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قدمــت ریســندگی و بافندگــی در ایــران بــا ســابقه ای كهــن، بــه هزاره هــای پیــش از میــاد و دوران نوســنگی بــاز می گــردد. بــه مــرور زمــان ایــن فــن رو 
بــه تكامــل نهــاد تــا دورۀ صفــوی كــه اوج درخشــان هنــر پارچه بافــی در ایــران محســوب می شــود. شــاهان صفــوی بــا حمایــت از نســاجی و تاســیس 
مراکــز بافندگــی در شــهرهای مختلــف از جملــه اصفهــان و یــزد و همچنیــن تجــارت بــا ســایر کشــورها، علــل رونــق ایــن فــن را فراهــم آوردنــد. در ایــن 
دوره شــاهد تنــوع و تحــول در جنــس، بافــت، رنــگ و نقــوش منســوجات هســتیم کــه بــه همــت هنرمنــدان و صنعتگــران توانــا، میســر شــده اســت. 
مهــارت رنگــرزان ایــن دوره باعــث شــد انــواع رنگ هــا بــا ســایه روشــن های متعــدد تولیــد شــود و در اختیــار بافنــدگان قــرار گیــرد. بافنــدگان صفــوی نیــز 
توانســتند از الیــاف گوناگــون بــه طریقــی اســتفاده کننــد کــه طــرح پارچــه بــا ظرافــت و کاربــرد متنــوع خاکســتری های رنگــی هــر چــه بیشــتر بــه نقــش 
طراحــی نزدیــک شــود. حاصــل کار پارچه هایــی نفیــس در طرح هــا و جنس هــای مختلــف بــود کــه چشــم بیننــدگان را نــوازش مــی داد. حمایــت جــدی 
از بافنــدگان و ارزش کارهــای تولیــد شــده در ایــن دوره منجــر بــه آن شــد کــه نــام هنرمنــدان بافنــده چــون ســایر هنرمنــدان بــر آثارشــان نقش بنــدد. 
ــه واســطه  ــه ب ــی اســت ک ــن عل ــرد، غیاث الدی ــد آوازه ك ــران را بلن ــر ای ــه نامــش هن ــف، ك ــن ظری ــن ف ــدان ای یکــی از برجســته ترین اســتادان و هنرمن

تبحــرش در طراحــی نقــوش بــه نقش بنــد شــهرت یافــت. 

ــا، کمانگیــری جســور و شــاعری  ــری توان خواجــه غیاث الدیــن علــی نقش بنــد، نقــاش و نقش بنــدی برجســته، بافنــده ای مبــدع و چیره دســت، مدی
خــوش قریحــه بــود کــه مدیریــت کارگاه هــای نســاجی ســلطنتی دوران شــاه عبــاس را بــر عهــده داشــت. ایــن حمایــت شــدۀ دربــار شــاه عبــاس، 
منســوجات دوران صفــوی ایــران را بــه چنــان شــهرت و شــکوفایی رســاند کــه شــاهان و شــاهزادگان ایــران و ســایر بــاد، خواهــان و خریــدار پارچه هــای 
تولیــد وی شــدند. چنان کــه مولــف کتــاب جامــع مفیــدی نوشــته اســت: خواجــه غیاث الدیــن در فــن نقش بنــدی عدیــل و نظیــر نداشــت. پیوســته 
بــه قلــم اندیشــه امــور غریبــه و صــور عجیبــه بــر صحایــف روزگار می نگاشــت و اقمشــه نفیســه بــه اتمــام میرســاند و در آن كار بــه مرتب هــای بلنــد 
آوازه گشــت كــه پادشــاهان هنــد و تــرک و روم تحــف و هدایایــی بــه جهــت او ارســال فرمــوده، اقمشــه ای کــه در کارخانــه طبیعــت او بــه اتمــام رســیده 

بــود طلــب می نمودنــد.

خواجــه غیاث الدیــن از شــناخت و بــه کار بــردن تجربــه و میــراث گذشــتگان واهمــه نداشــت و هــر کجــا هنــری برجســته می یافــت از آن بهــره می بــرد 
ضمــن آنکــه مبــدع و نــوآور بــود. بافــت پارچه هــای چندتابــی  زری بافــی و مخمــل بــا نقــوش متنــوع و ملهــم از ادبیــات از ابداعــات ویــژه اوســت. وی کــه 
خــود از نــوادگان خوشــنویس معــروف، موالنــا کمــال خطــاط بــود فرزنــدان و شــاگردان برجســته ای نیــز پــرورش داد کــه نامشــان در تاریــخ باقــی اســت. 
ایــن هنرمنــد برجســته پــس از ســال ها زندگــی در شــهر اصفهــان و اداره کارگاه هــای ســلطنتی زری بافــی و مخمل بافــی بــه یــزد رفــت و در دارالشــفای 
صاحبــی ســکنی گزیــد. یــزد در آن هنــگام بــه یمــن وجــود غیــاث و فرزنــدان و نوادگانــش بــه مراکــز مهــم نســاجی ایــران بــدل شــد. خواجــه غیاث الدیــن 
علــی نقش بنــد در اواخــر عمــر بــه زهــد و انــزوا گراییــد و بــه ســرایش اشــعاری بــا مضامیــن عرفانــی پرداخــت. چنان کــه صادقــی بیــک دربــاره طــرز 
شــعر و عبــادت وی آورده اســت او همــه گونــه شــعر می گویــد و چنــان بدیهــه گوســت کــه صــد بیــت مسلســل می گویــد و شــنونده نمی فهمــد کــه 

فی البداهــه گفتــه و متهجــد و شــب زنــده دار اســت. ایــن غــزل از اوســت:

امــروزه از آثــار امضــادار خواجــه غیــاث فقــط 9 قطعــه شــناخته شــده اســت کــه جــز یــک نمونــه در مــوزه ملــی ایــران، ســایر آنهــا در موزه هــای خــارج از 
کشــور نگهــداری می شــود. به رغــم نقــش و جایگاهــی کــه ایــن هنرمنــد چیــره دســت در اعتــای هنــر بافندگــی در ایــران و جهــان داشــته اســت دریــغ 
کــه تاکنــون تاشــی بــرای شناســایی و گــردآوری و چــاپ یــک مجموعــه از آثــار وی انجــام نپذیرفتــه اســت. همچنیــن متاســفانه، خانــه، کارگاه و آنچــه به 
عنــوان مدفــن منســوب بــه او در شــهر یــزد موجــود اســت مــورد بی مهــری روزگار قــرار گرفتــه و بــه ویرانــه ای بــدل شــده و دیــر نیســت کــه دیگــر نشــانی 
از آن باقی نمانــد. امیــد اســت برگــزاری هم اندیشــی بــه نــام خواجــه غیاث الدیــن نقش بنــد در فرهنگســتان هنــر زمینــه ای فراهــم آورد تــا مســئوالن و 
متولیــان فرهنگی ــ  هنــری کشــور بــا تدبیــری شایســته، بازســازی و حفــظ عمــارت، کارگاه و مقبــره ایــن هنرمنــد برجســته را در دســتور کار قــرار داده و 

بــا احــداث مــوزۀ منســوجات بتواننــد الگویــی بــرای نســل ایــران امــروز و میراثــی مانــدگار بــرای آینــدگان فراهــم آورنــد.  

منیژه كنگرانی 
عضو شورای علمی هم اندیشی نقش و نقش بند

نقش بندی تو در نقش جهان می بایست

نمی گویــم چنیــن كــن یــا چنان كن 

زبانــم كــن بــه حمــد خویــش گویــا

ــی ــوی خویشــم ســاز یعن ــدای ك گ

ــه ظــل رافــت خویــش پناهــم ده ب

نیــازا بــی  را  نــوا  بــی  غیــاث 

الهــی آنچــه بهبــود اســت آن كــن

كــن زبــان  تعلیــم  لــوح  را  دلــم 

شــه مســند نشــین ملك جان كن

مــرا مســتغنی از كــون و مــكان كــن

كــن كامــران  نیــازی  بــی  گنــج  ز 



معراج. اثر سلطان محمد

محمد علی معلم دامغانی 

آنچــه در پیــش روی شماســت طرحــی اســت از اســطوره و قصــه و شــرح 
مختصــری از بــار ارزشــی آن در قــرآن کریــم؟! قبــا یــادآور شــدیم کــه 
قــرآن کتــاب همــه امت هاســت زیــرا کتــاب پیامبــر خاتــم اســت و خطــاب 
ــه معنــی روایــت دراز آهنــگ  ــل اســت. اســطوره در لغــت ب ــه همــه مل ب
طومــار نگاشــته اســت و بــا میتــوس و اســتوری بــی ربــط نیســت و قصــه 
برکوتاهــی ســخن و کاســتن از زوایــد آن داللــت دارد مثــال از اســاطیر:

و ان الضغن بعد از ضغن یبدو 

علیک و یخرج الدا الدفینا 

ورثنا المجد قد عملت معد 

نطاعن و دونه حتی یبینا 

کینه ها از پی هم آشکار شود 

و عقده های نهانی بر تو روی نماید 

این مجد و غرور میراث ماست و معد آگاه است 

 که با زخم نیزه های خود آن را آشکار می کنیم 

مثال قصه :

افاطم مها بعض هذا التدلل 

و ان کنت قد از معت صرمی اجملی 

و ان تک قد ساتک منی خلیقه 

 فسلی ثیابی من ثیابک تنسلی 

 ای فاطمه این بهانه جوئی و ناز را بگذار 

 و اگر سر قهر و جدائی داری زیباتر از این راهی پیش گیر 

اگر خوی و خلق من را نپسندیده ای 

 پرهایت را از پرهای من بیرون آر

 بــه آســانی می تــوان دریافــت کــه اســطوره حکایــت فخــر و غــرور و تبلیــغ 
ــد ادعــای واهــی و  ــزاع اســت و می توان ــه ســتیزه و ن جنــگ و تحریــک ب
دروغ باشــد و قصــه بــر خــاف آن بــر مهــر و قهــر عاشــقانه داللــت دارد 
کــه بــه هــر نــوع حقیقــی اســت و بــر راســتی آن می تــوان اســتدالل کــرد. 
در  قــرآن تنهــا قصــه آمــده اســت و نمونــه اســطوره در آن وجــود نــدارد. 

خویشــکاری قصــه نیــز عبــرت و حیــرت اســت.

اساطیر االولین و قصص االنبیا
  قسمت دوم: قصه

بیرون کشیدن یوسف از چاه
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یوسف و زلیخاه. اثر کمال الدین بهزاد

1. فاقصص القصص 

2. لقد کان فی القصصهم العبره 

3. نقص علیک احسن القصص

در کتــاب خــدا قصه هــای انبیــا سرشــار از مهــر نســبت بــه همســر و فرزنــد و پــدر و مــادر و بــرادران اســت. 
چنــان طبیعــی و سرشــتی کــه هــم امــروز نیــز قاعــده بــر آن قــرار اســت. قصــه آدم و حــوا و فریــب و شــکیب 
عاشــقانه آنهــا را ماحظــه کنیــد قصــه نــوح و مهــر بــه فرزنــد و محاجــه کــردن بــا حــق تعالــی را بخوانیــد. 
قصــه ابراهیــم و ســاره و هاجــر و اســماعیل و اســحاق را از نظــر بگذرانیــد. قصــه موســی و زاد و رود او را 
ببینیــد. قصــه یعقــوب و یوســف و بــرادران غیــورش را مطالعــه کنیــد و قصــه یوســف و امراة العزیــز را عبــر 
کنیــد و دریابیــد کــه هنــوز هــم روایت هــای دروغیــن و مبتنــی بــر فخــر و غــرور دســتمایه مخبــران کــذاب  
مغــرور و فخــور اســت و قصــه ســرایان عاشــق از زن و زندگــی و نگاهبانــی از موهبــت حیــات می گوینــد. 
ایــن مجملــی از موضــوع مفصــل اســاطیر و قصــص اســت کــه طــرح شــد و انشــاءهللا شــرح خواهــد شــد 
تــا تمامیــت آنهــا پدیــد آیــد و آمیــغ گاه گاهــی ایــن و آن و وجــه در هــم تنیدگیشــان نمــودار شــود و مــن 

هللا التوفیــق.
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مولود زندی نژاد

هم اندیشــی غیاث الدیــن نقش بنــد یــزدی از هنرمنــدان بــزرگ در حــوزۀ نســاجی دوران صفــوی كــه قــرار اســت آذرمــاه 1396 در فرهنگســتان هنــر برگــزار 
شــود، بهانــه ای شــد تــا بــه مالقــات نســرین كیهــان، عضــو شــورای علمــی پژوهــش ایــن هم اندیشــی بــروم و ســاعاتی را در كنــار ایــن بانــوی فرهیختــه و 

مهربــان كــه اطالعــات بســیار جامعــی دربــارۀ تاریــخ نســاجی و پارچه بافــی دارد،  بــه گــپ و گفــت بنشــینم.  

نســرین كیهــان ســوم آذرمــاه 1324 در تهــران متولــد شــد. وی پــس از گذرانــدن دورۀ دبیرســتان در مدرســه دخترانــه هــدف، بــرای ادامــه تحصیــل بــه 
امریــكا ســفر كــرد و پــس از امتحــان موفــق شــد تــا در دانشــگاه یوســی ال ای UCLA بــه ادامــه تحصیــل در رشــته فیزیــك بپــردازد. او بــه دلیــل آنكــه 
ایــن رشــته را مناســب ندیــد بــه كمــك اســتادان خــود تغییــر رشــته داد و در رشــته بافــت و طراحــی پارچــه توانســت مــدرك كارشناســی خــود را از ایــن 
دانشــگاه اخــذ نمایــد. كیهــان پــس از آن بــه نیویــورك رفــت و در دانشــگاه RIT راچســتر انســتیتوی تکنولوجــی بــه ادامــه تحصیــل در همیــن رشــته 
پرداخــت. پــس از اخــذ مــدرك كارشناســی ارشــد، بــه دعــوت دانشــگاه پلی تكنیــك تهــران در ســال 1350 بــه ایــران بازگشــت و تدریــس را آغــاز كــرد. 
اوایــل انقــاب در دانشــگاه الزهــرا كــه در آن زمــان مدرســه عالــی دختــران بــود بــه تدریــس پرداخــت و ســپس بــه دانشــگاه فارابــی رفــت و تدریــس 
را ادامــه داد. او از نخســتین برنامــه نویســان و رئیــس دپارتمــان كاربــردی در دانشــگاه فارابــی بــود. در آن زمــان تــز ایــن دانشــگاه بــر مبنــای انســان 
و جهــان بــود و قــرار بــود، در رشــته های فلــز، شیشــه ، چــوب و پارچــه از اســتادكارانی كــه بــه ایــن هنرهــا تســلط دارنــد، بــرای آمــوزش اســتفاده شــود.  
نســرین كیهــان خــود دانــش رنگــرزی و بافت پارچــه را می دانــد و هــر از چنــدگاه از  دســت بافته هایش بــا دوســتان خــود نمایشــگاهی دایــر می كنــد. 

دانش پارچه بافى در ایران قدمتى 7000 اسله دارد

گفتگوبانسرینكیهان،عضوشورایعلمیهماندیشینقشونقشبند

آیــا اســناد و مداركــی كــه بتوانــد تاریــخ پارچه بافــی در ایــران را مشــخص 
نمایــد، موجــود اســت؟ 

بلــه، در شــهر ســوخته، كــه تاریخــش بــه 5000 ســال پیــش از میــاد بــر 
می گــردد، تكــه پارچه هایــی ســالم پیــدا شــده كــه هم اكنــون در مــوزه 
تاریــخ  بــر  دال  و محكمــی  دقیــق  اســناد  اینهــا  می شــوند.  نگــه داری 
پارچه بافــی در ایــران اســت. نتیجــه می گیریــم كــه پارچه بافــی در ایــران، 
قدمتــی 7000 ســاله دارد. امــا ایــن تكــه پارچه هــا، تنهــا ســند بافــت در 
ایــران بــه شــمار می رونــد، مابقــی اســناد بــه صــورت نقــش برجســته  
هســتند كــه در اقصــی نقــاط كشــور ماننــد ایــام، شــوش، كردســتان و 
ــه ایــن نقش هــا توجــه كنیــم،  ــد. اگــر ب ــه چشــم می خورن امثــال  اینهــا ب
لباس هایــی را می بینیــم كــه بــر تــن ایــن نقــوش حجــاری شــده اســت كــه 

بیانگــر بافــت پارچــه در آن زمــان  اســت. 

چه ابزاری از دوران گذشته دال بر بافندگی به دست آمده؟  

ــه مــرور از  ــوده، ب ــزار بافندگــی از چــوب ب متاســفانه چــون بســیاری از اب
بیــن رفتــه اســت. البتــه بــرای ریســندگی از ســفال هــم اســتفاده كرده اند. 
پیشــینیان مــا توانســتند ســفال ها را ســوراخ كننــد و نــخ را بــه آن ببندنــد 
و آن را بچرخاننــد. ایــن ســفال ها بســیار ظریــف بــوده و بــه صــورت دوك 
هســتند و قدمــت آن بــه 7000 ســال می رســد. مــا حتــی  نمونه هایــی 
از دوك هــای ریســندگی از چــوب هــم كــه در قبرهــا یافــت شــده، داریــم. 

منشا اولیه بافت ها از پشم شروع شد یا از مواد گیاهی؟ 

مــن در هیــچ كتابــی پیــدا نكــردم كــه جنــس پارچه هــا از چــه بــوده؛ ولــی 
چــون انســان های اولیــه شــكارچی بودنــد و ایــن شــكار بــه مــا نشــان داد 
كــه پوســت را بكنیــم و بــه صــورت پوشــاك درآوریــم. پــس احتمــاال بایــد 
دســت بافته های اولیــه از پشــم باشــد. اجــداد مــا بعدهــا بــا دیــدن و 
لمــس پنبــه متوجــه شــدند كــه از ایــن نــوع الیــاف هــم می شــود اســتفاده 
كــرد. البتــه تاریــخ کشــت پنبــه بــه هنــد می رســد. كتــان هــم در كنــار 
رودخانــه رشــد می كنــد و گیــاه دســته ای اســت كــه بیشــتر مصریــان 
اســتفاده می كردنــد. مصریــان کتــان را در کنــار رود نیــل می کاشــتند. 
بــرای اینكــه صمــغ ایــن گیــاه را بگیرنــد تــا از حالــت چســبندگی در 
بیایــد، بایــد چندیــن و چنــد بــار در آب رودخانــه می شســتند. امــا نــوع 
دیگــری از الیــاف بــه نــام رامــی وجــود داشــت كــه یزدی هــا از آن اســتفاده 
می  كردنــد و نوعــی پارچــه بســیار نــرم، لطیــف و بــراق از آن می بافتنــد كــه 

ــا ابریشــم اشــتباه می گرفتنــد.  ــوع پارچه هــا را ب همــه آن ن

مركز بافت پارچه در ایران كدام نواحی بوده؟ 

مــا كشــور پهنــاوری داریــم. ایــن گســتردگی و پراكندگــی موجــب می شــد 
تــا هــر خانــه ای بــرای تامیــن پوشــاك خانــواده، یــك كارگاه بافندگــی 
داشــته باشــد. همان طور كــه پخــت نــان در خانــه امــری متــداول و رایــج 
ــا وجــود ایــن از نظــر تاریخــی شوشــتر و  ــد. ب ــود و مــردم خودكفــا بودن ب
شــوش از مهم تریــن مراكــز بافندگــی در ایــران محســوب می شــدند. ایــن 
دو شــهر بــه دلیــل مجــاورت بــا دریــا و ارتبــاط تجــاری از ایــن طریــق بــا 
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از دورۀ هخامنشــی قالــی و بافته هــای پازیریــك 
را داریــم كــه توســط یــك باستان شــناس روس 
بــه نــام رودنکــو در ناحیــه پازیریــک در آلتــای 
روســیه، در کنــار اشــیاء باســتانی دیگــری در گــور 
یخ زدۀ یکی از فرمانروایان ســکایی کشــف شــده 
مــا  مــوزه آرمیتــاژ نگهــداری می شــود.  كــه در 
پارچه هایــی بــا قدمــت 2500 ســال داریــم كــه در 
ایــن منطقــه بــه دلیــل یخ زدگــی ســالم مانده انــد. 

هنــد و كشــورهای دیگــر، توســعه پیــدا كــرده بودنــد.

كارگاه های بافندگی چگونه بودند؟ 

اولیــن كارگاه هایــی كــه یافــت شــده، از نــوع افقــی بــوده. یعنــی همــان 
كارگاه  ایــن  اســتفاده می كننــد.  آن  از  هــم  هنــوز  كــه عشــایر  چیــزی 
تشــكیل شــده از یــك قــاب ســاده بــود كــه تــار را بــه آن وصــل می كردنــد 
و پــود را بــا گــذاردن چوبــی در میــان و ایجــاد دهانــه از آن رد می كردنــد. 
بعدهــا ایــن قاب هــا بــه صــورت عمــودی درآمــد و کامــل شــد. غلتکــی در 
پشــت بــرای بســتن تــار چلــه و غلتکــی در جلــو بــرای بافــت پارچــه ایجــاد 
شــد، بــه ایــن صــورت كــه بــرای آن پــدال گذاشــتند و امــکان بــاال بــردن و 

پاییــن آوردن تارهــا میســر شــد.

اسنادی از این دوران در خارج از ایران موجود است؟

كــه  داریــم  را  پازیریــك  بافته هــای  و  قالــی  دورۀ هخامنشــی  از  البتــه 
توســط یــك باستان شــناس روس بــه نــام رودنکــو در ناحیــه پازیریــک 
در آلتــای روســیه، در کنــار اشــیاء باســتانی دیگــری در گــور یــخ زدۀ یکــی 
از فرمانروایــان ســکایی کشــف شــده كــه در مــوزه آرمیتــاژ نگهــداری 
می شــود. مــا پارچه هایــی بــا قدمــت 2500 ســال داریــم كــه در ایــن منطقه 
بــه دلیــل یخ زدگــی ســالم مانده انــد. همین طــور زیــن اســب، پارچه هایــی 
كــه نشــان می دهــد ملكــه ایــران در زمــان هخامنشــی، ندیمــه ای داشــته 
كــه پشــت او حركــت می كــرده و كارهایــی كــه ملكــه انجــام مــی داده در 
ــد و  ــوع گــره بافت ان ــن پارچه هــا از ن نقــوش پارچــه محســوس اســت. ای
ماننــد فــرش هســتند كــه احتمــاال اینهــا بــرای لبــاس اســتفاده می شــده 
اســت و بــا ظرافــت و دقــت زیــادی بافتــه شــده اند. آثــار بســیاری از اقــوام 

فارســی زبــان ســتی هــم به دســت آمــده.

چگونــه از روی نقــش برجســته ها می توانیــم 
بافته هــا را بررســی كنیــم؟

 یــك هیئــت ژاپنــی بــه نــام ســانجی فــوكا در 
حــدود ده ســال بــر روی نقــش برجســته های 
كــه  دادنــد  انجــام  تحقیقاتــی  بســتان  طــاق 
حاصــل كارشــان 4 جلــد كتــاب بــود. آنهــا از 
روی نقــش برجســته ای كــه از خســرو پرویــز و 
دربــارش كــه بــه همــراه خــدم و حشــم ســوار 
بــر قایــق بودنــد، حتــی بــه ضخامــت پارچه هــا 
پی بردنــد. مثــا از نقــش لباســی كــه متعلــق 

یــا رقصنــده  یــك نوازنــده  بــه 
داشــته،  حركــت  بــاد  وزش  بــا  و  بــوده 

دریافتنــد پارچــه بایــد ظریــف و نــازك و مثــا از جنــس 
حریــر باشــد. یــا از روی لباس هایــی كــه شــق و رق  بــود احتمــال دادنــد 
کــه از پارچه هایــی ضخیــم بافتــه شــده باشــد. البتــه آنهــا بیشــتر بــر 
روی نقــوش كاركردنــد و یــك ســری هــم حدســیاتی دربــارۀ جنــس پارچــه 
زدنــد. مثــا خــدم و حشــمی كــه در ایــن نقــوش هســتند، هــر كــدام كاری 
انجــام می دادنــد كــه متناســب بــا آن لباســی متفــاوت بــر تــن داشــتند. 
حدســیاتی كــه روی پارچــه انجــام شــده را بــا تاریــخ دورۀ ساســانیان 
مطابقــت دادنــد و توانســتند اطاعــات بســیاری را بــه دســت آورنــد. آنها 
دریافتنــد  هــر کــس بــه فراخــور حرفــه اش لبــاس ویــژه   ای برتــن دارد و در 

کار دارد. یو نیفــرم  حقیقــت 

آیا با ورود اسالم تغییری در بافت و منسوجات ایرانیان ایجاد شد؟ 

در مطالعاتــی كــه بــر روی نوشــته های آیــت هللا حــاج شــیخ عبدالکریــم 
حائــری یــزدی، موســس حــوزۀ علمیــه قــم داشــتم، متوجــه شــدم در 
هیچ كــدام از آیــات الهــی ممنوعیتــی بــرای تصویرنــگاری یــا بــه كار بــردن 
نــوع خاصــی از الیــاف مثــل ابریشــم، در قــرآن 
گفتــه نشــده اســت. البتــه بــر ســادگی تاکیــد 
شــده، ولــی هیــچ تاكیــدی بــر عــدم اســتفاده 
از نــوع خاصــی از الیــاف نشــده اســت. زیــرا 
واقــع  در  الیــاف  یكســری  بــرای  ممنوعیــت 
چــون  و  بــود  چیزهــا  خیلــی  از  ممنوعیــت 
پیــدا  رواج  ساســانیان  دورۀ  در  تصویرگــری 
كــرده بــود،  ایــن شــیوه بــا تغییراتــی ادامــه پیــدا 

كــرد. 
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مــا یكصــد و بیســت نــوع پارچــه داشــتیم،كه هر 
ــرده  ــه كار ب ــوع مــواد ب ــر ن كــدام از آنهــا عــاوه ب
ــا یكدیگــر متفــاوت  ــوع بافتشــان نیــز ب شــده، ن
بــود. یعنــی بــرای هــر كــدام بایــد كارگاه خاصــی 
ببینیــد  پــس  می شــد،  اســتفاده  و  طراحــی 
ــی پارچــه وجــود داشــته اســت. چقــدر گوناگون

این تصاویر و نقش ها چگونه بودند؟

نــوع تصاویــر بیشــتر یــك بیضــی  گــردی )Pearl rounded( بودنــد كــه بــا 
مرواریــد تزییــن می شــدند و گاهــی اوقــات اگــر مرواریــد نبــود، دایره هــای 
كوچــك مثــل مرواریــد جایگزیــن می شــد. تصاویــر معمــوال قرینه ســازی 
می شــد، مثــا اگــر درختــی بــود دو ســوار در طرفیــن آن می كشــیدند یــا 
اگــر نقــش دو پرنــده بــود، نقــش دیگــری بینشــان تصویــر می شــد. اینهــا 
تصاویــر و نقش هــای  خــاص پارچــه در دورۀ ساســانیان بــود كــه از ایــران 
بــه اروپــا هــم كشــیده شــد. در ســکه های ساســانی هــم ایــن قرینه ســازی 
را می بینیــم مجمــری از آتــش و دو درخــت ســرو در هــر طــرف. ولــی بعــد 

از اســام، پارچه هــا بــه صــورت طــراز درآمــد.

درباره طراز بافی توضیح دهید.

دوختــه  دســت  پارچــه  حقیقــت  در  طــراز 
نفیســی بــوده کــه به عنــوان خلعــت یــا نشــان، 
از طــرف حــکام  بــه بــزرگان و افــراد شایســته 
بخشــیده می شــده و معمــوالً حــاوی عامــات 
و  وزرا  و  بــزرگان  نــام  دربــاری،  نشــانه های  و 
بافنــده پارچــه روی آن بــا ظرافــت و زیبایــی 
دریافــت  حقیقــت  در  می شــد.  ســوزن دوزی 

نشــان افتخــار بــوده.

طــراز  پارچه هــای  ایــن  كاربــرد 
چــه بــود؟ آیــا بــرای تابلــو اســتفاده 

می شــد؟

پارچه هــا  كهن تریــن  از  معمــوال 
بعــد از اســام بــرای روی خانــه كعبــه 
كــه مصری هــا بیشــتر  اســتفاده می شــد 
در بافــت ایــن نــوع پارچه هــا دســت داشــتند. 
پارچه هــای خانــه كعبــه همیشــه هدیــه می شــدند 
كــه ایــن رســم تــا مدت هــا ادامــه داشــت. بــه یــاد دارم 
مادربزرگــم پارچــه ای بســیار ارزشــمند از ترمــه نفیــس كــه 
مرواریــد دوزی شــده بــود و كعبــه را می پوشــاند، هدیــه كــرد. 
كســانی كــه پارچه هــای نفیــس دورۀ قاجــار را داشــتند معمــوال بــه 

همیــن شــكل بــرای خانــه كعبــه هدیــه می كردنــد.

چند نوع پارچه در گذشته وجود داشت؟

چنــدی قبــل در كتابــی خوانــدم كــه مــا یكصــد و بیســت نــوع پارچــه 
داشــتیم،كه هــر كــدام از آنهــا عــاوه بــر نــوع مــواد بــه كار بــرده شــده، نــوع 
بافتشــان نیــز بــا یكدیگــر متفــاوت بــود. یعنــی بــرای هــر كــدام بایــد كارگاه 
خاصــی طراحــی و اســتفاده می شــد، پــس ببینیــد چقــدر گوناگونــی 

پارچــه وجــود داشــته اســت.

به لحاظ تاریخی این گوناگونی در پارچه چه زمانی رخ داده است؟ 

تصــور می كنــم ایــن گوناگونــی بــه مــرور زمــان بــا امكاناتــی كــه وجــود 
داشــت، اتفــاق افتــاده و انــواع تکنیــک بافــت پارچــه اضافــه شــده اســت. 
راه هــای تجــاری هــم دلیــل دیگــری بــرای ایجــاد ایــن تنــوع بــوده اســت و 
باعــث می شــده كــه الیــاف مختلــف از هنــد، 
چیــن و... وارد ایــران شــود. شــاپور ساســانی 
بافنــدگان  بــر دمشــق،  پیــروزی  از  پــس  نیــز 
دمشــق را بــه ایــران آورد و از آن زمــان بافــت 
ایــران  در  ترکیبــی(  توییــل  )بافــت  داماســک 
تجــارت  بــه  توجــه  بــا  یعنــی  شــد.  متــداول 
ایــن  داشــته  ایــران  كــه  گســترده ای  اقلیــم  و 

گوناگونــی بــه وجــود آمــده اســت. 
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هــر بــار كــه بــه جاهــای مختلــف ایــران بــرای مطالعــه بــر روی پارچــه ســفر 
ــوان مثــال در مناطــق  ــه عن می كنــم، متوجــه نكتــه جدیــدی می شــوم. ب
شــمالی ایــران گوناگونــی و تنــوع در نقــش وجــود دارد؛ امــا فقــط از یــك 
ــی  ــن مناطــق شــما فقــط پارچه های ــوع بافــت اســتفاده می شــود. در ای ن
بــا طرح هــای چهارخانــه و هندســی می بینیــد كــه خانــم آكرمــن روی 
ایــن نقــوش كار كــرده و توضیــح داده كــه هــر كــدام از ایــن نقش هــا نمــاد 
چــه چیزهایــی هســتند. بیشــتر نمــاد چهــار آخشــیج، آب، بــاد، خــاک، 
و آتــش و یــا مــاه و خورشــید هســتند. مثــا نوعــی پارچــه چــادر شــب از 
بافت هــای قاســم آباد اولیــا وجــود داشــت کــه از جنــس ابریشــم بــود؛ امــا 
متاســفانه در حــال حاضــر بــه علــت اینكــه بافنــده ای نیســت كــه آن را 

ببافــد، دیگــر تولیــد نمی شــود.

در مورد دیگر نقاط كشور چگونه است؟ 

در مناطــق كویــری ماننــد كرمــان و یــزد بــه علــت آنكــه پوشــش گیاهــی 
بســیار كــم اســت و انســان بــه لحــاظ روحــی نیــاز بــه دیــدن گل و گیــاه 
دارد، بافت هــا بســیار پــر نقــش و نــگار و پـُـر گل هســتند. در ایــن نقــاط 
پارچه هــا بــا نقــوش اســلیمی طراحــی و بافتــه می شــده اســت كــه بســیار 
مشــكل اســت. بنابرایــن می بینیــم كــه شــرایط اقلیمــی نقــش زیــادی 
در بــه وجــود آمــدن انــواع طــرح و بافــت پارچه هــا داشــته اســت. البتــه 
دو نقــش )ســرو( و )انــار( همــواره در اغلــب هنرهــای مــا بــه کار رفتــه. در 
پته هــای کرمــان، و قلمکارهــای اصفهــان، نقــش ســرو و درخــت زندگــی 

را همیشــه می بینیــم.

اسنادی كه برای طراحی پارچه وجود دارد به چه زمانی بر می گردد؟ 

تقریبــا از زمــان هخامنشــیان و نقــش قالــی پازیریــک و در تکه هــای پیــدا 
ــا نقــش سواســتیکا و  شــده در گــور خمره ای هــای اشــکانی پارچه هــای ب
در زمــان ساســانیان طــرح متقــارن پــرل رانددیــا دایــره بــا تزییــن مرواریــد 

و نقــش قرینــه در میــان. همــواره طراحــی پارچــه داشــته ایم. 

طرح و نقش در این پارچه ها بافته می شده یا چاپ می شده است؟

گرچــه بافــت نقــوش بســیار مشــكل تر اســت؛ ولــی اینهــا بافتــه می شــده 
اســت و بــا اینکــه نقش انــدازی روی ســفال ســابقه ای كهــن دارد؛ امــا 

صنعــت چــاپ روی پارچــه بعــد از بافــت آمــده اســت.  

تاریخ چاپ نقش بر روی پارچه مشخص است؟ 

روایتــی اســت كــه پارچــه ای كــه رنــگ شــده را بــرای خشــك شــدن در 
آفتاب گذاشــتند و كاغی بر روی آن راه رفت و ردی از پاهای خود را بر 
روی پارچــه برجــا گذاشــت و آن پارچه هــا كاغــه ای یــا كاقــی نــام گرفتنــد 
و از آن زمــان پــی بردنــد كــه می تواننــد چــاپ را بــر روی پارچــه انجــام 
دهنــد. البتــه ممكــن اســت كــه ایــن مطلــب فقــط یــك داســتان باشــد و 

می توانــد غلــط باشــد و مــا اســتناد درســتی از ایــن روایــت نداریــم. 

نوع بافت در دوره های تاریخی بعد از طراز بافی  چه تغییری كرد؟ 

بعــد از اینكــه مــا طراز بافــی را شــروع كردیــم، در زمــان عباســیان، تقریبــا 
قوانیــن خشــكی كــه حاكــم بــود  عــوض شــد. بــه ایــن خاطــر كــه ایرانیــان 
در مســند كار قــرار گرفتنــد در نتیجــه روال قدیــم خودشــان كــه همــان 

تكنیك هــا بــود ادامــه دادنــد. 

مخمل چگونه بافته می شد؟ 

آن طور كــه در تاریــخ آمــده، مصری هــا اولیــن كســانی هســتند كــه مخمــل 
 loop را بــه وجــود آوردنــد؛ ولــی مخملــی كــه مصری هــا بافتنــد بــه صــورت
و حلقــه حلقــه بــود. یعنــی نخ هــا را بــه دور تارهــا بــه صــورت حلقه حلقــه 
رد می كردنــد و آن را ادامــه می دادنــد و از تكــه چوبــی بــرای یــك انــدازه 
شــدن  عــرض حلقــه اســتفاده می كردنــد. می گوینــد بــا تقلیــد از پوســت 
حیوانــات ایــن نــوع پارچــه را می بافتنــد كــه تاریــخ مخمــل بــه 4 میــادی 
قبطی هــای مصــری،  از  مانــده  به جــا  آثــار  در  بــر می گــردد.  در مصــر 

پارچه هایــی اســت کــه مخمــل حلقــه حلقــه را نشــان می دهــد.

بافت پارچه مخمل در ایران از چه زمانی آغاز شد؟

در قــرن 5 و 6  قمــری ســلجوقیان كــه قبایــل تــرك از آســیای میانــه 
بودنــد، در ایــران حاكــم شــدند. بــر خــاف تصــوری كــه همــه آنهــا را قبایــل 
شــكارچی و بی فرهنــگ می شــمردند، توانســتند فرهنــگ خودشــان را 
در ایــران بنیــان كننــد. بــه عنــوان مثــال خیمه هــای چنــد وجهــی كــه 
آنهــا می ســاختند حجــم بســیار خاصــی داشــت كــه از لحــاظ معمــاری 
ــار حجمــی چنــد  ــود كــه اجــرای آن كار آســانی نبــود.  آث ــوع خاصــی ب ن
وجهــی در فلزکاریشــان هــم بی نظیــر اســت. همیــن كار را در بافــت 
برجســته نیــز انجــام  دادنــد و پارچه هــای مخمــل و ســاتن از ابداعــات 
زمــان ســلجوقیان بــود كــه بســیار هــم پیشــرفت كــرد. پارچــه ســاتن بــه 
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علــت كاربــرد دو نــخ متضــاد مثــل ســبز و نارنجــی یــا بنفــش و زرد كــه در 
كنــار هــم قــرار می گرفتنــد، موجــی ایجــاد می كــرد كــه ایجــاد کانتراســت 

و تضــاد می کــرد.  

آیــا تكنیك هــای دیگــری در حــوزۀ بافــت پارچــه بــود كــه از كشــورهای 
دیگــر وارد ایــران شــود؟ 

برخــی معتقدنــد كــه بعضــی از تكنیك هــا از چیــن وارد ایــران شــده. بــه 
عنــوان مثــال در برخــی از مینیاتورهــای ایرانــی، چشــم های مغولــی و یــا 
قیافه هــای چینــی می بینیــد و تصــور می كنیــد كــه خیلــی چیزهــا از چیــن 
بــه ایــران آمــده باشــد، در صورتــی كــه رنــه گروســه، تاریــخ نــگار فرانســوی 
و عضــو فرهنگســتان فرانســه، و فرانكــو بوســالی، پژوهشــگر ایتالیایــی، 
ــه ایــن نتیجــه رســیده اند كــه  براســاس تحقیقاتــی كــه انجــام داده انــد ب
در زمــان مانــی پیامبــر، كــه دو كتــاب ارژنــگ و ارتنــگ از اوســت، ایــن 
دو كتــاب توســط ایغورهــا، كــه از اقــوام تــرك بودنــد و مثــل مغول هــا در 
حــال یــورش و تهاجــم بــه دیگــر قبایــل ، بــه چیــن رفــت و در آنجــا تغییــر 
کــرد و بــا هنــر چیــن فرهنگ ســازی شــد و بــه شــكل ابــر، لبــاس، صــورت 
ــا  ــوع نقاشــی ب ــان همیــن ن چینــی و ... درآمــد. ســپس در زمــان تیموری
ــی اســت كــه  ــران برگشــت. در ســمرقند دیواره های ــه ای ــی ب هیئتــی چین

نقاشــی  های مانــوی را بــا لباس هــا و طرح هــای ساســانی می بینیــد. 

اوج قدرت و توسعه بافندگی در ایران چه زمانی بود؟

 اوج قــدرت و توســعه ایــران نــه تنهــا در امــر پارچــه؛ بلكــه در بســیاری از 
هنرهــا و مهارت هــا، در زمــان صفویــه اتفــاق افتــاد. گرچــه ممكــن اســت 
از خشــونت های شــاه عبــاس در تاریــخ خوانــده باشــید؛ امــا او بــا پــرورش 
ابریشــم و اســكان دادن ارامنــه در جلفــا و اســكان دادن یهودیــان بــرای 
رنگــرزی و فهــم اینكــه ابریشــم می توانــد چگونــه تولیــدش گســترش 
یابــد، موجــب شــد تــا نســاجی و بافندگــی از صــورت خانگــی بــه كارگاهــی 

نزدیــك  وی  زمــان  در  كنــد.  پیــدا  گســترش 
بــه 32 كارگاه وجــود داشــت كــه مجموعــه ای 
از هنرمنــدان و حرفه گــران ریســنده، رنگــرز، 
را در خــود جــای داده  بافنــده و متخصــص 
ــور  ــود. همان طــور در حــوزۀ نقاشــی و مینیات ب
ــود.  ــاد ب ــا خوشنویســی پیشــرفت بســیار زی ی
در ایــن دوره ایــران از نظــر تجــارت و گســترش 
روابــط بــا دیگــر کشــورها پیشــرفت بســیار کرد.

ابریشم بافی متعلق به ایران است؟ 

گرچــه بافندگــی در ایــران دارای ســابقه ای طوالنــی اســت؛ امــا ایــن بــدان 
معنــی نیســت كــه همــه دانــش و انــواع بافــت متعلــق بــه ایــران بــوده 
اســت. آنچــه در تاریــخ آمــده ایــن اســت كــه دانــش ابریشــم بافی از چیــن 
ــود  ــاغ ب آمــده و گفته انــد شــاهزاده ای چینــی هنــگام خــوردن چــای در ب
ــاز می شــود،  ــه ای در چــای او می افتــد و در درون فنجــان چــای ب كــه پیل
شــاهزاده بــه رازابریشــم پی می بــرد. در زمــان شــاه عبــاس ایرانیــان در بــه 
دســت آوردن نوغــان خــوب و بهبــود نســل کــرم ابریشــم تــاش می كننــد 
ــه  ــد ســال پیــش در ســفر ب ــد.  چن ــد می کنن ــن ابریشــم را تولی و بهتری
دختــری برخــوردم كــه در روســتای مینو دشــت در نزدیكــی شــهر گــرگان 
زندگــی می كــرد. كار آنهــا پــرورش نوغــان و بافــت پارچه هــای ابریشــمی 
بــود. در آنجــا متوجــه شــدم نوغان هــا از درخــت دیگــری بــه غیــر از تــوت 
و  پارچه هــا صــاف  ابریشــم  نخ هــای  دلیــل  ایــن  بــه  تغذیــه می كننــد. 
بــراق نبودنــد و رنــگ نوغان هــا قهــوه ا ی رنــگ بــود. مــن چنــد تكــه از آن 
پارچه هــا را خریــداری كــردم. ایــن ابریشــم ها را بــه یــك فرانســوی نشــان 
 دادم، گرچــه بــه عنــوان ابریشــم نامرغــوب محســوب می شــد، امــا  او 
بســیار از ایــن پارچه هــا خوشــش آمــد. برایــش بســیار جالــب توجــه بــود 
كــه یــك چنیــن پتانســیل هایی وجــود دارد و می تــوان در پــرورش و بافــت 

پارچه هــای ابریشــمی از آن اســتفاده کــرد.  

عرض پارچه ها چقدر بود؟ 

ترمه هایمــان اغلــب 30 ســانتیمتر و در عــرض كــم بافتــه می شــد. بعدهــا 
توانســتیم عرض هــای بــزرگ را بــرای پارچه هــای ســاده بــه كار ببریــم، زیــرا 
ــر روی عــرض وســیع بســیار دقــت عمــل الزم دارد و آن  بافــت نقشــه ب
همــه نــخ را روی عــرض وســیع گذاشــتن تعــادل پارچــه را از بیــن می بــرد. 
پارچــه در حقیقــت ماننــد اســتراكچر و ســاختار ســاختمان اســت و بایــد 
همــه چیــز آن از نظــر وزن درســت باشــد. شــما نمی توانیــد الیــاف نازكــی 
را بــرای تــار و الیــاف ضخیمــی را بــرای پــود بــه 
انتخــاب  متعــادل  بایــد  دو  ایــن  ببریــد.  كار 
شــوند. همیشــه فكــر می كنــم كســانی ماننــد 
ماننــد  و  عبــدهللا  حســین،  غیاث الدیــن، 
آنهــا، كــه از هنرمنــدان مشــهور دروۀ صفویــه 
شــماره ای  دوره  آن  در  آنكــه  بــدون  بودنــد، 
ــرای ضخامــت نخ هــا داشــته باشــند، چطــور  ب
و  زیبایــی  ایــن  بــه  كارهایــی  می توانســتند 
اســت  یــك ریســنده  فقــط  ببافنــد.  ظرافــت 

از مــوادی بــرای ایجــاد و تولیــد رنــگ اســتفاده 
می كردنــد و عنــوان آن را دندانــه گذاشــته بودند. 
كاتالیزورهایــی  همــان  حقیقــت  در  دندانه هــا 
بودنــد كــه امــروز در علــم شــیمی بــه كار می رونــد 
و باعــث فعالیــت رنگدانــه می شــوند. بــه ایــن 
ترتیــب رنگــی كــه می  خواســتند را بــه دســت 

می آوردنــد. 
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كــه بــا صبــوری و تمركــز می توانــد نخ هــا را بــه صــورت همگــون 
و یــك دســت بریســد. ایــن دســت بافت هــا نشــان می دهــد كــه 
آنهــا چقــدر بــرای كارشــان وقــت می گذاشــتند و اگــر گــره ای 
اشــتباه می خــورد بــا صبــوری آن را بــاز می كردنــد، ولــی االن 

دانشــجویان ســریع آن را قیچــی می كننــد. 

رنگــرزی نخ هــا چگونــه صــورت می گرفــت كــه مــا در یــک قطعــه 
پارچــه تنــوع وســیعی از رنــگ می بینیــم؟ 

كــه  نوشــتند  كتاب هایشــان  از  یكــی  در  اكرمــن  خانــم 
ایرانی هــا شــیمی نمی دانســتند. در صورتــی كــه از زمــان 
شــهر ســوخته در سیســتان و بعــد در دوران هخامنشــیان  
در  البتــه  اســت.  پارچــه شــده  وارد  رنــگ  و ساســانیان 
همــان قطعــه بافته شــده كــه از شــهر ســوخته پیــدا شــده، 
تــا حــدی رنــگ روی پارچــه مشــخص اســت. امــا بــه طــور 
كل مــواد رنگــی كــه در بافندگــی اســتفاده می شــد، بنابــر 

اقلیــم متفــاوت بــود. بــه عنــوان مثــال رونــاس در سراســر ایــران مثــل 
خراســان، تبریــز و شــهرهای دیگــر وجــود دارد؛ امــا رنــگ آنهــا بســته بــه 
ــا  سنشــان و آب و هــوا متفــاوت اســت. آنهــا حتمــا دانشــی داشــتند ت

ــد.   ــه دســت  آوردن بتواننــد رنــگ دلخــواه خــود را ب

و این دانش چگونه بود؟ 

آنهــا از مــوادی بــرای ایجــاد و تولیــد رنــگ اســتفاده می كردنــد و عنوان آن 
را دندانــه گذاشــته بودنــد. دندانه هــا در حقیقــت همــان كاتالیزورهایــی 
بودنــد كــه امــروز در علــم شــیمی بــه كار می رونــد و باعــث فعالیــت 
رنگ دانــه می شــوند. بــه ایــن ترتیــب رنگــی كــه می  خواســتند را بــه دســت 
می آوردنــد. از دندانه هــا می توانیــم بــه زاج و ســولفات مــس اشــاره كنیــم 
كــه هــم  اكنــون هــم مــورد اســتفاده قــرار می گیرنــد. بــرای رنــگ قرمــز از 
الرو و فضــوالت كرمــی بــه نــام قرمزدانــه كــه از درخــت بلــوط تغذیــه 
می كــرد، اســتفاده می شــد. ایــن دانــش بعدهــا بــه اســپانیا رفــت و آنهــا 
از ایــن روش بــرای بــه دســت آوردن رنــگ قرمــز اســتفاده  كردنــد. یعنــی 
ایرانی  هــا بــه ایــن دانــش دســت پیــدا كــرده بودنــد. بــه عنــوان مثــال مــا 
رنــگ مشــكی در طبیعــت نداریــم و آن رنگــی كــه بــرای مشــكی اســتفاده 
می كننــد یــک نــوع ســرمه ای پــر رنــگ اســت. ایرانیــان در گذشــته از نیــل 

و یــا ســورمه كــه بــه مشــكی نزدیــك اســت اســتفاده می کردنــد. بــه ســبب 
داشــتن ایــن علــم بــود كــه می توانســتند پارچه هــای الــوان ببافنــد.

چــه منابعــی دربــارۀ نســاجی و پارچه بافــی از گذشــته تــا امــروز در دســت 
پژوهشــگران اســت؟ 

حــدود چهــل و چنــد ســالی اســت كــه در حــال تحقیــق و بررســی فقــط 
در حــوزۀ پارچــه هســتم. بــا وجــود ایــن بــاز هــم كار تمامــی نــدارد. زیــرا 
میراثــی كــه مــا از گذشــتگانمان داریــم آنقــدر زیــاد و گســترده اســت كــه 
هــر چــه می گردیــم و بــه دســت می آوریــم، بــاز هــم می بینیــم كــه ایــن كار 
ادامــه دارد. متاســفانه بســیاری از منابعــی كــه مــا در ایــن حــوزه داریــم 
ــه عنــوان مثــال در  ــران اســت. ب در موزه هــا و شــهرهای خــارج از مــرز ای
كتابخانــۀ ســلطنتی افغانســتان كتابــی بــود كــه هــر صفحــه آن تصویــر و 
توضیــح كارگاه بافــت پارچــه آمــده بــود و قطعــه ای بافتــه شــده و تكنیكــی 
كــه در آن بــه كار رفتــه در آن موجــود بــود كــه خانــم اكرمــن از آن بــرای 
مطالعاتــش اســتفاده كــرده اســت؛ امــا بــه گفتــه خانــم اكرمــن كه ســال ها 
مطالعــه بــر روی نســاجی ایــران و كشــورهای هم جــوار داشــته و بســیاری 
از دانــش مــا حاصــل تحقیقــات وی در ایــن زمینــه اســت، در حــال 
حاضــر ایــن كتــاب مفقــود شــده. حــال ایــن كتــاب ارزشــمند چــه شــده، 
خــدا می دانــد. مــا بــرای دریافــت اطاعــات بایــد بــه موزه هــا و اطاعــات 
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مــوزه ای در سراســر جهــان برویــم تــا بتوانیــم قــدری 
از ایــن دانــش را مــورد مطالعــه قــرار دهیــم. البتــه هنــوز در 
گوشــه کنــار ایــن ســرزمین زیبــا زنــان ســاکت و محجوبــی هســتند کــه 

بــی ســروصدا می آفریننــد. بایــد در پــی یافتــن آنهــا باشــیم.

از غیاث الدین نقش بند یزدی بگویید.

ــه فرهیختگــی می رســد دارای  همیشــه فكــر می كنــم هــر انســانی كــه ب
بســتری بــوده گســترده از دانــش پیشــینیان، بــه قــول احمــد شــاملو 
زیــر هــر قلــه ای كــه از مــه پوشــیده شــده، كوهــی پنهــان اســت. خــب 
در زمــان شــاه عبــاس در دوران صفویــه بــرای هنرمنــدان خوشــبختانه 
ایــن بســتر بــه وجــود آمــد و غیاث الدیــن هــم یكــی از هنرمنــدان بزرگــی 
اســت كــه در ایــن دوره بــه رشــد و تعالــی رســید. او یــك هنرمنــد نقــاش 
ایــن  بــر  بــوده كــه عــاوه  و مینیاتوریســت، شــاعر و تیرانــدازی توانــا 
توانایی هایــی كــه داشــته، از ســرآمدان بافــت پارچــه و از عجوبه هــای 
تاریــخ نســاجی ایــران و جهــان اســت. پــدرش خوشــنویس و اهــل كتــاب 
بــوده، دارای خانــواده ای بــا فرهنــگ. شــهرت غیاث الدیــن بیشــتر در 
بافندگــی اســت. او بــه تکنیک هــای مختلــف نســاجی كــه مســلما از 
گذشــته های دور حتــی می تــوان گفــت از دوران ساســانی باقی مانــده 

ــه همیــن دلیــل  ــود، آگاهــی كامــل داشــته. ب ب
در قطعــه پارچــه ای كــه از او در مــوزه اســت 
اوج مهــارت را می بینیــم. پارچه هایــی کــه از او 
بــه یــادگار مانــده چنــد الیــه بــا تراکــم فشــرده 
تــار در هــم تنیــده و بافتــه شــده  اســت. هــر 
کــدام از آنهــا در طــرح نقشــه کتیبــه و محــراب 

شــاهکاری اســت.

دربــاره طرح هایــی كــه غیاث الدیــن از آنهــا اســتفاده می كــرد، توضیــح 
دهیــد.  

غیاث الدیــن از طرح هــای رضــا عباســی، بهــزاد و امثــال آنهــا اســتفاده 
ــن  ــه همی ــود و ب ــور ب ــه خــودش هــم طــراح و نقــاش مینیات ــرد. البت می ك
دلیــل می توانســت در اجــرای نقش هــا بــه صــورت ماهرانــه عمــل کنــد. 
البتــه خانــم اكرمــن در كتابــش گفتــه كــه غیاث الدیــن مبــدع نبــوده 
ــاره او  ــوان دریافــت كــه گفتــه اكرمــن درب ــی از كارهــای او می ت اســت؛ ول
درســت نیســت. غیاث الدیــن در بافــت بــه درك و كشــفی رســیده بــود 
كــه می توانســت در بافــت مخمــل، مثــا از دو غلتــك اســتفاده كنــد تــا 
بافــت برجســته تر و محكم تــر داشــته باشــد. ضمــن اینكــه او كارگاه هــای 
زیــادی را در زمــان شــاه عبــاس ایجــاد كــرد و بافــت پارچــه را از تك بافــی 
خانگــی بــه شــكل كارگاهــی و وســیع درآورد. او انــواع بافــت پارچــه را بــا 
ــه او دانــش  ــن نشــان مــی داد ك ــف انجــام مــی داد و ای كارگاه هــای مختل
وســیعی داشــت و هرجــا الزم می شــد دســت بــه ابــداع و تغییــر مــی زد.

  آیا نقشه ای از كارهای غیاث الدین وجود دارد؟ 

هیــچ. شــاید در مجموعــۀ شــخصی بافنــدگان قدیمــی كــه از نســل های 
گذشــته بــه میــراث گذاشــته باشــند، موجــود باشــد؛ امــا در حــال حاضــر 

مــا از آن اطاعــی نداریــم. 

در نشســت شــورای علمــی حتــی از محــل قبــر غیاث الدیــن اطاعــات 
در  بایــد  غیاث الدیــن  مقبــره  كــه  خوانــدم  كتابــی  در  امــا  نداشــتیم؛ 
دارالشــفاء صاحبی باشــد. شــاید بتوانند از  بقایای اســتخوان او، همان 
طــور كــه در مــورد ابــن ســینا انجــام دادنــد و شناســایی دقیقــی صــورت 

گرفــت، مقبــره غیاث الدیــن را كشــف كننــد.

خیلــی از نقش هــا و طرح هــای ساســانی فرنگــی شــده و مــال آنهــا شــده 
و  خیلــی از بافته هــای مــا در صندوقچه هــای 
واتیــكان اســت.  اروپائیــان پیــش و پــس از 
انقــاب صنعتــی خیلــی از دســتاوردهای مــا را 
در زمینــه طــرح و نقــش و ابــزار، از مــا گرفتنــد 
و از آن خــود کردنــد. شــاید ایــن هم اندیشــی 
راهــی باشــد بــرای یافتــن تاریــخ گمشــدۀ بافــت 

در ایــران.

غیاث الدین در بافت به درك و كشــفی رســیده 
بــود كــه می توانســت در بافــت مخمــل، مثــا از 
ــا بافــت برجســته تر  ــد ت دو غلتــك اســتفاده كن
او  اینكــه  ضمــن  باشــد.  داشــته  محكم تــر  و 
كارگاه هــای زیــادی را در زمــان شــاه عبــاس ایجــاد 
كــرد و بافــت پارچــه را از تك بافــی خانگــی بــه 

شــكل كارگاهــی و وســیع درآورد. 
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اسماعیل پناهی1 

    

     

مصّورسازی روایت های مذهبی

فاعــل مطلــق یقیــن بی صــورت اســت

گــه گــه آن بی صــورت از كتــم عـــدم 

صـــورتی هــر  او  از  گیــرد  مـــدد  تــا 

 صورت  اندر دســت او چون آلت اســت

كــــــرم از  نمـــــاید  رو  را  صــــور  مــر 

قـــــدرتی و  جمـــــال  از  و  كمــــال  از 

بــا آنکــه بــه اســتناد برخــی آیــات قــرآن2 و روایــات از پیامبــر اکــرم )ص(3، 
قــول مشــهوری در بیــن برخــی اسام شناســان مبنــی بــر منــع و تحریــم 
تصویرگــری جانــداران وجــود دارد، و دلیــل چنیــن منــع شــدیدی را در 
آن می داننــد کــه ســاختن صــورت موجــودات جانــدار تشــبّه بــه خداونــد 
خالــق اســت. بــا ایــن حــال تاریــخ هنــر اســامی بــه ویــژه در ایــران حاکــی 
از خلــق بهتریــن نمونه هــای تصویــری از انســان و ســایر جانــداران بــوده 
اســت. بســیاری از هنرپژو هــان غربــی همچــون ســر تامــس واکــر آرنولــد4 
و الرنــس بینیــون5 بــر ایــن اعتقادنــد کــه شــریعت اســامی تصویرگــری 
جانــداران را از اســاس تحریــم کــرده و نگارگــران و نقاشــان ایرانــی در 
ســایه حمایــت مالــی و سیاســی حاکمــان ایــن حکــم دینــی را نادیــده 
کوماراســوآمی8  و  بورکهــارت7  همچــون  نیــز  عــد ه ای  انگاشــته اند6. 
گــذار هنرمنــدان مســلمان از خــط قرمز هــای تحریــم صورتگــری را بــا 
خیالــی خوانــدن تصاویــر خلــق شــده توجیــه کــرده و عقــاب مــورد نظــر 
در آیــات و روایــات را معطــوف بــه تصویرگری هایــی از نــوع بازنمایی هــای 

دانســته اند.9 زنده نمایانــه  و  طبیعت گرایانــه 

جمعــی از فقهــا نظیــر محقــق خویــی و امــام خمینــی نیــز در ســند و 
داللــت روایــات »نفــخ« مبنــی بــر حرمــت تصویرگــری تردیــد و تشــکیک 
کرد ه انــد و مــراد از صورتگــری در ایــن روایت هــا را صورتگــری تمثال هایــی 
دانســته اند کــه پرســتش شــوند.10 بســیاری از مفســران نیــز داللــت 
واژه هــای انصــاب و تماثیــل را در آیــات قرآنــی کــه تحریــم تصویرگــری از 
آنهــا اســتنباط شــده اســت، بت ســازی و بت پرســتی دانســته اند و نــه 
ــداران  ــذا در اســام ســاخت تمثــال جان مجسمه ســازی و تصویرگــری. ل
بــدون شــائبه بت پرســتی، همچــون ادیــان مجــاز بــوده اســت. لــذا در 
هنــر ایــران پــس از اســام نیــز نقــوش انســانی و حیوانــی بــه وفــور دیــده 
و  شــرقی  و  خیالــی  نگــرش  در  ریشــه  مثالــی  تمثال هــای  و  می شــود 
عرفانــی هنرمنــدان دارد و نــه در ممنوعیــت تصویرگــری. از قضــا موضــوع 
بســیاری از نقاشــی ها و نگارگری هــای ایرانــی موضوعــات دینــی و روایــت 
وقایــع مذهبــی اســت کــه در آنهــا تمثــال و شــمایل اولیــاء الهــی، پیامبران 

و ائمــه نیــز تصویــر شــده اســت.

هنرشناســان غربــی متأخــر نظیــر باربــارا برنــد و اُلــگ گرابــار نیــز نظــر 

پیشــینیان خــود در خصــوص دالیــل تحریــم صورتگــری در اســام را 
اصــاح کــرده و اجتنــاب از تصویرگــری موجــودات زنــده را بــه دورۀ بعــد 
از قــرن دوم هجــری نســبت داد ه انــد. لــذا در ایــن دیــدگاه فقیهــان و 
دانشــمندان دوره آغازیــن اســام مخالفتــی بــا تصویرگــری نداشــتند؛ 
ــه  ــداران ب ــی جان ــا بازنمای ــان فقهــای دوره  هــای بعــد، ب ــرور زم ــه م ــی ب ول
مخالفــت برخواســتند و لــذا بازنمایــی نقــوش تزئینــی و گیاهــی بیــن 

هنرمنــدان غلبــه یافــت.11

ــه دلیــل  ــی ب ــی و مذهب ــا موضوعــات دین ــی ب امــا مصوّرســازی کتاب های
موضــوع خــاص آنهــا، ویژگی هــا، جذابیت هــا و محدودیت هــای خــاص 
خــود را دارد و هنرمنــد بایــد عــاوه بــر خاقیــت هنــری و رعایــت قواعــد 
و قرارداد هــای تصویرســازی، بــا مبانــی و ســیاق روایت هــای مذهبــی و 
آموزه هــا و بایســته های بیانگــری مذهبــی آشــنا باشــد. تعلــق خاطــر و 
حساســیت های مؤمنانــه و دیندارانــه هنرمنــد و مخاطبــان به موضوعات 
و مباحــث دینــی و مذهبــی و توقّعــات آرمانگرایانــه مخاطبــانِ اثــر، ســبب 
می شــود تــا هنرمنــد تمــام تــاش خــود را در خلــق اثــر در بهتریــن شــکل 

ممکــن بــه کار گیــرد. 

هنرمنــدان مذهبــی تــا مدت هــا از بــه تصویــر کشــیدن چهــرۀ پیامبــران 
و ائمــه معصومیــن بــه دلیــل شــأن و منزلــت ایشــان خــودداری می کننــد 
و یــا عناصــر دیگــری را جایگزیــن تمثــال آنــان می نماینــد چنان کــه در 
بعضــی از تصاویــر مذهبــی بــه دســت آمــده از جملــه در بعضــی از 
نقاشــی های قهوه خانــه ای و چاپ ســنگی چهــرۀ پیامبــر عظیم الشــأن 
اســام و ائمــه اطهــار بــا پارچــه ای ســفید و نورانــی پوشــانیده شــده اســت 

و از تصویرکــردن چهــرۀ ایشــان خــودداری شــده اســت.

در دورۀ قاجــار، دو صنعــت، چــاپ و عکاســی موجــب تحــوّل در هنــر 
تصویرســازی در ایــران شــد. ویژگی هــای چــاپ ســنگی، مثــل قابلیــت 
تکثیــر و امــکان ایجــاد بافــت بــا ســواد و بیــاض باعــث شــد، ویژگی هــای 
خاصــی در تصویرســازی های چــاپ ســنگی بــه وجــود آیــد. شــمایل نگاری 
نهــادن  برمی گــردد.  دورۀ صفویــه  از  پیــش  بــه  مذهبــی  نگاره هــای  و 
روبنــده یــا پوشــش روی چهــره معصومیــن هــم در آثــار دورۀ صفویــه 
آغــاز شــد. در معراجنامــه دورۀ شــاهرخ، چهــره پیامبــر آشــکارا تصویــر 
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ــی اساســاً  شــده اســت؛ ول
ترســیم  نگارگــری،  خصلــت 

ــا اینکــه جســم دارنــد، وزن،  ــوده اســت؛ پیکره هــا ب صورت هــای نوعــی ب
ثقــل و تجّســد ندارنــد؛ ولــی از دورۀ صفویــه حرمتــی بــرای کشــیدن 
چهــره معصومیــن گذاشــته شــد کــه معروف تریــن اثــر ایــن دوره، نــگاره 
معــراج ســلطان محمــد اســت کــه در آن شــمایل پیامبــر )ص( پوشــیده 

شــده اســت.

کتبــی کــه بــه روش چــاپ ســنگی در دورۀ قاجــار تولیــد و تکثیــر شــد ه اند 
موضوعــات مختلفــی نظیــر ادبیــات و داســتان های عامیانــه، روایت هــای 
مذهبــی، حماســی و تاریخــی را در بــر می گیرنــد. بــه اعتبــار مســتندات 
رخداد هــای  از  تصویــری  روایت هــای  بیشــترین  ایــران،  هنــر  تاریــخ 
مذهبــی شــیعی و به ویــژه واقعــه عاشــورا از دورۀ قاجــار بــه جــای مانــده 
اســت. اقبــال چشــمگیر هنرمنــدان بــرای تصویرگــری و خوشنویســی 
چنیــن متونــی، موجــب خلــق آثــار مهــم و چشــمگیری در کتــب مذهبــی 
نظیــر  اسرارالشــهدا، تحفةالذاکریــن و ... شــده اســت. همچنیــن بــه 
دلیــل ارتبــاط چــاپ ســنگی بــا خوشنویســی، طراحــی، تصویرســازی، 
صفحه بنــدی و صحافــی، ایــن نــوع چــاپ از همــان ابتــدا بــه عنــوان 
کاری هنــری شــناخته شــد، کــه ایــن تلقــی تــا امــروز نیــز نــزد محققــان و 
مجموعــه داران تــداوم یافتــه اســت. همچنیــن، خلــق ایــن آثــار هم زمــان 
بــا برگــزاری مجالــس بــزرگ تعزیــه و روضــه، جریــان فرهنگــی فراگیــری را 
در ایــن دوره ایجــاد کــرده اســت کــه تــا کنــون بــه انــداز ۀ کافــی بررســی و 
واکاوی نشــده اســت. در ســال های اخیــر کتــب چاپ ســنگی مــورد توجــه 

محققــان قــرار گرفتــه و کتاب هــا و مقاالتــی منتشــر شــده اســت. 

کتاب هــای چاپ ســنگی تأثیرگــذاری زیــادی بــر فرهنــگ بصــری حاکــم 
بــر دورۀ قاجــار داشــته و باعــث ایجــاد قرارداد هــای فرمــی، تکنیــک، 
ســبک و نظــام جدیــدی در نقاشــی و تصویرســازی ایرانــی دوره مذکــور 

شــده اســت. از ســوی دیگــر هماهنگــی نگاره هــای چاپ ســنگی بــا متــون، 
روایت هــا و ســازگاری بــا خطــوط بــه کار گرفتــه شــده در خوشنویســی 
و  کتابــت  بــه  مربــوط  هنر هــای  در  شــگرفی  تحــوّل  کتاب هــا  متــن 

کتاب آرایــی ایجــاد کــرد.

نقاشــان نگاره هــای کتاب هــای چاپ ســنگی بــا اســتفاده از ســبک ها و 
تکنیک هــای نقــش برجســته های ایرانــی و نیــز ترکیب بندی هــای دقیــق 
نگارگــری و بــا افــزودن برخــی قواعــد و قرارداد هــای جدیــد، بــه دلیــل 
محدودیت هایــی در حرکــت و رنــگ، روایت هــای مذهبــی را بــه گونــه ای 

هنرمندانــه بــه تصویــر کشــیدند:

تمــام عناصــر محتوایــی نگاره هــا صرفــاً بــر اســاس تضــاد )کنتراســت( 
بیــن ســیاهی چــاپ و ســپیدی کاغــذ بیــان می شــود و در بســیاری از 
نگاره هــا یــا مجالــس، هنرمنــد بــا ایجــاد بافت هــای دقیــق تقابــل بیــن نــور 

و ظلمــت را بــه خوبــی نشــان داده اســت.

ــگ و برخــی خطــوط و اشــکال  ــری رن ــه کارگی علی رغــم محدودیــت در ب
و  حرکــت  اســتواری،  پویایــی،  از  چاپ ســنگی  نگاره هــای  ظریــف، 

برخوردارنــد. چشــمگیری  تأثیرگــذاری 

بــا  را  ایــن نگاره هــا شــمایل پیامبــران و معصومــان علیهم الســام  در 
گــذاردن روبنــد بــه تصویــر کشــید ه اند، امــا شــمایل ســایر بــزرگان دینــی و 
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مذهبــی، همچــون حضــرت عبــاس )ع( و حضــرت علــی اکبــر 
)ع( را بــا رعایــت ویژگی  هــای عمومــی، بــه صــورت کامــل کار شــده 

اســت.

در نگاره هــای چاپ ســنگی، گــروه اشــقیا بــا تیرگــی بیشــتر و اغــراق در 
بیــان پلیــدی و خباثــت نمایــش داده می شــود کــه گاهــی جنبــه طنــز 
ــی کــه از د هــان بیــرون  ــر زبان های ــرد؛ نظی ــه خــود می گی ــز ب و فکاهــی نی
مانــده، ســر هایی کــه دو شــقه شــده و چشــم هایی کــه از حدقــه بیــرون 
زده انــد. ایــن نقش هــا تــا مــرز کاریکاتــور پیــش مــی رود؛ ولــی بیــش از 
آنکــه مخاطــب را بــه خنــده وا دارد باطــن پلیــد دشــمنان اولیــای خــدا را 

برایــش تداعــی می کنــد.

یکــی از ویژگی هــای برجســته کتاب هــای چاپ ســنگی مصــوّر بــه کار 
بــردن کتیبه هــا و ســرلوح ها، آرایه هــای تزئینــی، کادربندی هــای دقیــق و 
زیبــا اســت کــه نظــم و هماهنگــی و یکپارچگــی مطلوبــی بیــن تصاویــر و 

متــون ایجــاد می کنــد.

1.  عضو گروه نظریه و نقد پژوهشکده هنر )وابسته به فرهنگستان هنر(

ــا الْخَمـْـرُ وَالْمَیِْســرُ وَاْلَنَْصــاُب وَاْلَزاَْلمُ رِجـْـسٌ مِــنْ  َّمَ ــَن آمَنـُـوا إِن َّذِی ــا ال ُّهَ 2.  یـَـا أَی
َــهُ  ُــوَن ل ُــمْ تُفْلِحـُـوَن )آیــه 90 ســوره تحریــم( و یَعْمَل َّك ــیْطَانِ فَاجْتَنِبـُـوهُ لََعل عَمـَـلِ الشَّ
ُــدُورٍ رَاِســیَاٍت اعْمَلـُـوا آَل  مَــا یََشــاءُ مِــنْ مَحَارِیــَب وَتَمَاثِیــَل وَِجفـَـانٍ كَالْجَــوَاِب وَق

ــكُورُ. )آیــه 13 ســوره ســبأ( دَاوُدَ ُشــكْراً وَقَلِیــلٌ مـِـنْ عِبـَـادَِی الشَّ

ّــه یــوم القیامــه ان ینفــخ فی هــا ولیــس بنافــخ، هــر  3.  مــن صــوّر صــورة کلّفــه الل
کــس تصویــری بکشــد خداونــد اورا در روز قیامــت مکلــف مــی ســازد کــه روح 
در آن بدمــد و او از انجــام ایــن کار ناتــوان اســت. )خصــال، ج 2، ص 610 و635(

Sir Thomas Walker Arnold )1864-1930(  .4

Laurence Binyon )1869-1943( .5

6.  طباطبایــی، صالــح. »نقــدی بــر آثــار هنرپژو هــان غربــی 
دربــارۀ تصویرگــری در اســام«، فصلنامــه خیــال، ش 21 و 22، بهــار 

و تابســتان 1386: صــص 42- 71.

Titus Burckhardt )1908-1984( .7

Ananda K. Coomaraswamy )1877-1947( .8

9.  کوماراســوآمی، آنانــدا. اســتحاله طبیعــت در هنــر، صالــح طباطبایــی، تهــران: 
فرهنگســتان هنر، 1386: ص 17.

آثــار  بــر  بــه طباطبایــی، صالــح. »نقــدی  ر. ک.  بیشــتر  بــرای مطالعــه    .10
هنرپژو هــان غربــی دربــارۀ تصویرگــری در اســام«، فصلنامــه خیــال، ش 21 و 

22، بهــار و تابســتان 1386: ص 42- 71.

11.  طباطبایی، همان: ص 62.
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محبوبه حاجی پروانه

کتاب هــای چــاپ  در  روایت هــای مذهبــی  هم اندیشــی »مصورســازی 
ســنگی« در قالــب دو نشســت تخصصــی در فرهنگســتان هنــر برگــزار 

شــد.

در ایــن هم اندیشــی کــه روز چهارشــنبه 26 مهرمــاه 1396 در ســالن 
همایش هــای فرهنگســتان هنــر برگــزار شــد، مهــدی حســینی، نقــاش و 
عضــو پیوســتۀ فرهنگســتان هنــر، علــی بــوذری، پژوهشــگر نســخ خطــی 
ــر علمــی نشســت و نقــاش و  ــادر، مســعود ناصــری، دبی و کتاب هــای ن
پژوهشــگر از حــوزۀ  هنرهــای ایرانی  ـ اســامی، محمــد جعفــری قنواتــی 
ــزرگ اســامی و عبــاس حســینی، عضــو هیئــت  عضــو دایرةالمعــارف ب
علمــی دانشــگاه زنجــان و مدیــر کمیتــه هنــر اســامی پژوهشــکده هنــر، 

بــه ایــراد مقالــه و ســخن پرداختنــد.

در ابتــدا اســماعیل پناهــی، دبیــر نشســت، بــه تاریخچــه منــع و تحریــم 
تصویرگــری  جانــداران در هنــر اســامی پرداخــت و ادامــه داد: »در دورۀ 
قاجــار دو صنعــت چــاپ و عکاســی موجــب تحــول تصویرگــری در ایــران 
شــد. شمایل ســازی و روبنــد بــرای كشــیدن چهــره معصومیــن از دوره 
صفــوی بــاب شــد . از معروف تریــن نگاره هــا؛ نــگاره ســلطان محمد اســت 
كــه شــمایل پیامبــر را پوشــیده بــه تصویــر كشیده اســت. امــا بــه اعتبــار 
مســتندات بــه جــا مانــده از تاریــخ مذهبــی ایــران، بیشــترین آثــار مصــور 

مذهبــی از دورۀ قاجــار باقی مانــده اســت.« 

وی گفــت:» بــه دلیــل ارتبــاط چــاپ ســنگی بــا خوش نویســی، طراحــی، 
چــاپ و صفحه بنــدی، ایــن نــوع چــاپ بــه عنــوان هنــر شــناخته شــد و 
ایــن تلقــی تــا بــه امــروز تــداوم یافتــه اســت. كتاب هــای چــاپ ســنگی 
تأثیــر زیــادی بــر فرهنــگ بصــری دورۀ قاجــار داشــته اســت. در ایــن دوره 
تمــام عناصــر محتــوای نگاره هــا صرفــاً در تضــاد بیــن ســیاهی و ســفیدی 

كاغــذ بیــان می شــود.«

 مهــدی حســینی، نقــاش و عضــو پیوســتۀ فرهنگســتان هنــر، در ابتــدای 
نشســت، بــا مقالــه ای بــا عنوان»درآمــدی بــه مصورســازی در کتاب هــای 
چــاپ ســنگی مذهبــی« بــه ایــراد ســخن پرداخــت و گفــت: » از چــاپ 
ســنگی بیشــتر در داســتان های مذهبــی تحــت عنــوان قصــص االنبیــاء، 
داســتان های پیامبــران، ســیرت نامــه، انبیــا نامــه، اخبارنامــه، معراجنامــه 
و ... اســتفاده شــده اســت.  پــس از ورود اســام بــه ایــران تــا چنــد 
ســده از هنــر تصویرگــری ممانعــت می شــد و دلیــل آن هــم، هــراس 
از پرستش دســت نگاره هــا بــود. امــا تصویرگــران ایرانــی به تدریــج بــا 
تصویرســازی کتاب هــای علمــی، خــود را بــه اثبــات رســاندند و ایــن اجــازه 
ــز نگارگــری و تصویرســازی  ــد کــه در ســایر قســمت ها نی را کســب کردن
داشــته باشــند. مثــاً در حــوزۀ تاریــخ، عرفــان و حماســه می تــوان بــه 

گزارش هم اندیشی مصورسازی روایت های مذهبی در کتاب های چاپ سنگی

تجسم بخشیدن به روایت های مذهبی 
با ظهور چاپ سنگی

ــران تنهــا کشــور مســلمان  تصویرگری شاهنامه فردوسی اشــاره کــرد. ای
اســت کــه قــرآن مصــور دارد. مــا بــا عناویــن مختلــف داســتان های قرآنــی 

را مصــور كردیــم.«

وی بــا معرفــی برخــی كشــورهای مســلمان و تعریــف تفــاوت آنهــا بــا ایران 
در تصویر ســازی های مذهبــی ادامــه داد: »مالــزی كشــوری مســلمان 
اســت كه جمعیت مســلمانانش از ایران بیشــتر اســت؛ اما تصویرســازی 
عثمانی هــا  مذهبــی.  تصویر ســازی  بــه  برســد  چــه  نــدارد،  آن چنانــی 
هــم تــا پیــش از اینكــه از مــا یــاد بگیرنــد و بســیاری از هنرمنــدان مــا 
را بــه كشــورهای خــود ببرنــد، تصویرســازی مذهبــی نداشــتند. بــه طــور 
از 85 در صــد جمعیتشــان مســلمان  بیــش  بنــگادش  در  واضح تــر 
هســتند؛ امــا بــه عنــوان یــك كشــور مســلمان تصویرســازی ندارنــد. در 

ــم.« ــا را تصویرســازی كردی ــرآن و داســتان های انبی ــا ق ــه م ــی ك حال

علمــی،  کتاب هــای  از  »پــس  گفــت:  ادامــه  در  پژوهشــگر  ایــن 
مثــاً  شــد.  انجــام  نیــز  تاریخــی  کتاب هــای  روی  تصویرســازی 
تاریخــی  کتــاب  نخســتین  رشــیدالدین،  کتاب جامع التواریخ خواجــه 
اســت کــه تصویرســازی روی آن انجــام شــده اســت. در دورۀ شــیراز 
دو، کتــاب خاوران نامهشــرح غزوات امــام علــی )ع( را داریــم و در قــرن 
نهم معراج نامــه را کــه بیشــتر از 63 تصویــر کامــل از آن به جــا مانــده 
بــا نمونه هــای متعــددی از  اســت. در دورۀ تبریــز دو و دورۀ صفویــه 

می شــویم.« رو بــه رو  قــرآن  قصــص  تصویرســازی 

زیباتریــن  کــه  فالنامه هــا  آمــدن  وجــود  بــه  چگونگــی  زمینــه  در  او 
تصویرســازی های ایــن دوره در آنهــا بــه تصویــر کشــیده شــده اســت 
گفــت:» یكــی از دالیلــش ایــن اســت كــه در دورۀ صفویــه دیــن شــیعه 
و   شــد  كشــور  رســمی  مذهــب  امامــی  دوازده  شــیعه  و  شــد  مطــرح 
اعتقاداتــی كــه دربــار و به خصــوص شــاه طهماســب داشــت باعــث شــد 
كــه چندیــن مــورد فالنامــه در ایــن دوره كار شــود كــه مشــخص ترین 
آنهــا فالنامــه شــاه طهماســبی اســت. متاســفانه ایــن فالنامــه كــه دربــاره 
تكــه شــده و در موزه هــای  امامــان اســت چنــد  و  انبیــا  داســتان های 
مختلــف در سراســر دنیــا پراكنــده شــده و بیشــترش در مــوزه متروپولیــن 

اســت.«

وی در ادامــه بــا اشــاره بــه دوره هــای مختلــف ایــران گفــت:»در دورۀ 
ــم؛ چــاپ ســربی و چــاپ  ــرای اشــاره نداری ــورد خاصــی ب ــا م افشــاریه م
ســنگی، در ایــن دوره وجــود نداشــته و تنهــا كتــاب مصــوّر موجــود از 
ایــن دوره همــان كتــاب تاریــخ جهانگشــاری نــادری اســت. در دورۀ زندیــه 
هــم كتــاب مصــوری نداریــم. امــا در ســده ســیزدهم و دورۀ قاجــار، آثــار 
ارزشــمندی بــه چــاپ ســنگی و ســربی داریــم. گفتنــی اســت در آن دوره 
مــردم توجهــی بــه چــاپ ســربی نداشــتند. یكــی از دالیلــش ایــن بــود 
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كــه حــروف چــاپ ســربی خشــك بــود و بــرای دیــد و نــگاه مــا كــه بــه خــط نســتعلیق 
عــادت كــرده بودیــم، پاســخ گو نبــود و بــرای همیــن زیــاد مــورد اســتقبال قــرار نگرفــت. 
امــا چــاپ ســنگی مــورد توجــه واقــع شــد. از آنجــا کــه چــاپ ســنگی عــاوه بــر اینكــه 
می توانســت بــر روی ســنگ آهــك بــا خــط نســتعلیق هــک شــود در عیــن حــال، 
می توانســت باتصاویرهمــراه باشــد. همیــن دالیــل کافــی بــود تــا ایــن چــاپ مقبــول 

بیفتــد. قابلیتــی كــه چــاپ ســربی نداشــت.«  

ــا تعریــف از اســتادان بنــام ایــن حــوزه، تاریخچــه شــکل گیری چــاپ  او همچنیــن ب
ســنگی را بیــان کــرد.

ســردبیر  و  نــادر  کتاب هــای  و  خطــی  نســخ  پژوهشــگر  بــوذری،  علــی  ســپس 
امــام حســین)ع( در تصویــر چــاپ  بررســی »شــمایل  بــه  فصل نامه نقــد هنــر، 

پرداخــت. قاجــار«  دوره  ســنگی 

او ضمــن تشــکر از زحمــات فرهنگســتان هنــر بــرای شناســاندن هنــر چــاپ ســنگی، 
کتــاب  و داســتان های مصــور مذهبــی را بــه دو دســته داســتان های مربــوط بــه زندگی 
یکــی از ائمــه؛ و داســتان های مربــوط بــا زندگــی گروهــی از ائمــه یــا پیامبــران تقســیم 
کــرد و گفــت:» در دســته اول كتاب هــای مهمــی ماننــد : افتخارنامــه حیــدری، حملــه 
حیدری، انوارالشــهادة، مختارنامه، مســیب نامه، یوســفیه و... را داریم و در دســته 
دوم : اخبارنامــه ، قصص االنبیــاء، اسرارالشــهاده، جامع المجــازات، طوفان البــكاء 

و طاقدیــس را می بینیــم.«

ایــن پژوهشــگر در ادامــه گفت:» بخــش اصلــی كار مــن بررســی شــمایل امــام 
حســین )ع( در آثــار چــاپ ســنگی دورۀ قاجــار اســت. از ایــن دیــد تصاویــر 
شــمایل امام حســین )ع( را به دو دســته تقســیم كرده ام: دســته اول شــمایل 

امــام حســین )ع( در وقایــع مربــوط بــه زندگــی امــام حســین )ع( پیــش از 
ــه  ــری ك ــد امــام حســین، حســنین) تصاوی ــد تول واقعــه کرباســت مانن

امــام حســن )ع( و امــام حســین )ع( بــا هــم هســتند(، گــم شــدن 
حســنین)ع( در بــاران و حفاظــت اژدهــا از ایشــان، حســنین )ع( 
)س(،  فاطمــه  حضــرت  پیكــر  تدفیــن  )ص(،  پیامبــر  بالیــن  بــر 
شــهادت امــام علــی )ع( در محــراب، تدفیــن پیكــر امــام علــی)ع( 

و گفت و گــوی امــام حســن )ع( بــا امــام حســین)ع( در زمــان 
رحلــت. ایــن هشــت تصویــر و تــم، وقایــع پیــش از واقعــه 
كربــا را بیــان می كنــد. دســته دوم تصاویــر شــمایل امــام 
ــارا شــامل می شــود  ــه كرب ــوط ب ــع مرب حســین )ع( در وقای
ماننــد: دعــا كــردن امــام حســین)ع( در مقبــره پیامبــر)ص(، 
بیــرون آمــدن فرزنــد زهــرا )س( از مدینــه بــه ســمت مكــه بــا 

ــر اســت.« ــدی تصوی ــاران و... كــه در مجمــوع ســی و ان اهــل بیــت و ی

مســعود ناصــری، دبیــر علمــی نشســت و نقــاش و پژوهشــگر 
حــوزۀ هنرهــای اسامی ـــایرانی، مقالــه خــود را بــا عنــوان 

»وجــوه مشــترک نگاره هــای چــاپ ســنگی بــا مجالــس 
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تعزیــه« عرضــه کــرد. وی در ایــن بــاره گفــت: 
»آثــار قهوه خانــه ای ارتبــاط مســتقیم بــا تعزیــه 
ــه  ــه جعب ــه مثاب ــه ب ــد و پرده هــای قهوه خان دارن
مشــابهت های  و  تمایــزات  هســتند.  نمایــش 
بســیار زیــادی بیــن پرده هــای قهوه خانــه ای و 
تعزیــه وجــود دارد. ریشــه های گفتمــان بیــن 
هــم  بــه  قهوه خانــه ای  نقاشــی های  و  تعزیــه 
نزدیــک اســت. چــاپ ســنگی مصورســازی های 
مرتبــط بــا عاشــورا و واقعــه ســال 61 هجــری 
اســت  تعزیــه  تأثیــر  تحــت  بســیار  قمــری، 
شــخصیت  ســاختن  در  تعزیه گردان هــا  و 
بســیار  آنهــا  لباس هــای  طراحــی  و  نگاره هــا 

بوده انــد.« موثــر 

ایــن پژوهشــگر دربــارۀ تاریخچــه نقالــی مذهبی 
و تعزیــه گفــت: »از قــرن چهــارم مســتنداتی 
وجــود  عــزاداری  بــرای  بیرونــی  تظاهــرات  از 
داشــته اســت. نقــاالن و روضه خوانــان هــم بــه 
ایــن دســته پیوســتند و توانســتند بخشــی از 
تجسم ســازی را بــرای مخاطبــان خــود ایجــاد 
ده  قــرن  از  روضــه  بــه  مرتبــط  متــون  كننــد. 
ترویــج بیشــتری یافــت و مهم تریــن تفــاوت آن 
ــا كتاب هــای پیشــین، در مرثیه ســرایی اســت  ب
ــه  ــرا مرثیه ســرایی تخیــل و تصویرســازی را ب زی

ذهــن مخاطــب وارد می كنــد.«

بــر  شــعرا  و  ادیبــان  تأثیــر  تعریــف  بــا  او 
و  ادیبــان  ورود  بــا  داد:»  ادامــه  تصویرســازی 
شــاعران، خیــال و تصــور نیــز بــه وجــود آمــد 
ــا تخیــل، زیبایــی و  ــار متــون تاریخــی ب و در كن
احســاس نیــز روبــه رو شــدیم. در كتاب هایــی 
حملــه  البــكاء،  طوفــان  روضة الشــهدا،  مثــل 
حیــدری و.... شــاید تصــور كنیــم ایــن مكتــب، 
جانبی از عامیانگی را با خود دارد. بله درست 
اســت. ســاده كــردن داســتان های پیچیــده بــرای 
را  تصویرســازی  گرفته اســت.  صــورت  عــوام 
بــرای درك عمومــی ایجــاد می كردنــد. از ایــن 
رو بــا ورود صنعــت چــاپ دسترســی بیشــتری 
بــرای مــردم ایجــاد شــد. نیــازی كــه بــه تجســم 
وقایــع مذهبــی، افســانه ها، داســتان ها، ادبیــات 
كلیــات  فردوســی،  شــاهنامه  مثــل  داســتانی 

ســعدی، مثنــوی معنــوی و ... بــود همچنــان 
فرهنــگ مــا را بــه ســمت تصویرســازی  بــرد.«

خــود  ســخنان  ادامــه  در  همچنیــن  وی 
قدیمی تــر  آن  ســابقه  کــه  گفت:»تعزیــه 
بخــش  محــرم  ایــام  در  توانســت  می نمایــد، 
ظهــور  آورد.  فراهــم  را  نیــاز  ایــن  از  عمــده ای 
چــاپ ســنگی و مصــور نمــودن روایــات، بخــش 
تجســم  بــرای  را  عمومــی  نیــاز  از  دیگــری 
بخشــیدن بــه روایــات پوشــش داد. انســجام 
بــه  مربــوط  روایــات  نقل کننــده  متــون  بیــن 
وفــاداری  همین طــور  و  تعزیه خوانــان  اجــرای 
ســنگی  چــاپ  کتــب  نگاره هــای  طراحــان 
بیــن  را  فراوانــی  شــباهت های  متــن،  بــه 
بازســازی  صحنه هــای  و  تعزیــه  صحنه هــای 
شــده در نگاره هــا فراهــم آورده اســت. هــردوی 
اینهــا در بازســازی وقایــع بــا محدودیت هایــی 
تکنیکــی مواجــه بوده انــد و بــا اســتفادۀ نمادیــن 
ایرانــی  ســاله  هــزاران  ســنت های  و  متــون  از 
توانســته اند بــه نحــوی اصالــت هنــری را کــه در 
ارتبــاط تنگاتنــگ بــا ســنت های هنــری گذشــته 

بیافریننــد.  بــود، 

اول  نیمــه  و  ســیزدهم  قــرن  کلــی  طــور  بــه 
تاریــخ  قــرن چهاردهــم هجــری در مطالعــات 
ــران دوران پراهمیتــی اســت.  فرهنــگ و هنــر ای
جدیــد  گونه هــای  و  امکانــات  شــدن  فراگیــر 
تصویــر  و  عکاســی  تعزیــه،  نظیــر  هنــری 
ــن چــاپ و ...  ــرداری( و ظهــور ف متحرک)فیلمب
در عرصه هــای مختلــف، ایــن دوران را برجســته 
می کنــد. یکــی از موضوعــات در خــور توجــه 
ایــن دوره، ترویــج و اقبــال عمومــی بــرای تجســم 
نظیــر  مختلــف  داســتان های  بــه  بخشــیدن 
مذهبــی  روایت هــای  و  فردوســی  شــاهنامه 
دربــارۀ زندگــی ائمــه معصومیــن و به طــور ویــژه 
وقایــع مربــوط بــه عاشوراســت.« وی در ادامــه 
بــه شــباهت نمادیــن در اســتفاده از عناصــر 
اصلــی روایــت در تعزیــه و نگاره هــا اشــاره کــرد 
و گفــت: »می تــوان ایــن شــباهت را بــه انتخــاب 
انتخــاب  و  اجــرا  بــرای  تعزیه هــا  موضــوع 

موضــوع نگاره هــا تعمیــم داد. آنچــه کــه مــورد 
توجــه تعزیه گردانــان یــا معین البکا)کارگــردان( 
اوج  در  مخاطــب  نگه داشــتن  اســت،  بــوده 
اســت کــه ایــن مهــم از طریــق حرکــت و هیجــان 
در تعزیــه بــه انجــام می رســد. نقــاش روایــات 
مذهبــی هــم بــا توجــه بــه امکانــات طراحــی در 
چــاپ ســنگی، بــرای بازنمایــی حرکــت و هیجــان  
تــاش می کنــد و البتــه موفــق بــه ســاماندهی 

صحنــه بــه شــکل مطلــوب می گــردد.«

صحنه هــای  مقایســه  ضمــن  ادامــه  در  وی   
بازســازی شــده مربــوط بــه روایــات روز عاشــورا 
شــباهت های  و  انســجام  بــه  محــرم(  )دهــم 
در  شــده  بازســازی  تصاویــر  بیــن  مــا  فــراوان 
تعزیــه و در نگاره هــای چــاپ ســنگی پرداخــت.

جعفــری  محمــد  نشســت  ادامــۀ   در 
مــردم  و  فرهنــگ  پژوهشــگر عرصــه  قنواتــی، 
بــا  اســامی،  بــزرگ  دایرةالمعــارف  عضــو  و 
از  دیگــری  »بررســی  عنــوان  بــا  مقالــه ای 
البــکاء«  داستان های روضة الشــهدا و طوفان 
داســتان های  روایــات  از  دیگــری  صــورت 

کــرد. بــاز  را  مذهبــی 

مهــم  كتــاب  دو  از  اســتفاده  »بــا  گفــت:  او 
و  روضة الشــهدا  مذهبــی،  داســتان های 
طوفــان البــكاء برخــی از ویژگی هــای ایــن نــوع 
از  پیــش  امــا  توضیــح می دهــم  را  داســتان ها 
توضیــح الزم می دانــم كــه بگویــم: ایــن دو کتــاب 
تاریخــی  وجــه  هیــج  بــه  دیگــر  کتاب هــای  و 
نیســتند و صرفــاً داســتان هســتند  و وقتــی 
و  اشــتباه  دارای  کنیــم  نــگاه  تاریــخ  زاویــه  از 
اشــکاالت فــراوان هســتند. بــه هــر حــال ایــن 
در  طوالنــی  ســابقه  پردازی هــا  داســتان  نــوع 

دارنــد.« ایــران  تاریــخ  و  فرهنــگ 

نــوع  دربــاره  توضیحــی  بــا  پژوهشــگر  ایــن 
بیــان  بــه  ادبــی  نقــد  تاریــخ  در  شناســی 
تفاوت هــای بیــن قصــه و افســانه پرداخــت و 
گفــت: »افســانه بــه طــور کلــی یــک ســاختار 
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مشــخص دارد  کــه بــا قصه هــای مذهبــی، هــم 
ــه  ــی ک ــرد و راویان ــوع، کارک از لحــاظ ســاختار، ن
آن را روایــت می کننــد فــرق می کنــد. ســاختار 
افســانه بــا یكــی بــود یكی نبود شــروع می شــود. 
هــم راوی هــم مخاطــب اتفــاق نظــر دارندكــه 
آنچــه بیــان می شــود، دروغ بــه معنــای ادبــی 
آن یعنــی خیال پــردازی اســت. چــون گزاره هــای 
قالبــی در ابتــدا و انتهــای ایــن متن هاســت. امــا 
قصــه ایــن گونــه نیســت. جمله هــای قالبــی در 
ابتــدا و انتهــای خــود نــدارد و این طــور شــروع 
می شــود: یــك روز امــام علــی )ع(... یعنــی راوی 
و مخاطــب بــر خــاف افســانه در واقعــی بــودن 
متــن شــكی ندارنــد، حتــی اگــر امــر تخیلــی 

باشــد.«

ایــن پژوهشــگر در ادامــه بــه تفاوت هــای قصــه 
و افســانه پرداخــت: »افســانه بــرای ســرگرمی 
می شــود.  گفتــه  زمســتان  شــب های  بــرای  و 
چــرا؟ چــون فصــل بارندگــی و یخبنــدان اســت 
و روســتاییان و عشــایر كــه زندگــی كشــاورزی 
فصل هــای  خــاف  بــر  داشــتند،  دامــداری  و 
را  شــب ها  و  نداشــتند  كاری  ســال،  دیگــر 
بیــدار می ماندنــد و بــه افســانه خوانی مشــغول 
می شــدند. امــا كاركــرد اصلــی قصــه، آموزشــی 
و تبلیــغ و ترویــج دیــن و مذهــب اســت. ایــن 
نــوع ادبــی )قصــه( در بیــن پیــروان همــه ادیــان 
وجــود دارد. در ایــران ایــن نــوع ادبــی )قصــه( 
هــم بــه لحــاظ كیفــی و هــم كمی، بســیار بســیار 
ادبــی و  از اصــول هنــری و  متــداول اســت و 
داســتانی منحصــر بــه فــردی پیــروی می كنــد.«

وی همچنیــن ادامــه داد: »افســانه ها را عمدتــاً 
افــراد بی ســواد نقــل می كننــد. امــا قصه هــا را 
اگــر  یــا  نقــل می كننــد؛  واعظــان  و  باســوادان 
افــراد بی ســوادی هــم نقــل كننــد، بی ســوادانی 
شــركت  زیــادی  مجالــس  در  كــه  هســتند 
ــد. از دیگــر تفاوت هــای افســانه و قصــه  كرده ان
كتبــی  روایت هــای  معمــوالً  كــه  اســت  ایــن 

امــا  اســت؛  باقــی  افســانه ها  از  كمتــری 
قصه هــا عمدتــاً روایت هــای كتبــی دارنــد. در 
ــداری و حقیقــت  قصه هــا برخــاف حقیقت پن
نمایــی، بــاور قلبــی دارنــد. چیزی شــبیه معجزه، 
چــون راوی و مخاطــب بــه اینكــه قصــه حقیقــی 
اســت بــاور قلبــی دارنــد. پــس معجــزه بــودن و 
ــودن آن مــورد ســؤال قــرار نمی گیــرد.  كرامــت ب
بــرای همیــن بســیاری از ایــن داســتان ها)قصه( 
قبــول  مــورد  دارنــد  هــم  تخیــل  وقتــی  حتــی 

مخاطــب قــرار می گیرنــد.«

بــه  توجــه  بــا  خویــش  ســخنان  ادامــۀ  در  او 
داســتانی بــودن ایــن متــون باقی مانــده مســئله 
بینامتنیــت را در آنهــا بســیار مهــم خوانــد و 
گفــت: »بــرای مثــال خواب هایــی كــه در ایــن 
ایرانــی  خواب هــای  می شــوند،  بیــان  قصه هــا 
اســت كــه بــر خــاف خواب هــای ســامی نیــازی 
بــه تعبیــر ندارنــد و صریــح هســتند. ماننــد: 
كــه  خوابــی  می بینــد،  ســیاوش  كــه  خوابــی 
گــودرز می بینــد. امــا خواب هــای ســامی مثــل 
خــواب فرعــون، حتمــاً بایــد یكــی از ائمــه یــا 
ــه دیگــر از  اولیــا آن را تعبیــر كنــد و ده هــا نمون
بینامتنیــت در ایــن قصه هــا موجــود اســت.«

عبــاس  نشســت،  ایــن   ســخنران  آخریــن 
حســینی عضــو هیئــت  علمــی دانشــگاه زنجان 
و مدیــر کل هنــر اســامی پژوهشــکده هنــر،  
مقالــه خــود را بــا عنــوان »ذکــر "مصیبــت"در 
کتاب هــای مصــور چــاپ ســنگی دورۀ قاجــار 
ارائــه  بــا  « عرضــه کرد.ایــن اســتاد دانشــگاه 
کتاب هایــی  تنهــا  طبقه بنــدی  بــه  اســاید  
ــده اســت اشــاره  ــه جــا مان ــه از دورۀ قاجــار ب ک
موســی  حــاج  »اثــر  گفــت:  ادامــه  در  و  کــرد 
طاهــر اصفهانــی کــه کتــب دورۀ قاجــار را در 

نخســتین  کــرد،  بنــدی  فهرســت  آن 
کار متودولوژیــک بــود کــه در ســال 
1281  نســبت بــه کتاب هــای چــاپ 
ایــن فهرســت  انجــام شــد.  ســنگی 

اصــول،  فقــه،  كتاب هــای:  شــامل 
طــب،  تاریــخ،  لغــت،  كام،  تفســیر، 

احادیــث،  نقــد،  بیــان،  معانــی،  منطــق، 
اخبــار، كتاب هــای فارســی و عربــی، و صفحــه 
آخــر كــه مهم تریــن بخــش در حــوزه تجســم 
را شــامل می شــود  ادعیــه  اســت، كتاب هــای 
كــه كتــب مصیبــت زیــر مجموعــه كتاب هــای 

هســتند.« ادعیــه 

ایــن پژوهشــگر از بیــن كتاب هــای ایــن فهرســت 
»كتاب هــای  برشــمرد:  را  مصیبــت  كتــب 
لســان الواعظین،  ماتمكــده،  ریاض الشــهاده، 
همــان  )كــه  جوهــری  مجالس المتقیــن، 
اســت(،  طوفان البــكاء  كتــاب  نویســنده 
میهج االحــزان، حملــه مابمــون علــی ) همــان 
حملــه حیــدری(، كنز المصائــب، مخزن البــكاء، 
چــون  ماتمكــده،  یــا  )تحفه الذاكریــن  بیــدل 
دارد(،  نــام  بیــدل  كتــاب  دو  هــر  نویســنده 
عمال البــكاء،  مصیبت نامــه،  مختارنامــه، 
حــزن المؤمنیــن، ســرباز )همــان اسرارالشــهاده 
بروجــردی  ســرباز  اســماعیل  توســط  كــه 
نوشــته شــد(، یوســفیه، فرهنــگ خداپرســتی، 

مخــزن.« و  تحفه الذاكریــن 

وی بــا ارائــه  تصاویــر بــه توضیــح و تفســیر تاریخ 
و نگارنــده و نــوع چــاپ کتاب هــا پرداخــت.

نشســت،  دو  بیــن  اســت  توضیــح  بــه  الزم 
نگاره هایــی  منتخــب  تصاویــر  از  نماهنگــی 
بــا موضــوع عاشــورا و امــام حســین )ع( بــرای 

شــد. پخــش  حاضــران 

ایــن نشســت بــا پرســش و پاســخ حاضــران بــه 
کار خــود پایــان داد.
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فرزاد زادمحسن 

    

»نمناکی، گلی دارد بی ریشه

نامش: پوسیدگی

که با شگفتی رنگین کمانی هفت رنگ، می شکفد

به هنگامی که؛ »پوسیدگی«

بر نان

یا بر روح

یا بر کرانی از این خاک

طرح می اندازد.....«

بارویر سوراگ، ترجمه آلک خاچادوریان

ــر  ــگاه خامــوش«، کارنامــۀ چنــد ســال اخیــر صاب نمایشــگاه نقاشــی »ن
ســلیمانی را در گالــری ســیحون بــه نمایــش گذاشــته اســت. آنچــه از او 
در آثــار چنــد ســال اخیــرش دیده ایــم، تصویــر هنرمنــدی خودانگیختــه را 
تداعــی می کنــد؛ نــه بــه معنــای مصطلــح و متعارفــش. منظورم این اســت 
کــه هــر چــه در ایــن ســال ها بــه دســت آورده در حیطه هــای خاقیــت 
و کشــف و ابــداع، تمامــا محصــول تجربــه ورزی بی وقفــه و نوجویــی و 
توقــف نکــردن و در یکجــا نمانــدن و جســتجوی مــداوم خــود اوســت کــه 
بــا اتــکاء بــه تجربــه و تــوان تکنیــکال در بازنمایــی چهره هــا، ســعی داشــته 
کاوشــی در الیه هــای درونــی و انعــکاس عمــق زخــم خــورده و مقــاوم شــده 

از جنــس ســنگواره انســان های امــروزی را تصویــر کنــد.

یــک  انســانی، همــه حامــل  فیگورهــای  از  دنبالــه دار  ایــن مجموعــۀ   
یــک وجــه مشــترک دارنــد: چهره هایــی معلــق در  ویژگی انــد و همــه 
مــرز شــیء و انســان. چهره هایــی در فراینــد مســخ از انســانوارگی بــه 
شــی زدگــی. و ایــن اندیشــه هــم حاصــل چنــد ســال پی جویــی مســتمر 
اوســت در رســیدن بــه یــک نــگاه تــازه و دریافــت مســتقل از تبلــور انســان 
امــروز و معاصــر و پیــش رو، در نقاشــی. نفــس ایــن تامــل در »وضعیــت« 
انســانی، نشــان از فردیتــی خودآموختــه دارد کــه »حــرف« دارد و خــأ 
خــود را پشــت فرم گرایــی پیچیــده نمــا و ابهــام ســاز، پنهــان نکــرده و مثــل 
خیلی هــا، عافیت طلبــی پیشــه نکــرده و شــبیه کســی جــز خــودش هــم 
نخواســته باشــد. و این برای هنرمند، در دراز مدت، نشــانۀ امیدبخشــی 
اســت از رســیدن بــه یــک افــق مســتقل از مکاشــفۀ جهــان و انســان. و 
اگــر هنــر، در غایــت خــود بــرای رســیدن بــه ایــن نقطــه نباشــد، بــرای چــه 

چیــز دیگــری اســت؟!

نگاهی به نمایشگاه نقاشی صابر سلیمانی در گالری سیحون

از چشم خأل!

نــگاه خامــوش، کاوشــی اســت در بی چهــره شــدن مــا. ســفرنامه ای اســت 
بــه ماهیــت دفرمــه شــدن و مسخ شــدگی تــک تــک مــا و مثــل آینــه دق، 
کــج و کولــه شــدن مــا را بــه رخمــان می کشــد. همــان چیــزی کــه هانــس 
گئــورگ گادامــر بــه بی چهــره شــدن آدم هــا و از کنــار هــم گذشتنشــان 
ایــن  می کنــد.  تعبیــر  خــود  انســانی  هویــت  وارونگــی  رونــد  یــک  در 
صورت هــای فلــزی و ســخت و ســنگواره، بــا چشــم خانه هایی تهــی از 
چشــم، کــه چــون »حدقه هــای حیــرت«، از همــان حفره هــای ســیاه و 
خالــی بــه مــا خیــره شــده اند و زل زده انــد، بــا صورت هــای درهــم ریختــه 
امــا کنارآمــده بــا »ویرانــی« خــود و عــادت کــرده بــه آن، کــه گویــی کامــا بــه 
مســخ شــدن خویشــتن، واقف انــد. چقــدر شــبیه همیــن انبــوه آدم هــای 
دور و بــر مــا هســتند کــه بــا شــتاب از کنــار مــا می گذرنــد. نــه! اصــا 
ــده ام در  ــر دی ــم! و کمت ــار هــم می گذری ــا شــتاب از کن ــه ب ــم ک خــود مایی
تجربه هــای نقاشــی فیگوراتیــو ایــن ســال ها، ایــن خودآگاهــی کنــار آمــده 
بــا مســخ شــدن خــود و تــن داده بــه دفرمــه و داغــان شــدن بــا ایــن حالــت 
رقت بــار و ترحم انگیــز کــه آیینــه حــال و حکایــت روزگار همــه ماســت...

نیست؟! 

ــر ســلیمانی، یــک وجــه امتیــاز مهــم هــم دارد و آن هــم  پرتره هــای صاب
ایــن اســت کــه: صورتــک نیســتند. نقــاب نیســتند. در عیــن ســنگوارگی 
و خالــی بــودن از عناصــر حیــات و زندگــی؛ از خــون و عصــب و حــس و 
هیجــان انســانی، امــا هویتــی انســانی دارنــد. در عیــن بی روحــی، روح 
ــه  ــد ب ــد! و شــگفت آنکــه از همــان حدقه هــای تهــی از چشــم، دارن دارن
مــا نــگاه می کننــد. چهره هــا در عیــن بی چهرگــی، مشــابه یکدیگــر و 
کپــی هــم نیســتند؛ حــس دارنــد. حالــت دارنــد. بــا یکدیگــر متفاوت انــد. 
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ــــ در هالــه ای از ســکوت و بی صدایــی  ته مانــده ای از شــادی و غــم  را 
»مجســمه وار«ــ در خــود بازتــاب می دهنــد. هرچنــد چهرۀ شــان، آیینــه 

تباه شــدگی، مسخ شــدگی و هویــت زدودگــی اســت. 

اخیــر  تجربه هــای چهــار ســال  امتــداد  در  بایــد  را  »نــگاه خامــوش« 
هنرمنــد دیــد. مجموعــه قبلــی او »صورت هــای ســنگواره« آغــاز ایــن نــگاه 
جدیــد بــه پرتــره بــود و در ایــن مــدت، همــۀ دغدغــه و دلمشــغولی اش، 
ایــن  دل  از  خوانشــی  و  مکاشــفه  و  ســنگواره ها  ایــن  روح  درآوردن 
ســکون و خاموشــی و »بی چهرگــی« اســت. پرتره هایــی کــه هندســه 
ــن  ــره و از نظــام نشــانه ای نمادی ادراک بصــری مــا از ذات و ماهیــت پرت
»شــمایل ـ چهره«نگاری متعــارف، دگرگــون می کننــد و در نتیجــه، خــود، 
تبدیــل بــه »ضــد پرتــره« می شــوند! در عیــن ســادگی و بــی آنکــه متوســل 
بــه اشــکال پیشــین و شــناخته شــده و کلیشــه شــدۀ »دفرماســیون« و 
درهــم ریختگــی و شرحه شــرحگی اجــزای چهــره بــه شــکلی اغراق آمیــز 
شــوند. از ایــن اســت کــه در ســوی دیگــر، تجربــه هنرمنــد منتــج بــه 
امضــا  دارای  و  هویتمنــد  جدیــد،  »فرماســیون«  یــک  شــکل گیری 
شــخصی می شــود کــه کامــا در راســتای بیــان بصــری و مفهومــی مــورد 

نظــر اوســت.

ایــن چهره هــا؛ در عیــن آنکــه تهــی شــدن و عــاری شــدن از جانمایــه 
و جوهــرۀ انســانی را، چــه در ناتوانــی از دیــدن و چــه در نــوع تجســد 
بخشــیدن بــه چهره هــا و هــر چــه بی روح تــر نمایانــدن آن، بــه روشــنی در 
خــود بازتــاب می دهنــد، در کلیــت خــود، بــه جامعــه و انســانی اشــارت و 
داللــت دارنــد  کــه »حساســیت« خــود را بــه همــه چیــز از دســت داده و 
از »روح« انســانوارگی، کــه حساســیت داشــتن او در برابــر محرک هــای 
بیرونــی اســت، تهــی شــده اســت. ایــن بــروز »فاجعــه«، در عیــن پرهیــز 
از نشــان دادن کوچک تریــن نشــانه ای از آشــفتگی، بیتابــی و احســاس 
»درد« کــه عامــت زنــده بــودن و طبیعی تریــن واکنــش یــک موجــود 

زنــده اســت، هوشــمندانه از تــن دادن و تســلیم 
خــود  فروپاشــی  بــه  چهره هــا  ایــن  صاحبــان 

پــرده برمــی دارد. و ایــن اشــارت تلــخ، چــه 
آشناســت!...

بــه صابــر ســلیمانی تبریــک می گویــم کــه بــر خــاف جریــان رایــج، شــنا 
ــری داری و خــط  ــی و گال ــه دســت نظــام بیمــار دالل می کنــد و نگاهــش ب
مشــی ابــاغ شــده از محضــر کیمیااثــر! »کپــی کاری« و »ســری ســازی« 
و هنــر »کیــچ« و میانمایگــی و ابتــذال در نقــاب رنــگ و لعــاب فــرم زدگــی 
بــی اعتنــا بــه دغدغــه انســان معاصــر و دردهــای همیــن مــردم نیســت 
ــان  ــدی می و حرفــی دارد و دغدغــه ای. و جنــس نگاهــش نشــان از پیون
جدیــت و ابــداع و نــوآوری در فــرم، بــا افقــی از دریافــت و تبلــور »تنهایــی 

انســان« و »درد بــی خویشــتنی« او در دوران مــا دارد. 

قالبــی  در  و  هــم  کنــار  در  را  صورت هــا  ایــن  کــه  وقتــی  ســرانجام؛  و 
مجموعــه وار و به هــم پیوســته  دیــدم، چقــدر نــام ایــن شــعر درخشــان 
»بارویــر ســواگ«؛ شــاعر بــزرگ ارمــن برایــم تداعــی شــد: »گونه گونــی 
صورتــک بــه نفــع بی صورتــی«! انــگار فلســفه کار هنرمنــد در همیــن 
تنــوع  و  کثــرت  عیــن  در  اســت: چهره هــا همــه  آمــده  عنــوان شــعر، 
ظاهــری خــود، یکســره بیننــده را بــه یــک حقیقــت ارجــاع می دهنــد: 

»بی چهرگــی«!.....

شــعر شــکوهمند »ســواگ« این گونــه تمــام می شــود. شــعری کــه بــر 
پیشــانی قرنــی کــه گذشــت، بــا روایتــی عریــان و فاجعــه بــار امــا بــه 
انســان معاصــر، می درخشــد: و  از دوران  غایــت، روشــن و حقیقــی 

»....و دیرگاهیست پروردگار

دیگر در آسمان نیست

بل، به زمین، پناه آورده است

و آنگاه که خدایان با هم در ستیزند

انسان، انسان را بهتر می فهمد«!

منبع: تندیس، شماره 360، 25 مهرماه 1396

19

 18
ره 

شما
م- 

 دو
ال

- س
نر

ر ه
سفی

ی 
خبر

مه 
هنا

ما
 18

ره 
شما

م- 
 دو

ال
- س

نر
ر ه

سفی
ی 

خبر
مه 

هنا
ما



فرزاد زادمحسن

ــار شــدن در فضایــی وهــم زده کــه تداعــی ابهــام، تعلیــق و سرگشــتگی اســت.  ــاژور« را خــود هنرمنــد این طــور تعریــف می کنــد: گرفت »ســندروم آب
فضایــی کــه در اولیــن نــگاه، گیــج شــدن، گــم شــدن و گیــر افتــادن در یــک خــأ ســیال و فراگیرنــده از بی زمانــی و ناکجایــی را ترســیم می کنــد. حضــور 
پرســه گون و شــبح وار انســان ها هــم در ایــن میــان، محــو و مســتحیل شــده در فضاســت و نــه عنصــری مســتقل و واجــد فردیــت و هویــت انســانی.

ایــن نمایشــگاه کــه از 22 تــا 27 مهــر در نگارخانــه لــرزاده صبــا برپــا بــود، مجموعــه ای شــامل 19 اثــر دیجیتــال و 4 نقاشــی اکرولیــک را از زینب قاســمی 
هنرمنــد جــوان کارشــناس نقاشــی از دانشــگاه هنــر اصفهــان به نمایش می گذاشــت.

دیالکتیک حضور و غیاب در تقابل نور و تاریکی

ــور و ســایه و اســتفاده از آن در بیــان  ــا نمایــش فضاهــای تقابلــی بیــن ن ــور و تاریکــی ب ــل  ن ــدۀ محــوری تقاب ــر اســاس ای ــاژور« تمامــا ب »ســندروم آب
مفاهیــم مــورد نظــر هنرمنــد شــکل گرفتــه اســت. فضاســازی فراینــد گــذار از وهــم بــه واقعیــت از طریــق نمایــش فضاهــای تاریــک و تهــی، بــا رنگ هــا 
و نورهــای مبهــم و محــو، القــاء ســکوت و خــأ محــض و ممتــد، و ســرانجام حرکــت بــه ســوی گونــه ای آرامــش ایجــاد می شــود. در یــک نــگاه ســاده 
بــه کلیــت ایــن مجموعــه، بیشــتر بــه یــک فضــای وهــم آلــود می رســیم کــه پیش تــر اگــر در واقعیــت تجربــه نکرده ایــم، در خیــال و خــواب، ایــن وهــم 
زدگــی را بــه گونــه ای مکاشــفه کرده ایــم. رنگ هــای مه آلــود و راه پله هــا و فضاهــای حائــل، اتاق هــای خالــی و نیمــه مخروبــه، کــه میزانســن فیلم هــای 
»نــوآر« را تداعــی می کنــد. پله هــای تمــام نشــدنی و ســرگیجه آور، اتاق هــای تیــره و فضاهــای خلــوت و متــروک کــه کســی در آنهــا نیســت. انســانی 
هــم اگــر هســت، همان طــور کــه اشــاره شــد، حضــوری شــبح وار دارد؛ حضــور و غیــاب توامــان! هــم هســت و هــم نیســت! و ایــن، موقعیــت مبهــم 
انســان معاصــر را فرایــاد مــی آورد: معلــق میــان هســتی و نیســتی یــا حضــور و عــدم. انســان هایی فِیــد )fade out( شــده و فرورفتــه در فضــا و یکــی 
شــده بــا فضــا؛ مثــل دیزالــو )disvlt( در ســینما. امــا در ســوی دیگــر ایــن دیالکتیــک حضــور و غیــاب در گفتگــو بــا فضــا و ســاختار فرمیــک جریــان و 
ضرباهنــگ درونــی هــر اثــر را تمهیــد می کنــد. حضــور انســان، اگرچــه ســایه وار اســت و بــه تعبیــر موالنــا: »ســایه بنمایــد و نباشــد/ مــا نیــز چــو ســایه، 
نیست ـ هســتیم« و در پــس ایــن »نیست ـ هســت« بــودن، امــا وجهــی دیگــر هــم دارد: حتــی در غیــاب انســان، در میــان اشــیاء و فضاهــای تاریکــی 

گرفتــه و پرابهــام، حضــوری پخــش شــده و پاشــیده بــر همــه اجــزاء و عناصــر را می بینیــم.

هنرمنــد در ترســیم غلظــت و تراکــم تیرگــی در فضــا موفــق عمــل می کنــد و تعلیــق ناشــی از فقــدان انســان در فضــا و بــه عبارتــی ســیطره فضــا بــر 
حضــور انســانی را هــم بــه وضــوح می تــوان دیــد. رنگ هایــی در تمــام آثــار بــه صــورت یکســان اســتفاده و تکــرار شــده کــه در نقــش الیــت موتیــف عمــل 

می کنــد و همــان رنگ هــای چراغ هــای آبــاژور اســت؛ از بنفــش و صورتــی تــا آبــی جیــغ.

 تمرکــز منبــع روشــنایی در آثــار، بیشــتر بــر روی حــال اســت تــا آینــده. منبــع نــور اگــر از پنجــره یــا انتهــای پله هــا 
یــا از اتــاق مجــاور بــود و خاصــه اگــر منبــع بیرونــی نــور داشــتیم، تمرکــز و ارجــاع روشــنی بــه آینــده بــود تــا حــال. 
امــا هنرمنــد، منبــع نــور را به شــدت محــدود و داخلــی می کنــد و همــه منابــع بیرونــی نــور را از فضــای کارش حــذف 
می کنــد. درســت مثــل نــور ضعیــف و محــدود آبــاژور. هیــچ راهــرو یــا هیــچ پلــه و هیــچ اتاقــی نیســت کــه نــوری از 
بیــرون را بــه خــود جــذب کــرده باشــد. ایــن در ورای خــود، آینــدۀ مبهــم و بی اعتمــادی یــا بدبینــی بــه آینــده را در 
ذهــن هنرمنــد آشــکار می ســازد. تاکیــد او بــر پله هــا و تکــرار آن در چنــد اثــر هــم نشــان از همیــن تــرس از آینــده 
و بــی شــکل بــودن آن دارد کــه در امتــدادش بــه تــرس از خــود انســان می رســد. همــان چیــزی کــه دغدغــه عصــر 

جدیــد و اضطــراب جهــان مــدرن اســت. 

نگاهی به نمایشگاه نقاشی زینب قاسمی: سندروم آباژور

معلق؛ در برزخ واقعیت و وهم
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از »تخیل نمادپردازانه« تا »عینیت وهم در فضا«

خــود هنرمنــد، چنان کــه گفتیــم، ســندروم را بــه گرفتــار شــدن انســان در فضــا و منظومــه ای تعبیــر می کند 
کــه پیــدا نیســت در همیــن جهــان اســت یــا جهــان پــس از مــرگ یــا رویازدگــی و خــواب نمایــی و وهــم. 
چیــزی شــاید میــان ایــن ســه حالــت؛ گونــه ای تــردد و حیــرت از ناشــناختگی و گسســتگی. ایــن فضاهــای 
وهم آلــود و بی درکجایــی، بــرای هــر کــس ممکــن اســت اتفــاق بیفتــد. بــرای اغلــب مــا آشناســت. حالــت 
عــذاب آور و آشــفتگی ناشــی از ســردرگمی کــه همــه مــا شــاید در خــواب، تجربــه  کرده ایــم و تاکنــون، 
کمتــر کســی دغدغــه تصویرکردنــش را داشــته. پیــش از ایــن، نقاشــانی از هیرونیمــوس بــوش تــا فیوژلــی 
و از دورر تــا آلفــرد کوبیــن و بکسینســکی ایــن جهــان وهم زدگــی خــواب را تصویــر کــرده بودنــد؛ امــا 
محــور تاکیدشــان عمدتــا بــر عنصــر تخیــل و ترســیم حداکثــر غرابــت و آشــنایی زدایی بــا جهــان واقعیــت 
ــه فضاســازی روان شناســانۀ  ــود و ن ــز ب ــردازی اســتعاری ـ تمثیلی، متمرک ــرد نمادپ ــق اغــراق در کارب از طری
حاصــل از تامــل در ماهیــت نســبت انســان و فضــا و غرابــت بخشــیدن بــه اشــیاء و نشــانه ها و انســان 
در خــأ هویــت و معنــا، کــه مشــخصه نــگاه انســان مــدرن و محصــول خودآگاهــی انتقــادی مــدرن اســت. 

آن چنان کــه فلســفه مــال نیــز از همیــن خودآگاهــی ویرانگــر برمی آیــد. 

نیــز  خــود  آن چنان کــه  تصویــری؛  نمادشناســی  لحــاظ  بــه  هنرمنــد، 
می گویــد، الگــوی هاپــر را بــر کارش اثرگذارتــر و بارزتــر از همــه می دانــد 
و اگــر نمی گفــت هــم، حضــور و تســلط آشــکار جهــان غریــب ادوارد 
هاپــر، نقــاش آمریکایــی قــرن بیســتم، را بــر فضــای ایــن آثــار می شــد 
در همــان نــگاه اول حــس کــرد. خلوتــی و خائــی کــه در جهــان هاپــر و 
آدم هایــش مــوج می زنــد از جنــس همیــن معلــق بــودن آدم هــا و فضاهــا 
میــان بــودن و نبــودن، میــان هســتی و نیســتی و حضــور و فقــدان 
اســت، بــه تعبیــر »شــاملو«: »میــان مانــدن و رفتــن.....«، کــه در وجــه 
عــام هــم ایــن معلــق ماندگــی و زیســتن در بــرزخ، ناظــر بــه عــدم ثبــات 
و قطعیــت هیــچ چیــز در دنیــای ماســت. همــه چیــز در تعلیــق انتخــاب 
بیــن دوچیــز خاصــه شــده اســت. شــاید در زندگــی عینــی مــا هــم 
نمــود مجســمی نداشــته باشــد امــا در روحیــه و رفتــار مــا، در جهــان 

ذهنــی مــا ایــن عــدم قطعیــت، همــواره حضــور و تســلط دارد. 

زینــب قاســمی در شــیوۀ اجــرا نیــز تکنیــک دیجیتــال را برگزیــده کــه 
اتفاقــا مناســب بیــان ایــده مــورد نظــر اوســت. بعضــی کارهــا، انــگار کــه 
از صحنه هــا، نماهــا و ترکیب بندی هــای یــک »فیلم ـ نــوآر« بــا همــان 
ــور و تاریکــی اش، الهــام گرفتــه باشــند  ســایه روشــن ها و تضادهــای ن
یــا از آثــار هاپــر، فضایــی توهــم زده را بــا تصاویــری کــه همگــی حامــل 

مفهــوم تضــاد اســت، بــه مشــاهده می گذارنــد.

فضا ـ  هویت

یکــی از مشــخصه های وهم انگیــز خــواب ایــن اســت کــه فضــا بــه 
ــا فضــای اطرافمــان در خــواب،  مــا هویــت نمی دهــد. گسســتگی مــا ب
یکــی از نشــانه های اصلــی ایــن جهــان آشــنایی زدایی شــده بــا دنیــای 
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واقعیــت اســت. فقــدان هویتمنــدی فضــا یکــی از ویژگی هــای مشــترک 
ایــن مجموعــه اســت. چنان کــه در جهــان مــدرن نیــز این گونــه  آثــار 
ــه خــودی خــود و مســتقل از انســان،  ــای ســنت، فضــا ب اســت. در دنی
موضوعیــت و معنــا دارد. اشــیاء هــم بــه همیــن ترتیــب، حامــل بــار 
معنایــی، نمادیــن، نشــانه ای و شــمایلی ـ آیینی هســتند. امــا در دنیــای 
مــدرن، فضــا بــه تنهایــی معنا ندارد. ایســتا بودن، ســکون و ناشــناختگی 
در فضاهــای ترســیم شــده محســوس اســت. تمرکــز و تاکیــد هــم بیشــتر 
روی فضاســت تــا انســان و تــاش شــده تــا حــس فضــا بیشــتر دربیایــد 
ــا  ــه اصطــاح، بگیــرد. در دنیــای مــدرن، مــا انتقــال معن و مخاطــب را ب

نداریــم. نــه انســان بــه فضــا و نــه فضــا بــه انســان.

انسان   ـ فردیت ـ معنا

و امــا انســان... حکایــت انســان هــم در ایــن مجموعــه چنان کــه گفتــه 
شــد، حکایــت انســان مــدرن و تداعــی بی زمانی ـ بی  مکانــی و گمشــدگی 
در  انســان ها  بی هویــت  و  شــبح وار  حضــور  اوســت.  قرارنایافتگــی  و 
ــده و پاگردهــا و فضاهــای  ــه الی در و پنجره هــا و راه پله هــای گیج کنن الب
اســت  حضــوری  ناکجایــی،  و  بی شناســنامه  اتاق هــای  بــه  متصــل 
بی قطعیــت، فاقــد فردیــت و تشــخص انســانی، و بــی تعیــن. حضــوری 
اســت اســتعارۀ غیــاب، همچــون روحــی کــه مــدام بــه فضاهــا و متعلقــات 
دوران زیســتنش ســرک می کشــد و البــای اشــیاء و خاطــرات متــروک 

شــده اش پرســه می زنــد. 

انســان ها در ایــن آثــار، همــه ناقــص و نصــف و نیمه انــد. هیچکــدام 
ــا نیمــی  ــی ی ــا دســتی و پای ــد ی ــه ای در تاریکی ان ــا زاوی کامــل نیســتند. ی
از بــدن را بــه صــورت عمــودی یــا افقــی در تاریکــی جــا گذاشــته اند. یــا 
پشــت پنجره انــد. بــه هرحــال هیچ کــدام در هیئــت و تجســد انســانی 
کامــل خــود نیســتند. ایــن ناقــص و نیمــه بــودن هــم در خــود، ارجاعــی 
اســت بــه ماهیــت انســان مــدرن کــه در تضــاد بــا ایــده انســان کامــل 
شــکل گرفتــه اســت. کــه هــم در منظومــه فلســفه کاســیک غــرب و هــم 
ــا و ریشــه دار بــوده  در ســنت عرفــان و حکمــت شــرق، اندیشــه ای دیرپ
اســت. انســان ها موجودیــت مســتقلی ندارنــد. چهــره ای ندارنــد. بخــش 
اعظمشــان در تاریکــی و در غیبــت و ناشــناختگی اســت. میــان انســان 
و فضــا هــم تبــادل معنایــی برقــرار نیســت. اشــیاء و فضاهــا همــه تهــی 

شــده و خالــی از خاطــره، خالــی از وجــه عاطفــی یا زیبایی 
ــه  ــا هــر چیــزی هســتند کــه حــس تعلقــی ب شــناختی ی
انســان ببخشــد. در سراســر ایــن آثــار، حتــی یــک نمــا از 
دنیــای بیــرون یــا یــک نمــای نســبتا کامــل از یــک خانــه را 
نمی بینیــم. فضاهــا همــه بســته و محدودنــد. انــگار همــه 
چیــز در یــک منظومــه و مــدار در خــود پیچیــده و در خود 
فرورفتــه جریــان دارد. فضاهــا هــم مثــل آدم هــا ناتمــام و 
نیمــه کاره و ناقــص رهاشــده اند! تفــاوت ایــن نــگاه هــم بــا 
هاپــر آن اســت کــه بیشــتر بــر دنیــای درون تاکیــد دارد تــا 
دنیــای بیــرون. فضاهــا همــه داخلــی اســت. ایــن البتــه رد 
پــای ســنت را در نــگاه هنرمنــد نشــان می دهــد. بــر خاف 
هاپــر کــه نگاهــش بازتــر اســت و بیرونی تــر، و جهانی تــر.

ادوارد هاپر؛ به مثابۀ یک رهیافت

ــر، از منظــر لوئیــس  ــی موجــود در جهــان نقاشــی های هاپ فضــای خیال
تجربــۀ  اســت.  واقع گریــزی«1  عملــی  تجربــه  »امــکان  شــادویک؛ 
»تاریکــی« در فضاهــای او هــم افقــی اســت کــه در آن: »زندگــی بــه 
کلیتــی یگانــه و از جنــس نــور تبدیــل می شــود«. درســت مثــل تاریکــی 
در ســالن ســینما. آن چنان کــه ولفگانــگ شــیول بــوش معتقــد اســت 
کــه: »شــدت تاریکــی، میــزان ادراک فــردی را بــاال می بــرد. و بنابرایــن هــر 
ــی از تاریکــی،  ــل و رهای ــوری در انتهــای تون ــۀ ن ــه مثاب ــی، ب ــر نوران تصوی
داخلــی  و  بســته  فضاهــای  تاریکــی  شــباهت  می شــود...«2  تجربــه 
نقاشــی های زینــب قاســمی هــم بــه جهــان هاپــر، چنیــن نســبتی را 

ناخــودآگاه بــا تامــل در ماهیــت درک بصــری برقــرار می کنــد.

بایــد اضافــه کنــم کــه در آثــار زینــب قاســمی، یــک چیــز دیگــر هم هســت 
و آن هــم اینکــه انســان ایــن آثــار، انســانی بــا هویــت بومــی نیســت. 
اینجایــی نیســت. اســتعاره ای اســت از انســان در کلیــت عــام خــودش. 

یــا بگــو نمونــه نوعــی انســان اســت.

تــاش هنرمنــد، کــه بســیار هــم جــوان اســت و بســیار راه نرفتــه پیــش 
روی خــود دارد، هــم در انتخــاب موضــوع و هــم در شــیوۀ بیــان و هــم 
در نام گــذاری نمایشــگاهش، نشــان از یــک هوشــمندی، ایــده خــاق، 
جســارت و هدرنرفتــن در چرخــۀ تقلیــد و تکــرار و کپــی کــردن از دســت 
نظــام گالری هــا و مافیــای مارکتینــگ هنــری کــه ارزش گــذاری و الگوســازی 
هــم می کنــد و مــد می ســازد، دارد. امیــد کــه همین گونــه بمانــد و جهــان 

خــود را هــر روز کامل تــر کنــد.

1. پنجره و خأ در نقاشی های ادوارد 
هاپر، لوئیس شادویک، ترجمه سلماز 
حائری، حرفه هنرمند، 1395، ص 44.

2. همان، ص 45
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گفتگو با محمدرضا اصالنی؛ نویسنده،کارگردان و مستند ساز

هدف، شناخت روایت ایرانی در سینماست

یــا اگــر ایزنشــتین دربــاره مونتــاژ در ســینما صحبت می کنــد در حقیقت 
می کنــد. تشــریح  را  ســینما  در  روایــت 

در چند فصل به روایت در سینما می پردازید؟

ابتــدا مباحثــی چــون موتیــف آزاد و موتیــف مقیــد تشــریح می شــود. 
بعــد روایــت خطــی و غیــر خطــی را توضیــح خواهــم داد. ایــن مباحــث 
جهــت بازخوانــی الگوهــای روایــی ادبیــات ایــران اســتفاده خواهــد شــد 
ــه  ــا و.... داســتان هایی  ب ــرة اولی ــا، تذک ــوی موالن ــرآن، مثن ــه در آن از ق ک

عنــوان الگــوی روایــت مــورد بررســی قــرار خواهنــد گرفــت.

این داستان ها به لحاظ الگوی روایت متفاوت اند؟

لحــاظ  از  و  نیســتند  متفــاوت 
ســاختار عجیــب بــه هــم نزدیــک 
هســتند. بعــد از ایــن مباحــث 
روایــت  می فهمیــم  کــه  اســت 
صحبــت  آن  از  کــه  ایرانــی 

چــه. یعنــی  می کنیــم 

ثمــره  عنــوان  بــه  مجمــوع  در 
روایــت  بــه  می خواهیــد  کارگاه 

برســید؟ ایرانــی 

درک  همــان  اصلــی  هــدف  بلــه 
در  ایرانــی  روایــت  شــناخت  و 
ســینما  اینکــه  اســت.  ســینما 

ایلیا محمدی نیا

ســینما بــرای محمــد رضــا اصالنــی همیشــه امکانــی بــرای بیــان ناگفته هــا و دغدغه هــای فــراوان  بــوده و هســت. در نزدیــک بــه پنــج دهــه فعالیتــش بــه 
جــرات می تــوان گفــت در تمامــی عرصه هــای ســینما فعــال بــوده. روزگاری مســتندهایی چــون: جــام حســنلو، میــراث شیشــه و... را ســاخته و زمانــی 
مشــغول فیلــم ســینمایی کــه ماحصلــش شــطرنج بــاد و آتــش ســبز  اســت و روزگاری هــم بــه ســراغ مجموعــۀ تلویزیونــی مــی رود و آثــاری چــون ســمعک 
عیــار و منطــق الطیــر را کارگردانــی می کنــد. البتــه در ایــن میــان نــگارش فیلمنامــه فیلم هــای ســینمایی خــط و ســوزنبان بــه کارگردانــی منوچهــر طیــاب، 
تنگنــا  و  مرثیــه  ســاخته امیــر نــادری، صبــح روز چهــارم  اثــر کامــران شــیردل و  بــاغ ســنگی بــه کارگردانــی پرویــز کیمیــاوی را بــه انجــام می رســاند. گفتنــی 
اســت اصالنــی در حــوزۀ شــعر هــم دســتی بــه قلــم دارد کــه نتیجــه آن در مجموعــه شــب های نیمکتــی، روزهــای بــاد منتشــر شــده اســت. بــا وجــود ایــن 
تنــوع کاری و عالقه منــدی، امــا او از چهــار چــوب اعتقــادی اش خــارج نشــده اســت. او در ســنین جوانــی بــا هنــر و فلســفه غــرب آشــنا شــد. ســینمای 
مــوج نــو فرانســه تاثیــری شــگرف بــر اندیشــه های او در ایــن حــوزه گذاشــت  و بــا درهــم آمیختــن همــه آموزه هایــش در کنــار ادبیــات کالســیک ایرانــی 

ســعی کــرد نگاهــی شــخصی و کامــال مســتقل از جریان هــای رایــج روزگار خــود عرضــه کنــد. 
محمدرضــا اصالنــی ایــن روزهــا در پــی همــکاری دوبــاره بــا مجموعــۀ هنــر پژوهــی نقــش جهــان، وابســته بــه فرهنگســتان هنــر، تــالش می کنــد در قالــب 
ــه  ــا او ب ــه ب ــن بهان ــه همی ــش انتقــال دهــد. ب ــان جوان ــه مخاطب ــق و پژوهــش را ب ــج دهــه تحقی ــس پن ــش از پ ــت در ســینما« آموخته های کارگاه »روای

گفتگویــی کوتــاه نشســتیم کــه می خوانیــد:

ایــده برگــزاری کارگاه تحــت عنــوان »روایــت در ســینما« پیشــنهاد شــما 
بــود؟

بلــه پیــش از ایــن کارگاه »ســینمای خــاق« را در مجموعــه نقــش جهــان 
برگــزار کــرده بــودم. وقتــی قــرار شــد کارگاهــی در ادامــۀ همــان کارگاه بــر 
پــا شــود، بــه جهــت تکمیــل و ادامــۀ کارگاه قبلــی، بــه روایــت در ســینما 
رســیدیم. در واقــع مبحــث کلــی مــا در ایــن کارگاه، خاقیــت در روایــت 

ســینما اســت.

چــرا در میــان مباحــث مختلــف در حــوزه ســینما، روایــت در ســینما را 
پیشــنهاد دادیــد؟

چــون مهم تریــن مســئله در ســینما روایــت اســت. مونتــاژ، کارگردانــی، 
ســاختار و... در ســینما در ذیــل 
می شــوند.  تعریــف  روایــت 
اســت  روایت گــر  هــم  برســون 
چــون یــک روایــت جدیــد را بــه 
نحــوه  می کنــد.  وارد  ســینما 
روایــت او روایــت خــارج از کادر 
می دهــد  توضیــح  کــه  اســت، 
او  می افتــد.  اتفــاق  چگونــه 
در  کــه  آنچــه  اســت  معتقــد 
اتفــاق  دوربیــن  کادر  خــارج 
می افتــد مهــم اســت و بــه طبــع 
کادر  داخــل  در  کــه  آنچــه  آن، 
ــرد.  ــده می شــود شــکل می گی دی
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چیســت هــدف مــا نیســت. مــا می خواهیــم ســینما را اختــراع کنیــم 
نــه اینکــه بدانیــم ســینما چیســت. ایــن چیــزی کــه در جهــان بــه عنــوان 
ســینما وجود دارد شــناخته شــده اســت و بســیاری درباره آن نوشــته اند. 
کاری بــه تقســیم بندی های رایــج پیرامــون ســینما نــدارم. ســینما بــرای من 
یــک مســئله دیگــر اســت. هنــر ســینما بــه نظــرم بــا ســینمای صنعتــی 
فــرق می کنــد. وقتــی می خواهیــم دربــارۀ هنــر ســینما صحبــت کنیــم 
ناگزیریــم کــه دربــاره روایــت در ســینما آگاهــی داشــته باشــیم. روایــت در 

قصــه هســت در صحنــه و ســکانس بندی  هــم هســت.

ــت  ــه روای ــت در ســینما ب ــل روای ــا تحلی ــد ب در حقیقــت شــما می خواهی
ــی در ســینمایی کــه محصــول غــرب اســت برســید؟ ایران

ادبیــات ایرانــی دقیقــا تصویر پــردازی اســت. جایــی نیســت کــه شــما 
در آن تصویــر نداشــته باشــید. بــرای همیــن اســت کــه در فیلــم جــام 
حســنلو، کــه دربــاره حــاج صحبــت می کنیــم، اصــا تصویــری از حــاج 
ارائــه نمی شــود. چــون خــود ایــن داســتان سراســر تصویــر اســت و مــن 
احتیاجــی ندیــدم کــه آن را بــه تصویــر بکشــم. فکــر می کنــم اگــر قــرار بــود 

ــکاری می شــد. ــه شــود خراب ــری ارائ تصوی

هدف اصلی شما از روایت ایرانی در سینما چیست؟

ــد  می خواهــم هنرجویــان کارگاه اگــر می خواهنــد بــه کار ســینما بپردازن
ســینماگران خاقــی باشــند. یعنــی چیــزی بــه ســینما اضافــه کننــد و 
صرفــا ادامــه دهنــده و مقلــد ســینما نباشــند. مــا بــه انــدازه کافــی تقلیــد 
کننده هــای ســینما داشــته و داریــم. دوســت دارم اینهــا راویــان صــرف 
ســینمای جهــان نباشــند؛ بلکــه تاریــخ ســینما را روایــت کننــد.  ببینیــد 
گــدار بــه ســینما چــه چیــزی اضافــه کــرد. او از مــچ کات بــه جامــپ کات 
رســید. او از جامــپ کات پــان شــروع کــرد بــه جامــپ کات ســکانس و 
جامــپ روایــت رســید، کــه بعدهــا توســط دیگــران مــورد اســتفاده قــرار 
گرفــت. بــه همیــن جهــت اســت کــه گــدار در تاریــخ ســینما مانــدگار شــد. 

بــه عبارتــی او بخشــی از تاریــخ ســینمای جهــان را نوشــت.

بــه نظــر شــما ایــن بضاعــت در روایــت ایرانــی داســتان وجــود دارد کــه 
ســینما بــه ســراغش بــرود؟

در ســاختار بلــه ایــن بضاعــت وجــود دارد. مــن می توانــم داســتانی از 
مولــوی برایتــان بیــاورم کــه ببینیــد چقــدر ســاختار ســینمایی دارد و 
ــگاه  ــد در ســینما اجــرا شــود. شــما ن ــی می توان ــه صــورت عمل ــه ب چگون
کنیــد داســتان های بورخــس چقــدر شــبیه داســتان های عطــار اســت.

آیا ما در ادبیات داستانی ایرانی تنوع ساختاری داریم؟

در  روایــی  ســاختار  دارد.  وجــود  ســاختاری  تنــوع  ایــن  شــدیدا  بلــه 
داســتان های  و  مولــوی  داســتان های  در  کــه  آنچــه  بــا  تذکرةاالولیــا 
فردوســی داریــم کامــا متفــاوت اســت. امــا در مجمــوع دارای بوطیقــا 
هســتند. درســت مثــل ارســطو کــه در مــورد درام و شــعر یونــان بوطیقــا 
دارد. روایــت ادبیــات مــا دارای بوطیقاســت کــه مــا بایــد آن را اســتخراج 

کنیــم. کــه همــان بوطیقــای روایــت ایرانــی می شــود.

آیــا مــا هــم اکنــون فیلمســازی داریــم کــه بــا نگاهــی بــه ایــن مقولــه فیلمــی 
ســاخته باشــد؟

نه نداریم. الاقل مثال ایرانی اش را نداریم.

در نمونه های خارجی چطور؟

می توانیــم  هانکــه  و  اندرســون  روی  برســون،  کارهــای  در  حــدودی  تــا 
کنیــم. پیــدا  را  آن  از  جلوه هــای 

پس نمونه ایرانی نداریم؟

همچنــان کــه گفتــم نداریــم. البتــه می توانیــم در ایــن بــاره بــه ســیاوش در 
تخــت جمشــید فریــدون رهنمــا اشــاره کنیم.

 رسیدن به این اتفاق باید کار سختی باشد؟

بلــه کار خیلــی ســختی اســت. ایــن کار در واقــع بــه اســتقبال خطــر رفتــن 
اســت. در کارهــای خــودم ســعی کــردم خطــر کنــم و البتــه هزینــه اش را 

هــم دادم.

بــه نظــر می رســد بعــد چــاپ ایــن مصاحبــه هــم بایــد شــاهد نقطــه نظــرات 
متفاوتی باشــیم؟

شک ندارم حمله خواهد شد و من نگران آن نیستم.

با وجود این همچنان اعتقاد دارید آنچه که می گویید درست است؟

ــارۀ ایــن قضیــه کار می کنــم. اگــر کســی  نزدیــک چهــل ســال اســت درب
فیلم هایــم  تمامــی  در  نشــنود.  یــا  نخوانــد  می توانــد  نــدارد  دوســت 
همیــن مســیر را رفتــم. پیــش از انقــاب گفتــه بــودم تــا مولــوی نخوانیــد 
ــه دنبــال  ــادی را ب ــم مــرا فهــم کنیــد، کــه واکنش هــای زی نمی توانیــد فیل

داشــت کــه گنده گویــی می کنــم و....

پــس از همــان ســال ها بــه ایــن درک رســیده بودیــد کــه می تــوان بــه روایتــی 
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ایرانی در ســینما رســید؟

حتمــا همیــن طــور اســت. شــما بــه فیلــم جــام حســنلو  و شــطرنج بــاد و 
ســایر آثــارم نــگاه کنیــد. ایــن تفکــر در تمامــی آنهــا جــاری اســت و دیــده 

می شــود.

شیوۀ کار شما در کارگاه روایت در سینما با هنرجویان چگونه است؟

بــه صــورت تئــوری مباحــث را برایشــان تشــریح می کنــم و آنهــا هســتند 
نهایــت  در  مــن  و  کننــد  دنبــال  را  کار  عملــی  صــورت  بــه  بایــد  کــه 

می کنــم. تصحیــح  را  کارهایشــان 

فکــر می کنیــد از دل ایــن تدریــس و کارگاه بــرای هنرجویــان اتفــاق خاصــی 
بیفتد؟

مهــم نیســت اگــر اتفاقــی نیفتــد. مهــم ایــن اســت کــه مطــرح می شــود و 
گوش هایــی بــرای شــنیدن و درک آن وجــود دارد. حتــی اگــر ایــن اتفــاق 
ــه آنهــا  ــه مــن ب ــدازه 10 درصــد باشــد، خوشــایند مــن اســت. البت ــه ان ب

بســیار امیــدوارم.

چــرا از ســوی هنرجویــان ســینما بــرای فراگیــری مــواردی ایــن چنیــن، کــه 
ماحصــل 40 ســال تحقیــق و پژوهــش شــما در سینماســت، اســتقبال 
چندانــی صــورت نمی گیــرد. بــه عبــارت درســت تر در میــان دانشــجویان، 

گرایــش کمتــری بــه حــوزۀ تحقیــق و پژوهــش دیــده می شــود.

خیلــی ایــن امــر عجیــب و غریــب نیســت. پســرم در دانشــکدۀ ســینما 
هنــر تدریــس فلســفه هنــر می کــرد. می گفــت بــا شــروع درس کاس 

30 نفــره بــه 5 نفــر کاهــش یافــت. چــون می گفتنــد مــا نیــازی بــه درس 
ــاور می کنیــد. فلســفه ســینما نداریــم. ب

چرا این اتفاق می افتد؟

چــون بیشــتر اینهــا از کنکــور عمومــی وارد دانشــکده های ســینمایی 
می شــوند. آنهــا ابتــدا پزشــکی را انتخــاب می کننــد و بعــد دندانپزشــکی 
و انتخــاب بعدیشــان دامپزشــکی اســت و بــه همیــن ترتیــب پاییــن 
ــن دانشــجو  ــع ای ــه ســینما می رســند. در واق ــا ب ــد و در آخــر مث می آین
بــا کمتریــن ضریــب هوشــی و عاقه منــدی ســر کاس ســینما می آیــد. 
در حالــی کــه فعالیــت در ســینما نیــاز بــه هــوش بــاال و عاقه منــدی 

زیــادی دارد.

چرا این بال بر سرمان نازل شده است؟

ــن جــوان از خــودش نامطمئــن اســت. او وقتــی می بینــد فــان  چــون ای
کــس بــا زد و بنــد بــه ثــروت کانــی می رســد. احســاس می کنــد کــه عقــب 
ــژه پژوهــش و  ــه وی ــه درس و ب افتــاده، در نتیجــه چنــدان عاقه منــدی ب
تحقیــق نشــان نمی دهــد. البتــه ایــن امــر شــامل همــه گرایش هــا در 

میــان دانشــجویان مــا می شــود.

ســطح معلومــات ســینمایی همیــن تعــداد انــدک هنرجویــان کارگاه روایــت 
در ســینما چــه میــزان اســت؟

همیــن تعــداد کــه هســتند بچه هــای جالبــی هســتند. اینهــا بــه نســبت 
دانشــجویان ســینمایی از ســطح ســواد خوبــی برخوردارنــد. کــم هســتند 

امــا کیفیــت خوبــی از خودشــان نشــان داده انــد. بــه اینهــا امیــدوارم. 
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هشــتمین نشســت از سلسله نشســت های »جلوه هــای هنــر اســامی«، بــا عنــوان»آراء و اندیشــه های مارشــال هاجســون در تاریــخ هنــر اســامی«  
عصــر چهارشــنبه نوزدهــم مهرمــاه، بــه همــت کمیتــه هنــر ایــران دوره اســامی پژوهشــکده هنــر برگــزار شــد. 

در ایــن نشســت ولــی هللا کاووســی، پژوهشــگر هنــری و مــدرس و عضــو هیئــت علمــی دانشــگاه و بنیــاد دایرة المعــارف اســامی، مباحــث خــود را بــا 
موضــوع »بررســی آراء و اندیشــه های مارشــال گودویــن ســیمس  هاجســون در تاریــخ هنــر اســامی« بــه حاضــران ارائــه کــرد. وی در ســخنان خــود 
بــا گزارشــی از نظریــات هاجســون در حــوزه تمــدن و هنــر اســامی و ســیر تکویــن و تحــول تاریخــی آن، دامنــه تأثیــر ایــن آراء و نظریــات را در رونــد و 

گســتره جهانــی »مطالعــات هنــر اســامی« در دوره هــای پــس از وی تحلیــل و بررســی کــرد.

هاجسون، پایه گذار و آغازگر »نظام فکری مطالعات هنر اسالمی« در غرب

ســخنران هشــتمین نشســت پژوهشــی هنــر اســامی، ابتــدا انگیــزه خــود را از انتخــاب ایــن موضــوع، انجــام نشــدن کار جــدی دربــاره بنیان هــای فکــری 
هنــر اســامی عنــوان کــرد و گفــت: مــا تاکنــون چنــدان روی بنیادهــای فکــری هنــر اســامی کاری نکرده ایــم و عمــده مباحــث و مطالعــات در کشــور 
مــا، یــا منحصــر بــه تاریــخ هنــر غــرب بــوده و یــا روی آراء متفکــران و فیلســوفان غربــی از افاطــون تــا دوره معاصــر، متمرکــز بــوده. از منظــر دیگــر، 
در هنرهــای اســامی هــم آنچــه تاکنــون کار شــده منظــر »حکمــی هنــر اســامی« بــوده. همچــون آراء دکتــر ســید حســین نصــر و دیگــران. در واقــع، 
مباحــث تاریــخ هنــر اســامی و بنیادهــای فکــری »تکویــن هنــر اســامی« همچنــان بــرای مــا مغفــول مانــده اســت. نــزد اهــل پژوهــش مــا هــم عمــدۀ 

کارهــای ایــن ســی ــ چهل ســال اخیــر، متمرکــز بــوده بــه ترجمه هــای پراکنــده ای کــه آن هــم غالبــاً توســط افــراد غیــر متخصــص انجــام شــده اســت.

وی، بــا ایــن مقدمــه، بــه تبییــن نقطــه عظمــت بحــث و ذکــر دالیــل اهمیــت هاجســون و نظــرات او در ایــن گســتره مطالعاتــی پرداخــت: هاجســون، 
پژوهشــگری اســت کــه »زمینــه مطالعــات اســامی« را در متــن فرهنــگ غــرب و به خصــوص، فرهنــگ انگلیســی زبان، گســترش داد و در حقیقــت، 
شــکل گیری »نظــام فکــری مطالعــات هنــر اســامی« در ســال های پــس از جنــگ جهانــی دوم، مرهــون شــخص مارشــال هاجســون بــوده اســت. بــه 

ایــن ترتیــب، او اصلی تریــن پایه گــذار »اندیشــه تمــدن اســامی« پــس از قــرن بیســتم و در طلیعــه نیمــه دوم ایــن قــرن اســت.

از »جامعه شناسی انسان گرا« تا »مبانی تمدن اسالمی«

کاووســی در ادامــه بــه خاســتگاه های تفکــر هاجســون اشــاره کــرد: آنچــه نظــر هاجســون را در آغــاز کار فکــری اش شــکل داد، نــگاه جامعه شناســانه اش 
بــه تمــدن اســامی بــود. نــگاه او مبتنــی بــر تفکیــک ســطح دینــی اســام از ســطح تمدنــی آن بــود. او مبنــای اصلــی مطالعــات خــود را بر بخــش دوم این 
تقســیم بندی متمرکــز کــرد و در ایــن نــوع نــگاه هــم وام دار یــک منظــر جامعه شناســانه و انســان گرا بــود کــه بیشــترین تأثیــر را در ایــن صورت بنــدی 
از ماکــس وبــر گرفتــه بــود. وبــر اولیــن جامعه شناســی اســت کــه کنــش فــردی و انســانی را وارد معــادالت جامعه شناســی کــرد. هاجســون دو اصطــاح 

و مفهــوم اصلــی را در مــدل مطالعاتــی خــود بــر گســتره تمــدن اســامی برگزیــد:

اول. پهنه جغرافیایی که مسلمانان بر آن حاکم اند و به عبارتی؛ قلمرو نفوذ اسام؛

دوم. آنچــه مــا بــه  عنــوان اســامی می شناســیم: »اســام گونه« و »اسامی شــده«؛ و مــرادش مردمــی بــود کــه در دایــره تمــدن اســامی می زینــد و 
زیــر پرچــم نظــام سیاســی اســامی جمــع آمده انــد.

هاجسون و چهار جغرافیاــحوزه تمدنی در »تمدن اسالم«

عضــو هیئــت علمــی بنیــاد دایرة المعــارف بــزرگ اســامی ادامــه داد: یــک مســئله اساســی کــه از آغــاز در تفکــر او شــکل گرفــت، تأکیــد بــر ماهیــت 
زنجیــره وار تمــدن اســامی بــود و گســتره ای از فرهنگ هــا کــه بــا یکدیگــر در ارتبــاط و تعامــل مســتمر هســتند. از اینجاســت کــه هاجســون، فرهنــگ 
اســامی را یــک تمــدن می دانــد کــه از اجــزاء مختلفــی تشــکیل شــده اســت. او تمــدن اســامی را »اویکمــن« نــام می گــذارد کــه از پیوســتگی 
فرهنگ هــای مختلــف و متعــدد شــکل گرفتــه و چهــار جغرافیــا را بــرای تمــدن جهــان در نظــر می گیــرد کــه بخــش دوم آن، شــامل حــوزه ای اســت کــه 
بــه نــام »تمــدن اســامی« می شناســیم: »حــوزه تمدنــی نیــل تــا جیحــون«. اســام، بــه بــاور او، عاملــی بــرای بــه هــم پیوســتن فرهنگ هــا و تمدن هــای 

پیشــین بــوده اســت.

مـــراث اندیشه »مــــاراشل هاجسون« 
در روند مطالعات جهانى هرن اسالمے

گزارش هشتمین نشست از سلسله نشست های »جلوه های هنر اسالمی« 
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هاجســون پــس از نــگارش رســالۀ »بازاندیشــی در تمــدن جهــان«، بــر روی همیــن حــوزه تمدنــی متمرکــز شــد و بقیــه عمــر خــود را نیــز تــا پایــان در 
ایــن مســیر صــرف کــرد. او شــش دســته بندی انجــام داد و هــر یــک را جداگانــه در یــک کتــاب متمرکــز نمــود کــه بــه صــورت یــک مجموعــه شــش 

جلــدی درآمــد.

 هاجسون و شش دوره تکوین، اوج و زوال تمدن اسالمی

دوره نخســت از شــش دوره ای کــه بــرای تکامــل تمــدن اســامی در نظــر می گیــرد دورۀ ظهــور پیامبــر و نضــج گرفتــن اولیــه جامعــه اســامی اســت 
کــه بــه بــاور او از ســه منظــر: نظــام دینــی، نظــام انســانی و نظــام گروه هــای اجتماعــی قابــل مطالعــه اســت. ارمغــان پیامبــر، یــک آرمان گرایــی دینــی و 
مبتنــی بــر تعریفــی جدیــد از انســان، یــا همــان انســان مســلمان اســت. دوره خلفــای ســه گانه نیــز، طبــق ایــن تقســیم بندی، در همیــن دوره کاســیک 
واقــع شــده اســت. دوره دوم را عصــر خافــت بــزرگ یــا عظمــت خافــت می نامــد کــه بنیادهــای غیــر دینــی تمــدن اســامی از همیــن دوره و مقــارن 
خافــت عبدالملــک بــن مــروان و بنــی امیــه شــکل می گیــرد. در ایــن دوره، نخبــگان جامعــه اســامی در دو طبقــه جــا می گیرنــد: عالمــان و ادیبــان. 
او بــرای ایــن دوره از واژه ابداعــی“etacimalsi” یــا »اســام گونه« کمــک می گیــرد. مقــارن همیــن دوره، نظامــی از دیوانســاالری ســامی ــ  ایرانی شــکل 
می گیــرد. دوره ســوم، عصــر تمرکززدایــی و غیــر متمرکــز شــدن تمــدن اســامی اســت کــه هم زمــان بــا عصــر خافــت متأخــر، دوران زوال قــدرت مرکــزی 
و شــکل گیری سلســله های متعــددی از جملــه ســامانی، غزنــوی و آل بویــه در ایــران و سلســله فاطمیــان در مصــر و شــام اســت. هاجســون ایــن دوره 
را »عصــر شــیعه« می نامــد. بــه نظــر او، نظــام تشــیع بــر فرهنــگ و تمــدن اســامی تأثیــری آشــکار می گــذارد چنان کــه، مثــاً نخســتین خوشنویســان 
از جملــه ابــن بــواب بــا دســتگاه آل بویــه در ارتبــاط  هســتند. دوره چهــارم، دوره احاطــه مغــول بــر قلمــرو اســامی اســت. در ایــن دوره، تمرکــز خافــت، 
کامــاً از هــم فرومی پاشــد و ایلخانــان، تیموریــان و ترکمانــان پــا بــه عرصــه می گذارنــد. در ایــن زمــان، عامــل مهــم تأثیرگــذار بــر تمــدن و تفکــر اســامی، 
شــکل گیری »تصــوف اســامی« اســت. مکتبــی کــه بنیانــش بــر تســامح و عــدم تأکیــد بــر بنیان هــای ظاهــری دیــن اســام اســتحکام یافتــه اســت. 
هاجســون، دوره پنجــم را دوره امپراطوری هــای اســامی می دانــد: صفویــان در ایــران، عثمانــی در آناتولــی، و گورکانــی در شــبه قــاره هنــد. او، البتــه، 
محــور را تمــدن صفویــان ایــران می دانــد و امپراطوری هــای عثمانــی و گورکانــی را، بــا همــه شــکوه و جالشــان، نســبت بــه دولــت صفویــه، قدرت هــای 
حاشــیه ای می دانــد. او همچنیــن ایــن دوره را آغــازی بــر پایــان و زوال تمــدن اســامی و اعتمــاد بــه نفــس مســلمانان بــه خــود و تمدنشــان می شــمارد. 
و ســرانجام، دوره ششــم از قــرن هجــده میــادی بــه بعــد اســت کــه تمــدن اســامی از پــی فراگیــر شــدن تمــدن مدرنیتــه از غــرب بــر سراســر جهــان، بــه 
حاشــیه و ســپس بــه زوال مــی رود. در عیــن حــال، او مناطــق اســامی را همچنــان در حکــم یــک مجموعــه فرهنگــی فعــال در نظــر می گیــرد کــه عنصــر 

مهــم و محــوری آن »دیــن« و »وجــدان دینــی« اســت.

عضــو هیئــت علمــی بنیــاد دایرة المعــارف اســامی، در ادامــه ســخن خــود بــه ارزیابــی آثــار دیگــر در حــوزه تاریــخ و صورت بنــدی تمــدن اســامی از 
جملــه موریــس دیمانــد و تالبــوت رایــس پرداخــت و نواقــص کارشــان را برشــمرد و افــزود: هاجســون در ایــن دوره بــه آرتــور پــوپ روی خوش تــری نشــان 
داده هــر چنــد، او را هــم یــک مــورخ اســامی بــه معنــای تــام کلمــه نمی دانــد و بیشــتر، یــک مــورخ ایرانــی اش می شــمارد. چنان کــه ارنســت گروبــه 

هــم از شــمار همیــن مورخــان هنــر اســامی بــود.

نگاه نخبه گرای هاجسون و تأثیر آن بر روند مطالعات تمدن و هنر اسالمی

ولــی هللا کاووســی، مهم تریــن نقطــه قــوت هاجســون را در پژوهش هایــش، همیــن دســته بندی ها و تقســیم بندی هایش ارزیابــی کــرد کــه بــر کســانی 
چــون اتینگهــاوزن و گرابــار در تدویــن تاریــخ هنــر اســامی تأثیــر فــراوان نهــاد. از ســوی دیگــر، نــگاه او بــه عالمــان و ادیبــان، کاتبــان و مســئله »تصــوف« 
موجــب عطــف عنــان و توجــه مورخــان هنــر اســامی بــه نقــش نخبــگان در ایــن ســاختار تمدنــی و فرهنگــی شــد. ایــن نــوع نــگاه نخبه گــرا و انســانی، 
کــه جریــان یــک تمــدن و زمینه هــای فرهنگــی آن و به ویــژه ادبیــات جهــان اســام را تغییــر می دهــد، میــراث »هاجســون« اســت کــه معتقــد اســت: 

بینش هــا را افــراد خــاق متحــول کرده انــد و در هــر دوره بــه تناســب مقتضیــات زمــان و بــا نــگاه نواندیــش خــود جهــت بخشــیده اند.

هاجسون و تفکیک »سطح دینی« از »سطح تمدنی« اسالم

ایــن مؤلــف و مــدرس تاریــخ هنــر اســامی خاطرنشــان کــرد: اســاس پرســش اولیــه هاجســون؛ تفکیــک میــان ســطح دینــی و ســطح تمدنــی اســام بــود. 
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پرســش بنیادیــن او آن بــود کــه: چگونــه در دل دینــی کــه بــر بخــش مهمــی از تمــدن جهــان وارد شــد و ســایه گســترد، ســاحت های مختلــف، در کنــار 
یکدیگــر نشســت و تعامــل و یکپارچگــی فرهنگــی گســترده ای شــکل گرفــت؟

پرســش و مســئله اصلــی او، ایــن یگانــه شــدن و ایــن وحــدت در کثــرت در ذیــل پرچــم اســام اســت. بــه نظــر او، تمــدن اســامی ذیــل »آرمان گرایــی 
اســامی«، یعنــی یــک افــق مشــترک، همــه انســان های گردآمــده از فرهنگ هــای مختلــف را در ذیــل ایــن دیــن کنــار هــم نشــانده اســت. ایــن مراتــب را 
نیــز همــان افــق مشــترک اســامی پدیــدار می ســازد. او دربــاره گســترش فرهنــگ اســامی در شــرق آســیا نیــز تحلیلــی دارد کــه بعدهــا موجــب توجــه 

پژوهشــگران هنــر اســام بــه آن منطقــه گردیــد.

ســخنران هشــتمین نشســت هنــر اســامی، بخــش پایانــی ســخن خــود را بــه مشــخصۀ دیگــر هاجســون کــه ابــداع نــگاه دولت شــهری بــه تاریــخ 
هنــر اســامی اســت اختصــاص داد و گفــت: نــگاه دولت شــهری کــه محــور یــک تقســیم بندی شــده مثــلِ مکتــب هــرات، مکتــب اصفهــان و... از 
هاجســون آمــده یــا وقتــی از خاندان هــای نخبــه در عالــم اســام ســخن می گوییــم مثــلِ خانــدان ابوطاهــر و... تحــت تأثیــر او هســتیم. امــا، وقتــی یــک 
هنــر را بــه شــکل تخصصــی و بــر اســاس تطــور درونــی خــود آن هنــر بررســی می کنیــم و نــه بــر اســاس شــهر و دوره و فــرد محــوری و شــهر محــوری، 

ــه نیســت. این گون

وی تأکیــد کــرد: هاجســون، برخــاف رویــه رایــج مورخانــی چــون جنســن و... تاریــخ هنــر اســامی را بخشــی از فراینــد تکامــل تاریــخ هنر جهان دانســت 
و نــه بخشــی در دل هنــر شــرق و بــه شــکل حاشــیه ای. او می گویــد: تمــدن اســامی؛ تاریــخ جهــان اســت. و بــا ایــن منظــر، بــه صراحــت، نگاهــی کــه 
هنــر اســامی را ذیــل تمــدن غــرب می دانــد نفــی کــرد. هاجســون پیوســته بــر ایــن نکتــه تأکیــد دارد کــه زنجیــره ای در دل تاریــخ و جغرافیــا، ایــن تمــدن 
یکپارچــه را بــه هــم پیوســته و ایمــان و اخــاق جــاری شــده در درون تمــدن اســامی را مظهریــت تکویــن و بقــای ایــن پیوســتگی می دانــد کــه در دل 

همیــن پیوســتگی، تغییــر مســیرهایی نیــز در طــول تاریــخ شــکل گرفتــه اســت.

در پایانِ سخنانِ صاحب نظر این نشست، حاضران به طرح پرسش های خود پرداختند.

گفتنی اســت کمیته هنر اســامی پژوهشــکده هنر، با هدف جهت بخشــی به مطالعات تخصصی در حوزه هنرهای اســامی، سلسله نشســت های 
پژوهشــی »جلوه های هنر اســامی« را با حضور اســتادان، پژوهشــگران و دانشــجویان هنر و عموم عاقه مندان ادامه خواهد داد.
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کتاب فتوح الهمایون. بخار
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الهام الیقی 

غالمعلــی پورعطایــی نوازنــده دو تــار و آوازخــوان شــهیر موســیقی محلــی خراســان، ســال ۱۳۲۶ در تربــت جــام خراســان متولــد شــد. خانــواده وی اهــل 
محمودآبــاد جــام و از خاندان هــای اصیــل و بنــام بودنــد. اجــدادش در قــرن یازدهــم از مــرو در خراســان بــزرگ بــه تربــت جــام كــوچ كــرده و ســاكن ایــران 
شــدند. پــدرش غالم حیــدر از اهالــی خوشــنام و هنردوســت شــهر بــود و هــر هفتــه در منزلــش محفــل هنــری داشــت و هنرمندانــی از جــام، زورآبــاد، 
ــن  ــه نســل ای ــد و دســتی در آواز داشــتند و نســل ب ــد بودن ــه موســیقی و آواز عالقه من ــوادۀ مادریــش ب ــه آن رفــت و آمــد داشــتند. خان باخــرز و... ب

اســتعداد و عالقــه در آنهــا وجــود داشــت.

از مــادرش لیلــی بانــو بــه عنــوان نخســتین معلــم اســتاد پورعطایــی یــاد می  كننــد كــه مقدمــات آوازی و گوشــه های موســیقی دوتــار را همــراه الالیی هــا و 
داســتان های مادرانــه بــه وی آموخــت و گــوش وی را بــا موســیقی اصیــل آشــنا كــرد.

پــس از آموختــن از مــادر، نــزد اســتاد بــزرگ آواز دورۀ خــود، مــال شــهاب الدین شــیرمحمدی، بــه شــاگردی و آموختــن آواز پرداخــت. یوســف خان 
تیمــوری، عبدالحمیــد ایوب خــان، منصــور باتــوری و... از دیگــر اســاتید وی بودنــد. او نواختــن دوتــار را نــزد اســتاد ذوالفقــار عســگریان آموخــت.

در ۱۸ ســالگی در آمــوزش و پــرورش اســتخدام شــد و بــرای تدریــس بــه زورآبــاد )صالــح آبــاد فعلــی( مامــور بــه خدمــت شــد و در آنجــا بــا اســتاد ادهــم 
شــیخی آشــنا شــد و بــه آموختــن بیشــتر موســیقی پرداخــت.

بــا وجــود جوانــی بــه دلیــل تبحــر و تســلط بســیار خــوب وی بــر موســیقی محلــی در ســال ۱۳44 بــرای اجــرای موســیقی بــه تهــران دعــوت شــد و در 
محافــل مختلفــی از جملــه تــاالر رودكــی، ســفارتخانه های اروپایــی و رادیــو و تلویزیــون همــراه بــا گــروه هنرهــای ســنتی و حــركات مــوزون بــه اجــرای برنامــه 

پرداخــت و پــس از آن در محافــل مختلفــی در سراســر ایــران و كشــورهای دور و نزدیــك برنامــه اجــرا كــرد.

تبحــر شــگفت انگیز و شــیوۀ اجــرای منحصــر بــه فــرد اســتاد در نواختــن تــار و دوتــار باعــث شــد توجــه تعــدادی از ســینماگران بــه اجــرای وی جلــب شــود 
تــا از نوازندگــی و آواز وی در آثــار ســینمایی خــود اســتفاده كننــد كــه از آن جملــه می تــوان بــه فیلــم و ســریال هایی چــون فاختــه ســاخته واروژ كریــم 

مســیحی، ســمك عیــار ســاخته بهــرام بیضایــی، كــوچ ســاخته واروژ كریــم مســیحی ، نهانخانــه دل ســاخته رامیــن حیــدری فاروقــی و.... اشــاره كــرد.
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نوایــی نوایــی، هللا هــو، هللا مــدد، مقــام جــل، اشــتر خجــو، كاكل بنــاز، ســه چكــه جامــی و آلبــوم فرهنــگ دیرینــه خراســان از جمله آثار اســتاد پورعطایی 
اســت. نوایی نوایی گوشــه ماندگاری از موســیقی خراســانی اســت كه با آواز و اجرای وی ضبط و به ثبت ملی رســیده اســت.

وی در دوره هــای مختلــف جشــنواره های موســیقی فجــر، ذكروذاكریــن و نواحــی ایــران حضــور داشــته و در چنــد دوره بــه عنــوان داور بخــش نواحــی و 
دوتــار نــوازی مشــاركت داشــته اســت. ایــن هنرمنــد برجســته موســیقی مقامــی، در ســال 1381 بــه عنــوان چهــره مانــدگار موســیقی محلــی برگزیــده و 

از وی تجلیــل شــد.

استاد دارای دو دختر و پسر بودند كه آنها نیز در زمینه موسیقی نواحی فعالیت دارند. 

ســرانجام اســتاد غالمعلــی پورعطایــی پــس از چنــد مــاه بســتری بــودن در بیمارســتان بــه دلیــل بیماری هــای مختلــف، از جملــه عفونــت ریــه در دوازدهم 
مهــر ماه 1393 درگذشــت.

در ماندگاری هنر عطایی و تاثیر متقابل آن بر هنرمندان دوران می توان به سروده مرحوم دكتر قیصر امین پور با ردیف نام اشاره كرد: 
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آهنــگ جنــون می زنــی ای پورعطایــی

در چنگ نه بر چنگ كه در خانه دل ها

را دلــم  بــرده  بــرون  عقــل  دایــرۀ  از 

در حیرتــم و پرسشــم از جمــع عزیــزان 

پورعطایــی ای  می زنــی  بــرون  پــرده  از 

ــی ــی ای پورعطای ــر جــرده خــون می زن ب

تو سحر و فسون می زنی ای پورعطایی

اینســت كه چون می زنی ای پورعطایی
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واقعــه عاشــورا روایتی اســت تاریخــی کــه در ســنت و رســم شــیعیان جایــگاه ویــژه ای دارد و هــر 
ســال بــا برگــزاری یادمان هــا و عزاداری هــا گرامــی داشــته می شــود. در دوره هــای مختلــف بــرای زنــده 
ــر  ــه هن ــم از ابزارهــای مختلفــی اســتفاده شــده اســت ک ــن حماســه عظی نگه داشــتن آرمان هــای ای
یکــی از مهم تریــن ابزارهاســت. هنرمنــدان در طــول تاریــخ بــا تکیــه بــر اعتقــادات و آرمان هایــی 
ــا  ــه ی ــر تعزی ــد کــه هن ــق کرده ان ــی خل ــار گوناگون ــه همــراه دارد، آث ــرای انســان ب ــه واقعــه عاشــورا ب ک
شــبیه خوانی، پرده خوانــی، نقاشــی، خوشنویســی و دیگــر هنرهــای معاصــر و مــدرن از آن جملــه 
اســت. هنــر عاشــورایی هنــری بی مــرگ و باقــی اســت چــرا كــه هنرمنــد معتقــد از عمــق وجــودش 
بــا عشــقی وصــف ناپذیــر می خواهــد تمــام درد جانــكاه خــود را بــه دوســت داران اهــل بیــت انتقــال 
دهــد. امــا بازتــاب ایــن روایــات، همــان اســناد تاریخی انــد كــه بایــد در انتشــار آن كوشــید تــا روایــات 

هنــری از انتقــال ســینه بــه ســینه بــه صــورت مكتــوب درآیــد. 

موسســه تالیــف، ترجمــه و نشــر آثــار هنــری فرهنگســتان هنــر در ســال های اخیــر اقــدام بــه انتشــار 
كتاب هایــی در زمینــه هنرهــای دینــی و عاشــورایی كــرده اســت كــه بــه ســبب مقــارن شــدن ایــن 
شــماره از نشــریه ســفیر هنــر بــا مــاه محــرم و ایــام عاشــور بــر آن شــدیم  بــه معرفــی برخــی از ایــن 

کتاب   هــا بپردازیــم.

تاملی در كتاب های عاشورایی 
انتشارات فرهنگستان هنر 

مرشدان پرده خوان ایران )دفترهای 30-1(

مجموعــه ســی جلــدی مرشــدان پرده خــوان ایــران تاشــی اســت در راســتای حفــظ هنرهــای آیینــی و 
میــراث شــفاهی ایــران كــه چــاپ نخســت ایــن كتــاب در زمســتان 1386 انجــام شــده و در پنجمیــن 

دوره كتــاب فصــل مــورد تقدیــر قــرار گرفتــه اســت.

ایــن مجموعــه ارزشــمند دســتاورد رجــوع مســتقیم و میدانــی بــه منابــع زنــده اســت و بــا قلــم دكتــر 
حمیدرضــا اردالن بــه رشــتة تحریــر درآمــده. ایــن مجموعــه حــاوی تصاویــر زیبایــی اســت كــه گویــای 

صحنه هــای واقعــی پرده خوانــی مرشــدان در نواحــی مختلــف ایــران اســت. 

غامرضــا درویشــی، كریــم كریمی مهــر، حســین میریــان، اســماعیل نســوحی، میرزاعلــی خنــدان، 
اكبــر عبــدهللا زاده، محمدعلــی جالیــه، علــی صادقی پــور، محمــد عارفیــان، ابراهیــم ده دشــتی، 
شــكرهللا كریمــی، ســلیمان حیــدری، قاســم دانش پــژوه، علی اكبــر جوانبخــت، نبــی هللا بهــاری، 
اكبــر دباغیــان اصفهانــی، حســن میرزاعلــی، ذبیــح هللا بهــاری، میرزاعلــی شــفائی، محمــد احــدی، 
ــاغ همدانــی، رجب علــی صالحــی، محمدعلــی درویشــی، قاســم  عزیزمحمــد درویشــی، تقــی صب
همتــی، عــزت هللا فرخــی، علــی مداحــی، حســین حوائجــی، رســول میرزاعلــی و محســن میرزاعلــی 

ــن مجموعــه معرفــی شــده اند.       ــی هســتند کــه در ای ــرده خوان های ــه پ از جمل
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تعزیه در عراق و چند کشور اسالمی 

کتــاب تعزیــه در عــراق و چنــد کشــور اســامی؛ تالیــف عبــاس خــدوم جمیلــی و ترجمــه مجیــد 
سرســنگی از دیگــر كتاب هــای منتشــر شــده توســط موسســه متــن اســت كــه مطالعــه ای در 

خصــوص ارزش هــای ادبــی، اجتماعــی و سیاســی تعزیــه را در بــر می گیــرد. 

ایــن رســاله در ســال 1999 میــادی در آکادمــی مطالعــات عالــی آکســفورد ارائــه شــد و شــامل دو 
بخــش اســت: بخــش اول بــه تعزیــه و ریشــه های پیدایــش آن، به ویــژه تأثیــر عزاداری هــای محــرم 
در شــکل گیری تعزیــه در عــراق و چنــد کشــور اســامی دیگــر اختصــاص دارد و نویســنده در 

بخــش دوم بــه تأثیــر مصیبــت کربــا در نمایــش و شــعر مــدرن عــرب می پــردازد. 

نگارنــده بــر آن اســت تــا زمینه هــای اجتماعــی و سیاســی تعزیــه را بررســی كنــد و بــا فراهــم آوردن 
اطاعاتــی جامــع در مــورد زمینه هــای پیدایــش و پیشــینه تعزیــه در عــراق و تحلیــل رونــد توســعه 
ایــن نمایــش مذهبــی، اطاعــات ارزشــمندی بــرای نویســندگان، نمایشنامه نویســان، هنرمنــدان و 

پژوهشــگران فراهــم آورد. 

تعزیه از نگاه مستشرقان )تعزیۀ علی اکبر و قاسم( 

كتــاب تعزیــه از نــگاه مستشــرفان )تعزیــه علــی اكبــر و قاســم( كــه محمــود عزیــزی آن را ترجمــه و 
تدویــن كــرده اســت، نیــز از جملــه كتاب هــای موسســه متــن اســت كــه بــه منظــور آشــنایی قشــر 
هنــری جامعــه بــا مباحــث تاریــخ تئاتــر، بــه ویــژه تئاترهــا و آیین هــای دینــی، در ســال 1388 منتشــر 

شــده اســت. 

در کتــاب حاضــر بــا تأکیــد بــر نقــش تئاتــر در حضــور جمعــی و شــور همگانــی در قالــب یــک 
آییــن، دیــدگاه برخــی از نظریه پــردازان بــزرگ تئاتــر بررســی شــده و تشــابهات و مناســبت های 
تئاتــر مردمــی بــا نمایــش تعزیــه در ایــران و همچنیــن تــا حــد امــکان اهــداف هــر یــک نشــان داده 

شــده اســت.

ایــن کتــاب بــا موضوعاتــی چــون رقــص و تئاتــر در ایــران، مجیــد رضوانــی؛ تئاتــر ایرانی،الکســاندر 
ــره تنظیــم  ــری دو ژن ــه روبرآن ــو؛ شــهادت علــی اکبــر)ع(، الب ــر ایرانــی، شــارل وی رول شــودزکو؛ تئات

شــده اســت. 
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هنر نقالی در ایران

كتــاب هنــر نقالــی در ایــران نیــز بــا هــدف معرفــی هنــر و تكنیــك نقالی در ایــران و چگونگی بهره گیری 
از زایندگــی وجــودی ایــن هنــر و مناســب روز شــدن اشــكال مختلــف آن بــه قلــم ســهیا نجــم در بهــار 

1390 بــه رشــته تحریــر درآمــده و در هفدهمیــن دوره كتــاب فصــل، مــورد تقدیر قرار گرفته اســت.  

در ایــن كتــاب ابتــدا تعریفــی كلــی از نقــال و نقالــی بــه طــور عــام و ســپس در ایــران بــه طــور خــاص 
ارائــه می شــود. در ادامــه  نقالــی در ایــران از زوایــای گوناگــون مــورد بررســی و تجزیــه و تحلیــل 
گســترده  قــرار می گیــرد. بــه ایــن منظــور طــی بخش هــای جداگانــه،  پــس از كنــد و كاو در ریشــه ها و 
ــر اســاس جنبه هــای گوناگــون  ــواع نقالــی در ایــران ب بررســی تاریخچــه، تقســیم بندی جامعــی از ان
ــر اســاس محتــوی و مضمــون برگرفتــه شــده و  ــواع، نقالــی ب ارائــه می شــود. ســپس از میــان ایــن ان
ــه تفصیــل پرداختــه می شــود. همچنیــن  ــه نقالــی مذهبــی و نقالــی حماســی و زیرگونه هــای آن ب ب
ــه آن اختصــاص داده شــده اســت. در  ــز ب ــی نی ــی منطقــه ای، فصل ــه واســطۀ ویژگــی خــاص نقال ب
بخــش نقالــی مذهبــی، انــواع مختلــف و اشــكال نقالــی مذهبــی، از نظــر آیینــی، فضــای اجــرا،  متــن و 
جنبه هــای نمایشــی مــورد بررســی قــرار می گیــرد و نقالــی حماســی بــه عنــوان یكــی از محوری تریــن و 
نمایشــی ترین انــواع نقالــی در ایــران بــا جزئیــات و گســتردگی بیشــتری از نظــر تكنیك هــای اجرایــی 
نقــال و چگونگــی بهره گیــری از آن در صحنه هــای نمایــش، فضــا و مــكان اجــرا )بــه ویــژه قهوه خانــه( 

طومارهــای نقالــی، شــاهنامه ها و متــون دیگــر ارائــه می شــود. 

نامۀ تعزیه )جلد1(

كتــاب نامــۀ تعزیــه )جلــد1( 32  مجلــس تعزیه هــای جدیــد، بــه قلــم غامعلــی نادعلــی زاده اســت 
كــه در پاییــز 1390 توســط مؤسســه تالیــف، ترجمــه و نشــر آثــار هنــری) متــن( منتشــر شــده اســت. 

ایــن كتــاب حاصــل مطالعــه و بررســی اشــعار تعزیــه بــه همــراه اصــاح متــون گذشــتگان در ایــن 
بــاره و در واقــع خلــق و ســرایش مجالــس تعزیــه بــه صورتــی کامــاً جدیــد اســت کــه در ایــن میــان 
ــون داســتانی و کتــب  ــا، مت ــخ انبی ــم، تاری ــرآن کری ــه ق ــر بســیاری از جمل ــع و مآخــذ معتب از مناب
مقتــل ماننــد منتهی اآلمــال، نفس المهمــوم، ناســخ التواریخ ســپهر و لهــوف ســید طــاووس بهــره 
گرفتــه شــده اســت. آن دســته از مجالســی کــه در اخبــار تاریخــی و داســتان های مــدون ذکــری از 
آنهــا بــه میــان نیامــده نیــز بــا اســتفاده از فــن نمایشنامه نویســی و بــا توجــه بــه سلســله نســب، 
مقطــع زمانــی زندگــی بــه طــور تقریبــی و داســتان شــهادت، بــه تصویــر درآمده انــد. هــر کــدام از 
ایــن مجالــس بــا شــرحی مختصــر از تعزیــه و ســپس بیــان دقیــق نقش هــا و تــدارکات مــورد نیــاز 
بــرای تعزیــه آغــاز  شــده و در ادامــه تعزیــه  ســروده شــده بــرای هــر مجلــس بــه صــورت کامــل ذکــر 
گردیــده اســت. تعزیــۀ باب الحوائــج )ع(، حســنین )ع(، حضــرت یوســف )ع( از قعــر چــاه تــا تخــت 
شــاه، هابیــل و قابیــل، تنــور خولــی، جنــگ صفیــن و لیلة الهریــر، شــهادت پســران ام البنیــن )س( و 
حضــرت موســی )ع( و فرعــون از جملــه مجالســی اســت کــه در ایــن کتــاب ذکــر آنهــا رفتــه اســت.  

عاقه منــدان می تواننــد ایــن كتاب هــا را از كتابفروشــی فرهنگســتان هنــر بــه نشــانی خیابــان 
ولیعصــر )عــج( پایین تــر از چهــارراه طالقانــی، شــماره 1550 تهیــه نماینــد.
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پژوهشکده هنر برگزار کرد:

»درس گفتارهای تفسیر فلسفی فیلم« در 
پژوهشكده هنر

پژوهشــكده هنــر درس گفتارهــای تفســیر فلســفی فیلــم را بــا حضــور 
ســید مهــدی ناظمی قره بــاغ برگــزار كــرد. 

درس گفتارهــای تفســیر فلســفی فیلــم بــه همــت گــروه نظریــه و نقــد هنر 
پژوهشــكده هنــر و بــا حضــور ســید مهــدی ناظمــی قره بــاغ، پژوهشــگر 
در   17 تــا   15 ســاعت  از  روزهــای سه شــنبه  هنــر،  فلســفه  مــدرس  و 

پژوهشــكده هنــر برگــزار شــد. 

فیلم هــای پنجــره عقبــی ) آلفــرد هیچــكاك( در روز 4 مهرمــاه، پرســونا 
ــی اســكات( 18 مهرمــاه  ــه )ریدل )اینگمــار برگمــان( روز 11 مهرمــاه، بیگان
و  اســتاكر )آنــدره تاركوفســكی( روز 25 مهــر مــورد بررســی قــرار گرفتنــد. 

همچنیــن دو فیلــم  ماتریكــس )بــرادران واچوفســكی( و خــط باریــك 
قرمــز )ترنــس مارلیــك( نیــز بــه ترتیــب در روزهــای 2 و 9 آبــان در ایــن 

درس گفتارهــا از منظــر فلســفی بررســی می شــوند.  

مؤسسه متن برگزار کرد:

دانشگاه تهران میزبان كتب فرهنگستان هنر 
موسســه متــن وابســته بــه فرهنگســتان هنــر نمایشــگاهی از كتاب هــای 
منتشــر شــده خــود را در پردیــس هنرهــای زیبــای دانشــگاه تهــران برپــا 

كــرد.

 در ایــن نمایشــگاه کــه بــا همــکاری موسســه تالیــف، ترجمــه و نشــر 
آثــار هنــری )متــن( و معاونــت دانشــجویی و فرهنگــی پردیــس هنرهــای 
زیبــای دانشــگاه تهــران برگــزار شــد، بیــش از چهارصــد عنــوان از كتــاب 
تخصصــی هنــری بــا تخفیــف 30 درصــدی در اختیــار عاقه منــدان قــرار 

گرفــت. 

موسســه متــن آثــار خــود را در حوزه هــای »معمــاری و شهر ســازی«، 
»ادبیــات«،  تجســمی«،  »هنرهــای  زیبایی شناســی«،  و  »فلســفه هنر 
»هنرهــای صناعــی«، »هنرهــای نمایشــی«، »كلیــات و تاریــخ هنــر« و 

»موســیقی« در ایــن نمایشــگاه عرضــه کــرد.

انتشــارات فرهنگســتان هنــر كــه تاكنــون در نمایشــگاه های داخلــی و 
خارجــی حضــوری فعــال داشــته از 22 تــا 26 مهرمــاه از ســاعت 9 تــا 16 

ــود. ــان دانشــجویان،  اســاتید و پژوهشــگران ب میزب

معاونت پژوهشی فرهنگستان هنر برگزار می کند:

هم اندیشی »نقش و نقش بند« 
معاونــت پژوهشــی فرهنگســتان هنــر، هم اندیشــی »نقــش و نقش بنــد« 
را بــا موضــوع غیاث الدیــن علــی نقش بنــد یــزدی، طــراح و بافنــده چیــره 

دســت ایرانــی، آذر مــاه امســال برگــزار می كنــد.

و  هنرمنــدان  از  و صیانــت  پاسداشــت  منظــور  بــه  هم اندیشــی  ایــن 
هنرهــای ســنتی بــا موضــوع شــرح احــوال و آثــار »غیاث الدیــن علــی 

می شــود. برگــزار  یــزدی«  نقش بنــد 

ــن«، »شــیوه طراحــی و  »معرفــی ابعــاد شــخصیتی و زندگــی غیاث الدی
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.

هم اندیشــی غیاث الدیــن نقش بنــد یــزدی، آذرمــاه 1396 در فرهنگســتان 
هنــر برگــزار می شــود. 

دورۀ پاییزی كارگاه های آموزشی سرامیك 

معاونت پژوهشی فرهنگستان هنر، دورۀ پاییزی كارگاه های سرامیك را 
از مهرماه امسال شروع می كند.

كارگاه هــای آموزشــی ســرامیك در شــاخه های »شــناخت بدنــه«، »لعــاب 
1«، »لعــاب  3«، »چــرخ كاری«، »قالب گیــری ســرامیك« و »قالب گیــری 

تكمیلــی ســرامیك« برگــزار می شــود.

كارگاه »شــناخت بدنــه« روزهــای شــنبه از ســاعت 10 تــا 13 و »لعــاب 
3« روزهــای چهارشــنبه ســاعت 9 تــا 12 زیــر نظــر رســول جلیلــی آمــوزش 

داده می شــود.

بــه آمــوزش  تــا 18  پیمــان ســجادی روزهــای سه شــنبه از ســاعت 15 
»چــرخ كاری« می پــردازد. همچنیــن كارگاه هــای »قالب گیــری تكمیلــی 
ســرامیك« دوشــنبه ها از ســاعت 9 تــا 12 و »قالب گیــری ســرامیك« 
دوشــنبه ها از ســاعت 12 تــا 15 زیــر نظــر صــادق باقــری آمــوزش داده 
می شــود. مــدرس كارگاه »لعــاب 1« نیــز نــگار كفیلــی اســت كــه روزهــای 

چهارشــنبه از ســاعت 12 تــا 15 برگــزار می شــود.

ایــن كارگاه هــای آموزشــی، در فرهنگســتان هنــر، بــه نشــانی خیابــان 
ولیعصر)عــج(، پایین تــر از چهــارراه طالقانــی، شــماره 1552 برپاســت. 
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