  تیرمــاه در تــاالر هنــر تهــران بــود.

همچنیــن هفتــه فیلــم آذربایجــان بــا حضــور برخــی از عوامــل ســازنده 
از دیگــر  ارســباران در  ایــن کشــور در فرهنگســرای  فیلم هــای منتخــب 
برنامه هــای برگــزار شــده در ایــن هفتــه فرهنگــی بــود کــه در آن 5  اثــر 
شــامل  فارســی  زیرنویــس  بــا  همــراه  آذربایجــان  منتخــب  ســینمایی 
»نبــات«، »خاطره هــای نیمــه تمــام«، »بوتــه«، »بیابانــی« و »درس« بــه 

درآمــد.   نمایــش 

بــر اســاس ایــن گــزارش، وزیــر فرهنــگ و گردشــگری جمهــوری آذربایجــان 
کــه بــه همــراه هیئتــی متشــکل از 60 تــن از هنرمنــدان ایــن کشــور خــود بــه 
ایــران ســفر کرده اســت، طــی یــک هفتــه اقامــت در کشــورمان بــا مقامــات 
و شــخصیت های کشــورمان هــم مالقــات و گفتگــو کــرد. دیــدار بــا وزیــر 

فرهنــگ و ارشــاد اســالمی، رئیــس ســازمان فرهنــگ و ارتباطــات اســالمی، 
رئیــس ســازمان میــراث فرهنگــی صنایــع دســتی و گردشــگری، رئیــس 
کتابخانــه ملــی، رئیــس فرهنگســتان هنــر و بازدیــد از مراکــز تاریخــی و 
فرهنگــی اصفهــان و اردبیــل، از برنامه هــای ســفر ایــن هیئــت فرهنگــی بــه 

کشــورمان بــود.

ایــن رویــداد فرهنگــی بــا هــدف شــناخت و درک مشــترک دو ملــت از 
ــا همــکاری  ــه همــت ســازمان فرهنــگ و ارتباطــات اســالمی و ب یکدیگــر ب
وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســالمی، فرهنگســتان هنــر و ســازمان میــراث 

فرهنگــی و نهادهــای ذیربــط کشــورمان، برگــزار شــد.
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سمیراخوانساری

 نشســت تخصصــی »كــودك به مثابــه جمعیــت هــدف اثــر ســینمایی« در راســتای برگــزاری »ســی امین جشــنواره بین المللــی فیلم هــای كــودكان و 
نوجوانــان« در اصفهــان اســت كــه بــا حضــور علیرضــا حســن زاده، مــدرس دانشــگاه و رئیــس پژوهشــكده مردم شناســی پژوهشــگاه میــراث فرهنگــی، 
ــده، فیلمنامــه نویــس و  ــه كنن ــون اســعدیان تهی ــر، همای ــه، مــدرس، پژوهشــگر حــوزه ســینما و عضــو هیئــت علمــی فرهنگســتان هن عبدالحســین الل
كارگــردان و محمدرضــا مقدســیان، منتقــد ســینما و مجــری ایــن نشســت، چهارشــنبه 31 خــرداد، در ســالن همایش هــای فرهنگســتان هنــر برگــزار شــد.

ــه انسان شناســیِ  ــراث فرهنگــی، از زاوی ــدا علیرضــا حســن زاده، مــدرس دانشــگاه و رئیــس پژوهشــكده مردم شناســی پژوهشــگاه می در بخــش اول ابت
مخاطــب، بــا تمركــز بــر روی نقــش كــودك در بــه عنــوان مخاطــب، بــه ایــراد ســخنرانی پرداخــت.

او بحــث خــود را بــا ایــن ســؤال كــه »اصــوالً چــه تعریفــی از مخاطــب داریــم؟« و »جایــگاه آن چیســت؟« آغــاز كــرد و بیــان داشــت: »در یــك تعریــف 
بســیار ســاده می تــوان گفــت كــه »مخاطــب«، كســی اســت كــه در معــرض یــك اثــر هنــری و ادبــی قــرار می گیــرد و صاحــب تفســیر اســت و تولیــد گفتمــان 
ــی داشــته  ــم دو تقســیم بندی از ســاختار روای ــم می توانی ــگاه می كنی ــوان یــك مخاطــب ن ــه عن ــه كــودك ب ــی ب ــم بشــنویم و وقت ــد و آن را می توانی می كن
باشــیم: »میــراث روایــی و خودآگاهــی كالمی«كــه بــا دو شــكل از ســاختار روایــی، یعنــی اســطوره و فرهنــگ مردمــی در آن روبــرو هســتیم ولــی ســاختار 

روایــی دوم، نــوع جدیــدی از ســاختار روایــی اســت كــه ســاختار بصــری هــم دارد.«

حســن زاده در ادامــه ســخنانش افــزود: »پرســش دیگــری كــه مطــرح اســت، ایــن اســت كــه چقــدر كــودك را بــه عنــوان مخاطــب و تولیدكننــده معانــی و 
مفســر، می تــوان مــورد بررســی قــرار داد؟ در مطالعــات انسان شناســی، بســیاری از نظریه پــردازان، كــودك را به مثابــه تولیدكننــده معانــی مــورد بررســی 

قــرار داده انــد و بایــد در آثــار ایرانــی نیــز آن را بررســی كنیــم.«

رئیــس پژوهشــكده مردم شناســی پژوهشــگاه میــراث فرهنگــی ادامــه داد: »اصــوالً رابطــه كــودك بــا فرهنــگ و تمــدن از طریــق گونــه ای اتفــاق می افتــد كــه 
آن را روایــت می نامیــم. یــك كــودك و یــا یــك نوجــوان نیــاز دارد كــه دنیــای خــودش را از منظــر هستی شناســی و جهان شــناختی درك كنــد. روایــت بــه 

آن كمــك می كنــد كــه از گســتره ناخودآگاهــی بــه خودآگاهــی می رســد و بــه عنــوان یــك مفســر و تولیدكننــده معنــا نقــش داشــته باشــد.«

در ادامــه نشســت، عبدالحســین اللــه، مــدرس، پژوهشــگر حــوزه ســینما و عضــو هیئــت علمــی فرهنگســتان هنــر بــا بیــان ایــن نكتــه كــه خوشــبختانه 
بــا توجــه بــه برگــزاری جشــنواره های مختلــف در حیطــه نمایــش كــودكان و زمینــه بســیار قــوی در حــوزه ادبیــات داســتانی، می توانیــم ابعــاد مســئله را بــه 

شــكل واضــح و روشــنی مطــرح كنیــم، ســخنان خــود را آغــاز كــرد.

»ادبیــات داســتانیِ مرتبــط بــا مقولــه كــودك در ادبیــات داســتانی مــا بــا كلیله ودمنــه شــروع می شــود و تســرّّی آن بــه آثــار شــاعران بزرگــی مثــل عطــار اســت 
و ادامــه آن در اعصــار بعــد در زمانــه معاصــر و دوره مــدرن كــه بــا »ابراهیــم گلســتان« شــروع می شــود. او كــه آثــار همینگــوی را ترجمــه می كنــد بــا حــوزه 
داســتان آشناســت و بعــد از نــگارش نخســتین داســتان كوتــاه بــا عنــوان »آكواریــوم« رگه هــای فضــای داســتانی همینگویــی »دریــا و ماهــی« را از آن بــه 

بعــد در ادبیــات و ســینما خودمــان می بینیــم و بــه آثــار دیگــری از جملــه »ماهــی ســیاه كوچولــو« می رســیم.«

نماینــده طیــف فیلم ســاز در ایــن نشســت یعنــی، همایــون اســعدیان، صحبت هایــش را اینگونــه آغــاز كــرد: »بــاور مــن ایــن اســت كــه مــن فیلم ســاز وقتــی 
می خواهــم فیلــم بســازم، جوانــی خــودم را می ســازم، بــه گونــه ای كــه عاشــق شــدم، آن را در فیلمــم مــی آورم، بــه گونــه ای كــه وارد مناســبات اجتماعــی 
شــدم و برایــم قابــل درك اســت آن را در اثــرم منعكــس می كنــم؛ قصه هایــی كــه مــن در كودكــی از آنهــا لــذت می بــردم، متعلــق بــه همــان جهــان آنالــوگ 
زمــان خــودم بــودم. »ماهــی ســیاه كوچولــو« را در دوران نوجوانــی خوانــدم و نمی دانــم كــه آیــا ایــن اثــر مخاطــب اش كــودكان هســتند یــا خیــر؟ چــون مــن 
در دوران نوجوانــی آن را خوانــدم و بــه عنــوان یــك نوجــوان كــه دارای یــك اندیشــه سیاســی می شــد از آن لــذت بــردم. امــروز هــم آیــا بــه عنــوان نمونــه، 
كاله قرمــزی بــرای مــن بیشــتر لذت بخــش اســت یــا كــودكان؟ بچه هــا از شــیطنت آن لــذت می برنــد ولــی آیــا حرف هایــش، حرف هــای كــودك اســت یــا 

حرف هــای مــنِ بزرگســال؟«

كارگــردان اثــر ســینمایی طــال و مــس در پایــان ســخنانش افــزود: »ریتــم و ســرعت ذهنــی كــودكان امــروزی بــا مــا فــرق كــرده و مــن فكرمی كنــم كــه بــه مراتــب 
از بچه هــای 2 -3 ســاله ایــن زمــان عقب تــر هســتم. اساســاً اگــر نگاهمــان را بــه كــودكان امــروز تغییــر بدهیــم، بهتــر اســت چــون كــودكان امــروز نگاهشــان 

بــه خیلــی چیزهــا، بــه عنــوان مثــال بــه تلفــن همــراه، كاربردی تــر از نــگاه ماســت.«

كودك و سینما
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در هفتمیــن نشســت از سلســله نشســت های »جلوه هــای هنــر اســالمی« در پژوهشــکده هنــر، ســعید خــودداری نائینــی بــه بررســی نقــش »اســتیفاء« 
در ســیر تکویــن و تکامــل تاریــخ هنــر و معمــاری اســالمی و کارکردهــای آن بــه عنــوان یــک محــور مطالعاتــی در ســیر هنرهــای اســالمی طــی ادوار مختلــف 

و منابــع اســنادی و پژوهشــی آن پرداخــت. 

 در ایــن نشســت کــه عصــر روز چهارشــنبه ســی و یکــم خردادمــاه توســط کمیتــه هنــر اســالمی پژوهشــکده هنــر بــا حضــور عالقه منــدان در محــل ایــن 
مجموعــه برگــزار شــد، ســعید خــودداری نائینــی مدیــر گــروه، مــدرس و عضــو هیئــت علمــی دانشــگاه هنــر، مباحــث خــود را بــا عنــوانِ »نقــش منابــع دانش 

اســتیفاء در تاریــخ هنــر و معمــاری اســالمی« بــه حاضــران ارائــه کــرد.

استیفاء:تعاریف،کارکردهاونقشوجایگاهآندرتولیدهنری

ــه عنــوان یکــی از کلیدهــای  ــه ایــن مبحــث و مفهــوم ب ــه ضــرورت توجــه ب ــه واژه شناســی »اســتیفاء« و هم ریشــگی توفــی، وفــا و اســتیفاء ب وی ابتــدا ب
شــناخت فراینــد خلــق آثــار هنــری و معمــاری توســط هنرمنــدان و معمــاران مســلمان از ســده های اولیــه شــکل گیری هنــر اســالمی پرداخــت و ایــن 
ســؤاالت را مطــرح كــرد و ســپس بــه آن هــا پاســخ داد: هنرمنــد در فراینــد کارش چقــدر بــا هزینه هــا و مــواردی کــه بــا قیمــت مصالــح و هزینه هــا و کالً همــه 
آنچــه در جریــان تولیــد یــک کارهنــری، قابــل ردگیــری و بررســی اســت ســروکار داشــته و بــا آن درگیــر بــوده؟ مثــالً یــک نقــاش چقــدر حقــوق می گرفتــه؟ 
شــاگردش چقــدر؟ یــک معمــار چقــدر طــول می کشــیده تــا کارش را تحویــل دهــد و بــا چــه هزینــه ای؟ وی آنــگاه از تحــوالت ســبکی، فراینــد تولیــد، ارتبــاط 
هنرهــای مختلــف بــا یکدیگــر، قیمت هــا، هزینه هــا و مخــارج، مــواد و مصالــح، و بــه طــور کلــی: ســهم جزئیــات مربــوط بــه تولیــد یــک اثــر هنــری شــاملِ 
ســرمایه گذاری، خریــد، نگهــداری، اجــرت، پایــگاه اجتماعــی هنرمنــد، بــه عنــوان مــواردی یــاد کــرد کــه همگــی، موضــوع دانــش »اســتیفاء« و منابع و اســناد 

آن در تاریــخ هنــر اســالمی بــه شــمار مــی رود.

استیفاءومسائلزیباشناختیدرمطالعاتهنردورهاسالمی

ایــن مــدرس هنــر اســالمی در ادامــه بــا طــرح مبحــِث »مســائل زیبایی شــناختی در مطالعــات هنــر دوره اســالمی« بــه طــرح ایــن پرســش پرداخــت کــه: اگــر 
اطالعــات مــا در کاربــرد یــک رنــگ خــاص یــا قیمــت آن کــم یــا زیــاد باشــد آیــا ایــن می توانــد در شــناخت مــا از زیبایی شناســی آن دوره تأثیــری بگــذارد 
یــا نــه؟ فی المثــل چــون طــال قیمــت بیشــتری داشــته یــا یــک رنــگ خــاص، گران تــر و کمیاب تــر بــوده ممکــن اســت شــاخصه ها و متغیرهــای دیگــری جــز 
ــاً معطــوف بــه وجــوه  معیارهــای زیبایی شناســی صــرف، در مثــالً به کارگیــری بیشــتر یــا کمتــر یــک رنــگ، دخیــل و مؤثــر بــوده باشــد؟ ایــن مــوارد عمدت
تاریخــی هنرهاســت. وی ســپس بــا اشــاره بــه منابــع و کتاب شناســی و اســنادپژوهی اســتیفاء، خاطرنشــان کــرد: در تحقیقــات تاریــخ هنــر، مــا دو روش 
اصلــی در اختیــار داریــم: یکــی مشــاهده مــوزه ای و مطالعــه تطبیقــی اســت و دیگــری مراجعــه بــه متــون تاریخــی به منظــور فهــم فراینــد تولیــد و تکویــن 

آثــار هنــری. حــال، بــر ایــن اســاس، بایــد ببینیــم اساســاً تعریــف اســتیفاء چــه بــوده و در مطالعــات هنــر اســالمی بــه چــه کار مــا می آیــد؟

شناختاستیفاء،چهمشکلیازمادرتاریخهنرومعماریاسالمیحلمیکند؟

خــودداری نائینــی آنــگاه بــا طــرح ایــن پرســش کــه: اســتیفاء چیســت و در پژوهــش تاریــخ هنــر اســالمی بــه چــه دردی می خــورد و کــدام بخــش از مشــکالت 
مــا را در حــوزه تاریــخ هنــر و معمــاری ایــن دوره حــل می کنــد؟ بــه ریشــه آن، »توفــی« بــه معنــای »بــه تمامــی بازگرفتــن« اشــاره کــرد و یــادآور شــد: 
واژه هــای اســتیفاء و متوفــی ذیــل وزارت بوده انــد و اصطالحــات و القابــی چــون: مشــرف، محاســب، جامــع، فــراش و ســپس سررشــته دار، صندوقــدار و... 
همــه از مشــابهات ایــن حــوزه محســوب می شــوند. وی بــا بیــان اهمیــت موضــوع اســتیفاء کــه ریشــه در اهمیــت مســئله »پــول« و اعتبــار مالــی بــرای 
پیشــبرد پروژه هــای هنــری و ســاخت بناهــا و عمــارات حکومتــی دارد بــه ذکــر منابعــی مهــم در شــناخت بیشــتر اهمیــت ایــن موضــوع از کتــاب »الخــراج« 
ابویوســف از قدیمی تریــن منابــع موجــود و مربــوط بــه دوره امــوی تــا رســائل پارســی کــه بــرای آمــوزش دانــش اســتیفاء بــه نــگارش درآمــده و همچنیــن کتــاب 
»منهاج العلــی« اثــر خسروشــاه میبــدی و »رســوم الرســائل« و »تقویم المناصــب« و »خالصه الحســاب« منصــوری از ســده دهــم و رســاله ای متعلــق بــه 
ســده ششــم در تفــاوت محاســبان و مســتوفیان در روش، یــاد کــرد و افــزود: هــر دو دســته ایــن منابــع بــه کار مــا می آینــد یعنــی هــم منابعــی کــه آموزشــی 

نقش »استیفاء« در تارخی هرن و معماری اسالمی
هفتمیننشستازسلسلهنشستهایجلوههایهنراسالمی
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بوده انــد و هــم منابعــی کــه ارزش اســنادی دارنــد.

وی از وظایــف و رواتــب و رســوم، ثبــت مخــارج دخــل و خــرج دولتــی، ثبــت دارایی هــا، حواله جــات، توجیهــات و بــروات، بــه عنــوان مهم تریــن موضــوع و 
ســرفصل های اســناد و منابع اســتیفاء نام برد و در مورد مشــکالت سندشناســی و ســندپژوهی اســتیفاء خاطرنشــان کرد: پیش از دوره صفوی به ندرت 
ســندی در دســت داریــم و از ســده دهــم و مقــارن دوره صفــوی بــه بعــد تــا دوره قاجــار و اوایــل سلســله پهلــوی کــه دیگــر اســتفاده از نــگارش بــه ســبک 

قدیــم و روش»ســیاق« در مکاتبــات مالــی منــع و منســوخ می شــود، اســنادی بــه جــا مانــده اســت.

سندشناسیاستیفاء

در ایــن بخــش، ســخنران نشســت هفتــم از سلســله نشســت های هنــر اســالمی بــه مبحــث سندشناســی اســتیفاء رســید و بــه طبقه بنــدی، دســته بندی 
و تفکیــک موضوعــی ایــن منابــع اســنادی طــی ادوار مختلــف پرداخــت: ایــن اســناد در دوره هایــی یــک هم پوشــانی بــا اســناد و احــکام شــرعی دارنــد مثــلِ 
خمره نامه هــا و اجیرنامه هــا کــه بایــد یــک کارشــناس می آمــده و نظــر کارشناســی می داده اســت. وی در اینجــا بــا نمایــش تصاویــری از اســناد دوره هــای 
مختلــف از وکیــل خــرج و قابــض تــا مجموعه هــای بیوتــات، تأکیــد کــرد: اهمیــت نــوع نوشــتار ایــن اســناد، نکتــه ای قابــل توجــه اســت کــه اطالعــات 
ارزشــمندی از هــر دوره بــه مــا می دهــد و بایــد واژه هــای هــر دوره را بشناســیم مثــالً واژه هــای دوره صفــوی بــه ســیاق عربــی اســت و بعــد از صفــوی، فارســی 
امــا مبتنــی بــر ابزارهاســت و اساســاً بایــد دانســت کــه ســاختارها در جریــان تحــوالت تاریخــی تغییــر می کننــد. بــرای مثــال، در دوره تیمــوری و ایلخانــی 
مــا هفــت دســته بندی داریــم کــه شــاملِ توجیحــات، عوارجــه، مفــردات، روزنامه جــات، تحویــالت، جامع الحســاب و قانــون می شــده و در دوره هــای بعــد 

دیگــر از این هــا تقریبــاً هیــچ چیــز باقــی نمانــده اســت.

ترتیباتومراتبتقسیمبندیوتنظیماسناداستیفاء

ایــن پژوهشــگر و کارشــناس هنرهــای اســالمی در ادامــه بــه ســاختار ایــن دفاتــر و صــورت ســیاقت در اســتیفاء پرداخــت کــه خــود، یــک ســاختار هندســی 
و زیبایی شــناختی داشــته اســت. همچنیــن، آئین نامــه نُه گانــه روش نوشــتن و ثبــت بــروات، حواله جــات و احــکام و مناشــیر دیوانــی و دولتــی از نــکات 
دیگــری بــود کــه بــه آن اشــاره کــرد و ســپس بــه انــواع آثــار اســتیفاء در دوره قاجــار رســید کــه شــاملِ صورت هــا، بــروات، خمره نامه هــا، منابــع آموزشــی و 
دیوان ســاالری و ســیاق می شــد. در اینجــا منابــع آموزشــی ســیاق بــا ذکــر مثال هایــی از آثــار هنــری مــورد بررســی قــرار گرفــت بــا ایــن توضیــح کــه: ارزش 

ایــن متــون، بســتگی بــه تاریــخ نــگارش خــود دارنــد امــا در دوره هــای صفــوی و قاجــار اهمیتــی مضاعــف می یابنــد.

تنوعحوزههایکاربردیدانشاستیفاء

خــودداری نائینــی، واپســین بخــش از ســخن خــود را بــه تنــوع حوزه هــای اســتیفاء اختصــاص داد و از اقتصــاد، مدیریــت، نسخه شناســی، سکه شناســی، 
معمــاری و فنــون مرتبــط )از جملــه: نجــاری، گل کاری، آهنگــری، بــاغ داری، خشــت مالی و...(، نقاشــی )ذاتــی و محتوایــی(، هنرهــای کتاب آرایــی، مطالعــات 
مــوزه داری و فهرست نویســی و منابــع مکتــوب، قیمــت ظــروف، منســوجات و محــل ســاخت آن هــا، قیمــت مصالــح و جزئیــات آن هــا، اوزان و مقیاس هــا 
و واحدهــا در هــر دوره، مقــرری و مواجــب و حق العمــل اصنــاف و مشــاغل مختلــف و... بــه عنــوان حوزه هــای کاربــردی و مطالعاتــی اســتیفاء یــاد کــرد و 
در پایــان، اهمیــت واژه شناســی اصنــاف و مشــاغل هــر دوره، شــناخت تاریــخ بــا اتــکاء بــه شــیوه های ثبــت و ضبــط در ایــران و روش هــای فهرســت نگاری 
و ســرانجام، تکامــل علــم کتابــداری و مــوزه داری بــا افــزودن تکمله هایــی کــه تنهــا مختــص و متعلــق بــه تجــارب فرهنگــی و تاریخــی مــا بــوده را مهم تریــن 

ضرورت هــای شــناخت بیشــتر ایــن دانــش برشــمرد.

پایان بخش این نشست، طرح پرسش های حاضران و پاسخ های کارشناس و صاحب نظر هفتمین نشست »جلوه های هنر اسالمی« بود. 

ــا دعــوت از اســتادان و صاحب نظــرانِ  ــی ب ــن در حــوزه مطالعــات پژوهشــی هنرهــای اســالمی و ایران ــا طــرح مباحــث بنیادی ــن سلســله نشســت ها ب ای
ــر ادامــه خواهــد یافــت.  ــدان در پژوهشــکده هن ــا حضــور همــه عالقه من ــن حــوزه و ب نام آشــنای ای
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فرزادزادمحسن

نمایشــگاه انفــرادی نقاشــی های "مانــی عمــادی"، 
و  ذهنــی  دغدغه هــای  امتــداد  کــه  هنرمنــدی 
او  پیشــین  ارائــه  ســه  در  را  روانشناســانه اش 
نیــز در گالــری مهریــن و فرهنگســراهای نیــاوران 
و شــفق دیــده بودیــم، از بیســتم تــا بیســت و 
پنجــم تیرمــاه در گالــری "لــرزاده " صبــا برگــزار 
شــد. مجموعــه ای از 11 اثــر در قالــب رنــگ روغــن 
در  هنرمنــد  فعالیــت  کــه حاصــل  اکرولیــک  و 
پنــج ســال اخیــر را بــه نمایــش می گذاشــت و بــه 
گفتــه خــود او: نوعــی برخــورد وجودشناســانه بــا 
جهان هــای از دســت رفته ای اســت کــه نقــاش در 
درونی تریــن نهانــگاه روحــی خــود، میــل و تمنــای 
نگاهــی  معنــا:  یــک  بــه  دارد.  را  بازگشتشــان 
جهان هایــی  بــه  حســرت  و  حیــرت  دریچــه  از 
ویــران و از دســت رفتــه؛ در مــرز شــهود و تخیــل 
اســت. امــا درایــن پرســه و در ایــن مکاشــفه ای 
کــه سراســر در "جغرافیــای ویرانــی و وهــم "رخ 
می دهــد، انســان ناظــر، کمتــر نمــودی دارد یــا 
دیــده نمی شــود. آنچــه هســت: فضــا و  اصــالً 
از دســت رفتگی  ایــن معلــق شــدگی و  ترســیم 

اســت.

"مانــی  تمثیــل وار  و  خیالگونــه  روایت هــای 

جغرافیای وهم و ویرانى
نگاهیبهنمایشگاهنقاشی"مانیعمادی"

عمــادی" از کشــف دوبــاره جهان هــای از دســت رفته بــر مــرز تعلیــق و از ورای ترســیم یــک جهــان 
گذرنــده، شــبح وار و اثیــری و فاقــد عینیــت و تجســد مــادی و محســوس، یــک ویژگــی عمــده دارد و آن؛ 
تلفیــق فضاهــای معمارانــه و فیگوراتیــو در مجــاورت اســطوره، ســنت و خاطره هــای قومــی اســت. آثــار 
ارائــه شــده عمومــاً در فضایــی نزدیــک بــه ســوررئال- و نــه لزومــاً سوررئالیســتی، کــه مبنــا و ماهیتــی 
دیگــر دارد- اجــرا شــده و حاصــل تلفیقــی از فــرم و بیــان "ســنت نگارگری ایرانــی" بــا یــک نــگاه کامــالً 
شــخصی، ســوبژکتیو و مــدرن اســت و بــه گفتــه خــودش نیــم نگاهــی بــه دنیــای نقاشــی های کاســپار 
داویــد فریدریــش دارد. امــا به نظــر می رســد یــک تفــاوت عمــده میــان ویرانه هــای وهم گونــه عمــادی بــا 
فریدریــش و ویرانه هایــش هســت و آن اینکــه: جهــان فریدریــش نــه در غیــاب انســان، کــه بــر بنیــاد 
ــه گذشــته  ــا شــکل می گیــرد. هرچنــد در گرایــش ب برجســته کردن خویشــتن انســانی و خیــال و روی
و میــل بــه ســرزمین های ناشــناخته و از دســت رفته، شــباهت ها و تأثیرپذیری هایــی بــه روشــنی 

می تــوان یافــت. 

امــا ایــن جغرافیــای ویرانــی و وهــم، ایــن زمین هــای متــروک و فضاهــای غریــب و مهجــور کــه قــرار 
اســت روایتگــر تعلیــق و گمشــدگی باشــند، چــرا بیشــتر رویاگونه انــد و نــه آنگونــه وهم انگیــز و تهــی 
و خالــی و سراســر خــالء- آنگونــه کــه در ویرانه هــای متــروک فریدریــش مــی بینیــم-؟  پاســخ را 
بایــد در تأثیــر و تســلط فضــای نگارگــری ایرانــی بــا همــه مشــخصه هایش بــر ذهــن هنرمنــد یافــت. 
معتقــدم نگارگــری و نقاشــی ایرانــی از ورای صــورت و فــرم بیــان، بــا پشــتوانه ای از حکمــت نظــری و 
ــی و... در کلیــت  ــال و تجل ــق و خی افق هــای هستی شناســی و وجودشــناختی و تعریــف مراتــب خل
خــود، تعریف کننــده منظومــه ای به نــام: "زیبایی شناســی ایرانــی" اســت کــه ماهیــت نظــری و هویــت 
معرفتــی و معنایــی خــاص خــود را دارد. از ایــن جهــت اســت کــه فضاهــای ترســیم شــده، هــم درخــت 
ســرو دارد، هــم گنبــد فیــروزه ای؛ هــم فرم هــای ســیال، منحنــی و در گــردش و هــم کــرات، اجــرام فلکــی و 
طیــف رنگینــی از چرخــش را می بینیــم. آنچــه هســت، درهم آمیــزی و هم ســرایی طیفــی از رنگ هــای 
گــرم و ســرد در کنــار یکدیگــر اســت کــه بســیار فاصلــه دارد بــا نــگاه نقــاش دوران جدیــد بــه فضاهــای 
وهــم زده، تــو گویــی نــگاه نیســت انگارانه نقــاش و انســان غربــی را بــه نمایــش می گــذارد؛ نگاهــی از دل 
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تجربــه "خودآگاهــی" و "فردیــت مــدرن" بــه فلســفه و پدیدارشناســی "مــالل" کــه از زیســتن در بحــران 
انســان معاصــر پــرده برمی افکنــد. 

انــدوه و مــالل نقــاش زندگــی مــدرن بــه روایــت "بودلــر"، در پیونــد بــا فردیــت و در گسســت از هرگونــه 
آییــن، مناســک و روســتا شــکل می گیــرد و نگرانــی، اضطــراب و سرگشــتگی جوامــع صنعتــی و 
شهرنشــین را بــروز می دهــد. ایــن کســالت و انــدوه و مــالل، ناظــر بــه کشــاکش درونــی انســان در 
ــرزخ تعلیــق و کشــاکش میــان واالیــی و ســقوط اســت و هــم نشــان از تقــال و تکاپــوی هنــر مــدرن  ب
بــرای حفــظ و بقــای خــود از ورطــه گذرندگــی مدرنیتــه و بــه تعبیــر هایدگــر: "فراموشــی هســتی" دارد. 
دیــدگاه "مانــی عمــادی" امــا، این چنیــن نیســت. او حســرت ویرانــی گذشــته ای را دارد و آن فضــای از 
دســت رفته را در مــرز تعلیــق و ایســتادن مکاشــفه می كنــد؛ در ملتقــای شــهود و تخیــل، امــا هنــوز 
ــک ذهــن  ــه ی ــی و وهمــی ک ــا قلمــرو ویران ــن فضــا ب ــان ای ــده از ســنت، می رنگ هــا و فرم هــای بجامان
کامــالً مــدرن و برآمــده از تجربــه ویران ســازی مدرنیتــه- کــه بــه تعبیــر مارکــس: هرچیــز ســخت و 
اســتوار را دود می کنــد و بــه هــوا می فرســتد- رصــد می کنــد، یــک مــرز پررنــگ می كشــد. فضایــی 
ــر  کــه در شــاهکار شــگفت تــی. اس. الیــوت: "ســرزمین هــرز"؛ آن همــه درخشــان، توصیــف و تصوی
شده اســت. تجربــه ای در غایــت یــک وهــم فراگیرشــونده، فرورونــده در عمــق و بــی نهایــت: "و اصــوات 

از درون آب انبارهــای خالــی و چاه هــای خشــک، می خواندنــد".

کــه فضایــی غالبــاً  فانتــزی گونــه ای اســت  ایــن مجموعــه؛ ماهیــت فانتاســتیک و  ویژگــی دیگــر 
تصویرســازانه بــرای روایــت احــوال و عوالــم ذهنــی هنرمنــد در ســفر بــه قلمروهــای ناکجایــی اش دارد. 
دیالکتیــک فرم هــای ایســتا و دارای حجــم کــه در غیــاب فیگورهــای انســانی، فیگورهــای معمارانــه را 
می ســازند بــا فرم هــای ســیال و در گــردش، نوعــی هم کنشــی ســکون و ایســتایی بــا حرکــت و چرخــش 
اســت. ایــن ســیال بــودن در ذات خــود اتفاقــاً نــه ســکوت و مــرگ و وهــم، کــه جریــان داشــتن و تــداوم 
و حرکــت را تداعــی می کنــد و نشــان می دهــد کــه ذهــن هنرمنــد، آنچنــان کــه خــود می گویــد، هنــوز 
از ســایه آن نــگاه و افــق و ادراک زیبایی شناســانه کــه مــن "زیبایی شناســی ایرانــی" نــام می نهــم اش، 
بیرون نیامده اســت. جهان و انســانی که در این زیبایی شناســی و از ورای آن، در این هستی شناســی 

بــر  تیــغ  می بینیــم، حتــی در هنــگام جنــگ و 
ســر و روی هــم کوفتــن هــم "نگارینــه" اســت و 
در چهــره ای نشــان از وحشــی گری و قســاوت و 
خشــونت نیســت. هم چنانکــه حیــوان، پرنــده، 
گل و برگــش هــم "نگارینــه" اســت و ایــن، نــه 
از ســر تزئیــن و زیبانمایــی محــض  کــه صرفــاً 
باشــد، کــه گونــه ای نگریســتن و یافتــن جهــان 
و  حکمــت  چندهزارســال  پشــتش  و  اســت 
هستی شناســی خوابیده اســت و در زیــر ســایه 
ایــن "ســنت"، وهــم و ویرانــی هــم اگــر ترســیم 
شــود، نمی توانــد تصویــر هول انگیــز و بهــت آور 
آن وهمــی باشــد کــه تقدیــر فاجعه بــار انســان 
تنهــای بریــده از آســمان را در خــود بــاز تــاب دهد 
و در تفکــر و شــعر و نقاشــی مــدرن، بــه آن درجــه 
از کمــال رســیده اســت کــه اســتغراق ذهــن در 
ذات ویرانــی و وهم زدگــی را در اوج خــود، عریــان  
و آشــکار می ســازد و خطــی از "متافیزیــک" تــا 
می کشــد.  وهــم،  و  ویرانــی  "زیبایی شناســی" 
ویرانــی و وهمــی کــه الیــوت در ســرزمین هــرز، 
معجــزه وار،  و  مهیــب  چنیــن  تصویرهایــی  بــا 

می کنــد: جاودانــه اش 

پایشان بر زمین ترک خورده می لرزد

و بــر گردشــان تنهــا افقــی بــی روح، حلقــه 
زده اســت

شهری که از هم می پاشد

برج هایی که فرو می ریزند

اورشلیم، آتن، اسکندریه

وین، لندن...

و در میان هوا، برج های وارونه ای بودند

و  خالــی  آب انبارهــای  درون  از  اصــوات  و 
می خواندنــد خشــک  چاه هــای 

تنهــا  کــه  اســت...  خالــی  نمازخانــه،  آن 
اســت! بــاد  خانــه 

آن را پنجره ای نیست

و...
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الهامطالبی

  کتاب»تاریخ زشــتی« نوشــته »اومبرتو اکو« با ترجمه هما بینا و کیانوش 
تقــی زاده انصــاری، از تازه هــای نشــر یافتــه مؤسســه تالیــف، ترجمــه و نشــر 
آثــار هنری»متــن« فرهنگســتان هنــر اســت كــه نظــر بســیاری از خوانندگان 

را بــه خــود معطوف داشــته اســت. 

اومبرتــو اكــو هنرنویــس، رمان نویــس، فیلســوف و مترجــم ایتالیایــی پــس 
از نــگارش كتــاب »تاریــخ زیبایــی«، کتــاب »تاریــخ زشــتی« را همــراه بــا 
نمونه هــای فــراوان از آثــار نقاشــی و مجسمه ســازی از یونــان باســتان تــا 

هنــر معاصــر منتشــر کرده اســت. 

ــان یــک نشانه شــناس، فیلســوف و مــورخ ایده هــا   اکــو در ایــن کتــاب چون
بــه مفاهیــم متعــددی از زشــتی پرداخته اســت. کتــاب وی سرشــار از نقــل 
ــاب ایــن مفهــوم  قول هایــی از مشــهورترین نویســندگان و فیلســوفان در ب

در ادوار مختلــف اســت .

نویســنده در فصل هایی با عنوان »زشــتی در جهان کالســیک«؛ » مفاهیم 
شــیفتگی، مــرگ، شــهادت«؛ »روز قیامــت،  دوزخ، اهریمــن«؛ »هیوالهــا 
و نشــانه های منحــوس«؛ »زشــت، مضحــک، شــرم آور«؛ »زشــتی زن از 
دوران باســتان تــا دوره بــاروک«؛ »اهریمــن در دنیــای مــدرن« ؛ »جادوگــری و 
شــیطان پرســتی، سادیســم«؛ »فیزیکا کوریوسا«؛»رمانتیســم و رســتگاری 
زشــتی«؛ »ناشــناخته ها« ؛ »بــرج فــوالدی و بــرج عــاج«؛ »جنبش هــای 
پیشــتاز و پیــروزی زشــتی«؛ »زشــتی دیگری، گیــچ و کمــپ«؛ و »زشــتی در 

روزگار مــا« تاریــخ زشــتی را بطــور مفصــل بررســی كرده اســت.

تفــاوت میــان خــوب و زیبــا بــرای مدت هــای مدیــد نــزد فالســفه محــل 
مباحثــه بوده اســت. ایــن فیلســوف معتقــد اســت وجــه تمایــز زیبایــی، 
عرضــه نــگاه  فــارغ از تعلــق اســت. از دیــدگاه وی، خــوب چیــزی اســت كــه 
آرزو داریــم و می خواهیــم كــه از آن مــا باشــد؛ ماننــد اعمــال قهرمانانــه ای 
كــه آرزو می كنیــم كاش خودمــان انجامــش داده بودیــم. در صورتــی كــه زیبا 
آن چیــزی اســت كــه می توانیــم تحســینش كنیــم بــی آنكــه آن را بــه تملــك  
خــود در آوریــم. مثــالً مــن می توانــم یــك اثــر هنــری را دوســت داشــته باشــم 
بــی آنكــه مالــك آن باشــم.  ولــی در مــورد زشــتی مســئله بســیار پیچیده تــر 
اســت. زشــتی محــل تبلــور انزجــار اســت. ایــن امــر بــا ســاختار فیزیولوژیــك 
مــا ارتبــاط دارد. مثــالً دلیــل فیزیولوژیــك كامــالً مشــخصی در این بــاره 

وجــود دارد كــه چــرا هیچ كــس مایــل نیســت بــه مدفــوع دســت بزنــد.

 بــه ایــن ترتیــب زشــتی بــه نحــو عجیبــی بــا جســم ارتبــاط پیــدا می كنــد. 
ــه جســم اســت. زشــتی  ــی نســبت ب ــه ای بیرون ــی مقول در حالی كــه  زیبای

ــا داریــم. آنجایــی آغــاز می شــود كــه از لمــس چیــزی اب

اومبرتــو اكــو معتقــد اســت هــدف، الزامــاً بازنمایــی زیبایــی نیســت! بلكــه 

متجید هرن معارص از زشتى
امبرتواکوبا»تاریخزشتی«آمد:

مثــالً  دهــد.  انجامــش  می خواهــد  كــه  اســت  فعلــی  شایســته  تحقــق 
می توانــد بازنمــودی زیبــا از زشــتی ارائــه كنــد. قســمت اول كمــدی الهــی 
دانتــه تجســم وحشــت مطلــق اســت. هنــر قــادر اســت زشــتی دنیــا را 

دل پذیــر كنــد. 

در عالم هنر غرب تا زمان باروك دیوها و شیاطین عین زشتی بودند.

از نظــر نویســنده نخســتین بــار یونانیــان بودنــد کــه ایــده »زیبایــی همانــا 
خوبــی اســت« را پرورانده انــد. از ایــن رو خدایــان و قهرمانــان هــم از زیبایــی 
و هــم از فضایــل اخالقــی بهره منــد بودنــد. دیــر زمانــی ایــن ایــده بــر دنیــای 

غــرب حاكــم بــود كــه: 

»فرد زشت ناگزیر بد و تبهكار است!«

ولــی در مــورد ســقراط كــه زشــت بــود امــا روح بزرگــی داشــت؛ یونانیــان 
را بــه ایــن فكــر انداخــت كــه زشــتی صــورت می توانــد زیبایــی ســیرت را 

پنهــان كنــد.

 عالــم مســیحیت بــا اخــذ ایــن ایــده كــه مطابــق آن زیبایــی و خوبــی 
كیفیتــی واحــد تلقــی می شــد. بــه ایــن ایــده اعتبــار بخشــید كــه در نتیجــه 
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ــه همــان ســیاق یكســانند.  ــز  ب ــدی نی زشــتی و ب

هــر چنــد كــه هنرمنــدان دنیــای مســیحیت از ایــن فلســفه تخطــی كردنــد و 
مســیح را بــه صــورت مصلــوب مضــروب و خون آلــود  بــه تصویــر كشــیدند 

یعنــی در وضعیــت زشــت!

  قدیســان را هم به همین ترتیب در حالتی تازیانه خورده و شــكنجه دیده 
تصویر كردند!

 آن زمــان كــه هنــر ناگزیــر بــه رویایــی بــا مصیبــت مســیح اســت ، هنــر 
مســیحی كهــن خــود را بــه تصویــر كمابیــش آرمانگرایانــه شــبان نیكــو 
محــدود كــرده بــود. تصلیــب، مضمــون مناســبی بــرای شمایل ســازی نبــود و 
در نهایــت  از راه نمــاد تجریــدی صلیــب مجســم می شــد. صرفــاً از اواخــر 
ــب انســانی واقعــی  ــوب در قال ــدن آن مــرد مصل ــه دی ــرون وسطاســت ك ق
ــده. ــه خــود پیچی ــن و از درد ب ــوب و مضــروب، خونی آغــاز می شــود: مغل

 ولــی آنجــا كــه انســانیت مســیح بــه ســبب مصائبــش مــورد ســتایش قــرار 
می گیــرد، در زاری بــر جســد مســیح اثــر جوتــو در نمازخانــه اســكروونی در 
پــادوا اشــاره می کنــد و عنــوان می کنــد کــه ایــن اثــر  همــه شــخصیت های 
تصویر شــدگان حتــی فرشــتگان در حــال زاری انــد تــا بدیــن طریــق احســاس 

شــفقت را بــه مؤمنــان كــه موظــف بــه همــدردی بــا اوینــد القــا كننــد.

 ایــن چنیــن اســت كــه دوران رنســانس و فرهنــگ بــاروك تصویــر رنــج 
مســیح  را بــه ارث می برنــد، نمایشــی در مــرز خرســندی و ابهــام!

 یعنــی نقطــه اوج عطــش رنــج بــردن كــه در آن تأكیــد بــر چهــره و جســم 
ــه از درد در عــذاب اســت می شــود. الهــی كســی ك

اکــو در ایــن کتــاب بــه نخســتین و كامل تریــن اصــول زیباشــناختی نوشــته 
ایــن کتــاب در ســال 1853   . كارل روزنكرانتــس و اشــاراتش می پــردازد 
نگاشــته شده اســت. در اینجــا از نظــر اكــو روزنكرانتــس بــه مفهــوم  قدیمــی 
زشــتی كــه متضــاد زیبایــی اســت بــر می گــردد. همانگونــه کــه شــر و گنــاه 
كــه مظهــر جهنم انــد متضــاد نیكــی اســت. زشــتی نیــز جهنــم زیبایــی 
اســت.  یعنــی نوعــی خطــای محتمــل كــه زیبایــی در درون خــود دارد و 
بدیــن ترتیــب اصــول زیبایی شناســی یــا دانــش زیبایــی ناگزیــر  بایــد  بــه 
مفهــوم زشــتی نیــز بپــردازد. روزنكرانتــس بررســی دقیقــی از زشــتی در 
طبیعــت، زشــتی معنــوی و زشــتی در هنــر ارائــه می دهــد. فقــدان فــرم، 
عــدم تقــارن، نقصــان در هارمونــی، تركیب هــای بی ریخــت و بی قــواره و 
اشــكال مختلــف مشــمئز كننــده، این هــا  همــه بیــش از آن اســت كــه بــه 
مــا اجــازه دهــد بــاز هــم زشــتی را صرفــاً متضــادی بدانیــم بــرای زیبایــی كــه 

در قالــب هارمونــی تناســب یــا انســجام درك می شــود.

ــاد  ــه ی ــد ب اکــو بیــان دارد کــه وقتــی از زشــتی هنــری ســخن می گوییــم بای
داشــته باشــیم كــه تمامــی نظریه هــای  زیبایی شــناختی  دســت كــم از 
یونــان باســتان تــا دوران مــدرن مؤیــد ایــن نكته  انــد كــه هــر  شــكل  زشــتی  
بــه مــدد پرداخــت و نمایــش هنــری  دقیــق و ماهرانــه می توانــد از زشــتی 

رهایــی یابــد.

نویســنده در فصــل آخــر کتــاب بــا عنــوان »زشــتی در روزگار مــا« زشــتی را 
امــری نســبی عنــوان می كنــد کــه بســته بــه ادوار و فرهنگ هــای متفــاوت 
متغیــر اســت. آنچــه دیــروز ناپذیرفتنــی و مــردود دانســته مــی شــد ،چــه 
بســا فــردا مقبــول بیفتــد و آنچــه زشــت تلقــی مــی شــود ممکــن اســت در 

بافــت و زمینــه ای مناســب بــه خلــق زیبایــی کلــی کمــک کنــد. 

وی در ادامــه بــه رویکــرد دنیــای حاضــر بــه مفهــوم زشــتی می پــردازد. اکــو 
معتقــد اســت کــه هنــر معاصــر بــه تمجیــد زشــتی می پــردازد و بــه گفتــه 
جــرج رومــرو کارگــردان فیلــم شــب مــردگان متحــرک و فیلم هــای ترســناک 

دیگــرش اشــاره می کنــد :»در فیلم هــای مــن بــا موضــوع مــردگان زنــده، 
مــرده ای کــه حیــات دوبــاره می یابــد بــر نوعــی دگرگونــی و تغییــر بنیادیــن در 
عالــم  داللــت دارد کــه بیشــتر  شــخصیت های داســتان از درک آن عاجــز 
می ماننــد و بنابرایــن ترجیــح می دهنــد ایــن مــردگان متحــرک را دشــمن 
خطــاب کننــد حــال آنکــه در حقیقــت ایــن مــردگان همانــا خــود ماییــم!«

در ادامــه جــرج رومــرو می افزایــد: »مــن از خــون بــا تمــام شــکوه و عظمــت 
ــه فیلم هــای مــن بیشــتر  ــد ک ــا مــردم بدانن ــرم ت دهشــتناکش بهــره می گی
نوعــی وقایع نــگاری اجتماعی-سیاســی زمانــه اســت تــا ماجراجویی هــای 

ابلهانــه صــرف بــا چاشــنی تنــد وحشــت.«

ــودن یــک  ــه اعتــراف رومــرو اشــاره می کنــد کــه ترســناک ب  وی در ادامــه ب
فیلــم باعــث می شــود» فروشــش ســر بــه فلــک بزنــد«. درحالی کــه این هــا 
همــان مشــتریانی هســتند کــه هنــوز حــس قدیمــی زیبایــی را را از دســت 
ــا  ــی ب ــا تابلوی ــا، یــک کــودک شــیرین ی ــد و از یــک چشــم انداز زیب نداده ان

ــد.   معیارهــای تقســیم بندی طالیــی، حــظ زیبایــی شــناختی می برن

در نهایــت نویســنده بیــان مــی دارد کــه مــا امــروز بــا الگوهــای متضــاد 
ــار  ــه اعتب ــا و زشــت دیگــر هیچ گون ــه زیب ــرا دوگان ــم. زی هم زیســتی می کنی
زیبایی شــناختی نــدارد. زشــت و زیبــا  هــر دو بایــد در معــرض تجربــه بــی 

طرفانــه قــرار گیــرد.

 در انتهــای کتــاب پــی نوشــت هــای مفصــل و تصاویــر رنگــی موجــود در 
ــه غنــای کتــاب افزوده اســت. متــن کتــاب آورده شــده كــه ب

ترجمــه ایــن كتــاب از دیــدگاه مترجمــان آن دشــوار قلمــداد شده اســت؛ از 
ایــن رو در مقدمــه چنیــن آورده انــد: »اصــل ایــن كتــاب بــه زبــان ایتالیایــی 
اســت ولــی نســخه ایی كــه اكنــون در دســت داریــد از ترجمــه نه چنــدان 
روان و آســان فهــم انگلیســی بــه فارســی برگردانــده شده اســت. اومبرتو   اكــو 
ســهولتی  چنــان  بــا  را  دشــواری ها  بزرگ تریــن  قلمــش  ســبك خیزی  بــا 
ابــراز می كنــد كــه فضــل و دانــش، صورتــی دلچســب و ســاده بــه خــود 

می گیــرد.« 

کتــاب »تاریــخ زشــتی« نوشــته »اومبرتــو اکــو« بــا ترجمــه همــا بینــا و 
کیانــوش تقــی زاده انصــاری، توســط  مؤسســه تألیــف، ترجمــه و نشــر آثــار 
هنری»متــن« فرهنگســتان هنــر  بــه قیمــت 34500 تومــان روانــه بــازار 

نشرشده اســت.

خیابــان  نشــانی  بــه  می تواننــد  كتــاب  خریــد  بــرای  عالقه منــدان 
ولی عصر)عــج(، نرســیده بــه چهــارراه طالقانــی، شــماره 1550، فروشــگاه 
مركــزی مؤسســه متــن مراجعــه و یــا بــا شــماره تلفــن:  66490990 تمــاس 

بگیرنــد.
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كتــاب »از بهــزاد تــا رضــا عباســی« توســط مؤسســه تألیــف، ترجمــه و نشــر 
آثــار هنری)متــن( وابســته بــه فرهنگســتان هنــر تجدیــد چــاپ شــد.

»از بهــزاد تــا رضــا عباســی« عنــوان كتابــی اســت كــه بــه ســیر تكاملــی 
مینیاتــور در ســدۀ دهــم و اوایــل ســدۀ یازدهــم هجــری پرداخته اســت. ایــن 
كتــاب نوشــته »م.م. اشــرفی« و ترجمــۀ »نســترن زنــدی« اســت كــه در 

چهــار فصــل بــه نــگارش درآمده اســت.

ایــن كتــاب پژوهشــی اســت؛ بــرای بیــان ســیر تحــول و تطــور مینیاتــور در 
ســده های دهــم و یازدهــم هجــری كــه در واقــع پنــج حــوزۀ نگارگــری هــرات، 
تبریــز، مشــهد، قزویــن و اصفهــان را در بــر دارد. نویســنده ابتــدا در فصــل 
اول به بررسی آثار                  "كمال الدین بهزاد"، مینیاتورنگار نابغۀ شرق 
و نقــش وی در شــكل گیری مكتــب مینیاتــور تبریــز پرداخته اســت. فصــل 
دوم بــه تكامــل آثــار و اوج شــكوفایی آثــار ســلطان محمد، برجســته ترین 
تدریجــی  تكامــل  دارد.  اختصــاص  تبریــز  جدیــد  ســبك  مینیاتورنــگار 
مینیاتــور صفــوی در نیمــۀ دوم ســده دهــم هجــری، بســط و گســترش 
ســبك تبریــز در قزویــن و مازنــدران، پیدایــش و گســترش ســبك مشــهد و 
ــد. تاریخچــۀ یكــه  ــن را در فصــل ســوم می خوانی شــكل گیری ســبك قزوی
صــورت و یكه صورت هــای رضــا عباســی و پیدایــش مینیاتــور اصفهــان نیــز 

در فصــل چهــارم ایــن كتــاب آمده اســت.

كتــاب »از بهــزاد تــا رضــا عباســی« بــا شــمارگان 1000 نســخه، در 211 
صفحــه و قیمــت 185000 ریــال همــراه بــا تصاویــر رنگــی، در فروشــگاه 

از چهــارراه طالقانــی، شــماره 1550 عرضــه می شــود. پایین تــر  بــه نشــانی خیابــان ولی عصر)عــج(،  مركــزی كتــاب فرهنگســتان هنــر 

»از هبزاد تا رضا عباسى« 
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 كتاب »متافیزیك خیال در گلشــن راز شبســتری« به كوشــش »نصرهللا 
حكمــت« بــرای ســومین بــار تجدید چاپ شــد.

 کتــاب گلشــن راز شــیخ محمــود شبســتری اثــری جاودانــه و مانــدگار، 
و همانطــور کــه از نــام آن بــر می آیــد، ســرزمین خیــال و تخیــل اســت. 
خیــال در ایــن منظومــه هــم جنبــه هستی شــناختی دارد و هــم جنبــه 
معرفت شــناختی و در عیــن حــال تخیــل بــه عنــوان روش در سراســر متــن 
دارای حضــوری سرســبز و شــاداب اســت. عظمــت و شــکوه گلشــن راز 
در ایــن اســت کــه توانســته آموزه هــای مکتــب عرفانــی ابــن عربــی را از 
حلقــه واســط تخیــل هنــری بــه عرفــان عاشــقانه ایرانــی پیونــد دهــد؛ از 
ایــن رو، در آن دیــدگاه ابــن عربــی دربــاره خیــال بــه منظــور فهــم بهتــر 
دیــدگاه شبســتری در ایــن زمینــه بیــان شــده و همچنیــن بــا کنــدوکاو در دو 
حــوزه متافیزیــک خیــال یعنــی مبانــی هستی شــناختی و معرفت شــناختی 
خیــال، بیــان مباحــث کلــی خیــال در حــوزه تخیــالت )دو بخــش اصلــی در 
ســاختار گلشــن راز( و مطالعه درباره روش تمثیلی شبســتری با رویکردی 

ــه ســاختار گلشــن راز نشــان داده اســت. خیالکاران

و  فیلســوف  نصــرهللا حكمــت،  تألیــف  بــه  فصــل  ســه  در  كتــاب  ایــن 
اســتاد دانشــگاه شــهید بهشــتی نگاشــته شده اســت. در فصــل اول بــه 
»جایــگاه خیــال در عرفــان ابــن عربــی« پرداختــه شده اســت. فصــل دوم بــه 
»جهان شناســی خیالــی در گلشــن راز« اختصــاص دارد و »زبان شناســی 

خیالــی در گلشــن راز« عنــوان ســومین فصــل ایــن كتــاب اســت. ایــن كتــاب 
بــا منابــع، نمایــۀ آیــات، نمایــۀ روایــات، نمایــۀ ابیــات گلشــن راز، نمایــۀ اعــالم و نمایــۀ مفاهیــم منتشــر شده اســت.

كتــاب »متافیزیــك خیــال در گلشــن راز شبســتری« بــا شــمارگان 1000 نســخه، در 291 صفحــه بــا قیمــت 175000 ریــال توســط مؤسســه تألیــف، ترجمــه 
و نشــر آثــار هنــری )متــن( تجدیــد چــاپ شــده اســت و در كتاب فروشــی فرهنگســتان هنــر عرضــه می شــود. 

»متافزییك خیال در گلشن راز شبسرتی« 
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»آرش  تعلیقــات  و  تصحیــح  مقدمــه،  بــا  طهماســبی«  شــاه  »فالنامــۀ 
پوراكبــر« از ســوی مؤسســه تألیــف، ترجمــه و نشــر آثــار هنــری )متــن( بــه 

تازگــی منتشــر شده اســت.

از اهمیــت خــود در بســتر ســنت فالنامه ســازی  فالنامــه، جــدای  ایــن 
و فالگیــری، بــه لحــاظ ارتبــاط تنگاتنــگ بــا فرهنــگ عامــه بســیار قابــل 
توجــه اســت. به ویــژه آنكــه نســخۀ موجــود یكــی از ســه فالنامــه ای اســت 
ــه دســتور  ــه یقیــن ب ــه احتمــال نزدیــك ب ــده و ب ــن دوره باقــی مان كــه از ای
شاه طهماســب صفــوی و بــه دســت هنرمنــدان دربــار وی در كارگاه هــای 
ســلطنتی ســاخته شــده و تاریــخ كتابــت و تصویرگــری آن احتمــاالً بــه 
اواســط تــا اواخــر ســده دهــم هجــری می رســد. ایــن فالنامــه را می تــوان 
یگانــه نمونــه از فالنامه هــای مصــور دانســت كــه بــه صــورت كامــل در 

دســترس بــوده و بــه چــاپ رسیده اســت.

ــا شــمارگان 1000 نســخه، در 168 صفحــه،  »فالنامــۀ شــاه طهماســبی« ب
بــه صــورت مصــور و رنگــی بــا قیمــت 620000 ریــال  در كتاب فروشــی 
فرهنگســتان هنــر بــه نشــانی خیابــان ولی عصر)عــج(، پایین تــر از چهــارراه 

ولی عصر)عــج(، شــماره 1550 عرضــه می شــود. 

»فالنامۀ اشه طهماسبى« 

36

 15
ره 

شما
م- 

 دو
ال

- س
نر

ر ه
سفی

ی 
خبر

مه 
هنا

ما



چــاپ دوم كتــاب »هندســه خیــال و زیبایــی« بــه قلــم »حســن بلخــاری« در 
مؤسســه تألیــف، ترجمــه و نشــر آثــار هنری)متــن( وابســته بــه فرهنگســتان 

هنــر منتشــر شــد.

در مقدمــه ایــن کتــاب آمــده اســت: »مرحــوم مالهــادی ســبزواری در شــرح 
خــود بــر مثنــوی معنــوی، در ذیــل ابیــات فــوق، بــه نقــل از موالنــا، فــراق 
اخوان الصفــا را فــراق حضــرت حــق شــمرده و شــاهدمثال خــود بــر ایــن 
تشــبیه را فــرازی از دعــای امیرالمؤنیــن علــی)ع( خطــاب بــه كمیــل بــن زیــاد، 
قــرار داده اســت؛ آنجــا كــه حضــرت همراهــی بــا دشــمنان حــق و مصاحبــت 
بــا اهــل بــال و نیــز فــراق محبــان و اولیــای الهــی را عقوبــت دانســته اند و 
فریــاد برمی آورنــد كــه بــر عذابــت صبــوری تــوان، لیــك بــر فراقــت چگونــه 
تــوان صابــر بــود؟ مالهــادی بنــا بــه ایــن روایــت، فرقــت اولیــا را فرقــت حــق 
دانســته و بــر كاربــرد واژه اخوان الصفابــه عنــوان مصداقــی از مصادیــق 

ــا تأكیــد دارد.« اولیــا در ابیــات موالن

ــا شــمارگان  ــی« در 8 فصــل و ب ــال و زیبای چــاپ دوم كتــاب »هندســه خی
ــال توســط مؤسســه  ــه قیمــت 160000ری 1000 نســخه، در 243 صفحــه، ب

ــار هنری)متــن( عرضــه می شــود.  تألیــف، ترجمــه و نشــر آث

»هندسه خیال و زیبایى« 
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پیشگام مكتب نقاشی تهران 

الهامالیقی

در  و  تهــران  ظهیرالســالم  كوچــه  در   1305 ســال  در   تجویــدی  اكبــر 
خانــواده ای اصالتــاً اصفهانــی، مشــهور و هنرمنــد چشــم بــه جهــان گشــود.

وی نقــاش، پژوهشــگر، باستان شــناس و نگارگــر و ســومین پســر هــادی 
تجویــدی از نقاشــان معــروف و پیشــگام مكتــب نقاشــی تهــران و شــاگرد 
بالفصــل كمــال الملــك و از نخســتین و برجســته ترین اســتادان مینیاتــور 
مدرســه صنایــع قدیمیــه بــود. پدربزرگــش اســتاد محمدعلــی ســلطان، 
ــدری وی  ــا نقــاش، جــد پ ــرازا باب ــان و مرحــوم می خوش نویــس مشــهور زم

بــود.

نامیــده  از اجــداد بزرگــش در ســده های گذشــته، »مختارالقــراء«  یکــی 
در  جــزوه ای  كــه  بــود  دوران صفویــه  قاریــان خوش الحــان  از  و  می شــد 
مــورد قواعــد تجویــد نوشــت و قواعــد آن را نظام منــد ســاخت و پــس از آن 
فرزنــدان و نــوادگان نســل های پســین »مختارالقراء«، بــه »مختارتجویدی« 
ملقــب شــدند. بــرادران وی نیــز از نقاشــان و نوازنــدگان بنــام و مشــهور 
ایــران بودنــد. علــی تجویــدی از شــاگردان حســین یاحقــی و ابوالحســن 
ــدگار  ــه از موســیقی و ترانه هایــی مان ــا و آفریننــده ردیف هایــی جاودان صب
در فرهنــگ ایران زمیــن بــود. محمــد تجویــدی نیــز از نگارگــران بــه نــام دوران 

و شــاگرد محمدعلــی زاویــه و اســتاد هنرســتان هنرهــای زیبــا بــود.

اســتاد تحصیــالت مقدماتــی را در تهــران گذرانــد و در ســال 1353ه.ش 
مــدرك دكتــرای باستان شناســی و هنــر اســالمی را از دانشــگاه ســوربن 
فرانســه دریافــت كــرد. وی بــا تســلط کامــل بــه ســه زبــان عربــی، انگلیســی 
و فرانســه، مطالعــات گســترده ای در زمینــه حکمــت و فلســفه هنــر داشــت 
كــه نتیجــه آن ده هــا مقالــه وكتــاب و...در زمینــه هنــر و باستان شناســی 

ایران زمیــن اســت. 

وی در محضــر عالمــه ســید محمدحســین طباطبایــی و هانــری كوربــن 
فیلســوف و مفســر حكمــت شــیعه بــه پژوهــش و آموختــن در زمینــه 
فلســفه پرداخــت. اســتاد از جملــه نسخه شناســان معتبــر بین المللــی در 

عرصــه آثــار هنــری ایرانــی محســوب می شــد.

وی بــا توجــه بــه عالقــه و تحصیــالت دانشــگاهی خــود، از پیشــگامان 
پژوهــش  تاریــخ هنــر ایــران به ویــژه در حــوزۀ نگارگــری محســوب می شــد. در 
دهه هــای 40 و 50 شمســی در نشــریات مختلــف هنــری از جملــه »هنــر 
و مــردم« دربــارۀ تاریــخ هنــر، هنرهــای ســنتی، معمــاری و باستان شناســی 
ایــران می نوشــت. »تأثیــر هنــر ایرانــی در نقاشــی های طــاق یــك نمازخانــه 
در جزیــره سیســیل)مجله هنــر و مــردم شــماره 44 ســال 1345(«، »جهــان 
تــا 67(«، »ویژگی هــای  )1 ، ص 56  نــگاره، دفتــر  ایرانــی  خــاص نقاشــی 
هنرهــای اســالمی و موضــوع ســمبولیزم«، »الهام بخشــی بــه هنــر در ســطح 
جهــان«، »معمــاری اســالمی ایــران« و »عالــم ملكــوت در هنــر ایرانــی« از 
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جملــه مقاالتــی اســت كــه از وی در  نشــریات فرانســوی و ایرانــی بــه چــاپ 
رسیده اســت.

دوران  تــا  روزگار  کهن تریــن  از  ایرانــی  »نقاشــی  نیــز،  كتــاب  زمینــه  در 
صفــوی« از مشــهورترین آثــار اوســت كــه در دهــه پنجــاه منتشــر شــد. 
ایــن كتــاب بــه دلیــل دقــت بــاال در روش پژوهــش در ســال 1386 بــا عنــوان 
ــا ســده دهــم هجــری« توســط  ــران از آغــاز ت ــه هنــر نقاشــی ای » نگاهــی ب

انتشــارات وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســالمی تجدیــد چــاپ شــد.

باستان شناســی عصــر  و  هنــر  دربــاره  نویــن  »دانســتنی های  همچنیــن 
هخامنشــی« نمونــه ای دیگــر از تحقیقــات او و همــکاری بــا گریشــمن، 

بــود. فرانســوی  مشــهور  باستان شــناس 

وی ســال ها از اســتادان نقاشــی و نگارگری در دانشــگاه ها و هنرســتان های 
هنــری از جملــه هنرســتان هنرهــای ملــی، دانشــگاه هنرهــای تزئینــی تهران 
و دانشــگاه هنــر ایــران بــود و رســالت خــود را در آمــوزش و گســترش هنــر 
نقاشــی ایرانــی بــه انجــام رســاند. همچنیــن دبیــری دومیــن بی ینــال تهــران 

1339 را نیــز بــر عهــده داشــت. 

تجویــدی ضمــن همــكاری مســتمر بــا اســتادان و دانشــگاه های فرانســه و 
ــوط  ــر و ســمینارهای مرب ــی باستان شناســی و هن شــركت در كنگــره جهان
بــه كنگــره بین المللــی جــاده ابریشــم كــه در یونســكو برگــزار شــده در 

كشــورهای ایــران هنــد، چیــن،  ژاپــن و... حضــور فعــال داشــته و در هیئــت 
داوری نمایشــگاه های مختلــف هنــری داخلــی از جملــه نخســتین ســه 
ســاالنه آثــار حجمــی در خــرداد 1374 و  همایــش بین المللــی موالنــا در 
عصــر حاضــر در فرانســه در ســال 1997 و بزرگداشــت هانــری كوربــون در 
پاریــس 1998بــه ســخنرانی و اشــاعه هــر چــه بیشــتر فرهنــگ و هنــر ایــن 

مــرز و بــوم پرداخــت.

زنده یــاد اکبــر تجویــدی نخســتین محقــق ایرانــی بــود کــه نشــان عالــی 
پژوهــش کــه باالتریــن نشــان کشــوری در زمینــه تحقیقــات و پژوهــش 

اســت را در ســال 1382 دریافــت كــرد. 

پــس از دوران تحقیــق و تدریــس در تهــران، در ســال های پایانــی  عمــر 
در  ایــران  فرهنگــی  رایــزن  پیشــنهاد  بــه  و  کــرد  مهاجــرت  پاریــس  بــه 
پاریــس، مدتــی درس گفتارهایــی را در خانــۀ فرهنــگ آن شــهر، دربــارۀ 

نمــود. برگــزار  هنــر  فلســفه  و  زیبایی شناســی 

اســتاد علــی اکبــر تجویــدی در 20 خــرداد 1396 در پاریــس درگذشــت و بنــا 
بــه وصیــت خــود بــه تهــران منتقــل و پــس از تشــییع از خانــه هنرمنــدان،  

در بهشــت زهــرای تهــران بــه خــاک ســپرده شــد.

یادش گرامی و راهش پر رهرو باد.
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گــزارش تصویــری مراســم تشــییع 
اســتاد اکبــر مختــار تجویــدی 

پیکــر زنــده یــاد اکبرمختــار تجویــدی نقــاش، 
مترجــم، نگارگــر، باســتان شــناس، پژوهشــگر 
تاریــخ هنــر ایران و عضو پیوســته فرهنگســتان 
بــا   1396 خــرداد   25 پنجشــنبه  روز  هنــر 
ــواده ایــن هنرمنــد فقیــد و اهالــی  حضــور خان
از مقابــل خانــه هنرمنــدان  و هنــر  فرهنــگ 
ایــران، تشــییع و در قطعــه هنرمنــدان بهشــت 

ــه خــاک ســپرده شــد. زهــرا)س( ب
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آثارخوشنویسی»ابوالوفاحسینی«درصبا
ایــن نمایشــگاه روز چهــار شــنبه ســی و یکــم خــرداد در گالــری اســتاد 
لــرزاده ایــن مؤسســه بــا حضــور هنرمنــدان و عمــوم عالقه منــدان گشــایش 

یافــت.

حســینی"  "ابوالوفــاء  اســتاد  از  اثــر   40 حــدود  شــامل  مجموعــه  ایــن 
پیشکســوت خوش نویســی معاصــر و جمعــی از شــاگردان او بــوده کــه 
هم اکنــون از اســتادان انجمــن خوش نویســان اصفهــان هســتند. آثــار ارائــه 
ــده  ــا و در ابعــاد مختلــف و دربرگیرن شــده در دو قالــب نســتعلیق و چلیپ
بــرای  آن هــا  تمامــی  کــه  اســت  هنرمنــد  اخیــر  فعالیت هــای چندســال 

نخســتین بــار بــه نمایــش درآمــد. 

از  جمعــی  و  حســینی  ابوالوفــا  اســتاد  خوش نویســی  آثــار  نمایشــگاه 
بــود.   بازدیدکننــدگان  عمــوم  پذیــرای  تیرمــاه  بیســتم  تــا  شــاگردان 

كارگاهآموزشیبافتگلیمههایعشایری

در  مــاه  مــرداد  چهــارم  از  عشــایری  گلیمه هــای  بافــت  آموزشــی  كارگاه  

می شــود. برگــزار  هنــر  فرهنگســتان 

مهلــت ثبــت نــام در كارگاه بافــت گلیمه هــای عشــایری تمدیــد شــد و 

عالقه منــدان می تواننــد تــا آخــر تیــر مــاه در ایــن دوره آموزشــی ثبــت نــام 

كننــد. 

تكنیك هــای بافــت گلیــم  و تلفیــق تكنیك هــا شــامل گلیــم ســاده، زنجیــره، 

گیس بافــی،  ورنــی و اریب بافــی توســط اســتاد »محمــود روفه گــر حــق« در 

ایــن كارگاه آمــوزش داده می شــود.

 كارگاه آموزشــی بافــت گلیمــه هــای عشــایری از چهارشــنبه چهــارم مــرداد 

مــاه، در ده جلســه شــش ســاعته شــروع بــه كار خواهــد كــرد.

عالقه منــدان می تواننــد بــرای ثبــت نــام و شــركت در دوره فــوق بــه نشــانی 

خیابــان ولی عصــر)ع(، پایین تــر از چهــارراه طالقانــی، شــماره 1552 مراجعــه 

كــرده و یــا بــا شــماره تلفــن  5-66954200  داخلــی 1121 تمــاس بگیرنــد. 

 دوره آموزشی شبیه سازی معماری سنتی ایرانی در صبا

صبــا در ادامــه دوره هــای آموزشــی و تخصصــی هنــر، دوره شبیه ســازی 
معمــاری ســنتی ایــران را برگــزار می کنــد

ایــن دوره کــه طــی 30 ســاعت و در قالــب 10 جلســه )10 ســاعت آمــوزش 

تئــوری و 20 ســاعت آمــوزش عملــی( توســط اســتاد حســن پــور برگــزار 
بــا معمــاری اصیــل و کهــن  می شــود، شــامل تمامــی هنرهــای مرتبــط 
ایرانــی: معــرق، مشــبک، منبــت و هنرهــای الحاقــی:  مســاجد، حجــره، 

گنبــد، محــراب و انــواع مقرنــس و... می شــود.

و  معمــاری  تخصصــی  افزارهــای  نــرم  بــا  هنرجویــان  دوره،  ایــن  در 
ــا ترســیم حجــم و... آشــنا خواهنــد  ــواع مدل ســازی ب ــا ان تری دی مکــس ت

شــد.

دوره یادشــده از اول مرداد و در قالب ســه ترم بهم پیوســته برگزار خواهد 
شــد. عالقه منــدان حضــور در ایــن دوره تخصصــی جهــت ثبــت نــام بــه 
نشــانی خیابــان ولیعصر)عــج(، نرســیده بــه خیابــان طالقانــی، شــماره1552 
فرهنگســتان هنــر طبقــه پنجــم مراجعــه و یــا بــا شــماره 66487535 روابــط 

عمومــی مؤسســه فرهنگی-هنری-پژوهشــی صبــا تمــاس بگیرنــد.

كارگاهنمایشخالقدرنقشجهان
عالقه منــدان  میــان  از  بــار  نخســتین  بــرای  خــالق«  »نمایــش  كارگاه    
بــه  وابســته  نقــش جهــان  بــه هنرهــای نمایشــی در مركــز هنرپژوهــی 

می پذیــرد. هنرجــو  هنــر  فرهنگســتان 

جهــت  در  تــازه  تجربــه ای  آوردن  دســت  بــه  جهــت  در  كارگاه  ایــن 
پــرورش نیــروی تخیــل، توانایــی حــل مســئله، آشــنایی بــا نیازهــا، ارتقــای 
مهارت هــای اجتماعــی و ... اســت كــه بــرای عالقه منــدان بــه هنرهــای 

برگــزار می شــود. باشــكوه  بــا حضــور ســلیم  نمایشــی 

عالقه منــدان می تواننــد بــرای دریافــت اطالعــات بیشــتر بــه نشــانی خیابــان 
ولی عصر)عــج(، باالتــر از خیابــان شــهید بهشــتی، ضلــع جنــوب غربــی 
بوســتان ســاعی، شــماره 2169 مركــز هنرپژوهــی نقــش جهــان مراجعــه یــا 

بــا شــماره 88553912 تمــاس بگیرنــد.

آموزششبیهسازیمعماریسنتیایرانیدرصبا
صبــا در ادامــه دوره هــای آموزشــی و تخصصــی هنــر، دوره شبیه ســازی 

معمــاری ســنتی ایــران را برگــزار می کنــد

ایــن دوره کــه طــی 30 ســاعت و در قالــب 10 جلســه )10 ســاعت آمــوزش 
برگــزار  آمــوزش عملــی( توســط اســتاد حســن پور  تئــوری و 20 ســاعت 
بــا معمــاری اصیــل و کهــن  می شــود، شــامل تمامــی هنرهــای مرتبــط 
ایرانــی: معــرق، مشــبک، منبــت و هنرهــای الحاقــی:  مســاجد، حجــره، 

گنبــد، محــراب و انــواع مقرنــس و... می شــود.
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و  معمــاری  تخصصــی  افزارهــای  نــرم  بــا  هنرجویــان  دوره،  ایــن  در 
ــا ترســیم حجــم و... آشــنا خواهنــد  ــواع مدل ســازی ب ــا ان تری دی مکــس ت

شــد.

دوره یادشــده از اول مرداد و در قالب ســه ترم بهم پیوســته برگزار خواهد 
شــد. عالقه منــدان حضــور در ایــن دوره تخصصــی جهــت ثبــت نــام بــه 
نشــانی خیابــان ولیعصر)عــج(، نرســیده بــه خیابــان طالقانــی، شــماره1552 
فرهنگســتان هنــر طبقــه پنجــم مراجعــه و یــا بــا شــماره 66487535 روابــط 

عمومــی مؤسســه فرهنگی-هنری-پژوهشــی صبــا تمــاس بگیرنــد.

نمایشگاه»زاویههاییبهرنگلعاب«درصبا
آثــار نرگــس بخشــایش، هنرمنــد جــوان كشــورمان بــا عنــوان »زاویه هایــی 
بــه رنــگ لعــاب« در نگارخانــه فرشــچیان مؤسســه صبــا بــه نمایــش درآمــد. 

ایــن نمایشــگاه کــه روز سه شــنبه ســیزده تیــر مــاه در نگارخانــه فرشــچیان 
ــده از دوســال  ــا 18 گشــایش یافــت، مجموعــه ای دربرگیرن از ســاعت 16 ت
ــواع گرایش هــا  ــود كــه در ان ــوآوری  در حــوزه ســفال، حجــم و ســرامیک ب ن
و رویکردهــا شــامل 10 اثــر بــزرگ و 25 اثــر کوچکتــر و در تکنیک هــای 
متنوعــی از »دســت ســاز ســرامیکی بــه روش ورقــه ای، صفحــه ای، لعــاب 
الســتر و...  بــرای نخســتین بــار بــه معــرض نمایــش گذاشــته شــد و تــا 

17 تیرمــاه ادامــه داشــت.

صبامیزباننمایشگاهمعرقهایاستادعالمهزاده
صبــا بــا میزبانــی از نمایشــگاه معرق های اســتاد عالمــه زاده و هنرجویانش، 
جلوه هایــی دیگــر از ظرافت هــای ایــن هنــر اصیــل ایرانــی را بــه نمایــش 

گــذارد. 

این نمایشــگاه روز ســه شــنبه ســیزده تیر ماه با حضور عموم عالقه مندان 
در نگارخانــه اســتاد فرشــچیان ایــن مجموعــه گشــایش یافــت، کــه شــامل 
10 اثــر معــرق در انــواع شــیوه ها و گرایش هــای ایــن هنــر از جملــه: معــرق 
ــه در  ــود ک ــز معــرق ب حجــم، معــرق منبــت، معــرق ســه بعــدی و یــک می
رویکردهــای متنوعــی از: طبیعــت، طبیعــت بیجــان، گل و مــرغ و رئــال در 

معــرض دیــد بازدیدكننــدگان قــرار گرفــت.

اســتاد عالمــه زاده از هنرمنــدان بنــام و پیشکســوت هنــر معــرق ایــران 
اســت و تاکنــون نمایشــگاه ها و کارگاه هــای آموزشــی متعــددی را در ایــران 
و بســیاری از کشــورهای جهــان از جملــه: آلمــان، انگلســتان، کرواســی 
ایــن  آثــار  را درکنــار  آثــار خــود  کــه  برگــزار کرده اســت. هنرجویانــی  و... 

اســتاد ارائــه نموده انــد، ســابقه برگــزاری نمایشــگاه های انفــرادی و گروهــی 
بســیاری را در کارنامــه حرفــه ای خــود بــه ثبــت رســانده اند.  

هماندیشینقشونقشبندبرگزارمیشود
مقالــه،  فراخــوان  انتشــار  بــا  هنــر  فرهنگســتان  پژوهشــی  معاونــت   
علــی  »غیاث الدیــن  موضــوع  بــا  را  نقش بنــد«  و  »نقــش  هم اندیشــی 
نقشــبند یــزدی« طــراح و بافنــده چیــره دســت ایرانــی، آذر مــاه امســال 

می كنــد. برگــزار 

»معرفــی ابعــاد شــخصیتی و زندگــی غیاث الدیــن«، »شــیوه طراحــی و 
فنــون بافــت در آثــار او«، »تنــوع نقــوش، تركیب بنــدی و رنــگ در آثــار او«، 
»بررســی ابداعــات هنــری غیاث الدیــن«، »غیاث الدیــن و پــرورش شــاگردان 
و فرزنــدان«، »نقــش غیاث الدیــن در تولیــد بافته هــای دربــاری و صــدور آن 
بــه دیگــر كشــورها«، »شناســایی و معرفــی آثــار غیاث الدیــن در موزه هــای 
ایــران و جهــان«، »بررســی تأثیــر ادبیــات و نقاشــی بــر هنــر غیاث الدیــن« 

از جملــه محورهــای ایــن هم اندیشــی بــه شــمار می رونــد.

دبیرخانــه ایــن هم اندیشــی، آخریــن مهلــت ارســال چكیــده مقــاالت را اول 
مهــر مــاه 1396، مهلــت ارســال اصــل مقــاالت را نیــز، 20 آبــان مــاه 1396 و 

زمــان برگــزاری آن را آذر مــاه 1396 اعــالم كــرد.

ایــن  دبیرخانــه  بــه  را  خــود  مقــاالت  می شــود،  دعــوت  عالقه منــدان  از 
چهــارراه  از  پایین تــر  ولی عصر)عــج(،  خیابــان  نشــانی  بــه  هم اندیشــی 
طالقانــی، شــماره 1552 ارســال یــا بــرای دریافــت اطالعــات بیشــتر با شــماره 

تلفــن 5-66954200 داخلــی 2231 تمــاس بگیرنــد.

سینمابهروایتمحمدرضااصالنی
  معاونــت پژوهشــی فرهنگســتان هنــر، کارگاه  تخصصــی »روایــت در 

ســینما « را بــا حضــور اســتاد محمدرضــا اصالنــی برگــزار می کنــد. 

»روایــت در ســینما« شــامل دوره آموزشــی روایت گــری در ســینما اســت 
كــه توســط اســتاد محمدرضــا اصالنــی در مجموعــه هنرپژوهــی نقــش 

جهــان فرهنگســتان هنــر برگــزار می شــود.

در انتهای دوره این كارگاه، هنرجو گواهی شركت دریافت می نماید.

عالقه منــدان بــرای ثبــت نــام یــا دریافــت اطالعــات بیشــتر ایــن کارگاه 
می تواننــد بــه نشــانی خیابــان ولــی عصــر )عــج(، باالتــر از خیابــان شــهید 
بهشــتی، ضلــع جنــوب غربــی بوســتان ســاعی، پــالك 2169، مجموعــه 
هنرپژوهــی نقــش جهــان مراجعــه یــا بــا شــماره 88553912 تمــاس بگیرند.
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